ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻀﺎح
وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ؛ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ در
ﺻﻨﻌﺖ واردات ﺧﻮدرو و ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزی -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﮕﺎه ﻃﻮﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
»ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری« وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﮐﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﻢ او ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﻮدرو ﮔﺮه ﺧﻮرده ﺑﻮد ﺑﺎ  51اﻣﻀﺎء ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ،اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز ،ﺧﺮوج ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺲ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ از اﯾﺮان ،ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم واردات ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦﺷﺎن
در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﻌﺪ از ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻗﻬﻘﺮا ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ و وارداﺗﯽ را ﺑﻪ ﻃﺮز ﺷﮕﻔﺖ آوری اﻓﺰاﯾﺶ و ﺧﺮﯾﺪ و

ﻓﺮوش را دﭼﺎر رﮐﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪن
ﻫﺰاران ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزی و ﺧﻮدرو ﺳﺎزی اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه داران زﯾﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ راﻧﺖ ﺧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از واردات ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﺎزار را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎزل و ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺮﺳﺎم آور ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮاﯾﺪ ﺑﺪون زه ﮐﻪ در ﺑﺎزار آزاد ﺣﺪود 40
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاض ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﺮاﺷﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻻن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺧﻮدروﺳﺎزی را دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺮده و ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی را در
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻗﺮار داده ،ﺗﻨﻬﺎ دﻻﻻن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آب ﮔﻞ آﻟﻮده ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮد دﺳﺖ
ﺳﻮداﮔﺮن ﺑﺎزار ﺧﻮدرو را ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی اﯾﺮان ،اﻣﺮوز در ﺑﺎزی ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتﻫﺎ و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﺎن در ﺣﺎل ﻣﺮگ اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ
ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ رای ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻀﺎح وزﯾﺮ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی او را در 15
ﻣﺤﻮر در ﺣﻀﻮر ﺧﻮدش ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺣﺎﺟﯽدﻟﯿﮕﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ از ﻃﺮح اﺳﺘﯿﻀﺎح
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ  51اﻣﻀﺎ ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ

ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح در  ۱۵ﻣﺤﻮر ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ ﻃﺮح اﺳﺘﯿﻀﺎح وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

» ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﻨﺠﺎﻧﺒﺎن اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺻﻞ
 ۸۹ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺎده  ۲۲۲آﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ذﯾﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎی
اﺳﺘﯿﻀﺎح آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت را دارﯾﻢ .ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ
اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻔﺎد آﻦﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﻣﺒﺬول
ﭘﺬﯾﺮد.

 -۱ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽروﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و اﺣﺘﮑﺎر ﮐﺎﻻ
 -۲ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ و ﮐﺎﻫﺶ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺰاران واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺮاج ﺻﺪﻫﺎ
ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﻬﻨﺪس ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۳ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻖ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮض دﺳﺘﺒﺎف ،ﻋﺪم ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﺎن و
ﺿﻌﻒ در ﺣﻔﻆ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮش اﯾﺮان در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ.
 -۴ﻋﺪم ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺤﺼﻮل واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ذوبآﻫﻦ ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎ ،ﻓﻮﻻدﺳﺎزیﻫﺎ و…
 -۵ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻬﺮهوری و اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن در ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۶ﻋﺪم اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﻪ دوﻟﺖ در ﻓﺮوردﯾﻦ  ۹۷ﺑﺮای اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﻪ رﻫﮕﯿﺮی در ﻓﺮﺻﺖ دو ﻣﺎه
ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -۷ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﮐﺎﻣﻞ وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻃﺮح ﺷﻨﺎﺳﻪ رﻫﮕﯿﺮی
 -۸ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻞ ۴۴
 -۹ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﺟﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
 -۱۰وﺟﻮد ﻓﺴﺎد و راﻧﺖ در واردات ﺧﻮدرو و ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ارز
 -۱۱ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ ،اﺣﺘﮑﺎر ﺧﻮدرو و ﺑﻪ ﻫﻢرﯾﺨﺘﮕﯽ
ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱۲ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و وﺟﻮد ﺿﻌﻒ در ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻤﯿﺪرو
 -۱۳ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﻌﺎدن و اﺧﺬ ﺣﻘﻮق ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل از ﻣﻌﺎدن
 -۱۴ﻋﺪم اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻋﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﺎن رأی
اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺎﻣﻞ:
– ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
– ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
– رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ،ﺗﺜﺒﯿﺖ و ارﺗﻘﺎی روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ

– ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ
– ارﺗﻘﺎی ﺳﻬﻢ و ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ
– ﺑﻬﺴﺎزی و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ
– ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
– ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ
– ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ،ﻧﻮآوری و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
– ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
– ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واردات و ﻫﻤﮑﺎری و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺠﺪاﻧﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق
– ارﺗﻘﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎﻏﻞ و ﻣﻮردﻧﯿﺎز
– ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
 -۱۵ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺘﯽﺳﺎزی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪه«

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

