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ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ زﻧﮕﻨﻪ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،دی ۱۳۹۷
ﻃﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮی در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﻣﺴﯿﺮ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺧﻮدروﻫﺎی
وارداﺗﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ﺗﯿﺘﺮ ﺟﺬاب و ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ،ﻫﻨﻮز اﺛﺮی از ﻫﻤﻮار ﺷﺪن ﻣﺴﯿﺮ
واردات دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﺑﻼﻏﯿﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوﺳﻪ واردات ﺧﻮدروﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻤﺮک ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ از آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  16ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو
ﺳﻮاری ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺴﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ﺧﺎک ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺎﻻ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش و ﺗﺮﺧﯿﺺ اﯾﻦ ﺧﻮدرو را از ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻃﺮح ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺧﻮدرو ﻫﺎی وارداﺗﯽ در ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﻣﻄﺮح و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮان ﻗﻮه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ رﻓﻊ اﯾﺮادات ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﮔﻤﺮک اﯾﺮان اﯾﻦ ﻃﺮح دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﺮان ﺳﻪ ﻗﻮه ارﺟﺎع ﺷﺪه ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻮﻻت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺬف ﻧﺎم ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ وارداﺗﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﯾﺎ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ،ﻣﺠﻮز ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺧﻮدرو ﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﮔﻤﺮک ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر
ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ راه ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ از ﺣﺪود
ﯾﮏ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﻤﺮک ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ ﻣﺪل  ٢٠١٧ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی وارداﺗﯽ ،ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻧﺸﺪه ای در ﮔﻤﺮک دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ
زﯾﺎدی ﺧﻮدرو ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻧﺸﺪه دارﻧﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ ،ﻫﯿﻮﻧﺪای ،ﮐﯿﺎ ،ﺳﺎﻧﮓ ﯾﺎﻧﮓ ،دی اس و
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در واﻗﻊ ﻣﺎﺟﺮای اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ از ﺟﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﻣﺎه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺛﺒﺖ
ﺳﻔﺎرش ﺧﻮدرو ،زﻣﺰﻣﻪ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻣﺠﺪد دوازه ﻫﺎی ﮔﻤﺮک ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﯿﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی وارد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﺑﺎز ﺷﺪن رﺳﻤﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ
ﺳﻔﺎرش ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو و ﺣﻤﻞ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻋﻤﻞ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار
دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ دروازه ﻫﺎی ﮔﻤﺮک ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺠﻮز ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش آن ﻫﺎ
ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﭘﻮل اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل از ﺳﻮی وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ در واردات ﺧﻮدرو از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ،97ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﯽ )ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ و ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ
ﻣﺮﺟﻮع ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت( وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎ وﻋﺪه و وﻋﯿﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻞ ﺷﺪن ﻣﺸﮑﻞ ،وارد
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدروﻫﺎ را در ﮔﻤﺮک ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ
از ﻣﻮﻋﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮدروﻫﺎ در اﺛﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی دﭼﺎر آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺒﺎرداری ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺑﻪ وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪ و ﺣﺎﻻ ﻫﯿﺎت
دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ،ﺑﻼﺧﺮه اﻣﮑﺎن آزاد ﺳﺎزی و
واردات ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﺧﻮدرو دﭘﻮ ﺷﺪه در ﺑﻨﺎدر ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ آورد ،اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺗﺼﻮﯾﺮ
اﺑﻼﻏﯿﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،اﯾﻦ آزاد ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن روﻧﺪ واردات ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺮوﺳﻪ ﻓﻮق ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻧﺒﺎر ﺷﺪه در ﮔﻤﺮک ﻣﯽ ﺷﻮد.
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