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ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ واردات ﺧﻮدرو آزاد ﺷﺪ
ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ در ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد در ﺗﻮﺘﺮ ﻧﻮﺷﺖ :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﻨﺪﻫﺎی  ۸ﻓﺮﻣﺎن
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮای ﺗﺤﻮل در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ .ﻋﻠﯽ ﺑﻬﺎدریﺟﻬﺮﻣﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد» :اﯾﻦ
اﻗﺪام ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی و رﻓﻊ ﺷﺎﺋﺒﻪ اﻧﺤﺼﺎر ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو و ﺟﺒﺮان
ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ «.آزادﺳﺎزی واردات ﺧﻮدرو ﭘﺲ از آن
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ورود ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ -ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻌﺎرف -ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﺧﻮدرو
ﮔﺎم اول ﺑﺮای آﻏﺎز ﭘﻮﺳﺖاﻧﺪازی اﯾﻦ ﺑﺎزار اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻋﻼم ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ ،واردات ﺧﻮدرو ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ،آزاد ﺷﺪ .ﻋﻠﯽ
ﺑﻬﺎدریﺟﻬﺮﻣﯽ در ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد در ﺗﻮﺘﺮ ﻧﻮﺷﺖ :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻫﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮای ﺗﺤﻮل در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﻣﺤﻘﻖ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎتدوﻟﺖ ،واردات
ﺧﻮدرو آزاد ﺷﺪ .وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی و رﻓﻊ ﺷﺎﺋﺒﻪ
اﻧﺤﺼﺎر ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو و ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ،ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
واردات ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﮐﺸﻮر از ﺧﺮداد  ۹۷و در راﺳﺘﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺮوج
آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم و اﻋﻼم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺎل( ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ .در آن ﻣﻘﻄﻊ،
دوﻟﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮان ﻗﻮا ﺑﺮد و
ﺷﻮرا ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد .ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،واردات ﺧﻮدرو ﺗﺎ ۴ﺳﺎل ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ و اﯾﻦ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﻧﺘﻬﺎی اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ
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ﺧﺒﺮ از اراﺋﻪ ﻃﺮح آزادﺳﺎزی واردات ﺧﻮدرو و ﺑﺮرﺳﯽ آن در ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ داد .در اﯾﻦ ﻣﺪت،
دو اﺗﻔﺎق ﻣﻬﻢ رخ داد ،ﯾﮑﯽ اﻋﻼم ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب از ﺧﻮدروﺳﺎزان )ﺑﺮای ﺑﺎر دوم در
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ( و دﯾﮕﺮی اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺨﺘﺎر
ﺑﻮدن دوﻟﺖ ﺑﺮای آزادﺳﺎزی واردات ﺧﻮدرو .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﻘﻀﺎی
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﺧﻮدرو در اﻧﺘﻬﺎی اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻣﺴﺎل ،دوﻟﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﮑﻢ ﺑﻪ
آزادی واردات ﺧﻮدرو داد .ﺑﺎ آزادﺳﺎزی واردات از ﻣﺴﯿﺮ دوﻟﺖ )ﻟﻐﻮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ۴ﺳﺎﻟﻪ( ورود
ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﮐﺸﻮر در ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻓﻌﻼ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و
دﯾﺪ دوﻟﺖ ﭼﻪ آﻦﻧﺎﻣﻪای را ﺑﺮای واردات ﺧﻮدرو ﺗﺪوﯾﻦ و اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آﯾﺎ ﺷﺮط
ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ در آن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ورود ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﮐﺸﻮر در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺧﻮد از ﺳﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ،ﺑﺎ آزادﺳﺎزی واردات ﺧﻮدرو ،ﺣﺒﺎب
ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ۵۰درﺻﺪ از ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺲ از ورود ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار،
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ از ﻣﻮج ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯽﺑﻬﺮه ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﻣﺎﻧﺪ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ ،ﻣﯿﺰان اﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ ،ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو از ﻣﻮﺿﻮع آزادی ورود ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،در ﮔﺮو
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﺳﺎزوﮐﺎر واردات اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ دوﻟﺖ واردات را ﻣﺤﺪود و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﻮط
ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻨﺪ )ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ در ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺪه( ،اﺛﺮﮔﺬاری آن روی ﺑﺎزار
ﺧﻮدرو ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

