ﮔﻤﺮک :رﺟﯿﺴﺘﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،آذر ۱۳۹۹
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﻃﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ای ﺑﺎ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﺗﺒﻌﺎت ﻧﺎﺷﯽ از
ﺗﺠﻤﻊ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮءاﺳﺘﻘﺎده ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺣﻖ رﺟﯿﺴﺘﺮی،
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪه ﮐﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ از واﺣﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺒﺎدی ورودی ﮔﻤﺮک اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
اواﯾﻞ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻤﺮﮐﺎت اﺟﺮاﯾﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاه و ﺑﻌﺪ از

ﺧﺮوج از ﮔﻤﺮﮐﺎت اﺟﺮاﯾﯽ )ﻣﺒﺎدی ورودی( ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﯾﺪ اﻇﻬﺎر و
ﺛﺒﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﻞ ﻣﺒﺎدی ورودی و ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دﻗﯿﻖ و ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری ﺑﻮدن و ﻃﯽ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ در ﻟﺤﻈﻪ ورود ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف
ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮی از ﺑﺎزار ﺷﺪ اﻣﺎ از آن ﺳﻮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺻﻒﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ
و ﻣﻌﻄﻞ ﺷﺪن ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﻣﺒﺎدی ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮐﺸﻮر اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﺎدی
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺣﻖ رﺟﯿﺴﺘﺮی ﻣﯽزدﻧﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﮔﻤﺮک ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﯾﻦ
ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ اﺻﻼح ﺷﻮد.
اﺧﺒﺎر ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﻀﯽ درﺑﺎره ﺗﻐﺮ اﯾﻦ روﯾﻪ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺪام از ﺳﻮی
ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﺗﺎﺪ ﻧﻤﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﮔﻤﺮک اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻐﺮ اﯾﻦ روش
اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻣﺎﻫﯽ از اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن آن ﻣﯽﮔﺬرد؛ روﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ واردات ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮی
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ از آن ﺳﻮ ﻣﻌﻀﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن »ﻓﺮوش ﺣﻖ رﺟﯿﺴﺘﺮی« در ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎر آورده
اﺳﺖ.

»ﻣﻬﺮداد ﺟﻤﺎل اروﻧﻘﯽ« ،ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز
ارﺳﺎل ﮐﺮده ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮔﻤﺮک ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد در اﺟﺮای ﻃﺮح اﻋﻢ از ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮو ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و

ﻓﻀﺎ ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮای دﻗﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ رﺟﯿﺴﺘﺮی داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

اروﻧﻘﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ در اﺟﺮای ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﺣﻀﻮری در ﻣﺒﺎدی

ورودی داﺷﺘﻪ و اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺠﻤﻊ و ازدﺣﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ورودی در ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮزﻫﺎی
ورودی ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم رﺟﯿﺴﺘﺮی ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﺎر در اﻣﺎﮐﻦ
ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ،۱۹-ﻗﻄﻊ زﻧﺠﯿﺮه اﻧﺘﻘﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﯿﺎﻧﺖ از

ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮔﻤﺮک ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺒﺎدی ورودی ،اﻣﮑﺎن اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺴﺖ
و اﮔﺮ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﻋﺪم اﻣﮑﺎن رﺟﯿﺴﺘﺮی ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن رﺟﯿﺴﺘﺮی ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﻧﻈﺮ دﻓﺘﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﻤﺮک اﯾﺮان و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﮐﻪ

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮔﻤﺮک از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ »ﻣﺮﭼﻨﺖ« و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻮع ﭘﺮوازﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻓﺮاوان اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ،ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی

ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﮔﻤﺮﮐﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻈﺎر رﺟﯿﺴﺘﺮی ﮔﻮﺷﯽ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺑﻮده و

ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از ﺣﺠﻢ و ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

اروﻧﻘﯽ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﻓﺮوش ﺣﻖ رﺟﯿﺴﺘﺮی اﻋﻼم داﺷﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺒﺎدی ﻋﺪهای
ﺳﻮدﺟﻮ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﺨﺼﯽ و درﯾﺎﻓﺖ اﻣﺘﯿﺎز رﺟﯿﺴﺘﺮی ﮔﻮﺷﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ورود و ﺧﺮوج
اﻓﺮاد از ﮐﺸﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻒ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮان روزاﻧﻪ و
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ورود و ﺧﺮوج ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﯾﮏ روز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ آﻧﻬﺎ رﺟﯿﺴﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺣﻖ رﺟﯿﺴﺘﺮی ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن و دﻻﻻن ﺑﺮای اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺒﺎدی ﮐﺸﻮر ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن ،اﻗﺪام ﺑﻪ درج آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و
در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﺮزی و اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺣﻖ رﺟﯿﺴﺘﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ

ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ ﮔﻤﺮک ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﮐﺜﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ از ﺛﺒﺖ
رﺟﯿﺴﺘﺮی ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺮز و ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺨﺺ
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش
اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دراﺳﺘﺎی رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺴﺎﻓﺮان
ورودی و ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﮐﺮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺟﯿﺴﺘﺮی ،اﺟﺮای ﻃﺮح رﺟﯿﺴﺘﺮی ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری و
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ از واﺣﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺒﺎدی ورودی ﮔﻤﺮک اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از اﺟﺮای ﻃﺮح ،از ﺗﺠﻤﻊ و ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری
ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﺎ ﻗﻄﻊ زﻧﺠﯿﺮه ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

