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ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ،ﻣﺠﺘﺒﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﺧﺴﺮوﺗﺎج ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ و رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان،
در ﺧﺼﻮص اﺧﺒﺎر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺧﻮدرو اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در
ﻧﯿﻤۀ اول ﻣﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ
ﺳﻔﺎرش و ﻧﻈﺎم ﺑﺎرﮔﺬاری آن در ﺳﺎﻣﺎﻧۀ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺠﺎرت ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﻣﺪت
ﻣﺤﺪودی ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﺮای واردات ﺧﻮدرو ﮐﻨﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای دوﻟﺖ ارﺳﺎل ﺷﺪه و
ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ آن درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﺗﺎ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﺑﻼغ ﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻮﻗﻒ واردات ﻧﯿﺴﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻓﺰود :دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک ،ﺗﻮﺳﻌۀ ﺻﺎدرات و … ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،آﻧﭽﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وارد ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش اواﺧﺮ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ و  ۴ﻣﺎﻫۀ اول ﺳﺎل ﺟﺎری اﺳﺖ و ﺗﺎ دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﻓﺮﺻﺖ ورود
آن وﺟـﻮد دارد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،واردات آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻣـﺎﻧﻊ ﻣـﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴـﺖ،
ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﻮدرو آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در واردات ﺧﻮدرو از ﻣﺤﻞ
ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻗﺒﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در  ۴ﻣﺎﻫۀ اول اﻣﺴﺎل ﺛﺒﺖ
ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش دورۀ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺻﻮرت واردات در  ۶ﻣﺎه آﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
ﺷﻮد .زﯾﺮا ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورۀ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه در واردات ﺧﻮدرو ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ واردات ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮدرو و آﺋﯿﻦﻧﺎﻣۀ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ،ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺳﻮﺧﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ،اﺑﻼﻏﯿۀ دی ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﻣﻌﺎون اول رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری،
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﺑﻼغ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺒﻨﺎی اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺧﺴﺮوﺗﺎج ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮدن ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرشﻫﺎی ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ
اﺑﻼغ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣۀ ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣۀ دی ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎی رﺳﻤﯽ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واﺳﻂ
ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش واردات ﺧﻮدرو اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ
از دی ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣۀ ﻣﻌﺎون اول رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﻓﻘﻂ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از آن
ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم وزﯾﺮ در اﻣﻮر ﺗﺠﺎرت در ﺧﺼﻮص اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرﺷﺎت
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘۀ ﻗﺒﻠﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻫﻤﻪ از ﻣﻬﻠﺖ اﻋﺘﺒﺎر
 ۶ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ زﻣﺎن ﺳﺮرﺳﯿﺪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﻮﻗﻒ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش
واردات ﺧﻮدرو در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺟﺪﯾﺪ اﺑﻼغ ﺷﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ
ﺳﻔﺎرﺷﺎت اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و  ۴ﻣﺎۀ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ  ۶ﻣﺎه
آﯾﻨﺪه از ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرﺷﺎت واردات ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﮐﺸﻮر در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺴﺖ
و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺧﺴﺮوﺗﺎج اﻓﺰود :در ﭼﻬﺎرﻣﺎﻫۀ اول ﺳﺎل ﺟﺎری ﺣﺪود  ۲۶ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه
ﺧﻮدرو ﺳﻮاری وارد و در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  ۱۸ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ اﻓﺰاﯾﺶ ۳۰
درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی درﺑﺎرۀ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﮔﻔﺖ :ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻃﯽ زﻣﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد
ﻧﺮماﻓﺰارﻫـﺎی ﮔﺬﺷﺘـﻪ ﺑـﻪ روز ﺷـﻮد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻤـﺎم ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫﺎ و
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫـﺎ اﻣﮑـﺎن ﻣـﻮاﺟﻬﻪ ﺑـﺎ اﯾﻨﮕـﻮﻧﻪ ﺳﻮاﺳـﺘﻔﺎدهﻫﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و در
دورهﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ
وﺟﻮد دارد.
ﺧﺴﺮوﺗﺎج در ﭘﺎﯾﺎن در ﺧﺼﻮص ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﺮای واردات ﺧﻮدرو اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻫﺮ
زﻣﺎن ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ اﺑﻼغ ﺷﻮد ،ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و
ﻣﻘﺮرات آن ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
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