ﻧـﺎﻣﻪ ﺗـﻮﮐﻠﯽ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎﻧﮕﯿﺮی در
ﻣــﻮرد ﻗﺮاردادﻫــﺎی ﻣﺤﺮﻣــﺎﻧﻪ
ﺧﻮدروﺳﺎزی
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز  ،در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ،
آﻣﺪه:ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻫﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺴﺎد را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﺎورد و ﻫﻢ ﻋﻘﺒﮕﺮد .ﺧﻮدروﺳﺎزی اﯾﺮان و ﺑﯿﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺠﯿﺮه ارزش در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻣﺸﺮوح اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺑﺮادر ارﺟﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی
ﻣﻌﺎون اول ﻣﺤﺘﺮم رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد
ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام
ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ اﻃﻼع دارﯾﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ،ﯾﮑﯽ از
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺧﺒﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﺟﺎم در ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای ﮐﺸﻮر
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺨﺶ ﺧﻮدرو ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
ﺑﻪ زودی اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ و ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻃﺮف
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،در ﺑﺎره ﺧﻮدرو ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،و اﺧﺒﺎر ﻣﻮﺛﻘﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص
ﻣﺤﺘﻮای ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ،اداﻣﻪ
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﺤﻖ ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﻮدرو داﺧﻠﯽ ،ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و ﺣﻔﻆ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﻤﻞ ﺳﺎل
ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ،ﺑﺪون ﻣﺴﻤﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﭼﻨﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﯿﻬﻨﺪوﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻂ از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻪ دﯾﺪه ﺑﺎن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﻮدرو را ﻣﻄﺮح
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺎرﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن دﯾﺪه ﺑﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ
از ﻣﺠﺮﺑﺎﻧﯽ وﻃﻦ ﺧﻮاه و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﻟﺴﻮز  ،اﺑﻌﺎد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ،ﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

اواﺧﺮ ﺧﺮداد  1395ﭘﺲ از ﻗﺮارداد  50-50اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﭘﮋو-
ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ  200ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدروی ،208
 2008و  301از ﺑﺮﻧﺪ ﭘﮋو ،ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺻﻨﺎﯾﻊ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،رﯾﯿﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﭙﺎ از ﻗﺮارداد 50-50واﮔﺬاری ﻧﯿﻤﯽ از
ﺳﻬﺎم ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﯾﭙﺎی ﮐﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﮋو-ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ .در واﻗﻊ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﺪﻋﯽ ورود دوﻣﯿﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ اﯾﺮان ﺷﺪﻧﺪ،
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﺎ
واﮔﺬاری  87/95درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﭘﮋو درآﻣﺪه اﺳﺖ و در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه واﺣﺪ ،ﭘﮋوﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮده و
ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﮋو و ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ روی ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻣﻌﺎون
وزﯾﺮ ﻣﺬﮐﻮر وﻗﺘﯽ ﺗﻌﺠﺐ آورﺗﺮ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﺮدو ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ
اﯾﺮانﺧﻮدرو-ﭘﮋو و ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﯾﭙﺎ-ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ را ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﻌﻨﯽ
ژان ﮐﺮﯾﺴﺘﻒ ﮐﻤﺎر ،ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﮔﺮوه ﭘﮋوﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ در اﻣﻮر ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ،
اﻣﻀﺎء ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ از ﻧﺎﺷﻔﺎﻓﯽ و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی
ﻓﺴﺎدزا و ﻓﺴﺎدﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﺎن
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻃﺮح آن ﻫﺎ و ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ دﯾﺪه اﺳﺖ.
 .1ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﺮدن ﻗﺮاردادﻫﺎ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﻮدرو ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻤﺎم
ﻗﺮادادﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ِ ﻣﻬﻢ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدن آن ﻫﺎ
اﺳﺖ .ﻓﻘﺪان اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﻓﺸﺎی ﻣﻔﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ
ﻗﺮاردادﻫﺎ ،ﺗﺸﺒﺚ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﺮدم در ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮرای اﺳﻼﻣـﯽ و ﻧـﻪ اﺻـﺤﺎب رﺳـﺎﻧﻪ و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﻟﺴﻮز ،ﻫﯿﭽﮑﺪام ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ و
اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺎزﻧﺪه ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﺒﻊ،
اوﻻ ،اﯾﻦ ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﮔﺮ ﺳﺮﭘﻮش ﻓﺴﺎد ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﺘﺮ آﻟﻮدﮔﯽ
ﺑﻪ ﻓﺴﺎد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﺴﺎزد .ﺛﺎﻧﯿﺎ ،در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ
ﻓﺸﺎر و ﻣﻮج ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ای ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻘﺾ ﭘﯿﻤﺎن اﯾﺸﺎن ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪن
ﻓﺴﺎدﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﻌﻔﺎﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﯾﺮان ﺧﻮدرو
در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  1395از ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک و ﻗﺮاردادﻫﺎ و
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ
ﺻﻮرت ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺪس زد ﮐﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ و ﻓﺴﺎدﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﻗﺮﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ

را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در دادن اﺧﺒﺎر آﺷﮑﺎر ﻧﯿﺰ ﺻﺪاﻗﺖ
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﻌﻘﺎد ﻫﺮ دو ﻗﺮاداد ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺷﺮﮐﺖ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮕﺮدد ﭼﻨﯿﻦ اﻟﻘﺎء ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ
ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻗﺮارداد ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ .دوم آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﺎﻫﯽ ﻋﻠﻨﯽ ﮐﺮدن ﮐﻞ ﻗﺮارداد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺠﺎری را ﺳﻠﺐ
ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﻓﺮض ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻞ ﻗﺮارداد را ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد .ﺳﻮم آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ،اﻓﺮاد و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذﯾﺼﻼح ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻞ ﻗﺮارداد را
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎﻧﺒﺎر
ﮐﺘﻤﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد از ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ
ﮐﺎﻣﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ و آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮم را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد.
ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪن ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوری
ﺟﺪا از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺗﺎﺳﻒ آور در
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮدرو ،دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
داﺧﻠﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو و ﻣﺤﺪود ﻣﺎﻧﺪن ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﻪ
ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻨﺎوری ﺧﺎص اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان را ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن داﺷﺘﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮﻧﺘﺎژﮔﺮ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دو ﮔﺰارش ﻫﻤﺴﻮ ﻫﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو در دوره ﻫﺎی ﺷﺸﻢ و ﻧﻬﻢ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ 10
ﺳﺎﻟﻪ )در ﺳﺎﻟﻬﺎی  1383و  (1393و اﺧﺘﻼف ﺟﻨﺎﺣﯽ ،ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪة  7ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎز ﻋﻤﺪه ﮐﺸﻮر ،ارزش
ﮐﻞ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی  1370ﺗﺎ  1394ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  208ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ارز اﻋﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
درﻫﻤـﺎن ﺳﺎﻟﻬـﺎ ،ارزش دﻻری ﻓـﺮوش اﯾـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ،ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﻘـﻂ 7
ﺧﻮدروﺳﺎز ،ﺑﻪ  154ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎ  110ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺑﺎ  53ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوش در ﮐﻞ دوره ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 80درﺻﺪ ﮐﻞ ﻓﺮوش در
ﺑﺎزار ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ارﻗﺎم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎ
را در ﺧﺼﻮص ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﯿﻨﺪازد ﭼﻮن در ﻫﻤﺎن دوره،
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  95ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارزش واردات ﺧﻮدرو و ﻗﻄﻌﺎت آن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از  49ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﻮدرو دارای ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری )ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر وزارت ﺻﻨﻌﺖ در ﺳﺎل
 (1393در واﻗﻊ ﻋﻤﻮم آﻧﻬﺎ ﺟﺪای از اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻬﺎ ﺋﯽ ﭼﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻣﺮ
ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻗﻄﻌﺎت اﺻﻠﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ

داﺧﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ای از ﺧﺒﺮﮔﺎن اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت وﺗﺒﯿﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻗﻌﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از
 50ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﺮار اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری روز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﺪ!
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻠﺦ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧﻠﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،در درﺟﻪ اول ﺧﻮد ِ ﻣﺎ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻮده اﯾﻢ؛ زﯾﺮا
ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮑﺮده اﯾﻢ و
اﺻﻮﻻ ً ﻣﺪﯾﺮان ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﺎﻻﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮآوری ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﺟﺬب ﻓﻨﺎوری و ﮐﺴﺐ
ﺳﻬﻢ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﻣﺸﺮوﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ
دارﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ آﻧﺎن از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ،در ﮐﻨﺎرآﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺒﻮد راﻫﺒﺮد ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺘﯽ و در ﮐﻨﺎر دﯾﻮار ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮ در ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ،راﻧﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﻮآوری
و ﺟﺬب ﻓﻨﺎوری در ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮﻧﻤﯽ اﻧﮕﯿﺰد .ﭼﺮا ﮐﻪ راﻧﺖ ﺧﻮاری
آﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .اﺻﺮار دﯾﺪه ﺑﺎن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺳﺎﯾﺮ
دﻟﺴﻮزان ﻫﻢ ﺑﺮای ﭼﺎره ﺟﻮی ،وﺟﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﺿﻌﻒ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ،وﮔﺮﻧﻪ
از ﻃﺮف ﻫﺎی ﺗﻤﺎﻣﯿﺘﺨﻮاه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﯽ
ﻓﺴﺎداﻧﮕﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎری ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻬﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﭘﺲ از دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻗﺮارداد
اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮋو-ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﮋو  405ﺑﺎز
ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮارداد ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوری درج
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای دوره ﺑﺎ ﭘﺮس ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت
ﺣﺠﯿﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺮوع ﮔﺮدﯾﺪ وﻟﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻃﯽ ﯾﮏ
دﻫﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻬﻢ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻧﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ در
ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ در ﺳﺎل  1383رﺳﻤﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﺮک ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﺎت ،زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺑﺘﮑﺎر اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺮﻧﺪ ﺳﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد اﻧﺪک ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻃﺮاﺣﯽ
ﻓﻨﺎوری ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻧﺸﺪ ،ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮوش  4ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﭘﮋو-ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ در اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ
ﺧﻮدرو زاﻧﺘﯿﺎ ﺑﺎ 40
ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ

ﻗﺮاردادی ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﭙﺎ در
ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ را

ﺑﻪ  40درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ؟ اﻇﻬﺎرﮐﺮد ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ  40درﺻﺪ ﺳﻬﻢ
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ آرﻣﺎن ﺑﻮده ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ واﻗﻌﺎ ﻗﺮار ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﯿﻢ! اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻧﺰدﯾﮏ 94
ﻫﺰار ﺧﻮدروی ﻓﺮاﻧﺴﻮی در اﯾﺮان ﺧﺘﻢ ﺷﺪ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺎﺑﻪ ازاﺋﯽ
در ﻓﻨﺎوری .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزارﺧﻮدرا ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ آﻧﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪی ،ﻗﺮارداد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان ﺧﻮدرو و
ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ رﻧﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﺗﻨﺪر  90در
اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮم و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل
 ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ ادﻋﺎ
ﻣﯿﺸﻮد ،ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻗﺮارداد 60 ،درﺻﺪ ﺳﻬﻢ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در داﺧﻞ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ.
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ  10ﺳﺎل از ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﯽ ﮔﺬرد ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ آن
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﮐﻤﺘﺮ از  40درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﺧﻠﯽ ،ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ را از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد در ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،روﻣﺎﻧﯽ ،ﻫﻨﺪ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ وارد اﯾﺮان
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  95درﺻﺪ ﻣﻮﺗﻮر ،ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ،اﮐﺴﻞ
ﻫﺎی ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ،ای ﺑﯽ اس و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻬﻢ ﺻﺮﻓﺎ وارداﺗﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺤﻮل ﻋﻤﺪه ای در ﻓﻨﺎوری ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
اﺻﻠﯽ ﺧﻮدرو رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ  .اﺳﺎﺳﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺮاﺣﯽ
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻓﺮاﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﺗﻨﺪر  90ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  176ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان
ﺧﻮدرو و  270ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی 1385
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  450ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎی
رﻧﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻗﺮاردادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﺣﺪاﻗﻞ 60
درﺻﺪ آن ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر ﺣﺪود  40ﻫﺰار
ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﺤﺾ ﺧﻮدروی رﻧﻮﻣﮕﺎن ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎﺑﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن
ﺑﺎزار 500ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ رﻧﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﺮان ،ﮐﻪ
ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻫﯿﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوری ﻣﻬﻤﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ! ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ آﻣﺎرﻫﺎی واردات ﺧﻮدروﺳﺎز
ﻣﺬﮐﻮر در دوﺳﺎل اﺧﯿﺮ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان درک ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﯿﺴﻪ ای ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎزار
دوﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻏﯿﺮ از ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﻧﯿﺰ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ در ﻗﺮارداد ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮارداد ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺎرس ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺴﺎن ﺑﺮای ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺧﻮدروی ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﺎ،
روﻧﯿﺰ ،ﺗﯿﻨﺎ ﯾﺎ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻟﯿﻔﺎن ،ﺟﮏ و دوو ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮﻣـﺎن ﻣﻮﺗـﻮر ﯾـﺎ ﻣﻮﻧﺘـﺎژ ﺧﻮدروﻫـﺎی ام وی ام ﺗﻮﺳـﻂ ﮔـﺮوه

ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻣﺪﯾﺮان.
ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ در ﮐﻨﺎر ﮐﻼﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮان
ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل داﺧﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن رﻓﺘﻪ و ﻣﯽ رود ،راﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻇﺎﻫﺮا ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدرو از ﻣﺤﻞ واردات ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،راﻧﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ارز و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻦ راﻧﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻃﯽ  25ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﯾﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ذی ﻧﻔﻮذی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺎ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮوش ،ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺣﺴﺎس ﺧﻮدرو ﺑﻪ داﺧﻞ
ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻔﻊ آﻧﻬﺎ در ﮔﺮو ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺷﻔﺎف ﺷﺪن ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮدرو از
ﻗﺮاردادﻫﺎی دﻫﻪ  1370و  1380ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای دﻟﺴﻮزان ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،روﻧﺪ اﺗﺤﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﯿﺎن ﺧﻮدروﺳﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ
ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺧﺎرﺟﯽ )و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮی( اﺳﺖ .واﮔﺬاری  50درﺻﺪی ﻣﺪرن
ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﯾﭙﺎی ﮐﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و واﮔﺬاری ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮋو ﯾﺎ ﻓﯿﺎت ،در ﮐﻨﺎر اﺧﺒﺎر
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ واﮔﺬاری  20درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ رﻧﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و
واﮔﺬاری درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳﻬﺎم ﺳﺎﯾﭙﺎ دﯾﺰل ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدروﺳﺎز
ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﯽ ﺑﻮد و ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﺸﺪ ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺑﺪﻋﻬﺪی ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﺮاﻋﺎت ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ و ﺑﻮﯾﮋه
اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوری ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اﯾﻦ ﺷﺎﺋﺒﻪ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺧﻮدروﺳﺎزی اﯾﺮان رﺳﻤﺎ ﺣﺎﺋﺰ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ،آﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﻬﻢ اﻧﺪک ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ؟
 .2اﻧﺤﺼﺎر و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﭘﮋوﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ  50درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک را در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮕﯿﺮد .و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دو ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮانﺧﻮدرو و
ﺳﺎﯾﭙﺎ در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻄﻌﺎت ،ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﺎت ،ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎ ﺣﻖ
وﺗﻮ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ دو ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮانﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﭙﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ﺳﻄﺤﯽ از رﻗﺎﺑﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ذیﻧﻔﻊ واﺣﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﮐﺮده و ﺑﺎﯾﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﭘﮋو-ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ را در ﺗﻤﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻄﻌﺎت و
ﻣﻮاد واﺳﻄﻪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی

ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ رﻗﺎﺑﺖ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪن اﻧﺤﺼﺎر در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو اﯾﺮان اﺳﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﮐﻪ اﻣﺮوز  70درﺻﺪش از ﺑﺮﻧﺪ ﭘﮋو
اﺳﺖ ،ﻓﺮدا ،درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﭘﮋو در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو در اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﮋوﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ را
ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،ﺗﺴﻠﻂ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺮ ﺑﺎزار
ﺧﻮدروی اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه آن ﻫﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻫﺮ
ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را ﺑﺮای ﻗﯿﻤﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ! ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان داﺧﻠﯽ واﺟﺒﺎر آﻧﺎن
در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ﺧﺎص ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺤﺖ اﻣﺮآﻧﻬﺎ وﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ
ﯾﮑﺴﻮﯾﻪ ﻃﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎ وﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﻓﻨﺂوری ﺳﺎده ،ﺑﺎزار ﻗﻄﻌﺎت را ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﺧﻼف اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر در دﻫﻪ  70ﺷﻤﺴﯽ وﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت رخ داده در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدﮐﻼن و ﺑﺪﻫﮑﺎرﺷﺪن ﮐﺸﻮر،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واردات ﺑﯽ روﯾﻪ  ،ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮدرو  ،ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ
ﻗﻄﻌﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﻣﺮدم ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از آن را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ﺑﺨﺸﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ از اﯾﻦ ﺗﻮان ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
ﻟﯿﮑـﻦ ﺑـﺎ ﺷـﺮوع دﻫـﻪ  80ﺑـﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫـﺎت ﻣﺘﻌـﺪد و ﺷـﺮوع ﻓﺴﺎدﻫـﺎی
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ،اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺰول روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل رﮐﻮد ﺳﺎل  ،2008در ﺳﺎل  ،2010ﻣﻘﺪار  7/13درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﮋوﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ را ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺎ آن را از ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺧﺮد ﺑﻮدن ﺳﻬﺎﻣﺪاران دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ،ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮ
اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﯿﺎه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﺮان ،ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو را ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ را آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 .3ﻏﺒﻦ در ﻗﺮاردادﻫﺎ
ﺳﺎﯾﭙﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪرن ،ﻋﻈﯿﻢ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮد را در ﮐﺎﺷﺎن ،ﺑﺮای ﻓﺮوش
ﺑﻪ ﭘﮋوﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ ﺗﻨﻬﺎ  300ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش روز ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ارزش آن ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺮ  500ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ارزﺷﮕﺬاری داراﯾﯽ ﻫﺎ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ ارزش روز ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﭘﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪِ
دارای ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑﺎزاری ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﯿﻦ
وﯾﮋﮔﯽ اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری را ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﯾﻞ ﻗﺮارداد
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﮐﺠﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ 150
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺛﺮوﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﺳﻮءﺗﺪﺑﯿﺮ و ﻓﺴﺎد

اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
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ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات

روﯾﻪ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﻮردو از ﺟﻬﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﺎﻗﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺟﺎری ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮاﻧﺪ:
اﻟﻒ .ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ در ﻣﺎده  44ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ44
ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮاردادی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮارداد ،ﺗﻮاﻓﻖ و ﯾﺎ
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﺧﻼل در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺧﻮدرو در ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﻮدرو ) (cost plusاﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺘﯽ
در ﺻﻮرت اﻋﻤﺎل ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ،
ﭘﮋو-ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری را دور ﺑﺰﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻣﻌﺎون ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ وزارت ﺻﻤﺖ ،ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای در ﺧﺮداد 95
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻃﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،از ﺷﻤﻮل ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﺬاری ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﺧﺎرج ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﻨﯽ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
ب .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ ج از ﻓﺼﻞ دوم ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان »پذیرش سرمایهگذاری خارجی براساس این قانون و با
رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور میبایست به منظور عمران و
آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی ،معدنی ،کشاورزی و خدمات
متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایهگذاران خارجی نباشد.
منظور از امتیاز ،حقوق ویژهای است که سرمایهگذاران خارجی را در
موقعیت انحصاری قرار دهد« .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮋو-ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ ﺑﺎ
اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻗﺮارداد ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﺤﺼﺎری وﯾﮋهای ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ج .وزارت ﺻﻤﺖ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺻﺪرو ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  16ﻣﺮداد  93اﺑﻼغ ﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺮوط ﺻﺪور ﻣﺠﻮز
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮدروﺳﺎزی را ﻋﺪم ﺷﺮاﮐﺖ ﻫﻢزﻣﺎن ﯾﮏ ﺧﻮدروﺳﺎز
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ دو ﺧﻮدروﺳﺎز داﺧﻠﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب وزارت ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺷﺨﺺ آﻗﺎی ﻧﻌﻤﺖزاده رﺳﯿﺪه ﻣﺠﺎز
ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎﯾﭙﺎ-ﭘﮋو ﻧﯿﺴﺖ.
د .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ  6از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ،دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ
اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﻣﺒﺎدی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ

ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻌﺪود و ﺧﺎص اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻃﺒﻖ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور از  20درﺻﺪ ﺗﺎ  70درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﻧﮓ ،ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺧﻮدرو
ﺣﺪود  16درﺻﺪ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ ،در ﺳﺎل ﻫﺎی
اول ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت وارداﺗﯽ در اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﻋﻤﺪه ﻗﻄﻌﺎت اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ وارد ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﯿﺮاژ
 400ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻃﺒﻖ ﻗﺮاردادﻫﺎ ،ﻋﻤﻼ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت
واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
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ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ دﯾﺪهﺑﺎن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻈﺎر دارد:
ﻧﺨﺴﺖ -ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺎق ﻣﺎدهای ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد
ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،دوﻟﺘﻬﺎ را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻓﺸﺎی ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻣﻦ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻧﺸﻮد و درِ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻓﺴﺎد ﻧﭽﺮﺧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ دو ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺷﺸﻢ و
ﻧﻬﻢ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺼﻮص ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،آﯾﻨﺪه ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﺎﺛﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻨﺪ  6ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ،
ورود ﺟﺪی و ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دوم -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
اﻧﺤﺼﺎر و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪی ﮐﻪ از اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو آن
ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ )ذی ﻧﻔﻊ واﺣﺪ در ﻗﺎﻟﺐ دو ﺷﺮﮐﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو اﯾﺮان را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ(
اراﺋﻪ ﺷﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﻪ ﺳﺮآﻏﺎز دﻋﺎوی ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و ﻓﺮﺳﺎﯾﻨﺪهای در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺣﮑﻢ
ﺻﺮﯾﺤﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﻊ اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﻮم -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻓﺮوش
ﺳﺎﯾﭙﺎ ﮐﺎﺷﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ از ﺳﺎﯾﭙﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻻزم اﺳﺖ وزارت
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت از واﮔﺬاری ﻣﺪرن ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ )ﺳﺎﯾﭙﺎ ﮐﺎﺷﺎن( ﺑﻪ ﭘﮋو-ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﭘﮋو

ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ
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ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻋﺒﺮت ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوری ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧﻞ در ﺑﺨﺸﻬﺎی دارای ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻻی ﺧﻮدرو و ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﻠﺘﻔﺮم را ﺑﻪ
ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
زﯾﺮا ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ،داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ در ﮔﺮو ﺧﺮوج از
ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻌﯿﻮب ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه در ﺑﺎره ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺑﯿﺶ از  60درﺻﺪ و ﺻﺎدرات  30درﺻﺪی
ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ زﯾﺮ در ﻗﺮاداد ﻫﺎ ﺑﻪ
روﺷﻨﯽ درج ﮔﺮدد:
 .1ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺷﺮﯾﮏ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﺮﻓﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺎدرات ﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﺤﺼﻮل ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﻻزم اﺳﺖ دوﻟﺖ در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧﻞ در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻻی ﺧﻮدرو ،ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺧﯿﺮ را
ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ.
 .2ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻖ اﻻﻣﺘﯿﺎز و ﯾﺎ ﺣﻖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﯽ
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺑﯿﺶ از  50درﺻﺪ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ آن ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ از ﺻﺎدرات اﯾﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺎﺷﺪ.
 .3واردات ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ از ﻣﺤﻞ ﺻﺎدرات ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻮد.
 .4ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺑﺎزار
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ﮔﺮاﻧﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮب)ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮ ﻋﺮﺷﻪ ﮐﺸﺘﯽ در ﺑﻨﺪر اﯾﺮان(
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮدرو ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 .5ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آﺧﺮ آن ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮدﻣﯽ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو و
ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﻓﻌﺎل در
و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دوﻟﺖ و
زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد،
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﺰارش ﺗﺤﻮﻻت اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوری و ارﺗﻘﺎی ﺳﻬﻢ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ
در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو را ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎزد.
اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد دﯾﺪه ﺑﺎن
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ
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