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ﻣﺮدم و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ
][ad_1

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در واﮐﻨﺶ
ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺒﺎر درﺑﺎره اﺣﺘﻤﺎل ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﭘﻨﺞ
درﺻﺪ زﯾﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎزار ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس » ،رﺿﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ«
اﻣﺮوز )ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ( در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
اﻓﺰود :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه،
اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺮاد دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن
اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻘـﺎم ﻣﺴـﺌﻮل ،ﺳﺎزﻣـﺎن ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻣﺼـﺮف ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎﺳﺖ و ﺑﻪ زودی ﮔﺰارش
آن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :آﻧﭽﻪ در ﺑﺤﺚ ﺧﻮدرو ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺿﻮع
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎران در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻧﯿﺰ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﯾﻢ.
رﺣﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻌﻬﺪ در آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد؛ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ 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 ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮدروﺳﺎزان درﺧﺼﻮص ﭘﯿﺶ
ﻓﺮوش ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی در آن
ﻧﯿﺴﺖ.
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 دﯾﺮوز ﻧﯿﺰ در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ »اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ«
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اﺑﺮاز اﻣﯿﺪورای ﮐﺮد ﺑﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
رﺣﻤﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :آن دﺳﺘﻪ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﻫﻤﺮاه ﮐﻪ در ﮔﻤﺮک ﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﻪ زودی در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮدا
)ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ( ﺟﻠﺴﻪ ای ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ورود اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ
ﺑﺎزار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن اﺳﺖ و ﺑﺎ ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﺼﻮص ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:
در ﯾﮏ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وزارت ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ و اﮔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :در ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه و
ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای آن ﻧﺪارﯾﻢ.
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