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اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ اﻗﺪاﻣﺎت دﯾﮕﺮی ﻻزم اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :در ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﻮر
ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻏﺬی از ﭘﺮوﺳﻪ
ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺧﻮد
را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﭘﻨﺠﺮه
ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ اﻓﺰود :ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻨﺎد ﮔﻤﺮﮐﯽ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ و آن ﻣﺪارک ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻼک
ﻋﻤﻞ ﻣﺎ در داﺧﻞ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ وارد ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ
روﺳـﯿﻪ داﺷﺘﯿـﻢ  ،ﺑﯿـﺎن داﺷـﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺗﻮاﻓﻘـﺎﺗﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ ﮐﺸـﻮر
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ و … داﺷﺘﯿﻢ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ اﯾﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺒﺪا آن ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ آن ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ واردﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮی آن ﮐﺎﻻ را
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک
ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﺸﺘﺮک ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دوردﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن ،اﯾﻦ
ﻣﺒﺪا و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ارزش و
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام در ﮐﺎر
در ﺧﺼﻮص ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ
ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﻗﺒﻞ از ورود

اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و روﯾﻪ ای ﻫﻢ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اروﭘﺎ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﺑﻪ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم و اﺳﻨﺎد آن ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺎل
ﺟﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﭘﻠﻤﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﯾﮏ ﮐﺪ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻻ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن و ﻣﺴﯿﺮ را در
ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽ
ﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺒﻮر ﮐﺎﻻ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ آن
را رﺻﺪ ﮐﺮد.

