
پس از گذش�ت نزدي�ك به ش�ش  م�اه از اجراي 
قان�ون جنجال�ي افزاي�ش ع�وارض خ�روج از 
كش�ور س�ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردش�گري در حالي س�هم خ�ود را اعالم كرد 
ك�ه محاس�بات از اع�دادي متناق�ض و خ�ارج 
از مصوب�ات دول�ت و مجلس پ�رده برم�ي دارد. 
 مستند به آمار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري و پليس مهاجرت و گذرنامه، در پنج ماهه 
نخست امسال ۳ ميليون و ۹۲ هزار و ۷۵۹ نفر از كشور 
خارج شدند كه در خوشبينانه ترين حالت اگر هر يك، 
نخستين سفر خود را در سال ۹۷ انجام داده باشند، با 
محاسبه كمترين رقم تعيين شده براي عوارض خروج 
به مبل��غ ۲۲۰ هزار تومان باي��د ۶۸۰ ميليارد و ۴۰۶ 
ميليون و ۹۸۰ هزار تومان به خزانه دولت واريز شده 
باشد.  البته در اين مدت جمعي بيش از يك ميليون 
نفر سفرهاي زيارتي به مقصد عراق و عربستان انجام 

داده اند ك��ه عوارض خروجي آنها يك س��وم يا نصف 
۲۲۰ هزار تومان بوده است، اما با توجه به لحاظ نكردن 
سفرهاي دوم و سوم در اين محاسبه، عدد به دست آمده 
شايد از واقعيت موجود چندان فاصله اي نداشته باشد.  
اين در حاليست كه مطابق با آمارهاي بانك مركزي 
طي مرداد ماه س��ال گذش��ته تا مرداد ماه سال جاري 
بيشترين رشد در بين درآمدهاي مالياتي غيرمستقيم 
مربوط به عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور بوده 
است. عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور با بيش 
از ۱۷۸ درصد رشد از ۱۵۰ ميليارد تومان در مرداد ماه 
سال ۱۳۹۶ به بيش از ۴۱۰ ميليارد تومان در مردادماه 
سال جاري رسيده است.  ميزان مصوب شده مجلس 
براي عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور در سال 
۱۳۹۷ معادل ۸۰۰ ميليارد تومان است كه طي پنج 
ماهه نخست س��ال ۵۱ درصد آن محقق شده است. 
اتفاقي كه نشان مي دهد دولت در اين حوزه از برنامه 

نيز جلو تر است. 
  پول عوارض كجا خرج مي شود؟

اما در اين ميان به رغم آنكه دولت در دريافت عوارض 
خروج از كش��ور حتي از برنامه نيز جلوتر اس��ت، اما 
به نظر مي رس��د تخلفات دولتي در اين حوزه نيز در 
حال انجام اس��ت؛ چراكه بر اس��اس اليحه بودجه از 
محل عوارض دريافتي بابت خروج مسافران از كشور، 
بايد مبلغ ۴۰ هزار تومان براي توس��عه زيرساخت ها 
و تأسيس��ات گردش��گري تخصيص داده ش��ود، اما 
به نظر مي رس��د كه چنين نشده اس��ت.  در همين 
ارتباط چندي پيش رئيس سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دس��تي و گردش��گري در اظهارنظري، سهم 
گردشگري را از عوارض خروجي كشور به ازاي هر نفر 
۱۷هزار تومان اعالم كرده و با »ناچيز« دانس��تن اين 
عدد، توضيح داده كه از هر سه مبلغ عوارض خروج از 
كشور كه براي بار اول ۲۲۰ هزار تومان، بار دوم ۳۳۰ 

هزار تومان و بار سوم ۴۴۰ هزار تومان، فقط ۱۷ هزار 
تومان سهم س��ازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 
است.  با اين حساب و با در نظر گرفتن حجم مسافران 
خروجي در پنج ماهه نخست امسال بايد ۵۲ ميليارد 
و ۵۷۹ ميليون و ۹۰۳ هزار تومان به س��ازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تخصيص داده 
شده باشد.  علی مونسان در روزي هم كه دولت اليحه 
جنجال برانگيز بودجه ۹۷ را عمومي كرد  گفته بود:  در 
گذشته سهم اين سازمان از عوارض خروجي ۱۰ هزار 
تومان به ازاي هر نفر ب��ود كه اكنون اين ميزان به ۴۰ 
هزار تومان افزايش يافته و در كل ۱۶۰ ميليارد تومان 
اعتبارات عوارض به اين سازمان تعلق خواهد گرفت. 

  سازمان برنامه و بودجه تأييد مي كند
رضا معصومي راد، رئيس امور فرهنگ، گردش��گري 
و ورزش س��ازمان برنامه  و  بودجه در اسفندماه سال 
۹۶ گفته بود: ۱۶۰ ميليارد توم��ان از محل عوارض 
خروجي براي توسعه زيرساخت گردشگري و حفظ 
ميراث فرهنگي اختصاص داده  شده است.  اين سهم 
در نظر گرفته شده گوياي آن است كه دولت انتظار 
داشته در س��ال ۹۷ فقط ۴ميليون ايراني به خارج از 
كشور سفر كنند، درحالي كه اين آمار خروج از كشور 
عمال تا پايان مردادماه محقق شده و خروج از كشور 
در ش��ش ماهه دوم س��ال فراتر از برنامه دولت برای 
درآمدزايی در اين حوزه اس��ت.  نوبخت، سخنگوي 
پيش��ين دولت در آذرماه ۹۶ همزمان ب��ا راه افتادن 
موج انتقادها عليه جهش سه برابري عوارض خروج، 
در توجيه اين تصميم گفته بود: افزايش سه برابري 
عوارض خروج از كش��ور، »مش��اركت عمومي« در 
توسعه زيرساخت هاي گردشگري اس��ت و از مردم 
خواسته بود همانطور كه به كشورهاي ديگر مي روند، 
به كشور خودمان هم توجه نشان دهند. با اين حال 
همچنان محل هزينه كرد عوارض خروج مبهم است 
كه هيچگاه درباره آن شفاف سازي نشده است. با آنكه 
مونس��ان نيز اعالم كرده ۱۷ هزار تومان از هر مسافر 
خروجي به اين سازمان رس��يده، اما گزارش نكرده 
كه اين اعتبار در كجا هزينه شده است.  حاال به رغم 
تمامي اين اعتراضات دولت بايد پاسخ دهد كه پس از 
افزايش جنجالي سه تا شش برابري عوارض خروج از 
كشور كه با اعتراضات زيادي از سوي مردم همراه شده 
است، چرا سهم سازمان هاي مختلف را از اين عوارض 
به درستي تخصيص نمي دهد و محل دقيق هزينه كرد 

اين مابه التفاوت اين عوارض كجاست؟
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تخلف دولت در تخصيص سهم سازمان ها از عوارض خروج
كاهش 23 هزار تومانی سهم سازمان ميراث از عوارض خروج

سينا جعفري
  گزارش  یک

دو نرخي شدن سوخت فعاًل اجرا نمي شود
مي گوي�د:  مجل�س  ان�رژي  كميس�يون  س�خنگوي 
بررس�ي  ب�راي  كميس�يون  اي�ن  در  نشس�تي 
ش�د.  تش�كيل  س�وخت  مص�رف  كاه�ش  راهكاره�اي 
به گزارش  خانه ملت، اس��داهلل قره خاني، در خصوص س��هميه بندي 
سوخت اظهار داشت: در نشست كميسيون انرژي از مركز پژوهش ها 
و انجمن نفت دعوت ش��د تا مطالعه اي روي چگونگي كاهش مصرف 

سوخت و جلوگيري از قاچاق بنزين به عمل بيايد. 
عضو هيئت رئيس��ه كميس��يون انرژي با بيان اينكه در روزهاي اخير 
ميزان قاچاق سوخت افزايش پيدا كرده است، ادامه داد: در اين نشست 
گزارش هايي در رابطه به مصرف سوخت، كنترل مصرف و اقداماتي كه 
در گذشته از طريق كارت سوخت اعمال شده بود ارائه شد، همچنين 

مروري بر تجربيات در زمان هدفمندي يارانه ها شد. 
نماينده مردم علي آباد كتول در مجلس دهم ش��وراي اسالمي عنوان 
كرد: نقطه نظرات ارائه شد، اما هنوز به نتيجه اي براي اجرا نرسيديم و 
بيشتر پيشنهادات مطرح شد، از اين رو  قرار شد كميته اي در كميسيون 
انرژي تشكيل شود تا راهكارهاي مختلف بررسي شود و در صورتي كه 
به جمع بندي و تصميمات فوري رسيديم آن را به اطالع شوراي عالي 

هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه برسانيم. 
وي تأكيد كرد: بنابراين تا زماني كه كميته نظرات خود را به ش��وراي 
عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه اعالم نكند سهميه بندي سوخت 
اجرايي نمي ش��ود، حتي موضوع دو نرخي شدن سوخت بعد از اربعين 

نيز صحت ندارد. 
سخنگوي كميس��يون انرژي مجلس اظهار داش��ت: هدف ما كاهش 
مصرف سوخت و جلوگيري از قاچاق اس��ت و براي رسيدن به اين دو 

هدف چه مكانيسمي صورت مي گيرد بحث ديگري است. 

  افزايش قيمت بليت هواپيما 
پيامد استفاده ايرالين ها از ارز آزاد

عض�و كميس�يون عم�ران مجل�س گف�ت: اگ�ر ايرالين ه�ا ارز 
مورد ني�از خ�ود را از ب�ازار آزاد تأمين كنن�د، قطعًا اين مس�ئله 
موج�ب افزاي�ش قيم�ت بلي�ت پروازه�اي هواي�ي مي ش�ود. 
به گزارش خانه ملت، سيدحس��ين افضلي با انتقاد از عملكرد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي در ارائه ارز نيمايي به ايرالين ها 
گفت: در شرايط كنوني كشور در وضعيت جنگ اقتصادي قرار دارد و 
اين اوضاع مي طلبد كه تمام مسئوالن و دستگاه ها، تدابير و برنامه ريزي 
شفاف و دقيقي داشته باش��ند تا به علت سوء مديريت دچار مشكالت 
اقتصادي در داخل نش��ويم.  نماينده مردم اقليد در مجلس ش��وراي 
اسالمي ادامه داد: اين مسئله واضح و مبرهن است كه هزينه هاي ارزي 
يكي از پاش��نه هاي آشيل ايرالين ها محس��وب مي شود و طبق گفته 
مس��ئوالن هواپيمايي ۵۵ درصد هزينه هاي شركت هاي هواپيمايي 
هزينه هاي ارزي اس��ت.  وي ادامه داد: افزاي��ش قيمت بليت هواپيما 
طبق ارز آزاد، ش��ايد در نگاه اول به نفع ايرالين ها به نظر برس��د، اما 
قطعاً افزايش قيمت ها موجب كاهش مسافرت هاي هوايي و استقبال 
نكردن مسافران مي ش��ود كه اين مس��ئله به معناي كاهش درآمد و 
سود شركت هاي هواپيمايي است.  اين نماينده مردم در مجلس دهم 
ادامه داد: البته ش��فافيت نحوه عملكرد ايرالين ها و قانونمند ش��دن 
نحوه قيمت گذاري بليت هواپيما بس��يار حائز اهميت است و سازمان 

هواپيمايي بايد در اين راستا عمل كند. 
عضو كميسيون عمران مجلس گفت: در شرايط كنوني وزارت صمت و 
بانك مركزي بايد اقدام عاجلي براي پرداخت ارز نيمايي به ايرالين ها 
صورت دهند، در غير  اين صورت اين ش��ركت ها براي ادامه فعاليت با 

مشكالت جدي روبه رو خواهند شد.

حمايت فرانسه از متصل ماندن نظام بانكي 
ايران به سوئيفت

يك سناتور فرانس�وي كه در تهران به س�ر مي برد، گفت: فرانسه 
خواه�ان متصل مان�دن ارتب�اط بانك�ي اي�ران با جهان اس�ت. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، فيليپ بون كقه گفت: كشورهاي اروپايي 
پس از اعمال مجدد تحريم هاي امريكا بر ضد ايران به دنبال راهي براي 
اطمينان يافتن از اين مسئله هستند كه دست كم يك بانك ايراني به نظام 
جهاني متصل باقي بماند. وي همچنين گفت: تالش هاي اروپايي ها براي 
بهره مندي ايران از مزاياي برجام ادامه دارد و اين مسئله هرچند دشوار، 
اما امكانپذير است.  به گفته بون كقه، يكي از راه ها اين است كه دست كم 
يك بانك ايراني از طريق سيستم سوئيفت به نظام مالي و بانكي جهاني 
دسترسي داشته باش��د تا آن بخش��ي از روابط تجاري و اقتصادي كه به 
تحريم ها مربوط نيس��ت حفظ ش��ود. بون كقه كه رئيس گروه دوستي 
ايران و فرانسه در مجلس سناي اين كشور است اين اظهارات را در جريان 

كنفرانس خبري مشترك با همتاي ايراني اش بيان كرد. 

 استقبال روسيه از پيوستن بانك هاي خارجي
 به جايگزين سوئيفت

بانك هاي خارجي ب�ه زودي ق�ادر خواهند بود به ش�بكه انتقال 
پول روس�يه كه جايگزيني براي س�وئيفت اس�ت، ملحق شوند. 
به گزارش راش��اتودي،    مع��اون اول بان��ك مركزي روس��يه، اولگا 
اسكوروبوگاتوا گفت: بانك هاي غير  روس��ي از امسال پيوستن به ما 
را ش��روع خواهند كرد. از همين ح��اال هم گرايش به س��وي ما آغاز 
شده است.  پيش از اين هم اين مقام رس��مي گفته بود با استفاده از 
سيستم پرداخت جايگزين، شركت هاي خارجي مي توانند با روسيه 
تحريم ش��ده تجارت داش��ته باش��ند.  بانك مركزي مي گويد: تا ماه 
سپتامبر ۴۱۶ ش��ركت روسي به اين سيس��تم انتقال مالي كه به آن 
اس پي اف اس مي گويند ملحق ش��ده اند كه اين ش��امل خزانه داري 
روسيه و ش��ركت هاي بزرگ دولتي مانند گازپروم نفت، روس نفت و 
ديگر شركت ها است.  در سال ۲۰۱۴، با وضع اولين دور تحريم هاي 
اتحاديه اروپا بر ضدروسيه، بر سر بحران اوكراين و الحاق مجدد كريمه 
به روسيه، پتانس��يل قطع دسترسي روسيه به س��وئيفت، بانك هاي 
روس��يه را نگران كرد. س��وئيفت در آن زمان اعالم كرد در مسائل و 

اختالفات سياسي بي طرف باقي مي ماند. 

مگا بانك تايوان مبادالت مالي با ايران را 
متوقف مي كند

يك مقام رس�مي بانكي اعالم ك�رد: »بانك بازرگان�ي بين المللي 
م�گا« تايوان پ�س از تحريم ه�اي نوامبر علي�ه ايران، س�ازوكار 
تس�ويه مال�ي بي�ن تاي�وان و اي�ران را انج�ام نخواه�د داد. 
به گزارش فارس، يك مقام ارشد بانكي اعالم كرد: »بانك بازرگاني 
بين المللي مگا« پس از تحريم هاي امريكا س��ازوكار پرداخت بين 
تايوان و ايران از طريق اين بانك متوقف خواهد كرد. اين مقام بانكي 
به دليل اينكه حق مصاحبه با رس��انه ها را نداش��ت از معرفي خود 
امتناع كرد.  در ماه آگوست سه فرد آگاه اعالم كرده بودند كه مگا بانك 
تايوان در نظر دارد تا سازوكار تسويه پرداختي بين تايوان و ايران را پس 
از ماه نوامبر متوقف كند.  سيستم تسويه معموالً بين بانك ها و كشورها 

راه اندازي مي شود تا كار تسويه  حساب هاي مالي را انجام دهد. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

6216612داروسازيفارابي
3111230شكرشاهرود

4752226س.صنايعشيمياييايران
4717224گروهصنعتيسپاهان

3919186مليكشتوصنعتودامپروريپارس
7132338سرمايهگذاريصنعتبيمه
4272201شيميداروئيداروپخش

470562195پتروشيميخارك
441432045پتروشيميپارس

4745219س.صنايعشيمياييايران
140164ماشينسازياراك
15002674صنايعشيمياييسينا

4995224كشتيرانيجمهورياسالميايران
7379328كارخانجاتداروپخش

12999569گلوكوزان
10423445داروسازيابوريحان
224295فرآوردههاينسوزآذر
3035128مهندسينصيرماشين

7199303ذغالسنگنگينطبس
7586315پتروشيميشيراز

236393سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي
5426198توسعهمعادنرويايران

7070250كاشيپارس
7103251داروسازياكسير
5512188سيمانفارسنو

3262110گروهستوسعهصنعتيايران
259387بيمهآسيا
272589بيمهملت

186861حملونقلتوكا
6944218پاكسان

5187161گسترشنفتوگازپارسيان
3507103تكنوتار

10738313فراوردههاينسوزايران
5927165مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

30831852نفتسپاهان
225762نوسازيوساختمانتهران

31029843سيمانبهبهان
623281690پتروشيميفناوران

3765101ريختهگريتراكتورسازيايران
751731971قندشيرينخراسان

294870سختآژند
339775حملونقلپتروشيمي)سهاميعام

6295134معادنمنگنزايران
310266سرمايهگذاريساختمانايران

15516328نفتپارس
7339150توليدمواداوليهداروپخش

6857140صنايعپتروشيميكرمانشاه
166532سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

10621196فراوردههاينسوزايران
218637سرمايهگذاريغدير)هلدينگ

124721صنايعريختهگريايران
343357كشاورزيودامپرويمگسال

159225سيمانفارسوخوزستان
442269گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

499073پتروشيميشازند
182325گروهپتروشيميس.ايرانيان

16975219پرداختالكترونيكسامانكيش
397449تراكتورسازيايران

394848قندنيشابور
19387230پتروشيميپرديس

19454214پتروشيميجم
170017ليزينگصنعتومعدن

936092كالسيمين
381937صنايعكاشيوسراميكسينا

810877قندهكمتان
12672114فوالداميركبيركاشان

732162گلتاش
387832توليديچدنسازان

1231196داروييرازك
1193485صنايعخاكچينيايران

45473265البراتوارداروسازيدكترعبيدي
619836دادهگسترعصرنوين-هايوب

827447فروسيليسايران

آگهى قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى حوزه ثبتى محمودآباد- 
در حالی كه انتقاد فعاالن اقتص�ادی به عملكرد 
گم�رک به اوج خ�ود رس�يده اس�ت، رئيس كل 
گمرک ايران از بس�ته ضد تحريمي گمرک براي 
حماي�ت از صادرات خب�ر داد و گف�ت: كاالهايي 
كه به طور ورود موقت به كش�ور وارد مي ش�وند، 
مش�مول ضواب�ط ثب�ت س�فارش نيس�تند. 
به گزارش تسنيم، فرود عسگري كه به مناسبت روز 
ملي صادرات سخن مي گفت با بيان اين مطلب افزود: 
با الكترونيكي شدن مراحل مختلف تشريفات صادرات 
كاال در گمرك، عمليات صادرات در بستر الكترونيكي 
و به صورت دوراظهاري انجام مي گيرد. صادركننده 
پس از اظه��ار كاالي خود به ص��ورت الكترونيكي از 
گمرك درخواس��ت ارزيابي كاال را در محل مي كند 
و بدون مراجعه حضوري مراحل تشريفات صادرات 
انجام مي پذيرد. همچنين در صورت نياز به مجوزهاي 
موردي مراحل انجام كار از طريق پنجره واحد مجازي 
انجام مي شود.  وي افزود: در راستاي تسهيل و تسريع 
صادرات، كنترل هاي گمركي براي كاالهاي س��طح 
يك و دو صرفاً در يك مرحله انجام مي شود و بر همين 
اساس، در صورتي كه مسير اظهارنامه صادراتي كنترل 
سيستمي سطح يك و دو تعيين شود نيازي به ورود 
حامل ها به داخل گمرك مبدأ صادرات براي توزين 
و الصاق پلمب در گمرك مبدأ يا داخلي نيست و در 
صورتي كه مسير اظهارنامه صادراتي كنترل سيستمي 
سطح دو تعيين ش��ود، در اين مسير در ابتدا بررسي 
اسنادي اظهارنامه هاي كنترل سطح دو توسط گمرك 
مبدأ انجام مي پذيرد. در مسير كنترلي سطح سه نيز 
تسهيالت ويژه اي به توليدكنندگان كاالهاي صادراتي 
مي دهيم.  عسگري ادامه داد: تا پيش از الكترونيكي 
شدن گمرك ميانگين تشريفات صادرات هفت روز بود 
كه اكنون با راه اندازي سامانه هاي الكترونيك زمان 
ترخيص در رويه صادرات به كمتر از يك روز كاهش 
يافته است. درحالي كه در گذشته بايد تقريبا ۹ مرحله 
يعني دريافت مجوز از س��ازمان هاي مربوطه، احراز 
هويت و ماده ۷، مراجعه به گمرك و تايپ اظهارنامه، 
كارشناسي، ارزيابي، توزين و در نهايت خروجي كاال 
از انبار و گمرك خروجي و اع��الم وصول صادرات را 
با تحويل اس��ناد كاغذي طي مي كرد، اما حاال حتي 
اظهار الكترونيكي صادرات به گمرك در مرز خروجي 
انجام مي ش��ود.  رئيس كل گمرك ايران در ادامه از 
بسته ضد تحريمي گمرك براي حمايت از صادرات 
خبر داد و با اشاره به استفاده از تمامي ظرفيت هاي 
گمركي براي حماي��ت از توليد و ص��ادرات تصريح 
كرد: دستورالعمل هاي تفويض اختيار ورود موقت و 
استرداد حقوق ورودي در شيوه نامه اي جديد تنظيم 
و به گمركات سراسر كشور ابالغ شده كه در مقايسه 
با دستورالعمل قبلي، تسهيالت گمركي براي ورود 
موقت كاال و استرداد حقوق ورودي با هدف حمايت 
از توليد و صادرات در ۱۷ بند افزايش يافته است.  به 
گفته رئيس كل گمرك ايران، اگر كاالي صادراتي با 
تشخيص گمرك و وزارت صمت از محل كاالي ورود 
موقت توليد شده باشد و واردكنندگان ارزي از دولت 

بابت ورود موقت كاالها دريافت نكنند، مشمول هيچ 
يك از محدوديت ها و موانع صادراتي نيستند كه اين 
مصوبه ابالغ شده است.  عسگري گفت: محدوديت ها 
در ش��يوه نامه جديد نس��بت به قبل برطرف شده و 
گمرك بر اس��اس اهداف از پيش اعالم ش��ده براي 
حمايت از توليد كنندگان و صادرات گام برداش��ته 
اس��ت.  رئيس كل گمرك ايران در تشريح بخشي از 
تس��هيالت جديد گمركي براي حماي��ت از توليد و 
صادرات بر اساس ماده ۵۱ قانون امور گمركي گفت: 
در شيوه نامه قبلي، اختيار صدور و تمديد مجوز ورود 
موقت به تعداد محدودي از گمركات اجرايي كشور 
تفويض شده بود در حالي كه در دستورالعمل اخير، 
اين اختيار به تمامي ناظران و مديران گمركات مراكز 
استان ها تفويض ش��ده است.  عس��گري ادامه داد: 
پيش از اين امكان مجوزهاي صادره توسط گمركات 
تفويض اختيار ش��ده، قابل پذيرش به منظور ورود 
موقت كاالي موضوع مجوز در س��اير گمركات نبود 
و واحدهاي توليدي بايد مجوز ورود موقت خود را از 
گمركات ورودي دريافت يا اينكه كاالي ورود موقت را 
تحت رويه ترانزيت داخلي از گمرك مرزي به گمرك 
ورودموقت كننده منتقل مي كردند كه هر دو مورد 
مستلزم صرف هزينه براي واحدهاي توليدي بود.  وي 
ادامه داد: بر اين اساس و به منظور كاهش هزينه هاي 
غيرضرور واحدهاي توليدي، مطابق دس��تورالعمل 
اخير مجوزهاي صادره توسط گمركات مراكز استان 
يعني محل وقوع واحد توليدي، در تمامي گمركات 
مجاز كشور كه رويه ورود موقت را دارند قابل پذيرش 
اس��ت.  رئيس كل گمرك گس��ترده تر شدن دامنه 
كاال ها را در تفويض اختيار اخي��ر از ديگر مزاياي آن 
دانست و گفت: مهلت اعتبار مجوزهاي ورود موقت 
در ش��يوه نامه قبلي س��ه ماه در نظر گرفته شده بود 
كه براي حماي��ت از واحدهاي توليدي و تس��هيل 
جريان ترخيص مواد اوليه مورد نياز ايش��ان، مهلت 
استفاده از مجوز ورود موقت طي دستورالعمل اخير 
به چهار ماه افزايش يافته است. ضمن اينكه در صورت 
درخواست ذينفع، مهلت اشاره شده دو ماه ديگر نيز 
قابل تمديد است.  به گفته عسگري، به منظور تسهيل 
ارائه درخواست هاي ورود موقت، برخي اسنادي كه 
به ضميمه درخواست ورود موقت بايد ارائه مي شد، 
حذف ش��ده و اقدامات اوليه براي اخذ الكترونيكي 
اسناد نيز انجام شده اس��ت. ضمن اينكه در صورت 
وجود سابقه ورود موقت از سوي متقاضي، اسنادي 
كه قباًل دريافت ش��ده اس��ت نيز مجدداً به ضميمه 
درخواست جديد اخذ نخواهد شد.  رئيس كل گمرك 
ايران در تشريح مقايسه دو شيوه نامه قديم و جديد 
در استرداد حقوق گمركي با اشاره به ماده ۶۶ قانون 
امور گمركي گفت: در شيوه نامه قبلي اختيار استرداد 
حقوق ورودي موضوع ماده ۶۶ قانون امورگمركي به 
تعداد محدودي از گمركات اجرايي كش��ور تفويض 
ش��ده بود، اما در دس��تورالعمل اخير، اين اختيار به 
تمامي حوزه هاي نظارت و گم��ركات اجرايي مراكز 

استان ها تفويض شده است. 

تغییر مجدد شیوه نامه ها در گمرک
   گمرک


