وﻋﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮای اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮاﯾﺪ
و ﭘﮋو و ﺳﻤﻨﺪ ﺑﺮﺧﻼف رای ﺧﻮدروﺳﺎزان -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،دی ۱۳۹۷
اﺧﯿﺮا ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻗﺎﻟﺐ اﺧﻄﺎری ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻫﺸﺪار داد .اﺧﻄﺎر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻟﯿﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد،
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺪادی از ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو در  2دی ﻣﺎه اﻣﺴﺎل
ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ  5ﺧﻮدروی ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎﯾﻤﺎ اس  ،5ﭘﮋو 207دﺳﺘﯽ ،ﭘﮋو ﭘﺎرس اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ،داﻧﮓ ﻓﻨﮓ

اچ  30ﮐﺮاس و دﻧﺎ ﭘﻼس را اﻋﻼم ﮐﺮد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در  8دی ﻣﺎه ﻫﻢ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎز در اداﻣﻪ ﺗﻐﺮات ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دﻧﺎ و ﺳﻮزوﮐﯽ را اﻋﻼم ﮐﺮد .ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻫﻢ در  6دی ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ 4
ﺧﻮدروی ﺳﺮاﺗﻮ  1600آﭘﺸﻨﺎل ،ﺳﺮاﺗﻮ  2000آﭘﺸﻨﺎل ،ﭼﺎﻧﮕﺎن و ﭘﺮاﯾﺪ  151SEرا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪه و آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را
ﮔﺮان ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی در ﺣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺧﻄﺎر داده اﺳﺖ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮدروﺳﺎزان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد ﻗﻄﻌﻪ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش
ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽ زدﻧﺪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﻫﺎ ،ﻃﺮح ﻫﺎی ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﻮری اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪ اﺧﻄﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎز ﻫﻨﻮز ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ
ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﻧﺸﺪه و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد
و ﻋﻤﻼ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﺮار ﺧﻮدروﺳﺎزان و ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان در ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ،

ﺑﺎرﻫﺎ ﺧﺒﺮ “اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﻇﺮف روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه” ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻨﻮز ﻧﺸﺎﻧﯽ از
اﺟﺮای آن دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺎر اﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﮐﻤﯽ ﺟﺰﺋﯽ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻋﻼم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی وزارت ﺻﻨﻌﺖ در
ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﻫﺎ در  ۵ﺷﻨﺒﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ  ۱۳دی ﻣﺎه
ﺧﺒﺮ داد.
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎری ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
دارﻧﺪ.
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ﻋﺒﺎس ﺗﺎﺑﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی وزارت ﺻﻨﻌﺖ در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺑﻪ زودی اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :در اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺑﻪ ﺣﻘﻮق
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدروﻫﺎی
ﻫﺎوال  H2ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺧﻮدرو  2300دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻣﻮﺟﻮدی ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻘﻂ  400دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
او اداﻣﻪ داد :در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺎوال ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﯾﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ و رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان از اﺳﺎس ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎ
ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ در ﺧﺼﻮص ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ آزادﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزار ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﺧﻮدروﺳﺎزان از ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو در ﺻﻮرت ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ در ﺗﻌﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﺎ ﻣﺤﺪوده

 60ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

