ﭼـﺮا ﮐـﺎﻻی وارداﺗـﯽ ﺧـﻮد را از
ﮔﻤﺮک ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﮔﻤﺮک ﺷﻬﺮﯾﺎر
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻨﺪری ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻻ ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از  ۵۵درﺻﺪ ﺻﺎدرات
و واردات ﺧﻮدرو و  ۷۰درﺻﺪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺨﻠﯿﻪ  ۹۰درﺻﺪ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﮐﺎری اﯾﻦ ﮔﻤﺮک و ﮔﺎﻫﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮ
روی اﯾﻦ ﮔﻤﺮک ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎرﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺮوﺳﻪ
ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎ زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم
ﻣﯿﭙﺬﯾﺮد .
ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ از ﮔﻤﺮک ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔﻤﺮﮐﺎت
.
اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﮔﻤﺮک ﺷﻬﺮﯾﺎر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ واردﮐﻨﻨﺪه در ﺗﻬﺮان و ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻤﺮک ﺷﻬﺮﯾﺎر ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎ
ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺷﺨﺺ
واردﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎر وارداﺗﯽ ﺧﻮد ﭘﺲ از ﺗﺮﺧﯿﺺ در ﮔﻤﺮک ﺷﻬﯿﺪ
رﺟﺎﯾﯽ ) ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ( ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺮوﺳﻪ
ﺗﺮﺧﯿﺺ را در ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﮔﻤﺮک ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﺧﯿﺺ در ﮔﻤﺮک ﺷﻬﺮﯾﺎر زﻣﺎن ﺗﺮﺧﯿﺺ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮔﺎﻫﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم زﻣﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﻫﯿﺺ
در ﮔﻤﺮک ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ) ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ واردﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ اﻣﮑﺎن
ﺳﻨﺠﯽ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ را ﺑﺮای ﺑﺎر وارداﺗﯽ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﭼﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮔﻤﺮک ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ
و ﯾﺎ ﺷﺮوط ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا در اﯾﺪ

.

ﺳﭙﺲ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ اﻋﻼم ﻣﯿﮕﺮدد

.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ان ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎر در ﻣﺒﺪا ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﯿﺎﺑﺴﺖ
در ﻣﺒﺪا در زﻣﺎن ﺻﺪور ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮاﯾﯽ و ﯾﺎ درﯾﺎﯾﯽ ﮔﻤﺮک ﻣﻘﺼﺪ و اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ اﺳﺖ ﻗﯿﺪ ﮔﺮدد
ﺷﺮﮐﺖ

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

و

ﺧﺪﻣﺎت

ﺣﻤﻞ

و

ﻧﻘﻞ

.
ﺑﯿﻦ

اﻟﻤﻠﻠﯽ

ﻗﻘﻨﻮس

ﺗﺠﺎرت

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ) ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ( ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮﺧﯿﺺ
در ﮔﻤﺮک ﺷﻬﺮﯾﺎر آﻣﺎده اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ  ،ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و …
 .ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
.
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

