ﻗﯿﻤـﺖ ﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺧـﻮدرو و دﻏـﺪﻏﻪ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ1694367
][ad_1

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو از ﺳﻮی
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ و
اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد روز ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﯽ ﺟﻮاب ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در
ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎری ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت
و ﻣﺴﮑ ّﻦ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﯾﺎد
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی ﻗﻄﻌﺎت ،ﻧﺒﻮد ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی روز و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن
ﺑـﺮوز رﺳـﺎﻧﯽ ﺧﻄـﻮط ،در ﻧﺘﯿﺠـﻪ دﺳـﺖ ﻧﯿـﺎﻓﺘﻦ ﻣـﺮدم ﺑـﻪ ﺧﻮدروﻫـﺎی
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را آزار ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو
و ﻓﺮوش ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﻮری ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺼﻮل از ﺷﻨﺒﻪ ) 17آذرﻣﺎه( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻠﯿﺪ
ﺧﻮرد ﮐﻪ از ﻣﺪت ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺎزار در ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﺴﺮ ﺑﺮده و ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻋﻼم
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ از ﺳﻮی ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﻮد.

اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ در اﻃﻼﻋﯿﻪ ای از »ﻓﺮوش ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﻮری ﭼﻬﺎر
ﻣﺤﺼﻮل« اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺒﺮ داده و اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ
از ﺷﻨﺒﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ،ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﺪر ﭘﯿﮑﺎپ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ 77
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،واﻧﺖ آرﯾﺴﺎن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  36ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،داﻧﮓ ﻓﻨﮓ
 S30ﺻﻨﺪوﻗﺪار اﺗﻮﻣﺎت ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  141ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﭘﺎرس اﺗﻮﻣﺎت ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ  83ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻧﯿﺰ از ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ،وﻗﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ای در
ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و
ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ  70ﺗﺎ 100
درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
از ﻓﺮوش دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ؛ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻒ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه داران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدروی ﺗﻬﺮان »ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﻗﻔﻞ ﺑﻮده
و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﻫﻔﺘﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ«.
ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،اﻋﻼم اﯾﻦ ﻓﺮوش ﻓﻮری ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،واﮐﻨﺶ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد
»اﺟﺎزه اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدروﺳﺎزﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ،ﺑﺎزار را رﺻﺪ و ﺳﭙﺲ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﯿﻢ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﻋﺒﺎس ﺗﺎﺑﺶ« ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮآورد ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻗﯿﻤﺘﮕﺬاری ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده و ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ» .اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار
اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد«.
** اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ »ﻣﻨﻄﻘﯽ« ﺑﻮده اﺳﺖ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮدرو در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و
ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :دﺳﺘﮑﻢ ﺳﻪ ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺎﻧﺪﻫﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزان و
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ و
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﺳﺎز
ﻧﯿﺴﺖ.
»اﻣﯿﺮﺣﺴﻦ ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ« اﻓﺰود :در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ،ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری را از اﯾﻦ ﺷﻮرا ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ »ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻔﻞ ﺷﻮد«.
وی اداﻣﻪ داد :ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ از  45ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
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ﻣﺸﻤﻮل ﻗﯿﻤﯿﺖ ﮔﺬاری
ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل
اﯾﺮان ﺧﻮدرو »در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن« و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎﻻی 45
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آﯾﺪ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺗﻌﺎدﻟﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪن ﻫﺎ ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻖ
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه را در »ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﻄﻘﯽ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ آن واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دادﻧﺪ.
»در ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ اﺗﻔﺎق
اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،زﯾﺮا
اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زﯾﺎن ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ«.
وی در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ،اداﻣﻪ داد :اﻣﺮوز ﮐﺸﻮر درﮔﯿﺮ ﯾﮏ
ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ؛ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺧﻮب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮدرو در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺎن و زﯾﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دور زدن
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ،داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی ﻗﻄﻌﺎت ،ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻄﻮط و ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺧﻼﻫﺎی
ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :وﻗﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺧﻄﻮط ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن از آن ،ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮدﯾﻢ
و در ﻗﺒﺎل آن ،از ﺧﻮدروﺳﺎزان ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ
ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﮑﺮده
اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی در دﺳﺖ ﻣﺮدم ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺛﺮ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ روی

ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :ای ﮐﺎش دوﻟﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروی ﺳﻮاری ،ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻀﻼت ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،آﻟﻮدﮔﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﻧﺒﻮدﯾﻢ«.
ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻫﻤﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺮدم اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﺎوری ﺣﻞ ﺷﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ روال ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎزﮔﺮدد،
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود» :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺎﻫﺪ اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و
ﻏﺮﯾﺐ از ﺟﻤﻠﻪ ورود ﺧﻮدروﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
اﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ واردات اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ«.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮدرو در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﯿﺶ از  35ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی در اﯾﺮان دارﯾﻢ ﮐﻪ ذات
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺳﻢ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﺳﺎزﻫﺎ
زﯾﺎد اﻣﺎ ﺑﺎزارﻣﺎن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
»اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﻧﻈﯿﺮ آﻟﻤﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﮐﺮه
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻣﺤﺪود ،اﻣﺎ ﺑﺎزار ﺧﻮدروﯾﺸﺎن آزاد اﺳﺖ«.
وی درﺑﺎره اﻧﺤﺼﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :اﻧﺤﺼﺎر
در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺧﻮدروﻫـﺎی ارزان ﻗﯿﻤـﺖ وﺟـﻮد دارد ،زﯾـﺮا ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﭼﻨﯿـﻦ
ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ.
** ﻧﺒﻮد رﻗﺎﺑﺖ واﻗﻌﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو
ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد ،ﺑﺮ
ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻮﻻد ،ﺳﯿﻤﺎن و ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در
ﻣﺠﻤﻮع در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :در اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدﯾﻢ،
زﯾﺮا ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ »رﻗﺎﺑﺖ واﻗﻌﯽ« اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ دوﻟﺖ  20ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،از ﺗﺼﺪی
ﮔﺮی در ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ارﺗﻘﺎی
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد از
دور ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﯾﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻣﯿﺪوارم ﭘﺲ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ
اﺻﻠﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزی ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮه وری ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت در  2ﺳﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮد.
** ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺧﻮاب اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺳﺎل  91را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ
رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻒ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهداران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو ﺗﻬﺮان در
زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﺮﻧﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻗﯿﻤﺖ

ﻫﺎی اﻋﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل در ﺑﺎزار ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد«.
»ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻮﺗﻤﻨﯽ« اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺮاژدی ﺳﺎل  1391ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو در ﺣﺎل ﺗﮑﺮار اﺳﺖ و ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺧﻮاب اﻓﺰاﯾﺶ  100درﺻﺪی
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی آن ﺳﺎل را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻘﺘﺪ اﺳﺖ »ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﺑﺎﻻی ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻮد ﺧﻮد را در  2ﻧﺮﺧﯽ ﺷﺪن و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﻨﺪ«.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد ﺗﺎ ﺳﺎل  99را ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﻋﻤﺪه آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻮﺗﻤﻨﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ،ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺟﻮاب اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ را ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن
ﭘﻮل آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻮاﻧﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
** ﻟﺰوم از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺤﺼﺎر در ﺑﺎزار
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺤﺼﺎر در
ﻓﺮوش را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻒ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهداران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو ﺗﻬﺮان اﻓﺰود:
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ،وﻗﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ 2 ،ﻧﺮﺧﯽ ﺑﻮدن
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و ﺿﺮر ﮐﺮدن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
وی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد» :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺧﻮد را ﺑﯽ رﻗﯿﺐ ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﻨﺪ ،در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻋﺮﺿﻪ و ﺑﺴﺘﻦ ورودی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﺨﺮﻧﺪ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺻﻨﻔﯽ ،از دﻫﻪ 70ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ در ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻧﯿﻔﺘﺎده و ﺑﺎ آﻏﺎز ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ،ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﺷﻮد.
»اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﻪ  93درﺻﺪ رﺳﯿﺪه ،اﻣﺎ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮔﻮﯾﯽ از
ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ  80درﺻﺪی ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ«.
ﻣﻮﺗﻤﻨﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،راه از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﻧﺤﺼﺎر در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ،ورود
ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ  15ﻫﺰار دﻻر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎک اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو را
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورﯾﻢ و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ در ﺑﺎزار راﻧﺖ و
دﻻﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد«.

ﺑــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ »رﺿــﺎ رﺣﻤــﺎﻧﯽ«» ،ﺳﺎزﻣــﺎن ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﻣﺼــﺮف ﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺌﻮل اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار اﺳﺖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »ﺳﯿﺪ ﻓﺮﯾﺪ ﻣﻮﺳﻮی« ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ ورود
وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ،ﺧﻮدرو را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺧﻮدرو ،ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار
را ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
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