ﺧﺮﯾﺪاران ﺷﺮﮐﺖ آذوﯾﮑﻮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ
ﺧﻮدرو ﻣﯽرﺳﻨﺪ؛ رای ﻗﻄﻌﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﺮﮐﺖ
آذوﯾﮑﻮ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۸
ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻫﯿﭻ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ
از ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻧﺪارد و ﺗﺎ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﺷﺪه ،ﻗﻄﻌﻪ در اﻧﺒﺎر دارد ،ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر

زﯾﺎد در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﯽ ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ دردﺳﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻒ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺮز ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:

ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻒ اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺣﺪود  5ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو  MG 360از ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن »آذوﯾﮑﻮ« ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺳﻮژه ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
»آذوﯾﮑﻮ« ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺧﻮد از ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ آذوﯾﮑﻮ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﻠﻠﯽ در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺷﺮﮐﺖ آذوﯾﮑﻮ ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ

آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و اﻃﻼع و آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﺗﺒﻌﺎت آن و ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده و
دروﻏﯿﻦ و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ و ﺑﺎ ادﻋﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﺪارد و ﺑﻪ اﻧﺪازه

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوشﻫﺎ ﻗﻄﻌﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺣﺪود 6400
دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل از ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدروﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدروﻫﺎ
اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺣﻮاﻟﻪداران ﻧﯿﺴﺖ و در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ،اﻋﻼم ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﻮدروﯾﯽ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﺣﻮاﻟﻪداران ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺼﺮاف دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨﺪ  97ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان  20ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز دوﻟﺘﯽ  4200ﺗﻮﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻤﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨﺪ  97ﺗﻌﺪاد  3570دﺳﺘﮕﺎه
ﺧﻮدرو ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدهاﺳﺖ.
ﭘﯿﺮو اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ وﺣﯿﺪ ﻣﻨﺎﯾﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﻌﺎون ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ آﻣﺪه
اﺳﺖ:
ﻣﻨﺎﯾﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﮑﻮاﯾﻪﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﮐﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ آذوﯾﮑﻮ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل  97ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻠﻒ وﻋﺪه ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﻮدرو آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﯾﻢ«.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﻌﺎون ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس
ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺣﻀﺎر ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ و
ﺷﻨﯿﺪن و ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﺧﻠﻒ وﻋﺪه ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ
آذوﯾﮑﻮ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ داده ﺷﻮد«.

وی ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﺮﮐﺖ آذوﯾﮑﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای را اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه  98ﺗﻤﺎم ﺧﻮدروﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﯾﺪاران را ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ«.
ﻣﻨﺎﯾﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻓﻮق ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدروﻫﺎ
را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد و در ﻣﺎهﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﺪود  40دﺳﺘﮕﺎه را
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽداد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺶ از  200دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ داد اﻣﺎ
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس اﻇﻬﺎرات ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻗﻄﻌﺎت ،ﺗﺤﻮﯾﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ«.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﻌﺎون ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ آذوﯾﮑﻮ ﺗﺨﻠﻒ ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ در
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺤﺮز ﺷﺪ«.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ» :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﮐﯿﺎن از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدروﻫﺎ ام ﺟﯽ  360اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎز در
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺎﺷﯽ از آن از ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺒﻠﻎ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮارداد اﺧﺬ ﮐﺮده اﺳﺖ«.

ﻣﻨﺎﯾﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻤﯿﻊ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ دادن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ
ﭘﺮوﻧﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
آذوﯾﮑﻮ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮد و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯿﺎن ﻫﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻒ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪ«.

وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ» :از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﺨﻠﻒ ﺷﺮﮐﺖ آذوﯾﮑﻮ ﻣﺤﺮز اﺳﺖ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و در آﻧﺠﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻀﺎت ﻗﺮار دارد«.

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آذوﯾﮑﻮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدروﻫﺎی ] MGﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ[ –
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ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو آذرﺑﺎﯾﺠﺎن )آذوﯾﮑﻮ( ،ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه و
ﮔﻼﯾﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ اﻣﺎ  ۶۴۰۰دﺳﺘﮕﺎه

ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻗﺮارداد ﻗﻄﻌﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ از ﺗﺤﻮﯾﻞ آنﻫﺎ ﺳﺮﺑﺎز زده و اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎزاد  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﻀﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﯽ ﯾﮑﯽ دو

ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺧﻮدرو ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد.

ﻣﺮداد اﻣﺴﺎل ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ آذﯾﮑﻮ )ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو آذرﺑﺎﯾﺠﺎن( رﺳﺎﻧﻪای ﺷﺪ .اﯾﻦ

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،از درﯾﺎﻓﺖ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺴﺎل از ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻی ﺗﻌﻬﺪات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺺ ،ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد.
اﮐﻨﻮن ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود ﺷﺶ ﻣﺎه از ﻣﻄﺮح ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﻞ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،اﻋﻼم ﮐﺮد» :ﺑﯿﺶ از  ۴۰۰۰ﻧﻔﺮ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ
 ۱۵ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺧﻮدرو  MG۳۶۰از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﯽ  ۸۸ﻣﯿﻠﯿﻮن
و  ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ  ۱۴۰ ،۱۲۰ ،۱۰۰روزه ﮐﺮده و  ۵۰درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻧﻘﺪ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدﯾﻢ«.
اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮی اداﻣﻪ داد» :ﺷﺮﮐﺖ آذوﯾﮑﻮ ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و
آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﺗﺒﻌﺎت آن اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺣﺪود  ۶۴۰۰دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو
ﮐﺮد«.
وی ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ و ادﻋﺎﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وﻗﺖ و ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد» :ﺣﺎل ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل از ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدروﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺧﻮدروﻫﺎ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺣﻮاﻟﻪداران ﻧﯿﺴﺖ و در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﻮد
اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﻮدروﯾﯽ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﺣﻮاﻟﻪداران ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺼﺮاف دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۹۷ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز دوﻟﺘﯽ ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر
رﺳﻤﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻤﺖ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷ﺗﻌﺪاد ۳۵۷۰
دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﻓﺮوش ۶۴۰۰
دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ،ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ  ۱۳۹۷ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮزی از وزارت ﺻﻤﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺠﻮز
ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺣﺪود  ۵۴۰۰دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو را در ﺗﺎرﯾﺦ  ۴ﺗﯿﺮ  ۱۳۹۷درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ

ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﺧﻮدرو ،از ﺣﻮاﻟﻪداران وﺟﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ«.

او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ،ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺣﻮاﻟﻪداران اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ دوﻟﺘﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ وزارت ﺻﻤﺖ ﻫﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪای در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮی در دادﺳﺮای ﺗﻬﺮان ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ
ﺑﺎزﭘﺮس دادﺳﺮا در ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۰ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﺮﮐﺖ آذوﯾﮑﻮ را ﺻﺎدر و در اﻋﺘﺮاض
ﺑﻪ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﺷﺪه ،ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺻﺎدر ﺷﺪه را ﺗﺎﺪ ﮐﺮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻌﺒﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮدن رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻬﻢ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ وی ﺑﺮ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺷﺎﮐﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ و
ﺷﺎﮐﯿﺎن را ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺣﻘﻮق ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻮاﻟﻪداران ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻖ از دﺳﺖ
رﻓﺘﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻘﻮم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ و اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ارﺳﺎل ﺷﻮد ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﺎﮐﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻮرای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ«.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد» :در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،از آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮد ۳۰
درﺻﺪی اﻧﺼﺮاف دﻫﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺮادی ﻫﻢ ﮐﻪ اﻧﺼﺮاف دادهاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻫﻨﻮز وﺟﻬﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪادی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ وﺟﻪ ﮐﺮده و دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻫﻢ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪه اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺧﻮدرو ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺮاردادﻫﺎی وامدار
داﺷﺘﻪ و ﻗﺴﻂ وامﻫﺎ را ﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده و اﻗﺴﺎط روﺑﻪ اﺗﻤﺎم اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮی از ﺧﻮدرو
ﻧﯿﺴﺖ«.
وی اﻓﺰود» :اﻟﺒﺘﻪ در آﺧﺮﯾﻦ اﻗﺪام ،ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻧﯿﺰ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ
روز ﭘﯿﺶ ﻧﺎﻣﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ارﺳﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ آذﯾﮑﻮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم
ﮐﺮده اﺳﺖ ۷۴۶ :دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﻧﺎﻗﺺ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺰﯾﺮات،

ﺧﻮدروﻫﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﻪداران ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻮد .ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ
ﺣﻮاﻟﻪداران )  ۷۴۶ﻣﺸﺘﺮی و ﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن( ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﺎزاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﮏ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮑﯽ-
دو ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺧﻮدروﻫﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎزاد را ﻣﺸﺘﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻧﻮﺑﺖ
او ﺳﻮﺧﺘﻪ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪی ﻣﯽرﺳﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻀﺮی ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم آنﻫﺎ در ﻟﯿﺴﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه از
ﺳﻮی ﺗﻌﺰﯾﺮات وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ،از ﻣﯿﺎن ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ اﻣﮑﺎن رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ آنﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺒﻖ
ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺻﺎدره از وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﭘﯿﺶﻓﺮوشﻫﺎی ﺧﻮد را ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮده و ﺳﻨﺪﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﻫﻢ اﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻤﺎﯾﺖ و وزارت ﺻﻤﺖ آن را روﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ«.

ﺧﺮﯾﺪاران ﺷﺮﮐﺖ آذوﯾﮑﻮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﻣﯽرﺳﻨﺪ ]ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ[ –
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ﺳﯿﺪ ﯾﺎﺳﺮ راﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﻣﻮرد رای ﻗﻄﻌﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﺮﮐﺖ آذوﯾﮑﻮ
ﮔﻔﺖ» :ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ آذوﯾﮑﻮ در رای ﺑﺪوی
ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺎﮐﯿﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺻﻮرت ﺑﺮاﺋﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد،
ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺎﮐﯿﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ رد ﺷﺪ«.
وی اﻓﺰود» :اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،اﺗﻬﺎم وارده از ﺳﻮی ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺪوی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺧﻔﺎ و اﻣﺘﻨﺎع از ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻ
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﻣﺮدود اﻋﻼم و اﺗﻬﺎم ﻋﺪم اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ آذوﯾﮑﻮ وارد داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ در ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺗﻬﺎم ﻣﺬﮐﻮر را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ«.
راﯾﮕﺎﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد» :ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ “ﻟﻮﮐﺴﮋن  ”u6از
ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری و ﺧﻮدرو “داﻧﮓ ﻓﻨﮓ  ”s50از اواﺧﺮ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺸﺘﺮی را ﺻﺎدر ﮐﺮد و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد«.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :در ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ 12
درﺻﺪ از زﻣﺎن ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻗﺮارداد ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺷﻌﺒﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺧﺴﺎرت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺮارداد در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻗﺮارداد ذﮐﺮ ﺷﺪه را ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﮐﺮد«.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد» :ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از
زﻣﺎن ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﺮاردادی ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  7.25درﺻﺪ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻌﻼم از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در زﻣﺎن اﺟﺮا و ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار دادن ﻣﻌﺎدل روز ﺗﻮرم را ﻣﻼک ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺮار داد.

ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮده و ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

