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ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﯿﺎ ﮔﻔﺖ:ﻗﻄﻌﻪ ،ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺖ و ﺧﻮدرو ،ﺧﻮدرو .ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻠﯽ
ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﺧﻮدرو و ﻗﻄﻌﻪ را ﻣﯽداﻧﺪ.
ﮔﺮوه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮی
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دروغ ﺑﺰرگ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﮐﻪ در ﮔﻤﺮک اﻇﻬﺎر واردات ﻗﻄﻌﺎت
ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ در اﺻﻞ ﺧﻮدروی ﮐﺎﻣﻞ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺎزار ﻧﯿﻮز ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﮐﯿﺎ دﺑﯿﺮ دوم ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد .ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﮐﯿﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮدروﺳﺎزان ﮔﻔﺖ:ﺑﻨﺪه در
ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺴﺘﻢ ،وﻟﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﺗﺨﻠﻒ اﺳﺖ.
ﻗﻄﻌﻪ ،ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺖ و ﺧﻮدرو ،ﺧﻮدرو .ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻠﯽ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﺧﻮدرو
و ﻗﻄﻌﻪ را ﻣﯽداﻧﺪ .ﻗﻄﻌﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﻮﻇﻒ

اﺳـﺖ و ﺣﺘـﯽ دﯾـﻮان ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﺟﺎﻫـﺎﯾﯽ ورود ﮐﻨـﺪ.
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ورود ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺤﺪودی ﺑﺮای
ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ
ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ وارد ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﺧﻮدروﺳﺎزان
 ۸۵درﺻﺪ ﻗﻄﻌﺎت در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و  ۱۵درﺻﺪ وارداﺗﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ
در ﺣﺪ ﻫﻤﺎن  ۱۵درﺻﺪ ﺑﺎﯾﺪ واردات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ
زودﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد.
در ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ واردات
ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻧﺘﺎژ در داﺧﻞ ،ﺧﻮدروی ﮐﺎﻣﻞ را از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭼﯿﻦ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در اﻇﻬﺎر ﮔﻤﺮﮐﯽ در
داﺧﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﮔﻤﺮک ﻣﺒﺪا )ﻣﺜﻼ ﭼﯿﻦ(
ﺧﻮدروی ﮐﺎﻣﻞ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﺪ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ﺧﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﻠﻒ ﮔﺴﺘﺮده ﯾﮏ
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد :
ﯾﮑﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزی در ﻣﺎﻫﻬﺎی
اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﺗﻬﺎم ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ
ﻣﺜﻞ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﺧﻼف واﻗﻊ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎی
وارداﺗﯽ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ارزی در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرگ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزی ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻤﺪه ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزی از ﮔﻤﺮﮐﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻬﺮان،
ﻗﺰوﯾﻦ ،ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ
اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎﮐﻨﻮن  3ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه
ﻧﯿﺰ اﺣﻀﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﺮاداﺗﯽ ﺟﺪی در ﺧﺼﻮص اﻇﻬﺎر ﺧﻼف واﻗﻊ
ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻮع
ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺣـﺎل ﺣـﺎﺿﺮ در دادﺳـﺮای ﺟﺮاﺋـﻢ اﻗﺘﺼـﺎدی
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﺮوﻧﺪهای ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻮرد اﺷﺎره ﯾﮑﯽ از واﺣﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
 2ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ از
ارزشﮔﺬاری ﻣﺮﺑﻮط
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ،
ﺑﻪاﺗﻬـﺎم ﻗﺎﭼـﺎق
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهِ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ س.پ .از زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی
ﮔﺮوه ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻮرد اﺷﺎره اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﻠﻔﺎت
ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ

ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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