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 23/06/1400 تاریخ تهیه گزارش  رویه های اجرایی شناسه

 مسایل و مشکالت فعاالن اقتصادی در گمرک جاسک یبررس موضوع عنوان

 استان هرمزگان ییانجمن صادرکنندگان و واردکنندگان مواد غذا مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع

ر جاسک یکی از بندر های جنوبی کشور است که در یکی از شهر های استان هرمزگان قرار دارد. بند

این بندر در کرانه های مکران قرار گرفته و یکی از بنادر مهم در تجارت و بازرگانی با کشورهای آسیای 

 شرقی هند با بازرگانی و تجارت برای فقط گذشته در که. باشد می.. …  شرقی مانند هند و پاکستان و

استفاده می کردند. با توجه به اینکه این بندر تا نقطه مرزی گواتر ادامه دارد در سالهای اخیر  آن از

تصمیم گرفته شده که یک بازارچه اقتصادی یا همان منطقه ویژه اقتصادی برای تجارت و بازرگانی بهتر 

 .میم عملی نشده استتجار و بازرگان تعبیه شود اما هنوز این تص

در جلسه کارشناسی با حضور اداره بنادر استان و سازمان صنعت و معدن و گمرک شهید رجایی بحث 

 و تبادل نظر انجام شد.

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

مسایل و مشکالت فعاالن اقتصادی در  یبررسبا بررسی و کارشناسی و  تشکیل کارگروه موضوع 

 :گردیدهباعث ایجاد مشکالتی به شرح که  گمرک جاسک

 عدم نوبت دهی لندیگراف ها  -1

 ساعات کاری کم در گمرک جاسک -2

 هزینه های متغیر لندیگراف ها و باال بودن هزینه های کرایه حمل -3

 عدم نوبت دهی مناسب برای لندیگراف ها -4

 عدم گرفتن گواهی مبدا ) جعل گواهی مبدا( -5

 عدم کدینک ترخیصکاران و شناسایی تجار  -6

 هزینه های باالری اداره بندر -7

  

جلسه بندی جمع

به تاریخ  کارشناسی

23/06/1400 

و گمرک شهید  اداره بنادر و دریانوردی ، سازمان صنعت، معدن و تجارت جلسه کارگروه با نماینده 

صی رجایی صو ضور بخش خ سات اتاق برگزار گردید، در  23/06/1400خ تاری در  و با ح سالن جل

ضوع مقرر گردید  شورای گفتگومو صلی  سه ا صیدر جل صو سی قرار  ی دولت و بخش خ مورد برر

 گیرد.
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ضایی، دبیرکل محترم اتاق بازرگانی دکتر جناب آقای  س با توجه به اهمیت: ر تان و از بندرهای جنوبی ا

فعالیت  لحاظ موقعیت استتتراتژیک و همینین با توجه به اینکه مدت زمان کمی استتت که این بندر شتترو  به

ی تجار را بگیرد کرده است بایستی اداره بنادر و گمرک از همین اول راه جلوی بسیاری از تخلفات و موانع برا

دور گواهی مبدا صیزه تجار گرفته شود به فعالیت و تجارت پرداخت . تا بتوان بصورت قانونی و بدون اینکه انگ

گواهی مبدا  بسیار حائز اهمیت می باشد و بایستی توافقاتی با کشورهای مقصد و هدف برای گرفتن بار بدون

 صورت گیرد و از جعل این موارد جلوگیری بعمل آید. 

خصوص استفاده از ظرفیت های موجود  در میری، مدیر محترم بازرگانی سازمان صمت:جناب آقای 

 درشرق استان و  با همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه ها و افتتاح بندر و گمرک گوگسر را خواهیم داشت.

بندر گوگسر سابقه دیرینه بندری طوالنی دارد و بندر شیالتی می باشد و با توجه به تقاضای مردم و رونق 

تسهیل گری صورت پذیرد و این بندر به بندر چند منظوره ارتقا یابد تا صادرات و واردات در آن منطقه باید 

موضوع فعال سازی بنادرکوچک  تمامی مردم منطقه در نزدیک ترین منطقه فعالیت اقتصادی خود را انجام دهند

بایستی هماهنگی  استاینکه به تازگی تجارت در جاسک در حال انجام  ولی بدلیل  در دستور کار قرار دارد.  افزایش اشتغال

 صورت گیرد.  های الزم بین دستگاه های اجرایی

جهت  اداره بنادر و دریانودری: یو اقتصککاد یامور بندر ت محترم خرم شکککوه معاون جناب آقای

و با توجه به فاصتتله جاستتک تا  ات و ستتاماندهی مناستتی  نیازمند تجهیزات الزم می باشتتیم استتتقرار گمرک

می بایستتتتی این امکانات از جمله انبار تجهیزات تخلیه وبارگیری و فراهم گردد در ضتتتمن اینکه  بندرعباس 

ستگاههای دیگر نیز همکاری الزم را در این خصوص انجام دهن ستی بودجه فرماندار آن منطقه و د د لیکن بای

اره بنادر آمادگی های الزم برای تجهیز کردن و نظارت داشتتتتن در این منطقه کامال بایستتتتی فراهم گردد. اد

 فعاالن بخش خصوصی را دارد.  همراهی  با الزم برای 

 آقای گودرزی، رییس انجمن صککادرکنندگان و واردکنندگان مواد غذایی اسککتان هرمزگان:جناب 

حال حاضر در جاسک برای تجار وجود دارد که بایستی بصورت جدی پیگیری و ی در مسایل و مشکالت فراوان

ساعا ست و هزینه های لندیگراف ها که کامال حل گردد.  سی نی صال منا سک که ا ت کاری در گمرک در جا

دهی در میان بار زدن برای لندیگراف ها و متغیر می باشتتد و مبنایی برای آن وجود ندارد . عدم رعایت نوبت 

شکالت یک دفتر  ستی برای حل این م ست. که بای شکالت فراوانی را بوجود آورده ا جعل در گواهی مبدا که م

شیه خلیج فارس نامه  شورهای هدف و حا ستی با ک صورت گیرد. بای ستقر گردد و نوبت دهی  در اداره بندر م

 اهی مبدا باری قبول نگردد. نگاری صورت گیرد که بدون برچسی گو

در جاسک و بار  نیکه چند ییاز کارها یکینماینده محترم لندیگراف های استان: جناب آقای کبابی، 

است که شماره بارنامه و مانیفست را باید چندین بار اصالح کرد. متاسفانه اسناد  حیتصحگمرک انجام میشود 
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تن صاحی بار هستن در کل در جاسک مافیایی طرف حساب شما مشخص نیست که آیا ترخیص کار هس

تشکیل شده است که ظاهرا هر تاجری نمی تواند ورود داشته باشد و اگر بخواهد از طریق جاسک تجارتی 

داشته باشد باید هزینه های هنگفتی را تقبل کند. عدم  رعایت نوبت دهی برای لندیگراف ها که اصال مشخص 

ورت میگیرد. همه این مسایل باید در جاسک به صورت تخصصی پیگیری نیست بر چه اساس و اصولی دارد ص

 و اصالح گردد. 

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

 

 پیشنهادات

و خوراک  یرو در صنعت پودر ماه شیمشکالت پبررسی پیشنهادات کمیته کارگروه  در خصوص 

 :شرح ذیل صورت گرفت به  انیآبز

از  طریق سازمان بنادر و دریانوردی هزینه های لندیگراف ها برای ارسال به  پیشنهاد میگردد  -1

کشورهای هدف مشخص گردد که هزینه های هر کانتینر برای فعاالن اقتصادی و صادرکننده 

 مشخص گردد.  و در صورت لزوم به لندیگراف ها یارانه سوخت تعلق بگیرد. 

پیشنهاد میشود یک دفتری در اداره بندر گمرک جاسک مستقر و سامانه نوبت دهی برای  -2

لندیگراف ها مثل تعاونی لنج ها که به نوبت بارگیری میشوند صورت گیرد حتی لندیگراف 

 هایی که چارتر شده اند.

پیشنهاد میگردد برای جلوگیری از تجارت غیر رسمی گرفتن گواهی مبدا جهت حمل کاال از  -3

طرف امور بندری جز مدارک مثبته باشد و همچنین طی رایزنی با اتاق های بازرگانی کشورهای 

جهت هماهنگی   iccو همچنین اتاق بازرگانی با توجه به اتصال به ذنجیره اعتبار بخشی هدف  

 مدارک صورت گیرد.  در استعالم

پیشنهاد میشود برای ترخیص کاران یه کد شناسایی تعریف گردد تا از انحصاری شدن بعضی  -4

 از ترخیص کاران جلوگیری بعمل آید. 
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فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 

   استان هرمزگان ییصادرکنندگان و واردکنندگان مواد غذا نامه انجمن 

 6/1400 /16مورخ  30/400-/2/3-1/224نامه شماره 

 


