بررسی مشکالت توسعه واردات با حضور مسئولین مربوطه
نائب رئیس اتاق خرمشهر از پیگیری اتاق بازرگانی خرمشهر جهت رفع معضالت واردکنندگان و ترخیص
کاران در ط.ل سال  97خبر داد.
ثامر جاسمی نژاد دریس بیان کرد :ما از جایگاه اتاق بازرگانی خرمشهر چالش های موجود در گمرک
خرمشهررا با مسئولین در میان گذاشته ایم .گمرک خرمشهر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و تجاری در
کشور ایران بسیار حائز اهمیت است.
جاسمی افزود :عدم تعامل الزم میان سازمان منطقه آزاد اروند و گمرک جمهوری اسالمی ایران سبب
به وجود آمدن مشکالت عدیده ای در زمینه واردات و ترخیص بار شده است که این امر نیازمند
یکپارچگی مدیریت و اعمال صحیح و درست قوانین مناطق آزاد است  .واگذاری بازرسی های فضای
بندر خرمشهر به سازمان منطقه آزاد اروند و استقرار گمرک جمهوری اسالمی ایران در گیت های
خروجی منطققه آزاد اروند یکی از اصلی ترین مطالبات بازرگانان در امر تجارت در بندر خرمشهر است.
ایشان ادامه داد :صدور آنی و خلق الساعه بخشنامه ها و آئین نامه های مخل در امر تجارت یکی دیگر
از معضالت واردات در منطقه است .آئین نامه های ارزی ،ممنوعیت ثبت سفارش و عدم ترخیص کاالهای
دپو شده در گمرکات همگی مانعی در جهت گرایش فعاالن بخش خصوصی به تجارت و واردات مواد
مورد نیاز کشور شده است.
نائب رئیس اتاق خرمشهر بیان نمود :ارزش گذاری کاالها در منطقه آزاد اروند به شکلی غیر واقعی و
باالتر از ترخ تمام شده برای بازرگانان صورت میگیرد که این امر به صرفه بودن تجارت در منطقه را با
چالشی اساسی و جدی مواجه نموده است .از سوی دیگر نیز لزوم اعطا و اختصاص امیتازات ویژه به
کسبه و بنک داران منطقه جهت واردات محدود ،آسان و ارزان کاالها یکی از اصلی ترین عوامل در
جهت پویائی بازارهای منطقه و بازگشت رونق اقتصادی به خرمشهر به شمار میرود.
وی مهم ترین مسائل و مشکالت دیگر که سبب کندی تجارت در این خرمشهر شده را شامل:
 نبودن امکانات و سردخانه های کافی جهت نگهداری محصوالت فاسد شدنی مالیات سنگین در واردات کاال که مربوط به سازمان دارایی است -چک شدن مکرر برخی از ارزش ها توسط چندین کارشناس

 اعمال قوانین کل گمرکات در خرمشهر بدون توجه به وجود قوانین منطقه آزاد در این منطقه و مهم تر از همه عدم امکان ثبت سفارش برای واردات کاال در منطقه برشمرد.نائب رئیس اتاق خرمشهر در پایان اظهار امیدواری نمود که مسئوالن دولتی و نظارتی با همدلی و
تعامل و با اختصاص امتیازات و تسهیالت ویژه مناطق آزاد به خرمشهر توان رقابت بازرگانان و
فعاالن اقتصادی با بازرگانان سایر کشور ها را افزایش و همچنین نیروی انگیزشی مناسب جهت
توسعه فعالیت های اقتصادی ایجاد نمایند.

