
   
 

  اه ـدگــدي 
 964 شماره:

 آنها  رفع رهایراهکاو مرکات  در بنادر و گ ی وارداتیها کاال رسوب عوامل  موضوع:
 15/01/1401 تاريخ:

 ا آقاجانی وآبچی، زهرمياندناز ال تهيه و تنظيم:

 توضيح اجمالی:

در انباشت کااال  یرمنطقیغ افزایش . اما است یعیبطی امر های وارداتدبا توجه به ماهیت فرآین  ،و گمرکاتبنادر  در    های وارداتیکاال  یموجود  یریگشکل

 :کردتفکیک دسته دو  به توانرا میکاال  دی موجولی این کبه طور منجر شود. ی وارداتی هاالدر زنجیره تامین کال اختالبه    تواندیممبادی ورودی 

آنها به هر دلیال سایری شاده زمان قانونی ماندگاری ت دم وه تشقرار دا اظهار گمرکی یا پس ازپیش  مراحل  در  که  االهایی  ک :وبیهای رسکاال)الف(  

   .باشد

 .است سیری نشدهری آنها  که مدت زمان قانونی ماندگاکاالهایی  سایر   :بی)ب( کاالهای غیررسو

مختلا  ل احارم ردهاا وضاعیت کاالدر خصاو   یکیارچاه نظام آمااری  نبودو همچنین  کاال    رسوبمصادیق    مورددر  ماع  اجعدم وجود  دلیل    عمل بهر  د

نیمی از موجودی کاالهای ا دحدو ،سازمان بنادر و دریانوردیآمار  خرین  آطبق  اما    ندارد.وجود  کاالهای رسوبی    ارائه آمار دقیق ازان  ، امکوارداتفرآیندهای  

موجاودی کاالهاای اساسای  میزان 1400 اهمند اسفدر بر این اساس،  ا  دارد.اختصکاالهای اساسی   به  وارداتی، صادراتی و ...()اعم از  ادر  بنغیرکانتینری  

ه سات درصاد نیاز بابیو حادود ذرت، سویا و جو شامل  دامی  وارداتی    هایبه نهادهوم  س  بیش از دوان،  از این میز  سید.ریلیون تن  م  2.9حدود  در بنادر به  

و  یعادنماواد ملاه از جمصاادراتی )عمادتا  اقالم  به    نآصد  رد  70حدود  ،  غیرکانتینریکاالهای  موجودی  دیگر    ینیماز  .  دشومی  مربوطام و گندم  وغن خر

را در بناادر  رسوب کااالگیری  شکلعوامل  طور کلی  به    رد.اختصا  دا(  ترانزیتی و  ، صادراتیداتروااعم از  درصد به کاالهای متروکه )  10بیش از    و  (نفتی

 :بندی کردطبقهذیل  ر سه گروه  توان دمی

  رات ییتغ ؛ر برخی از مواردتخصیص دودن م نباهنگو به الا کبه واردات  افتهیص ین ارز تخصیتامارز جهت  ودمبک  :االک  رگذار بر رسوب ی الن تاثکعوامل  -1

ان  ک عدم ام  ؛ی اساس  ی االهاکن  یبر اساس روند عرضه و تقاضا در تام  یزیرو برنامه  ی نگرندهیمغفول ماندن آ  ؛یارز  و  یتجار  یهااستیس  در  یثبات یو ب 

ره انتقال یدر زنج  یکیلجست  ی یارچگیکعدم    ؛آن  ی اهرسامانهیع تجارت و زامل سامانه جامک عدم اتصال  ل  یبه دل  یواردات   یهااالک   تیق وضعیدق  رصد

 . ییرانه تا مقصد نهاکن بنادر و پسیها بمحموله 

بر  زمان ؛ االکت ضوابط واردات یعا م را عدی فارش و ن ثبت ساال بدوک نندگان در واردات کرفتار وارد  :کیش از اظهار گمریاال در مرحله پکعوامل رسوب  -2

ننده  کاال به واردک ت  کیان انتقال مالک عدم ام  ؛افتهیص  ین ارز تخصیند تامیشدن فرآ  یطوالن  ؛(اخذ مجوزها  یبراخصو   هثبت سفارش )ب  دنیبودن فرآ

 . یالمللنیب کی ستم بانی ل انتقال وجه در سکل مشیبه دل

اخذ مابه التفاوت نرخ ارز  ؛یزالت ارکل مشیدلامل به بانک ع  یاز سو یریعدم امکان ارائه کد رهگ  :یرکمگ هار در مرحله پس از اظ کاال سوب عوامل ر -3

  لیتطو  ؛اند ص شدهیترخ   یدرصده به صورت  کد  یتول  یهاا نهادهیخارج شده و    ک ن ارز از گمریه بدون تامک  یاساس  یاهاالک  یرفع تعهد ارز   یبرا

  کار با گمرکو هم ی نظارت ی هادستگاهکامل هماهنگی  عدم  ها، مجوزها توسط دستگاهصدور طوالنی شدن ر ی)نظ یک فات گمریتشر  یندها در برخیفرآ

مکن یا  دلیل عدم تاال )به  کصاحبان    یتوسط برخ  کبه گمر  یپرداخت حقوق ورود  عدم  (؛کیگمر  یهااظهارنامهبه    یدگیند رسیشدن فرآ  یالنطوو  

مع تجارت(  سامانه جا  ثبت دراز به  یعدم ن  و  مترک   هاینهی)هز  یل صرفه اقتصادیبه دل  کمحوطه گمر  در  دگانننکاال توسط واردک  ینگهدار  (؛ به عمد

 .راکاحتاحتمالی زه یانگبا ا ی

 نکات کليدی: 

  .است رائهبل اقاپیشنهادات ای از جموعه ، مواردات کاال  دهایرآینفدر  تسریعو به طور کلی  مرکات ادر و گکاال در بن رسوبراستای کاهش در 

 

 زه ساختارها و قوانین حو (الف

کا • تجیجاد  تسهیل  ملی  بارمیته  وزیر  ی  ریاست  تجارت  نعت،صه  و  با    معدن  کلیهرکیب  تو  از  ذینفعان    فراگیر  بر    خصوصی  و  دولتیاعم  تمرکز  و 

 ؛ کننده ترخیص کاالتسهیلفرایندهای 

 اری؛ رویکرد تسهیل تجبا  و واردات و صادرات( لیکیتمسازمان امول و ) گمرکهای حوزهدر و مقررات  قوانیناصالح  بازنگری و  •

 ؛کشور ها توسط صاحبان کاال از مبادی ورودی طراحی سازوکارهای تشویقی و تنبیهی جهت تسریع در ترخیص و خروج محموله  •



   
 

  اه ـدگــدي 
 آن؛  اساس بر واردات ریزیرنامهب و  اساسی  کاالهای  امینت زنجیره در گذاریسیاست  جهت گیریتصمیم یبانپشت سازوکار طراحی •

 ؛ ارز تک نرخینظام  سمت به حرکت •

 فرآيندها  حوزه (ب 

وضعیت کاالهای وارداتی تحت پوشش سامانه از ابتدا تا  ، به نحوی که  سامانه جامع تجارت ایرانهای اجرایی با  های دستگاهیرسامانهارتباط زتکمیل   •

 ؛ ارت گرددو نظ یریگیانتهای فرآیند واردات قابل رصد، پ

( 19/10/1400وکار )مورخ  کسب  طیو بهبود مح  یمقررات زدائ  ات یه  نشست  نیبخش »ب« مصوبه پنجاه و چهارم   1    یمفاد رد  یاجرادر  جدیت   •

به پاسخ  کاال از گمرکات کشور    صیترخ  یبرا  یانهیو قرنط  یبهداشت  ، یمنیا  ، یفن  ی صادرکننده مجوزها  ای استعالم شونده و    یهابر الزام دستگاه  یمبن

 ؛ ع تجارتدر سامانه جام جه زمانی فوقها با فرانطباق دستگاه عملکرد  د امکان ارزیابیو ایجا یروز کار 7ظرف  یگمرک ماته استعالب

  گذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد کاال و خدماتسازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع حاکمیتی سیاستبه رسمیت شناخته شدن   •

 ؛(1396صوب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد )م  3ماده ناد به استدر کشور 

،  وارداتیاز کاالهای    برداری مشترکرویه واحد در نمونه  ایجادو در راستای  سازمان ملی استاندارد    با  هایصادرکننده مجوزهای  دستگاهتعامل  افزایش   •

 .انجام آزمون و پذیرش نتایج آزمون

 هات زيرساخ خدمات و  حوزه  (ج 

 و   وموتیوو  لکخص)بهناوگان  انواع  بار کشور به  ونقل  حملهای بخش  نیاز  رآوردب  نعت، معدن و تجارت جهتو وزارت صرسازی  هو شعامل وزارت راه  ت •

   ؛واردات وولید داخل رفع کمبودها از محل تریزی جهت ( و برنامهتصاصیاخهای باری واگن

، دوارد شونبنادر  به  طول سال  در    جیها به تدرکاالاین  های حامل  کشتی(  1):  کهوی  به نح  های اساسیکاالاردات  وو اجرایی  ریزی  برنامهبهبود نظام   •

  از  یبنادربه  حتی االمکان    کاال این  حامل  ی  هاکشتی(  3و )  ه سازمان بنادر و دریانوردی اعالم شود ب  قبلماه    ی از یکهابرنامه زمانی ورود کشتی(  2)

 ؛ ند اشداشته بدر داخل سازی و مصرف هنقاط ذخیره بکترین فاصله را نزدییابند که تخصیص  کشور

برای حمل این   ایهبرنام  یرهای بارقطااندازی  راه  ( 1: )ز طریقا  کشوربه داخل  در بنادر  موجود  داتی  واراز حمل کاالهای اساسی  ل  افزایش سهم ری •

 ؛ دهی به قطارهای حامل این کاالها ولویتا( 2) و  کاالها

  لیو تکم  ینوساز(  2، )بندریریلی درون  پراتورهای  اایجاد  در  ع  تسری(  1طریق: )رعت و ظرفیت عملیات بندری در بنادر تجاری مهم از  افزایش س •

  ( تکمیل 4)  و  م مههای  اسکله به  ریلی  شبکه    تصاال ات( تکمیل  3)،  یدر بنادر اصل  یاساس  یکاالها  یریو بارگ  هیمرتبط با تخل  زاتیو تجه  ساتیتاس

 ؛ (ابهارچ خصو  بندردار )بهسازی در بنادر اولویتبارگیری، تخلیه و ذخیرهامکانات  

 ؛ ظار کاال در بندر و زمان انت به منظور کاهش هزینه BOTدر قالب قراردادهای در بنادر   ها برداری از محموله تکمیل و ارتقاء تجهیزات نمونه  •

یبات الزم برای خاذ ترت( ات1ز طریق: )ادر بنادر اصلی    هازدحام کاالکاهش امنظور  به    انطباق با سند آمایش مراکز لجستیکدر  بنادر خشک    گسترش •

م بهوارداتی    های محموله تقیم  ستخلیه  کشتی  کام  از  یا  رع ،  یونقطار  مالبا  ع ایت  )حظات  قانونی،  و  انت2ملیاتی  من(  محموقال  وارداتی  له ظم  های 

بنادر   به  اصلی  بنادر  از  اساسی  استفاد  شکخکاالهای  از قطارهای  با  استبررسی    (3)و    ایمهابرنه  و سیقرار  امکان  های  کاال پرظرفیت  وهای  لانبارها 

 . سطح کشوردر آنها سازی و توزیع جهت ذخیرهدر بنادر خشک اساسی 
 


