واردات ﺧـﻮدروی ﺑـﺎﻻی  ۲۵۰۰ﺳـﯽ
ﺳﯽ؛ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻤﻨﻮع
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺻﺪا وﺳﯿﻤﺎ؛ ارزش ﺧﻮدرو ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﯿﻤﻪ و ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا ) (FOBﺑﻌﻼوه
اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺳﯿﻒ) (Cifﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﮔﻤﺮﮐﯽ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ورود ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ ارزش ﮔﻤﺮک اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ .ارزش ﮔﻤﺮﮐﯽ
ﺧﻮدرو ﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺒﺼﺮه  ۶ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮدرو ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ از ﻣﺒﺪأ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﺧﻮدرو ﺳﻮاری ﺑﯿﻦ  ۵۰۰ﺗﺎ  ۷۵۰دﻻر اﺳﺖ.
ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ واردات
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﻮدروی ﺳﻮاری ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۵۰۰ﺳﯽﺳﯽ در ردﯾﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪای
ﺟـﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﺟـﺪول ﻣﻘـﺮرات ﺻـﺎدرات و واردات ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪی ﻣﯽﺷـﻮد و
واردات اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﺸﻤﻮل  ۴۰درﺻﺪ ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ اﺳﺖ.
واردات ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری ﺑﯿﻦ  ۱۵۰۰ﺗﺎ  ۲۰۰۰ﺳﯽﺳﯽ در ردﯾﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪ
دﯾﮕﺮی
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﻣﺸﻤﻮل  ۴۰درﺻﺪ ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ اﺳﺖ.
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری از  ۲۰۰۰ﺗﺎ  ۲۵۰۰ﺳﯽﺳﯽ ﻫﻢ در ردﯾﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪای
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی و ﻣﺸﻤﻮل  ۵۵درﺻﺪ ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ اﺳﺖ.

ﻣﺠﺰا

ﺣﻘﻮق ورودی ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ارزش ﮔﻤﺮﮐﯽ اﺳﺖ.
واردات ﺧﻮدرو ﻣﺸﻤﻮل  ۹درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ) از ﺟﻤﻊ ارزش
ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﻌﻼوه ﺣﻘﻮق ورودی( اﺳﺖ.
 ۴درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب ) از ﺟﻤﻊ ارزش ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﻌﻼوه ﺣﻘﻮق ورودی(
و ﻋﻮارض ﻫﻼلاﺣﻤﺮ ﻣﻌﺎدل  ٪۱ﺣﻘﻮق ورودی ﻫﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﻨﺞ  ۵درﺻﺪ از ارزش ﻓﻮب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﺧﺎص واردات ﺧﻮدرو

درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﺎدل  ۸در ﻫﺰار ارزش  cifاﺳﺖ
ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﻘﺎط ﺧﻮدرو ﺟﻬﺖ ﭘﻼک ﻫﺮ ﺧﻮدروی ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪه
– ﻣﺼﺮف ﮐﻤﺘﺮ از  ۵ﻟﯿﺘﺮ در  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﻘﺎط
ﺧﻮدروی ﻓﺮﺳﻮده ﻧﺪارد.
– ﺑﺎ ﻣﺼﺮف  ۵ﻟﯿﺘﺮ و ﺑﯿﻦ  ۵ﺗﺎ  ۶ﻟﯿﺘﺮ در  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  ۲دﺳﺘﮕﺎه
ﺧﻮدروی ﻓﺮﺳﻮده
– ﺑﺎ ﻣﺼﺮف  ۶ﻟﯿﺘﺮ و ﺑﯿﻦ  ۶ﺗﺎ  ۷ﻟﯿﺘﺮ در  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  ۴دﺳﺘﮕﺎه
ﺧﻮدروی ﻓﺮﺳﻮده
– ﺑﺎ ﻣﺼﺮف  ۷ﻟﯿﺘﺮ و ﺑﯿﻦ  ۷ﺗﺎ  ۸ﻟﯿﺘﺮ در  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  ۶دﺳﺘﮕﺎه
ﺧﻮدروی ﻓﺮﺳﻮده
– ﺑﺎ ﻣﺼﺮف  ۸ﻟﯿﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  ۸دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدروی ﻓﺮﺳﻮده
ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ :

ده ) (۱۰درﺻﺪ از ارزش ﮔﻤﺮﮐﯽ

)ﻋﻮارض
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﻮز ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ( و ﺳﻪ درﺻﺪ ارزش ﮔﻤﺮﮐﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل داراﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻼک ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﻮدرو از  ۳۰۰ﺗﺎ ۷۰۰
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
واردات ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری ﺑﺎﻻی  ۲۵۰۰ﺳﯽ ﺳﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۷۸ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ اﻣﮑﺎن ورود ﻣﻮﻗﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎﻻی
 ۲۵۰۰ﺳﯽ ﺳﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮأی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر وﺟﻮد دارد .
واردات ﺗﻤﺎم ﺧﻮدروﻫﺎ در ﮔﺎم اول ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺠﻮز ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش وزارت
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت دارد.
ﻗﺒﻞ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز واردات ،ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺠﻮز ﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از
اﺻﻨﺎف ،ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﻮﺧﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﻤﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ از زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ آن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .
ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﻻزم را ﺟﻬﺖ ورود داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﯽ ،ﻧﻮع و ﺗﯿﭗ ﻣﻮﺗﻮر.
دو ﮔﺮوه از ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ واردات ﺧﻮدرو ﻣﻌﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎدل ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن
رﯾﺎل – ۳۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾﺎل ﺑﺮای ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از
ﺳـﻮد ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﻣﻌـﺎدل  ۳۰۰۰۰۰۰۰۰رﯾـﺎل ﺑـﺮای ﻣﺠﻮزﻫـﺎی ﻣﻌﻠـﻮﻟﯿﻦ
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﮑﺲ ری ﻫﺎی ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮔﻤﺮک ﺑﻪ  ۳۱دﺳﺘﮕﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۵۰درﺻﺪی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در
ﮔﻤﺮﮐﺎت را در ﺳﺎﻟﺠﺎری اﻋﻼم ﮐﺮد.
اﯾﮑﺲ ری ﻫﺎی ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮔﻤﺮک در ﻣﺎه ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ  ۳۱دﺳﺘﮕﺎه اﻓﺰاﯾﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﮑﺲ ری ﻫﺎی ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮔﻤﺮک در ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﺑﺮاﺑﺮ  ۵دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﺎ رﺷﺪی  ۱۴۰درﺻﺪی ﺑﻪ  ۱۲دﺳﺘﮕﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺼﺎﻋﺪی از ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﺗﺎ  ۱۳۹۵ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻌﺪاد  ۷دﺳﺘﮕﺎه
اﯾﮑﺲ ری از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﮔﻤﺮک و اﺳﺘﻘﺮار در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪ.
ﻣﺎه ﻫﺎی آﯾﻨﺪه  ۱۹دﺳﺘﮕﺎه اﯾﮑﺲ ری ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﮔﻤﺮک اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ
ﺧﺮﯾﺪاری و در ﺣﺎل ﻧﺼﺐ اﺳﺖ.
ﮔﻤﺮک
اﻋﻼم
ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﻬﺎر
و در

اﯾﺮان در ﺑﺎره ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮔﻤﺮﮐﺎت ﺑﻪ اﯾﮑﺲ ری ﻫﺎی ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ
ﮐﺮد ۲ :دﺳﺘﮕﺎه اﯾﮑﺲ ری ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ از
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺴﺎل ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ اواﺧﺮ
اﻣﺴﺎل و دﯾﮕﺮی ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه در ﮔﻤﺮک ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺨﻠﯿﻪ
ﻫﻤﺎن ﮔﻤﺮک در ﺣﺎل ﻧﺼﺐ اﺳﺖ.

ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﮑﺲ ری ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار در
ﮔﻤﺮﮐﺎت ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی از ﻣﺤﻞ  ۵۰درﺻﺪ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎﻧﯽ و  ۵۰درﺻﺪ
اﻋﺘﺒﺎرات ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ.

ﻗﺮارداد ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﺮﯾﺪ  ۵دﺳﺘﮕﺎه اﯾﮑﺲ ری ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وزارت دﻓﺎع
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ در ﻣﺎﻫﻬﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺪت اﯾﻦ ﻗﺮارداد  ۱۰ﻣﺎه اﺳﺖ و از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات
وزارت دﻓﺎع در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ۲دﺳﺘﮕﺎه و ﺷﻠﻤﭽﻪ ،ﻧﻮردوز
و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
آﺧﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ،زﻣﯿﻦ ﮔﻤﺮک ﺑﺎزرﮔﺎن ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ اوﻟﯿﻦ اﯾﮑﺲ ری ﺗﻮﻟﯿﺪی
وزارت دﻓﺎع ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وزارت دﻓﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻤﺮک اﯾﺮان در اﻗﺪاﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﮑﺲ ری ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ
اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ،ﮔﻤﺮک ﻣﯿﻠﮏ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﮑﺲ ری ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،از دﯾﮕﺮ اﻗﺪام ﻫﺎی ﮔﻤﺮک در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺳﺖ.
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﻣﻀﺎ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ
در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﮑﺲ ری ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷﻮد .
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ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اروﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ،
از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﻤﺮک در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺳﺖ.
در اﻗﺪاﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪ ۲
دﺳﺘﮕﺎه اﯾﮑﺲ ری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻤﮏ و ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺟﺎم در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﻤﺮک اﯾﺮان
ﻗﺮار دﻫﺪ  .ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ۲
دﺳﺘﮕﺎه اﯾﮑﺲ ری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﮔﻤﺮک اﯾﺮان و ﻃﺮف ژاﭘﻨﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺮﯾﺪ  ۲دﺳﺘﮕﺎه اﯾﮑﺲ
ری ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ  .ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮف ژاﭘﻨﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﯾﺎد ﺷﺪه ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺟﺬب ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
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