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ﭼﺎﻟﺶﺳﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزار ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺣﺎﮐﯽ از ﮔﺮاﻧﯽ و ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ ﻗﻄﻌﺎت اﮐﺜﺮ ﺧﻮدروﻫﺎﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ
در ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﺮﺗﯿﺮاژ داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮاﯾﺪ ،ﺳﻤﻨﺪ و ﭘﮋو  405ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺧﻮدروﻫﺎ

اوﺿﺎع ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻮس راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﮔﺮاﻧﯽ و ﮐﻤﺒﻮد
ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎﯾﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ روی ﺑﺎزار اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻋﻠﺖ ﮔﺮاﻧﯽ ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﻨﻮع ﻗﻄﻌﺎت در ﺑﺎزار ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺑﺎزار

ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﯿﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﻓﺰاﯾﺶ  2ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﯿﻤﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎزار،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻋﺎدی را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار داده و

ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮاﻧﯽ ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ از ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت
اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزار ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﻫﻢ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ» :ﻗﻄﻌﻪ اﺻﻞ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﻄﻌﻪ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻘﻠﺒﯽ

ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم را ﻧﺪارد«.

ﻣﻮﺿﻮع را از ﭼﻨﺪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺷﺪم و ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﯿﺎب و ﻧﺎﯾﺎب ﺷﺪن ﻗﻄﻌﺎت را

ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺮاﻧﯽ ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.

ﯾﮑﯽ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻤﺒﻮد اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺎزار دارﻧﺪ و دﻟﯿﻞ آن ﻫﻢ
ﮔﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﻪ از ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدداری
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﺟﻮد ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻘﻠﺒﯽ در ﺑﺎزار ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران از اﯾﻦ روﯾﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎی زﯾﺎدی دارﻧﺪ .ﮐﻤﺒﻮد ﻗﻄﻌﻪ اﺻﻠﯽ و
ﮔﺮان ﺑﻮدن آن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻘﻠﺒﯽ در ﺑﺎزار زﯾﺎد ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت
ﺗﻘﻠﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﺧﺮاﺑﯽ زود ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮدرو دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﯿﺎز اﺳﺖ در ﺑﺎزار ﻧﻈﺎرت
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻘﻠﺒﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد«.

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ واردات ﯾﺎ ﻣﻮﻧﺘﺎژ داﺧﻞ ﻗﻄﻌﺎت و ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﯿﺮاژ ﭘﺎﻦ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ زﻣﺎنﺑﺮ ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ ﮔﺮاﻧﯽ ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﻘﻂ  20درﺻﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻬﺪی ﮐﺎﻇﻤﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺎزار ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ

ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻘﻠﺒﯽ و ﻓﯿﮏ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻨﮑﺮ وﺟﻮد ﺟﻨﺲ ﺗﻘﻠﺒﯽ و ﻓﯿﮏ در ﺑﺎزار ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﺣﺪود
 20درﺻﺪ از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
ﺳﺨﻨﮕﻮی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﺧﻮدرو اﻓﺰود» :دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻻی ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ و
ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺧﻮد اﻋﻀﺎی  10ﻫﺰار ﻧﻔﺮی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﺧﻮدرو در

ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .اﻋﻀﺎی ﺻﻨﻒ ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﻫﻢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮهای ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮک و وزارت ﺻﻤﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪای ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
وارد ﮐﺸﻮر ﺷﻮد در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ اﺟﺎزه ورود داده ﺷﻮد«.
ﮐﺎﻇﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﻦ  50ﺗﺎ  60درﺻﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدروی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ،ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﺳﺖ
و ﺑﻘﯿﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺗﺎﯾﻮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ» :از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﻪ ،ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﺮﺗﺮدد ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﮐﻤﺒﻮدی دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت
ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺮهای ،ژاﭘﻨﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ«.

در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﻗﻄﻌﻪ در دوران ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎران و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺎ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﯾﺎدی رو ﺑﻪ رو ﮐﺮده و ﺣﺎﻻ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ،ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﻗﻄﻌﺎت
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﺣﻮزه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪ ]ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ[ – ﻣﺮداد
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اﯾﻦ روزﻫﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﻧﺪارد .ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪاران ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ را از ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ
دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎران ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ اﺻﻞ را از ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﻣﺎه ﺧﺮداد ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﮐﺎﻇﻤﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻟﻮازم
ﯾﺪﮐﯽ ﺧﻮدرو اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻤﺒﻮد در ﺑﺎزار ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی
آﯾﻨﺪه وﺟﻮد دارد.

ﮐﺎﻇﻤﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻪ ﮔﺮاﻧﯽ آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ دارﯾﻢ .اﮔﺮ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روال ﺷﺮاﯾﻂ
اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ«.
ﮐﻤﺒﻮد ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ در ﺑﺎزار
ﮐﺎﻇﻤﯽ اﺑﺘﺪا اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﻫﺸﺪاری در ﺧﺼﻮص ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺒﻌﺎت در ﺑﺎزار دادﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز در
ﺣﺎل ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪن اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮔﻠﻪﻣﻨﺪی ﻣﺮدم را ﻫﻢ دارﯾﻢ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻗﺒﻞ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻻزم را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺮدم
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ اﮔﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ در دو اﻟﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد ﻗﻄﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و اﻻن
ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ«.
وی اداﻣﻪ داد» :ﮐﻤﺒﻮد در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻤﺮک ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ  4ارﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ و واردات ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺎ ﻧﺎﭼﺎرﯾﻢ ﯾﮏ ﺳﺮی
ﻗﻄﻌﺎت را وارد ﮐﻨﯿﻢ و دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و وزارت ﺻﻤﺖ دﺳﺘﻮر دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻨﻒ ﻟﻮازم
ﯾﺪﮐﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در دﺳﺖ آنﻫﺎ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﮔﻮﻢ ارز
آزاد ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش داده

ﺷﻮد«.

ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی واردات
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ در ﺧﺼﻮص ﺷﺮاﯾﻂ واردات ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ» :ﯾﮑﯽ از ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ
در  3اﻟﯽ  4ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﻗﻄﻌﺎت از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﻣﺜﻞ اﻣﺎرات و دﺑﯽ ﺑﻮد.
دﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺮوﻧﺎ اﺟﺎزه واردات و ﺻﺎدرات را ﻧﻤﯽداد .ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ  70اﻟﯽ  80درﺻﺪ ﻗﻄﻌﺎت
ﻫﻤﻪ ﻟﻮازم ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽﺷﻮد .وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ ﺗﺎ

اﯾﻦ راه ﺑﺮای واردات ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎز ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻪ وارد اﯾﺮان ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﮔﻤﺮک ﮐﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﺖ
ﮔﯿﺮی ﻫﺎ را ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎﻏﺬﺑﺎزی ﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﻤﺒﻮد ﻗﻄﻌﺎت در
ﺑﺎزار ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ورود ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﯿﺰان
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ آن اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد«.
وی در ﭘﺎﯾﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد» :اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻗﻄﻌﺎت را دارد .اﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺧﻮدروﻫﺎ
اﺧﯿﺮا وارد اﯾﺮان ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﺮﻓﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای آن ﻗﺎﻟﺐ درﺳﺖ ﮐﺮد .ﻧﺎﭼﺎرﯾﻢ در ﺧﺼﻮص ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﻢ
ﺗﺮدد ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت از ﻃﺮﯾﻖ واردات اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

