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 03/05/1400 تاریخ تهیه گزارش یکدستور جلسه رویه اجرایی  – قانون شناسه

 بررسی مشکالت مربوط به پست کاالهای تولیدی استان  موضوع عنوان

 انیدانش بن یاطالعات و ارتباطات و کسب و کارها یفناورکمیسیون  مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع

های بسیار دور دارد و تا به امروز نیز هایی است که پدیده قاچاق کاال در آن ریشه در گذشتههرمزگان از استان

اال ایحال با توجه به همین  .ها و برخوردهای بسیار به قوت خود باقی استبا وجود اعمال قانون، محدودیت

مسئله به گزارش کمیسیون دانش بنیان اتاق مدتی هست که شرکت های تولیدی داخل استان با ارسال 

مرسوالت خود به خارج از استان با مشکالتی روبرو شده اند، ایجاد خسارات فراوانی در هنگام ارسال و باز شدن 

بهداشتی از معاونت دارو نیز گرفته اند با این حال  محصوالت و خصوصا محصوالت بهداشتی که حتی کد

کرده و خسارات فراوانی را به تولید کنندگان برخورد ماموران قاچاق کاال به شکل نا متعارفی با این محصوالت 

و پیگیری از طریق استانداری  26/02/1400مورخ  205/1400وارد می نمایند. طی نامه دریافتی به  شماره 

کت های دانش بنیان و همچنین مکاتبات پارک علم و فناوری با ستاد مبارزه با قاچاق کاال بارها و  یکی از شر

مواجه هستن و دچار این مشکالت پیگیری گردیده است ولی همچنان اکثر شرکت های مرتبط با این مشکل 

 ضرر و زیان های جبران ناپذیری شده اند. 

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 : به شرح ذیل می گرددمشکالت مربوط به پست کاالهای تولیدی استان  با بررسی و کارشناسی 

زایی، توزیع ثروت در ازجمله اشتغال های خاص خودویژگیواحدهای تولیدی کوچک با توجه به اینکه 

ای، تأمین تولیدات عمومی موردنیاز،تربیت نیروی انسانی موردنیاز صنایع و جامعه،توسعه مناطق حاشیه

ایجاد موانع و مشکالت برای این واحدها باعث بروز مشکالت فراوانی از جمله   دارندهای بزرگ را بر عهدهبنگاه

خواهد شد و این با اهداف دولت که حمایت از تولیدات داخلی است بسیار در  بیکاری و تعطیلی این واحدها

 تعارض قرار دارد. 

جلسه بندی جمع

به تاریخ  کارشناسی

03/05/1400 

سه کارگروه با نماینده  ستجل صنعت، معدن ، اداره پ صیو نماینده  صو ضور بخش خ خ تاری در  با ح

سات اتاق برگزار گردید، در  03/05/1400 ضوع مقرر گردید سالن جل شورای مو صلی  سه ا در جل

 مورد بررسی قرار گیرد. ی دولت و بخش خصوصیگفتگو

اورزی باید در مسیر تاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشا جناب آقای رضایی، دبیرکل محترم اتاق بازرگانی:

پیشقدم شود و در ارائه راهکارها موثر باشد زیرا ما نمایندگان بخش خصوصی  تحقق شعار حمایت از تولید

تعامل و هماهنگی بخش دولتی با بخش   .ذینفعان اصلی این شعار هستیم و باید تالش بیشتری داشته باشیم

ع خصوصی بایستی بیش از پیش اتفاق بیوفتد و ما نباید شاهد موانع برای واحدهای تولیدی باشیم . با وض

شرکت را سرپا نگه میدارند و با  وجود مشکالت فراوان کنونی اقتصاد و تحریم ها واحدهایی تولیدی کوچک با 

 یکسری قوانین و بخشنامه ها خود ریشه به تیشه تولید میزنیم. 
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با توجه به اینکه شرکت ما در  :عتیباغ طب یایمیشرکت کمدیرعامل محترم ، زیرک زاده سرکار خانم 

پارک علم و فن آوری مستقر هست و شرکت با کد اقتصادی و مجوزهای الزم تولید محصوالت لوازم آرایشی  

بهداشتی گیاهی را به عهده دارد، با این تفاسیر در ارسال مرسوالت خود به خارج از استان همیشه دچار مشکل 

کت وارد شده است که اگر به همین ترتیب پیش برود ناچار به تعطیلی هستیم و ازین رو کلی ضرر و زیان به شر

واحد تولیدی خود می شویم . و این بر خالف شعار مقام معظم رهبری در حمایت از تولید است. زمانی که 

محصوالت ما تمامی مجوزهای الزم را کسب نموده است چرا باید ستاد کاال و مبارزه با قاچاق تمامی بسته ها 

 بازرسی نماید و کامال به مرسوله رو 

میلیون  45درسال گذشته حدود  محصول تهیه و اقدام به ارسال شویم. آسیب وارد نماید و می بایست  مجدد

هزینه با ارسال داشته  ایم و این بخاط خسارات وارد شده توسط نیروهای پست یا قاچاق کاال بوده که به 

 محصوالت مشتریان وارد نموده اند. 

شمیجناب آقای  این شرررکت یا هدف توسررعه   :ایده نوین تجارت التیدان، مدیرعامل محترم بنی ها

ستان و بهبود فضای کسب و کار تاسیس و بعنوان نخستین شرکت پرداخت یار )ارائه  تجارت الکترونیک در ا

سب نماید . از دیگر فعالیت های خالقانه و ایده پرور ا سته مجوز ک شگاه خدمات پرداخت( توان شرکت فرو ین 

اینترنتی باینو می باشد که تالش می کند تا افزایش فروش بر بستر اینترنت را بهبود  رضایتمندی فروشندگان  

ماموران کاال و قاچاق و و خریداران را بدسرت آورد. حال با این اوصراف و باز شردن مرسروالت پسرتی توسرط 

دیده اسرررت و قطعا این با هدف حمایت از نندگان گرخسرررارت زدن به تولیدکننده باعث بی انگیزگی تولید ک

 تولید بسیار همخوانی ندارد.

به قاچاق با توجه با اینکه این استان از دیرباز  :پست بندرعباس اداره  محترم  رئیس ،  بازیار جناب آقای

بحث  ارسال یکسری از مرسوالت حساسیت روی این موضوع بیشتر از سایر استان هاست کاال شناخته شده و 

با جدیت بیشررتری اتفاق میوفتد . لذا اکثر این کاالها توسررط مامورین قاچاق کاال اتفاق میوفتد که بایسررتی با 

یکی از مشکالت دیگر مذاکرات این قضیه به یک نتیجه ای برسیم . که به تولید کننده نیز خسارت زده نشود. 

ساین روزها  شیوع بیماری کرونا وعدم زیرساخت های با توجه به افزایش مر ستی و  ست والت پ موجود اداره پ

 باعث بروز مشکالتی گردیده است. 

 جمع بندی جلسه انجام شد و مقرر شد در جلسه اصلی شورا مطرح و پیگیری کردد.در پایان 
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 پیشنهادات

 یمشکالت مربوط به پست کاالها  یو کارشناس یبررسپیشنهادات کمیته کارگروه  در خصوص 

 :به شرح ذیل صورت گرفت(استان یدیتول

پروانه کسب  یو دارا که از صنوف مجوز دار ییو ارسال کاالها نیباتوجه به تامپیشنهاد میگردد  -1

ایطی شرباشد ، لذا  یشهرها مجاز م گریمجاور به د یشود و ارسال همان کاالها از استانها یانجام م

شرکت پست  قیبه ارسال از طر به صورت خرد و نه عمده مجاز ییکاالها نیتا ارسال چن فراهم آید 

در قالب قرارداد  یاسالم یطرف قرارداد با پست جمهور یبه ذکر است شرکت ها الزم گردند.

 .باشند یم ییو قابل شناسا یحقوق

پیشنهاد گردید یه کمیته متشکل از نماینده اتاق بازرگانی ، نماینده اداره پست ، نماینده از  -2

شرکتهای تولیدی ، نماینده سازمان صمت ، نماینده ستاد قاچاق کاال و تعزیرات و نماینده نیروی 

می که بعنوان قاچاق محسوب ن ییو حجم کاالها و رویه اجرایی  درخصوص کاالهاانتظامی تشکیل 

شوند و همچنین درخصوص محصوالت تولید داخل استان برسند تا دیگر واحدهای تولیدی دچار 

 خسارت و در پی آن بی انگیزگی نگردند. 

بطور خالصه با  ای نیو فروش انال نکیو وب مارکت نکیبا استفاده از تله مارکت پیشنهاد میگردد  -3

کننده  عیاستفاده کرد و پست نقش توز یفروش محصوالت کشاورز یبرا  ecommerce یریبکار گ

 .دیینما فایرا ا میمستق

 

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 

 60/04/1400ت التیدان به استانداری به نامه شرک 

  نامه نگاری شرکت کیمیای باغ طبیعت با پارک و علم وفن آوری و استانداری 

  شرکت التیدان به اتاق نامه 

 


