محمدرضا قادر؛ مدیرکل گمرکات استان کرمان ،تشریح کرد

چشم انداز تجارت کرمان در پساتحریم

محمدرضا فرحبخش :مدیرکل گمرک کرمان با تشریح شرایط
تج�ارت در دوره جدید ،تاکید میکند که ش�اهد گس�ترش
فعالیتهای تجاری خواهیم بود و ریس�ک تجارت ،کاهش و
امنیت خاطر کارآفرینان بخش تجاری استان ،افزایش خواهد
یافت .محمدرضا قادر همچنی�ن از کاهش هزینههای تجاری
و توسعه صادرات استان س�خن میگوید .گفتوگوی اقتصاد
کرمان با مدیر کل گمرک استان را در ادامه میخوانید:
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مدیرکل گمرکات اس��تان کرمان گفت :گمرک از جمله سازمانهایی است که
اقتصاد یک منطقه را به اقتصاد دنیا متصل و ارتباطات تجاری را برقرار میکند
و در واقع گذرگاه عبور کاالهای صادراتی و وارداتی به کشور است و نقش بسیار
زیادی در رونق امر تجارت دارد.
محمدرضا قادر افزود :الزم اس��ت گمرک در سیاس��تگذاریهای اقتصادی و
تجارت ،نقش بیش��تری را ایفا کند که متاس��فانه اکنون اینگونه نیست و نقش
گمرک در سیاستگذاری کالن اقتصاد آنطور که باید نشان داده نشده است.
وی اضافه ک��رد :انتظار م��یرود با تحوالتی ک��ه در پیشرو داری��م و در دوره
پساتحریم ،نقش گمرک بارزتر شود و بیشتر گمرک را وارد گود سیاستگذاری
کنند و اکنون گمرک خود را آماده کرده نقشی که واقعا در دوره پساتحریم الزم
است را به مرحله اجرا درآورد.
وی بیان کرد :از ابتدای سال  93و پس از استقرار دولت تدبیر و امید و تغییراتی

که در حیطه مدیریت کالن گمرک به وجود آمد ،گمرک ،بازنگری در نحوه انجام
رویههای گمرکی و ارایه خدمات و فرآیندهای گمرک��ی در صادرات و واردات
را دنبال کرد.
وی خاطرنشان کرد :گمرک کشور با راهاندازی یک سامانه هوشمند الکترونیکی
با عنوان س��امانه جامع و هوشمند گمرک توانس��ت در همان سال  93در واقع
یک تغییر چش��مگیری در گمرک و نحوه ارایه خدمات ایجاد کند که به عقیده
بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد ،راهاندازی این سامانه به نوعی یک انقالب
در ارایه خدمات گمرکی محسوب میشود.
وی تصریح کرد :ظرف همین دو س��ال اس��تقرار دولت یازدهم و تغییراتی که
در گمرک به خصوص با وجود این س��امانه جامع اتفاق افتاد رتبه ایران در بین
گمرکات دنیا به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرد .با وجود این سامانه ،کار
صادرات محصوالت به زیر دو ساعت رس��یده است و میتوان مدعی شدکه کار
صادرات در کرمان زیر یک ساعت انجام میشود.
وی ادامه داد :باید اشاره کرد که این س��امانه جامع هوشمند گمرکی در بخش
واردات هم نقش خود را ایفا کرده است و وارداتی که در گذشته بیش از  26روز
به طول میانجامید اکنون در یک روز کاری ،انجام میشود.
قادر گفت :پنجره واحد تجارت الکترونیکی فرامرزی که یکی از اهداف دیرینه
گمرکات ایران بود تا بر اساس آن همه امور مربوط به یک کار در یک نقطه انجام
شود ،با وجود این سامانه این امکان فراهم شده است و در این بخش باید گفت
که گمرک کرمان به عنوان اولین گمرک در ایران از ش��هریور ماه سال  94این
پنجره واحد را به بهره برداری رساند و اکنون بسیاری از دستگاه ها و سازمانها
به این سامانه ،متصل هس��تند و تمامی مجوزها از طریق این سامانه به گمرک
ارسال میشود.
مدیرکل گمرکات اس��تان کرمان افزود :ما جزو اولین گمرکات ایران در اجرای
سامانه جامع هوشمند گمرک هستیم و در برخی از فازهای مهم گمرک کرمان
به عنوان گمرک پایلوت ،نقش ایفا کرده است.
وی اظهار کرد :یکی از نکاتی را که باید در نظر داشت این است که اکنون حدود
 27س��ازمان به گمرکات ایران بخشنام��ه صادر ،و ب��رای واردات و صادرات و
همچنین کارهای گمرکی ،نقش تصمیم گیرنده را ایفا میکنند که در چشمانداز
 20س��اله این موضوع در نظر گرفته شده اس��ت و در آن مقطع بخشنامههای
خلقالساعه و تصمیمات و سیاستهای اقتصادی کشور برای طول سال اتخاذ
و ابالغ میش��ود اما با وجود ثباتی که اتفاق خواهد افتاد همه افراد تکلیف خود
را میدانند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :با توجه به اینکه سامانه جامع گمرکی
در گمرکات اس��تان راهاندازی ش��ده و تقریبا تمامی فازهای آن ارایه خدمات
میدهند این ظرفیت ایجاد ش��ده که ما بتوانیم خدمات بیشتری را به فعاالن
اقتصادی در امر صادرات و واردات ارایه دهیم.
وی افزود :انجام امور صادرات و واردات کرمان به وسیله گمرکات داخل استان
مزیتهای بس��یاری به دنبال دارد که از جمله آن میت��وان فهمیدکه چه نوع
کاالهایی اس��تراتژیک هس��تند و زمینه برنامهریزی الزم از سوی مسئوالن را
فراهم میکند و هم کسانی که قصد فعالیت اقتصادی دارند بر اساس این آمارها
و ظرفیتهایی که شناس��ایی میکنند ،تصمیمهای بهتری برای فعالیتهای
اقتصادی خود میگیرند.
محمدرضا قادر خاطرنشان کرد :اکنون آمار دقیقی از ظرفیت و پتانسیل استان
کرمان وجود ندارد و باید تالش کرد که فعاالن اقتصادی و شرکتهای تولیدی
که صادرات خود را از س��ایر گمرکات کش��ور انج��ام میدهند ای��ن امور را در
گمرکات استان کرمان متمرکز کنند و گمرکات استان هم این آمادگی را دارد
که همه خدمات الزم را به فعاالن اقتصادی ارایه کنند.

