ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ واردات ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ
آزاد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
دی ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  ،۱۴۰۰دوﻟﺖ
را ﻣﮑﻠﻒ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻏﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﻗﺪام و زﻣﯿﻨﻪ
ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در راﺳﺘﺎی
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ،دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺧﺬ ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از
ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ورود ﺧﻮدروﻫﺎی ﻏﯿﺮآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ ،اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ رای ﺑﻪ ﺣﺬف ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺗﺒﺼﺮه  6ﻣﺎده واﺣﺪه ﺑﺎ واردات
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻨﯽ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۱۰اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺨﺶ
درآﻣﺪی ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،۱۴۰۰ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد ارﺟﺎﻋﯽ از ﺻﺤﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ در ﺗﺒﺼﺮه  ۶ﻣﺎده واﺣﺪه اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺎ  ۲۱۲رأی ﻣﻮاﻓﻖ ۱۲ ،رأی ﻣﺨﺎﻟﻒ و
 ۵رأی ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع  ۲۴۵ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﯽ  ۶ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ رای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺬف ﺷﺪ ،دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ ،ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻏﯿﺮآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎ اﺧﺬ ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی زﯾﺮ ،ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۱ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات ﻣﺼﻮب  ۴ﻣﻬﺮ  ۱۳۷۲ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ،ﺗﻌﻦ و ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ
اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش و اﺟﺎزه واردات ﺧﻮدروﻫﺎی ﻏﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ
آزاد ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ،
ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دوﻟﺖ وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻮدروی ﺧﻮد در ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ،
وارداﺗﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ورود ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .از
ﻫﻤﯿﻦ رو ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزادﺳﺎزی

واردات ،ﻟﻐﻮ ﻧﺮخﮔﺬاری دﺳﺘﻮری و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎ  ۱۴ﻫﺰار ﺧﻮدروی
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎزار را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

