ﺛﺒﺖ  2000ﺳﻔﺎرش در اوﻟﯿﻦ روز
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… :اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن  4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮدرو ﭘﻼک ﺗﻬﺮان
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ  100ﻫﺰار ﺧﻮدرو آرم ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اﯾﻦ ﺑﻪ آن
ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺷﻔﺎف
و ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﻮد .ﺣﺴﻦ ﭘﻮرﺳﯿﺪآﻗﺎﯾﯽ اﻓﺰود :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  441ﻣﺮﮐﺰ
ﺳﻬﻤﯿﻪ آرم ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد… .
… .در دو روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ارز رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺒﺐ
ﺷﺪه ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ و ﺳﮑﻪ روﻧﺪی ﺻﻌﻮدی را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ * .دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد –
ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو در ﺻﺪر ﺟﺪول واردات ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ روزﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ واردات ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮای ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺧﻮدرو ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ :ﻃﺒﻖ آﻣﺎر
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ،واردات ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ ﺑﺮای …
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  7آﯾﯿﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ واردات ﺧﻮدرو ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش و واردات
اﻧﻮاع ﺧﻮدرو ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل از زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از
ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺧﻮدرو ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺧﻮدرو وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ .در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﯾﺪ واردات ﺧﻮدرو اﻋﻼم ﺷﺪه و از
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺛﺒﺖ …
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﭘﻼﺳﮑﻮ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ و
واردات ﺑﯿﺶ از  116ﺗﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدی
اﻣﺮوز ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎد و اﻧﺮژی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان  ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﺧﺒﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮوز ﺑﻪ
ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزﺷﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﮐﺎﻫﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ؟ /ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻫﻢ ﺧﻮدرو وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ! ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ …
… وی از ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﺑﺎ ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری درﺑﺎره واردات
ﺧﻮدرو ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺲ از ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ دوﻟﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻟﺰام
واردات ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ازای ﺣﺬف ﺳﻪ ﺧﻮدرو ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ دوﻟﺖ در ﺧﺼﻮص واردات ﺧﻮدرو ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ …

… ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﯿﻮز ,ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت در ﺗﯿﺮﻣﺎه اﻣﺴﺎل
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﻫﻤﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزان و دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ از روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﺎ ﻣﺪت ﻫﺎ ﻋﻮاﻗﺐ
آن در ﺑﺎزار …
ﻣﯿﺪان آﻣﺪه و ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﻮی ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺒﺾ ﺑﺎزار را در دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را از
ﻧﺨﻠﺪاران ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از دﭘﻮ ﮐﺮدن آن در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺗﺸﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ آﻏﺎز
ﻣﺠﺪد ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش واردات ﺧﻮدرو ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد در
ﺑﺎزار ﮐﻪ ﺑﺎ …
اﻋﻼم ﺷﺪه و از روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﺮای واردات ﺧﻮدرو
از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ﻫﻔﺖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ واردات ﺧﻮدرو ﻻزم اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش و واردات اﻧﻮاع ﺧﻮدرو ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل از زﻣﺎن
ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯽ آﺑﺎدی در اوﻟﯿﻦ روزی ﮐﻪ
ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﺎز ﺷﺪ ،روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  1900ﺳﻔﺎرش واردات ﺧﻮدرو
ﺑﻪ ﺛﺒﺖ …
… ،ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺧﻮدروﯾﯽ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﮐﺜﺮا
ﻣﺘﻌﺎدل را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺑﺎزار و ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ روز
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺨﺼﻮص ﺧﻮدروﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮس ﺗﺮ
ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ،ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻤﺎدﻫﺎی
ﺧﻮﺳﺎز ،ﺧﺘﺮاک ،ﺧﻤﻬﺮ و ﺧﭽﺮﺧﺶ ﯾﺎ ﺻﻒ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺻﻒ
ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺪن ،ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ .وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﻫﺎی واردات ﺧﻮدرو …
واردات ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ ﺧﻮدرو ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﯾﺠﺎد رﻏﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ در داﺧﻞ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ  .وی ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن واردات ﺧﻮدروﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ
ﮐﻪ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ
اﺟﺮا در ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :در  6ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ واردات ﺧﻮدرو ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری اﻓﺰود :اﮔﺮ دوﻟﺖ

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪی در ﺧﺼﻮص واردات ﺧﻮدرو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
…
… .رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ
روز رﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﭘﺲ از  10ﺳﺎل ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :از
روزﻫﺎی اﺑﺘﺪای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ،ﭘﯿﮕﯿﺮ اﻋﺘﻼی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ از
روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت روی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد و ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎوری ﮐﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم داد.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻞ ﺧﺒﺮ …
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﺮای واردات ﺧﻮدرو از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده
ﻫﻔﺖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ واردات ﺧﻮدرو ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش
و واردات اﻧﻮاع ﺧﻮدرو ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل از زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯽ آﺑﺎدی در اوﻟﯿﻦ روزی ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش
ﺑﺎز ﺷﺪ ،روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  1900ﺳﻔﺎرش واردات ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
از اﯾﻦ …
ﺷﻌﺎر ﺳﺎل :ﻓﺮﻫﺎد اﺣﺘﺸﺎم زاد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ
و اﺻﻞ ﻧﻮد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﺮای واردات ﺧﻮدرو ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ وﻋﺪه وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪه
ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﺮای واردات ﺧﻮدرو ﺑﺎز
ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮی از اﺑﻼغ ﻣﺼﻮﺑﻪ دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ  .رﺋﯿﺲ
اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو اﻓﺰود… :
ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺧﻮدرو اﻋﻼم ﮐﺮد ،وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد روﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﻢ دی
ﻣﺎه ﻓﺮﺻﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺧﻮدرو دارﻧﺪ .در ﺟﻬﺖ روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن اﺑﻬﺎﻣﺎت
ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺧﻮدرو و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻼﻏﯽ
ﺟﺪﯾﺪ دوﻟﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯽ آﺑﺎدی ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮرات
ﺻﺎدرات و واردات ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ
در اداﻣﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ …
… 7.ﻫﺰار و  300ﺧﻮدرو در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺪود 5
ﻫﺰار ﺧﻮدرو ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ از  6ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر
اﻧﺒﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺻﺒﺢ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش واردات ﺧﻮدرو ﮐﻪ از ﺗﯿﺮ ﻣﺎه

اﻣﺴﺎل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺠﺪداً از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ از ﺳﺮﮔﯿﺮی ﺛﺒﺖ
ﺳﻔﺎرش …
… ،روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ واردات
ﺧﻮدرو را ﮐﻪ در ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﺑﻼغ ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس
اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،واردات ﺧﻮدرو ﺳﻮاری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده  4ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  1388ﻣﻨﻮط ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
رﺳﻤﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ و ﻻزم ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از
ﻓﺮوش و اﺧﺬ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﻻزم از وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ… .
ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن  4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮدرو ﭘﻼک ﺗﻬﺮان ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ  100ﻫﺰار ﺧﻮدرو آرم ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻔﺎف و
ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﻮد .وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻫﺰار و
 500دورﺑﯿﻦ ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿﮏ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻫﺎ آﻧﺎﻟﻮگ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻗﺪرت ﻣﺤﺪودی در ﺛﺒﺖ ﭘﻼک دارﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ
ﺻﺪور آرم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮاﻓﯿﮏ …
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎرت ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت،
رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ،واردات اﻧﻮاع ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺧﺴﺎرت و زﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮐﯿﺴﺖ؟ و آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ
ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد… .
… وی ﯾـﺎدآوری ﮐـﺮد :ﺳـﺎل ﮔﺬﺷﺘـﻪ در ﻫﻤﯿـﻦ اﯾـﺎم ﮐـﻪ ﺛﺒـﺖ ﺳـﻔﺎرش
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮدن ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ
اﺻﺮار ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ؛ اﻣﺎ اﻣﺴﺎل اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ واردات ﺧﻮدرو ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ… .
ﻗﺪس آﻧﻼﯾﻦ -ﺑﺎ اﺑﻼغ دﺳﺘﻮرﻋﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ واردات ﺧﻮدرو ،ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش
واردات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه وﻗﻔﻪ از دﯾﺮوز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﺠﺪداً از
ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺗﻮﻗﻒ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ از ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل
ﺟﺎری ﻣﻮﺟﺐ وارد ﺷﺪن ﺷﻮک ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﺗﻮرﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار و ﮔﺮان ﺷﺪن ﺣﺒﺎﺑﯽ
ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ و داﺧﻠﯽ ﺷﺪ .دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ واردات ﺧﻮدروﻫﺎ
ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﭘﺲ از آن در اواﺧﺮ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺧﻮدروﻫﺎی
وارداﺗﯽ …
ﯾﮑﯽ از ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی آن “ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش واردات ﺧﻮدرو در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺠﺎز
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ آن ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ روزﮔﺬﺷﺘﻪ آﺧﺮﯾﻦ روز ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ) (2017اﺳﺖ،
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش و واردات ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺪل  2016ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
وﻗﺖ اداری اﻣﺮوز ﻓﺮﺻﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش واردات اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ …
… :ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ
ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش و اﺑﻼغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ واردات ﺧﻮدرو ،ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ ﺳﻮق
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺷﺎﻫﺪ اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ .روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎون
اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ واردات ﺧﻮدرو را ﮐﻪ در ﻫﯿﺎت
وزﯾﺮان ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﺑﻼغ ﮐﺮد… .
ﻗﺪس آﻧﻼﯾﻦ – ﺑﺎ اﺑﻼغ دﺳﺘﻮرﻋﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ واردات ﺧﻮدرو ،ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش
واردات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه وﻗﻔﻪ از دﯾﺮوز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﺠﺪداً از
ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺗﻮﻗﻒ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ از ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل
ﺟﺎری ﻣﻮﺟﺐ وارد ﺷﺪن ﺷﻮک ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﺗﻮرﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار و ﮔﺮان ﺷﺪن ﺣﺒﺎﺑﯽ
ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ و داﺧﻠﯽ ﺷﺪ .دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ واردات ﺧﻮدروﻫﺎ
ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﭘﺲ از آن در اواﺧﺮ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺧﻮدروﻫﺎی
وارداﺗﯽ …
ﺧﻮدرو اﻋﻼم ﮐﺮد ،واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ
از ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﻢ دی ﻣﺎه ﻓﺮﺻﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش
ﺧﻮدرو دارﻧﺪ .در ﺟﻬﺖ روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ
ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺧﻮدرو و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻼﻏﯽ ﺟﺪﯾﺪ دوﻟﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯽ آﺑﺎدی ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ در اداﻣﻪ آورده ﺷﺪه
اﺳﺖ؛ …
… ،ﻓﺮاﺧﻮان دوﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠّﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮی اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ .اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮای ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن،
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
واردات ﺑﯽ روﯾﻪ و ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺮﻏﻮب اﯾﺮاﻧﯽ از  8ﺗﺎ  12اﺳﻔﻨﺪ
ﺳﺎل …
ﺗﻬﺮان – ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ – ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آزاد ﺷﺪن ﺛﺒﺖ
ﺳﻔﺎرش و اﺑﻼغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ واردات ﺧﻮدرو ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه

ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ ﺳﻮق ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺷﺎﻫﺪ
اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ .روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮری دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ واردات ﺧﻮدرو را ﮐﻪ در ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﺑﻼغ ﮐﺮد .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،واردات ﺧﻮدرو ﺳﻮاری
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده … 4
… روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ واردات ﺧﻮدرو
را ﮐﻪ در ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﺑﻼغ ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،واردات ﺧﻮدرو ﺳﻮاری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده  4ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  1388ﻣﻨﻮط ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ و ﻻزم ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش و
اﺧﺬ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﻻزم از وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ… .
… .در دو روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ارز رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺒﺐ
ﺷﺪه ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ و ﺳﮑﻪ روﻧﺪی ﺻﻌﻮدی را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ * .دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد –
ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو در ﺻﺪر ﺟﺪول واردات ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ روزﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ واردات ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮای ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺧﻮدرو ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ :ﻃﺒﻖ آﻣﺎر
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ،واردات ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ …
… ﻣﯿﺜﻢ رﺿﺎﯾﯽ ،رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ واردات ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎ
 1500ﺳﯽ ﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات آﻧﻬﺎ  40درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ از اﯾﻦ
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻌﺮﻓﻪ  55درﺻﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﻮرد ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﺠﻢ
ﻣﻮﺗﻮر  1501ﺗﺎ  2000ﺳﯽ ﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺒﻠﯽ آﻧﻬﺎ  40درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،در ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻌﺮﻓﻪ … 75
… ،اﻣﺮوز ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش واردات ﺧﻮدرو ﻣﺠﺪدا از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .وزارت
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ واردات ﺧﻮدرو از ﺗﯿﺮ ﻣﺎه
اﻣﺴﺎل ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای واردات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ واردات ﺧﻮدرو روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و
ﺗﺠﺎرت اﺑﻼغ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن از اﻣﺮوز ﺻﺒﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ
ﺳﻔﺎرش واردات ﺧﻮدرو ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه وﻗﻔﻪ ﻣﺠﺪدا از ﺳﺮ …
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