ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮاﯾﺪ؛ ﺑﯿﺶ از ۳۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﻫﺮا ﻣﻠﮑﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
»ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ از ﺑﺤﺚ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺧﻮدرو ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وزارت
ﺻﻤﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای ﺧﻮدرو ﻫﺎ را ﺣﺪود  20درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ «.اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺒﺮ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪن آن آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو اداﻣﻪ
دار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»وﻟﯽ ﻣﻠﮑﯽ« در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻋﯿﺪ اﻣﺴﺎل اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان و ﺧﻮدروﺳﺎزان
ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ای ﺑﺎ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ارﺳﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ ارﺟﺎع داد و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻋﯿﺪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ اﮔﺮ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  17درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎﺑﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ از ﻋﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻮده ﺗﻮﺿﯿﺢ داد» :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ دو ﻣﺎه ﭘﯿﺶ در ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری
ﺧﻮدرو ﺗﻨﻬﺎ اﺟﺎزه اﻓﺰاﯾﺶ  7درﺻﺪی را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺮداد ﻣﺎه  60ﺗﺎ
 70درﺻﺪ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﻫﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ«.

ﻣﻠﮑﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺠﺪدا ﺑﺤﺚ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺧﻮدرو ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن رﻓﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ورود ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ
ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻮرم ﺑﺨﺸﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو اﻋﻼم و ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد.
ﻣﻠﮑﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ را ﺑﻪ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﻋﻄﺎ ﮐﺮده و وزﯾﺮ ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را
ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺧﻮدرو اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻼ در ﺑﺤﺚ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺧﻮدرو
ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺮخ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ را ﺗﻌﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮدرو ﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺣﺒﺎب دارد ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:

»ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ،ﻗﺴﻢ ﺟﻼﻟﻪ ﺧﻮرد ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﺮاﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ
 32ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺿﺮر ﻧﮑﺮده و ﺳﻮدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ  21ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﭘﺮاﯾﺪ ﺿﺮری  12ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﮔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ،ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﻮد ،ﺧﻮدروﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺧﻮدروﺳﺎزان
اﻧﺒﺎر ﺷﺪه و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو و ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ«.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺸﮑﯿﻦ ﺷﻬﺮ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ وزارت ﺻﻤﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدرو ﻫﺎ ﺣﺪودا  20درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ از ارز ﺑﺮی ﮐﻤﺘﺮ از  20درﺻﺪی ﺧﻮدروﻫﺎی
داﺧﻠﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد .ﭼﻨﯿﻦ رﻗﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن از ﻗﯿﻤﺖ

ﭘﺮاﯾﺪ  20ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺮخ ارز واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻓﺮض دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﻧﺮخ ارز،
اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ  8ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪود  4اﻟﯽ  6ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮاﯾﺪ از ﺣﺪود  22ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﺣﺪود  28ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاوان ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﯿﻦ  4اﻟﯽ  6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم دﻻﯾﻞ ﺳﺎﯾﭙﺎ
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ

ﮐﺎﻫﺶ ﺗﯿﺮاژ ﺗﻮﻟﯿﺪی و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎر ﺷﺮﮐﺖ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

