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ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد  40ﻫﺰار ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از
ﺧﻮدروﺳﺎزان اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻتﺷﺎن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ؛ ﺣﺘﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزی
ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻧﯿﺰ در ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺷﺪهاﻧﺪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ
داده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺮ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش  40ﻫﺰار ﺧﻮدرو ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ
دارﻧﺪ و در ﭘﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ »رﺿﺎ ﺷﯿﻮا« رﺋﯿﺲ
ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده ،اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺷﺮوط ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺪﯾﺪ
دارد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﻮدرو و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺳﻦ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎﻻی 18
ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺮﯾﺪار ﺧﻮدرو ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل ﺣﻖ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻓﻘﻂ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز ﻣﺼﻮب ﺷﻮد ،در ﭘﯿﺶ
ﻓﺮوش ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮدروﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه
ﻣﻨﻄﻘﯽﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ آﯾﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮی در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

»ﺑﺎﺑﮏ ﺻﺪراﯾﯽ« ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری
ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮی ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺑﺮای آن ﺣﮑﻢ ﻣﺴﮑﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت را دارد

ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از اﺟﺮای آن ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ و ﻏﯿﺮ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد:

»ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮدروﻫﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮ وارد ﺑﺎزار ﺷﻮد ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﻋﻄﺶ در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ دﻻﻻن ﻫﻤﯿﺸﻪ راﻫﯽ ﺑﺮای ورود
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل دﻻﻻن ﺧﻮدروﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺴﺎﻃﯽ ﯾﺎ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪای ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮوﺧﺖ
و ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﻨﺪ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺮﯾﺪار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.
ﺻﺪراﯾﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﻣﻮال ﻣﺮدم ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﺮد و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻓﺮوش
آﻧﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﭼﺮاﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺷﺨﺎص را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد» :در ﻫﯿﭻ
ﮐﺠﺎی دﻧﯿﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻼ ،ﺣﻖ ﻓﺮوش را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
ﻏﯿﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﺳﺖ ﭼﻮن ﺧﻮدرو ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻮال ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای آن ﺗﻌﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺮد .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﻣﺜﻞ ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺪت و ﮐﻢ ﺑﻬﺮه در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻬﺎء ﺧﻮدرو را ﻧﻘﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد«.

ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و
ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺻﺪراﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺧﻮش ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﻮد.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮ ﻗﻄﻌﯽ از وارد ﺷﺪن ﻗﻄﻌﺎت در ﮔﻤﺮک
ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺧﻮدرو ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و در ﺻﻮرت وارد ﺷﺪن
ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﺮخ ارزی در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد:

»درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ دﻻر آزاد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان در ﻓﺮوش ﺧﻮدرو،
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺤﺮان در ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﭼﺮاﮐﻪ واردات ﻗﻄﻌﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺧﻮدروﺳﺎزان اﺻﺮار ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو دارﻧﺪ و اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮی از وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻗﻄﻌﺎت ،ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

