ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﮔﻤﺮﮐﯽ و
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﺮد
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮو
ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد .در ﻣﯿﺎن ﮔﻤﺮﮐﺎت دﻧﯿﺎ ﺑﻪ
ﺷﺪه
ﻟﺤﺎظ ﺳﺮﻋﺖ در ﻧﻮآوری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ ﺷﺪه ودر ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺮﻋﺖ در ﮐﺎر ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ  .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ آﻣﺪه،ﺧﺎری ﺷﺪه در ﭼﺸﻢ ﻗﺎﭼﺎق ﭼﯽ ﻫﺎی ﻗﺪر.آﻣﺎر ﮐﺸﻔﯿﺎت
ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را
ﺷﮕﻔﺖ زده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﺎ در ﺳﺎﯾﻪ ﯾﮏ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری
اﺳﺖ .اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را اﻧﻘﻼب ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺧﻮاﻧﺪ.
ﻫﻨﻮز از آن روزﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ در ﮔﻤﺮک ﺳﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺮﻣﺰ ،زرد و
ﺳﺒﺰ داﺷﺖ،زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻧﻤﯽ ﮔﺬرد .ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻮد ،ﻣﺴﯿﺮ زرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد و ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺪارد.
ﺣﺎﻻ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﮔﻤﺮﮐﯽ ،رﻧﮓ ﻫﺎ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻋﺪاد
داده اﻧﺪ .ﻣﺴﯿﺮ ﯾﮏ ،دو و ﺳﻪ .ﻋﺪدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺗﺠﺎر
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﺳﺎن ﺗﺮی ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ زودی ﻫﻢ ﻗﺮار اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
اﻣﺮوز در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ
ﺳﻔﺎرش اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺑﺎ آپ ﻫﺎی ﺳﺎده روی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎر آﻧﻘﺪر آﺳﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن
ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎن در ﺗﻠﮕﺮام ﯾﺎ آپ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﮐﺮدن
ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن را ﺛﺒﺖ
ﺑﻪ آپ دﯾﮕﺮ در
ﺳﻔﺎرش ﮐﻨﻨﺪ و از ﻫﻤﺎن ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﯿﺮ ورود و ﺧﺮوج ﮐﺎﻻﯾﺸﺎن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﮐﺴﯽ ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﺮد.
رﻧﮓ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺪد ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ .ﻣﺴﯿﺮی
ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺳﺒﺰ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ،ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ داده؛ ﮐﺎر ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت از ﺑﺎزرﺳﯽ
ﮐﺎﻻ ﺗﺎ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  50درﺻﺪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﮔﻤﺮﮐﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻘﻂ دو درﺻﺪ ﺛﺒﺖ
ﺳﻔﺎرش ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ .

زرد،ﺟﺎی ﻋﺪد  2ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ دوم اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﮐﺎر
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﻨﺎد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﺮ
ﺟﺎﯾﺶ ﻫﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح رو ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺸﻒ ﻫﺎی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﺧﺒﺮ ﮐﺸﻒ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ،از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ.
ﮔﻤﺮک اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﯾﺎ
ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺟﺎره ای داﺷﺘﻨﺪ،درﺳﺖ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎد .اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺳﺎﯾﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه
ﺗﺎ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﺗﺮ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺷﻮد.ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮔﻤﺮک ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ،ﻫﻨﻮز ﺗﺎ  100درﺻﺪ آرﻣﺎﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ،اﻣﺎ ﺗﺤﻮﻻت آﻧﻘﺪر ﺳﺮﯾﻊ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﺮادات ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل رﻓﻊ ﺷﺪن اﺳﺖ.
ﺣﺘﻤﺎ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل دورزدن ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ،دﯾﮕﺮ راﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ از روش ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ،ﭘﺲ اﺑﺮاز ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﮐﻮرد زد
ﺳﻌﯿﺪ ﻟﯿﻼز ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »:درآﻣﺪﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﺎ
اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﺑﻮده اﺳﺖ« .
ﮔﻤﺮک اﯾﺮان در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﮐﻮرد درآﻣﺪﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ را ﺑﺸﮑﻨﺪ
و در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درآﻣﺪ ﮔﻤﺮﮐﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﺴﺐ
ﮐﻨﺪ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد درآﻣﺪی ﮔﻤﺮک در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ورودی در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۸۱ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺷﺪ.ﻋﺪدی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از رﺷﺪ  ۶۱درﺻﺪی ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺪار درآﻣﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻋﻮارض وﺻﻮﻟﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۳۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺮک ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ﮐﺮده ،ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ
و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﻫﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﺮده اﺳﺖ .ﮔﻤﺮک ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺳﺎن
ﺗﺠﺎرت ،آراﻣﺸﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺎﻻﯾﯽ
ﺳﺎزی
ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ ،ﺧﯿﺎل ﺷﺎن راﺣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻻزم را دارد.ﭼﻮن ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ ،ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺮک ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و
اﯾﻤﻨﯽ را ﭘﺎس ﮐﺮده اﺳﺖ.

