ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ۲۵ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻃﻠﺐ
ﻣﺮدم از ﺧﻮدروﺳﺎزان ﮐﺠﺎﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﮕﺎه ﻃﻮﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۸
در ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮان دو ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪی و ﺑﺪون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده
از راﻧﺖ و ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ﺑﻮده اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﻮدروﻫﺎی ﻧﺎﻗﺺ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻣﯿﺪ واﻫﯽ ﺧﻮدرو ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﺑﻬﺮام ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ« ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ  ۹۰ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮدم  ۲۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد

ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺑﺖ ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎت آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮده از ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻃﻠﺐ دارﻧﺪ و ﻫﻨﻮز
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﭘﻮل ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد.
اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ »ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ« ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد» ،ﻫﺎﺷﻢ ﯾﮑﻪ زارع« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮان
ﺧﻮدرو ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪی و ﺑﺪون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ »ﻋﻠﯽ
آﺑﺎدی« ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ او ﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﺻﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺣﻤﯿﺪ ﻓﻮﻻدﮔﺮ« ﻋﻀﻮ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و
ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ از ﺑﺮﮐﻨﺎری ﯾﮑﻪ زارع اﻇﻬﺎر ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ »ﻣﺤﺴﻦ ﮐﻮﻫﮑﻦ« ﺑﺮ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮاﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ،ﺑﺮﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮدروﺳﺎزان
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺎﺟﺮا ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮی در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
»ﺑﻬﺮام ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ« ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﯿﺮاز و ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ  ۹۰ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،راﻧﺖ و
اﻧﺤﺼﺎر ﺑﺎزار ﺧﻮدروﺳﺎزان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﺮﻧﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو اﻣﺘﯿﺎز وﯾﮋهای ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺧﻮدروﺳﺎزان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ:

»در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺧﻮدروﺳﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه دارﻧﺪ ،ﺧﻮدرو را ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻣﺘﯿﺎزات و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺪﻫﯽ  ۱۰۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزان و
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺑﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺸﺪه ،ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ،راﻧﺖ،
ﻻﺑﯿﮕﺮی ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺎﻓﯿﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﻤﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی از اول ﺗﺎ
اﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺣﻮزه رﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺧﻮدروﺳﺎزان
را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻧﯿﺮو داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ
اﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﯿﺮاز ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ،ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ زﯾﺎن
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻼم ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﺧﻮدروﺳﺎزان از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ» :ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺪﻫﯽ دارد ،ﻣﺮدم از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو اﻋﻼم ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﻃﺮﻓﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺟﻬﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ را در ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻓﺼﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺧﻮدروﺳﺎزان دﻧﯿﺎ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﺮان در ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ
ﺧﻮدروﺳﺎزان را در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺒﻮدن ﺧﻮدروﺳﺎزان در ﺳﻮاﻧﺢ و ﺟﺒﺮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﺎت را از
ﺧﻼءﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺧﻮدروﺳﺎزان را
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد؛ در ﻧﺒﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ودارای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﺪاﻧﻨﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺳﻠﺒﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ «.اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻪ ورود ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺨﻠﻒ
در ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:

»اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  ۲۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻪ
ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺎﺑﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش از ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﮐﺠﺎﺳﺖ .ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدرو را ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺑﺪون وﺟﻮد
ﻗﻄﻌﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ،ﺟﺮم و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﺮاﺷﯽ اﺳﺖ .ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻪ
ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  ۲۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان از ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان را ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ
ﺳﺎزان ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺠﺎ اﺳﺖ ۳۰ ،ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ وام ﮔﺮﻓﺘﻪ و
اﮐﻨﻮن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد دﻻﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺣﺠﻢ از زﯾﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻣﺘﯿﺎزات و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی وﯾﮋه ﭼﯿﺴﺖ«.

او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﺠﻠﺲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ
ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﯾﮏ
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﻮد و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﺰ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت
ﻣﺪﯾﺮه ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﻔﻮذﻫﺎ و ﻻﺑﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻫﺮمﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ را
ﮐﻨﺪ و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎور دارد ﭘﺲ از ﺗﻐﺮ در رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻈﺎرت اﻣﯿﺪوار
ﮐﻨﻨﺪهای از ﻃﺮف اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﯾﺎ وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﺮ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻧﺒﻮدﯾﻢ و اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ
دﻻﯾﻞ ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮان ﺧﻮدور را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﺎ در ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻃﺮح
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺧﻮدرو ﺣﺬف ،اﻣﺎ در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ،اداﻣﻪ داد:

»از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی را ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮدﯾﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮوش ،ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﻮدرو ،درﺻﺪ ﺳﻮد و ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺒﻠﯽ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺨﻠﻒ از
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات آن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را در
ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ داﺷﺘﯿﻢ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو از ﺳﻮی ﺧﻮدروﺳﺎزان را ﺷﺎﻫﺪ
ﻧﺒﻮدﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد

را ﺑﻪ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻈﺎرت در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺗﺨﺼﺼﯽ آن در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎ ﺳﻮال ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﻮدرو در ﮐﺸﻮر اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺻﺮار دارﻧﺪ ،ﻫﺪف
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺸﻞ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮده ،ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﮔﺰارﺷﯽ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻧﺪاده و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮی ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

