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ادامــه از صفحه اول-وی افـــزود: با توجه به میزان 
سرمایه گذاری و زیرساخت های احداث شده توسط کشور 

ترکمنستان در گمرک ارتیق اهمیت استراتژیک گمرک 

لطف آباد دو چندان شده و از طرفی با محدودیت های ایجاد 

شده در مرز سرخس از مرداد ماه سال جاری شاهد افزایش 

حجم تردد کامیون و ترانزیت کاال د ر این گمرک بوده ایم به 

طوری که میزان عملیات جاری و حجم عملکرد کارکنان 

دستگاههای مستقر در مرز با افزایش 80 درصدی مواجه 

ــزود: کاالهای  شده اســت. مدیر کل گمرک لطف آبــاد اف

ترانزیتی که از کشورهای اروپایی ، حاشیه خلیج فارس و 

سایر کشورها از طریق مرز ترکیه و سایر بنادر و مرزها وارد 

کشور شده و از این مرز خارج می شود شامل انواع پوشاک 

، البسه ، لوازم یدکی ، لوازم آرایشی و بهداشتی و ماشین 

نساجی ، لــوازم ساختمانی ، فرش ، انــواع گوشت و میوه 

می باشد . وی افزود: کاالهای ترانزیتی که از این گمرک 

وارد و از سایر مرزها خارج می شود نیز شامل کشمش ، 

خشکبار و حبوبات ، پوست حیوانی ، کامیون خالی ، پسته 

، پارچه متقال و گوگرد می باشد. کریمی مجموعه کاالهای 

همراه مسافرین ورودی را شامل پارچه متقال ،روفرشی ، 

پارچه رنگی مالفه ، پارچه زنانه ، ظروف چینی و آشپزخانه 

و پارچه ترکمنی عنوان و افزود: در راستای رونق و افزایش 

ــادرات چمدانی همراه مسافر خروجی نیز تمهیدات  ص

الزم و اقدامات خوبی صورت گرفته به نحوی که با تنوع 

کاالهای خروجی مسافرین روبه رو شده ایم و اقالم ایرانی 

نظیر فرش ماشینی ، ظــروف چینی و پالستیکی ، انواع 

لباس ، موکت و پودر رختشویی ، کیک و آبمیوه وگوشت 

مرغ و غیره توسط مسافرین خروجی خریداری و صادر 

می گردد . دراین رابطه اگر مباحث مرتبط با ویزا و روادید 

توسط مسئولین ذیربط رفــع شــود با افزایش مسافرین 

مواجه خواهیم بود که آثار خوبی درمنطقه خواهدداشت.

مدیر کل گمرک لطف آباد مبارزه با قاچاق کاال را یکی از 

مهمترین وظایف 24 گانه قانونی گمرک دانست و متذکر 

شد: طی 8 ماهه سال 97 تعداد 31 فقره پرونده قاچاق 

ــال در گمرک لطف  به ارزش 15/846/360/534ریـ

آباد تشکیل شده است .در این راستا استفاده از تجهیزات 

پیشرفته کنترلی نظیر دستگاه ایکس ری کامیونی،دستگاه 

ایکس ری چمدانی مسافری و همچنین سگ مــواد یاب 

ریسک قاچاق کاال و مواد مخدر را از مرز لطف آباد افزایش 

داده است. کریمی افزود: گمرک لطف آباد که قبال به عنوان 

یک گمرک ترانزیتی و کارنه تیری مطرح بود درحال حاضر 

با تالش کارکنان شریف این اداره به یک گمرک صادراتی 

تبدیل شده که یک نکته مثبت در راستای حمایت از تولیدات 

داخلی و کاالی ایرانی می باشد .وی دررابطه با رتبه بندی 

گمرک لطف آباد درسطح کشور نیز گفت: در بین گمرکات 

کشور گمرک لطف آباد از نظر رویه کارنه تیر رتبه دوم و از نظر 

رویه ترانزیت نیز جزو 5 گمرک برتر در بین گمرکات کشور 

می باشد.  ضمنا در زمینه صادرات کاال نیز  در سطح استان 

رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. مدیر کل گمرک 

لطف آباد با اعالم آمادگی کامل برای انجام امور گمرکی 

ــزود:در صورتیکه گمرک طرف  درزمینه های مختلف اف

ترکمن همکاری و هماهنگی الزم را داشته باشد ظرفیت 

گمرک را تا 4 برابر می توانیم افزایش دهیم و در حال حاضر 

نیز روزانه تعداد 400 دستگاه کامیون پس ازتشریفات الزم 

ازاین گمرک ترخیص می گردند. وی همچنین آمادگی 

مجموعه گمرک لطف آباد را در زمینه فراهم کردن تسهیالت 

الزم به منظور انجام صادرات تولیدات شهرستان درگز را 

اعالم کرد و افزود: با توجه به این که این گمرک صادراتی 

است عمدتا صــادرات ازپرداخت مالیات و عوارض معاف 

می باشد که ضروری است تولید کننده محلی از این موقعیت 

استفاده الزم را داشته باشد.ایشان یادآور شدند با توجه 

به اینکه از کاالهای ترانزیتی عوارضی دریافت نمی گردد 

و کاالهای صادراتی نیز اکثرا معاف از پرداخت عوارض 

می باشند، لــذا از ایــن حیث درآمدقابل توجهی  توسط 

گمرک لطف آباد جهت واریز به حساب خزانه کشوری اخذ 

نمی گردد. وی درخاتمه از تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

به ویژه تجار محلی خواست در صورت انجام صادرات ازاین 

گمرک از تمام ظرفیت های محلی و استانی جهت تسریع 

و تسهیل صادرات کاالهای ایرانی استفاده خواهدشد .

مدیرکل گمرک عنوان کرد:

تحقق اقتصاد مقاومتی با نگاه مثبت گمرک لطف آباد 


