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 ١٣٨٢.٣.٢٠مورخ  ١٠٣٩٨۴بنا بھ پیشنھاد شماره  ١٣٨٢.۴.١ھیأت وزیران در جلسھ مورخ 
 صنایع و معادن و بھ استناد اصل یکصد و سی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اسالمی وزارت
 :فنی واردات خودرو را بھ شرح زیر تصویب نمود نامھ ضوابط ، آیین ایران

 
 نامھ ضوابط فنی واردات خودرو آیین

 آالت راھسازی (بھ استثنای مواردی کھ بھ تصویب نواردات انواع خودرو و ماشی -١ماده 
 رسد) منوط بھ وجود نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در ایران می ھیأت وزیران

 تأیید نمایندگیھا و نظارت بر فعالیت آنھا بر عھده باشد. تعیین ضوابط مربوط بھ می
 ا ھماھنگی و ھمکاریباید ب وزارت بازرگانی خواھد بود. تنظیم و نظارت بر این ضوابط

 وزارت صنایع و معادن صورت پذیرد. تا تنظیم و اعالم ضوابط جدید، ضوابطموجود و مورد
 .عمل وزارت صنایع و معادن اجرا خواھد شد

 شرکتھای وارد کننده خودرو باید ھنگام ثبت سفارش متعھد گردند کھ ضوابط -٢ماده 
 ،(٣) و ھمچنین الزامات مواد (١اده (، موضوع م خدمات پس ازفروش و تأمین قطعات یدکی

 .نامھ رارعایت نمایند ) این آیین۵و ( (4)
 ، باید با استانداردھای خودروھای وارداتی از نظر آالیندگیھای محیط زیست -٣ماده 

 مورد تصویب
 عالی حفاظت محیط زیست انطباق داشتھ باشد. مسقولیت نظارت بر ھیأت وزیران و شورای

 .سازمان حفاظت محیط زیست خواھد بودعھده  این امر بھ
 خودروھای وارداتی از نظر استانداردھای ایمنی و کیفیت باید با استانداردھای -۴ماده 

 عھده مؤسسھ استاندارد و ، بھ اجباری کشورانطباق داشتھ و مسؤولیت نظارت بر آن
 .باشد تحقیقات صنعتی ایران می

 ای مصرف سوخت مورد تصویب کمیتھ موضوع مادهخودروھای وارداتی باید با معیارھ -۵ماده 
 ، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسالمی ایران (و قانون برنامھ سوم توسعھ اقتصادی(121)

 شود) انطباق داشتھ و مسؤولیت نظارت بر این براساس قانون تعیین می یا مرجع دیگری کھ
 تا تدوین و اعالم باشد. عھده مؤسسھ استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران می امر بھ

 ، معیارھای روز پذیرفتھ شده درکشورھای اتحادیھ اروپایی مالک عمل معیارھای یاد شده
 .خواھد بود

 ) کھ از سال ساخت ھای متحرک نو (کار نکرده ورود کامیون و اتوبوس و شاسی -۶ماده 
 . آنھا کمتر از دوسال سپری شده باشد، مجاز است

 خودروھای سواری کھ از تاریخ تولید آنھا بیش از یک سال گذشتھورود انواع  -٧ماده 
 . باشد ممنوع است

 ، صرفاً  ) با قدمت تا دو سال از زمان ساخت واردات خودروھای نو (کار نکرده -٨ماده 
 . برای کاربریتاکسی و وانت عمومی (پالک قرمز) بالمانع است

 ا کار کرده کھ از سال ساخت آنھاآالت راھسازی و معدنی نو و ی ورود ماشین -٩ماده 
 . در مواردی کھ بھ تشخیص وزارت صنایع و سپری شده باشد مجاز است کمتر از پنجسال



 ازسال ساخت گذشتھ باشد کھ ازای ھرسال شودبھ می معادن مشابھ آنھا در داخل کشورساختھ
 .شود دو واحد بھ میزان سودبازرگانی آنھا اضافھ می

 (١%) (٩٠سوز (گازسوز و دوگانھ سوز) نود درصد ( CNG خودروھای سود بارزگانی -١٠ماده 
 .گردد سودبازرگانی خودروھای بنزینی و دیزلی مشابھ تعیین می

 (٢، مدل و مشخصات اصلی خودروھای قابل ورود در چارچوب الزامات ماده ( مارک -١١ماده 
 ، سازمان حفاظت انی، بازرگ ھای نفت وزارت صنایع و معادن با ھمکاری وزارتخانھ توسط

 ایران ظرف مدت حداکثر دو ماه اعالم و استانداردوتحقیقات صنعتی محیط زیست و مؤسسھ
 .ماه یک بار بازنگری خواھد شد ھرشش
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