ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ از ﮔﻤﺮگ ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ از ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎی ﺗﺎﺟﺮان ﭘﺲ از واردات ﺗﺮﺧﯿﺺ
ﮐﺎﻻﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎرغ از اﺗﻼف وﻗﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎﻻ ﻫﺎی ﺧﻮد
را ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺑﻨﺎدر ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ  .از
ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ رﻗﺎﺑﺖ ﺗﺎﺟﺮان ﺑﺮای ﺗﺮﺧﯿﺺ از اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺷﺪه
اﺳﺖ .
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ در ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ
در ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ از ﮔﻤﺮگ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس
را ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻی ﺷﻤﺎرا ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺪ .
از ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎرز ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ از ﮐﺎﻻ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  % ۲۳از دﺳﺘﻤﺰد و دﻻﯾﻞ ﮔﻤﺮﮐﯽ اﺳﺖ  .ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺎرﭼﻪ و ﭘﻮﺷﺎک ﻃﺒﻖ ﮐﺘﺎﺑﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺻﺎدرات و واردات  ,ﺧﻮدروﺳﺎزی و
ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺨﻔﺒﻒ ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ از ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﯿﺴﺖ .

وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪرﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﭘﺲ از ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(
وﺟﻮد ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در  3ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﻨﺪر
ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﺑﺮﺧﻮرداری از  %20ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﺳﻮد و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ
ﺑﺮﺧﻮرداری از  %75ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎرﺑﺮی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ،
 %50ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﻧﺒﺎرداری و  %60در ﻫﺰﯾﻨﻪ THCاﯾﻦ
ﻧﻮع ﮐﺎﻻﻫﺎ
ﺑﺮﺧﻮرداری از  %90ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻋﻮارض ﺑﺮ ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﮐﺎﭘﻮﺗﺎژی
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻨﺪری ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس)ﮐﻮﯾﺖ ،ﻗﻄﺮ ،ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن(
وﺟﻮد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎزی ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﺧﻄﻮط
ﻣﻨﻈﻢ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر  ،ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در 5ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه
و اﻣﮑﺎن ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮودﮔﺎه ،درﯾﺎ و ﺟﺎده.
اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺼﺮف و ﺑﺎزارﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻓﺎرس
و اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ راه زﻣﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ و دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮی
وﺟﻮد » ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎدرات و واردات « در ﺑﻨﺪر و ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺗﻤﺎم
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اداری دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎراﻣﻮر واردات و ﺻﺎدرات در
اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ،ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ دراﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن)ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﮏ ﭘﻨﺠﺮه(
ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮی در ﺟﻮار ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻈﯿﺮ
ﻫﺘﻠﻬﺎی ﻣﺠﻬﺰ  ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻏﯿﺮه
ﻣﺠﺎورت ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻤﺎره

2ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﺑﺎ

اﯾﻦ

ﻣﻨﻄﻘﻪ

)ﺣﺪود  20ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ( ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺴﮑﺮاﻧﻪ ﻣﮑﻔﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل و
اﻧﺒﺎر ﻧﻤﻮدن ﮐﺎﻻ و ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻣﺤﺪود
اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اوﻟﯿﻪ ﺗﺎ  3ﻣﺎه و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﮑﺎن ﭘﺮدازش ﮐﺎﻻ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه و اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده در آن
اﻣﮑﺎن ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﺻﺎدرات ﻣﺠﺪد ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی وارده ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت اداری
اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ
ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ
اﻣﮑﺎن ﺻﺪور ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎرﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
اﻣﮑﺎن ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺒﺪا ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎرج و
وارد ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﻮد

ﺣﺎﺻﻞ از آن
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ورود ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ارزش اﻓﺰوده
اﻣﮑﺎن ورود ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪون ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺳﺮﯾﻊ و آﺳﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و
ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﺗﺤﻮل ﮐﺎﻻ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻘﻨﻮس آﻣﺎده
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺑﻮﺷﻬﺮ

اراﺋﻪ

ﺧﺪﻣﺎت

زﯾﺮ

ﺑﻪ

ﺷﻤﺎ

ﻋﺰﯾﺰان

در

ﺑﻨﺪر

ﻣﺸﺎوره در ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﺮﺧﯿﺺ
اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ
اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش اﻧﻮاع ﮐﺎﻻ
اﻧﺠﺎم ﺣﻮاﻟﺠﺎت ارزی
ﺻﺎدرات اﻧﻮاع ﮐﺎﻻ
ﺑﺎزرﺳﯽ در ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ
ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان
ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه درﯾﺎﯾﯽ از ﮐﻠﯿﻪ ﺑﻨﺎدر ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس در ﮔﻤﺮک ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﯿﮕﺮدد :

ﺗﺮﺧﯿﺺ
ﺗﺮﺧﯿﺺ
ﺗﺮﺧﯿﺺ
ﺗﺮﺧﯿﺺ
ﺗﺮﺧﯿﺺ
ﺗﺮﺧﯿﺺ
ﺗﺮﺧﯿﺺ
ﺗﺮﺧﯿﺺ
ﺗﺮﺧﯿﺺ
ﺗﺮﺧﯿﺺ

اﻧﻮاع ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﺧﻮدرو و ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ
ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻧﻮاع ﮐﻔﭙﻮش  pvcﻟﻤﯿﻨﺖ
اﻧﻮاع ﮐﺎﻏﺬ دﯾﻮاری ﭼﯿﻨﯽ ﮐﺮه ای آﻟﻤﺎﻧﯽ
اﻧﻮاع اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ،ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺎرژی )(toys
اﺳﮑﻮﺗﺮ و دوﭼﺮﺧﻪ
اﻧﻮاع ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزی و ﻟﻮازم آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
اﻧﻮاع ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ )(cosmetic
اﻧﻮاع ﺷﮑﻼت و ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ
اﻧﻮاع ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
اﻧﻮاع ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﻘﻨﻮس
ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻘﻨﻮس
در ﮔﻤﺮک و ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ در اﺳﺮع وﻗﺖ اراﺋﻪ ﮔﺮدد

