ت
اهم اطالعات مربىط هب شکیالت گمرک اریان وشرح وظایف و فعالیتهای این دفتر

الف ) ّذف اص ایجبد ٍ تبسیس گوشن ایشاى
 -1اجشای لبًَى اهَس گوشوی ٍ آییي ًبهِ اجشایی آى ٍ ّوچٌیي سبیش همشسات ٍ لَاًیٌی وِ دس جْت اػوبل
حبوویت دٍلت ٍ ثِ ػٌَاى هشصثبى التػبدی وطَس اجشای آى ثِ ػْذُ گوشن ایشاى هحَل ضذُ است .
ٍ -2غَل دسآهذّبی دٍلت

ة ) ٍظیفِ گوشن ایشاى
ٍ -1ظیفِ وٌتشل ولیِ وبالّبی ٍاسداتی  ،غبدساتی  ،هسبفشی اص طشیك هشصّبی هجبص ٍ ًگْذاسی ٍ حفبظت اص
آًْب دس اهبوي گوشوی ٍ ًظبست ثش تخلیِ ٍ ثبسگیشی وبالّب .
 -2تطخیع ٍ ٍغَل حمَق لبًًَی دٍلت .
 -3اجشای لبًَى اهَس گوشوی ٍ همشسات غبدسات ٍ ٍاسدات ٍ تطشیفبت هختلف گوشوی ٍ لشاسدادّبی
ثبصسگبًی ٍ تَافك ًبهِ ّبی هٌؼمذُ پبیبپبی .
 -4ثشسسی اسٌبد تشخیع وبال ثِ هٌظَس احشاص غحت ضشایط ٍ تشخیع ٍ ٍغَل وسشی دسیبفتی یب استشداد
اضبفِ دسیبفتی .
 -5تْیِ ٍ تٌظین آهبس ٍاسدات  ،غبدسات ٍ تجضیِ ٍ تحلیل الصم ثِ هٌظَس دستیبثی ثِ الگَی هٌبست دس صهیٌِ
غبدسات ٍ ٍاسدات .
 -6سسیذگی ٍ حل اختالف ًبضی اص اجشای لبًَى اهَس گوشوی .

ج) سبختبس تطىیالتی
 -1جبیگبُ گوشن ایشاى دس تطىیالت دٍلت :
گوشن ایشاى صیش هجوَػِ ٍصاست اهَس التػبدی ٍ داسایی ثَدُ ٍ سئیس ول گوشن ایشاى ثِ ػٌَاى هؼبٍى ٍصیش
اهَس التػبدی ٍ داسایی هحسَة هیگشدد .
-2آخشیي تبسیخ تػَیت سبختبس تطىیالتی گوشن ایشاى :
سبختبس تطىیالتی ستبد هشوضی دس اسدیجْطت هبُ سبل  ٍ 1377گوشوبت اجشایی دس خشداد هبُ سبل  1379ثِ
تػَیت سسیذ .
 -3ثبصًگشی دس چبست سبصهبًی :
ضْشیَس هبُ سبل 1377
 -4تؼذاد هؼبًٍت ّبی گوشن ایشاى :
 4هؼبًٍت تحت ػٌبٍیي اداسی ٍ هبلی  ،اهَس گوشوی  ،طشح ٍ ثشًبهِ  ،حمَلی
 -5تؼذاد پستْبی سبصهبًی :
 7946پست هػَة
 -6تؼذاد ٍاحذّبی تبثؼِ :
ٍ 145احذ گوشوی هستمش دس  31استبى
 -7تؼذاد حَصُ ّبی ًظبست :
 8حَصُ ًظبست
 -9تؼذاد اداسات ول اجشایی :
ٍ 36احذ ( ثِ غیش اص حَصُ ّبی ًظبست)
 -10تؼذاد دفبتش ٍ اداست ول ستبدی :
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ٍ 20احذ

ضشح ٍظبیف دفتش تطىیالت ٍ ثَدجِ

الف ) ٍاحذ تطىیالت :
 -1تغییش ػٌَاى  ،تجذیل حبلت پستْبی سبصهبًی :
ثب ّوبٌّگی هؼبًٍت تَسؼِ هذیشیت ٍ سشهبیِ اًسبًی سئیس جوَْس اًجبم هی گشدد .
 -2پیطٌْبد ایجبد  ،تؼطیل  ،گستشش ٍ یب وبّص ٍاحذّبی سبصهبًی یب اًتمبل ٍظیفِ اص ٍاحذی ثِ ٍاحذ دیگش
ثب تَجِ ثِ اّذاف دٍلت ٍ سیبست ولی گوشن اًجبم ٍ دس غَست لضٍم پیطٌْبدات ثب تَجیْبت الصم جْت
تػَیت ثِ هؼبًٍت تَسؼِ هذیشیت ٍ سشهبیِ اًسبًی سئیس جوَْس هٌؼىس هیگشدد .
 -3تْیِ ٍ تٌظین ضشح ٍظبیف :
ثب تَجِ ثِ ًَع ٍظبیف هحَلِ ٍ ّوچٌیي ًحَُ الذام تؼییي ٍ جلَگیشی اص تذاخل ٍظبیف جْت سیش هشاحل
لبًًَی اسائِ هیگشدد.
 -4استجبطبت سبصهبًی :
ثب تَجِ ثِ چبست سبصهبًی ٍ ضشح ٍظبیف  ،استجبطبت تؼییي ٍ اثالؽ هیگشدد .
 -5وبسثیٌی :
ًحَُ گشدش وبسّبی اداسی ٍ هبلی ٍاحذّبی هختلف گوشوی ثشسسی ٍ اسصیبثی ٍ پیطٌْبدات اغالحی اسائِ
هیگشدد .

ة) ٍاحذ سٍضْب
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 - 1هطبلؼِ ٍ ثشسسی ٍ تجضیِ ٍ تحلیل سٍضْبی اداسی جبسی دس ولیِ ٍاحذّب ثِ هٌظَس سفغ تٌگٌبّب ٍ
ًبسسبئیْب ٍ حزف تطشیفبت صایذ ٍ اغالح سٍضْبی هزوَس .
 - 2ساٌّوبیی ٍ ّوىبسی ثب ٍاحذّبی گوشوی دس صهیٌِ سػبیت ضَاثط ٍ دستَسالؼولْبی سٍضْبی اداسی
اثالغی ثِ هٌظَس ایجبد ّوبٌّگی ٍ ٍحذت سٍیِ ٍ اجشای آًْب
 - 3اظْبس ًظش ٍ اسائِ پیطٌْبدات اغالحی دس هَسد طشحْبی اداسی وِ اص طشف هسئَلیي اهش ثشای ثشسسی ثِ
ایي دفتش اسسبل هیگشدد .
 - 4هطبلؼِ ٍ ثشسسی هستوش لَاًیي ٍ تػَیت ًبهِ ّب  ،آییي ًبهِ ّب ٍ دستَسالؼولْبی اداسی ٍ هبلی .
 - 5هطبلؼِ ٍ ثشسسی هستوش فشهْبی غیش هىبًیضُ هَسد استفبدُ دس دٍایش هختلف گوشوی ٍ اداسی ٍ اًجبم
اغالحبت احتوبلی ثش سٍی آًْب .
 - 6غذٍس هجَص جْت سبخت هْشّبی هَسد استفبدُ دس ٍاحذّبی هختلف گوشوی ٍ استبًذاسد سبصی آًْب
.
ج ) ٍاحذ طجمِ ثٌذی هطبغل
 - 1اسائِ پیطٌْبدات الصم دس خػَظ اغالح ضشایط احشاص هطبغل هختلف ٍ پیگیشی هىبتجبت هشثَطِ
 - 2ثشسسی ٍ تبییذ غَستجلسبت استمبء طجمِ یب ستجِ وبسوٌبى وِ تَسط اداسُ ول اهَس اداسی یب وویتِ ّبی
فشػی اجشای طشح طجمِ ثٌذی هطبغل گوشوبت وطَس تْیِ هیگشدد .
 - 3تخػیع پستْبی سبصهبًی دس سضتِ ّبی ضغلی هشثَطِ

د) ٍاحذ ثَدجِ
 -1تْیِ ٍ تٌظین دستَسالؼول پیص ثیٌی ثَدجِ ّبی سٌَاتی جْت اداسات ستبد هشوضی ٍ گوشوبت اجشایی
تْشاى
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 -2تْیِ ٍ تٌظین سیبستْب ٍ خط هطی ّبی ثَدجِ ای سبالًِ ٍ اثالؽ آى ثِ ولیِ اداسات ستبدی ٍ گوشوبت
اجشایی سشاسش وطَس
 -3جوغ آٍسی ثَدجِ ّبی پیطٌْبدی سبالًِ اداسات ستبدی گوشوبت اجشایی هستمش دس تْشاى ثب جوؼجٌذی آًْب
ٍ تطىیل جلسبت ثشسسی ثَدجِ ّبی ٍاغلِ ثب حضَس هسئَلیي ٍاحذّبی ریشثط ٍ ًْبیتبً پس اص اًجبم تؼذیالت
الصم ثَدجِ پیطٌْبدی سبالًِ تْیِ ٍ ثِ هؼبًٍت ثشًبهِ سیضی ٍ ًظبست ساّجشدی سئیس جوَْس اسسبل هیگشدد .
 -4دفبع اص ثَدجِ پیطٌْبدی دس هشاجغ ریػالح ٍ ریشثط ( هؼبًٍت ثشًبهِ سیضی ٍ ًظبست ساّجشدی سئیس
جوَْس ،هجلس ضَسای اسالهی)
 -5پس اص اثالؽ ثَدجِ هػَة سبالًِ ثِ گوشن ایشاى ثِ هٌظَس تٌظین ثَدجِ سبالًِ ّش یه اص اداسات ستبدی ٍ
گوشوبت هستمش دس تْشاى طجك جذٍل صهبًجٌذی اص هسئَلیي ٍاحذ ریشثط دػَت ثؼول آهذُ ٍ ثش اسبس تَافمبت
ثؼول آهذُ ثَدجِ هػَة سبالًِ ٍاحذّب ثِ تفىیه هطخع ٍ اثالؽ هیگشدد .
 -6تْیِ ٍ تٌظین ٍ هجبدلِ هَافمتٌبهِ ّبی ثَدجِ جبسی ٍ توله داساییْبی سشهبیِ ای (ػوشاًی) ثب ّوبٌّگی
هؼبًٍت ثشًبهِ سیضی ٍ ًظبست ساّجشدی سئیس جوَْس
 -7دسخَاست تخػیع اػتجبس دس همبطغ سِ هبِّ ٍ اثالؽ ثِ اهَس هبلی جْت دسخَاست ٍجِ اص خضاًِ ٍ دس
ًْبیت تَصیغ ٍجَُ ثیي ٍاحذّبی ثَدجِ ثگیش تَسط اهَس هبلی
 -8ثشسسی ػولىشد ٍاحذّبی ثَدجِ ثگیش ستبدی ٍ گوشوبت اجشایی تْشاى دس همبطغ سِ هبِّ
 -9اخز ثَدجْْبی هػَة ٍ هَافمتٌبهِ ّبی گوشوبت استبى ٍ ثشسسی آى ثب حضَس هسئَلیي گوشوبت ٍ اسائِ
ساّىبسّبی الصم
ً -10ظبست ثش اجشای ثَدجِ اداسات ستبدی ٍ گوشوبت اجشایی سشاسش وطَس ثِ دٍ طشیك صیش:
الف ) اخز ػولىشد دس همبطغ سِ هبِّ ٍ ثشسسی ٍ تطبثك آى ثِ هفبد هَافمتٌبهِ ّبی هتجبدلِ ثب هؼبًٍت ثشًبهِ سیضی
ٍ ًظبست ساّجشدی سئیس جوَْس .
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ة ) ثبصدیذ ّبی ًظبستی حضَسی اص اداسات ستبدی ٍ گوشوبت ثِ هٌظَس پیطشفت ثشًبهِ ّب
 -11ثشسسی ٍ الذام دس خػَظ وسشی اػتجبسات اػالم ضذُ اص سَی اداسات ستبدی ٍ گوشوبت هستمش دس
تْشاى
 – 12ثشسسی دس خػَظ وسشی اػتجبسات احتوبلی گوشوبت استبى ٍ اسائِ ساّىبسّبی الصم ٍ پیگیشی هَضَع
اص طشیك هؼبٍى ثشًبهِ سیضی استبًذاسی ثب ّوبٌّگی گوشوبت استبى .
 -13پبداسی اػتجبسات هَسدی دس خػَظ ووه ّضیٌِ اصدٍاج  ،فَت ٍ پبداش پبیبى خذهت .
ضبیبى روش است وِ ثب تَجِ ثِ ٍظبیف ایي ٍاحذ اسثبثبى سجَع آى دسٍى سبصهبًی هی ثبضذ ( گوشوبت  ،اداسات
ستبدی  ،وبسوٌبى )
تَضیحبت :ثب تَجِ ثِ ایٌىِ لبًَى جذیذ اهَس گوشوی دس ضشف اثالؽ هیجبضذ ثذیْی است ثِ هحض اثالؽ
لبًَى هزوَس ضشح ٍظبیف ٍ اّذاف گوشن هیجبیست ثش اسبس هَاد تػَیت ضذُ هَسد ثبصًگشی لشاس گیشد.
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