ﻣـﺬاﮐﺮهای ﮐـﻪ ﮔﻤـﺮک ﺑـﺎ اﺗﺮﯾـﺶ و
ﻓﺮاﻧﺴﻪ دارد
ﺑﯿﺶ از  ۹۵درﺻﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﭘﻨﺠﺮه
واﺣﺪ ﺗﺠﺎرت ﻓﺮاﻣﺮزی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﮔﻤﺮک در
دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﮔﻤﺮک دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻮده؛ دﺳﺘﺎوردی ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﮔﻤﺮﮐﯽ
اﺳﺖ.
ﻣﺴﻌﻮد ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﮔﻤﺮک ﻣﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ اﺗﺎق ﺷﯿﺸﻪای ﺷﺪه در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت
و ﻣﺠﻮزﻫﺎ در ﮔﻤﺮک ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﮐﺎری ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و ﻣﺮدم ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﯿﺰی ﺑﺮای
ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن در ﮔﻤﺮک ﻧﺪارﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮز واردات اﻧﻮاع ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎﻻی  ۲۵۰۰ﺳﯽﺳﯽ ﭘﻮرﺷﻪ رو ﺑﻪ
اﺳﻢ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺗﻨﺐ ﺑﺰرگ و ﺗﻨﺐ ﮐﻮﭼﮏ دادﻧﺪ اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از
آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺠﺰ ﯾﻪ ﻋﺪه اﻓﺮاد ﺧﺎص.
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﺷﺪ
وی اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر
را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ،در اﺑﺘﺪا ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی را ﺣﺬف ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﺟﺎی
آن اﻣﺮوز ﭘﺮواﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﮔﻤﺮک ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:ﺷﻤﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از اﯾﻦ
ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی رو ﺟﻌﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺮواﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ را ﺑﻪ
ﻋﻤﻖ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد دﻓﺎﺗﺮ ﻣﯿﺪان ﻣﻨﺒﻊ آب در ﺑﻨﺪر
ﻋﺒﺎس ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﺟﻌﻞ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻬﺎرﺗﯽ آﻧﻬﺎ را
ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺮواﻧﻪ اﺻﻠﯽ و ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺎ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ را اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽﮐﺮدﯾﻢ و دﯾﮕﺮ
ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺟﻌﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﻢ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﭼﺎق در دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ ﮐﻢ ﺷﺪه ﯾﮏ دﻟﯿﻠﺶ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﻻن ﻫﺮ روزه ﺣﺪود
 ۱۰۰۰۰ﻣﻮرد ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﻌﻼم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎ را از ﻣﺎ
ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﻣﺎ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ را ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ.

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮔﻤﺮک در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﺗﺤﻮل در  ۳دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را رﻗﻢ زد .ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﮔﻤﺮک در ﺳﺎل ،۱۳۹۲
ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﮐﺮدن روﯾﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮدم ،از ﺳﺎل ۱۳۹۳
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮﺷﺘﺎب از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽ
ﮔﻤﺮک ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﮐﺎر ﮔﻤﺮک اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ.
وی اﻓﺰود:اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۹۵درﺻﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ
ﮔﻤﺮﮐـﯽ و ﭘﻨﺠـﺮه واﺣـﺪ ﺗﺠـﺎرت ﻓﺮاﻣـﺮزی اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﮔﻤﺮک در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ را ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻤﺮک دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد در ﻣﺪت  ۳۵ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﮔﻤﺮﮐﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن ﮔﻔﺖ:اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد
ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺎن ﺑﻮﻣﯽ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﮔﻤﺮک ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺣﺎل آﻣﺎدهﺳﺎزی
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای آن آﻣﺎده ﻧﯿﺴﺖ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ :واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ
در اﻧﺘﻈﺎر زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﯾﻢ  ۱۰ ،ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ
ﮔﻤﺮﮐﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺤﺚ
راهاﻧـﺪازی ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺟـﺎﻣﻊ ﮔﻤﺮﮐـﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗـﻮان
داﻧﺶﭘﮋوﻫﺎن و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﻓﺘﺮ ﻓﻦآوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﮔﻤﺮک اﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در راﺳﺘﺎی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﻤﺮک اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺗﮑﻤﯿﻞ روﻧﺪ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ.
او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﮔﻤﺮﮐﯽ و
ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﺗﺠﺎرت ﻓﺮاﻣﺮزی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮواﻧﻪ
ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﯾﺎدآورﺷﺪ :در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺣﺬف
ﮐﺎﻏﺬﺑﺎزیﻫﺎ ،ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ،ﻣﻨﺸﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﺨﻠﻔﺎت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﺒﺎدل
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﻨﺎد ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی و ﻣﺮاﮐﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوی
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻌﻼم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
او اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮد:در ﻋﯿـﻦ ﺣـﺎل اﯾـﻦ ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ اﯾـﻦ ﻗـﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺑـﺮای

ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ از
ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﮐﺮدن ﻓﺮماﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﻨﺎد
ﺑﻪ ﮔﻤﺮک اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﮔﻤﺮک ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻧﯿﺰ
ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،ﻋﻨﻮان داﺷﺖ :اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﻻزم
در اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ارﺗﺒﺎط در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
وی اداﻣﻪ داد:ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺠﺎزی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت
اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،در ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎس و
ارﺑﺎب رﺟﻮع وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﻓﺴﺎد در ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری را
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽداد.
ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ،دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﻣﯿﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در اﺳﺮع وﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد،ﯾﺎدآورﺷﺪ :در واﻗﻊ
ﻃﺮح ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺠﺎزی از ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻄﺎﻫﺎ  ،ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﻣﺮاﺟﻌﺎت
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﯾﺎﻓﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ ارزش ،
ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﻣﺠﺎزی ،ﺻﻨﺪوق اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
وی اﻓﺰود:در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﭘﺲ از ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺗﻤﺎﻣﯽاﺳﻨﺎد را
ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺨﺼﯽ دﺧﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻋﻤﺎل ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و
ﻣﻘﺮارت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ در ﮔﻤﺮک ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻫﻮﺷﻤﻨـﺪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ،ﮔﻔﺖ :از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾـﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎی اﯾـﻦ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﺑﺨﺶ ﮐﺎرﻧﻪﺗﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻗﺮارداد ﺗﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
» «E-TIRاﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
او اﻓﺰود :ﮔﻤﺮک اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ را ﺑﺮای ﺻﺎدر
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺷﺪه
و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺴﺎد ﭘﺬﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی زﻣﺎن زﯾﺎدی را در
ﮔﻤﺮک ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎری از رﻓﺖ و

آﻣﺪﻫﺎ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ
رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﮔﻤﺮک ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺧﯿﺮا درﮔﻤﺮک ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮات و دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی
ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص ﮔﻤﺮک اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ را ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻨﺪ ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد ،در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ورود ﻣﻮﻗﺖ در ﺑﺤﺚ ﺻﺎدرات ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺻﺎدرات ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ:ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻤﺮک ورود ﻣﻮﻗﺖ را ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺮده
دوراﻇﻬﺎری
اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﮔﻤﺮک اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ﺻـﺎدرات اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ راهاﻧـﺪازی ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ اﻇﻬـﺎر از راه دور ﻫـﺮ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎن از ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم
اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﮔﻤﺮک اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن ﯾﺎدآورﺷﺪ :ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ و اﻧﺠﺎم
ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ ،از دﯾﮕﺮ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻮر
ارزﯾﺎﺑﯽ در ﻣﺤﻞ و ﺗﻮزﯾﻦ و ﮐﻨﺘﺮل وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎر اﺳﺖ.
او ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن دروازه ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺒﺎدل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯿﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت
ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﺧﯿﺮا ﺑﺎ ﮔﻤﺮک ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ .ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
ﮐﺮدﯾﻢ دروازه ﻣﺸﺘﺮک اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.

وی اﻓﺰود :ﻗﺒﻼ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﺒﺰی را ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ روﺳﯿﻪ  ۱۵ ،درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ از
روﺳﯿﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ارزش ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدره و وارده را ﮔﻤﺮﮐﺎت دو ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺒﺎدل ﮐﻨﻨﺪ.
دروازه ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ اروﭘﺎ
او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮔﻤﺮک ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ،ﻓﻀﺎی اﯾﺠﺎد
ﺗﺒﺎدل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻋﻤﻼ دروازه

ﻣﺸﺘﺮک اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر درﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻻ را
ارزﯾــﺎﺑﯽ ،ﺑﺎزدﯾــﺪ و ﭘﺮواﻧــﻪ ﺻــﺎدر ﻣﯽﮐﻨــﺪ و دﯾﮕــﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴــﺖ
ﺗﻤﺎﻣﯽاﻗﺪاﻣﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ در ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در
ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ارزﯾﺎﺑﯽ و در ﮔﻤﺮک روﺳﯿﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد و
اﮔﺮ ﮐﺸﻮری ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ  ،اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ
وﺟﻮد دارد و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد در ﮔﻤﺮﮐﺎت دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﺗﺠﺎرت ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻓﺮاﻣﺮزی را
اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﻢ و در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻨﺠﺮه ﺗﺠﺎرت ﻓﺮاﻣﺮزی ﺑﺎ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و روﺳﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد،ﻋﻨﻮان داﺷﺖ :اﮔﺮ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد  ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﻌﺪ از
ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎ ﻓﻨﻼﻧﺪ اﻣﻀﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ
ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﺳﺖ .ﻫﯿﺎت ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه اﺗﺮﯾﺶ
و ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣﺎه ﺟﺎری ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ.
رﯾﯿﺲ

ﮐﻞ

ﮔﻤﺮک

ﮔﻔﺖ:

اﮔﺮ

ﮔﻤﺮک

ﺑﺮاﺳﺎس

اﺻﻞ

ﮐﺎﻣﻠﺔ

اﻟﻮداد)most

 (favored nationﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
او اﻓﺰود:در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻮﻓﻖ ) (best practicesﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و از اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻤﺮک دﯾﺠﯿﺘﺎل در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ.
آﻣﺎر ﻗﺎﭼﺎق از ﻣﺒﺎدی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ
رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﮔﻤﺮک ﺑﺎ ذﮐﺮ آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﺣﺠﻢ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺸﻒ ﺷﺪه،ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل
 ۹۵ﺣﺠﻢ ﻗﺎﭼﺎق ﺣﺪود  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﺠﻢ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۵۰ ،۹۲درﺻﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود:درﺳﺎل  ،۹۲ﺣﺠﻢ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﮐﺎﻻ از  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ
 ۱۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل  ۱۳۹۳رﺳﯿﺪ و در ﺳﺎل ۱۳۹۴ﺑﻪ

 ۱۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
ﺣﺠﻢ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ را ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮر ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ.
ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن ﮔﻔﺖ :از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﮑﺲ-ری و ﻧﺼﺐ
ﭘﻠﻤﭗﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،اﺗﺼﺎل ﺳﯿﺴﺘﻤﯽﮔﻤﺮکﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ،
اﯾﻤﻦﺳﺎزی روﯾﻪﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ ،اﻣﮑﺎن ﻗﺎﭼﺎق از ﻣﺒﺎدی رﺳﻤﯽﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺣﺪاﻗﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وﯾﺪر ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﺣﺠﻢ ﮐﺸﻔﯿﺎت  ۹ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮد .در
ﺳﺎل  ۱۳۹۳اﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ) ۱۸ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل( ﺷﺪ و در ﺳﺎل
 ۱۴۶ﻫﺰار
 ۱۳۹۴ﺑﻪ  ۵۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل رﺳﯿﺪ .در ﺳﺎل ،۱۳۹۵
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻗﺎﭼﺎق در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﮐﺸﻒ ﺷﺪ .در واﻗﻊ ﺗﻮان ﮐﺸﻒ ﻗﺎﭼﺎق
در ﮔﻤﺮک اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

