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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م

  ( عوارض رودپاس ناوگان  افغانی حامل محموالت صادرات کارخ 120بررسی موضوع پیگیری تسری حذف عوارض متقابل ، ) سیمان انجاتیورو 

ات درآمدی و رسی تبعاستان خراسان رضوی و فراهم نمودن رقابت پذیری و امکان صادرات بیشتر با بر سیمان استان سیستان و بلوچستان به کارخانجات

 اشتغال

         ه نرخ نام درصدی 100پیگیری تسری ضوابط و شرایط حاکم بر گمرک و بازارچه های مرزی استان خراسان جنوبی پیرامون معافیت

  ها کاهش هزینهو ) ترانزیت ( کاالهای تولید استان خراسان جنوبی به استان خراسان رضوی با هدف افزایش صادرات  116عوارض ماده 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

  )د:شمطرح زیر در جلسه مطالب  یورو ( ، عوارض رودپاس ناوگان  افغانی 120موضوع پیگیری تسری حذف عوارض متقابل )  در خصوصالف 

های انبارداری، تخليه و بارگيری درصدی در تعرفه ۵0و تخفيف  1394یورو به طور همزمان از اول تيرماه  120ایران و افغانستان بر حذف عوارض رودپاس به ميزان 

اصل شد. حور افغانستان ای ایران با کشونقل جادهلهای حم. این توافقنامه در پنجمين اجالس همكاریمحموله های ترانزیتی افغانستان در بندر چابهار توافق کردند

 ایجاد موجب رضوی اسانخر استان با رگدی استانهای در یكسان رقابتی شرایط وجود عدم حذف این عوارض فقط بين استان سيستان و بلوچستان و افغانستان است.

 .گيرد قرار پيگيری مورد باید که شود می استان خصوصی بخش به ضرر

 200 از را خود سيمان اتصادر حجم و باشد داشته صادرات توسعه اقدام این با توانسته استاستان سيستان و بلوچستان نماینده شرکت سيمان شرق معتقد است که 

 .دهد و این بيانگر شرایط نابرابر جهت رقابت می باشد افزایش تن هزار 800 به سال در تن هزار

 به سيمان حمل برای حاضر حال در می باشد. کارخانجات سيمان خراسان مشكالت از دیگر یكی افغانستان کشور در تردد برای ایرانی رانندگان تمایل همچنين عدم
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  را متقبل کارخانجات سيمان می نماید.  زیادی هزینه که ناوگان افغانی استفاده می شود از افغانستان دوردست استان های

 یافتدر یا حذف به بوطمر رضوی معتقدند که نظرات بخش خصوصی بسيار قابل تامل می باشد و تصميمات خراسان ایجاده نقل و حمل و راهداری کل نماینده اداره

 تصميمات کالن کشوری می باشد. مجری اتخاذ نمی گردد و مرجع ساختار کالن کشوری است واداره کل راهداری استان استان در عوارض

 برای اما نجام می گرددتوسط ناوگان داخلی ا ترانزیت بار درصد 9۵ از بيش رضوی خراسان مل و نقل بين المللی معتقدند که درریيس انجمن صنفی شرکت های ح

 ویزا ماه 3ی دارا که ایرانی راننده هر از کشور افغانستان. ندارد اقتصادی توجيه ایرانی ها برای افغانستان به کاال حمل زیرا می باشد افغانی ناوگان، درصد 90 صادرات،

 ۵ از بيش درصورت و دپرداخت نمای رودپاس هزینه می بایست شود کشور آن خاک وارد که ایرانی ماشين هر و داردمی  دریافت دالر 4۵0 سرویس، ۵ انجام برای

 اضافی دریافت می گردد. دالر 1۵0 سرویس هر برای ماه، 3 در سرویس

  رصدی د 100شرایط حاکم بر گمرک و بازارچه های مرزی استان خراسان جنوبی پیرامون معافیت ب( در خصوص موضوع پیگیری تسری ضوابط و

زیر در  ینه ها مطالب) ترانزیت ( کاالهای تولید استان خراسان جنوبی به استان خراسان رضوی با هدف افزایش صادرات کاهش هز 116نرخ نامه عوارض ماده 

 جلسه مطرح شد:

کاالهای صادراتی با اظهار در یكی از گمرکهای) داخلی یا مرزی( مجاز صادراتی و پرداخت عوارض)در  قانون امور گمرکی آمده است کهآیين نامه  116 مادهدر 

ظارت ( قانون و تحت ن103صورت تعلق( پس از ارائه گواهی هایی که به موجب مقررات باید اخذ گردد با صدور پروانه اجازه خروج از مرزهای مجاز موضوع ماده )
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  ماموران گمرک را خواهد داشت.

 در حال حاضر درخصوص صادرات از طریق بازارچه های مرزی استان خراسان جنوبی سه حالت وجود دارد:

  توليد استان خراسان جنوبی باشد و از بازارچه مرزی خراسان جنوبی خارج شود مشمول عوارض نيست.اگر کاال -1

 است.% عوارض ۵0باشد اما تشریفات گمرکی در خراسان جنوبی انجام شود مشمول اگر کاال توليد استانی غير از خراسان جنوبی )مثل خراسان رضوی( -2

عوارض  %100ل مواشد مشباشد و تشریقات گمرکی در غير از خراسان جنوبی انجام شده باگر کاال توليد استانی غير از خراسان جنوبی )مثل خراسان رضوی(  -3

 است.

ارچه تنها در باز نيست و این عوارض در هيچ یک از استان های دیگر وجود ندارد. یعنی اگر کاالی توليد خراسان رضوی از مرز خوزستان خارج شود مشمول عوارض

  مرزی خراسان جنوبی برای کاالهای سایر استانها عوارض دریافت می شود.

ای هدف کشور بازاره ط اقتصادی استان و وضعيت مناسب جغرافيایی بازارچه های مرزی استان خراسان جنوبی در دست یابی بهشرای با توجه به نرخ بيكاری و

درصدی نرخ نامه عوارض  100افغانستان و همچنين در جهت کاهش هزینه ها و افزایش رقابت پذیری کاالهای داخلی به منظور صادرات  پيشنهاد می گردد معافيت 

خراسان نهای همجوار)ها یا استاآیين نامه اجرایی قانون امور گمرکی )ترانزیت( کاالهای توليدی در استان خراسان جنوبی عينا برای کاالهای سایر استان 116ماده 

  رضوی( در خروج از بازارچه های مرزی خراسان جنوبی اعمال شود.

 مصوبات:جمع بندی و
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مهلت  مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 پیگیری

  یورو ( ، عوارض رودپاس ناوگان  افغانی 120موضوع پیگیری تسری حذف عوارض متقابل )  1

ناوگان  (سرودپا)یورو  120موضوع حذف عوارض متقابل پيرامون اعضاء  ان نظراتتبادل نظر و بي پس از بحث و

تی ضای رقابفالت در توليد کنندگان سيمان در استان خراسان رضوی معتقدند که برای رعایت عدافغانی، نظر به اینكه 

 (رود پاس)رض برقرار باشد و حذف عوا استانها سایر با رضوی خراسان استان در یكسان رقابتی شرایطمی بایست 

راسان خصادرات استان و کاهش  حذف شرایط یكسان رقابت پذیری تنها برای استان سيستان و بلوچستان سبب

 رضوی گردیده است، لذا مقرر گردید:

ر شورای دضمن طرح موضوع  ،استانها سایر با رضوی خراسان استان در یكسان رقابتیشرایط با هدف ایجاد  -1

توسط  خراسان رضوی برای استان ضگفت و گوی دولت و بخش خصوصی موضوع حذف متقابل این عوار

امور خارجه  از طریق وزارتخانه های ذیربط از جمله وزارت راه و شهرسازی،استانداری محترم خراسان رضوی 

ز فراهم وی نيپيگيری گردد تا امكان برقراری شرایط یكسان و رقابت پذیر برای کارخانجات سيمان خراسان رض

 گردد.

 هيات محترم دولت روش هایبه در صورت عدم حذف متقابل عوارض رود پاس در استان خراسان رضوی،  -2

 

 

 

دفتر اقتصاد استانداری 

محترم خراسان 

دبيرخانه رضوی، 

 ی گفتگوشورا

 

 

 

 

 مستمر
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همچون معافيت های مالياتی، استان سيستان و بلوچستان  کمک به توسعه و آبادانی برای دیگری جایگزین

امكان رقابت  و این شرایط به گونه ای باشد که گرفته شودو .... در نظر  تسهيالت ارزان قيمتتخفيفات بيمه ای، 

 پذیری در شرایط یكسان برای کليه کارخانجات سيمان فراهم گردد.

رامون پیگیری تسری ضوابط و شرایط حاکم بر گمرک و بازارچه های مرزی استان خراسان جنوبی پی        2

ه استان ب) ترانزیت ( کاالهای تولید استان خراسان جنوبی  116درصدی نرخ نامه عوارض ماده  100معافیت 

  خراسان رضوی با هدف افزایش صادرات کاهش هزینه ها

 استان رزیم های بازارچه جغرافيایی مناسب وضعيت به توجه با و بيان نظرات اعضاء تبادل نظر پس از بحث و

 شریک زرگترینب افغانستان اینكه به عنایت با و افغانستان کشور هدف بازارهای به یابی دست در جنوبی خراسان

 داخلی هایکاال پذیری رقابت افزایش و ها هزینه کاهش جهت در همچنين و می باشد رضوی خراسان استان تجاری

 امور قانون راییاج نامه آیين 116 ماده عوارض نامه نرخ درصدی 100 معافيت گردید مقرر صادرات افزایش منظور به

 همجوار استانهای هیژوب استانها سایر کاالهای برای عينا جنوبی خراسان استان در توليدی کاالهای (ترانزیت)گمرکی

ی استانداری محترم خراسان رضوی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پيگيراز طریق (رضوی خراسان)

 شود.

 

 

 

دفتر اقتصاد استانداری 

محترم خراسان 

دبيرخانه رضوی، 

 ی گفتگوشورا

 

 

 

 

 

 مستمر

 
 


