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 ۷ﭼﺎﻟﺶ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﻮزه ﺧﻮدرو ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮدروﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ و »ﺻﻤﺖ«؟
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ را ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ وی در ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻋﺪمﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ را ﮔﻮﺷﺰد
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﯽاﻣﯿﻦ و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ وارد ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻃﺮح اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻓﺎﻃﻤﯽ
اﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن اﻋﻼم وﺻﻮل ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد از وزﯾﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮدروﯾﯽ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی
اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی اﻣﻀﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻫﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻀﺎح وزﯾﺮ اﺻﺮار دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ
ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﻪﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده و
وﻋﺪهﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داده اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮدرو در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪ ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی اﻣﻀﺎی
اﺳﺘﯿﻀﺎح ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﭘﺸﺖﭘﺮده وزارت ﺻﻤﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،ﻃﯽ دو ﻧﺎﻣﻪ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺰاری ،ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮدرو در
ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ را ﻣﻠﻐﯽ و دﻟﯿﻞ آن را اﻧﺤﺼﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﻗﺮار ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ  ۴٣٠دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی
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اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﺎ ارﺳﺎل دو ﻧﺎﻣﻪ ،اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ را ﻟﻐﻮ ﮐﺮد .ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزرﺳﯽ و اﻣﻮر
اﻋﻀﺎی ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ،در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺰاری اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
آﻣﺎدهﺳﺎزی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮدرو در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ وزارت ﺻﻤﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﺼﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای
ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮدرو در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﻓﻌﻼ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﯽﺷﻮد.
آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﺎ ﻓﺸﺎری و اﺻﺮار ﺑﺮ ﻓﺮوش ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺧﻮدرو آن ﻫﻢ ﺑﺎ
ﻫﺪف ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ،ﻫﺮ ﻓﺮوﺷﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ را راﻧﺖزا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .دوﺷﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻧﯿﺎی
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺪال اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر
آن ﮐﺮد از زﯾﺎن ۹ﻫﺰار و ۴۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و زﯾﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ۷۵ﻫﺰار و ۵۹۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺧﺒﺮ داد .اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺠﻢ از زﯾﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻫﺰاردﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮدرو )ﻃﺒﻖ وﻋﺪه وزﯾﺮ( در
ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو و ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ
وزارت ﺻﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻼح ﻧﺒﻮدن آزادﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ و
زﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺎ ﺗﺪاوم ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری دﺳﺘﻮری ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ،
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮدرو در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺪی وزارت ﺻﻤﺖ ﻣﻮاﺟﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﺑﺎ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ
ﺧﻮدرو در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺧﻮدروﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ
ﻃﺮح اﺳﺘﯿﻀﺎح وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ از روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺪیﺗﺮ ﺷﺪ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺧﻮدروﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺳﺘﯿﻀﺎح
ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﻓﺎﻃﻤﯽ اﻣﯿﻦ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮی وﯾﮋه ﺧﺒﺮی ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺻﻒ اول« ﮐﻪ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪﺷﺐ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﻔﺖوﮔﻮی
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ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در ﺑﺎب
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واردات ﺧﻮدرو اﺧﺘﺼﺎص داد .اﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮدروﯾﯽ وزﯾﺮ ﻣﻌﺘﺮض ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪن وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﻮدروﯾﯽ وزﯾﺮ ،اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ وی ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
ﺧﻮدروﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻫﻔﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﺮد .اوﻟﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶ
ﺑﻪ واردات ﺧﻮدرو ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻣﺎده  ۴ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪن ،ﮐﻪ دوﻟﺖ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ واردات
ﺧﻮدرو ﻣﯽﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رد واردات ۱۰۰ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۱۴۰۱
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادﺳﺎزی واردات ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار
ﺧﻮدروی ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ وزارت ﺻﻤﺖ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻮاﻓﻘﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻫﺸﺖﮔﺎﻧﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در راﺳﺘﺎی ﺗﻬﯿﻪ آﻦﻧﺎﻣﻪ واردات ﺧﻮدرو ﺗﺎ ﺧﺮدادﻣﺎه
ﺳﺎل ﺟﺎری ،اﻣﯿﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ آزادﺳﺎزی ﻣﺸﺮوط ﺧﻮدرو ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وزارت ﺻﻤﺖ در ﺗﻬﯿﻪ آﻦﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﺗﻌﻠﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺸﯽ
ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .از دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرداﺧﺘﻼف ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮدرو در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ از
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﺪی آن ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن را در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ زﯾﺎن ﺧﻮدروﺳﺎزی و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻌﻠﻞ در واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼﻓﯽ وزﯾﺮ ﺑﺎ
ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺸﺘﺮ وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻮال و اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ
ﺳﯿﺰدﻫﻢ ،ﻃﺒﻖ رواﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮل وزﯾﺮ ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻐﺮ ﻣﺪﯾﺮان دو ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎز ﮐﺸﻮر ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ،وزﯾﺮ را ﺑﻪ ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ وزﯾﺮ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
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اﻣﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،رﺷﺪ ۱۸درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو در ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ رﺷﺪ
ﺳﺮﺳﺎمآور ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزار را ﮐﻠﯿﺪ زد ،ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ روﺑﺮو
ﺷﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو در ﮐﻨﺎر ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در رﺷﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزار ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ در ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﯽ از
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ
وزارت ﺻﻤﺖ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﻮد.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺠﻠﺲ و وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ آنﻫﺎ در
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﻮدروﯾﯽ ﮔﺬﺷﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﯿﻀﺎح
وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ را ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی ﺟﺪﯾﺪ اﻣﻀﺎﻫﺎ در راﺳﺘﺎی ﻟﻐﻮ
اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ ﻻاﻗﻞ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺧﻮدروﯾﯽ وﻗﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ دارد.

