ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ وزارت ﺻﻨﻌﺖ در ﺑﺮرﺳﯽ
آﻣﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﮐﺸﻮر  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
روﻧﺪ ﺗﻮرﻣﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﯿﻦ آﻣﺎر و ارﻗﺎم اﻋﻼﻣﯽ
وزارت ﺻﻨﻌﺖ و واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ،ﺣﺎﻻ رﯾﺸﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻓﺮﺑﺪ زاوه ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻮزه ﺧﻮدرو در ﺧﺼﻮص ﮔﺮاﻧﯽﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﮔﻔﺖ :ﮔﺮاﻧﯽ
ﺧﻮدرو دو دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮرم اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ
در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،ﺣﺎدﺛﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻞ ،زﻟﺰﻟﻪ و … وﺿﻌﯿﺖ را وﺧﯿﻢﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
دﻻﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﻋﻼم اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻃﯽ  40روز

ﮔﺬﺷﺘﻪ  40ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺼﻒ ﺷﺪه و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺟﺬاب ﺷﻮد و از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻮد ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ وارد ﯾﮏ ﺑﺎزار دﯾﮕﺮ
ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آﻣﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی وزارت ﺻﻨﻌﺖ در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﻃﯽ ﻓﺮوردﯾﻦ
اﻣﺴﺎل ،روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻞ ﺧﻮدرو ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﭙﺎ اﻓﺰاﯾﺸﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ارﻗﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻫﺮ  3ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی دﻓﺘﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدرو و ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،در ﻓﺮوردﯾﻦ اﻣﺴﺎل
 47ﻫﺰار و  983دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻮاع ﺧﻮدرو در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﻢ  68ﻫﺰار و 180
دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو در ﻓﺮوردﯾﻦ  ،97ﮐﺎﻫﺶ  29.6درﺻﺪی را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ درﺻﺪ ﺗﻐﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو را در ﺟﺪول آﻣﺎری اﺷﺘﺒﺎه ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎﻫﺶ
 30درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ  42.1درﺻﺪی را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺧﻮدرو در ﻓﺮوردﯾﻦ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﺳﻮاری در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  45ﻫﺰار و  962دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻮاع
ﺳﻮاری اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ  28.8درﺻﺪی را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ وزارت ﺻﻨﻌﺖ درﺻﺪﮔﯿﺮی را ﻧﺎدرﺳﺖ ذﮐﺮ ﮐﺮده و رﺷﺪ  40.6درﺻﺪی را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻧﻮاع ﺳﻮاری در ﻓﺮوردﯾﻦ اﻣﺴﺎل ﻟﺤﺎظ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رﻗﻢ  21ﻫﺰار و  393دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﻧﻮاع
ﺧﻮدرو در ﻓﺮوردﯾﻦ  98اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮوردﯾﻦ  97ﮐﺎﻫﺶ  36.9درﺻﺪی را داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .وزارت ﺻﻨﻌﺖ در ﻣﻮرد ﺗﻐﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺧﻮدرو در اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ رﺷﺪ  58.7درﺻﺪی
را اﻋﻼم ﮐﺮده ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  36.9درﺻﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﺳﻮاری در اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﻓﺮوردﯾﻦ اﻣﺴﺎل  21ﻫﺰار و  329دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ  37.1درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .وزارت ﺻﻨﻌﺖ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ رﺷﺪ  57.5درﺻﺪی را اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رﻗﻢ  20ﻫﺰار و  702دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻮاع ﺧﻮدرو در
ﻓﺮوردﯾﻦ اﻣﺴﺎل اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ  20.2درﺻﺪی را داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﺗﻐﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات در آﻣﺎر وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ رﺷﺪ  25.5درﺻﺪی ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
وزارت ﺻﻨﻌﺖ در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮاری در ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻃﯽ ﻓﺮوردﯾﻦ اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﺮ را  25.1درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﻼم ﮐﺮده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻗﯿﻖ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ 20
درﺻﺪی اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ ارﻗﺎم اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻣﻮرد درﺻﺪ ﺗﻐﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮوردﯾﻦ  98و  97ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و درﺻﺪ ﺗﻐﺮات ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﺪاد ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪه،
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺪاد ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺳﺎل ﻫﺎی ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎر اوﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ درﺻﺪﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .از اﯾﻦ رو دﻗﺖ در اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ و ﺻﺤﯿﺢ از اﻫﻤﯿﺖ
وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﮑﺲ داد
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ از اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﻓﻮق ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ در اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎﻫﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪی روی
ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ وزارت
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮ اﻋﺪاد و ارﻗﺎﻣﯽ ﻣﻌﮑﻮس اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺸﯽ را در ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺳﻄﺢ
ﺑﺎزار ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺰ در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎزار ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی دﺳﺖدوم وﺟﻮد ﻧﺪارد
زاوه اداﻣﻪ داد :در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی آﮔﻬﯽدﻫﻨﺪه وارد ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ

آﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺎﭘﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﭼﺮا در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی آﮔﻬﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ
ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ؟ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎزار ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری
ﯾﮏ ﻋﺪه  100اﻟﯽ  300ﻧﻔﺮ آﺳﯿﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدروﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮاﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
 200ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن آﮔﻬﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻓﺮوش ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺧﺮﯾﺪار ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ

ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺧﻮدروی دﺳﺖ دوم ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ و ﺗﺠﺎری ﻫﯿﭻ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﯽ در ﻓﺮوش ﮐﺎﻻی ﮐﺎرﮐﺮده ﻧﯿﺴﺖ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ ﮐﺮد ﮔﻔﺖ :وﺿﻌﯿﺖ وارداﺗﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﺗﺮ از
ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و واردات ﺧﻮدرو ﻗﻄﻊﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ

ﺧﻮدروی وارداﺗﯽ از ﺳﺎل  95ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  10ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪاﮐﺮده و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار اﯾﻦ
ﺧﻮدروﻫﺎ وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ .ﺧﻮدروﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﺎ اﭘﺘﯿﻤﺎ در ﺳﺎل  95ﺣﺪود  140ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ

داﺷﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
ﮔﻤﺮک ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ ارز 15

ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آزاد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

