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چکیده مدیریتی

خ 1400/06/24 بــه مقــام عالــی وزارت، درخواســت  معــاون محتــرم اقتصــادی رئیــس جمهــور، طــی نامــه 65748 مــور

کاالهــا اهــم از  گمــرکات و تعییــن ســهم هــر عامــل در رســوب  کاال در بنــادر و  کــه ضمــن بررســی عوامــل رســوب  نموده انــد 

کاالهــای اساســی یــا غیــر آن بــا همــکاری و هماهنگــی تمامــی دســتگاه های ذیربــط، پیشــنهادات مشــخصی متضمــن 

گــردد. خالصــه ای از یافته هــای پژوهــش حاضــر  ح در ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت ارائــه  حــل مشــکل بــرای طــر

ح زیــر اســت:  گلوگاه هــای فرآیندهــای واردات انجــام شــده، بــه شــر کاال و  کــه بــا محوریــت دو موضــوع رســوب 

الف- جایگاه ایران در شاخص های بین المللی مرتبط با فرآیندهای واردات
وضعیــت ایــران در شــاخص های مرتبــط بــه ترتیــب عبــارت اســت از: عملکــرد لجســتیک )رتبــه زیرشــاخص 	 

کســب وکار )زیرشــاخص های زمــان مرحلــه انطبــاق مــرزی در  گمرکــی برابــر 71(، فضــای  کارایــی تشــریفات 

واردات برابــر 141 و زمــان مرحلــه انطبــاق اســنادی در واردات برابــر 40 ســاعت( و تســهیل تجــارت دیجیتــال و 

پایــدار )امتیــاز پیاده ســازی تشــریفات تجــارت فرامــرزی برابــر 66.7(.

ایــران در همــه شــاخص های فــوق نســبت بــه ترکیــه و امــارات در جایــگاه ضعیف تــری قــرار دارد. امــا بیشــترین 	 

شــکاف مربــوط بــه زمان هــای انطبــاق مــرزی و اســنادی در واردات اســت. زمــان انطبــاق مــرزی در واردات 

بــرای ایــران، حتــی از متوســط خاورمیانــه و شــمال آفریقــا )94.2 ســاعت( بیشــتر اســت.

کاال در بنادر )اعم از رسوبی و غیررسوبی( ب- آخرین وضعیت موجودی 
کاال در بنــادر بــر 	  کاالســت. موجــودی  یکــی از مشــکالت، نبــود تلقــی واحــد بیــن دســتگاه ها از مفهــوم رســوب 

کاالی پــس از  ــا 2 مــاه(،  کاالهــای در مرحلــه زمانــی مجــاز طــی تشــریفات )ت ــدگاری، شــامل  اســاس زمــان مان

کاالی رســوبی از  کــه ســهم واقعــی  کاالی متروکــه )بیــش از 4 مــاه( می شــود  مرحلــه زمانــی مجــاز )تــا 4 مــاه( و 

آن بــه دلیــل عــدم یکپارچگــی اطالعــات قابــل محاســبه نیســت.

کاالهــای غیرکانتینــری در بنــادر برابــر 7.64 میلیــون تــن بــوده 	  تــا پایــان تاریــخ 1400/08/16 میــزان موجــودی 

کانتینــری نیــز تــا ایــن  کاالهــای  کاالهــای اساســی اختصــاص دارد. میــزان موجــودی  کــه تقریبــا نیمــی از آن بــه 

گــزارش شــده اســت. ســهم بنــادر امــام خمینــی )ره( و شــهید رجایــی از موجــودی   TEU تاریــخ نیــز 76.6 هــزار

کانتینــری 76 درصــد  کاالهــای  کاالهــای غیرکانتینــری 80 درصــد و ســهم بنــدر شــهید رجایــی از موجــودی 

کانتینــری و غیرکانتینــری، حــدود 675 هــزار  کاالهــای متروکــه در بنــادر اعــم از  اســت. در تاریــخ فــوق میــزان 

تــن اعــالم شــده اســت.



3 گمركات كشور  كاال در بنادر و  بررسی عوامل رسوب 
و ارائه پيشنهادهایی برای كاهش آن

کــه بــا رونــد 	  کاالهــای اساســی بنــادر در ســال 1397 برابــر 2.94 میلیــون تــن بــوده  متوســط ســطح موجــودی 

کاالهــای اساســی شــامل  افزایشــی تــا ســال 1400 بــه 4.33 میلیــون تــن رســیده اســت. 65 درصــد موجــودی 

کاالهــا نیــز مــواد معدنــی  نهاده هــای دامــی وارداتــی یعنــی ذرت، ســویا و جــو می شــود. در خصــوص ســایر 

و مــواد نفتــی )عمدتــا صادراتــی(، خــودرو، ماشــین آالت و الســتیک )عمدتــًا وارداتــی(، بیشــترین ســهم را از 

ــه خــود اختصــاص داده انــد. کاالهــا ب ــوع  موجــودی ایــن ن

گرفته  گلوگاه های فرآیندهای واردات و اقدمات صورت  کاال،  ج- مهمترین عوامل رسوب 
کاال کالن تاثیرگذار بر رسوب  ج-1- عوامل 

کاال؛	  کمبود ارز جهت تامین ارز تخصیص یافته به واردات  مشکل تحریم ها و 

کاال؛	  تغییرات و بی ثباتی در سیاست های تجاری و ارزی و تاثیرات آن بر تشدید رسوب 

کاالهای اساسی؛	  مغفول ماندن آینده نگری و برنامه ریزی بر اساس روند عرضه و تقاضا در تامین 

کامــل ســامانه جامــع تجــارت و 	  کاالهــای وارداتــی بــه دلیــل عــدم اتصــال  عــدم امــکان رصــد دقیــق وضعیــت 

آن؛ زیرســامانه های 

عدم یکپارچگی لجستیکی در زنجیره انتقال محموله ها بین بنادر و پسکرانه تا مقصد نهایی.	 

گمرکی: کاال در مرحله پیش از اظهار  ج-2- عوامل رسوب 

کاال )اعــم از عــدم 	  کاال بــدون ثبــت ســفارش و یــا عــدم رعایــت ضوابــط واردات  رفتــار واردکننــدگان در واردات 

ــت و ...(؛ ــای بی کیفی کااله ــفارش، واردات  ــت س ــه در ثب ــح تعرف ج صحی در

زمان بــر بــودن فرآینــد ثبــت ســفارش )به خصــوص بــرای اخــذ مجوزهــا( و هزینه هــای فرصــت مترتــب بــر تمدیــد 	 

آن؛

طوالنی شدن فرآیند تامین ارز تخصیص یافته توسط بانک مرکزی؛	 

کاال به واردکننده به دلیل مشکل انتقال وجه در سیستم بانکی بین المللی.	  عدم امکان انتقال مالکیت 

کاال: ج-3- عوامل رسوب در مرحله پس از اظهار 

کد رهگیری )مربوط به اعالمیه تامین ارز( از سوی بانک عامل به دلیل مشکالت ارزی؛	  عدم امکان ارائه 

ج شــده 	  گمــرک خــار کــه بــدون تامیــن ارز از  کاالهــای اساســی  خ ارز بــرای رفــع تعهــد ارزی  اخــذ مابه التفــاوت نــر

کــه بــه صــورت درصــدی ترخیــص شــده اند )و در نتیجــه عــدم عالقــه واردکننــدگان بــه  و یــا نهاده هــای تولیــد 

کاال(؛ ترخیــص 

گمرکــی )نظیــر طوالنــی شــدن صــدور مجوزهــا توســط دســتگاه ها، 	  تطویــل فرآیندهــا در برخــی تشــریفات 
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گمــرک و عــدم هماهنگــی آنهــا بــا ایــن نهــاد، طوالنــی شــدن  اقدامــات مــوازی دســتگاه های نظارتــی و همــکار بــا 

گمرکــی(؛ فرآینــد رســیدگی بــه ارزش اظهارنامه هــای 

کاال )به عمد یا به دلیل عدم تمکن(؛	  گمرک توسط برخی صاحبان  عدم پرداخت حقوق ورودی به 

کمتــر، عــدم 	  گمــرک بــه دلیــل صرفــه اقتصــادی )هزینــه  کاال توســط واردکننــدگان در محوطــه  نگهــداری عمــدی 

نیــاز بــه ثبــت در ســامانه جامــع تجــارت( بــا انگیــزه احتــکار بــا توجــه بــه انتظــارات تورمــی.

کاال: گلوگاه های فرآیند واردات  ج-4- مهمترین 

مرحله بانکی )به خصوص فاصله زمانی تخصیص تا تامین ارز(؛	 

مرحله ثبت سفارش )عمدتا در صدور مجوزها توسط دستگاه ها(؛	 

توســط 	  ارزیابــی اظهارنامه هــا  و  توســط دســتگاه ها  )به خصــوص صــدور مجوزهــا  گمرکــی  ترخیــص  مرحلــه 

گمــرک(.

گلوگاه ها: کاال و رفع  کاهش رسوب  گرفته برای  ج-4- عمده اقدامات صورت 

کاالهــای اساســی: قرارگیــری ارزیابــی محموله هــا در مســیر ســبز، امــکان ترخیــص بــدون 	  تســهیل در ترخیــص 

کــد رهگیــری و اعالمیــه ارز، امــکان ترخیــص بــدون نیــاز بــه تمدیــد ثبــت ســفارش؛ نیــاز بــه اخــذ 

تســهیل در ترخیــص نهاده هــای تولیــد )به ویــژه مــواد اولیــه(: امــکان ترخیــص بــدون نیــاز بــه تمدیــد ثبــت 	 

ســفارش،  امــکان ترخیــص درصــدی بــرای اقــالم در صــف تخصیــص ارز، تســهیل در شــرایط پرداخــت حقــوق 

ورودی؛

اجرایــی 	  ضوابــط  ابــالغ  تولیــد:  بخــش  واســطه  ای  و  اولیــه  مــواد  اساســی،  کاالهــای  واردات  در  تســهیل 

 .)1400 مــاه  )مهــر  واردات  مدیریــت  و  صــادرات  توســعه  بــرای  تجــاری  و  ارزی  سیاســت های 

کاال کاهش رسوب  د- پیشنهاداتی برای 
کاال؛	  کاهش رسوب  تسریع در اجرایی شدن اقدامات تعریف شده برای 

خ پرداخــت ارز بــرای 	  کاالهــای اساســی و نهاده هــای تولیــد در خصــوص نــر اعتمادســازی جهــت واردکننــدگان 

رفــع تعهــد ارزی؛

کاال در سامانه جامع تجارت و زیرسامانه های آن؛	  ایجاد امکان رصد جامع فرآیندهای واردات 

و 	  اساســی  کاالهــای  تامیــن  زنجیــره  در  سیاســت گذاری  جهــت  تصمیم گیــری  پشــتیبان  ســازوکار  طراحــی 

آن؛ اســاس  بــر  واردات  برنامه ریــزی 

حرکت به سمت حذف ارز چند نرخی؛	 
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کرات نتیجه محور به منظور رفع تحریم ها.	  انجام مذا

و- پیشنهاداتی برای ایجاد ساختار نوین در فرآیندهای واردات با رویکرد تسهیل تجارت
و-1-حوزه ساختارها و قوانین

گمرکی با رویکرد تسهیل تجاری؛	  اصالح قوانین و مقررات 

اصالح قوانین و مقررات واردات و صادرات با رویکرد تسهیل تجاری؛	 

گمــرک بــه مجموعــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت )با هــدف افزایــش هماهنگی 	  بررســی امــکان انتقــال نهــاد 

در فرآیندهــای تجــارت خارجی(.

و-2- حوزه فرآیندها

ــا 	  ــا ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران )ب هماهنــگ نمــودن ارگان هــای نظارتــی صادرکننــده مجوزهــای واردات ب

ــت و توســعه نظــام اســتاندارد(؛ ــون تقوی اســتفاده از ظرفیت هــای قان

ــه مبــادی 	  کاال ب ــی پیــش از رســیدن  کاالهــای واردات ــا بخشــی از فرآیندهــای اظهــار و ترخیــص  انجــام تمــام ی

کیفیــت و نمونه گیــری(؛ کنتــرل  وارداتــی )از جملــه 

گمرکی(؛	  کاهش نقش عامل انسانی در فرآیندهای واردات )به خصوص ثبت سفارش و ترخیص 

کارمزد ثبت سفارش به پس از تائیدیه بانک مرکزی.	  کردن پرداخت  منوط 

و-3- حوزه زیرساخت ها

کشور؛	  کاالها از بنادر به داخل  رفع موانع لجستیکی حمل یکسره 

کز لجستیک(؛	  کاال در بنادر )در قالب سند آمایش مرا کاهش انباشت  گسترش بنادر خشک برای 

کاالهای وارداتی ریل پسند؛	  کاالهای اساسی و سایر  گلوگاه های لجستیک ریلی  شناسایی و رفع 

کاهــش هزینه هــای لجســتیکی 	  بــا هــدف  از جملــه  بــه شــکل گیری خدمــات یکپارچــه لجســتیکی:  کمــک 

اساســی. کاالهــای  واردات 
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1- مقدمه

خ 1400/06/24 بــه مقــام عالــی وزارت، درخواســت  معــاون محتــرم اقتصــادی رئیــس جمهــور، طــی نامــه 65748 مــور

کاالهــا اهــم از  گمــرکات و تعییــن ســهم هــر عامــل در رســوب  کاال در بنــادر و  کــه ضمــن بررســی عوامــل رســوب  نموده انــد 

کاالهــای اساســی یــا غیــر آن بــا همــکاری و هماهنگــی تمامــی دســتگاه های ذیربــط، پیشــنهادات مشــخصی متضمــن 

کــه در ایــن نامــه بــدان اشــاره  گــردد. مــورد دیگــری  ح در ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت ارائــه  حــل مشــکل بــرای طــر

کشــور و  کاال بــه  شــده اســت، ضــرورت اســتقرار یــک سیســتم پنجــره واحــد بــرای مدیریــت، تنظیــم و نظــارت واردات 

گــزارش  کشــور بــه منظــور رفــع دائمــی ایــن چالــش اســت. بــر ایــن اســاس،  تخلیــه آن از بنــادر تــا انتقــال آن در داخــل 

گلوگاه هــای فرآینــد واردات تدویــن شــده اســت. کاال و  حاضــر بــا تمرکــز بــر دو محــور اصلــی عوامــل رســوب 

فرآیندهــای  بــا  مرتبــط  بین المللــی  شــاخص های  در  ایــران  جایــگاه  بــر  مــروری   -2
کاال واردات 

کلــی از جایــگاه ایــران در آن دســته از شــاخص  ها یــا زیرشــاخص های  کــه تصویــری  در ایــن بخــش ســعی شــده اســت 

کاال مرتبــط باشــد،  ــا بحــث رســوب  ــد ب ــوده و می توان کارایــی فرآیندهــای واردات ب ــه نوعــی نشــانگر  ــه ب ک بین المللــی 

گــردد. ارائــه 

جدول 1 - جایگاه ایران در شاخص های بین المللی  

وضعیت زیرشاخص مرتبط با فرآیندهای وارداتعنوان شاخص )سال(
ایران

کشورها مقایسه با دیگر 

کشورهای برتراماراتترکیه

گمرکیعملکرد لجستیک )2018( کارایی تشریفات 
کشور( )امتیاز از 5 و رتبه در بین 160 

2.63
)رتبه 71(

2.71
)رتبه 58(

3.63
)رتبه 15(

آلمان: 4.09
)رتبه 1(

کسب وکار )2020( فضای 
زمان مورد نیاز برای 

واردات1 )ساعت(
کشور: 1417541مرحله انطباق مرزی  25

کشور: 402121مرحله انطباق اسنادی  30

تسهیل تجارت دیجیتال و 
پایدار )2021(

تشریفات مربوط به تجارت فرامرزی 
66.795.8395.8)امتیاز پیاده سازی(

کشور: 100)سال 2017(  8

source: lpi.worldbank.org, untfsurvey.org, doingbusiness.org

1. بــر اســاس متدولــوژی بانــک جهانــی، ایــن زمــان و هزینــه بــرای واردات یــک محمولــه کانتینــری 15 تنــی قطعــات خــودرو بــه ارزش 50 هــزار دالر از انبــاری در بزرگتریــن شــهر 
کشــور صادرکننــده )بزرگتریــن صادرکننــده ایــن محصــول بــه کشــور واردکننــده( بــه انبــاری در بزرگتریــن شــهر کشــور واردکننــده محاســبه می شــود.
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کشــورهای  بــه  طبــق جــدول فــوق، ایــران در تمامــی شــاخص های مــورد بررســی جایــگاه پایین تــری نســبت 

کشــورهای منتخــب، مربــوط  منتخــب منطقــه یعنــی ترکیــه و امــارات متحــده عربــی دارد. بیشــترین اختــالف ایــران بــا 

بــه زیرشــاخص های زمــان مــورد نیــاز بــرای انطبــاق مــرزی و انطبــاق اســنادی اســت. زمــان اعــالم شــده بــرای ایــران 

ــه و شــمال آفریقــا یعنــی 94.2 ســاعت نیــز بیشــتر اســت.  حتــی از متوســط منطقــه خاورمیان

کامــل  کــه مشــاهده می شــود، امــارات و ترکیــه تقریبــًا بــه طــور  در خصــوص تشــریفات تجــارت فرامــرزی همانگونــه 

ــه  ــوق ب ــوارد ف ــور دارد. م کش ــن دو  ــا ای ــی ب ــه قابل  توجه ــران فاصل ــاظ ای ــن لح ــه از ای ک ــد  ــام داده ان ــازی را انج پیاده س

کــه می توانــد در مراحلــی  کشــورمان اســت  کاال بــه  گلوگاه هــای متعــدد در فرآیندهــای واردات  خوبــی نشــانگر وجــود 

ــردد.   گ کاال  ــه شــکل گیری رســوب  منجــر ب

گلوگاه های آن و مفهوم رسوب کاال،  3- فرآیندهای واردات 

گلوگاه های آن کاال و  3-1- فرآیندهای واردات 
ح زیر دسته بندی نمود.  کشور را می توان به چندین زیرفرآیند به شر کاال به  کلی فرآیند واردات  به طور 

کره و توافق واردکننده با آن. 1 کاال و مذا انتخاب فروشنده 

کاال در سامانه جامع تجارت. 2 ثبت سفارش 

طی نمودن مراحل بانکی و تسویه با فروشنده. 3

کاال و دریافت اسناد از فروشنده. 4 هماهنگی واردکننده برای ارسال 

کاال در مبادی ورودی. 5 دریافت و تخلیه 

کشور. 6 گمرکی، ترخیص قطعی و حمل به داخل  ثبت اظهارنامه 

کــه در عمــل ممکــن اســت تقــدم و تاخــر زیرفرآیندهــای فــوق بــر حســب مــورد جابجــا شــود. بــه  الزم بــه ذکــر اســت 

کــرده و ســپس ثبت  ســفارش و باقــی مراحــل را طــی  کاال را وارد و تخلیــه  عنــوان مثــال ممکــن اســت واردکننــده ابتــدا 

ــی همپوشــانی و رفــت و  گمرک ــر ایــن بیــن برخــی زیرفرآیندهــا ماننــد مراحــل بانکــی و اظهــار و ترخیــص  کنــد. عــالوه ب

برگشــت وجــود دارد.

کــه بیشــترین ارتبــاط  کلــی از مراحــل مهــم زیرفرآیندهــای 2، 3 و 6  کاال، شــمایی  بــه منظــور تبییــن مفهــوم رســوب 

کاال موثــر هســتند، در شــکل زیــر نمایــش داده شــده  کاال دارا بــوده و در شــکل گیری رســوب  را تشــریفات اداری واردات 

گلوگاه هــای هــر یــک از زیرفرآیندهــای ســه گانه  کــه بــه صــورت ایتالیــک مشــخص شــده اند، مهمتریــن  اســت. مــواردی 

کــه توضیحــات الزم در ادامــه بخــش ارائــه شــده  اند. هســتند 
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 َاي لجستيه ي سيزساخت مغالؼات ي پژيَص  گزيٌ
 اوتطار لاتل غيز - ايليٍ ييزايص .

 
 01 صفحٍ: 0311آتان  تاريخ:

  

 
 َاي پژيَص مىثغ: يافتٍ

 َاي آن  ي زيرفرآيىذ اصلي تشريفات اداري ياردات كاال ي گلًگاٌشماي كل -1 ومًدار

َاي فزآيىذَاي ياردات واال اس مزحلٍ ثثت سفارش تا مزاحل تاوىي، اظُار گمزوي ي  ضىاسايي گلًگاٌ
َاي صزف ضذٌ در َز يه اس  حمل تٍ داخل وطًر، وياسمىذ يجًد اعالػات دليك در مًرد سمان

َاي  تا تًجٍ تٍ ػذم تىميل ساماوٍ جامغ تجارت ي يىپارچٍ وثًدن ساماوٍ فًق است. اما سيزفزآيىذَاي
  چىيه امزي فؼال ميسز ويست.َاي اجزايي )مخصًصا گمزن ي تاوه مزوشي( تا آن،  دستگاٌ

َاي فزآيىذ  تٍ ػىًان مُمتزيه گلًگاٌاوذ،  ويش مطخص ضذٌ 0وٍ در ومًدار در مجمًع مزاحل سيز اما 
 :َستىذياردات 

 ومثًد ارس ي در وتيجٍ تاخيز در تاميه ارس تخصيص يافتٍ تٍ واالَاي در اوتظار  ارز: تخصيص
ومص  0231َاي فزآيىذ ياردات است وٍ اس سال  تزخيص اس گمزن، يىي اس مُمتزيه گلًگاٌ

 پزروگي در عًالوي ضذن ايه فزآيىذ ايفا ومًدٌ است.
 يه فزآيىذ دخيل تًدن ػًامل اوساوي ي اس مُمتزيه داليل عًالوي ضذن ا :ي تمذيذ آن ثبت سفارش

تز تًدن اػغاي مجًسَاي ياردات در ايه مزحلٍ است. َمچىيه در صًرت پايان يافته مُلت  سمان
سفارش در مزحلٍ اوجام تطزيفات گمزوي يا تزخيص واال، وياس تٍ تمذيذ آن يجًد دارد. ار ثثتثاػت

واالَاي اساسي ي تزخي ديگز اس واالَا َز چىذ الشام تمذيذ ثثت سفارش تٍ صًرت مطزيط تزاي 
 حذف ضذٌ است.

 زيرفرآيىذ ثبت سفارش

 ثثت پيص فاوتًر•
استؼالم ضًاتظ در ساماوٍ  •

 ي درخًاست مجًس
صذير مجًز تًسط •

 دستگاٌ َاي مجًزدَىذٌ
رلمي ثثت  8دريافت وذ •

 سفارش
در : تمذيذ ثثت سفارش•

صًرت مىمضي ضذن 
اػتثار آن ي تائيذ دستگاٌ 

در مزاحل )مجًسدَىذٌ 
 (تؼذي

 زيرفرآيىذ مراحل باوكي

تحًيل ثثت سفارش ي •
پزيفًرما تٍ تاوه تًسظ 

 متماضي
تخصيص ارس در صًرت •

 مًافمت تاوه مزوشي
پس از اظُار )تاميه ارز •

 (بٍ گمرك
 تحًيل اسىاد واال تٍ تاوه•
مىطاء )اػالميٍ تاميه ارس •

 (ارس

زيرفرآيىذ اظُار ي ترخيص قطعي 
 از گمرك

 EPLاظُار واال در ساماوٍ •
 ارزيابي تًسط گمرك•
بازرسي، قروطيىٍ ي صذير •

 مجًزَاي دستگاٌ َا
تزرسي تؼزفٍ ي تغثيك واال در •

 گمزن
پزداخت حمًق ي ػًارض •

 گمزوي تًسظ صاحة واال
صذير سىذ تزخيص تًسظ •

 گمزن
دريافت مجًس تارگيزي ي حمل •

 واال تٍ داخل وطًر

منبع: یافته های پژوهش

گلوگاه های آن  کاال و  کلی زیرفرآیند اصلی تشریفات اداری واردات  نمودار 1- شمای 

گمرکــی و حمــل  کاال از مرحلــه ثبــت ســفارش تــا مراحــل بانکــی، اظهــار  گلوگاه هــای فرآیندهــای واردات  شناســایی 

کشــور، نیازمنــد وجــود اطالعــات دقیــق در مــورد زمان هــای صــرف شــده در هــر یــک از زیرفرآیندهــای فــوق  بــه داخــل 

ــا توجــه بــه عــدم تکمیــل ســامانه جامــع تجــارت و یکپارچــه نبــودن ســامانه های دســتگاه های اجرایــی  اســت. امــا ب

گمــرک و بانــک مرکــزی( بــا آن، چنیــن امــری فعــال میســر نیســت.  )مخصوصــا 

گلوگاه هــای فرآینــد  کــه در نمــودار 1 نیــز مشــخص شــده اند، بــه عنــوان مهمتریــن  امــا در مجمــوع مراحــل زیــر 

هســتند: واردات 

کاالهــای در انتظــار ترخیــص از 	  کمبــود ارز و در نتیجــه تاخیــر در تامیــن ارز تخصیــص یافتــه بــه  تخصیــص ارز: 

کــه از ســال 1397 نقــش پررنگــی در طوالنــی شــدن  گلوگاه هــای فرآینــد واردات اســت  گمــرک، یکــی از مهمتریــن 

ایــن فرآینــد ایفــا نمــوده اســت.

ثبــت ســفارش و تمدیــد آن: از مهمتریــن دالیــل طوالنــی شــدن ایــن فرآینــد دخیــل بــودن عوامــل انســانی و 	 

ــت  ــن مهل ــان یافت ــورت پای ــن در ص ــت. همچنی ــه اس ــن مرحل ــای واردات در ای ــای مجوزه ــودن اعط ــر ب زمان ب

کاال، نیــاز بــه تمدیــد آن وجــود دارد. هــر  گمرکــی یــا ترخیــص  اعتبــار ثبت  ســفارش در مرحلــه انجــام تشــریفات 

کاالهــا حــذف  کاالهــای اساســی و برخــی دیگــر از  چنــد الــزام تمدیــد ثبــت ســفارش بــه صــورت مشــروط بــرای 

شــده اســت.
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گمــرک و صــدور مجوز هــای واردات در حیــن ترخیــص: در قوانیــن و مقــررات، اختیــارات مختلفــی بــرای 	  ارزیابــی 

کیفــی محصــوالت وارداتــی و صادراتــی توســط دســتگاه های ناظــر )بــه خصــوص ســازمان غــذا  کنتــرل و نظــارت 

گرفتــه شــده اســت. امــا ایــن دســتگاه ها همــواره از اختیاراتشــان بــرای  و دارو و ســازمان دامپزشــکی( در نظــر 

گرفته انــد.  اعمــال محدودیت هــای غیرفنــی و یــا مالحظــات تنظیم  بــازاری و یــا حمایــت از تولیــد داخلــی بهــره 

ایــن امــر موجــب غیرشــفاف بــودن و مشــخص  نبودن زمان هــای بررســی و صــدور مجوزهــای فنــی واردات 

کاالهــای غذایــی، دامــی،  آرایشــی و بهداشــتی( شــده اســت. ایــن موضــوع یکــی از علــل  )مخصوصــا در مــورد 

ــه ارزیابــی  ــوط ب ــر ایــن، تشــریفات مرب ــوده اســت. عــالوه ب رتبــه ضعیــف ایــران در شــاخص تجــارت فرامــرزی ب

گمرکــی محســوب می شــود. ــر در زیرفرآینــد  گمــرک نیــز جــزو مراحــل زمان ب

گرفتــه بــا برخــی واردکننــدگان ماشــین آالت و مــواد اولیــه، بــرآوردی نمونــه از  بــر اســاس مصاحبه هــای صــورت 

ــت: ــه اس ــل ارائ ــر قاب ح زی ــر ــه ش ــاژور( ب ــورس م ــر ف ــول )غی ــرایط معم ــه در ش ــر مرحل ــرای ه ــده ب ــان صرف  ش ــزان زم می

ثبت سفارش: 2 تا 5 روز	 

مراحل بانکی )به خصوص تامین ارز(: 5 تا 20 روز	 

گمرک: 1 تا 3 روز	  کاال به  اظهار 

گمرک نمی شود(: 3 تا 7 روز	  کاال از  گمرکی )شامل خروج  آغاز تا پایان تشریفات 

چنانچــه مشــاهده می شــود، بیشــترین زمان هــای صرف  شــده بــه ترتیــب متعلــق بــه 1( مراحــل بانکــی 2( اظهــار و 

کاالهــای اساســی، زمــان اغلــب  کــه در مــورد  کاال اســت. البتــه الزم بــه ذکــر اســت  گمرکــی و 3( ثبت  ســفارش  ترخیــص 

کوتاه تــر اســت. مراحــل فــوق بــه جــز تامیــن ارز معمــوال 

کاال و مصادیق آن 3-2- مفهوم رسوب 
کاال و نیــاز بــه زمــان بــرای طــی نمــودن مراحــل مختلــف آن، شــکل گیری موجــودی  بــا توجــه بــه ماهیــت فرآینــد واردات 

ــودی  ــه خ ــر ب ــن ام ــن ای ــت. بنابرای ــی اس ــی و طبیع ــرکات بدیه گم ــادر و  ــه بن ــور از جمل کش ــه  ــادی ورودی ب کاال در مب

کشــور  کاالهــا در مبــادی ورودی  ــه آن بــه دیــد ذخایــر موقــت  ــوان حتــی ب خــود پدیــده منفــی تلقــی نمی شــود و می ت

کــه در انتظــار طــی  کاالهایــی  گمــرکات، به خصــوص بــرای  کاال در بنــادر و  نگریســت. امــا افزایــش غیرمنطقــی انباشــت 

نمــودن زیرفرآیندهــای واردات هســتند، می توانــد بــه پدیــده رســوب بیانجامــد. 

کاال تلقی می شوند: کلی موارد زیر را می توان به عنوان مصادیق رسوب  به طور 

کــه بــه هــر  کــن  کاالهــای وارده بــه بنــادر، مناطــق ویــژه، آزاد و دیگــر اما گمــرک:  کاال بــه  )الــف( رســوب پیــش از اظهــار 

ــرک  گم ــه  کاال ب ــب  ــط صاح ــنده و ...( توس ــه فروش ــت ب ــکان پرداخ ــدم ام ــفارش، ع ــت س ــدم ثب ــم از ع ــی )اع دلیل
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ــاس  ــر اس ــد. ب ــده باش ــپری ش ــط س ــن مرتب ــق قوانی ــا طب ــدگاری آنه ــاز مان ــان مج ــدت زم ــند و م ــده باش ــار نش اظه

خ داد. کاال در ایــن مرحلــه می توانــد در طــول زیرفرآیندهــای ثبــت ســفارش و مراحــل بانکــی ر نمــودار )1(، رســوب 

کــه بــه  گمــرک اســت  کاالهــای اظهــار شــده بــه  گمــرک: ایــن رســوب مربــوط بــه  کاال بــه  )ب( رســوب پــس از اظهــار 

دالیــل مشــکالت مختلفــی همچــون تاخیــر در صــدور مجوزهــا، عــدم تامیــن ارز، عــدم پرداخــت حقــوق و عــوارض 

گمــرک وجــود نداشــته اســت. بــر اســاس نمــودار  کاال و غیــره، امــکان ترخیــص قطعــی آنهــا از  گمرکــی، عــدم حمــل 

گمــرک مرتبــط خواهــد بــود. کاال از  کاال در ایــن مرحلــه مشــخصا بــه زیرفرآینــد اظهــار و ترخیــص  )1(، رســوب 

کــه ســاماندهی آن بــه منظــور اطمینــان از  کاال می توانــد تبعــات و آســیب هایی را بــه دنبــال داشــته باشــد  رســوب 

کاالهــای اساســی و مــواد اولیــه تولیــد( و جلوگیــری از التهابــات و نوســانات  کشــور )به خصــوص  کاالیــی  تامیــن نیازهــای 

کاال می توانــد بــه افزایــش درآمدهــای دولــت، آزاد شــدن  کاهــش رســوب  در بــازار ضــروری اســت. عــالوه بــر ایــن، 

گمرکــی، بنــادر و ســازمان امــوال تملیکــی بیانجامــد. از ســوی  ظرفیت هــای اشــغال شــده در انبارهــا و محوطه هــای 

کاال می توانــد هزینه هــای مضاعفــی را بــر دوش واردکننــدگان و در نهایــت مصرف کننــدگان تحمیــل  دیگــر، رســوب 

کاال نفــع  کاال حتــی می توانــد بــرای برخــی واردکننــدگان  گــر چــه در شــرایط اقتصــادی حاضــر، در مــواردی رســوب  کنــد. ا

گــردد. اقتصــادی نیــز بــه دنبــال داشــته باشــد و تبدیــل بــه عاملــی بــرای ســودجویی 

کشور کاال در بنادر  4- تحلیل آمار وضعیت 

کــه مــدت زمــان مجــاز مانــدگاری آنهــا چــه در مرحلــه پیش  کاالهایــی  بــا توجــه بــه توضیحــات بخــش قبــل، آن دســته  از 

از اظهــار و چــه پــس از اظهــار ســپری شــده باشــد از مصادیــق رســوب محســوب می شــوند. 

کــه بــا تعریــف فــوق انطبــاق داشــته باشــد در دســترس نیســت. ســازمان بنــادر و دریانــوردی  امــا در عمــل آمــاری 

ــر اعــالم  ــی زی کل ــه  ــه تفکیــک ســه مرحل ــی، ترانزیتــی و ...( را ب ــی، صادرات کاالهــای واردات کاال )اعــم از  آمــار موجــودی 

می کنــد:

کنــار  کــه یــا در لنگــرگاه بــرای پهلوگرفتــن در  کاالهــای منتظــر در لنگــرگاه: شــامل محموله  هــای شــناورهایی  الــف( 

اســکله منتظــر هســتند. 

کنار اسکله در انتظار تخلیه هستند. که در  کاالهای پای اسکله: محموله های شناورهایی  ب( 

کــه در بنــادر تخلیــه شــده و در حــال طــی  کاالهــای رســوبی(: محموله هایــی  کاال در بنــادر )شــامل  ج( موجــودی 

کشــور هســتند  گمرکــی و در نهایــت آمــاده شــدن بــرای حمــل بــه داخل  نمــودن مراحــل مربــوط بــه اظهــار، ترخیــص 

کاالهــا اعــم از رســوبی و غیررســوبی در مراحــل پیــش و پــس از اظهــار می شــوند. بــه همیــن  کــه شــامل تمامــی 

ــرای ایــن آمــار پرهیــز شــده اســت.  ــردن واژه رســوب ب ــکار ب جهــت در تحلیل هــای ایــن بخــش از ب
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در واقــع یکــی از مشــکالت، نبــود تلقــی واحــد بیــن دســتگاه ها از مفاهیمــی ماننــد رســوب، موجــودی، دپــو و 

اصطالحــات مشــابه اســت. 

ــا تاریــخ 1400/08/16  کاالهــای غیرکانتینــری در بنــادر ت ــواع  ــر اســاس آخریــن آمــار اعالمــی، میــزان موجــودی ان ب

کاالهــای اساســی اختصــاص دارد  برابــر 7.64 میلیــون تــن بــوده اســت. نیمــی از آن یعنــی 3.82 میلیــون تــن آن بــه 

کانتینــری اعــم از وارداتــی، صادراتــی، ترانزیــت و ... در تاریــخ  کاالهــای  کــه عمدتــا وارداتــی هســتند. میــزان موجــودی 

کانتینــری و غیرکانتینــری موجــود در بنــادر، بــه  کاالهــای  کل  گــزارش شــده اســت. از   TEU16 آبــان معــادل 76.6 هــزار

گمــرک اعــالم شــده اســت.  کاالهــای متروکــه بــه  میــزان 675.5 هــزار تــن آن بــه عنــوان 

کانتینری در 16 آبــان 1400 و روند موجودی  کاالهــای غیرکانتینــری و  در ادامــه ایــن بخــش، آمــار جزئی تــری از انــواع 

گذشــته تحلیل شــده اســت. کاالهای اساســی در بنادر طی ســه ســال 

کاالهای اساسی در زنجیره لجستیک بنادر در تاریخ 1400/08/16  4-1- وضعیت 
کاالهــای موجــود در هــر یــک از مراحــل زنجیــره لجســتیک بنــادر در نمــودار 2 نمایش داده شــده  کلــی وضعیــت  شــمای 

کشــور از طریــق بنــادر، در شــناورهای منتظــر  کاالهــای اساســی در حــال واردات بــه  اســت. بــر ایــن اســاس، 37 درصــد 

کاالهــای خروجــی از بنــادر  در لنگرگاه هــا بــوده و 55 درصــد نیــز پــس از تخلیــه در بنــادر انباشــته شــده اند. بــه لحــاظ 

کــه معــادل 88 درصــد آن از طریــق جــاده بــوده و ســهم اندکــی در اختیــار بخــش  در روز 16 آبــان نیــز مشــاهده می شــود 

کاالهــای اساســی، ظرفیــت شــبکه ریلــی  کــه بــا وجــود ماهیــت فلــه ای و ریل پســند  ریلــی اســت. ایــن نشــان می دهــد 

کشــور بســیار محــدود اســت. بــرای جابجایــی ایــن اقــالم بــه داخــل 

 بزرعي ػَاهل رعَب ماال در بٌادر ٍ گوزمات مؾَر ٍ ارائِ پيؾٌْاداتي بزاي ماّؼ آى
  

 

 ّاي لجغتيل ٍ سيزعاخت هطالؼات ٍ پضٍّؼ  گزٍُ
 اًتؾار قابل غيز - اٍليِ ٍيزايؼ .

 
 15 صفحِ: 1400آباى  تاريخ:

  

بِ  .ًذؽَ هيدر هزاحل پيؼ ٍ پظ اس اظْار مِ ؽاهل تواهي ماالّا اػن اس رعَبي ٍ غيزرعَبي  ّغتٌذ
  ؽذُ اعت. پزّيش ايي آهاررعَب بزاي ٍاصُ اس بنار بزدى ّاي ايي بخؼ  در تحليلّويي جْت 

، دپَ ٍ هَجَدي ،ّا اس هفاّيوي هاًٌذ رعَب در ٍاقغ يني اس هؾنالت، ًبَد تلقي ٍاحذ بيي دعتگاُ
 اعت.  اصطالحات هؾابِ

زماًتيٌزي در بٌادر تا تاريخ بز اعاط آخزيي آهار اػالهي، هيشاى هَجَدي اًَاع ماالّاي غي
هيليَى تي آى بِ ماالّاي اعاعي  3.82هيليَى تي بَدُ اعت. ًيوي اس آى يؼٌي  7.64بزابز  16/08/1400

هيشاى هَجَدي ماالّاي ماًتيٌزي اػن اس ٍارداتي، صادراتي،  اختصاؿ دارد مِ ػوذتا ٍارداتي ّغتٌذ.
گشارػ ؽذُ اعت. اس مل ماالّاي ماًتيٌزي ٍ   TEUارّش 76.6آباى هؼادل  16تزاًشيت ٍ ... در تاريخ 

ّشار تي آى بِ ػٌَاى ماالّاي هتزٍمِ بِ گوزك اػالم  675.5غيزماًتيٌزي هَجَد در بٌادر، بِ هيشاى 
  ؽذُ اعت.

ٍ رًٍذ  1400آباى  16غيزماًتيٌزي ٍ ماًتيٌزي در  يتزي اس اًَاع ماالّا در اداهِ ايي بخؼ، آهار جشئي
 اي اعاعي در بٌادر طي عِ عال گذؽتِ تحليل ؽذُ اعت.هَجَدي ماالّ

  11/80/1488در زوجيرٌ لجستيك بىادر در تاريخ اساسي يضعيت كاالهاي  -4-1
ًوايؼ  2ؽواي ملي ٍضؼيت ماالّاي هَجَد در ّز يل اس هزاحل سًجيزُ لجغتيل بٌادر در ًوَدار 

ردات بِ مؾَر اس طزيق بٌادر، در درصذ ماالّاي اعاعي در حال ٍا 37بز ايي اعاط،  دادُ ؽذُ اعت.
بِ لحاظ  اًذ. درصذ ًيش پظ اس تخليِ در بٌادر اًباؽتِ ؽذُ 55ّا بَدُ ٍ  ؽٌاٍرّاي هٌتظز در لٌگزگاُ

درصذ آى اس طزيق جادُ  88ؽَد مِ هؼادل  آباى ًيش هؾاّذُ هي 16ماالّاي خزٍجي اس بٌادر در رٍس 
پغٌذ  اي ٍ ريل دّذ مِ با ٍجَد هاّيت فلِ ًؾاى هييي بَدُ ٍ عْن اًذمي در اختيار بخؼ ريلي اعت. ا

 ماالّاي اعاعي، ظزفيت ؽبنِ ريلي بزاي جابجايي ايي اقالم بِ داخل مؾَر بغيار هحذٍد اعت.

 
 آهار عاسهاى بٌادر ٍ درياًَرديبز اعاط  پضٍّؼّاي  هٌبغ: يافتِ

 )ميليًن ته( 11/80/1488ٌ لجستيك بىادر در تاريخ يضعيت كاالهاي اساسي در زوجير -2 ومًدار
منبع: یافته های پژوهش بر اساس آمار سازمان بنادر و دریانوردی

کاالهای اساسی در زنجیره لجستیک بنادر در تاریخ 1400/08/16 )میلیون تن( نمودار 2- وضعیت 



گمركات كشور 12 كاال در بنادر و  بررسی عوامل رسوب 
و ارائه پيشنهادهایی برای كاهش آن

کاال در تاریخ 1400/08/16  4-2- موجودی بنادر به تفکیک انواع 
کاالهــای غیرکانتینــری عمــده نمایــش  کاالهــای اساســی و ســایر  در نمــودار 3 میــزان موجــودی در بنــادر بــه تفکیــک 

کــه عمدتــًا  کاالهــای اساســی مربــوط بــه ذرت، ســویا و جــو می شــود  داده شــده اســت. حــدود 65.6 درصــد موجــودی 

ک دام  کمبــود خــورا کــه افزایــش رســوب ایــن اقــالم می توانــد بــا بــروز  شــامل نهاده هــای دامــی هســتند. بدیهــی اســت 

کشــور ارتبــاط مســتقیم داشــته باشــد. و افزایــش قیمــت تولیــدات دامــی در 

ــًا  ــه عمدت ک ــود  ــی می ش ــواد نفت ــی و م ــواد معدن ــه م ــوط ب ــری مرب ــای غیرکانتین کااله ــودی  ــزان موج ــترین می بیش

کاالهــای غیرکانتینــری وارداتــی مربــوط بــه اقالمــی  مربــوط بــه محصــوالت صادراتــی اســت. امــا بیشــترین موجــودی 

ماننــد خــودرو )اعــم از ســبک و ســنگین(، ماشــین آالت و الســتیک می شــود. 

 بررسي عًامل رسًب ماال در بىادر ي گمرمات مشًر ي ارائٍ پيشىُاداتي براي ماَش آن
  

 

 َاي لجستيل ي زيرساخت مطالعات ي پژيَش  گريٌ
 اوتشار قابل غير - ايليٍ ييرايش .

 
 16 صفحٍ: 1400آبان  تاريخ:

  

 

  61/80/6488مًجًدي بىادر بٍ تفكيك اوًاع كاال در تاريخ  -4-2
ميسان مًجًدي در بىادر بٍ تفنيل ماالَاي اساسي ي ساير ماالَاي غيرماوتيىري عمدٌ  3در ومًدار 

ذرت، سًيا ي جً درصد مًجًدي ماالَاي اساسي مربًط بٍ  65.6ومايش دادٌ شدٌ است. حديد 
تًاود با  َاي دامي َستىد. بديُي است مٍ افسايش رسًب ايه اقالم مي شامل وُادٌ شًد مٍ عمدتاً مي

 .ارتباط مستقيم داشتٍ باشد بريز ممبًد خًراك دام ي افسايش قيمت تًليدات دامي در مشًر
 شًد مٍ عمدتاً وفتي ميبيشتريه ميسان مًجًدي ماالَاي غيرماوتيىري مربًط بٍ مًاد معدوي ي مًاد 

اما بيشتريه مًجًدي ماالَاي غيرماوتيىري يارداتي مربًط بٍ مربًط بٍ محصًالت صادراتي است. 
 شًد.  آالت ي الستيل مي اقالمي ماوىد خًدري )اعم از سبل ي سىگيه(، ماشيه

 

 
 

 براساس آمار سازمان بىادر ي درياوًردي پژيَشمىبع: محاسبات 
 )برحسب َسار ته( 61/80/6488مًرخ در بىادر اعم از يارداتي ي غير آن مًجًدي كاالَاي عمدٌ  -3 ومًدار

اوًاع ماالَاي غيرماوتيىري )اعم از ماالَاي اساسي ي غير از آن(  مًجًدييضعيت  4ومًدار در ادامٍ 
عي ايه شش بىدر از دَد. سُم تجمي بٍ تفنيل بىادر عمدٌ ومايش مي 16/08/1400تاريخ  دررا 

درصد است ي دي بىدر امام خميىي ي شُيد  97.7رسًب ماالَاي غيرماوتيىري در ايه تاريخ برابر 
ماالَاي  مًجًدياود. بيشتريه  درصد رسًب ايه اقالم را بٍ خًد اختصاص دادٌ 80رجايي بٍ تىُايي 

ىري بٍ بىدر شُيد رجايي يجًد ساير ماالَاي غيرماوتي مًجًدياساسي در بىدر امام خميىي ي بيشتريه 
 دارد.
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منبع: محاسبات پژوهش براساس آمار سازمان بنادر و دریانوردی

خ 1400/08/16 )برحسب هزار تن( کاالهای عمده اعم از وارداتی و غیر آن در بنادر مور نمودار 3- موجودی 

کاالهــای اساســی و غیــر از آن( را در  کاالهــای غیرکانتینــری )اعــم از  در ادامــه نمــودار 4 وضعیــت موجــودی انــواع 

کاالهــای  تاریــخ 1400/08/16 بــه تفکیــک بنــادر عمــده نمایــش می دهــد. ســهم تجمیعــی ایــن شــش بنــدر از رســوب 

غیرکانتینــری در ایــن تاریــخ برابــر 97.7 درصــد اســت و دو بنــدر امــام خمینــی و شــهید رجایــی بــه تنهایــی 80 درصــد 

ــی و  ــام خمین ــدر ام ــی در بن ــای اساس کااله ــودی  ــترین موج ــد. بیش ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــالم را ب ــن اق ــوب ای رس

کاالهــای غیرکانتینــری بــه بنــدر شــهید رجایــی وجــود دارد. بیشــترین موجــودی ســایر 



13 گمركات كشور  كاال در بنادر و  بررسی عوامل رسوب 
و ارائه پيشنهادهایی برای كاهش آن

 بزرسي عًامل رسًب كاال در بىادر ي گمزكات كشًر ي ارائٍ پيشىُاداتي بزاي كاَش آن
  

 

 َاي لجستيك ي سيزساخت مطالعات ي پضيَش  گزيٌ
 اوتشار قابل غيز - ايليٍ ييزايش .

 
 17 صفحٍ: 1400آبان  تاريخ:

  

 

 
 ساسمان بىادر ي درياوًرديآمار مىبع: 

)برحسب  66/88/6488خ مًردر بىادر عمدٌ اعم از يارداتي ي غير آن مًجًدي كاالهاي غيركاوتيىري  -4 ومًدار
 (تههسار 

 16/08/1400تا تاريخ را در بىادر عمدٌ  شيتييارداتي ي تزاو 1كاالَاي كاوتيىزي مًجًدي، آمار 5ومًدار 
درصد بًدٌ ي سُم بىدر  97كاوتيىز بيش اس  مًجًديدَد. سُم تجميعي ايه چُار بىدر اس  را ومايش مي

 درصد است. 76شُيد رجايي ويش بٍ تىُايي 

 
 ساسمان بىادر ي درياوًرديآمار مىبع: 

 (TEU)هسار  66/88/6488كاوتيىري يارداتي ي تراوسيتي در بىادر عمدٌ تا تاريخ مًجًدي كاالهاي  -5ومًدار 

 6488تا  6397هاي   ريود مًجًدي كاالهاي اساسي در بىادر طي سال -4-3
در طي سٍ سال گذشتٍ )اعم اس يارداتي ي غيز آن( كاالَاي اساسي مًجًدي ريود تغييزات َفتگي تىاص 

يضعيت رسًب شامل  شًد، يه آمار كٍ بٍ صًرت َفتگي اعالم ميا است.بًدٌ  6بٍ شزح ومًدار بىادر 
 شًد. مي 16/08/1400 تاريخ تا 22/08/1397كاال اس تاريخ 

                                                 
 درصد كاوتيىزَاي مًجًد بٍ صًرت پز بًدٌ ي مابقي خالي َستىد. 90 1
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منبع: آمار سازمان بنادر و دریانوردی

خ 1400/08/16 )برحسب هزار تن( کاالهای غیرکانتینری اعم از وارداتی و غیر آن در بنادر عمده مور نمودار 4- موجودی 

کانتینــری1 وارداتــی و ترانزیتــی را در بنــادر عمــده تــا تاریــخ 1400/08/16 را  کاالهــای  نمــودار 5، آمــار موجــودی 

کانتینــر بیــش از 97 درصــد بــوده و ســهم بنــدر شــهید  نمایــش می دهــد. ســهم تجمیعــی ایــن چهــار بنــدر از موجــودی 

رجایــی نیــز بــه تنهایــی 76 درصــد اســت.

 بزرسي عًامل رسًب كاال در بىادر ي گمزكات كشًر ي ارائٍ پيشىُاداتي بزاي كاَش آن
  

 

 َاي لجستيك ي سيزساخت مطالعات ي پضيَش  گزيٌ
 اوتشار قابل غيز - ايليٍ ييزايش .

 
 17 صفحٍ: 1400آبان  تاريخ:

  

 

 
 ساسمان بىادر ي درياوًرديآمار مىبع: 

)برحسب  66/88/6488خ مًردر بىادر عمدٌ اعم از يارداتي ي غير آن مًجًدي كاالهاي غيركاوتيىري  -4 ومًدار
 (تههسار 

 16/08/1400تا تاريخ را در بىادر عمدٌ  شيتييارداتي ي تزاو 1كاالَاي كاوتيىزي مًجًدي، آمار 5ومًدار 
درصد بًدٌ ي سُم بىدر  97كاوتيىز بيش اس  مًجًديدَد. سُم تجميعي ايه چُار بىدر اس  را ومايش مي

 درصد است. 76شُيد رجايي ويش بٍ تىُايي 

 
 ساسمان بىادر ي درياوًرديآمار مىبع: 

 (TEU)هسار  66/88/6488كاوتيىري يارداتي ي تراوسيتي در بىادر عمدٌ تا تاريخ مًجًدي كاالهاي  -5ومًدار 

 6488تا  6397هاي   ريود مًجًدي كاالهاي اساسي در بىادر طي سال -4-3
در طي سٍ سال گذشتٍ )اعم اس يارداتي ي غيز آن( كاالَاي اساسي مًجًدي ريود تغييزات َفتگي تىاص 

يضعيت رسًب شامل  شًد، يه آمار كٍ بٍ صًرت َفتگي اعالم ميا است.بًدٌ  6بٍ شزح ومًدار بىادر 
 شًد. مي 16/08/1400 تاريخ تا 22/08/1397كاال اس تاريخ 
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28
61

.0 

28
9.2

 

31
4.2

 

83
.6 14

7.3
 

48
.2 

12
35

.5 

21
80

.4 

51
.1 16
6.2

 

9.6
 77

.4 

0.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

3000.0

3500.0

 اوسلي وًشهر چابهار اميرآباد شهيد رجايي امام خميىي

 (هسار ته)كاالهاي اساسي 
 (هسار ته)ساير كاالهاي غيركاوتيىري 

60.21 

8.22 4.18 1.95 
0.00

10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00

 خرمشهر بًشهر امام خميىي شهيد رجايي

منبع: آمار سازمان بنادر و دریانوردی

)TEU کانتینری وارداتی و ترانزیتی در بنادر عمده تا تاریخ 1400/08/16 )هزار کاالهای  نمودار 5- موجودی 

1.  90 درصد کانتینرهای موجود به صورت پر بوده و مابقی خالی هستند.



گمركات كشور 14 كاال در بنادر و  بررسی عوامل رسوب 
و ارائه پيشنهادهایی برای كاهش آن

کاالهای اساسی در بنادر طی سال  های 1397 تا 1400 4-3- روند موجودی 
گذشــته در بنــادر  کاالهــای اساســی )اعــم از وارداتــی و غیــر آن( طــی ســه ســال  رونــد تغییــرات هفتگــی تنــاژ موجــودی 

کاال از تاریــخ  کــه بــه صــورت هفتگــی اعــالم می شــود، شــامل وضعیــت رســوب  ح نمــودار 6 بــوده اســت. ایــن آمــار  بــه شــر

1397/08/22 تــا تاریــخ 1400/08/16 می شــود.

ح جــدی مســاله رســوب بــه ســال 1397 و از زمــان اعمــال مجــدد تحریم هــا  چنانچــه مشــاهده می شــود، طــر

کــه تــا آن زمــان در بــازه مشــخصی )حــدودا 2 تــا 3 میلیــون تــن( بــود،  کــه میــزان موجــودی بنــادر  بازمی گــردد. به طــوری 

بــه طــور قابــل توجهــی افزایــش یافــت. پــس از آن تنــاژ موجــودی بــه طــور مرتــب در حــال نوســان بــود، ولــی از اواســط 

ســال 1399 رونــد افزایشــی دیگــری آغــاز شــد و در 17 خــرداد مــاه 1400 بــه مقــدار بی ســابقه 4/81 میلیــون تــن رســید. 

کاهشــی شــد. البتــه از هفتــه آخــر مهــر 1400،  کاال بــه تدریــج  گرفتــه، رونــد موجــودی  امــا بــا توجــه بــه اقدامــات صــورت 

ایــن رونــد نزولــی تقریبــًا متوقــف شــده و در آبــان مــاه در محــدود 3.8 میلیــون تــن باقــی مانــده اســت.

 تررسي عًامل رسًب كاال زر تىازر ي گمركات كشًر ي ارائٍ پيشىُازاتي تراي كاَش آن
  

 

 َاي لجستيك ي زيرساذت مطالعات ي پصيَش  گريٌ
 اوتشار قاتل غير - ايليٍ ييرايش .

 
 01 صفحٍ: 0011آتان  تاريد:

  

َا  زمان اعمال مجسز تحريماز ي  0931رسًب تٍ سال مسالٍ  طرح جسيشًز،  چىاوچٍ مشاَسٌ مي
ميليًن  9تا  2شرصي )حسيزا تىازر كٍ تا آن زمان زر تازٌ م مًجًزيطًري كٍ ميسان  گرزز. تٍ تازمي

تٍ طًر مرتة زر حال وًسان مًجًزي پس از آن تىاش ته( تًز، تٍ طًر قاتل تًجُي افسايش يافت. 
تٍ مقسار  0011ذرزاز ماٌ  01ريوس افسايشي زيگري آغاز شس ي زر  0933تًز، يلي از اياسط سال 

ج تٍ تسريريوس مًجًزي كاال  ،رفتٍميليًن ته رسيس. اما تا تًجٍ تٍ اقسامات صًرت گ 0.1ساتقٍ  تي
متًقف شسٌ ي زر آتان ماٌ زر محسيز  ، ايه ريوس وسيلي تقريثا0011ً. الثتٍ از َفتٍ آذر مُر كاَشي شس

 ميليًن ته تاقي ماوسٌ است. 9.1

 
 سازمان تىازر ي زرياوًرزيآمار مىثع: 

 )ميليًن ته( 7011تا  7931كاالهاي اساسي در فاصله آبان  ريود تغييرات هفتگي تىاژ مًجًدي -6 ومًدار

تىاش مًجًزي متًسط ماَاوٍ كاالَاي اساسي ي ميسان ترليٍ ي تارگيري ماَاوٍ تىازر را زر  1ومًزار 
مرتًط تٍ اذتالف ميسان مًجًزي تا اي  ميلٍ ومًزارزَس.  ومايش مي 0011تا  0931فاصلٍ آتان ماٌ 

ميسان مًجًزي تا ميان شكاف ، تيشتريه تر َاي تيرٌ ميلٍَاوٍ تىازر است. حجم تارگيري ي ترليٍ ما
، 0011افسايش اوثاشت كاال زر تىازر است. زر سال ي ازَىس كٍ تٍ معى را وشان ميترليٍ ي تارگيري 

ترليٍ ي تارگيري كاال از كاَش تيشتريه ميسان ايه اذتالف زر ماٌ ذرزاز رخ زازٌ كٍ تا يجًز 
مًجًزي كاال تٍ تيشتريه مقسار ذًز طي سٍ سال اذير رسيسٌ است. الثتٍ تا تًجٍ ذرزاز، ارزيثُشت تا 

 اذتالف ريوس وسيلي زاشتٍ است. مقسار ايهتٍ اقسامات صًرت گرفتٍ، از ماٌ ذرزاز تٍ ايه سً 

منبع: آمار سازمان بنادر و دریانوردی

کاالهای اساسی در فاصله آبان 1397 تا 1400 )میلیون تن( نمودار 6- روند تغییرات هفتگی تناژ موجودی 

کاالهــای اساســی و میــزان تخلیــه و بارگیــری ماهانــه بنــادر را در فاصلــه  نمــودار 7 تنــاژ موجــودی متوســط ماهانــه 

آبــان مــاه 1397 تــا 1400 نمایــش می دهــد. نمــودار میلــه ای مربــوط بــه اختــالف میــزان موجــودی بــا حجــم بارگیــری و 

تخلیــه ماهانــه بنــادر اســت. میله هــای تیره تــر، بیشــترین شــکاف میــان میــزان موجــودی بــا تخلیــه و بارگیــری را نشــان 

کاال در بنــادر اســت. در ســال 1400، بیشــترین میــزان ایــن اختــالف در مــاه  کــه بــه معنــای افزایــش انباشــت  می دهنــد 

ــه بیشــترین  کاال ب ــا خــرداد، موجــودی  کاال از اردیبهشــت ت کاهــش تخلیــه و بارگیــری  ــا وجــود  ــه ب ک خ داده  خــرداد ر
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گرفتــه، از مــاه خــرداد بــه ایــن ســو  مقــدار خــود طــی ســه ســال اخیــر رســیده اســت. البتــه بــا توجــه بــه اقدامــات صــورت 

 تشسسي عًامل سسًب كاال دس تىادس ي گمشكات كشًس ي اسائٍ پيشىُاداتي تشاي كاَش آنمقــدار ایــن اختــالف رونــد نزولــی داشــته اســت.
  

 

 َاي لجستيك ي صيشساخت مطالعات ي پظيَش  گشيٌ
 اوتشاس قاتل غيش - ايليٍ ييشايش .

 
 01 صفحٍ: 0011آتان  تاسيخ:

  

 
 مىثع: محاسثات تحقيق تش اساع آماس ساصمان تىادس ي دسياوًسدي

)ميليًن  7011تا  7997مًجًدي ي تخليه ي بارگيري ماهاوه كاالهاي اساسي در بىادر از آبان متًسط  -7 ومًدار
 ته(

دَذ كٍ مقاديش آن تش  ومايش ميمًجًدي ايه اقالم سا تىاط  ساالوٍسيوذ تغييشات  8دس وُايت ومًداس 
فتگي دس ديسٌ صماوي سيوذ صعًدي متًسط َ اوذ.ٌ   محاسثٍ شذسال اساع مياوگيه مقاديش َفتگي َش 

حذيد  0911وسثت تٍ سال  0011دس سال  ميضان مًجًديمًسد تشسسي كامال مشًُد است. دس ياقع 
تًدٌ  0918تا  0911دسصذ افضايش داشتٍ است ي شذيذتشيه شية صعًدي مشتًط تٍ ديسٌ صماوي  04

 تًدٌ است. 0011تا  0911است ي دس ستثٍ تعذي مشتًط تٍ ديسٌ صماوي 
 

 
 ساصمان تىادس ي دسياوًسديآماس  محاسثات تحقيق تش اساعمىثع:      

 )ميليًن ته( 7011تا  7997هاي  ريوذ تغييرات تىاژ متًسط سطح مًجًدي كاالهاي اساسي در سال -8 ومًدار

. طي َاي گزشتٍ، تشخيص كاال اص گمشكات سشعت تيشتشي گشفتٍ است تا تصميمات اتخار شذٌ طي ماٌ
شُشيًس ي مُش،  َاي ميليًن ته كاالَاي اساسي تشخيص شذٌ است كٍ طي ماٌ 00.1سال جاسي حذيد 

 2.94  
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1397 1398 1399 1400 

منبع: محاسبات تحقیق بر اساس آمار سازمان بنادر و دریانوردی

کاالهای اساسی در بنادر از آبان 1397 تا 1400 )میلیون تن( نمودار 7- متوسط موجودی و تخلیه و بارگیری ماهانه 

کــه مقادیــر آن بــر اســاس  در نهایــت نمــودار 8 رونــد تغییــرات ســاالنه تنــاژ موجــودی ایــن اقــالم را نمایــش می دهــد 

میانگیــن مقادیــر هفتگــی هــر ســال محاســبه شــد  ه اند. رونــد صعــودی متوســط هفتگــی در دوره زمانــی مــورد بررســی 

کامــال مشــهود اســت. در واقــع میــزان موجــودی در ســال 1400 نســبت بــه ســال 1397 حــدود 46 درصــد افزایش داشــته 

اســت. شــدیدترین شــیب صعــودی مربــوط بــه دوره زمانــی 1397 تــا 1398 بــوده اســت و در رتبــه بعــدی مربــوط بــه 

دوره زمانــی 1399 تــا 1400 بــوده اســت.

 تشسسي عًامل سسًب كاال دس تىادس ي گمشكات كشًس ي اسائٍ پيشىُاداتي تشاي كاَش آن
  

 

 َاي لجستيك ي صيشساخت مطالعات ي پظيَش  گشيٌ
 اوتشاس قاتل غيش - ايليٍ ييشايش .

 
 01 صفحٍ: 0011آتان  تاسيخ:

  

 
 مىثع: محاسثات تحقيق تش اساع آماس ساصمان تىادس ي دسياوًسدي

)ميليًن  7011تا  7997مًجًدي ي تخليه ي بارگيري ماهاوه كاالهاي اساسي در بىادر از آبان متًسط  -7 ومًدار
 ته(

دَذ كٍ مقاديش آن تش  ومايش ميمًجًدي ايه اقالم سا تىاط  ساالوٍسيوذ تغييشات  8دس وُايت ومًداس 
فتگي دس ديسٌ صماوي سيوذ صعًدي متًسط َ اوذ.ٌ   محاسثٍ شذسال اساع مياوگيه مقاديش َفتگي َش 

حذيد  0911وسثت تٍ سال  0011دس سال  ميضان مًجًديمًسد تشسسي كامال مشًُد است. دس ياقع 
تًدٌ  0918تا  0911دسصذ افضايش داشتٍ است ي شذيذتشيه شية صعًدي مشتًط تٍ ديسٌ صماوي  04

 تًدٌ است. 0011تا  0911است ي دس ستثٍ تعذي مشتًط تٍ ديسٌ صماوي 
 

 
 ساصمان تىادس ي دسياوًسديآماس  محاسثات تحقيق تش اساعمىثع:      

 )ميليًن ته( 7011تا  7997هاي  ريوذ تغييرات تىاژ متًسط سطح مًجًدي كاالهاي اساسي در سال -8 ومًدار

. طي َاي گزشتٍ، تشخيص كاال اص گمشكات سشعت تيشتشي گشفتٍ است تا تصميمات اتخار شذٌ طي ماٌ
شُشيًس ي مُش،  َاي ميليًن ته كاالَاي اساسي تشخيص شذٌ است كٍ طي ماٌ 00.1سال جاسي حذيد 
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منبع: محاسبات تحقیق بر اساس آمار سازمان بنادر و دریانوردی

کاالهای اساسی در سال های 1397 تا 1400 )میلیون تن( نمودار 8- روند تغییرات تناژ متوسط سطح موجودی 
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گرفتــه اســت. طــی  گمــرکات ســرعت بیشــتری  کاال از  گذشــته، ترخیــص  بــا تصمیمــات اتخــاذ شــده طــی ماه هــای 

کــه طــی ماه هــای شــهریور و مهــر، رونــد  کاالهــای اساســی ترخیــص شــده اســت  ســال جــاری حــدود 14.9 میلیــون تــن 

ترخیــص ایــن اقــالم رشــد 100 درصــدی داشــته اســت1.

کشور گمرکات  کاالها در بنادر و  5- بررسی عوامل رسوب 

کشــور طــی دو ســه ســال اخیــر شــده  کاال در مبــادی ورودی  عوامــل متعــددی موجــب شــکل گیری رســوب قابــل توجــه 

کــه ایــن عوامــل در مقاطــع زمانــی مختلــف، متغیــر بوده انــد.  اســت 

کاال 5-1- تشریح سه دسته عوامل تاثیرگذار بر رسوب 
کاال در  کاال و عوامــل رســوب  کالن تاثیرگــذار بــر رســوب  کلــی می تــوان آنهــا را بــه تفکیــک ســه دســته عوامــل  بــه طــور 

گمرکــی بررســی نمــود. مراحــل پیــش از اظهــار و پــس از اظهــار 

کاال کالن تاثیرگذار بر رسوب  جدول 2- عوامل 

توضیحات تکمیلیعامل

کاال کمبــود ارز بــرای واردات و مشــکل تخصیــص ارز متناســب )بــه لحــاظ واحــد پولــی مــورد نیــاز(، کمبود ارز جهت واردات  تحریم  هــا و 
کــرده اســت. کاالهــا را بــا مشــکالت متعــدد مواجــه  تخصیــص ارز بــرای واردات 

مشکالت در سیاست های 
تجاری و ارزی

کــردن منشــا ارز مصروفــه  - اعمــال محدویت هایــی چــون وضــع قانــون مبــارزه بــا پولشــویی )مشــخص 
گــر چه  بــرای واردات(، تعییــن ســقف واردات و عــدم تخصیــص ارز بــرای واردکننــده بــدون ســابقه فعالیــت، ا
کنــدی فرآیندهــای  اقداماتــی مناســبی هســتند، امــا اجــرای آنهــا در شــرایط موجــود، در مــواردی موجــب 

واردات شــده اســت.
کاالیــی بــرای اخــذ ارز دولتــی اعــم از دولتــی، نیمایــی و غیــره طــی ســال های اخیــر  گروه هــای  - تغییــر 
ــرای پیــروی از رویه هــای تغییــر یافتــه شــده اســت. در  ــه زمــان ب موجــب ســردرگمی واردکننــدگان و نیــاز ب

گرفتــه اســت. کاال شــکل  نتیجــه بــا طوالنــی شــدن فرآیندهــای واردات، رســوب 
گرفتــن حقــوق مکتســب واردکننــدگان  کاال بــدون در نظــر  - تغییــر در مقــررات و ضوابــط ورود و صــدور 

)موضــوع مــاده 11 آئین نامــه قانــون مقــررات صــادرات و واردات(

1.  بدیهی است که میزان ترخیص با میزان کاهش موجودی متفاوت است.
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توضیحات تکمیلیعامل

مشکالت در سیاست های 
تجاری و ارزی

کاالهــا موجــب معطلــی و رســوب آنهــا شــده اســت. بــه  خ ارز برخــی  - اختــالف نظــر دســتگاه ها در مــورد نــر
طــور نمونــه حــدود 500 تــن شــیر خشــک بــه دلیــل اختــالف نظــر وزارت بهداشــت و وزارت صنعــت، معــدن 

کــرده اســت. گمــرکات رســوب  و تجــارت مبنــی بــر تخصیــص ارز ترجیحــی یــا نیمایــی بــرای واردات آن، در 
گمرکــی، موجــب  خ ارز در حقــوق ورودی  ــر تغییــر مبنــای محاســباتی نــر - مصوبــه قانــون بودجــه مبنــی ب
افزایــش قابــل توجــه حقــوق ورودی مــواد اولیــه تولیــد و در نتیجــه افزایــش هزینــه واردات آنهــا می شــود.
- اعمــال محدودیــت در شــیوه های تامیــن مالــی بــرای واردات اقــالم مختلــف )بــرای مثــال از تامیــن ارز از 

محــل صــادرات(

عدم تحقق یکپارچگی در 
سامانه جامع تجارت

عــدم یکپارچگــی ســامانه های دســتگاه های اجرایــی بــا ســامانه جامــع تجــارت و وجــود برخــی مشــکالت 
در اجــرای فرآیندهــای واردات از طریــق ســامانه بــه دلیــل نوپــا بــودن آن، موجــب طوالنــی شــدن رویه هــای 

کاال می شــود. مربوطــه )به خصــوص ثبــت ســفارش و صــدور مجوزهــا( و افزایــش احتمــال رســوب 

رویکرد نهادهای متولی 
و دستگاه های نظارتی و 

امنیتی

- نقــش پررنــگ دســتگاه های نظارتــی در تجــارت خارجــی، اقدامــات مــوازی دســتگاه های نظارتــی و 
گمــرک و ایجــاد مانــع بــه جــای تســهیل گری در واردات همــکار بــا 

گمــرک بــه دلیــل تــرس از نهادهــای نظارتــی و  گمرکــی توســط  - اجرایــی نشــدن مــاده 12 قانــون امــور 
ــون در صــورت عــدم تعییــن تکلیــف توســط ســازمان های  ــه رای آن )طبــق قان امنیتــی و تبعــات تفســیر ب

کنــد( کاال تصمیم گیــری  گمــرک می توانــد در مــورد ترخیــص  مجوزدهنــده، 
کاالهــای اساســی،  کیــد بــر اســتفاده از اعتبــار واردکننــدگان بــزرگ و دارای ســابقه درخشــان واردکننــده  - تا

کمبــود ارز و ســوءمدیریت ایــن مســاله می شــود. موجــب شــکل گیری رســوب بــه دلیــل 
کاالهــای اساســی و  - عــدم بهره گریــی از رویکــرد آینده نگرانــه و برنامه ریــزی مناســب بــرای تامیــن بــه موقــع 
کــه خــود منجــر بــه مســائل  کیــد بــر حــل مقطعــی مشــکالت  مــواد اولیــه بــا توجــه بــه رونــد عرضــه و تقاضــا و تا

جدیــدی در دیگــر بخش هــا می شــود.

عدم یکپارچگی لجستیکی 
کاالهای  در زنجیره انتقال 

وارداتی و به خصوص 
کاالهای اساسی

کاالهــای وارداتــی به خصــوص  بــرای حمــل یکســره  - وجــود موانــع فنــی و محدودیت هــای ظرفیتــی 
کمتریــن زمــان بــه پســکرانه و  کاالهــای اساســی از بنــادر )تخلیــه مســتقیم در وســیله نقلیــه و حمــل در 

گمــرک مقصــد نهایــی( علیرغــم بــه رســمیت شــناخته شــدن ایــن رویــه توســط 
کاالهای وارداتی ریل پسند از بنادر - محدودیت ظرفیت و عدم جذابیت شبکه ریلی برای حمل 

کاالهــای اساســی از بنــادر بــه  کفــاف ظرفیــت نــاوگان جــاده ای بــرای انتقــال ســریع حجــم زیــادی از  - عــدم 
کشــور )به طــور مثــال نــاوگان اختصاصــی حمــل روغــن( داخــل 

کاال از مبــدا تــا مقصــد )در واقــع عملیــات در هــر  - عــدم وجــود خدمــات لجســتیکی یکپارچــه بــرای واردات 
کلــی در آن وجــود نــدارد و ایــن مســاله موجــب  بخــش از زنجیــره بــه طــور مجــزا انجــام شــده و هماهنگــی 

افزایــش هزینه هــای لجســتیکی واردات می شــود( 

منبع: یافته های پژوهش بر اساس گزارشات و مصاحبه ها
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گمرکی کاال پیش از اظهار  جدول 3- عوامل رسوب 

عاملموضوع

مشکالت ناشی
 از واردکنندگان

کاال در مبادی ورودی بدون ثبت سفارش به دالیل زیر: واردات و دپوی 
کاال بیــن  کاال بــه مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی یــا ترانزیــت  - بــا توجــه بــه عــدم الــزام ثبــت ســفارش بــرای واردات 

گــروه 2، 1 و 4( کاالهــای  مناطــق )عمدتــًا 
- با توجه به مشکالت نظام ثبت سفارش و برای صرفه جویی در زمان

گرفتــن مجــوز  - بــا انگیزه هــای ســودجویانه بــا اســتفاده از رانــت اطالعاتــی و بــا انگیــزه اعمــال فشــار بــه دولــت بــرای 
کاال و ترخیــص 

کامیون هــای دســت  کاالهــای وارداتــی )مثال هــا: عــدم همخوانــی ســن  عــدم رعایــت ضوابــط تعییــن شــده بــرای 
دوم وارداتــی بــا ســقف مشــخص شــده در مقــررات، عــدم رعایــت ردیــف تعرفــه در مرحلــه ثبــت ســفارش و معطلــی 

گمــرک( کاال در 

کاالهای بی کیفیت برای رفع تعهد ارزی توسط برخی واردکنندگان و عدم تعیین تکلیف آن واردات 

مشکالت نظام ثبت 
سفارش

احتمــال انقضــای مهلــت ثبــت ســفارش تــا زمــان اظهــار و هزینــه  فرصــت مترتــب بــر تمدیــد آن )درخواســت رئیــس 
اتــاق بازرگانــی ایــران مبتنــی بــر افزایــش مجــدد اعتبــار ثبــت ســفارش از 3 بــه 6 مــاه(

ــه نقــش پررنــگ عامــل  ــا توجــه ب طوالنــی شــدن مراحــل اخــذ مجوزهــای واردات از دســتگاه های مجوزدهنــده ب
انســانی در فرآیندهــای مربوطــه

مشکالت ارزی و 
بانکی

کاالهای اساسی طوالنی شدن فرآیند تامین ارز تخصیص یافته برای واردات 

گمرکــی آن بــه دلیــل مشــکل انتقــال وجــه  کاال از فرســتنده بــه واردکننــده و اظهــار  عــدم امــکان انتقــال مالکیــت 
در سیســتم بانکــی

منبع: یافته های پژوهش بر اساس گزارشات و مصاحبه ها 

گمرکی کاال پس از اظهار  جدول 4- عوامل رسوب 

اقدامات انجام شده برای تسهیلعاملموضوع

مشکالت ارزی

کد رهگیری از سوی  عدم امکان ارائه 
بانک عامل به دلیل مشکالت ارزی

کــد رهگیــری و اعــالم  کاالهــای اساســی بــدون نیــاز بــه اخــذ  - امــکان ترخیــص 
گواهــی تخصیــص ارز مــدت دار(. تامیــن ارز )صــدور 

کاالهــای واســطه ای،  - امــکان ترخیــص نهاده هــای تولیــد اعــم از مــواد اولیــه، 
ماشــین آالت و تجهیــزات و لــوازم یدکــی بــه صــورت درصــدی تــا ســقف 90% و 
ــا زمــان اعــالم  ــا 6 مــاه و ت کثــر ت ــه بــه عنــوان وثیقــه حدا نگهــداری باقــی محمول
تولیــد  موانــع  رفــع  قانــون   38 مــاده  ظرفیت هــای  اســاس  )بــر  رهگیــری  کــد 

کشــور( رقابت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی 
- طبــق مصوبــه ابالغــی ســتاد اقتصــادی دولــت در ســال 99، امــکان ترخیــص 
کاال بیــش از 4000 ردیــف تعرفــه )شــامل مــواد اولیــه( بــه صــورت بــدون انتقــال ارز 

و بــا ارز متقاضــی فراهــم شــده اســت.

خ ارز برای رفع  اخذ مابه التفاوت نر
که  کاالهای اساسی  تعهد ارزی 

ج شده  گمرک خار بدون تامین ارز از 
که به صورت  و یا نهاده های تولید 

درصدی ترخیص شده اند

-
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اقدامات انجام شده برای تسهیلعاملموضوع

مشکالت 
تشریفات 

ترخیص

تطویل در صدور مجوزهای قانونی 
دستگاه های اجرایی

گمــرک اخــذ و ارائــه مجوزهــای قانونــی  کاالهــای اظهــار شــده بــه  بــرای برخــی از 
ــی و قرنطینــه دامــی  ــرژی اتمــی، بهداشــت، قرنطینــه نبات ماننــد اســتاندارد، ان

گمــرک اســت. کنتــرل ایــن مجوزهــای ترخیــص بــر عهــده  ضــروری بــوده و 
ــرای تســریع ارســال  گمــرک ب ــا  البتــه ســازمان های ذیربــط در حــال همــکاری ب
بــا  دریانــوردی  و  بنــادر  ســازمان  تعامــل  بــا  هســتند.  مجوزهــا  سیســتمی 
کــه اجــازه نمونه بــرداری حیــن یــا قبــل از تخلیــه بــار بــرای  گمــرک مقــرر شــده 

شــود. صــادر  گمــرک  همجــوار  ســازمان های 

تطویل در رسیدگی به اظهارنامه های 
گمرکی

کاال، طــی روزهــای آتــی اظهارنامــه  بــه منظــور تســریع در تشــریفات ترخیــص 
و  خــام  روغــن  دامــی،  نهاده هــای  گنــدم،  جملــه  از  اساســی  کاالهــای  کلیــه 

گرفــت. دانه هــای روغنــی در مســیر ســبز قــرار خواهــد 

مشکالت ناشی 
از واردکنندگان

کاال برای پرداخت  عدم تمکن صاحب 
گمرک حقوق ورودی به 

گمرک: اقدام تسهیلی انجام شده توسط 
تودیــع  بــا  می تواننــد  تولیــدی  واحدهــای  به خصــوص  و  کاال  صاحبــان   -
کاالهــای  ضمانت نامــه بانکــی معتبــر بــه جــای پرداخــت نقــدی حقــوق ورودی، 

کننــد. خــود را ترخیــص 
بــه مرحلــه صــدور  کاال  اظهــار  از مرحلــه  ورودی  پرداخــت حقــوق  امــکان   -

اســت. یافتــه  انتقــال  گمرکــی  پروانــه 
- امــکان پرداخــت حقــوق ورودی بــرای واردات نهاده هــای تولیــد و دارو در 

ــت. ــده اس ــم ش ــی فراه گمرک ــریفات  ــای تش انته

گمرک به  کاال در محوطه  نگهداری 
کمتر،  دلیل صرفه اقتصادی )هزینه 
عدم نیاز به ثبت در سامانه جامع 

تجارت( یا انگیزه احتکار با توجه به 
انتظارات تورمی 

-

منبع: یافته های پژوهش بر اساس گزارشات و مصاحبه ها

گرفته گلوگاه های فرآیند واردات و اقدامات صورت  5-2- جمع بندی عوامل رسوب، 
ح زیــر  کشــور را بــه شــر کاال در مبــادی ورودی  بــا توجــه بــه مــوارد مطروحــه، در مجمــوع می تــوان عوامــل ایجــاد رســوب 

کــرد. طبقه بنــدی و بیــان نمــود. هــر چنــد معضــل تخصیــص ارز را می تــوان مهمتریــن عامــل بــروز ایــن مشــکل قلمــداد 

کاال در مبادی ورودی کالن تاثیرگذار بر رسوب  5-2-1- جمع بندی عوامل 

کاال؛	  کمبود ارز جهت واردات  مسائل ناشی از تحریم، محدودیت نقل و انتقاالت بانکی و 

کاال؛	  تغییرات و بی ثباتی در سیاست های تجاری و ارزی و تاثیرات آن برتشدید رسوب 

کاالهای اساسی؛	  مغفول ماندن آینده نگری و برنامه ریزی بر اساس روند عرضه و تقاضا در تامین 

کامــل ســامانه جامــع تجــارت و 	  کاالهــای وارداتــی بــه دلیــل عــدم اتصــال  عــدم امــکان رصــد دقیــق وضعیــت 

آن؛ زیرســامانه های 
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عدم یکپارچگی لجستیکی در زنجیره انتقال محموله ها بین بنادر و پسکرانه تا مقصد نهایی.	 

گمرک کاال به  5-2-2- جمع بندی عوامل رسوب در مرحله پیش از اظهار 

کاال )اعــم از عــدم 	  کاال بــدون ثبــت ســفارش و یــا عــدم رعایــت ضوابــط واردات  رفتــار واردکننــدگان در واردات 

ــت و ...(؛ ــای بی کیفی کااله ــفارش، واردات  ــت س ــه در ثب ــح تعرف ج صحی در

زمان بــر بــودن فرآینــد ثبــت ســفارش )به خصــوص بــرای اخــذ مجوزهــا( و هزینه هــای فرصــت مترتــب بــر تمدیــد 	 

آن؛

طوالنــی شــدن مراحــل اخــذ مجوزهــای واردات از دســتگاه های مجوزدهنــده بــا توجــه بــه نقــش پررنــگ عامــل 	 

انســانی در فرآیندهــای مربوطه؛

طوالنی شدن فرآیند تامین ارز تخصیص یافته توسط بانک مرکزی؛	 

کاال به واردکننده به دلیل مشکل انتقال وجه در سیستم بانکی بین المللی.	  عدم امکان انتقال مالکیت 

گمرک  کاال به  5-2-3- جمع بندی عوامل رسوب در مرحله پس از اظهار 

کد رهگیری )مربوط به اعالمیه تامین ارز( از سوی بانک عامل به دلیل مشکالت ارزی؛	  عدم امکان ارائه 

ج شــده 	  گمــرک خــار کــه بــدون تامیــن ارز از  کاالهــای اساســی  خ ارز بــرای رفــع تعهــد ارزی  اخــذ مابــه التفــاوت نــر

کــه بــه صــورت درصــدی ترخیــص شــده اند؛ و یــا نهاده هــای تولیــد 

گمرکــی )نظیــر طوالنــی شــدن صــدور مجوزهــا توســط دســتگاه ها، 	  تطویــل فرآیندهــا در برخــی تشــریفات 

گمــرک و عــدم هماهنگــی آنهــا بــا ایــن نهــاد، طوالنــی شــدن  اقدامــات مــوازی دســتگاه های نظارتــی و همــکار بــا 

گمرکــی(؛ فرآینــد رســیدگی بــه ارزش اظهارنامه هــای 

کاال )به عمد یا به دلیل عدم تمکن(؛	  گمرک توسط برخی صاحبان  عدم پرداخت حقوق ورودی به 

کمتــر، عــدم 	  گمــرک بــه دلیــل صرفــه اقتصــادی )هزینــه  کاال توســط واردکننــدگان در محوطــه  نگهــداری عمــدی 

نیــاز بــه ثبــت در ســامانه جامــع تجــارت( یــا انگیــزه احتــکار بــا توجــه بــه انتظــارات تورمــی.

کاال کاهش رسوب  گرفته برای  5-3- مرور اقدامات صورت 
کاهــش  کنــون راهکارهایــی جهــت تســریع در فرآیندهــای واردات بــا تمرکــز بــر  بــرای رفــع مقطعــی عوامــل فــوق، تا

کاالهــای اساســی و تــا حــدودی مــواد اولیــه تولیــد اختصــاص  کــه بخــش عمــده آنهــا بــه  کاال اجــرا شــده اســت  رســوب 

ــتند: ــدی هس ــل جمع بن ــل قاب ح ذی ــر ــه ش ــا ب ــن راهکاره ــن ای دارد. مهمتری
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کاالهــای اساســی: قرارگیــری ارزیابــی محموله هــا در مســیر ســبز، امــکان ترخیــص بــدون نیــاز  الــف( تســهیل در ترخیــص 

کــد رهگیــری و اعالمیــه ارز، امــکان ترخیــص بــدون نیــاز بــه تمدیــد ثبــت ســفارش. بــه اخــذ 

ب( تســهیل در ترخیــص نهاده هــای تولیــد )به ویــژه مــواد اولیــه(: امــکان ترخیــص بــدون نیــاز بــه تمدیــد ثبت ســفارش،  

تســهیل در شــرایط پرداخــت حقــوق ورودی، امــکان ترخیــص درصــدی برای اقالم در صــف تخصیص ارز.

خ 1400/07/04(:  ــرای توســعه صــادرات و مدیریــت واردات )مــور ج( ضوابــط اجرایــی سیاســت های ارزی و تجــاری ب

گردیــده  کــه بــه عنــوان مصوبــه جلســه دهــم ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت ســیزدهم ابــالغ  ایــن ضوابــط 

کوتاه مــدت و بــرای ارتقــاء و بروز رســانی سیاســت های ارزی و تجــاری و بــه منظــور دســتیابی بــه  اســت، بــا رویکــرد 

پنــج هــدف تدویــن شــده اســت. دو مــورد از اهــداف بیــان شــده در ارتبــاط مســتقیم بــا موضــوع واردات هســتند 

کاالهــای اساســی، مــواد اولیــه و واســطه  ای بخــش تولیــد؛ مدیریــت واردات و  کــه عبارتنــد از: تســهیل در واردات 

هدایــت جریــان واردات بــه ســمت توســعه در رونــق تولیــد.

گلوگاه هــای فرآینــد  کاهــش  کاال و  در ایــن ارتبــاط می تــوان مــواد زیــر از ابالغیــه مزبــور را تاثیرگــذار بــر موضــوع رســوب 

واردات ارزیابــی نمود:

کاال از ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، وزارت جهــاد  کاالیــی حســب نــوع  مــاده 1: تعییــن اولویــت واردات 

کشــاورزی و وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی

اولیــه، واســطه ای و اجــزا و  کاال هــای اساســی، مــواد  کشــاورزی،  مــاده 3: خــروج مشــمولیت واردات نهاده هــای 

قطعــات بخــش تولیــد، در چارچــوب اولویت هــای مــاده 1 و در قالــب تهاتــر )اعــم از نفــت و غیرنفــت( از محدودیــت 

ــرایطی( ــت ش ــابقه واردات )تح ــقف و س س

توســط  انســانی  عامــل  بــدون دخالــت  و صــادرات  واردات  فرآینــد صــدور مجــوز  کــردن  الــزام سیســتمی   :9 مــاده 

1400 ســال  پایــان  تــا  دهنــده  مجــوز  دســتگاه های 

کشــورهای همســایه توســط وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت  گمرکــی بــا  مــاده 13: انعقــاد موافقت نامه هــای تجــاری و 

کشــور هــدف تــا یکســال پــس از ابــالغ ایــن مصوبــه بــا هماهنگــی دســتگاه های ذیربــط حداقــل بــرای 10 

کشــورهای همســایه و همســو توســط وزارت  مــاده 14: شناســایی بانک هــای محلــی و صرافی هــای مجــاز مطمئــن در 

کانال هــای مالــی امــن بــرای انتقــال ارز و نیــز اخــذ تضامیــن متقابــل بــرای  صنعــت، معــدن و تجــارت و ایجــاد 

ــا بانک هــای داخلــی  توســعه تجــارت ب

کشــورهای هــدف توســط وزارت راه و  ــا  گلوگاه هــای لجســتیکی مســیرهای تجــاری و ترانزیتــی ب مــاده 15: شناســایی 

کشــاورزی ــا همــکاری وزارتخانه هــای صنعــت، معــدن و تجــارت و جهــاد  شهرســازی و ب
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گلوگاه های فرآیند واردات کاال و رفع  کاهش رسوب  6- پیشنهادهایی برای 

کاال کاهش رسوب  6-1- پیشنهادهایی برای 
کاال در مبــادی ورودی قابــل  کاهــش معضــل رســوب  کوتــاه مــدت و میــان مــدت زیــر بــه منظــور  نهایــت پیشــنهادات 

کوتاه مــدت بیشــتر ناظــر بــر اقدامــات جــاری و مباحــث فرآینــدی هســتند ولی پیشــنهادات  ارائــه هســتند. پیشــنهادات 

کاال هســتند. کالن تاثیرگــذار بــر رســوب  میان مــدت عمدتــا بــر رفــع عوامــل 

کوتاه مدت 6-1-1- راهکارهای 

کاال: در ماه هــای اخیــر اقدامــات قابــل 	  کاهــش رســوب  تســریع در اجرایــی شــدن اقدامــات تعریــف شــده بــرای 

گرفتــه اســت. امــا پیاده ســازی بخش هایــی از  گمــرکات صــورت  کاالهــا از  توجهــی بــرای تســریع در ترخیــص 

کــه الزم هســت ایــن مــوارد هــر چــه ســریع تر پیگیــری  ایــن راهکارهــا نیازمنــد هماهنگی هــا و اقداماتــی اســت 

شــده و اجرایــی شــوند. از جملــه مهمتریــن ایــن اقدامــات، ضوابــط سیاســت های ارزی و تجــاری بــرای توســعه 

ــه  ــالغ آن، ب ــه دو مــاه از اب گذشــت نزدیــک ب ــا  ــه ب ک ــت واردات )مصــوب 4 مهــر 1400( اســت  صــادرات و مدیری

نظــر می رســد فقــط موضــوع تفکیــک دســتورالعمل اســترداد مالیــات  ارزش افــزوده از رفــع تعهــد ارزی توســط 

ســازمان امــور مالیاتــی اجرایــی شــده اســت و از وضعیــت باقــی مــوارد اطالعاتــی در دســت نیســت. 

خ پرداخــت ارز بــرای 	  کاالهــای اساســی و نهاده هــای تولیــد در خصــوص نــر اعتمادســازی جهــت واردکننــدگان 

خ ارز در زمــان رفــع تعهــد ارزی )بــه دالیــل مختلــف ماننــد نوســان  رفــع تعهــد ارزی: اخــذ مابه التفــاوت نــر

کاالهــای  کامــل  کاالیــی مشــمول دریافــت ارز و ...( بــرای تســویه حســاب ترخیــص  گــروه  خ ارز،  تغییــر  شــدید نــر

ــا  کــه بــه دلیــل مشــکالت تامیــن ارز قبــال بــه صــورت درصــدی ترخیــص شــده و ی اساســی و نهاده هــای تولیــد 

ج شــده )و حتــی بــه فــروش رفتــه یــا تبدیــل بــه محصــول  گمــرک خــار کــه بــدون تامیــن ارز از  کاالهــای اساســی 

نهایــی شــده اند(، مشــکالتی را بــرای واردکننــدگان ایجــاد می کنــد. ایــن عــدم اعتمــاد و نگرانــی در واردکننــدگان 

کاال در مرحلــه پــس از اظهــار  گمــرک شــده و از عوامــل شــکل گیری رســوب  کاال از  موجــب امتنــاع آنهــا از خــروج 

اســت. لــذا پیشــنهاد می شــود در خصــوص ایــن رویــه تجدیــد نظــر شــود. 

کاال در ســامانه جامــع تجــارت: یکــی از معضــالت حــوزه واردات 	  ایجــاد امــکان رصــد جامــع فرآیندهــای واردات 

کــه موجــب بــروز مشــکالت  ــا انتهاســت  کامــل و دقیــق فرآیندهــای مربوطــه از ابتــدا ت کاال، عــدم امــکان رصــد 

کــه در حــال تکمیــل  عدیــده ای شــده اســت. ســامانه جامــع تجــارت و زیرســامانه های دســتگاه های اجرایــی 

کرده انــد. امــا  کشــور ایجــاد  کاالی وارداتــی در  هســتند، بســتر مناســبی را بــرای رصــد زنجیره هــای تامیــن 

ــا آن،  گمــرک ب کامــل اهــداف ایــن ســامانه و یکپارچــه نشــدن ســامانه هایی همچــون  ــه دلیــل عــدم تحقــق  ب
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امــکان بهره گیــری از ایــن ظرفیت هــا وجــود نــدارد. ایــن موضــوع در مــورد فرآیندهــای تخصیــص ارز نیــز صــدق 

می کنــد. بنابرایــن ایجــاد چنیــن امکانــی در بســتر ســامانه جامــع تجــارت بــرای مدیریــت، تنظیــم و نظــارت بــر 

کاال در قالــب پنجــره واحــد وجــود دارد. امــا بــه لحــاط فنــی و تخصصــی نیازمنــد بررســی توســط مرکــز  واردات 

توســعه تجــارت الکترونیــک و بــا همــکاری دســتگاه های اجرایــی مرتبــط و البتــه بــا نظــارت و هماهنگــی ســتاد 

کاال و ارز اســت. مبــارزه بــا قاچــاق 

6-1-2- راهکارهای میان مدت

و 	  اساســی  کاالهــای  تامیــن  زنجیــره  در  سیاســت گذاری  جهــت  تصمیم گیــری  پشــتیبان  ســازوکار  طراحــی 

ــر اســاس آن: یکــی از مهمتریــن پیش نیازهــای ثبــات بخشــیدن بــه سیاســتگذاری ها و  برنامه ریــزی واردات ب

کاالهــای اساســی، برنامه ریــزی  برنامه ریــزی آینده نگرانــه بــر اســاس تعــادل عرضــه و تقاضــا در زمینــه واردات 

کــه بــر اســاس آن میــزان تولیــد و واردات مــورد  کالن بــرای زنجیــره تامیــن ایــن اقــالم اســت  مناســب در ســطح 

نیــاز مشــخص می شــود. بــرای ایــن منظــور پیشــنهاد می شــود ســازوکار نظام منــدی بــرای جمــع آوری و تحلیــل 

کاالهــای اساســی ایجــاد شــود تــا خروجی هــای الزم را بــه منظــور تصمیم ســازی  اطالعــات زنجیــره تامیــن 

کنــد. تجربــه طراحــی چنیــن ســازوکاری در چیــن نیــز  نهادهــای ذیربــط در ایــن زنجیره هــای تامیــن فراهــم 

ــود دارد.  وج

کشــور، هلدینــگ دولتــی روغــن و مــواد غذایــی چیــن1 )کفکــو( بزرگتریــن مجموعــه تجــاری و تولیــدی  در ایــن 

کفکــو  مــواد غذایــی در چیــن محســوب می شــود. یکــی از شــرکت های وابســته ایــن هلدینــگ، شــرکت تجــاری 

کــه بزرگتریــن شــبکه امکانــات و عملیــات توزیــع غــالت را در چیــن بــر عهــده دارد و ضمنــًا بــه عنــوان عامــل  اســت 

کلیــدی همســو بــا سیاســت های دولــت چیــن در تامیــن امنیــت  کفکــو بــرای واردات و صــادرات غــالت  اجرایــی 

کننــده زنجیــره تامیــن غــالت و  غذایــی عمــل می کنــد. ایــن شــرکت در واقــع خــود را یکپارچه کننــده و مدیریــت 

دیگــر محصــوالت می دانــد. 

تحلیــل  بــرای  جامــع  و  یکپارچــه  ســازوکار  یــک  از  بهره گیــری  کفکــو،  تجــاری  شــرکت  قابلیت هــای  از  یکــی 

کــه بــه عنــوان پشــتیبان تصمیم گیری هــا و برنامه ریزی هــا شــرکت  کشــاورزی2 اســت  اطالعــات جهانــی تجــاری 

و شــرکای آن و حتــی سیاســتگذاری نهادهــای دولتــی در خصــوص زنجیــره تامیــن غــالت و حبوبــات بــکار 

1.  COFCO (China Oil and Foodstuffs Corporation)
2.  Integrated and shared global agricultural business information platform
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ک اطالعــات بــا دیگــر نهادهــای ملــی، ادارات  مــی رود. ایــن سیســتم در واقــع ســازوکاری بــرای تبــادل و اشــترا

محلــی، موسســات مالــی و ســایر شــرکای شــرکت در چیــن و در ســطح بین المللــی اســت. بــرای ایــن منظــور، بــه 

کشــت و تولیــد  طــور مرتــب اطالعــات متنوعــی از باالدســت تــا پاییــن دســته زنجیره هــا اعــم از وضعیــت و رونــد 

کشــور و منطقــه جهــان جمــع آوری و  غــالت، خریــد، ذخیره ســازی، حمل ونقــل، فــروش و غیــره از بیــش از 140 

کالن اقتصــادی،  تحلیــل می شــود. از دیگــر قابلیت هــای ایــن ســازوکار، انجــام تحلیل هــای مختلــف در ســطوح 

کــه نتایــج آنهــا  کشــاورزی اســت  ســطح صنعــت، ســطح عرضــه و تقاضــا و ســطح بــازار ارقــام مختلــف محصــوالت 

کفکــو، دپارتمان هــای داخلــی شــرکت و مشــتریان آن  گزارشــاتی در اختیــار نهادهــای دولتــی، شــرکای  در قالــب 

گــذارده می شــود1. 

حرکــت بــه ســمت حــذف ارز چنــد نرخــی: چنــد نرخــی بــودن ارز متضمــن فســادها و آســیب های متعــددی 	 

گــر چــه اجــرای ایــن  کاال در مبــادی ورودی تبلــور پیــدا می کنــد. ا کــه بخشــی از آنهــا در قالــب رســوب  اســت 

کنــار  ح بــوده اســت، امــا حرکــت تدریجــی بــه ســمت حــذف ارز ترجیحــی و در  گذشــته مطــر سیاســت از ســال های 

گریزناپذیــر اســت. آن حمایــت هدفمنــد از اقشــار ضعیــف بــه عنــوان سیاســت مکمــل و در نهایــت جایگزیــن، 

کــرات هدفمنــد و بــه منظــور حصــول نتایــج 	  کــرات نتیجــه محــور بــه منظــور رفــع تحریم هــا: مذا انجــام مذا

کاال، می توانــد راهگشــا باشــد.  گشــایش در تامیــن ارز و فرآیندهــای پرداخــت بــرای واردات  مشــخص بــرای 

کمبــود ارز اســت. هــر چنــد موانــع  کاال، مســائل ناشــی از تحریم هــا و  کــه یکــی از بزرگتریــن عوامــل رســوب  چــرا 

ــر ســر تحقــق ایــن امــر وجــود دارد. متعــددی ب

کاال بــا هــدف تســهیل  6-2- پیشــنهادهایی بــرای ایجــاد ســاختار نویــن در فرآیندهــای واردات 
تجــارت

کشــورهای  کاال بــا  از مقایســه وضعیــت ایــران در شــاخص های مرتبــط بــا فرآیندهــای تجــارت فرامــرزی و واردات 

کشــورمان  گمرکــی( در  کارایــی ایــن فرآیندهــا )بــه خصــوص تشــریفات  کلــی  ــه طــور  کــه ب مختلــف مشــخص می شــود 

کاال انجــام  کاهــش رســوب  ــرای  کــه ب کنــار اقدامــات جــاری  نیازمنــد بهبــود اســت. در ایــن راســتا، ضــروری اســت در 

گیــرد. بــرای  می شــود، اصالحــات اساســی در فرآیندهــای مزبــور بــا هــدف ایجــاد ســاختار نویــن در ایــن حــوزه صــورت 

کارآمدی هــای موجــود قابــل ارائــه هســتند. ایــن  گلوگاه هــا و نا کاهــش  ایــن منظــور مجموعــه ای از پیشــنهادات بــرای 

ــده اند. ــدی ش ــتیک طبقه بن ــوزه لجس ــا و ح ــوزه فرآینده ــن، ح ــاختارها و قوانی ــوزه س ــه ح ــا در س راهکاره

1.  http://www.cofco.com/en, http://www.cofcotrading.com/ 
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6-2-1- حوزه ساختارها و قوانین

گمرکــی بــا رویکــرد تســهیل تجــاری: ضــروری اســت ضمــن بررســی قوانیــن و مقــررات 	  اصــالح قوانیــن و مقــررات 

کــه موجــب طوالنــی شــدن  گلوگاه هایــی  گمرکــی و آئین نامه  هــای آن(، موانــع و  گمرکــی )از جملــه قانــون امــور 

فرآیندهــای تجــارت فرامــرزی از جملــه واردات می شــود، شناســایی و نســبت بــه اصــالح آنهــا اقــدام شــود.

کــم بــر قوانین 	  اصــالح قوانیــن و مقــررات واردات و صــادرات بــا رویکــرد تســهیل تجــاری: در شــرایط فعلــی روح حا

کــه نقطــه تفکیــک ریســک ها، مســئولیت و هزینــه بیــن  گونــه ای اســت  کشــور بــه  و مقــررات تجــارت خارجــی 

کاال در فرآینــد واردات و صــادرات بــه صــورت شــفاف مشــخص نشــده اســت. عــالوه بــر ایــن،  دولــت و صاحــب 

کــه بایــد در بازنگــری بــدان توجــه  کاال از مــوارد مهــم دیگــری اســت  بحــث رعایــت حقــوق مکتســب صاحبــان 

نمــود. 

افزایــش 	  )بــه منظــور  تجــارت  و  وزارت صنعــت، معــدن  بــه مجموعــه  گمــرک  نهــاد  انتقــال  امــکان  بررســی 

هماهنگــی در فرآیندهــای تجــارت خارجــی(: بــا توجــه بــه ارتبــاط نزدیــک سیاســتگذاری حــوزه تجــارت خارجــی 

گمــرک ج.ا.ا. بــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت  گمــرک، بــه نظــر می رســد انتقــال ســازمان  بــا تولی گــری 

گمرکــی در انطبــاق بــا نیازهــای  بتوانــد برخــی ناهماهنگی هــای موجــود را از بیــن بــرده و امــکان سیاســت های 

کنــد. طبیعتــًا یکــی از نتایــج چنیــن اقدامــی، افزایــش هماهنگــی در  بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ایجــاد 

گمــرکات خواهــد بــود. در خصــوص تجربیــات جهانــی مشــابه  کاال در  کاهــش رســوب  فرآیندهــای واردات و 

ــود. ــاره نم ــال 2011 اش ــه در س ــور ترکی کش ــارت  ــرکات در وزارت تج گم ــام  ــه ادغ ــوان ب می ت

6-2-2- حوزه فرآیندها

هماهنــگ نمــودن ارگان هــای نظارتــی صادرکننــده مجوزهــای واردات بــا ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران: 	 

تعــدد نهادهــای نظارتــی صادرکننــده مجوزهــای واردات )ماننــد ســازمان ملی اســتاندارد، ســازمان غــذا و دارو، 

کشــور،  ســازمان حفــظ نباتــات، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، ســازمان انــرژی اتمــی  ســازمان دامپزشــکی 

کــه  کــه هماهنگــی و همراســتایی مطلوبــی بیــن ایــن نهادهــا وجــود داشــته باشــد. چــرا  و غیــره( ایجــاب می کنــد 

گلوگاه هــای مهــم در مرحلــه  کاال یکــی از  طوالنــی شــدن مراحــل اعطــای مجوزهــای دســتگاه ها بــرای واردات 

کامــل بــا  کــه ایــن نهادهــا در هماهنگــی  گمرکــی. بــر ایــن اســاس، ضــروری اســت ترتیبــی اتخــاذ شــود  ترخیــص 

کننــد. در ایــن رابطــه، ظرفیت هــای  کاال عمــل  ســازمان ملــی اســتاندارد بــه وظایــف نظارتــی خــود در واردات 

کشــور  کاالهــای وارده بــه  کیفیــت  کنتــرل  قانونــی بــه منظــور یکپارچه ســازی ارگان  هــای نظارتــی مربوطــه بــرای 

ــوب 1396(  ــتاندارد مص ــام اس ــعه نظ ــت و توس ــون تقوی ــاده 34 قان ــتاندارد )م ــورایعالی اس ــب ش ــق ترکی از طری
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وجــود دارد. ضمنــًا در رابطــه بــا هماهنگــی ارگان هــای نظارتــی، می تــوان بــه مــواد 16 و تبصــره آن، 19، 22 و 26 

همیــن قانــون اشــاره نمــود.

ــه مبــادی 	  کاال ب ــی پیــش از رســیدن  کاالهــای واردات ــا بخشــی از فرآیندهــای اظهــار و ترخیــص  انجــام تمــام ی

کاالهــای وارداتــی پیــش از رســیدن بــه مبــادی  وارداتــی: انجــام بخشــی یــا تمامــی فرآیندهــای اظهــار و ترخیــص 

کیفیت  کنتــرل  کشــور، می توانــد در تســریع فرآینــد واردات موثــر باشــد. از جملــه ایــن مــوارد می تــوان بــه  ورودی 

ــران در  ــت ای ــوان از ظرفیت هــای نماینــدگان دول ــرای ایــن منظــور می ت کاال اشــاره نمــود. ب ــرداری از  و نمونه ب

گرفــت. انجــام فرآیندهــای  کشــورهای مبــداء و همچنیــن ظرفیــت شــرکت های بازرســی بین المللــی بهــره 

ترخیــص محمولــه پیــش از رســیدن آن بــه مبــادی ورودی )پیــش ترخیــص1( از رویکردهــای متــداول تســهیل 

تجــارت در جهــان اســت. در ایــن زمینــه می تــوان بــه تجربــه ایــاالت متحــده در لحــاظ نمــودن موضــوع عملیات 

کنگــره  پیــش ترخیــص در قانــون تســهیل و اجــرای تجــارت و نیــز تصویــب قانــون مجــوز پیــش ترخیــص توســط 

کشــور عمــان در اواخــر ســال 2017 اجــرای آزمایشــی سیســتم ترخیــص  اشــاره نمــود2. همچنیــن در منطقــه نیــز 

پیــش از ورود بــرای محموله هــای وارداتــی بــه بنــدر صحــار را آغــاز نمــود3.

کــه  بــه منظــور پیاده ســازی راهکارهــای مشــابه در ایــران می تــوان ضمــن انجــام تحلیــل هزینــه- فایــده، هــر جــا 

کاال ایــن امــکان را بدهــد، آن را اجرایــی نمــود. گــی  هزینه هــا، قوانیــن و مقــررات و ویژ

کاهــش 	  گمرکــی(:  کاهــش نقــش عامــل انســانی در فرآیندهــای واردات )به خصــوص ثبــت ســفارش و ترخیــص 

نقــش عامــل انســانی در اجــرای فرآیندهــای واردات می توانــد بــه افزایــش ســرعت فرآیندهــا بیانجامــد. در ایــن 

ــت واردات،  ــادرات و مدیری ــعه ص ــرای توس ــاری و ارزی ب ــت های تج ــی سیاس ــط اجرای ــاده 9 از ضواب ــتا، م راس

ــا پایــان ســال 1400  کــه ت کــرده اســت  بــه دســتگاه  های مجــوز دهنــده در فرآینــد واردات و صــادرات را موظــف 

نســبت بــه سیســتمی نمــودن فرآینــد صــدور مجــوز )در مراحــل ثبــت ســفارش و ترخیــص( اقــدام نماینــد. 

پیگیــری جــدی اجــرای ایــن اقدامــات ضــروری اســت.

کارمــزد ثبــت ســفارش 	  کارمــزد ثبــت ســفارش پــس از تائیدیــه بانــک مرکــزی: پیشــنهاد می شــود اخــذ  پرداخــت 

بــه تائیدیــه بانــک مرکــزی موکــول شــود. بدیــن ترتیــب در صــورت عــدم امــکان واردات، واردکننــده بــه جهــت 

کارمــزد متضــرر نخواهــد شــد.  پرداخــت 

1.  Pre-clearance
2.  https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/998 
 https://www.congress.gov/114/plaws/publ125/PLAW-114publ125.pdf 
3.  https://www.omanobserver.om/article/52165/LATEST%20NEWS/14-of-imported-goods-cleared-before-arrival 



27 گمركات كشور  كاال در بنادر و  بررسی عوامل رسوب 
و ارائه پيشنهادهایی برای كاهش آن

6-2-3- حوزه لجستیک

ــی و 	  ــرای جابجای ــی ب ــک،  پایانه های ــادر خش ــادر: بن کاال در بن ــت  ــش انباش کاه ــرای  ــک ب ــادر خش ــترش بن گس

کــه در داخــل خشــکی و بــا فاصلــه از بنــادر  کاالهــای عمومــی و فلــه ای هســتند  کانتینرهــا،  ذخیره ســازی موقــت 

ــه بنــادر متصــل هســتند، تشــریفات  ــا خطــوط ریلــی ب کــه معمــواًل ب ــد. در ایــن پایانه هــا  ســاحلی قــرار می گیرن

کارکــرد  ــه در بنــدر اصلــی قابــل انجــام اســت. یــک  ــا صــادرات بــدون نیــاز بــه معطلــی محمول گمرکــی واردات ی

مهــم بنــادر خشــک در حــوزه واردات، حــذف لــزوم نگهــداری محموله هــای وارداتــی در بنــدر مربوطــه و انتقــال 

گمرکــی اســت. بدیــن ترتیــب بهره گیــری از بنــادر  کشــور بــرای انجــام تشــریفات  ک  مســتقیم آنهــا بــه داخــل خــا

کاالهــا در بنــادر شــود. بــه طــور مثــال، در صــورت توجیه پذیــری  کاهــش رســوب  خشــک می توانــد موجــب 

کــه طبیعتــا در نقــاط اســتراتژیک  می تــوان تاسیســات جدیــد ذخیره ســازی روغــن یــا غــالت را در بنــادر خشــک 

کــه در ایــن صــورت، نیــاز بــه نگهــداری اقالمــی چــون روغــن خــام و  کلیــدی مکان یابــی می شــوند ایجــاد نمــود  و 

کاهــش می یابــد. ضمــن اینکــه اقــالم فــوق ماهیــت ریل پســند دارنــد  کشــور  نهاده هــای دامــی در بنــادر جنوبــی 

کــز منتقــل نمــود.  و در صــورت ایجــاد ظرفیت هــای الزم می تــوان آنهــا را بــه طــور مســتقیم از بنــادر بــه ایــن مرا

کــز  ــا ســند ملــی آمایــش مرا کــز لجســتیک و در انطبــاق ب توســعه بنــادر خشــک در قالــب زیرمجموعــه ای از مرا

لجســتیک )مصــوب 1397 وزارت راه و شهرســازی( قابــل پیگیــری اســت. بــه عنــوان مثــال بنــدر خشــک آپریــن 

ــار زمیــن در اســتان  ــا مســاحت بیــش از 700 هکت کشــور ب ــه عنــوان یکــی از معــدود پایانه هــای ترکیبــی ریلــی  ب

کنــد.  تهــران، می توانــد بــه بنــادر شــهید رجایــی و امــام خمینــی خدمات رســانی 

کشــور: در حــال حاضــر بــه دلیــل محدودیــت در ظرفیــت 	  کاالهــا از بنــادر بــه داخــل  رفــع موانــع حمــل یکســره 

کاالهــا بــه  کشــور، امــکان حمــل یکســره بســیاری از  ــا پســکرانه و داخــل  زنجیــره عملیــات لجســتیک از بنــدر ت

ک یــا فاسدشــدنی یــا در  کاالهــای خطرنــا مقصــد نهایــی بــدون انتقــال آنهــا بــه انبارهــای بنــادر بــه اســتثنای 

ــرای  ــدر ب ــتی ها در بن کش ــی  ــش معطل ــب افزای ــورت موج ــر اینص ــدارد. در غی ــود ن ــا وج ــودن انباره ــر ب ــورت پ ص

کشــور خواهــد شــد. بــرای ایــن منظــور الزم اســت مــواردی چــون ایجــاد  تخلیــه و انتقــال مســتقیم بــار بــه داخــل 

کامیــون، اتصــال اســکله  های مهــم و چشــمه های مهــم بــار  کشــتی و قطــار یــا  امــکان انتقــال مســتقیم بــار بیــن 

کشــور )و بنــادر خشــک(  کشــور بــه شــبکه ریلــی، راه انــدازی قطارهــای برنامــه ای بیــن بنــادر و مقاصــد داخــل  در 

گیــرد. کشــور مــد نظــر قــرار  و ایجــاد بســترهای قانونــی و فرآینــدی بــرای توســعه حمل ونقــل چندوجهــی در 

کاالهــای وارداتــی ریل پســند: شــبکه 	  کاالهــای اساســی و ســایر  گلوگاه هــای لجســتیک ریلــی  شناســایی و رفــع 

ــه  کاالهــای فلــه ای و حجیــم از مبــادی ورودی ب ــرای انتقــال  گزینه هــا ب ریلــی یکــی از بهتریــن و باصرفه تریــن 

کشــور زیــر 10 درصــد اســت. بنابرایــن الزم اســت  کاال در داخــل  کشــور اســت. امــا ســهم ریــل از جابجایــی  داخــل 
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کاالهــای واردات ریل پســند در دســتور  کاالهــای اساســی و دیگــر  گلوگاه هــای لجســتیک ریلــی  شناســایی و رفــع 

ــزات و  ــل تجهی ــم و تکمی ــادر مه ــه بن ــی ب ــبکه ریل ــاالت ش ــامل اتص ــا ش گلوگاه ه گیــرد. مهمتریــن ایــن  ــرار  کار ق

امکانــات بارگیــری، تخلیــه و جابجایــی مرتبــط در بنــادر، اتصــاالت فرعــی شــبکه ریلــی بــه ســیلوها و انبارهــای 

ــه  ــی ب ــادی واردات ــر مب ــادر و دیگ ــده بن کنن ــل  ــی متص ــیرهای اصل ــار در مس ــی ب ــل  ریل ــای حم ــم، ظرفیت ه مه

کشــور می شــوند. عــالوه بــر ایــن، سیاســت های بهره بــرداری از شــبکه ریلــی و نظامــات مربوطــه  مقاصــد داخــل 

گیرنــد. بدیــن ترتیــب ظرفیــت انتقــال محموله هــای ترخیــص شــده از مبــادی ورودی بــه  نیــز بایــد مــد نظــر قــرار 

کنــد.  کمــک  کاال نیــز  کاهــش رســوب  کــه می توانــد بــه  کشــور افزایــش خواهــد یافــت  نقــاط مختلــف 

کــه بــه طــور مثــال دولــت چیــن، اقداماتــی چــون افزایــش  کاالهــای اساســی بــه حــدی اســت  اهمیــت لجســتیک 

کارایــی لجســتیکی در مســیرهای اصلــی حمــل غــالت )توســعه پارک هــای لجســتیکی اختصاصــی بــرای غــالت 

کریدورهــای لجســتیکی منتهــی بــه مبــادی واردات و صــادرات(، تعریــف پــروژه لجســتیک محصــوالت  و ایجــاد 

کلیــدی  کشــاورزی در قالــب برنامــه توســعه میان مــدت و بلندمــدت صنعــت لجســتیک )2020( و تعریــف پــروژه 

ارتقــاء فناوری هــای مرتبــط بــا حمل ونقــل و ذخیره ســازی غــالت را دربرنامــه پنج ســاله ســیزدهم توســعه )افــق 

2020( صورت داده اســت1. 

کمبودهــای 	  کاالهــای اساســی(: یکــی از  ــرای  ــژه ب ــه شــکل گیری خدمــات یکپارچــه لجســتیکی )به وی کمــک ب

کشــور، عــدم شــکل گیری واقعــی شــرکت های ارائه کننــده خدمــات لجســتیک یکپارچــه بیــن  حــوزه لجســتیک 

مبــدا و مقصــد بــار، تحــت عنــوان شــرکت های لجســتیکی طــرف ســوم و باالتــر اســت. در چنیــن شــرایطی، بــه 

ــه  ــف از جمل ــدگان مختل ــط ارائه کنن ــزا و توس ــورت مج ــه ص ــا ب کااله ــتیک  ــل لجس ــک از مراح ــر ی ــال ه ــور مث ط

خدمــات  ارائه کننــدگان  گمرکــی،  ترخیــص کاران  جــاده ای،  و  ریلــی  حمل ونقــل  شــرکت های  کشــتیرانی ها، 

کــه عهــده دار شــدن هماهنگــی و مدیریــت  بارگیــری و تخلیــه و ماننــد آن انجــام می شــود. ایــن در حالــی اســت 

ــه صــورت هماهنــگ و یکپارچــه توســط یــک شــرکت لجســتیکی طــرف ســوم و در قالــب یــک  ایــن عملیــات ب

کاالهــا در مراحــل مختلــف  کاهــش معطلــی   کاهــش هزینه هــای لجســتیکی و  قــرارداد واحــد می توانــد بــه 

کنــد. بــرای ایــن منظــور نیــاز  کمــک بســزایی  کشــور و ...(  زنجیــره )اعــم از واردات، صــادرات، جابجایــی داخــل 

ــر فعالیــت  آنهــا و ترغیــب  اســت ســازوکار الزم بــرای صــدور مجوزهــای قانونــی ایجــاد ایــن شــرکت ها، نظــارت ب

1.  Wang et al. (2020)
  http://www.scio.gov.cn/m/zfbps/32832/Document/1666228/1666228.htm
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ورود بازیگــران توانمنــد بــه ایــن حــوزه بــا همــکاری نهادهــای متولــی )وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و وزارت 

ــردد. گ راه و شهرســازی( و تشــکل های بخــش خصوصــی طراحــی و اجــرا 

6-3- جمع بندی پیشنهادها
مجموعه راهکارهای پیشنهادی در جدول ذیل جمع بندی شده  اند.

کاال کاهش رسوب  جدول 5- جمع بندی پیشنهادهای 

نوع راهکارعنوان راهکار

ــط اجرایــی سیاســت های ارزی و  ــژه ضواب کاال )بوی ــوب  کاهــش رس ــرای  ــده ب ــف ش ــات تعری ــدن اقدام تســریع در اجرایــی ش
کوتاه مدتتجــاری ابالغــی مهــر مــاه 1400(

خ پرداخت ارز برای رفع تعهد ارزی کاالهای اساسی و نهاده های تولید در خصوص نر کوتاه مدتاعتمادسازی جهت واردکنندگان 

کاال در سامانه جامع تجارت و زیرسامانه های آن کوتاه مدتایجاد امکان رصد جامع فرآیندهای واردات 

کاالهــای اساســی و برنامه ریــزی واردات  طراحــی ســازوکار پشــتیبان تصمیم گیــری جهــت سیاســت گذاری در زنجیــره تامیــن 
میان مدتبــر اســاس آن

میان مدتحرکت به سمت حذف ارز چند نرخی

کرات نتیجه محور به منظور رفع تحریم ها. میان مدتانجام مذا
منبع: یافته های پژوهش

جدول 6- جمع بندی پیشنهادات برای ایجاد ساختار نوین با هدف تسهیل تجاری

نوع راهکارعنوان راهکارحوزه راهکار

ساختارها و 
قوانین

گمرکی با رویکرد تسهیل تجاری میان مدتاصالح قوانین و مقررات 

میان مدتاصالح قوانین و مقررات واردات و صادرات با رویکرد تسهیل تجاری

گمرک به مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت میان مدتبررسی امکان انتقال نهاد 

فرآیندها

کوتاه مدتهماهنگ نمودن ارگان های نظارتی صادرکننده مجوزهای واردات با سازمان ملی استاندارد ایران

گمرکی( کوتاه مدتکاهش نقش عامل انسانی در فرآیندهای واردات )به خصوص ثبت سفارش و ترخیص 

کارمزد ثبت سفارش پس از تائیدیه بانک مرکزی کوتاه مدتپرداخت 

کاال بــه مبــادی  کاالهــای وارداتــی پیــش از رســیدن  انجــام تمــام یــا بخشــی از فرآیندهــای اظهــار و ترخیــص 
میان مدتوارداتی
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نوع راهکارعنوان راهکارحوزه راهکار

لجستیک

کشور کاالها از بنادر به داخل  میان مدترفع موانع لجستیکی حمل یکسره 

کاهــش هزینه هــای لجســتیکی  ــا هــدف  ــه ب ــه شــکل گیری خدمــات یکپارچــه لجســتیکی )از جمل کمــک ب
ــی( ــای اساس کااله میان مدتواردات 

کز لجستیک( کاال در بنادر )در قالب سند آمایش مرا کاهش انباشت  میان مدت تا گسترش بنادر خشک برای 
بلندمدت

کاالهای وارداتی ریل پسند کاالهای اساسی و سایر  گلوگاه های لجستیک ریلی  میان مدت تا شناسایی و رفع 
بلندمدت

منبع: یافته های پژوهش

منابع و مراجع

1. آمار ارائه شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی

2. مصاحبه های انجام شده با دستگاه های دولتی: 

- وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت )مرکــز توســعه تجــارت الکترونیــک، دفتــر مقــررات واردات و صــادرات، ســازمان 

توســعه تجــارت، معاونــت بازرگانــی داخلــی(؛

کشور(؛ کشاورزی )شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام  - وزارت جهاد 

- وزارت راه و شهرسازی )سازمان بنادر و دریانوردی(؛

- ســایر دســتگاه ها: مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی، دبیرخانــه شــورایعالی مناطــق آزاد تجــاری، 

صنعتــی و ویــژه اقتصــادی.
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