ﺑـﺮای ﺧﺮﯾـﺪ ﺧـﻮدرو ﺗﯿﺒـﺎ ﭼﻘـﺪر
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد +ﺟﺪول
][ad_1
 ،اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  2500دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮوش
داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﯿﻦ  4ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺣﺪود  1100درﺻﺪ واردات ﺳﻪ ﻣﺪل
ﺧﻮدروی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺑﺎزار ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﭘﺮﯾﻮس ،ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ
و ﻟﮑﺴﻮس ان اﯾﮑﺲ 300رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﯾﺎ اﺗﻔﺎق ﺟﺪﯾﺪی رخ داده ﮐﻪ
ﺑﺎزار ﺧﻮدروی اﯾﺮان را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻗﯽ و
ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ… .
…؛ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﯿﺮوزﮐﻮﻫﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﻢ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﭘﺮداﺧﺖ  .وی
ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﻤﺮک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اداری و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی اﻗﺪام ﮐﻨﺪ … .
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﻃﺮح وﯾﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل  90ﺑﺎ  100ﻫﺰار
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  800ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺰان :ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺎی دﺳﺖ دوم ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎرﮐﺮد و ﻣﺪل ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد .ﻃﺒﻖ ﺟﺪول زﯾﺮ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻃﺮح وﯾﻮ ﮐﻮﯾﺮ ﺑﺎ  100ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﮐﺎرﮐﺮد
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  800ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد… .
… .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎﺟﺮای اﺧﯿﺮ ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻤﻪ ﻫﯿﺎﻫﻮ ،ﻓﻘﻂ 10زن اﯾﺮاﻧﯽ در
ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﺸﺖ درﻫﺎی اﺳﺘﺎدﯾﻮم آزادی ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن
ﺣﻀﻮر در ورزﺷﮕﺎه ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 10ﻫﺰار ﯾﺎ ﭘﻨﺞ
ﻫﺰار ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮑﻬﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ،ﻗﻄﻌﺎً ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮری ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ… .
… .آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود  18ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ
ﺑﻨﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت  30ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ… .

واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و
ﺑﯿﺶ از  12ﻫﺰار
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… .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎﺟﺮای اﺧﯿﺮ ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻤﻪ ﻫﯿﺎﻫﻮ ،ﻓﻘﻂ 10زن اﯾﺮاﻧﯽ در

ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﺸﺖ درﻫﺎی اﺳﺘﺎدﯾﻮم آزادی ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن
ﺣﻀﻮر در ورزﺷﮕﺎه ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 10ﻫﺰار ﯾﺎ ﭘﻨﺞ
ﻫﺰار ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮑﻬﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ،ﻗﻄﻌﺎً ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮری ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ… .
… اﯾﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه و ﮐﺎرﮔﺮدان ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﺖ
ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ :اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮدم
ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای آن ﺗﺎ  20ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .وی
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻣﺎ دو ﻧﻮع ﺳﯿﻨﻤﺎ دارﯾﻢ ،ﺳﯿﻨﻤﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﺪل
ﺳﺎده آن ﻓﯿﻠﻢ ﻗﺼﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی …
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی وارد ﺣﻮزه اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺮارداد ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﯾﺮان اﯾﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از  330ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺗﻨﺨﻮاه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﻫﻤﻮاره در ﮔﺮدش ﻧﮕﻪ دارد .ﭼﻪ
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺴﯿﺮ اﯾﺮان در ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد؟ ﻗﺎﺋﻢ
ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺴﯿﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺪل از
ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺳﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﯾﺮان ﻣﺴﯿﺮ اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﮐﺮده و ﺑﻪ …
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… ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮﯾﺎر زرﺷﻨﺎس ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ و دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ روزﺑﻪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ و اﺑﻌﺎد آن ﭘﺮداﺧﺖ .در اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﻮذ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻮرد واﮐﺎوی
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ… .
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮوﺗﻦ ﻧﮋاد ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از اﺳﯿﺮ و آﻣﺎر ﮐﻠﯽ ﺗﺒﺎدل
اﺳﺮای ﺟﻨﮕﯽ در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﭘﺮداﺧﺖ و در ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ
ﻣﺠﯿﺪ ﺷﺎه ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اداره اﺳﺮای ﺟﻨﮕﯽ و
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺮا و ﻣﻔﻘﻮدﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺳﺮا و ﻣﻔﻘﻮدﯾﻦ در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن آﻣﺎر ﺗﺒﺎدل اﺳﺮا در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﺗﺒﺎدل اﻧﺒﻮه در ﺳﺎل
 69اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ… :
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺧﺒﺎر ﺧﻮدرو  ،ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻧﻘﺪی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای 5
ﻣﺤﺼﻮل  DSاز  4ﺗﺎ  7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ  30 ، 15و ﯾﺎ 60

روزه ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﻮه ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
ﺗﺤﻮﯾﻞ  60روزه ﻣﺤﺼﻮﻻت  DS، 21درﺻﺪ ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل  DSدر اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺪل ﻫﺎچ ﺑﮏ  DS 3ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
 135٫4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ) ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺨﻔﯿﻒ( اﺳﺖ و
ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮدرو ﺳﺪان اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ …
… .ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺴﺮی  11ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی
ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﻧﻔﺖ )ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ 50
دﻻر( در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻫﺪاف درآﻣﺪﻫﺎی
ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺎی ﻧﻔﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﻮد و
دوﻟﺖ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی …
… اﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ و ﭘﺮداﺧﺖ  60ﻫﺰار دﻻر ﺑﻮد ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ،
ﻫﻨﻮز  120ﻫﺰار دﻻر از اﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﻬﻠﺖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﯿﺪه ،ﺷﻄﺮﻧﺞ اﯾﺮان را ﺗﻌﻠﯿﻖ
و ﻧﺎﻣﺶ را از رﻧﮑﯿﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﺎرج ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
ﺷﻮﺧﯽ ﻧﺪارد .ﻣﺬاﮐﺮات ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺷﻄﺮﻧﺞ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﭙﺎﻧﺴﺮی ﮐﻪ ﻗﺮار
ﺑﻮد  60ﻫﺰار دﻻر ﺑﭙﺮدازد ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﻮد ،ﺗﻌﻠﯿﻖ اﯾﺮان در
اﯾﻦ رﺷﺘﻪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ… .
ﺑﻪ ﮐﺎر در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺪرش ﭘﺮداﺧﺖ .او ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪرش ﻫﻤﺴﺮی را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪل ﺑﻮده اﺳﺖ ،دوﻧﺎﻟﺪ ﺟﻮان ،ﻫﻤﺴﺮش را در ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﺸﻦ و
ﻣﺪل ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﮐﻤﯽ ﮐﺶ و ﻗﻮس ،ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ  100ﻫﺰار
دﻻری از وی ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮد .واﻧﺴﺎ ﺗﺮاﻣﭗ  Vanessa Trumpو دوﻧﺎﻟﺪ
ﺟﻮان ،ﭘﻨﺞ ﻓﺮزﻧﺪ دارﻧﺪ .دوﻧﺎﻟﺪ ﺟﻮﻧﯿﻮر ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرگ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮش واﻧﺴﺎ و دﺧﺘﺮش …
… ﺟﺎﻧﻌﻠﯽ زاده اﻓﺰود :ﻣﺎ در ﺳﺎل  95ﻧﺴﯿﻢ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه
ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺟﺪول ﮔﺬاری ،آﺳﻔﺎﻟﺖ رﯾﺰی ،اﺣﺪاث ﭘﺎرک ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ ای ﻣﺘﻌﺪد ،و ﺗﺠﻬﯿﺰ
ﭘﺎرک ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ ای ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد… .
… ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش رﻗﺒﺎی اوﺗﻠﻨﺪر  ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش  18ﻣﺎﻫﻪ
ﺑﺪون ﺑﻬﺮه ﺑﺮای ﺧﻮدرو اوﺗﻠﻨﺪر در ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آرﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎن ﻧﻮﯾﻦ آرﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺪل  2017ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻫﺎی  5روزه و ﯾﺎ 30

روزه ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺘﺮی را در ﺟﺪول ﻓﺮوش ﺧﻮد ﺟﺎی داده ﮐﻪ در ﺻﻮرت
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮاﯾﻂ  30روزه ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺶ …
… ،اﮔﺮ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺎن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﯿﺮاژﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ و
در ﺣﺪ  10ﺗﺎ  15ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدروﯾﯽ ﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .اﺻﻮﻻ ﺑﺮای
10ﻫﺰار ﺧﻮدرو ،ﺗﻮﻟﯿﺪ  CKDﺻﺮﻓﻪ ﻧﺪارد ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدرو .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدرو ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت  CBUﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وارد ﺷﻮد… .
… ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﻼم ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو  93ﻣﯿﻠﯿﻮن و 50
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی  ،ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش و اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻃﺮح ﻓﺮوش ﻧﻘﺪی زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ و رﻧﮓ
ﺧﻮدرو ﻓﻘﻂ ﻣﺸﮑﯽ اﺳﺖ  .در ﻃﺮح ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ اوﻟﯿﻪ 15
و  20ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ  19و  18درﺻﺪ اﺳﺖ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﻫﺎ
آذر و دی ﻣﺎه اﺳﺖ .در ﻃﺮح ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺧﻮدرو ﻫﺎ ﺑﺎ اﻗﺴﺎط  12و 24
ﻣﺎﻫﻪ وﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد… .
…؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺳﺎﯾﭙﺎ و ﭘﺎرس ﺧﻮدرو در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻨﻬﺎ  335دﺳﺘﮕﺎه از
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﻣﺎه اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ .در
ﻋﻮض اﻣﺎ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﯿﺮاژ ﺗﯿﺒﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  155درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش
دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد ،ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ،ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و  232دﺳﺘﮕﺎه ﺗﯿﺒﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮدادﻣﺎه اﻣﺴﺎل در ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.در ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺪل
ﻫﺎ اﻣﺎ ﺳﻤﻨﺪ دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز ﻧﯿﺰ ﺑﺎ …
…< اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی داﺗﺴﻮن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را در
اﯾﺮان ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد و اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه ﺧﺮوج ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪل
ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد را ﺻﺎدر ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را از رده ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﯿﺴﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺧﻮدرو در
ﺳﺎل اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش
ﺑﺎزار ﺧﻮدروﯾﯽ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه در اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو در
اﯾﺮان …
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﯿﺒﺎ
ﭘﺮاﯾﺪ 131
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ

 100ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﭘﺮاﯾﺪ SE111ﻣﻌﺎدل  200ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن،
ﻣﻌﺎدل  100ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﺳﺎﻧﺪرو اﺳﺘﭗ وی اﺗﻮﻣﺎت 200
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ در ﺑﺎزار
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ :ﺧﻮدرو ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﺗﯿﺒﺎ  25ﻣﯿﻠﯿﻮن و  550ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن … 25
… ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﯿﺒﺎ  100ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﭘﺮاﯾﺪ SE111ﻣﻌﺎدل  200ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن،
ﭘﺮاﯾﺪ  131ﻣﻌﺎدل  100ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﺳﺎﻧﺪرو اﺳﺘﭗ وی اﺗﻮﻣﺎت 200
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ در ﺑﺎزار
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ :ﺧﻮدرو ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار …
… :در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  100ﻫﺰار واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﻗﺸﺎر ﮐﻢ
درآﻣﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ  2400ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ و 420
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﯾﺎراﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ وﺟﻮد
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ ﻫﯿﭻ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ… .
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺟﺪول ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در اردوﮔﺎه
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ – ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﺮدان اﻟﺒﺮز ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮوﻫﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزی و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ… .
… ﻣﺮﺳـﺪس ﺑﻨـﺰ  GLE 500 Eاوﻟﯿـﻦ ﺷﺎﺳـﯽ ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺎ از ﺑﺮﻧـﺪ ﻣﺤﺒـﻮب
اﺷﺘﻮﺗﮕﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  GLE500ﻫﺎﯾﺒﺮﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﻼس ﺷﺎﺳﯽ
ﺑﻠﻨﺪﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد ،ﺣﺘﯽ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ داﺧﻠﯽ آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺪل
ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ وﺟﻮد ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﮐﻤﯽ
از ﻓﻀﺎی ﺑﺎر اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ… .
ﻣﯽ دﻫﺪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود  18ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  12ﻫﺰار ﺑﻨﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﺳﺎل  96ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت
 30ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻌﻤﺖ زاده ،در  4ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺷﺘﻐﺎل ﺟﺪﯾﺪ
در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت و اﺻﻨﺎف اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﺮای اﻣﺴﺎل 450
ﻫﺰار ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار …
… ،ﺗﻨﻬﺎ  4دﺳﺘﮕﺎه ﭘﮋو
ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻮده
ﺧﻮدروی ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺴﺎﺑﺮﺟﺎم

 2008در ﺟﺪول ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﺮان ﺧﻮدرو ذﮐﺮ ﺷﺪه
ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮﻧﺘﺎژی در زﻣﺎن اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻂ
اﺳﺖ ،ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﮋو  2008ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
اواﯾﻞ اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺣﻀﻮر روﺣﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ

ﺟﻤﻬﻮر در اﯾﺮان ﺧﻮدرو اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ و در آن زﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺒﻮه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ،ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو …
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی وارد ﺣﻮزه
اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺮارداد ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﺮان اﯾﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از 330
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﺨﻮاه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و
اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﻫﻤﻮاره در ﮔﺮدش ﻧﮕﻪ دارد .ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺴﯿﺮ اﯾﺮان در
ﺧﺮﯾـﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ را ﺗﻐﯿﯿـﺮ داد؟ ﻗـﺎﺋﻢ ﻣﻘـﺎم وزﯾـﺮ راه و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺴﯿﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺪل از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
ﺳﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ …
اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺪل ﺧﻮدروی داﺧﻠﯽ در ﺑﺎزار اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﯿﺒﺎ  100ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﭘﺮاﯾﺪ  SE111ﻣﻌﺎدل  200ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن،
ﭘﺮاﯾﺪ  131ﻣﻌﺎدل  100ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﺳﺎﻧﺪرو اﺳﺘﭗ وی اﺗﻮﻣﺎت 200
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ در
ﺑﺎزار ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ  .ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ :ﺧﻮدرو …
… ،ﺣﺘﻤﺎً در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎﺟﺮای
اﺧﯿﺮ ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻤﻪ ﻫﯿﺎﻫﻮ ،ﻓﻘﻂ 10زن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﺸﺖ
درﻫﺎی اﺳﺘﺎدﯾﻮم آزادی ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻀﻮر در ورزﺷﮕﺎه ﺷﺪﻧﺪ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 10ﻫﺰار ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮑﻬﺰار ﻧﻔﺮ
ﺑﻮد ،ﻗﻄﻌﺎً ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮری ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ… .
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