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ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان،
ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪوزی ،وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ،اﻋﻼم ﮐﺮد،
اﺟﺮای دﺳﺘﻮر ﺻﺎدره اﺑﻼﻏﯽ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  2/82494ﻣﻮرخ 1400/6/6
ﺧﺼﻮص اﺻﻼح روﯾﻪ رﺟﯿﺴﺘﺮی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ:

وﻓﻖ دﺳﺘﻮر ﺻﺎدره ،ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﻣﺸﮑﻼت و اﯾﺴﺘﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،در ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ ﺗﺤﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻬﺖ
اﺳﺘﺤﻀﺎر اﯾﻔﺎد ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻣﺼﻮﺑﺎت اﺷﺎره
ﺷﺪه ،ﮐﻠﯿﻪ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻃﺮح از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﻪ:
ـﻞ وارده و
ـﻤﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾـ
ـﺎﺷﯽ از واردات رﺳـ
ـﺎی ﻧـ
ـﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫـ
 -1ﮔﺰارﺷـ
واردات ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ آن اراﺋﻪ ﺷﻮد و دﻻﯾﻞ اﻧﮕﯿﺰه اﯾﺠﺎد ﻓﺴﺎد و ﻓﺮوش ﮐﺪ
ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.
- 2ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﺮﺧﻂ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺑﺮ روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ورودی ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﻮﺷﯽ
و  IMEIاﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 -4ﻣﻮارد اﺟﺮاﺋﯽ ﺛﺒﺖ  IMEIدر ﻣﺤﻞ ورودی ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺮ را دارد ﮐﻪ
ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﺟﺮاﯾﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدد:
ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭙﻮرت از ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﺎﺟﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ورود ﻣﻮﮐﻮل ﺷﻮد.
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰاش ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻘﺎت و ﻣﺼﻮﺑﺎت اﺧﯿﺮ در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﺻﺮﻓﺎ اﺣﺮاز
ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه وی در ﻣﺒﺎدی ورودی ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮک
در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﮐﻠﯿﻪ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﻻزم ﺑﻌﺪی در
راﺳﺘﺎی رﺟﯿﺴﺘﺮ ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲ
ﻧﺎﺟﺎ و وﺟﻮد ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮ ورودی ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری
و در ﻓﺮﺻﺖ ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ورود ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﯿﭻ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺿﺎﻓﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم،
ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ورودی و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ در ﻣﺒﺎدی ورودی ﮔﻤﺮک اﻧﺠﺎم
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺴﻨﯿﻢ

