رٌىمُد کىتزَل معافیت محصُل گمزکی
ایه رٌىمُد بزای تطبیق مُاد  66 َ 72 ،11قاوُن گمزکات جٍت تىظیم امُر معافیت اس
محصُل گمزکی ،طزس استفادي درست اس ایىگُوً معافیت َ بً مىظُرکىتزَل سؤاستفادي اس ایه
پزَسً َضع گزدیذي است .
هطبثك هبدٍ  27لبًْى گوشکبت  ،اهْال ؽخقی ُیئت افغبًی  ،اهْال هغبفشیي هٌذسج تؼشفَ
گوشکی  ،عوپل ُبی تدبستی ّدیگش اهْال ّ هْاد کیویبّی کَ دس ایي هبدٍ رکش گشدیذٍ اعت  ،اص
پشداخت هسقْل گوشکی هؼبف ؽوشدٍ ؽذٍ اًذ  .ثشػالٍّ آى یک تؼذاد الالم ّاسداتی ) اهْال ّ
ّعبیل) کَ تْعظ یب ثشای هؤعغبت ّاسد هیگشدد ،دس هطبثمت ثب هبدٍ  30لبًْى اًدْ ُب اص تبدیَ
هسقْل گوشکی هؼبف ؽوشدٍ هیؾْد .
ُوچٌبى اهْال ّ ّعبیلیکَ ثشای لْای ایغبف ّ لْای ًظبهی اهشیکب هغتمش دس افغبًغتبى ّاسد
هیگشدد ً ،یض هطبثك تفبُن ثب همبهبت ریقالذ اص تبدیَ هسقْل گوشکی هؼبف هسغْة هیگشدد.
دلیل اعبعی ایکَ دس اػطبی هؼبفیت ُبی گوشکی( ثذّى هؼبفیت ُبییکَ ثشاعبط کٌْاًغیْى ّیبًب
هقْة ّ 1961هؼبُذٍ زمْق ّ هقؤًیت هلل هتسذ هقْة  1946اػطب هیگشدد) ًِفتَ ایٌغت
کَ صهیٌَ ثیؾتش هغبػذت ثب افغبًغتبى هیغش گشدد ّ دس پشّعَ ثبصعبصی ّ ًْعبصی کؾْسکذام
هؾکل ّ یب تأخیشی ایدبد ًَ گشدد ّ ُوچٌبى تْعظ ایٌگًَْ هؼبفیت ُب صهیٌَ سؽذ ّ اًکؾبف
تْلیذات داخلی کؾْسًیض هغبػذ گشدد .هْعغبت غیشدّلتی ّ غیشاًتفبػی ثخبطش اصپشداخت
هسقْل گوشکی هؼبف هیجبؽٌذ کَ دس اخشای اهْس آًِب ًفغ ؽخـ ّ هؤعغَ هطشذ ًیغت ثلکَ
ُذف اص اخشاآت ّ فؼبلیت آًِب غیشاًتفبػی هیجبؽذ .
ػذم تْخَ هؤعغبت ّ اداساتیکَ اهْال ّ اخٌبط آًِب هغتسك هؼبفیت اعت  ،دس ّلت تقذیك
اّساق ّ اعٌبد اهْال هؼبفی  ،ایي هؾکل سا خذی تش عبختَ اعت  .لشاسدادیبى ثؾوْل لشاسدادی
ُبی فشػی اص ایي ثی تْخِی یب ػذم ازغبط هغئْلیت ایي اداسات ریشثظ عؤاعتفبدٍ ًوْدٍ ّ
اّساق اهْال تدبستی خْیؼ سا ًیض تْعظ آًِب تقذیك هیٌوبیٌذ ؛ کَ ثذیي تشتیت اص یکطشف ػْایذ
ٌُگفت دّلت ثَ کیغَ اؽخبؿ هیشیضد ّ اص طشف دیگش ثبػث اص ثیي ثشدى صهیٌَ سلبثت عبلن
هیبى تْسیذ کٌٌذگبى ًیض هیگشدد.
عؤ اعتفبدٍ اص پشّعَ هؼبفیت هسقْل گوشکی دسثؼضی هْاسد ثؾکل دیگشی فْست هیگیشد
ّآى ثذیي تشتیت کَ اهْال هؼبفی ثؼذاص اخز هؼبفیت هسقْل گوشکی ثشای همبفذ ثغیش اصهمبفذ
هدْصٍ تؼشفَ تشخیسی هْسد اعتفبدٍ لشاسهیگیشد.
هؼبفیت هسقْل گوشکی ثَ دّ ؽکل ریل کٌتشّل هیگشدد :
 -1کٌتشّل ّ ًظبست اص هؼبفیت لجل ّ یب دسخشیبى پشّعَ اخز هؼبفیت هسقْل گوشکی
 -2کٌتشّل ّ ًظبست اص هؼبفیت ثؼذ اص اخز هؼبفیت هسقْل گوشکی
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 -1کىتزَل َ وظارت اس معافیت قبل َیا درجزیان پزَسً اخذ معافیت محصُل گمزکی
طْسیکَ دس ثبال تزکش ثؼول آهذ ُ ،ذف اعبعی اص اػطبی هؼبفیت اص هسقْل گوشکی ُ ،وبًب
هغبػذ عبختي صهیٌَ ثِتش ثشای ثبصعبصی ّ ًْعبصی  ،سؽذ ّاًکؾبف فٌبیغ ّ تْلیذات داخلی
کؾْس اعت .
ثشای ایٌکَ تفبّت هیبى هؤعغبت خیشیَ ّ اًکؾبفی داخلی  ،خبسخی ّ خبسخی ثیي الوللی ُوشا ثب
هؤعغبت اًتفبػی داخلی ّ خبسخی ثِتش ّاضر گشدد  ،تؼشیفبت اص ایٌگًَْ هؤعغبت سا کَ دس
لبًْى هؤعغبت غیش دّلتی(  ) NGOs lawهٌتؾشٍ خشیذٍ سعوی ؽوبسٍ ( ) 857تغدیل یبفتَ
اعت  ،دس ایٌدب رکش هیٌوبئین :
 -1هؤعغَ  :عبصهبى غیشدّلتی  ،غیش عیبعی ّ غیزاوتفاعی ثْدٍ کَ ؽبهل هؤعغبت داخلی
ّ خبسخی هیگشدد.
 -2هؤعغَ داخلی  :ػجبست اص هؤعغَ غیشدّلتی داخلی ثْدٍ کَ ثَ هٌظْس پیؾجشد ُذف یب
اُذاف هؼیي تؾکیل هیگشدد.
 -3هؤعغَ خبسخی  :ػجبست اص تؾکیل غیشدّلتی ثْدٍ کَ دس خبسج افغبًغتبى هطبثك لبًْى
دّل خبسخی تآعیظ گشدیذٍ ّ ؽشایظ ایي لبًْى سا ثپزیشد .
 -4هؤعغَ خ بسخی ثیي الوللی  :ػجبست اص تؾکیل غیشدّلتی ثْدٍ کَ دس خبسج افغبًغتبى
هطبثك لبًْى دّل خبسخی ایدبد ّ فؼبلیت آى ثیؼ اص یک کؾْس سا ازتْا هیٌوبیذ.
هؤعغبت هلل هتسذ ّاسگبى ُبی هشثْطَ آى ؽبهل ایي تؼشیف ًوی ثبؽٌذ.
ثٌبثش آى هؤعغبتیکَ هطبثك هبدٍ  30لبًْى اًدُْب اص پشداخت هسقْل ّ هبلیبت هؼبف اًذ ،
ػجبستٌذ اص :
 -1هؤعغبت داخلی خیشیَ  ،اًکؾبفی ّ غیشاًتفبػی ثؼذ اص تبئیذ ّصاست هستشم التقبد
 -2هؤعغبت خبسخی خیشیَ  ،اًکؾبفی ّ غیشاًتفبػی ثؼذ اص تبئیذ ّصاست هستشم اهْسخبسخَ
ّ ّصاست هستشم التقبد
 -3هؤعغبت خبسخی ثیي الوللی خیشیَ  ،اًکؾبفی ّ غیشاًتفبػی ثؼذ اصتبئیذ ّصاست هستشم
اهْسخبسخَ
هؤعغبت ؽخقی اًتفبػی داخلی  ،خبسخی ّ ثیي الوللی  ،هؤعغبتی اًذ کَ خِت ثذعت اّسدى
هٌفؼت ایدبد گشدیذٍ اًذ ّ ایي ًْع هؤعغبت ساهیتْاى ثَ افطالذ ػبم " تیکَ داسی " ًبهیذ کَ
هطبثك یک لشاسداد هؾخـ فؼبلیت ُبی هؾخـ سا اًدبم هیذٌُذ  .لشاسدادی ُب ثؾوْل لشاسدادی
ُبی فشػی ًیض دس ُویي خولَ هسغْة هیگشدًذ .
افْالً ایي ًْع هؤعغبت  ،اًدُْب ّ کوپٌی ُب اص هؼبفیت هسقْل گوشکی ثشخْسداس ًوی گشدًذ
چْى ُذف اص ایدبد آًِب ثذعت اّسدى هٌفؼت اعت  .اهب ثؼضی اّلبت هؤعغبت ّکؾْسُبی
توْیل کٌٌذٍ خِت اخشای یک ثشًبهَ هؾخـ ثب ایي ًْع اًدُْب ّ کوپٌی ُبی ثضسگ داخلی
،خبسخی ّ ثیي الوللی لشاسداد هیٌوبیٌذ کَ ثؼضب ً هطبثك لشاسداد ػمذ ؽذٍ هیبى اداسٍ ّیب کؾْس
توْیل کٌٌذٍ ّ کوپٌی اًتفبػی اص هؼبفیت هسقْل گوشکی ثشخْسداس گشدیذٍ ّ ثؼضب ً هطبثك ثَ
لشاسداد هکلف ثَ تبدیَ هسقْل گوشکی هیجبؽٌذ  .دس ؽشایظ لشاسداد هْضْع تبدیَ هسقْل ّیب
هؼبفیت هسقْل گوشکی کبهالً ّاضر هیگشدد کَ ایب کوپٌی اًتفبػی اؽیأ ّاخٌبط هْسد ضشّست
پشّژٍ سا ثذّى تبدیَ هسقْل گوشکی ّاسد ًوْدٍ هیتْاًذ ّ یب ایٌکَ ثبیذ هسقْل گوشکی آًشا
ثپشداصد .
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هْضْع هؼبفیت هسقْل گوشکی دس لشاسداد ثش هجلغ هدوْػی کَ تْعظ دًّش یب توْیل کٌٌذٍ
ت بدیَ هیگشدد  ،تبثیش فْق الؼبدٍ داسد ثذیي هؼٌی کَ اگش کوپٌی هتزکشٍ اص هؼبفیت هسقْل گوشکی
اهْال ّاخٌبط هْسد ضشّست خْیؼ هغتفیذ گشدد  ،دسایي فْست لیوت هدوْػی لشاسداد
کوتش اص لیوتی هیجبؽذ کَ دسفْست تبدیَ هسقْل گوشکی هطبثك لشاسداد اصهکلفیت کوپٌی
هیجْد .دس فْستیکَ کوپٌی اًتفبػی هطبثك ثَ لشاسداد هغتسك هؼبفیت هسقْل گوشکی ًجبؽذ
ّلْکَ کوپٌی هتزکشٍ اص ًبم ّ هِش هؤعغَ خیشیَ ّ یب کؾْس توْیل کٌٌذٍ عؤاعتفبدٍ ًوْدٍ ّ اص
ّصاست هستشم التقبد ًیض هکتْة سعوی هؼبفی سا ثشاعبط هبدٍ  30لبًْى اًدُْب ّیب اص
ّصاست هستشم اهْس خبسخَ ػٌْاًی سیبعت ػوْهی گوشکبت  ،اسائَ ًوبیذ  ،ثب آًِن هغتسك
هؼبفیت ؽوشدٍ ًوی ؽْد ثلکَ کوپٌی هتزکشٍ هکلف ثَ پشداخت هسقْل گوشکی هیجبؽذ .
لبثل تزکشاعت کَ ُیچ یک اص ّصاستخبًَ یب دیگش اسگبى هغتمل دّلتی ًویتْاًذ لشاسدادی سا ثب
یکی اص ایي ًْع لشاسدادی ُبی اًتفبػی یب کوپٌی اًتفبػی ػمذ ًوبیذ کَ دس آى کوپٌی یب
لشاسدادی اص هؼبفیت هسقْل گوشکی ثشخْسداس گشدیذٍ ثبؽذ ّ .صاست خبًَ ُبّ اسگبى ُبی
هغتمل دّلتی دسفْستی هیتْاًٌذ ُوچْ لشاسداد سا ثب لشاسدادی ُب یب کوپٌی ُبی اًتفبػی ػمذ
ًوبیٌذ کَ هغْدٍ لشاسداد هطبثك لبًْى گوشکبت تْعظ ّصاست هبلیَ پیؾٌِبد ّتْعظ ؽْسای
ّصیشاى هٌظْس گشدد.
هغئلَ دیگشی کَ دس ایٌگًَْ لشاسدادُب فشازت تبم داسد  ،کویت ّ کیفیت هْاد هْسد ضشّست
پشّژٍ لشاسداد ؽذٍ هیجبؽذ ُ .شکؾْسدًّش یب اداسٍ توْیل کٌٌذٍ پشّژٍ چَ ثؾکل لشضَ ثبؽذ ّیب
چَ ثؾکل کوک ّهغبػذت  ،دس لشاسداد کیفیت ّ کویت آى رکش هیگشدد  .ثٌب ًء اداسٍ گوشکبت
دسّلت طی هشازل اخز هؼبفیت ثبیذ اطویٌبى زبفل ًوبیذ کَ آیب اهْال ّاخٌبط تْسیذ ؽذٍ ثب
لشاسداد هْافمت داسد یب خیش  .ثذیي تشتیت هبهْسیي گوشکی هکلف اًذ تب اص همذاس ّ کیفیت اهْال
ًیض اطویٌبى زبفل ًوبیٌذ .
ثَ ُویي تشتیت لشاسدادُبییکَ ثشاعبط آى اهْال ّ ّعبیل لْای ایغبف ّ لْای ًظبهی اهشیکب
ثذّى تبدیَ هسقْ ل گوشکی ّاسد کؾْس هیگشدد ،تست کٌتشّل ّ ًظبست هؼبفیت لجل ّ یب
دسخشیبى پشّعَ هؼبفیت هسقْل گوشکی لشاس گشفتَ هیتْاًذ.
خِت ایدبد ؽفبفیت ثیؾتش دس تبدیَ هؼبفیت هسقْل گوشکی  ،دسخْاعت کٌٌذٍ گبى هکلف ثَ
سػبیت ًکبتی آتی هیجبؽٌذ:
 -1دسخْاعت کٌٌذٍ گبى هکلف اًذ تب ًغخَ افل (  ) originalلشاسداد سا ثَ ثخؼ هؼبفی
سیبعت ػوْهی گوشکبت اسائَ ًوبیٌذ.
 -2دسخْاعت کٌٌذٍ گبى ثشای اخز هؼبفیت ُش کبًتیٌش  ،ػشادٍ ّ ایشّثل ُْایی هکلف اًذ
یک فْسم هؼبفیت ػلیسذٍ سا خبًَ پشی ًوبیٌذ.
 -3فْسم هؼبفیت هسقْل گوشکی ثشای یک هبٍ لبثل اػتجبس اعت  ،دس فْست هْخْدیت
دالیل هؤخَ فمظ ثشای دّ هبٍ دیگش تْعظ ثخؼ هؼبفیت سیبعت ػوْهی گوشکبت توذیذ
ؽذٍ هیتْاًذ  .دسفْست اًمضبی تبسیخ فْسم هؼبفیت  ،دسخْاعت کٌٌذٍ هکلف اعت فْسم
هؼبفیت خذیذ سا ثؼذ اص تبدیَ فیظ آى  ،اخز ًوبیذ.
هطبثك خضپٌدن فمشٍ دّم هبدٍ  27لبًْى گوشکبت  ،اهْالیکَ خِت توْیل پشّژٍ ُبی دّلتی اص
طشیك اػطبی لشّك ّاهْال هغبػذتی ایکَ تْعظ یب ثشای هؤعغبت دّلتی یبغیش دّلتی خیشیَ ّ
اًکؾبفی داخلی  ،خبسخی ّ ثیي الوللی ثَ کؾْس ّاسد هی گشدد ،اص پشداخت هسقْل گوشکی
هؼبف هیجبؽٌذ.
ثب دسًظشداؽت خض فْق  ،اهْال دّلتی دس دّ فْست ریل اص هسقْل گوشکی هؼبف هیگشدد.
الف  :اهْالیکَ اص طشیك اػطبی لشّك ثشای اداسات دّلتی ثَ کؾْس ّاسد ؽذٍ ثبؽذ.
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ة :اص طشیك هغبػذت ُب ثشای اداسات دّلتی ثَ کؾْس ّاسد ؽذٍ ثبؽذ.
ثٌب ًء توبم اهْالیکَ ثشای اداسات دّلتی( ثذّى اػطبی لشك ّ هغبػذت) اص ثْدخَ آًِب خشیذاسی
ّ ثَ کؾْس ّاسد هیگشدد  ،لبثل پشداخت هسقْل گوشکی ؽوشدٍ هیؾًْذ.
 -7کىتزَل َ وظارت امُال معافی بعذ اس پزَسً اخذ معافیت محصُل گمزکی
کٌتشّل اهْال هؼبفی ثؼذ اص پشّعَ اخز هؼبفیت هسقْل گوشکی ًیض تبثیش فْق الؼبدٍ د سکبُؼ
عؤاعتفبدٍ اص ایي پشّعَ ّ دس اصدیبد ػْایذ گوشکی داسد  .ثشاعبط هبدٍ  11لبًْى گوشکبت ،
اداسات گوشکی تیوِبی ثشسعی گوشکی سا ثوٌظْس تقذیك اصهطبثمت کویت ّ کیفیت اهْال هْسد
اًتمبل ثب هٌذسخبت اعٌبد گوشکی هٌضوَ آى زیي خشّج اصًمبط ػجْسی عشزذی  ،هیذاى ُبی
ُْایی ّدفبتش گوشکی داخلی ّدسعبختوبى ُبی هشثْط تْسیذ کٌٌذگبى تؼیي هی ًوبیذ .دسفْستیکَ
اهْال ّ اًتمبل آى ثب اعٌبد گوشکی هطبثمت داؽتَ ثبؽذ  ،تین ثشسعی گوشکی اعٌبد سا تبئیذ ّ هِش
هی ًوبیٌذ ُ .شگبٍ اهْال ّ اًتمبل آى ثب اعٌبد گوشکی هطبثمت ًذاؽتَ ثبؽذ ساپْس کتجی هْضْع سا
تشتیت ّ خِت سعیذگی ثَ اداسٍ گوشکی هشثْط اسعبل هی ًوبیذ.
اداسات گوشکی تین ُبی عیبس سا غشك ثشسعی ًبللیي اهْال دساهتذاد عشکِبی داخل للوشّ
گوشکی تؼییي هی ًوبیذ  .اػضبی تین ُبی عیبس ثب اسائَ کبست ُْیت  ،اعٌبد گوشکی ّ اهْال سا
هؼبیٌَ ّ ساپْس کتجی هْضْع سا ثَ اداسٍ گوشک هشثْط دسهطبثمت ثب الیسَ هشثْط اسائَ هی
ًوبیٌذ.
ثشاعبط فالزیتیکَ تْعظ ایي هبدٍ ثَ تین ُبی هشالجت عیبس گوشکبت دادٍ ؽذٍ  ،تین ُبی
هشالجت عیبس هیتْاًٌذ اطویٌبى خْیؼ سا اص هطبثمت اعٌبد گوشکی ثب اهْال آى زبفل ًوبیٌذ  .تین
ُبی هشالجت عیبس گوشکبت هیتْاًٌذ کَ اهْال هؼبفی ساًیض دلیمب ثشسعی ّ زقْل اطویٌبى اص
هطبثمت اهْال ثباعٌبد گوشکی سا ً ،وبیٌذ.
اهب هبدٍ  66لبًْى گوشکبت یک ًْع فالزیت ّهکلفیت ثغیبس ّعیغ سا ثَ هبهْسیي گوشکی عپشدٍ
ّ آى ػجبست اص ًظبست اهْال هؼبفی ثؼذ اص اخز هؼبفیت گوشکی هیجبؽذ کَ تب السبل خِت تطجیك
ایي هبدٍ کذام پشّعیدشّ یب سٌُوْد هْسد اخشا لشاس دادٍ ًؾذٍ اعت  ،ایي هبدٍ چٌیي فشازت
داسد:
مادي شصت َ ششم :
تزخیص امُال مىُط بشزط
اهْالیکَ ثب تؼشفَ تشخیسی هشخـ گشدد  ،تست ًظبست گوشک ثبلی هیوبًذ  .ایي ًظبست صهبًی
خبتوَ هی یبثذ کَ امُال بذَران آساد مزخص  ،صادر  ،بً دَلت َاگذار یا تخزیب گشدد .اعتؼوبل
اهْال ثَ عبیش همبفذ  ،ثغیش اص همبفذ هدْصٍ تؼشفَ تشخیسی فشف دسفْست تأدیَ ثمیَ
هسقْل الصهی هدبصهی ثبؽذ.
افطالزبتیکَ دس ایي هبدٍ رکش گشدیذٍ  ،دس لبًْى گوشکبت طْسی ریل تؼشیف گشدیذٍ اًذ :
 -1تعزفً تزجیحی  :ػجبست اسکاٌش  ،تعلیق یا معافیت اس محصُل َارداتی هٌذسج دستؼشفَ
گوشکی هیجبؽذ.
 -2وظارت گمزکی  :ػجبست اص ثشسعی اعت کَ تْعظ هبهْسیي گوشکی خِت زقْل
اطویٌبى اص سػبیت اعٌبد تمٌیٌی گوشکی ّ عبیش ازکبم ًبفز ثش اهْال تبثغ ًظبست گوشکی ،
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فْست هیگیشد ً .ظبست گوشکی دسفْست لضّم ؽبهل الذاهبت باسرسی گمزکی ثْدٍ
هیتْاًذ .
 -3باسرسی گمزکی  :ػجبست اعت اص اخشای فؼبلیت ُبی هؾخـ ( هؼبیٌَ اهْال ّ زغبثبت
ّعبیش اعٌبد ّ عْاثك  ،تقذیك اص هْخْدیت ّ فست اعٌبد  ،تفتیؼ ّعبیظ اًتمبالتی ّ
هسوْلَ ُبی عفشی ّ عبیش اهْالیکَ تْعظ اؽخبؿ اًتمبل هیگشدد ،تْلیف اهْال ّ
هؼشفی هظًٌْیي ثَ هشاخغ ػذلی لضبئی ) ثَ هٌظْس زقْل اطویٌبى اص سػبیت اعٌبد
تمٌیٌی گوشکی ّعبیش ازکبم ًبفز ثشاهْال تبثغ ًظبست گوشکی  ،دس للوشّ گوشکی کؾْس .
 -4تزخیص امُال بً دَران آساد  :یؼٌی ایٌکَ اهْال ثؼذاص تبدیَ دیي گوشکی ّ دیگش تبدیبت
لبًًْی ثَ دّساى آصاد تشخیـ ؽذٍ ّفف اهْال افغبًی سا ثخْد کغت هیکٌذ .
فبدسات ّ ،اگزاسی ثَ دّلت ّ تخشیت اهْال افطالزبتی هؼشّف ّ هشّج اًذ کَ ًیبص ثَ تؼشیف
ًذاسًذ.
هْاسد اػطبی تؼشفَ تشخیسی دس هبدٍ  27لبًْى گوشکبت تغدیل یبفتَ اعت ّ هؤعغبت خیشیَ
ّاًکؾبفی طجك خض پٌدن فمشٍ دّم ایي هبدٍ اص تؼشفَ تشخیسی ( هؼبفیت کلی ) ثشخْسداس
هیگشدًذ.
ُذف اعبعی اص هبدٍ  66ایٌغت کَ اهْال هؼبفی ثشای داین ّ ثذّى لیذ ّ ؽشط  ،هؼبفیت اص
هسقْل گوشکی سا اخز ًوْدٍ ًویتْاًٌذ ؛ ثلکَ ایي هؼبفیت یک ًْع هؼبفیت هؾشّط اعت ّ
هطبثك ایي هبدٍ اهْال هؼبفی تب صهبًی تست ًظبست گوشکی ثبلی هیوبًذ کَ ایي اهْال یب ثَ
هقشف ثشعذ ( اگش اهْال هقشفی یب خْساکی ثبؽذ ) ؛ یب ایي اهْال هؼبفی دّثبسٍ فبدس گشدد یب
ایي اهْال ثَ دّلت ّاگزاس گشدد یب ؽخـ هغّْل اهْال هسقْل گوشکی آًشا پشداختَ  ،اهْال
سا ثَ دّساى آصاد تشخیـ ًوبیذ ؛ ّ یب ایٌکَ ایي اهْال ثَ اثش اعتِالک ًْسهبل ّیب ثَ اثش کذام
زبدثَ تخشیت گشدد.
هْضْع دیگشی کَ دس ایي هبدٍ اص آى رکش ثؼول آهذٍ  ،ایٌغت کَ اعتؼوبل اهْال ثَ عبیش همبفذ ،
ثغیش اص همبفذ هدْصٍ تؼشفَ تشخیسی غیشهدبص هیجبؽذ  .ثذیي هؼٌی کَ اگش فشًیچش ثشای یک
هکتت تْسیذ ّ اصهسقْل گوشکی هؼبف گشدد  ،ایي فشًیچش فمظ دس هکبتت هْسد اعتفبدٍ
لشاسگشفتَ هیتْاًذ  ،ایي فشًیچش ُیچگبٍ د سهٌبصل ّ دفبتش ؽخقی هْسد اعتفبدٍ لشاس گشفتَ ًوی
تْاًذ هگش دس فْست تشخیـ آى ثَ دّساى آصاد.
هطبثك الیسَ ّظبیف آهشیت هشالجت عیبس  ،ایي آهشیت هؤظف اعت تب اهْالیکَ اص هؼبفیت
هسقْل گوشکی ثشخْسداس هیگشدد  ،الی زقْل اطویٌبى تست ًظبست خْیؼ لشاس دٌُذ .
طْسی کَ دس ثبال اص آى تزکش سفت  ،کبسهٌذاى هشالجت عیبس هؤظف اًذ تب اطویٌبى زبفل ًوبیٌذ
کَ اعتؼوبل اهْال هؼبفی هطبثك ثَ هدْصٍ تؼشفَ تشخیسی هیجبؽذ یب خیش  .هثالً تیل کَ ثشای لْای
ایغبف ّاسد هیگشدد فمظ ثشای ّعبیظ ایغبف لبثل اعتفبدٍ هیجبؽذ  ،اعتفبدٍ اص ایي تیل ثشای
ّعبیظ ؽخقی ّیب تبًک ُبی ؽخقی تیل ُشگض اخبصٍ دادٍ ًوی ؽْد ُ .وچٌبى هْاد عبختوبًی
ایکَ ثشای پشّژٍ ُبی اًکؾبفی خیشیَ ّاسد هیگشدد ُ ،شگض دس عبختي عبختوبى ُبی ؽخقی ّ یب
دس فشّؽگبٍ ُبی هْاد عبختوبًی خِت فشّػ اص آى اعتفبدٍ ؽذٍ ًوی تْاًذ .

مجاسات :
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دس لبًْى گوشکبت عَ ًْع تخلفبت اداسی ًظش ثَ ؽذت ّ خفت آى پیؾجٌی گشدیذٍ اعت ؛ تخلف
کتگْسی عْم آى ؽذیذتشیي اعت ّ هدبصات آى ًیض ًظش ثَ هدبصات کتگْسی ُبی اّل ّ دّم ؽذیذ
تش اعت .
هطبثك خض دّم فمشٍ عْم هبدٍ  166لبًْى گوشکبت  ،اخشاآتیکَ هغبیش هبدٍ  66فْست گیشد  ،دس
تخلفبت کتگْسی عْم پٌذاؽتَ هی ؽْد ّ هطبثك فمشٍ دّم هبدٍ  167لبًْى گوشکبت ،هتخلف
 50%الی  100%اسصػ اهْال هطبثك سٌُوْد سیبعت ػوْهی گوشکبت خشیوَ ًمذی هیگشدد.
لبثل تزکش اعت کَ خشیوَ ُبی ًمذی ًبؽی اص تخلفبت گوشکی هٌذسج لبًْى گوشکبت هبًغ تبدیَ
افل دیي گوشکی ًوی گشدد.
استکبة تخلف کتگْسی عْم دسفْست تکشاس ّ یب ثَ فْستیکَ داللت ثَ لقذ آًشا ًوبیذ ،
هطبثك خض اّل فمشٍ دّم هبدٍ  172لبًْى گوشکبت  ،لبچبق ؽٌبختَ هی ؽْد  ّ .هشتکت لبچبق
هطبثك هبدٍ  173لبًْى گوشکبت زغت ریل هدبصات هیگشدد.
 ضجظ هبل لبچبق.
ّ ضغ خشیوَ هؼبدل دّ الی پٌح ثشاثش دیي لبثل تطجیك ثبالی هبل لبچبق.
 هدبصات هٌذسج هبدٍ  179لبًْى گوشکبت .
طزس تطبیق مادي  66قاوُن گمزکات
ثشای ایٌکَ تین هشالجت عیبس گوشکبت ثتْاًذ هبدٍ  66لبًْى گوشکبت سا ثَ ّخَ ازغي آى تطجیك
ًوبیذ  ،صهیٌَ اخشاآت آتی تْعظ اداسات ّ ؽؼجبت هشثْط هغبػذ هیگشدد.
 ثشای ایٌکَ تین ُبی هشالجت عیبس هؼلْهبت لجلی دسهْسد اهْال هؼبفی داؽتَ ثبؽٌذ ،
هذیشیت ػوْهی هؼبفی یک کبپی اص ُش فْسم هؼبفی طی هشازل ؽذٍ سا ثَ آهشیت
هشالجت عیبس تغلین هی ًوبیذ .
 ثشای ایٌکَ تین هشالجت عیبس دسهْسد فْسم ُبی هؼبفی اطالػبتی ثیؾتشی ثذعت
ثیبّسًذ ،یک ًفش اص آهشیت هشالجت عیبس دسکویتَ هؼبفیت گوشکی هٌسیث ػضْ کویتَ
تْظیف هیگشدد  .ایي ؽخـ ّظیفَ خْاُذ داؽت تب هؼلْهبتی سا خوغ آّسی ّ ثَ تین
ًظبست ثشاهْال هؼبفی هشالجت عیبس تغلین ًوبیذ کَ دس اخشای ًظبست اهْال هؼبفی هوذ
ّالغ هیگشدد.
 آهشیت هشالجت عیبس خِت تؼمیت ّ ًظبست ثش اهْال هؼبفی ّ ،ظیفَ خْاُذ داؽت تب
ثَ ؽکل غیش هغتمین ّ هخفی اهْال هؼبفی سا کَ ثؼذ اص اخز هؼبفیت اص گوشک ثؾوْل
گوشک هیذاى ُْایی خبسج هیگشدد  ،تؼمیت ًوبیذ کَ آیب ایي اهْال ثَ دفبتش ّ گذام ُبی
هشاخغ تمبضب کٌٌذٍ هؼبفیت اًتمبل هیگشدد یب خیش  .آهشیت هشالجت عیبس هیتْاًذ ثخؼ
اعتخجبسات خْیؼ سا فؼبل عبختَ ّ ایي هکلفیت سا ثَ آى ثخؼ هسْل ًوبیذ.
 خلْگیشی اص خشیذ ّ فشّػ اهْال ّ هْاد خْساکی لْای ایغبف دس ثبصاسُب .

وتیجً گیزی :
کٌتشّل هؼبفیت هسقْل گوشکی اص یک طشف دس اصدیبد ػْایذ گوشکی تبثیش فْق الؼبدٍ داسد ّ
اص طشف دیگش صهیٌَ سا ثشای سلبثت عبلن هیبى تْسیذ کٌٌذ گبى هغبػذ هیغبصد کَ ایي خْد
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یکی اص عتٌذسدُبی عِْلت دستدبست عبصهبى خِبًی گوشکبت اعت ُ .وچٌبى دس پیگیشی
هغلغل کٌتشّل هؼبفیت ،صهیٌَ عؤ اعتفبدٍ ًیض تب زذ صیبدی تملیل خْاُذ یبفت .

تشتیت ؽذٍ تْعظ  :عفیش عسش
ُوآٌُگ کٌٌذٍ تمٌیي ّ تذلیك

هٌظْس اعت
86 / /

عیذ هیشخبى هؾشف
عشپشعت آهشیت تمٌیي ّتذلیك

ػجذالدلیل خوشاًی
عشپشعت سیبعت ػوْهی گوشکبت
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ؽشیف هللا اثشاُیوی
هؼیي ػْایذ ّ گوشکبت

