ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﺧﻮدروی "اﭘﻞ" از ﻃﺮﯾﻖ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﭘﺮاﻣﻮﺗﻮر ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ
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ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺧﻮدروی ” اﭘﻞ” از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﭘﺮا ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ
ﻣﺠﻮز از وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در
راﺳﺘﺎی وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺤﺮانﻫﺎ در
ﺑﺎزار ﺧﻮدرو و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺠﺪداً
ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
رﺳﻤﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
در اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﭘﯿﺮو اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺠﺪدا ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه
ﺧﻮدرو ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ۵آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق
ﻣﺼـﺮف ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺧـﻮدرو ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﺷﻤـﺎره /۷۴۱۵ت ۵۱۶۸۱ﻫ ﻣـﻮرخ
 ۹۵/۱۰/۲۸ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو از
وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ.
ﻟﺬا از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﺷﻮد در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو
در ﻗﺎﻟﺐ »ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش« ﻓﻘﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺳﻤﯽ ﺑﻮده و
ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر اﺻﻨﺎف و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ
 www.gatc.irدرج ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش از وزارت ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﻗﺪام ﮐﺮده اﻧﺪ و در آﮔﻬﯽ ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺎپ آﮔﻬﯽ در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺸﮑﻼت آﺗﯽ اﮐﯿﺪاً
ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪ در زﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه
ﺧﻮدرو ،ﻣﺠﻮز ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش و ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻮز ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﮐﻪ
از ﺳﻮی وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺻﺎدر ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل
اﻃﻤﯿﻨﺎن ،از ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ورود ﺧﻮدرو از ﺳﻮی واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازی ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرشﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ و ﻋﺪم
اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺟﺪﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده ،ﻟﺬا ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر
ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺧﻮدروی ” اﭘﻞ” از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﭘﺮا ﻣﻮﺗﻮر
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮز از وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﺳﺖ.
رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺼـﺮف ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن از
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮدرو ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻗﺘﺼﺎدی را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ  ۱۲۴ﺑﺎ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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