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 12/08/1401 تهیه گزارشتاریخ  رویه اجرایی  -مقررات  -قانون شناسه

 نی سنگ  یها ونی ها و کامکشنده  و ترخیص  وارداتاسقاط،  مشکالت    یبررس عنوان موضوع

 شمالغرب    یالمللنیحمل و نقل ب  یها انجمن شرکتو    نیپرش  کیپالستشرکت ادوین   مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

در توسعه و رشد اقتصادی    ایکشور، نقش عمده   یاقتصاد  یهارساخت یز  نیترو مهم  نیتریاز اصل  یکیحمل و نقل به عنوان    صنعت

 انکاری دارد.   رقابلیو مصرف کاال و ... و نقش غ  عیتوز  د،یاشتغال، تول  هاینهیزم  یبه طورگسترده در تمامداشته و  کشور  

در سطح   یو خدمات  یبازرگان  ، یصنعت  ،ی کشاورز  هایتیحمل و نقل، در فعال  ایبا توجه به نقش واسطه  ،یفعاالن اقتصاد  دهیعق  به

ناوگان حمل و نقل    یفرسودگ  ا یحمل و نقل، کمبود و    هایرساختیصنعت، ضعف ز  نیا  هایچالش   نتریاز مهم  ،یالمللنیو ب  یمل

ناوگان از    یفرسودگ  زانیم  نیشتریبلیکن    .وجود داردحمل و نقل کشور    یهاناوگان در تمام بخش  یفرسودگمتاسفانه    .باشدیم

.  شده استامر    نیو مصوبات متعدد بر ا  نیدر قوانتوجه ویژه ای  اساس    نیاست. بر هم  اینقل جاده   و   در حمل  ینظر فعاالن اقتصاد

 نشده است.    ییتاکنون اجرا   نی قوان  نیاز ا  یاریبس  ایو    داردوجود    نیدر قوان  یراداتیا  منتها

ساله برای    3، تخفیفات واردات کامیون های مستعمل  توسعه کشور  هایبرنامه  یقانون احکام دائم  (30)ماده    1)ث( اساس بند    بر

به اسقاط حداقل  منوط    ونیدستگاه کام  کیواردات هر    ؛ قانون  این  یینامه اجرانییآ  (4)طبق ماده  واردات در نظر گرفته شده است.  

 ت یحداکثر سه تن کمتر از ظرف  تیو پنج سال گذشته باشد و با ظرف  ستیاز ب  شیکه از زمان ساخت آن ب  ونیدستگاه کام  کی

   باشد، تعیین شده است.  یواردات  ونیکام

در این قانون است.    نیکامل ا  یوجود دارد که نشان دهنده عدم اجرا   یراداتیراستا ا  نینقل در ا  و  بر اساس نظر فعاالن بخش حمل

  ط یمح  یها  یندگیو آال   تیفیک  ،یمنیاز نظر ا  دیبا  یواردات  یهاون ی، کامیاد شده  یینامه اجرا  نییآ  (2)  ۀماد)پ(  طبق بند  راستا  

بر اساس    همچنین  .ندبوده، انطباق داشته باش  ربطیمراجع ذ  دییدر زمان ساخت که مورد تأ  ی روز و اجبار  یبا استانداردها  ستیز

  ، یواردات  یمصوب مرتبط با خودروها  یاستاندارد مکلف است استانداردها   یسازمان مل  ؛صنعت خودرو  ساماندهی  قانون  2( 6)  ماده

  بر این اساس نیز .گردد یر یمذکور جلوگ یخارج از استانداردها  یخودروها دیاز واردات و تول تا کند  یزیبرنامه ررا ساخت داخل 

 استاندارد است.  یسازمان مل  دییمنوط به تأ  رانیا  یاسالم  یجمهور  یانتظام  ی رو یخودرو ها توسط ن  یشماره گذار

و    یمنیاستاندارد ا  ه یدییتأ   افتیبرخوردار هستند، در  ایروز دن  یتکنولوژ   نیخرآاز    که   یواردات  یخودروها   نکهیبا توجه به ا  لیکن

عالوه بر زمان بر بودن   ست یز  طیاز سازمان حفاظت مح  یندگیاستاندارد آال  یۀدییتأ  چنینهم  استاندارد  یاز سازمان مل  تیفیک

  یها خودرو  دیبه خر  لیتما  تی. در نهاشودیم  یواردات  یها تمام شده خودرو  متیق  تیو در نها  ها نهیهز  شیردات موجب افزااپروسه و

 .   ابدییکاهش م  هامتیق  ریتفاوت چشمگ  لیتوسط رانندگان به دل  نیسنگ

 
روز را دارا بوده و عمر   یکه استانداردها ازیمورد ن  یها ونیکام  ،یو حمل و نقل جاده ا  یسعازمان راهدار  صیو تشعخ دییشعود با تأ یاجازه داده م قانون احکام دائمی توسععه کشعور:  30بند ث ماده  -1

رابطه   نیشعود. دولت مجاز اسعت در ا دوار  23/ 3/ 1386از حقوق مصعرف کنندگان خودرو مصعوب  تیکمتر از سعه سعال داشعته باشعند مشعروط به وجود خدمات پف از فروو موضعون قانون حما

  ینامه نحوه اجرا نییاسعت. آ یواردات ونیهر کام یو پنج سعال به ازا  سعتیاز ب  شیفرسعوده با عمر ب ونیکام کیمنوط به خروج   فاتیتخف نیرا اعمال کند. اسعتفاده از ا یگمرک التیو تسعه فاتیتخف

 ران یوز أتیه بیقانون به تصعو  نیشعود و حداکثر ظرف مدت شعش ماه پف از ابالا ا یم  هیو سعازمان برنامه و بودجه کشعور ته  ییو دارا  یتصعادو امور اق یراه و شعهرسعاز  یبند توسعط وزارتخانه ها نیا

 رسد. یم
ای برنامه  سعازمان ملی اسعتاندارد مکلف اسعت در اجرای اسعتانداردهای مصوب مرتبط با خودروهای وارداتی، ساخت داخل و قطعات آنها در هر سال به گونه  ندهی صعنعت خودرو:اقانون سعام  6ماده   -2

اسعتانداردهای مذکور جلوگیری نماید. همچنین شعماره گذاری خودرو ها توسعط نیروی انتظامی جمهوری اسعالمی ایران منوط به تأیید سعازمان ریزی کند که از واردات و تولید خودروهای خارج از 

 .ملی استاندارد است
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  ون یکام  یماده سود بازرگان  نیضون اوم   ونیاسقاط هر کام  ی، به ازا فوق الذکر  یینامه اجرا  نییآ  (4( ماده )2)بر اساس تبصره  

   .ابدییکاهش م  %25  یواردات

  اماکن سه ماه است  نیکاال به ا لیتحو  خیاز تار یگمرک ی کاال در انبارها ینگهدار مدت مجاز  ؛یقانون امور گمرک (24) طبق ماده

و   یگمرک  فاتیانجام تشر  یکه ظرف مهلت مقرر صاحب کاال برا  یدرصورت  ماه قابل تمدید است. لیکن  2و در صورت درخواست  

 .  شودی کاال مشمول مقررات متروکه م  ،دیپرداخت وجوه متعلقه اقدام ننما

.  شوندیم  یوها به اموال متروکه معرفرخود  ،یانباردار   نهیارائه مدارک موجه و پرداخت هزحوزه، علیرغم    این  فعاالناعالم  بر اساس  

یکی از تغییراتی است.    و مقررات  نیقوان  یناگهان  راتییتغ   ایبر اخذ مجوزها و  زمان   هایپروسه  مسائل،  عوامل ایجاد چنین  متاسفانه

  واردات و اسقاط خودرو به ستاد سوخت   تیمحول کردن مسئول  که در این حوزه انجام گردید و باعث ایجاد مشکالت زیادی شد،

مسئولیت این امر با سازمان راهداری و حمل و نقل   باعث طوالنی شدن فرایند می گردد. این درحالیست که در گذشته  که  است

 فریاندکار بسیار راحت و با اتالف وقت کمتری صورت می گرفت.   بوده و

ماده    به موجب.  واردات کامیون ها را با چالش مواجه ساخته استاست که    یاز مباحث  دیگر  ی کینیز  فرسوده    یتناژ خودرو  زانیم

کمتر  با ظرفیت حداکثر سه تن  واردات هر دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون یاد شده کهنامه نییآ (4)

  ک ی اگر    ب،یترتنیابهات کامیون های با تناژ پایین به مشکل مواجه گردند.  شده، باعث می شود، وارد از ظرفیت کامیون وارداتی  

موجود    یخودروها که  است    یدر حال  نیاسقاط شود. ا  ونیتن کام  41  دیبا  ف،یتن تخف  3با    شود،یوارد کشور م  یتن  44کشنده  

در واقع در این ماده، شرایط روز کامیون های  همین امر باعث بروز مشکالت زیادی شده است.    تن دارند.  26و    40،  38معادل    یوزن

 جدید پیش بینی نشده است. 

  ت یریحاصل از بهبود و مد  ییجوظف است از محل صرفهدولت مو  ؛صنعت خودرو  یقانون سامانده  (10)ماده    (1)تبصره    طبق

با    یفرسوده حمل و نقل عموم  یخودروها  ینیگزیالزم را جهت جا  التیقانون، ساز و کار و تسه  نیا  یاز اجرا  یمصرف سوخت ناش

تورم و   دوجو لیمتاسفانه به دل وفعاالن این صنعت این قانون تاکنون اجرایی نشده اظهارات  بر اساس  نو، فراهم کند. یخودروها 

اسقاط   یفرسوده برا   هینقل لیمالکان وسا زهیرفتن انگ نیباعث از بها، و نبود مشوق اسقاط یگواه متیق ثابت بودن گریاز طرف د

 است.  شده  

شماره  بر اساس مصوبه  سقف ارز وارداتی  است.  تعیین سقف واردات    ، فاقد سابقه واردات  کامیونمشکالت واردکنندگان    گریاز د

. با توجه به فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل  هزار دالر است  500  ،نناپرونده اول بازرگا  بر اساس  ت وزیرانأهی    130722/55743

مانع نوسازی ناوگان  و  را محدود    یواردات  یتعداد خودروها برای واردات کامیون،     یسقف ارز  جاده ای کشور به نظر می رسد تعیین

 حمل و نقل جاده ای خواهد شد. 

خودرو    هیکلتامین خدمات پف از فروو و انتقال فناوری برای واردات    ،صنعت خودرو   یقانون سامانده  (4)ماده  (  4بند )  به موجب

  های یندگیخدمات پف از فروو از نما  یستیبا  ،از گمرک  ونی کام  صیاساس واردکنندگان جهت ترخ  نیبر اتکلیف شده است.  

از طرف    دییمرحله کد تا  نیدر ابرای دریافت این خدمات نیز هزینه های قابل توجهی پرداخت می نمایند.    دریافت نمایند.مجاز  

کد    نیا  گذاریارهدر مرحله شم   ی. از طرفشودیمسال  شرکت ارائه دهنده خدمات پف از فروو به صورت مکتوب به گمرک ار 

چنانچه تمامی   که  ی. در صورتمی گرددپروسه    باعث طوالنی شدناستعالم شود که متاسفانه    یستیراهور با  فیمجددا توسط پل

خودرو    یگذاربه شماره  ماقداترین زمان  در کوتاه  زیراهور ن  فی، پلبگیرد قرار    فیپل  اریدر اختفرایند تعریف شده از ابتدای کار  

 خواهد کرد.  
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که بازنگری    شده است  ایده یموجب بروز مشکالت عد  ن یسنگ  خودروهای  و  هاواردات کشنده  یبرا خودرو  شرط اسقاط  متاسفانه  

   می باشد.

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئوس ایرادات و مشکالت:

فرسوده با توجه به عدم    هایونکامی  صاحبان.  است  هامشکالت واردات کشنده   نترییبه ناوگان فرسوده از اصل  ی. عدم دسترس1

  یشان است، خوددار   امرار معاو خود و خانواده   لهیو وس  ییفرسوده خود که تنها دارا  ونیاز فروو کام  یواردات  ونیکام  دیخر  ییتوانا

الزم باعث شده    یهافرسوده و نبود مشوق   یخودروها   ین یگزیرانندگان جهت جا  یبرا   التیتسه  یاعطا  نقانو  یکنند. عدم اجرایم

 به اسقاط خودرو نداشتته باشند.    یلیه تمادوس که مالکان خودرو فر

  یواردات  یخودروها   صیترخ  برای  هاهیدییأت  و  مجوزها  اخذ   در  برزمان  های، پروسهفعاالن حوزه حمل و نقل  دهیبر اساس عق.  2

کاال در   یمجاز نگهدار یاتمام مهلت زمان راداتیا نیشده است. از جمله ا یمشکالت فراوان جادیمختلف باعث ا هایتوسط سازمان

حال پف از   نیوجود دارد با ا دیامکان تمد  ،یانباردار  نهیموجه و پرداخت هز لیوجود دال انون. بر اساس قباشدیم یاماکن گمرک

 . باشدیبه شخص نم  قائمبوده و    یقانون  لیمسا  لیمساله به دل  نیا  یکه علت اصل  ی. در حالشوندیم  یبه اموال متروکه معرف  دیتمد

از طرف شرکت    هیدییتا  یشناسنامه گارانت  کی  دیبا  یواردات  یخودرو   یری هر شناسه رهگ  یخودروها از گمرک، برا   صیترخ  ی. برا 3

از فروو صادر شود. هم پل  یگذار در مرحله شمارهییدیه مذکور  أکد ت  نیچنارائه دهنده خدمات پف  راهور مجددا    فیتوسط 

تر شدن پروسه  یموجب طوالن  تیدر نها  که  روز زمان الزم است  20  یال  10مراحل حدود    نیهر کدام از ا  ی. برا شودمیاستعالم  

 . شودیو واردات م  االک  صیترخ

استاندارد    یکاال از جمله مجوزها   صیمربوطه، جهت ترخ  یقانون  یبودن پروسه صدور مجوزها   یمربوط به طوالن  لیمسا  گری. از د4

 ناوگان نو شده است.    دیخودرو و خروده به اسقاط  سدارندگان خودرو فر  لیعدم تما  تایو نها  هانهیهز  شیو افزا  ستیز  طیو مح

که بر اساس فعاالن   ابدییکاهش م %25 یواردات  ونیکام یماده سود بازرگان  نیضون امو ونیاسقاط هر کام  یبه ازا . طبق قانون، 5

  ی ط کهی درحال، شده بود نییآن تع  یبرا  یزمان مقرربه این دلیل که  نشده است. ییقانون تا به حال اجرا نیصنعت حمل و نقل ا

 باشد. های زمان بر اداری میطوالنی بودن پروسه  و علت آن  شوندنمیاز گمرک خارج  مدت تعیین شده خودروها  

از    ،یواردات  یمطابق با تناژ خودروها   ونی دستگاه کام  کی کردن    خودروها از رده خارج   نیا  یگذار و شماره   صی. از ملزومات ترخ5

 ف،یتن تخف  3با    ،یتن  44کشنده    کیوارد کردن    یصورت که برا   نیاست. به ا  یداتروا  یمشکل واردکنندگان خودروها   نیتریاساس

باعث بروز    ی تن  کیباشد. تفاوت  یتن م  38  ایو    36،  40موجود در کشور    هایکشنده  کهیاسقاط شود. درحال  ونیتن کام  41  دیبا

 شده است.   یمشکالت فراوان

دستورالعمل  بر اساس  است. به این صورت که    فاقد سابقه واردات  کامیونمشکالت واردکنندگان    گریاز د  ی،ارزتعیین سقف    . ،6

 کاهش یابد.   یواردات  ی، تعداد خودروها این باعث خواهد شد  .هزار دالر است  500  سقف ارزی مجاز اولین واردات کامیون

جلسه   بندیجمع

  کارشناسیکارگروه 

 1401/ 08/ 10مورخ 

از راهور استان، سازمان    یندگانیحضور نما  با مورخ     یشرق  جانیاستان آذربا  یدولت و بخش خصوص  ی گفتگو  یکارگروه شوراجلسه  

استان، مرکز اسقاط    ینفت  یهاشرکت پخش فرآورده  ز،یاستان، گمرک تبر  یا و حمل و نقل جاده  یصمت استان، اداره راهدار 

ا ادوپن    یرانندگان، شرکت صنعت  یحمل و نقل شمالغرب، انجمن صنف  یهاشرکت  یانجمن صنف  ان،ی رانیشرکت تالو خودرو 

ترابر    نیتجارت سلطانزاده، شرکت حمل و نقل بر  نیآل راه، شرکت نگدهیشرکت ا  وه،ینقل تر  شرکت حمل و  ن،یپرش  کیپالست

به منظور بررسی چالش های اسقاط و واردات کامیون ها و کشنده های سنگین در محل اتاق بازرگانی به شرح ذیل    انیرانیا  ریمس

 برگزار گردید: 
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  رویباشد. پیتوسعه صنعت استان م  یهاهیاز پا  یکیحمل و نقل    :نیپرش  کیپالست  نیادو  یگروه صنعت  رعاملیخداپرست، مد  کاوه

انجام شده، مشکالت    یهایری گیوارد استان شده است. براساس پ  یاد یز  یها و کشنده  ونیکام  ری مصوبات دولت، در طول دو سال اخ

با توجه  امر به وزارت صمت محول شده است(.   نیدر تهران ا یوجود مشکالت لیبه دل رای اخدر ستاد سوخت وجود دارد ) یمتعدد

موضون را    نیمجلف ا  ندگانیگفتگو و نما  یشورا   قیتوان از طریم  یول  ،باشدیم  ملیح  مصوبات ستاد سوخت در سطبه اینکه  

رای  ب   یادیدولت ارز ز  یو . از سبا مشکالتی مواجه بوده است   در این خصوص  حمل نقل  صنعت  ر،یکرد. در طول دو سال اخ  ی ریگیپ

انباشته شده    هابه مدت دو سال در تمام گمرک  یلیهزار دستگاه تر  نیچند  یاز طرف  .داده شده است  صیها تخصیلیتراردات  و

حمل اجناس از    یها هیکرا  کهیبطور  .باشدینداشتن حمل و نقل مناسب م  یمعضل کارخانجات و بخش خصوص  نیاست. بزرگتر

بهاء تمام    ید یتول  یهاباشد. واحدی، نداشتن ناوگان حمل و نقل مناسب معلت آناست و    افته ی  شیافزا  درصد  30  یال  20بنادر  

موضون  این  بنابراین خواستار پیگیری شود. ی پرداخت م ی توسط مصرف کننده نهائ شی افزا نی ا تیکنند و در نهایشده را اعمال م

موضون داده    نیبه ا  یمجلف در صورت امکان شتاب  ندگانیاستاندار و نما، تا از طریق آقای  هستیم  گفتگو  یشورا   رخانهیدب  قیاز طر

گری  . دولت به جای تسهیلباشدیمصوبات اشتباه دولت م لیبه دلهای صورت گرفته، مشکالت این صنعت . بر اساس بررسیشود

ها  گذاری، شرط واردات را اسقاط خودرو فرسوده اعالم کرده است. در حالی که خودروهای فرسوده توسط صاحبان آندر امور پالک

  از طریق   میخواهیماند. با توجه به اینکه ناوگان حمل و نقل به شدت فرسوده هستند.  مورد استفاده قرار گرفتهبرای امرار معاو  

ها  به آن یدیتول یواحدها  یناوگان حمل و نقل انباشته شده در گمرک و دسترس یگذار در امر پالک لیتسه یگفتگو برا  یشورا

  .میکمک کن

  ی نوساز   در جهتدولت،  قبل  براساس مصوبه دو سال  :  شمالغرب  یالمللنیحمل و نقل ب  یهاتانجمن شرک   رهیمد  تأیه  ،ینائب  جعفر

فرسوده  ط کامیون  اها منوط بر اسق وارد کشور شود. بر اساس قانون واردات این کشنده  دیجد  یها ونی کام  ، مقرر گردیدناوگان کشور

ها و ثابت ماندن قیمت  دسترسی پیدا کرد. به دلیل افزایش قیمت کامیونتوان به کامیون اسقاطی  است. که متاسفانه نمی  یتن  41

  ، سوخت  ارانهیدولت از بابت    یناوگان، برا   یدر نوساز  . د شدنکال متضرر خواههای فرسوده  های فرسوده، صاحبان کامیون کشنده

کند.  یرا پرداخت م  نکامیو  متیق  ونیلیصد ماعالم کند پانو    ردی در نظر بگ  یازاتی امت  دیبا  زیدر مقابل دولت ن   ،شودیسود حاصل م

  1401. قبل از شرون سال  دیآیبوجود مزیادی  آن مشکالت    تبعشود و به  یم  یریگم یشبه تصم  ک یمتاسفانه طرح ها در کشور ما  

  ر ی گیمراحل پ  نیاز ا  شد و پفی را انجام م  یسپف امور گمرکگرفت،  یها انجام مکامیون. ثبت سفارو  دبو  متولی این امر  وزارت راه

ثبت سفارو   ی. برا ادسپف ثبت سفارو انجام د کرد و  دای را پ یمورد اسقاط دی ابتدا با اما طبق روال جدید. میموضون اسقاط بود

  سپف.  میرشوه پرداخت کن  دیجا ثبت سفارو وجود ندارد، بادر آن   کهنیا  لیها، به دلها از بازرگان به گمرکنیماش  تیو ترانز

...    ایساخت آلمان    هایکامیون  یبرا    300  یستیبا  شود که در این مرحلهنسبت به دریافت تاییدیه استاندارد اقدام میسوئد و 

  نتی جهت دریافت خدمات پف از فروو باید مبلغ برای دریافت شناسه گاراسپف    پرداخت کنیم.اداره استاندارد    تومان به  ونیلیم

  ارانه یاز طرف دولت    چنینهم  .کشدکه این مرحله سه ماه زمان طول می  میپرداخت کن  اتومان به حساب شرکت سایپ  ونیلیم  220

.  است  یمل  هیها راکد مانده است سرماکه به ازاء آن  یارز  ،در گمرک دارم   ونی کام  50بنده    .ما قرار نگرفته است   اریدر اخت  یو ارز 

به ستاد    انهیپاین  کار از  ا  تیکه مسئول  یاست. زمان  شدهن  جادیدر کار ما ا  یلیشده تسه  لی از جلسات تشک  چکدامیمتاسفانه ه

که در    ییهانیمدت از ما بابت ماش  نیا  یشود و برا   یگذار یجا  ستمیها در ستا برنامه آن  دی ماه طول کش  3  انتقال یافت،سوخت  

اجناس دو    یتمامو اروپا    هی. در ترکشدیندیب  یا اسقاط چاره  هیقض  یبرا   دیاخذ شد. دولت با  یدپو و انباردار  نهیگمرک بودند هز

ادارات مختلف از جمله  زیادی در    سایلدر گمرک مانده است. م  بنده  یها نیماه ماش  7  کهیشوند. درحالیم  صیروزه از گمرک ترخ

شود  یخدمات پف از فروو ارائه م  یگواه  صرفاد خدمات پف از فروو،  رباشد. در مویو خدمات مطرح م  پایاسقاط، استاندارد، سا

 کنیم.و هیچ گونه خدماتی دریافت نمی

(  30از رده خارج، مطابق بند )ث( ماده ) یها ونیاسقاط کام فاتیموضون تخف گفتگو: یشورا رخانهیمسئول دب ،یدرخشان نینسر

در   فیسال عمر با شرط خدمات پف از فروو به عنوان تخف  3  یدار  یها  ونیو بحث واردات کام  دیمطرح گرد  یقانون احکام دائم

 شد.    جادیا  یشده مشکالت  نییتع  یها  هیرو  لیبه دل  کنیشد. ل  ییها اجرا  ونیاساس موضون اسقاط کام  نینظر گرفته شد و بر ا



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

 یشرق جانی استان آذربا  یدولت و بخش خصوص ی گفتگو ینشست شورا نود و یکمین

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   5

 

از   ونیلیم 200خدمات پف از فروو  یگواه یاعطا  یبرا  پایسا :نیپرش کیپالست نیادو یگروه صنعت رعاملیخداپرست، مد کاوه

 . کندیشرکت اخذ م  ایراننده  

  م یماه در نوبت بمان  3  دیمبلغ با  نیبعد از پرداخت ا  شمالغرب:  یالمللن یحمل و نقل ب  یهاانجمن شرکت  رهی مد  ئتیه  ،ینائب  جعفر

 . کنم  افتیرا در  یروزه گواه  20( تا  ونیلیم  10پرداخت کنم )  یناچارم به چند نفر مبالغ

خواسته معضل حمل و نقل را حل کند اما   یا مصوبه یدولت ط :نیپرش کیپالست نیادو یگروه صنعت رعاملیخداپرست، مد کاوه

  ی دار یخودرو خر  یاند. ستاد سوخت تهران به چند نفر اعالم کرده است تعداد ارگان به دنبال منافع خود بوده   نیمصوبه چند  نیا  رویپ

  200عالوه بر اخذ   پا یرانت شده است. سا  جادیامر موجب ا  نیخواهند داشت( ا  یادیز  متیق شیفزاها انیماش  ن یاند اکنند )گفته

داشته باشد.    ریکارشناس و مد  یبرا  یانجامد تا منافعیماه به طول م  3از گمرک    پایکارشناس سا  دیبازد  ن،یاز هر ماش  ونیلیم

موضون    نیباشند. با در نظر گرفتن ایکارشناسان م  یبرا   یمبالغ  اختجبور به پردم  ،یگواه  عتریاخذ هرچه سر  یبرا   داریخر  نیبنابرا

  رانیوارد شود که در ا  ینیماش  دیباشد. اعالم کردند بایمشخص نم  زیآن ن  تیفیباشد و کیم  یخدمات بدون گارانت  یکه گواه

ها   می. به علت تحرستاست که فسخ شده ا   یادیولوو مدت ز  یندگینما  اما  استها ولوو  نیماشاز جمله این  داشته باشد،    یندگینما

های خودروسازی  شرکت  باشد ویها متفاوت میتکنولوژ   کهی درحال  .اندباشند و مجوز واردات را صادر کردهیولوو نم  د یقادر به تول

  هایکامیونکردند تا  یم  تسهیلنو را    یها   نی ورود ماش  ری کارها بهتر بود مس  نیا  یقادر به ارائه خدمات نخواهند بود. به جا   داخلی

 . شوند  رجبه مرور زمان از رده خا  فرسوده

احتمال ایجاد مشکالت عدم    شودسال تمام    3بعد از چند ماه که مهلت    بنابراین  گفتگو:  یشورا   رخانهیمسئول دب  ،یدرخشان  نینسر

 ترخیص کامیون نیز امکان دارد پیش آید.

واردات بود و انجام   نیا یاصل یکشور متول یدر ابتدا سازمان راهدار  تجارت سلطانزاده: نیشرکت نگ رعاملیسلطانزاده: مد نیحس

دو    .حمل و نقل ستاد سوخت کشور محول شد  تیریمشکالت، به مد  یکسری  لیبه دل  1401خرداد  امور به نسبت بهتر بود. بعد از  

  یمعرف  یکیتملاموال  ها به  نیاز ماش  یمدت تعداد   نیستاد ارائه شود در طول ا  نیا  هب  یاسناد موجود در راهدار   دیماه طول کش

ستاد سوخت در    یشد. اطالعات عوامل اجرائ   ریناپذجبران  یموارد منجر به ضررها  یبرخ  یهنگفت و زمانبر حت   نهیشدند که هز

ها الزم  ثبت سفارو  یکار ثبت شناسه کاال برا  یدا شد. در ابت  یمشکالت اساس  جادیمورد واردات و صادرات در حد صفر بود باعث ا

به   یاز راهدار  راتییها به خاطر زمانبر بودن تغثبت سفارو ی. از طرفابدییم رییکاال تغ  HS KODE بود. در زمان ثبت شناسه

شناسه    نکهیا  لیدل  هشناسه، ب  رییدر ثبت سفارو شد. با تغ  یراتییتغ  ای  دیبه تمد  ازیو ن  دیماه طول کش  6از    ترشیستاد سوخت ب

  یها راننده  یها متروکه شدند. زندگنینشدند و ماش  نکاریواردکننده قادر به انجام ا  ایبود شرکت    ازین  دیجد HSKODE و  دیجد

محترم سازمان توسعه تجارت و    استیبا ر  نیآالت سنگن یشد. از طرف انجمن واردکنندگان خودرو و ماش  دهیاز هم پاش  یادیز

  ک یو اتومات  قیبه صورت دق  یحال ثبت سفارشبحاصل نشد و تا    یاجهینت  یصورت گرفت ول  یا مکاتبه  ،واردات   فترمحترم د  رکلیمد

  ف یپاسخ نامه به پل  یشود ول  یپاسخ داده م  ،شودیو رنو و ... ارسال م  زلید  پایکه از گمرک به سا  یا صورت نگرفته است. نامه

  که ی فرستاده شود. درحال زلید پایبه سا یا نامه ،مشخصات دییأت یتا برا  میکنمراجعه  فیمجدد به پل دیبا .شودیمحترم ارسال نم

  ن یتربا اقتصاد ندارد به ساده  یآشنائ  نکهیا  لیمحترم ارسال کند. ستاد سوخت به دل  فیتوانست رونوشت نامه را به پلیگمرک م

متولی در این زمینه تخصص وزارت صمت    .موضون را به وزارت صمت محول کنند  نیخواهند ایم  اکنونمسائل توجه نکرده است.  

باشد. در سال گذشته  یم  یدر مورد سقف ارز  یبعد  سألهخواهد کرد. م  جادیدر کار ا  ریخأماه ت  3  راتییتغ  نیا  یول  کافی را دارد

توانند انجام  یمجوز واردات دارند م  یواردکننده حذف شد و اعالم کردند تا هر سقف  یهاشرکت  یجهت واردات برا   یسقف ارز 

  ونیاردات کامتا سقف و  میااند. با سازمان توسعه تجارت مکاتبه کردهکرده  نییهزار دالر تع  500  را  یدهند. در حال حاضر سقف ارز

محترم کل    یو دادستان  یبانک مرکز  ،ی مصوبه سازمان راهدار  ینشده است. سقف ارز   جادیا  ی رییمتاسفانه تغ  یدهند ول  شیرا افزا

هزار دالر سقف   140هزار دالر دارد. تا    113که سقف    میولوو دار  ینوع  .باشدیم  فاوتها متنی ماش  یباشد. سقف ارز یکشور م

  د ی با  ،یشوند. بعد از رفع تعهد ارز   صیتا از گمرک ترخ  د یماه طول خواهد کش  7  یال  6  ونیوجود دارد. در زمان واردات کام  یارزش

را    یورود به بانک مرکز مثل سابق اجازه    یاز طرف  ابدی  صیهزار دالر تخص  500  یتا مجدد سقف ارز   میمراجعه کن  یبه بانک مرکز

باشند.  یهزار دالر م  500  ندارندواردات    که سابقه  یبازرگان  یها شرکتبسقف ارزی برای  باشد.  یزمانبر م  زیموضون ن  نیدهند و اینم
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دالر واردات    ونیلیم  کی  نهیزم  نیسال گذشته در ارای مثال  ب  میتا اعالم کن  میخصوص نداشت نیدر ا  یواردات 1400قبل از سال  

  ی سقف ارز   اندهاعالم کرد  مجددا  حذف شد. امسال  یسقف ارز  لیدل  ن ی. به هممیدالر داشته باش  ونیلیم  کیو درخواست    میداشت

  یهزار دالر واردات داشته باشند. مسثنائات  500از    شتریوجه قادر نخواهند بود ب  چیبراساس قانون به ه  دالورودیافراد جد  .شود  اعمال

مجوز   100که    یفرد  ای  500برابر ارزو    50مجوز دارد   50که    یفرد  ی عنیدر نظر گفته شود    تینهایوجود دارد که براساس آن ب

باشد و قابل  یم  یمرکز بانک    یمصوبه وزارتخانه با هماهنگ  ،ی . موضون سقف ارزددر نظر گرفته شو  وروی  ونیلیدارد به فرض تا ده م

که    یتناژ  ی( ولیتن  14)هرچند    انجام دهیماسقاط    کی   کامیون باید  واردات هر  بر اساس قانون برایباشد.  یم  ریتوسط وز  رییتغ

 ی تن  کیتفاوت    .دنباشیتن م 96تن و    38تن،    36تن،   40موجود در کشور    یها نیماش  کهیدرحال   .تن باشد  41  دیبا  شودیارائه م

از طرف انجمن اعتراضات و مکاتبات  .  تن معامله شده است(  کی  یبرا   یادیمشکالت شده است )مبالغ ز  از  درصد  80  جادیباعث ا

به طوریکه به   حل خواهد شد  تمشکال  نیتریاز اساس  یک یتن    کیبا حذف  .  داده نشده است  یاثر  بیترت  یول  میاانجام داده  یادیز

 گذاری را انجام دهیم.توان مراحل اسقاط و پالک راحتی می

  دی روز تمد  60را پرداخت کرده و    یانباردار  نهیما هز  ارداز گمرک د  صیروز مهلت ترخ  60  ی واردات  یکاال  یکیتمل  اموال  در مورد

کنند. یم  ی معرف  یکیتملاموال    بعد از چند بار به    یول  م یدار  یکیتملاموال  از ورود به بحث    یریجلوگ  یبرا  ییهابهانه.  میکنیم

عدم مکاتبه ستاد سوخت،    لیها به دلآن  یها نی ماش  یاند ولمربوطه را انجام داده  یهستند که ثبت سفارو و تمام کارها  یدوستان

تمل امالک  ن  یمعرف  یکیبه  است. در مجموعه ستاد سوخت  به ستاد سوخت جهت    یا نامه  .میمواجه هست  یبا مشکالت  زیشده 

روز به طول    نیچند  یری گیرسد که ارائه شماره پی( مرخانهی )دب  یاقوام  ینامه در ابتدا به دست آقا  نیا  میکنیارسال م  یگذار شماره

نامه در هفته وجود دارد. به صورت    کیدر سامانه امکان ثبت    یهفته ثبت کنم ول  ینامه در ط  نی. من مجبور هستم چندنجامدایم

 ا یبه خانم    دینامه با  نیکه ا  م یکن  ادآوریو    میمراجعه کن  یاقوام  یبه آقا  یبه صورت حضور  دیبا  یکنند. از طرفیقبول نم  زین  یدست

از شهرستان    یدوبار حضور   یکیمنظور مجبور هستم در هفته    نیا  یکنند. برایاقدام نم  نصورتیا  ری غ  درارجان داده شود    یفالن  یآقا

  قدامیا  یبخش اسقاط مراجعه کردم ول  ی مسئول قبل  یاحمد   یبار به آقا  20سه ماه گذشته    ی به ستاد سوخت مراجعه کنم. ط

و    ینیاشد، خانم حسبینم  یبه مراجعه حضور  ازیکنند و نیم  یدگیها رسکه به موقع به نامه  یمجموعه تنها افراد  نینکرد. در ا

از مراکز برگه اسقاط اخذ کرده    یکیتا راننده از    میکن  ینظر دولت بود و ما معرف  ریاسقاط ز  دیباشند. اصوال بایم  یصلوات  یآقا

با ستاد سوخت    یگرید  یصمت محول شود مشکل اساس  سازمان  امر به  نیاگر ا  یباشد. حت  یم  یاسقاط طوالن  پروسهدهد.    لیتحو

به   دییرا بصورت س ستیل نیشود ستاد سوخت ایاز مراجع اسقاط به ستاد سوخت ارسال م یستیناجا، ل دییأاخذ ت یبرا. میدار

توان  یرسد میم  فی به دست پل  دییس  نیکه ا  یخیاز تار  ردیها صورت گناجا توسط آن  دییأ کند تا تیراهور مرکز ارسال م  فیپل

  دیراهور برسد شا  فی توسط ستاد سوخت آماده شده و به دست پل  دییس  نکهیا  یبرا  یناجا را اخذ کرد ول  دییتا  تههف  کیتا مدت  

 ن ییبا تع یبه چارت مشخص ازیباشد. نیم ادیامر ز نیا ن یقوان یناگهان راتییو تغ یماه به طول انجامد. در کل ناهماهنگ 3در حد 

را انجام    یو در اسرن زمان شماره گذار  یبا اطالعات کاف  یجناب سرگرد قهرمان و یجناب سرهنگ عسگرباشد.    یها م  ت یمسئول

 .تشکر کنم  شانیدهند جا دارد از ا  یم

با وجود مشکالت فراوان پف از دسترسی به کامیون  :    شمالغرب  یالمللن یحمل و نقل ب  یهاانجمن شرکت  رهیمد  ئتیه  ،ینائب  جعفر

در  .  راهور نشان داده شود  فیپل  ستمیدر س  یگذار پالک یبراکشد  اسقاط و ثبت نام در سامانه، چند ماه طول میفرسوده جهت  

  م یتوانیاعالم کردند مشکل را حل کرده و م  .ها انجام نشده استثبت سفارو  میاعالم کرد  ،میصمت داشت  ریمعاون وز  ی که باا جلسه

 .ردیگیصورت نم  یثبت سفارش  چگونهیمتاسفانه ه  یول  .میاقدام کنثبت سفارو    نسبت به

  نکه یا  یکه موضون واردات اعالم شد برا   یدر زمان  .داشتم  یمدل باالئ  نیبنده ماش  :زیترانف تبر  رانیشرکت ام  ،یهرو   ری جهانگ  داود

  میکرد  یدار یتومان خر  ونیلیم  650. اسقاط به مبلغ  بفروشمخود را    نیگرفتم ماش  میتصم  میرو  شی پ  ایروز دن  تیبا وضع  میبتوان

اخذ پول    یکه برا  ی. در بازه زمانبازگردانیمرا    خود  پول  میتوانست یداشت و به سخت  وجود  یرادات یادر اصالت خودور  متاسفانه    یول

وجود  فعلی  کدام از مشکالت    چیه  یموضون واردات مطرح بود ول  زیگذشته ن  یها. در سالافتی  شیافزا  خودرو  متیق  ،صرف شد

شود  از شرایط موجود رضایت داشتند. پیشنهاد میو ...    گانحمل و نقل، واردکننده  هایشرکتصاحبان  رانندگان،  تمام  و  نداشت  

 . شود  تیدارند حما  ینییپا   تیامن  که  یفرسودگ  هایکامیوناز  
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در این   یمشکل چی امر وزارت راه بود و ه یو متول میخصوص انجام داده بود نیقبال واردات در ا آل راه:دهیشرکت ا ،یکرداوغل داود

  ی و برا   میامتضرر شده   ونیلیم  35. در حال حاضر  میدادی م  لیشد و تحویهفته وارد م  در طولها  کشنده.  وجود نداشت  خصوص

تر شدن  طوالنیاز دالیل  موارد    نیو ا  دی اسود کسب کرده  یبه حد کاف  نندکیاعالم م  میکنی مراجعه مکه  ن به هرکجا  آجبران  

 . باشدیمپروسه واردات  

  ن یماش  یبرسد که دارا  یبه دست فرد  یواردات  یها کشندهبود که    نیاصل بر ا  رانندگان:  یانجمن صنف  فینائب رئ  ،یموسو   زیرعزیم

برای مثال    .رندیبگها را در دست  نیماش  اریبا عنوان دالل اخت  یبود که افراد  ن ینشد و تبعاتش ا  یامر عمل  نیا  یباشد ولیفرسوده م

ها  آن  های خود را بهجهت نوسازی، کامیون  های فرسودهصاحبان کامیونبود.    ردهک  کشور  وارد  تگاه کشندهدس  300  ایوارد کننده

  ی اسقاط  چیها هکشنده  وارداتد. در زمان  شتندا   یو مشکالت  راداتید ای رس  زیعز  یها که به دست راننده  هاییکامیون  یند ولختفرو

 این میان. در  ن قرار گرفتدالال  اریاختدر    زیفرسوده ن  یها نیها انباشته شدند. ماشا در گمرکهکامیونصورت نگرفت و به تبع آن،  

  ی هانیماش  بود نرخ  ادیز  تقاضا برای خودروهای سنگین وارداتی  نکهیا  لیبه دل  یمتضرر شدند. از طرف  نیسنگ  یها خودرو  یهاراننده

بر اساس قانون    صورت نگرفت.  ینظارت  خصوص  نیمتاسفانه در ا  و  ها شدآن  بینص  رانیاز ا  یاد یدادند و منفعت ز  شیرا افزا  یواردات

را برای صاحبان خودرو    توسط ستاد سوخت  یو مقدار   ستیز  طیتوسط محالزم    التیسهباید تجهت نوسازی ناوگان حمل و نقل،  

ها  متیق  دیشد  شیو افزا   موجودمشکالت    توجه به  بادر این خصوص اقدامی نکرده است.  متاسفانه دولت  فرسوده اختصاص دهند که  

  از این قانون دالالن  سودجویی  غلط و    یها استی. سمیداشته باش  یاهیفرسوده توص  یها نیماش  ضیتعو  یها برا نندهتوان به راینم

 است. مشکالت    نیا  یعامل اصل

  ،ها نی. در مورد اسقاط ماشمیندار  یاطالعات  یدر مورد نحوه واردات  :انیرانیمرکز اسقاط تالو خودرو ا  ریمد  ،یموسو   رمحسنیم

. از  زمان الزم است   ها دو ماه آن  یها و صدور گواهنیاسقاط ماشبرای  باشد.  یم  نی سنگ  یهانی ماش  یدر نحوه گردآور   یمعضل اصل

  ن یمورأشود. در ابتدا توسط میراهور ارسال مپلیف  سامانه انجام شده و به    قیاز طر  نها به مرکز، ثبت نام آنیزمان ورود ماش

انجامد.  ی روز به طول م  25  یال  20مراحل در مرکز اسقاط    نیا  .دشویانجام م  دیبازد  مجددا  زیبعد از اسقاط ن   ،ردیگیصورت م  دیبازد

 .شودی راهور ارسال م  پلیف   و به  هد شپرس انجام    تینها  در

مشکالت مطرح    ی(: تمام ی گذاراستان، شماره  یو رانندگ  یمسئول اسقاط و مکاتبات واردات خودرو )راهنمائ  ،یداود قهرمان  سرگرد

 مطرح شده است.    زیعامالن ن  ریتوسط رانندگان و مد  ص یاستاندارد، گمرک ترخ  ست،یز  طیاز جمله اداره مح  زانیشده توسط عز

چنانچه در .  باشدیم   هیدییشود بحث تایم  یگذار در شماره  عیتسرترین مسایلی که در صورت توجه و حل آن، موجب  یکی از مهم

رونوشت آن ارسال شود، حداقل  زمان ارسال کد تاییدیه از شرکت ارائه دهنده خدمات پف از فروو به گمرک، به پلیف راهور نیز  

 یابد. گذاری کاهش میروز، پروسه زمانی شماره   10به مدت  

.  میحوزه نداشت  نیهم در ا  یشد و مشکلی مانجام    یگذار شماره   نیماش  50قبال تا تعداد    ،یواردات  یهاخودرو  یگذاردر بحث شماره

آن را    دییتا ه وکرد یها را بررسروز آن 15 یال 10در مدت  شد.یدر تهران ارسال م مرکز ییبه راهنما مدارک الزم د،یاز بازد  پف

 . میکردیم  یگذار شمارهخودروها را    در استان  ما  کردند ویاعالم م

گذاری  با مرکز پلیف راهور در تهران صورت گرفت، اعالم کردیم به منظور کاهش پروسه شماره ریدر دو ماه اخ  طی مذاکراتی که

هفته به    کی  اتیامر نها  نیاشود که  ها انجام می گذاری در استاناکنون شماره  .ردیصورت گ  هااستان  در حوزه  هااز خودرو  دیبازد

باشد. اگر مدارک    خودروناقص بودن مدارک    ای  اتیعدم پرداخت مال  لیتواند به دلیم  زین  یاهفته  کیانجامد. زمانبر بودن    یطول م

شود  ی م  یبارگذار   ستمیما در س  دییأناجا، بعد از ت  دییأخواهد شد. در مورد تانجام    یگذارباشد در همان روز پالک و شماره  لیتکم

  خودرو مطرح کردند    زانیاز عز  یکی.  میدهیارائه م  نتی رسرپ   دهاییأت  یبرا  یول  ،نشود   یرساندو درصد به روز  ای  کیاحتمال دارد  

  آن اصالت    دیابتدا با  خودرواسقاط    ید نشده بود چون براییتا  خودرواصالت    ادیشده مورد دار بود، به احتمال ز  یداریخر  یاسقاط

فرسوده    هایکشنده  یها حتخودرو  متیق  شیموجود، باعث افزا  طیباشد. شرایموضون اسقاط م  یآوربنده جمع  شنهادیشود. پ  دییتا

 .شده است

  دیانجامد بای که فرمودند دو ماه به طول م  یموسو   یآقا  شیها شده است. در مورد فرماها و تخلفدالل  جادیبحث اسقاط باعث ا

بودن   لیدهند در صورت تکمیم  لیمربوطه به ما تحو  ست یرا با ل  نیماش  ومراحل مرکز اسقاط تمام شد    نکهیعرض کنم بعد از ا



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

 یشرق جانی استان آذربا  یدولت و بخش خصوص ی گفتگو ینشست شورا نود و یکمین

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   8

 

روز به   10  تیآن در استان ما در نها  یناجا  دییأت  تینها  در  ،کرده  دیشود و افسر بازدیارائه م  دیهمان روز فرم بازد  یمدارک، فردا 

خود حذف  هفرسوده خود ب  یا هخودروتومان،    ونیلیم  750.حذف اسقاط و ورود به بحث  1دارم:    شنهادیانجامد. در کل دو پیطول م

  خواهد شد.  عیتسر  یگذارشماره  مرحلهبه ما    رونوشت آن  که در صورت ارسال  هیدییأمورد ت  .2خواهند شد.  

  التیتسه  یاعطا  ستی جهتیها، بانی اسقاط ماش  یبه جا  ونیلیم  750اخذ مبلغ    گفتگو:  یشورا   رخانهیمسئول دب  ،یدرخشان  نینسر

 بینی می گردید تا چنین مشکالتی نیز ایجاد نگردد. پیش  رانندگان    یبرا 

  ن ی بود. اقوانین کامال شفاف  وجود داشت که در آن    یاناوگان: بخشنامه  یآالت و مسئول نوساز ن یاداره ماش  فیرئ  ،یزیتبر  جعفر

ول بخشنامه چون  . در مرحله ا حمل و نقل مطرح نیست.  باشد و بحث توسعهیم  ناوگان حمل و نقل فرسوده  یطرح به نام نوساز

  یروال اصل  .شد  سال به باال 25  یسپف برا  ،سال  40  ی با عمر باال  خودروهایفرسوده بود شامل   یهانیدرصد ماش  20با    تیاولو

براساس    .ثبت کنند  یفرسوده خود را در سامانه راهدار   یهاکامیونز رانندگان خواسته شده مشخصات  صورت بود که ا  نیبه ا

  ه شرون شده است ک  99کار در استان ما از سال    نی. اری خ  ایباشد  یم  یشامل نوساز  هاکامیونکنند  یمشخصات ثبت شده اعالم م

  ی فرسوده، عدم آلودگ  یها نی ناوگان حمل و نقل، از رده خارج شدن ماش  یبود. هدف دولت از قانون نوساز   یمورد قابل نوساز   256

  ی پوشدرصد حق گمرکات خود  چشم  25موضون، دولت از    نیباشد. از درآمد حاصل از ایسوخت م  و کاهش مصرف  ست یز  طیمح

  یوساز که شامل ن   است اسقاط    فرسوده برای  ی، وجود خودروها واردات خودرو   یبرا   تیاولو  ن یطبق بخشنامه دولت، اولکرده بود. 

و متضرر    گانراننده  یاجرا نشده است و باعث سردرگم  یدرست. قانون به  ردیگیتوسط دالالن صورت م  یادی. تخلفات زباشدیم

 ت. ها شده اسشدن آن

  ی مطرح کردند مشکل کشور  یندگینما  هیدییاسقاط خودرو و اخذ تا  نهیکه دوستان در زم  یمشکل  :زیگمرک تبرنماینده  زارن،    بهروز

منعکف شود. در مورد اسقاط خودرو    دیبا  تیرا نخواهد داد و در نها  نهیزم  ن یدر ا  یریگمیاستان اجازه تصم  تیباشد و ظرفیم

  ن، یماش  صیبود تا بعد از ترخ  دارانیخر  یاز طرف گمرک برا  یموضون مساعدت  نی. اتند( را داشصیروال سابق )مرحله ترخ  یتقاضا

دهند در نظر  یارائه م  صیاسقاط را در مرحله ترخ  یکه گواه  یافراد  یبرا  یدرصد  25  فیاسقاط خود را ارائه دهند. تخف  یگواه

دهند قادر به استرداد    ی( ارائه م135در ماده )  جودو در مهلت زمان مو  صیخود را بعد از ترخ  یکه گواه  یگرفته شده است. افراد 

  ط ی دارد و محاز فروو، مجوز استان  پفخدمات    یندگینما  دییأمجوز ت  ،یندگیدر خصوص نما  ماتیخواهند بود. تصمدرصد    25

که   م یکنیم  د یی. تامیها عمل کندر چارچوب مصوبات و بخشنامه  م یها گرفته شده است و ما موظف هستیدستتوسط باال  ستیز

ها  ونی در خصوص مشکالت کام  یاستعالم  رانیو گمرک ا  یاستاندار  یاز سو   رایدر گمرکات رسوب کرده است. اخ  یادیز  یها خودرو

ا  .صورت گرفته بود  یاستعالم که از    یبا توجه به آگاه  میپرداختیم  یل فنیبه مسا  دی با  نکهیا  رغمیاستعالم عل  نیدر پاسخ به 

ا  قایدق  میمشکالت داشت بابت    ی. مشکالتمیداد  حیاسقاط را توض  ی. تبعات درخواست گواهمیدو موضون ورود کرد  نیبه  از  که 

 . شودیکه اخذ م  یاز جمله مبالغ کالن  م،یکرد  انیاست ببوجود آمده    یندگینما  دییأت  یدرخواست گواه

شد در حال  یها انجام مانهیپا  قی. در ابتدا از طرردیگیصورت نم  صمتسازمان    قیسازمان صمت: ثبت سفارو از طر  ،یعارف  شهرام

  نیتدو  یکار خوب است ول  تیصمت بود. نسازمان  امر    نیا  یقبل متول  هایشود. در سالیستاد سوخت انجام م   قیحاضر از طر

سال از آن    3از    شتریباشد که بیم  97دولت در سال    ت أیموضون مصوبه ه  نی. اددار  ییو ضعف ها  راداتیآن ا  ییاجرا  یها وهیش

مکتوب    یشنهاد یپ  .بودند  زیدر تبر  ریمعاون وز  رایشد. اخیآن زمان در نظر گرفته م  یسنجامکان   یماه برا   3گذرد. بهتر بود  یم

که مدنظر بود دست    یباشد چون به اهدافیدولت طرح خواهند کرد. بحث در حذف موضون اسقاط م  تأیشده است که در ه

  ی ابهتر است با ماده و تبصره  زیناژ نت   . در مورد بحثدیگفتگو مطرح کن  یبحث حذف اسقاط را در شورا   زی. بهتر است شما نمیافتین

 . اندتن با مشکل مواجه شده  کیال حاضر در مورد  چون در ح  د،منعطف عمل کنقانون  

شده توسط رانندگان صورت گرفته است    یدار یخر  یهان یتجارت سلطانزاده: اکثر ماش  نیشرکت نگ  رعاملیمد  سلطانزاده:  نیحس

  ی درصد مبلغ ورود  25باشد. موضون استرداد  یم  یمربوطه قابل شناسائ  یها تعداد توسط ارگان  نیباشد. ایو تعداد دالالن کم م

آن    یبرا  یکه زمان مقرر   نستینشده است و علت آن ا  ی، هرگز عملیگذار جهت شماره  اطواردکنندگان در قبال ارائه اسق  یبرا 

 . از گمرک خارج نشده است  نی ماه ماش  6  یط   کهیماه( درحال  6شده بود )  نییتع
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شود. )در اصطالح شرون  یم  یتلق  صیشود بلکه از زمان ترخینم  یماهه از زمان اظهار تلق  6  یبازه زمان  :زیزارن، گمرک تبر  بهروز

توانند طرح کنند  یداشته باشند م   یی)گمرک و واردکننده( ادعا  نیاز طرف  یکی  یبازه زمان  نیشود.( اگر در ا یم  دهینام  یمهلت زمان

 . بازه مهلت طرح ادعا وجود ندارد  نیبعد از اتمام ا  یول

و    سعتیز  طیمضعر مح  یحذف خودروها  نیهدف قانون گذار از اسعقاط ماشع   گفتگو:  یشعورا  رخانهیمسعئول دب  ،یدرخشعان  نینسعر

شععده نه تنها مشععکالت کمبود ناوگان   نییتع  یها هیرو  کنیخودرو ها بود. ل  نیسععوخت مورد اسععتفاده از ا یاز هدرده  یریجلوگ

مضعاعف    یها  نهیهز لیحمدر گمرکات کشعور، ت  یوادات  یها  ونیرسعوب کام  رینظ  یرا را حل نکرده ، بلکه مشعکالتاسعتان و کشعور  

  شی باعث افزا  تیکرده و در نها  جادیحوزه ا  نیا  یها برا  ونیکام VIN واردکنندگان، سعوء اسعتفاده واسعطه ها از شعماره  یدمراژ برا

 .تمواجه ساخته اس  یا  دهیها شده است و رانندگان را با مشکالت عد  ونیکام متیق

در    زین  یها بود و مشعکالت خاصع   انهیو پا  یامر اداره راهدار  نیا  یکردند، در گذشعته متول  انینشعسعت ب  نیا  نیکه حاضعر  همانگون

خصعوص    نیتواند در ا  یگذشعته م  یها  هیامر و اسعتفاده از رو  یآن به متول  لیرسعد،  تحو  یحوزه وجود نداشعته اسعت. به نظر م  نیا

مشعکالت ثبت سعفارو را مرتفع خواهد    ادیثبت سعفارو به سعازمان صعمت، به احتمال ز  تیولانتقال مسعئ نیراهگشعا باشعد. همچن

انندگان قرار داده  ر  اریدر اخت  التیگردد، چنانچه در قالب تسعه یاز واردکنندگان اخذ م  ونیکه جهت اسعقاط کام  یسعاخت. مبالغ

 واسطه ها را حذف خواهد کرد.  یها  ادهخودرو سوق خواهد داد و سوءاستف  دیرا جهت خر  یشود، قطعا رانندگان واقع

 پیشنهادات 

با عنایت به اینکه اسقاط کامیون های فرسوده در واردات کامیون ها و کشنده های سنگین نقش مثبتی در نوسازی ناوگان حمل    .1

اسقاط    %25تخفیفات  و نقل جاده ای ایفا ایفا نکرده است، لذا پیشنهاد می گردد: واردات خودرو منوط به اسقاط خودرو نگردد و  

 گان ارائه گردد تا فعالین واقعی این حوزه از این تخفیفات استفاده نمایند. خودرو در قالب تسهیالت به رانند

. با عنایت به اینکه متولی واردات و اسقاط کامیون و کشنده های سنگین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بوده و مشکالت  2

واردات کامیون ها و کشنده های سنگین به سازمان  نیز در حوزه در گذشته وجود نداشت، لذا پیشنهاد می گردد: فرایند اسقاط و 

 راهداری و حمل و نقلی جاده ای کشور، طبق مقررات سایق محول گردد. 

های   . به منظور اهمیت نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای، پیشنهاد می گردد: شرط سقف ارزی برای واردات کامیون ها و کشنده3

 سنگین لغو گردد. 

کامیون های جدید، پیشنهاد می گردد: موضون مقدار تعیین شده در تناژ کامیون ها از ماده  یر و تنون هر روز  . با عنایت به تغی4

 حذف گردد.  توسعه کشور  های  برنامه  ی( قانون احکام دائم30بند )ث(  ماده )(  4)
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