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آﺧﺮﯾﻦ روز ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ رﺿﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺪه ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را اراﺋﻪ داده اﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﺎﻫﺎً

در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺮاد دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺟﺪﯾﺪ
ﺧﻮدروﻫﺎ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ زﯾﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎزار ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی او ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮدرو ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ زودی ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺧﺼﻮص
ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﺤﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎزار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺧﻮدروﺳﺎزان را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ

ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﯾﻢ.

رﺣﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:

ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻌﻬﺪ در آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد؛ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﺗﻌﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی ﺧﻮدروﻫﺎ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
وی درﺧﺼﻮص ﻗﺮارداد ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد.
وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :آن دﺳﺘﻪ از ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ
دارﻧﺪ و ﻣﺸﻤﻮل ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری اﻧﺪ ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺎزار ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ زودی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﻌﻘﻮل ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺗﺼﻮﯾﺐ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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