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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل
ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮدروﻫﺎ و رﺳﺎﻧﺪن
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺎرهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزار ﺧﻮدروی ﮐﺸﻮر
را ﻻاﻗﻞ ﺑﺮای ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﻧﺠﻔﯽﻣﻨﺶ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﻃﻮل ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ،
ﻗﻄﻌﻪﺳـﺎزان و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﺧﻮدروﺳـﺎزان ﺑـﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟـﺪی در ﻋﺮﺻـﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزان در ﺣﻮزه ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی دﺳﺖ
و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
ﺗﺎﮐﻨﻮن زﯾﺎن  ۷۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ دادهاﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻨﮑـﻪ در ﺻـﻮرت ﻧﭙﺮداﺧﺘـﻦ ﺑـﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ،ﮐﺸـﻮر در ﻋﺮﺻـﻪ

اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:
ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﺎ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺎهﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮده ﮐﻪ
ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزان ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻘﺪی
ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺧﺎرﺟﯽ
ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی
ﺧﻮد و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه زﻣﺎن
ﻧﯿﺎز ﺑﻮده و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻻاﻗﻞ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزان در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﻪروز ﮐﺮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﺎت ،اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﻤﯽ در ﺑﺎزار وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺠﻔﯽﻣﻨﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﻮاد ﯾﺎ از
ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در اﯾﺎم
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ،ﯾﺎ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻاﻗﻞ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﻗﯿﻤﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻮﻻد ﯾﺎ ﻣﺲ ﮐﻪ اﻣﺮوز
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎ ﺳﻮد ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزان ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﮐﻨﺎر آن در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ در
اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزان
را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻻاﻗﻞ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
اﮔﺮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،ﺗﻼش ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن
ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﮐﻤﮏ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داﺧﻠﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد ،ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع رﺳﯿﺪهاﯾﻢ و از اﯾﻦ ﭘﺲ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮد ،اﻣﺎ در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﻋﺮﺻﻪ اﺷﺘﻐﺎل و اﻗﺘﺼﺎد در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ارز در ﻃﻮل ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ

ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن را اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ از
اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺑﺎزار آزاد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼم
ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﻧﺮخ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ را اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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