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تقدير وتشكر
از كليه مردم شريف و واليت مدار خوزستان و ساير نقاط كشور,مسوولين 
كش��وري و لشگري من جمله مس��وولين اس��تاني ومحلي نمايندگان ادوار 
مختلف خوزستان وساير استان ها در مجلس شوراي اسالمي وهمكارانم در 
دس��تگاه قضا، همچنين به طور ويژه از مردم واليت مدار ايذه وباغملك كه 
در مراسم تشعييع، تدفين، سومين وهفتمين روز درگذشت جانسوز شادروان 
سيد صادق طباطبايي شركت نموده وبا ما احساس همدردي نموده اند كمال 

تقدير و تشكر را دارم.
اميدوارم در سايه توجهات باري تعالي بتوانيم در آينده جبران محبت اين 

عزيزان ودلسوزان را بنماييم.
اميد آنكه دلهايتان هميشه شاد و عاري از غم واندوه باشد.

والسالم
سادات طباطبايي)سيد جمال طباطبايي نماينده اسبق ايذه و باغملك در 
مجلس شوراي اسالمي(

رهبر معظم انقالب 
سیاست های کلی برنامه ششم 

توسعه را ابالغ کردند

حضرت آيت ا... خامنه ای, رهبر معظم انقالب 
اسالمی در نامه ای به آقای روحانی, رئيس جمهور، 
سياست های كلی برنامه ششم توسعه را ابالغ كردند.
اين سياستهای كلی بر پايه ی محورهای سه گانه ی 
»اقتص��اد مقاومت��ی«، »پيش��تازی در عرصه علم و 
فناوری« و »تعالی و مقاوم س��ازی فرهنگی« و با در 
نظ��ر گرفتن واقعيتهای موجود در صحنه داخلی و 
خارجی تنظيم شده است تا با تحقق اهداف برنامه 
شش��م، به ارائه الگوی برآمده از تفكر اس��المی در 
زمينه پيشرفت كه بكّلی مستقل از نظام سرمايه داری 

جهانی است، كمك كند.
سياستهای كلی برنامه ششم توسعه دارای ۸۰ 
بند و شامل سرفصلهای امور: »اقتصادی«، »فناوری 
اطالع��ات و ارتباط��ات«، »اجتماع��ی«، »دفاعی و 
امنيتی«، »سياس��ت خارجی«، »حقوقی و قضايی«، 

»فرهنگی« و »علم، فناوری و نوآوری« است. 
مت��ن ابالغيه رهبر معظم انقالب اس��المی به 
رئي��س جمهور كه همزمان برای مجلس ش��ورای 
اس��المی و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال 

شده، به اين شرح است.
 بسم ا... الرحمن الرحيم

جناب آقای دکتر روحانی
رئيس جمهور محترم  با سالم و تحيت

اينك كه در آس��تانه ی ماه ه��ای آغازين دهه 
دّوم چش��م انداز ۲۰ س��اله ی كش��ور ق��رار داريم، 
سياست های كلی برنامه پنج ساله ششم توسعه ابالغ 
می گردد.اين مجموعه پس از بررس��ی های فراوان 
و مش��ورت با مجمع تش��خيص مصلحت نظام و 
بر پايه ی محورهای س��ه گانه ی »اقتصاد مقاومتی«، 
»پيش��تازی در عرصه ی علم و فناوری« و »تعالی و 

مقاوم سازی فرهنگی« تنظيم شده است.
اتكاء بر توانايی های انسانی و طبيعی و امكانات 
داخلی و فرصت های وسيع برآمده از زيرساخت های 
موجود در كشور و بهره گيری از مديريت جهادی و 
روحيه ی انقالبی و تكيه بر اولويت های اساسی آمده 
در سياست های كلی: »اصل ۴۴«، »اقتصاد مقاومتی«، 
»عل��م و فناوری«، »نظ��ام اداری« و »جمعيّت« و از 
هم��ه باالتر توكل به قدرت الي��زال الهی می تواند 
ما را به رغم تمايل و اراده دش��منان عنود، با تحقق 
اهداف برنامه شش��م در ارائ��ه ی الگويی برآمده از 
تفكر اسالمی در زمينه ی پيشرفت، كه بكّلی مستقل 

از نظام سرمايه داری جهانی است، ياری رساند.
در تدوين اين سياست ها تالش شده است با در 
نظر گرفتن واقعيت های موجود در صحنه ی داخلی 
و خارجی، مجموعه ای به عنوان سياست های كلی 
كه مبنای تنظيم قانون پنج ساله ی ششم خواهد بود، 
تعيين شود كه در يك دوره ی پنج ساله كاماًل دست 

يافتنی باشد.
مراقب��ت و دقّ��ت نظر جناب عالی و س��اير 
مس��ؤوالن در ق��وای س��ه گانه و نظ��ارت مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام، اطمين��ان الزم را برای 
ُحس��ن اجرای اي��ن سياس��ت ها در مراحل تنظيم 
و اج��رای برنام��ه، تأمين خواهد كرد.الزم اس��ت 
قدردان��ی خود را از تالش های مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام، هيأت دولت، دبيرخانه ی مجمع و 
كارشناسان فعال و همكار در اين مجموعه ها و ساير 
دس��ت اندركاراِن تنظيم و تدوين اين سياست ها در 

روند جديد، ابراز دارم.نس��خه ای از اين سياست ها 
همزمان برای مجلس ش��ورای اس��المی و مجمع 
تشخيص مصلحت نظام ارسال می گردد.سيّدعلی 

خامنه ای۹/ تير ماه/ ۱۳۹۴ 
بسم ا... الرحمن الرحيم

سياست های کلی برنامه ششم توسعه
- امور اقتصادی

۱- رشد اقتصادی شتابان و پايدار و اشتغال زا 
به گونه ای كه با بسيج همه امكانات و ظرفيت های 
كشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق 
شود.۲- بهبود مستمر فضای كسب و كار و تقويت 
ساختار رقابتی و رقابت پذيری بازارها.۳- مشاركت 
و بهره گيری مناس��ب از ظرفيت نهادهای عمومی 
غيردولتی با ايفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق 
اقتصاد مقاومتی.۴- توس��عه پيوندهای اقتصادی و 
تجاری متقابل و شبكه ای كشور بويژه با كشورهای 
منطقه آس��يای جنوب غربی، تبديل شدن به قطب 
تجاری و ترانزيتی و انعق��اد پيمان های پولی دو و 

چند جانبه با كشورهای طرف تجارت در چارچوب 
بنده��ای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سياس��ت های كلی اقتصاد 

مقاومتی.
۵- گسترش و تعميق نظام جامع تأمين مالی 
و ابزارهای آن )بازار پول، بازار س��رمايه و بيمه ها( 
با مشاركت اش��خاص حقيقی و حقوقی داخلی و 
خارجی و افزايش سهم مؤثر بازار سرمايه در جهت 
توس��عه سرمايه گذاری و ثبات و پايداری و كاهش 
خطرپذيری فعاليت های تجاری و اقتصادی كشور 
با تأكيد بر ارتقاء شفافيت و سالمت نظام مالی.۶- 
تأمين مالی فعاليت های خرد و متوسط به وسيله نظام 
بانك��ی. ۷- ارتقاء كيفی و كّمی نظام جامع صنعت 
بيمه و ابزارهای آن )بازارهای رقابتی، بيمه  اتكايی 
و...( با مشاركت اشخاص حقيقی و حقوقی داخلی 
و خارجی به منظور توسعه سرمايه گذاری و ثبات و 
پايداری و كاهش خطرپذيری فعاليت های تجاری 
و اقتصادی كشور.۸- جذب سرمايه ايرانيان خارج 
از كشور و سرمايه گذاران خارجی با ايجاد انگيزه و 

مشوق های الزم.
۹- اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزی 
ب��ر بازار و مؤسس��ات پولی، بانك��ی و اعتباری و 
ساماندهی مؤسسات و بازارهای غيرمتشكل پولی 
و مالی در جهت ارتقاء شفافيت و سالمت و كاهش 

نسبِت مطالبات غيرجاری به تسهيالت.
۱۰- تغيي��ر نگاه به نف��ت و گاز و درآمدهای 
حاص��ل از آن، از منب��ع تأمين بودج��ه عمومی به 

»منابع و سرمايه های زاينده اقتصادی« و دائمی شدن 
اساس��نامه صندوق توس��عه ملی با تنفيذ اساسنامه 
موجود و واريز ساالنه ۳۰ درصد از منابع حاصل از 
صادرات نفت و ميعانات گازی و خالص صادرات 
گاز به صندوق توس��عه مل��ی و افزايش حداقل ۲ 
واحد درصد ساليانه به آن.۱-۱۰- استقالل مديريت 
حساب ها از بانك مركزی.۲-۱۰- ارائه تسهيالت از 
منابع صندوق توسعه ملی به بخش های غيردولتی به 

صورت ارزی.
۳-۱۰- اس��تقالل مصارف صندوق توس��عه 
ملی از تكاليف بودجه ای و قوانين عادی.۱۰-۴- 
س��پرده گذاری ارزی حداكث��ر ۲۰ درصد از منابع 
ورودی صن��دوق، نزد بانك های عام��ل در قبال 
اخذ خط اعتباری ريالی از بانك های مذكور برای 
ارائه تسهيالت ريالی به بخش كشاورزی، صنايع 
كوچك و متوس��ط و تعاونی ب��ا معرفی صندوق 
توس��عه ملی.۱۱- تكميل زنجي��ره ارزش صنعت 
نفت و گاز و كاهش شدت انرژی.۱۲- حمايت از 
تأسيس شركت های غيردولتی برای سرمايه گذاری 
در فعاليت های اكتشاف )نه مالكيت(، بهره برداری 
و توس��عه ميادين نفت و گاز كشور بويژه ميادين 
مش��ترک در چارچ��وب سياس��تهای كلی اصل 
۴۴.۱۳- افزايش س��هم انرژی های تجديدپذير و 
نوين و گس��ترش نيروگاه های پراكنده و كوچك 
مقياس.۱۴- تحقق كامل هدفمندس��ازی يارانه ها 
در جه��ت افزاي��ش توليد، اش��تغال و بهره وری، 
كاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت 
اجتماع��ی.۱۵- واگذاری طرح ه��ای جمع آوری، 
مهار، كنترل و بهره برداری از گازهای همراه توليد 
در كليه ميادين نفت و تأسيس��ات صنعت نفت به 
م��ردم.۱۶- افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل 
زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه توليد 
كاالهای دارای بازدهی بهينه )براس��اس شاخص 
ش��دت مصرف انرژی(.۱۷- دان��ش بنيان نمودن 
صنايع باالدستی و پايين دستی نفت و گاز با تأسيس 
و تقويت ش��ركت های دانش بنيان برای طراحی، 
مهندس��ی، س��اخت، نصب تجهي��زات و انتقال 
فناوری به منظور افزايش خودكفايی.۱۸- افزايش 
مستمر ضريب بازيافت و برداشت نهايی از مخازن 
و چاه ه��ای نفت و گاز.۱۹- تقس��يم كار و تعيين 
نقش ملی در مناطق، استان ها، نواحی و سواحل و 
جزاير كش��ور با رعايت الزامات آن در چارچوب 
سياست های كلِی مربوط، به منظور افزايش توليد 
ثروت ملی و حمايت دولت از سرمايه گذاری در 
مناطق كمتر توس��عه يافته و روستايی.۲۰- اتخاذ 
برنامه ها و اقدامات اجرايی جهت توسعه روستايی 
كشور برای تثبيت جمعيت و تشويق مهاجرت به 
مناطق روستايی و عشايری )كانون توليد و ارزش 
آفرينی( با برنامه ريزی و مديريت بهينه در س��طح 
ملی، منطق��ه ای و محلی، تعيين س��هم واقعی در 
توزيع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی، ايجاد 
فرصت های جديد اقتصادی و حمايت های ويژه 
از فعاليت های كارآفرينی و اشتغال زايی مزيت دار 
بومی و مقاوم س��ازی تأسيسات و زيرساخت ها و 
اماكن روستايی با تأكيد بر بند۹ سياست های كلی 

كشاورزی.
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* لزوم تحقق متوسط رشد اقتصادی ۸ درصد

*  ایجاد شبکه ملی اطالعات
*  تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد

*  افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه ای
*  اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی

*  کاس�تن از محکومیت ب�ه حبس با بازنگری 
در قوانین

*  دستیابی به رتبه اول منطقه در علم و فناوری 
      

واکنشبورسبهمذاکراتهستهای
بورس تهران در جريان مذاكرات هسته ای 
و در روز ضرب االجل تعيين شده برای رسيدن 
به نتيجه، شتاب گرفت و با افزايش قيمت ها و 
رشد تقاضا مواجه ش��د.  وارد شدن مذاكرات 
هسته ای به دور نهايی و نزديك شدن به ضرب 
االجل تعيين ش��ده در ۱۱ تير ماه در كنار سفر 
وزي��ر امور خارج��ه به همراه رييس س��ازمان 
انرژی اتمی و مشاور ارشد رييس جمهور باعث 
مثبت شدن فضای بورس و افزايش خوش بينی 

به انتش��ار اخبار مثبت از مذاكرات شد. به اين 
ترتيب احتمال مثبت ش��دن مذاكرات هسته ای 
موجب ش��د تا ميل س��هامداران ب��رای خريد 
افزايش يابد تا در صورت به نتيجه رسيدن اين 
دور از مذاكرات، س��هامداران بتوانند از رش��د 
سهام بهره مند شده و زيان های خود را جبران 
كنند بر اين اس��اس بود كه در معامالت ديروز 
ش��اخص بورس تهران با رش��د ۵۸۹ واحدی 
ب��ه مرز ۶۵ هزار واحد نزديك ش��ود. در بازار 

ديروز بورس تهران اكثر ش��ركتهای بورس��ی 
به خصوص ش��ركتهای پااليشگاهی، بانكی و 
خودرويی با رشد تقاضا مواجه شده و بيشترين 
تاثير را در رش��د ش��اخص بورس گذاش��تند، 
به طوری كه ش��ركتهای كش��تيرانی، پااليشگاه 
بندرعب��اس، اصفهان، تاپيك��و، چادرملو، بانك 
مل��ت، ص��ادرات، تج��ارت، ايران خ��ودرو، 

پتروشيمی مبين، مپنا، سايپا و...
شرح در صفحه 4

وزير راه و شهرسازی:

وام خريد مسكن بايد افزايش يابد

۹ س��ال از اب��الغ بند ج اصل ۴۴ گذش��ت، 
بن��دی كه می توانس��ت اقتصاد دولتی كش��ور را 
به مردم واگ��ذار و زمينه كوچك س��ازی دولت 
را فراهم كن��د اما مقاومت ه��ای صورت گرفته 
در اين مس��ير و واگذاری ب��ه جيب ديگر دولت، 
مانع از تحقق اهداف اين بند و ناكامی در اجرای 
كامل خصوصی س��ازی ش��د. دهم تير ماه امسال 
ابالغ بند ج اصل ۴۴ ، ۹ س��اله می ش��ود؛  بندی 
كه در راس��تای  توسعه  بخش  خصوصی از طريق 
واگ��ذاری بنگاه های دولتی ابالغ ش��د تا اقتصاد 
اي��ران را از دولت��ی بودن خارج ك��رده و به مردم 
واگذار كند اما با گذش��ت نه سال از اين ابالغيه، 
اجرای اين بند با مش��كالتی مواجه شده است كه 
آن را فرس��نگ ها از هدف اصلی خود دور كرده 
اس��ت. زيرا با ابالغ اين اصل در روز دهم تير ماه 
۱۳۸۵ قرار ش��د ۸۰ درصد از سهام كارخانه ها و 
بنگاه های بزرگ دولتی مش��مول اصل ۴۴ واگذار 
ش��ود تا اهدافی همچون رونق اقتصادی، اجرای 
عدالت اجتماعی، فقرزدايی و دستيابی به اهداف 
سند چشم  انداز بيست ساله را فراهم كند اما بعد 
از گذشت ۹ سال مشاهده می شود كه اجرای اين 
سياست ها در اقتصاد كشور تغييرات جدی ايجاد 
نك��رده و اقتصاد همچنان دولتی اداره می ش��ود. 
عالوه بر اين قرار بود تا با اجرای اين سياس��ت ها 
نق��ش دول��ت از مالكيت و مديريت مس��تقيم به 
سياس��ت گذاری، هدايت و نظارت تغيير پيدا كند 
و بخش خصوص��ی و تعاونی در اقتصاد توانمند 
ش��ود و دولت در بخش محدودی از فعاليت های 
اقتصادی حضور داش��ته باشد كه چنين امری نيز 
در اقتصاد كش��ور قابل مشاهده نيست. به طوری 
كه نگاهی به بودجه ساليانه كشور نشان می دهد 
دول��ت از نظر درآمد و هزينه ها فربه تر ش��ده و 
با كس��ری بودجه ها مواجه ش��ده است. واكاوی 
اجرای اصل ۴۴ در حيات ۹ س��اله نشان می دهد 
كه طی كردن اين مسير با چه موانعی مواجه بوده 
و چرا اصل ۴۴ از هدف اصلی خود منحرف شده 
است كارشناسان می گويند، به رسميت نشناختن 
بخش خصوصی و در نتيجه مقاومت در واگذاری 
شركتها و واگذاری به شبه دولتی ها موجب دور 
شدن اصل ۴۴ از هدف اصلی و اجرای خصوصی 
س��ازی تنها از طريق رد ديون شد. سهامی كه به 
موجب بند ج واگذار شد به بخش های خصوصی 
واگذار نش��د بلكه بخش��ی از آن در مقابل بدهی 
دولت ب��ه برخی س��ازمان هايی همچ��ون تامين 
اجتماعی واگذار ش��د و نام خصوصی س��ازی از 
طريق رد ديون را درخش��ان كرد. بر اين اس��اس 
اگ��ر از آمار جذاب واگذاری ها بگذريم، می توان 
گفت كه همواره مشكالت و نارسايی های جدی 
و مهمی در اجرای بند "ج " وجود داش��ته است 
ك��ه مورد انتقادات خبرگان اقتصادی به ويژه مقام 
معظم رهبری واقع ش��ده و كيفيت واگذاری های 
انجام شده را در مقابل كميت آن زير سوال می برد. 
اگ��ر بخواهيم به بيان جزئي��ات در اين خصوص 
بپردازيم بايد گفت وجود مشكالتی همچون باور 
نداش��تن بخش خصوصی، مقاومت در واگذاری 
شركت ها، انتصاب و مديريت دولتی در شركتهای 
واگ��ذار ش��ده، واگذاری باب��ت رد ديون، عرضه 
نشدن مابقی سهام، ناكام ماندن بخش خصوصی 
از خريداری س��هم ، تغيير وضعيت و مشكالت 

بعد از واگذاری ش��ركت هايی همچون مخابرات، 
واگذاری به س��ه برابر قيمت ش��ركت بيمه دانا و 
زي��ان جبران ناپذير مردم و واگذاری پر حاش��يه 
پست بانك و حبابی شدن قيمت اين سهم به دليل 
اختالف��ات وزارت اقتصاد و ارتباطات تنها بخش 
كوچكی از مسير ناهموار خصوصی سازی در اين 
سال ها است كه نشان می دهد خصوصی سازی 
علی رغم آم��ار جذاب در كش��ور موفقيت آميز 
نبوده و آينده ای مبهم و پرچالش��ی دارد. بنابراين 
گرچه ايده خصوصی سازی يكی از راهكارهای 
ب��رون رفت از تصدی گری ه��ا و مديريت های 
دولتی در اقتصاد بود، اما متاس��فانه فرآيند اجرای 
خصوصی سازی در ايران به بيراهه رفت و نتايج 
مورد هدف بدست نيامد. از سوی ديگر علی رغم 
واگذاری ۴۰ درصدی سهام شركت های بزرگ به 
س��هام عدالت، هنوز تكليف اين سهام مشخص 
نشده و مديريت اين سهام كامال در اختيار دولت 
قرار گرفته اس��ت كه اين موضوع نيز مغاير قانون 
و بر خالف هدف اصلی اين سهام است.وضعيتی 
كه بعد از گذش��ت ۹ س��ال تاس��ف بس��ياری از 
كارشناسان و حتی مسئوالن را برانگيخته و هنوز 
مشخص نيست سرنوش��ت ان چه می شود. اين 
موارد باعث شده است كه اخيرا نيز وزير صنعت 
در مراسم اصناف، نسبت به خصوصی سازی انتقاد 
كرد و گفت :متاسفانه به خاطر برخی فعاليت های 
خصوصی س��ازی در گذش��ته، اغلب خصوصی 
س��ازی درست انجام نش��ده و حدود ۱۰ درصد 
عمال به بخش خصوصی واگذار شده است. البته 
اين رون��د به مقدار زيادی تغيير كرده اس��ت. به 
گفت��ه ی نعمت زاده ، نبايد از خصوصی س��ازی 
پيش بينی درآمد عمومی برای دولت داشته باشيم، 
بلك��ه افزايش بهره وری باي��د مدنظر قرار گيرد و 
حت��ی جا دارد دولت در بخش��ی از م��وارد پول 
خرج كند تا خصوصی سازی واقعی اتفاق بيفتد. 
بنابراين در حالی آمار خصوصی س��ازی واقعی ۳ 
درصد، ۵ و يا ۱۰ درصد ذكر می شود كه يكی از 
انتقادات جدی به اجرای خصوصی سازی، انتقال 
دولت به دولت است كه متاسفانه بعد از گذشت 
۹ س��ال در واگذاری شركت ها مش��اهده شده و 
توسط مسئوالن نيز با واژه هايی همچون جيب به 
جيب شدن مورد نقد قرار می گيرد؛ اين در حالی 
اس��ت كه به گفته تمام خبرگان اقتصادی كش��ور 
نبايد س��هام عرضه شده از بخش دولتی به سوی 
سازمان های دولتی، نهادها و موسسات شبه دولتی 
و بنيادها س��وق داده شود كه اين امر خطر جدی 
برای خصوصی س��ازی و تحق��ق اهداف اصلی 
سياست های ابالغی است. اما همواره اين موضوع 
ب��ه بهانه هايی چون ناتوان��ی بخش خصوصی از 
خريداری س��هام شركتها و ترس از وارد شدن به 
ميدان رقابت، دس��تگاه ها و نهادهای ش��به دولتی 
بخشی از س��هام واگذار شده را تصاحب كرده و 
آن را خريداری می كنند؛ از سوی ديگر با توجه به 
بدهی دولت به دس��تگاه ها ناچارا بخشی از سهام 
ش��ركت ها بابت رد ديون به دستگاه های طلبكار 
واگذار می شود كه با اين فرآيند عمال مردم نقشی 
در دست گرفتن اقتصاد نداشته و مهم ترين بخش 
اين بند زير سوال رفته و به مشكلی اساسی تبديل 

شده است.
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وزير راه و شهرسازی گفت: سهم وام از تامين 
مسكن در ۱۰ سال گذشته روندی نزولی داشته و 
اكنون به حدود ۱۲,۵ درصد رس��يده است. عباس 
آخوندی در مراسم نقشه راه تامين مالی مسكن با 
بيان اينكه بزرگ ترين اتفاق مهم در اقتصاد خانوار 

متوسط ايرانی خانه دار شدن آنهاست، گفت: نياز به 
استراتژی بلندمدت داريم كه اين بخش را به سامان 
برسانيم ولی هنوز در اين ۳۵ سال نتوانستيم به اين 

توفيق برسيم. 
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در آستانه دهمین سالگرد ابالغ بند "ج "اصل  ٤٤

خصوصی سازی به کجا می رود؟ 

رييس شورای رقابت تالش نمايندگی های 
رسمی خودروس��ازان خارجی برای آگاهی از 
اطالعات تجاری رقبايش��ان را از جمله داليل 
واردات  فعل��ی  دس��تورالعمل  از  نارضايت��ی 
خودرو عن��وان كرده و اين اقدام را نادرس��ت 
دانس��ته است. بهمن ماه س��ال گذشته وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با ابالغ دستورالعملی 
واردات خ��ودرو را منحصر ب��ه نمايندگی های 
رسمی خودروس��ازان خارجی كرد. اين اقدام 
انتقاد كارشناس��ان از نمايندگان مجلس شورای 
اسالمی تا اساتيد دانش��گاه را به دنبال داشت. 
ب��ه دنب��ال اي��ن اعتراض��ات وزارت صنع��ت 
دس��تورالعمل خود را تعديل و واردات خودرو 
برای واردكنندگان متفرقه را به دو شرط ايجاد 
ش��بكه نمايندگ��ی خدمات پ��س از فروش يا 
خري��د خدم��ات گارانت��ی از نمايندگی ه��ای 
رس��می، بالمانع اع��الم كرد. با اي��ن حال اين 
تغييرات نيز باعث رقابتی شدن فرآيند واردات 
خودرو نش��د به گونه ای كه به گفته فربد زاوه- 
كارش��ناس صنع��ت خ��ودرو، "نمايندگی های 
ب��ه  گارانت��ی  ف��روش خدم��ات  از  رس��می 
واردكنندگان متفرقه خودداری كرده و واردات 
خ��ودرو را در انحصار خود گرفته اند". در اين 
ش��رايط در جديدترين روي��داد در اين زمينه، 
رييس ش��ورای رقابت روايتی جديد از چگونه 
انحصارگ��ری نمايندگی ه��ای رس��می را بيان 
كرده اس��ت. رضا ش��يوا در اي��ن رابطه عنوان 
كرده اس��ت:" واردكنندگان متفرقه معتقدند كه 
براساس دس��تورالعملی كه بايد مجوز خدمات 
پس از فروش را از نمايندگی های رسمی اخذ 
كنند، بايد تم��ام اطالعات تجاری ش��ان را در 
اختيار نمايندگی های رسمی قرار دهند كه اين 

موضوع خارج از اصول رقابت است". 
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