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… .ﭘﺲ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺮخ ارز ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻧﺮخ دﻻر
ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ در ﭘﯽ آن ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎ ﮐﻢ ﺷﺪه و ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﮐﻤﺎﮐﺎن رﮐﻮد ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﻮک ارزی در
اﻗﺘﺼﺎد وﺟﻮد دارد .ﻣﻌﺘﻘﺪم اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻧﺮخ ارز را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ
روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ارزاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ …
… وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺴﺖ وﺳﻮم ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎﻟﺮوز ﭘﯿﺮوزی ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ
ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن در ﺟﻨﮓ 33روزه اﺳﺖ،اﻓﺰود:اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و
ﻋﺰم راﺳﺦ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺣﻖ ﭘﯿﺮوزاﺳﺖ… .
… در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﻮﻟﯿﺪ ون ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺮﮐﺖ آﮐﯿﺎ دوﯾﭻ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  100درﺻﺪی
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و از  30دﺳﺘﮕﺎه در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ون ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ آﮐﯿﺎ دوﯾﭻ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و
از  30دﺳﺘﮕﺎه در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  1395ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ،
ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﺮﺧﻼف ﺧﻮدروﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ دو ﻣﺪل ون در
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اﯾﺮان ﺧﻮدرو دﯾﺰل و ﺳﺮوش دﯾﺰل ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده
اﺳﺖ… .
… .اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬﺎر ﻓﺮوﻧﺪ
آن ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪه ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ در
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎری ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ… ،
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺖ ﻣﺎه از ﺧﻮاب آﻧﻬﺎ در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺮﺧﯿﺺ
ﺷﺪﻧـﺪ .ﺑﺨـﺶ دﯾﮕـﺮ واردات ﻧﯿـﺰ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ واردات ﺧﻮدروﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ
ﺧﻮدروﺳﺎزان ،وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،اﻗﻼم دﻓﺎﻋﯽ و ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﺎزی و
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ
اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﻄﻠﻊ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﭼﻬﺎرﻣﺎﻫﻪ
ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل 434ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭼﻬﺎرﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ …
… از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﺑﺮﻧﺪ MG ،ﻓﺮاﺗﺮ از دﯾﮕﺮ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ای اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ دارد و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان

و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ،در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ در ﭼﯿﻦ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ی ﻣﺪل ﻫﺎی  550و ،6
ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺳﺪان ﻫﺎی اﺳﭙﺮت را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد و ﻓﺮوش ﻣﻮﻓﻘﯽ
داﺷﺖ… ،
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎزﻧﺪ اﺻﻨﺎف در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ از  86دﺳﺘﮕﺎه در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ  81دﺳﺘﮕﺎه رﺳﯿﺪ.
ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس و ﻣﯿﺪل ﺑﺎس در اﯾﺮان ﺧﻮدرو
دﯾﺰل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و از  15دﺳﺘﮕﺎه در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ
رﺳﯿﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس و ﻣﯿﺪل ﺑﺎس در ﭘﯿﺸﺮو دﯾﺰل آﺳﯿﺎ اﻣﺎ
 300درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ و از ﭘﻨﺞ دﺳﺘﮕﺎه در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  1395ﺑﻪ 20
دﺳﺘﮕﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ …
ﺗﯿﮏ
۲۱:۱۲ – ۱۳۹۶/۰۵/۱۹
… ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ 1 /48
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه رﮐﻮرد ﺟﺪﯾﺪی را در ﯾﮏ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ آﻟﭙﺮ ﮐﺎﻧﭽﺎ ،ارزش ﺻﺎدرات ﺧﻮدروی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎی ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ
ﻣﻪ اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  23درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﮐﻪ
درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ  12ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ… .
…) .اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﺷﺪن رﺳﻮﻟﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ و رﺳﻮﻟﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻤﺘﺪ ﻧﺠﻔﯽ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﺐ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای
ﺷﻬﺮ ﺷﺪ( او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮدم اﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﻫﺎی
در آﻣﺪ زاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد .در آﻣﺪ ﺗﻬﺮان از راه ﻓﺮوش ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .دوده ﺳﺨﺘﯽ را اﻣﺴﺎل از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .اﻣﺴﺎل ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﮕﺬرد… .
… ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ 265
واﺣﺪی ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ و در ﺳﻄﺢ 81ﻫﺰار و  579واﺣﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮﮐﺎت در ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻫﺎ ،ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ
ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻘﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﭘﺲ از  16ﻣﺎه ﺷﺪ… .
… ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮی ﺳﻔﯿﺮ [21:57 09.08.17] ,اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﺟﺎری در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری /ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ در دو ﻣﺎﻫﻪ
اول اﻣﺴﺎل ﺻﻔﺮ ﺷﺪ! /ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در دو ﻣﺎه اول ﺳﺎل ﺟﺎری ﻫﻢ زﻣﺎن
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری… ،

… .ﺣﺎﻻ ﭘﺲ از  5ﺳﺎل از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ،ﺗﻌﺪاد  12دﺳﺘﮕﺎه
از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻓﺴﺎﻧﻪ ای در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮدروی آﻣﺮﯾﮑﺎ وﺟﻮد
دارد.ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻓﺮوش ﺧﻮد را ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و آﻣﺎرﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﺮوش ﺑﺮای ﺧﻮدروﺳﺎزان دﯾﺘﺮوﯾﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ… .
… ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ 265
واﺣﺪی ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ و در ﺳﻄﺢ 81ﻫﺰار و  579واﺣﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮﮐﺎت در ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻫﺎ ،ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ
ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻘﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﭘﺲ از  16ﻣﺎه ﺷﺪ… .
… ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎران ﮐﻪ از ﺳﻮی اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان وﻇﯿﻔﻪ
ﺧﻄﯿﺮ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ دوﺷﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ای را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد 201 ،ﻫﺰار
دﺳﺘﮕﺎه را ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﺼﺐ و ﺑﺮای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ  500ﻫﺰار …
… .در دو ﻣﺎه اول ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎری دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ
 22/9ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد .اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه  67درﺻﺪی ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﺟﺎری دوﻟﺖ در ﻣﻮﺳﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺣﺎﻟﯽ رﻗﻢ ﺧﻮرده ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ! * ﺷﺮق – اﻋﻤﺎل
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﭼﯿﻦ ﺗﺎ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن …
…) .اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﺷﺪن رﺳﻮﻟﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ و رﺳﻮﻟﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻤﺘﺪ ﻧﺠﻔﯽ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﺐ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای
ﺷﻬﺮ ﺷﺪ( او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮدم اﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﻫﺎی
در آﻣﺪ زاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد .در آﻣﺪ ﺗﻬﺮان از راه ﻓﺮوش ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .دوده ﺳﺨﺘﯽ را اﻣﺴﺎل از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .اﻣﺴﺎل ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﮕﺬرد… .
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