ﺿــﺮورت ﺗﻌﯿﯿــﻦ ﺗﮑﻠﯿــﻒ ﻗﯿﻤــﺖ
ﺧﻮدروﻫﺎ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮدرو در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان
ﮔﻔﺖ :رﻓﻊ ﻧﻮﺳﺎن از ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻓﻮری ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﺬاری و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ.
ﺷﺮح آﻧﻼﯾﻦ – اﯾﺮﻧﺎ :اﻣﯿﺮﺣﺴﻦ ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود :در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ در
ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺤﻮل ﺷﺪن
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ از ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﮐﻨﻮن ﺳﻘﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻫﺎ در
اﺧﺘﯿﺎر دﻻﻻن و واﺳﻄﻪ ﻫﺎﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮآوردی ﮐﻪ از ارزش
ﭘﻮل دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای
اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﺮﭼﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری و اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺗﻌﻠﻞ ﺷﻮد ،ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺑﺎزار ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻣﻦ زده و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد ﻧﺼﯿﺐ دﻻﻻن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرگ و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺰرگ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ را دارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﺎ ﭘﺎرﺳﺎل ﻓﺮوش ﺧﻮدرو در ﮐﺸﻮر ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﺘﺮی ﮐﻢ
ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮی اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان را ﻧﺼﺐ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ دﺳﺘﻪ دوم در زﻣﺮه ﻫﻤﺎن دﻻﻻن
و واﺳﻄﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ» :ﺣﺘﯽ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در
ﻣﺎه ﻫﺎ و ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪ«.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮدرو در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎﻧﯽ و اﻧﺪک اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﮐﺴﺐ

ﺳﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﻓﺘﻦ ﻋﻮاﯾﺪ آن ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺪه ای
اﯾﻦ روزﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را از ﭼﺸﻢ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
وی ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد
و اﻓﺰود :ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ دﻻﻻن و واﺳﻄﻪ ﻫﺎ در آن اﯾﺎم ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ
اﻓﺮاد ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ روی آوردﻧﺪ و ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ﮔﺰارش ﺷﺪه
ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دﭘﻮی ﺧﻮدرو ﺳﻮق داده
ﺷﺪﻧﺪ؛ »ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،واﺳﻄﻪ ﻫﺎ و دﻻﻻن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﯿﻤﺖ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ
ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﻫﺮ واﺣﺪ ﯾﺎ
ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺳﺎﯾﭙﺎ ﯾﺪک ،اﯾﺴﺎﮐﻮ و ﻏﯿﺮه را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺰاﻣﺎً ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺧﻮدروﺳﺎزان را
در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺮدم اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﻧﻈﺎرت ﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ارزش داراﯾﯽ ﺧﻮد،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش اﻗﻼﻣﯽ ﭼﻮن ﺳﮑﻪ ،ﻃﻼ ،ارز،
ﺧﻮدرو و ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
* ﺧﻮدرو ﺑﺨﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﺨﺮﯾﻢ؟
وی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه واﻗﻌﯽ ﺧﻮدرو
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ در اﯾﻦ اﯾﺎم اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ
آﯾﻨﺪه ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ وارد اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮدرو در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزان ،ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺧﻮدرو ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻬﺎده ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ دﻻر ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ ،ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ:
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدروﯾﯽ از ﮔﻤﺮک ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ
ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮرو اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ،ﺗﺎﺧﯿﺮ و ﺗﻌﻠﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ
ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد ﻧﺼﯿﺐ دﻻﻻن و ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺗﻮﻣﺎن ﺿﺮر و زﯾﺎن
ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﭘﯿﺸﺘﺮ »ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﺠﻔﯽ ﻣﻨﺶ« ،رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻤﮕﻦ ﻧﯿﺮو ﻣﺤﺮﮐﻪ و
ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ﮐﺸﻮر در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو در
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزار ،ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻗﻄﻌﺎت و ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ
اﻓﺘﺎدن اﺟﺒﺎری ﺷﺪن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  ۸۵ﮔﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

ﺑﺮای رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدرو و ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزی ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد.

