دﻟﯿﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪن ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻪ
ﺑﻮد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﮕﺎه ﻃﻮﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
در اداﻣﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻒ در ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ  6400ﺧﻮدروی ﻟﻮﮐﺲ و ﺗﺤﻘﯿﻖ از
ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن دﺧﯿﻞ در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ ﻓﺮد ﮐﻪ آﻗﺎی »م« ﻧﺎم دارد ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﮐﻠﯿﺪی وزﯾﺮ
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﺑﺎزﭘﺮس ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه و از وی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺮار وﺛﯿﻘﻪ آزاد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﺴﻨﯽ اژهای در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻮال دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ از وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﭘﺎﺳﺦ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ:

»آنﻫﺎ ﯾﮑﺴﺮی ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ دادهاﻧﺪ و دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺳﻮاﻻت اﯾﻦ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دادهاﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﺠﺎرت اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ،96ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻫﻢ
از  25ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺤﺮز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه؛ ﻟﺬا ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﮐﺮده و ﺑﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات اﻃﻼع دادﯾﻢ و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد«.
ﻣﻌﺎون اول ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد» :ﺳﻮال اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
رﺳﯿﺪﯾﺪ ،ﻏﯿﺮ از ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ،آﯾﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺨﻠﻔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﯾﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﻮردی ﺷﺪه؟ آﯾﺎ آنﻫﺎ را ﻋﺰل ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﯾﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻫﻨﻮز دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و دارﻧﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.

ﻣﺤﺴﻨﯽ اژهای ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪوا ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان از ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻫﻤﮑﺎری

ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎرت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس وی در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر دﺳﺘﮕﯿﺮیﻫﺎ ﮔﻔﺖ:

»اﯾﻦﻫﺎ اﻟﺒﺘﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ در ﺗﻬﺮان دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﻗﺒﻼ  13دﺳﺘﮕﯿﺮی داﺷﺘﯿﻢ،
 5ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ اﺧﯿﺮا ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺮوز ﺣﮑﻢ ﺟﻠﺐ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی داده ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ اﻓﺮاد
دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺪه اﻃﻼع ﻧﺪارم؛ وﻟﯽ اﺑﺘﺪا  13ﻧﻔﺮ در ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ و  5ﻧﻔﺮ ﻫﻢ اﺧﯿﺮا دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﺮار آزاد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ اﺣﻀﺎر ﺷﺪه ،وﻟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺎن ﻧﺸﺪه،
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم«.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش واردات ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺪت  8ﻣﺎه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﺪادی از واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ
ﻻﺑﯽﮔﺮی و ﺗﺨﻠﻒ ﺗﻮاﻧﺴﺘﺪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و واردات ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺧﻮدرو اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ را دور ﺑﺰﻧﻨﺪ.
اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو ،ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وارد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﯿﺶ از
 13ﻫﺰار و وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻗﻤﯽ در ﺣﺪود  6ﺗﺎ  7ﻫﺰار ﺧﻮدرو در زﻣﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن
ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺘﺎرش وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪه ،ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ واردات
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺤﺮز و ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ روﻧﺪ اﻓﺮادی
ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ ﻗﯿﺪ وﺛﯿﻘﻪ آزاد ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﺳﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

