 ۷۰درﺻﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو
ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،آﺑﺎن ۱۳۹۸
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎری ﮐﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت از ﻫﻔﺖ ﻣﺎه اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﻣﺴﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ اﻓﺖ  ۷۰درﺻﺪی ﺗﯿﺮاژ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .در
آﻣﺎر وزارت ﺻﻤﺖ ،ﻧﺎم  ۱۰ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﻫﻔﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﻣﻬﺮ اﻣﺴﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ،ﻋﻤﻼ  ۷۰درﺻﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه و ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﯿﺮاژی ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
در اﺑﺘﺪای ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ اﻓﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪ ﺣﺎل اﻣﺎ
رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ درآﻣﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﻮدروﺳﺎزان ﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪان از ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﻌﻠﯽ راﺿﯽ ﻧﺒﻮده و از ﺗﺮک ﺑﺎزار اﯾﺮان ﮔﻠﻪﻣﻨﺪﻧﺪ.
ﻋﻠﺖ ﭼﺮاﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺪد ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ
ﮔﺮدد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮده ﯾﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﺧﻮدروﺳﺎزان ﭼﯿﻨﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﺮﻋﮑﺲ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺸﻮر را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ و رﯾﺴﮏ ﺣﻀﻮر را ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ و
ﮐﺮهای ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﺮاژ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦﺗﺮ از ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎﺳﺖ.
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﻮدروﺳﺎزی در ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۹۷ﺧﻮدروﺳﺎزان ﭼﯿﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻬﻤﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ  ۲۰درﺻﺪ را از ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺳﺮ راه آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺰ ﻧﻤﯽﺷﺪ،
ﺳﻬﻢ ﺷﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽرﻓﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی ﻗﻄﻌﺎت در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای داﺧﻠﯽ
ﺳﺎزی ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و از ﻫﻤﯿﻦ رو اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
واﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺎرﺟﯽ دارد .داﺧﻞ ﺳﺎزی ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ و ﻣﻮﻧﺘﺎژی ﻫﺮﮔﺰ از

 ۴۰درﺻﺪی ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮده اﺳﺖ  ۴۰درﺻﺪی ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را رﻧﮓ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎده ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی

ﺑﺮای داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ وارد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺣﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮی داﺷﺖ.
در ﺑﯿﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺨﺶﺧﺼﻮﺻﯽ اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﯿﺮاژ ﻃﯽ ﻫﻔﺖ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻌﻠﻖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر اﻋﻼﻣﯽ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﺮ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل  ۹ﻫﺰار و  ۸۰۸دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻮاع
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻮاری را ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﮐﺮده ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ۶۳ ،درﺻﺪ اﻓﺖ ﺗﯿﺮاژ را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻬﺮ اﻣﺴﺎل ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۱۸۵دﺳﺘﮕﺎه ﺗﯿﺮاژ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﺰو ﻣﻌﺪود

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﺮ ﻫﻨﻮز ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.

دﯾﮕﺮ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮوه ﺑﻬﻤﻦ ﻃﯽ ﻫﻔﺖ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻫﺰار و  ۲۲۰دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﺎﻧﺪه و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻫﺎوال و ﺑﺴﺘﺮن ﻧﯿﺰ در ﺟﻤﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ﮔﺮوه ﺑﻬﻤﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺘﯽ ۸۰
درﺻﺪی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
از ﮔﺮوه ﺑﻬﻤﻦ ﺑﮕﺬرﯾﻢ و ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺮوﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻬﺮ اﻣﺴﺎل
ﻫﯿﭻ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو اﻣﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﺮ۲ ،ﻫﺰار و  ۷۵۱دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺳﻮاری را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ۹۱ /۳ ،درﺻﺪ اﻓﺖ ﮐﻨﺪ .در ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،آرﯾﺰو ۵ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﯿﺮاژ را داﺷﺘﻪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺪد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺼﯿﺐ اموی ام  ۳۱۵ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﺤﺼﻮﻻت امﺟﯽ ﭼﯿﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ،در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮده
و ﻫﯿﭻ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﻬﺎ  ۱۳۵دﺳﺘﮕﺎه ﺗﯿﺮاژ در ﻫﻔﺖ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺖ  ۹۶درﺻﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .از ﮐﺎرﻣﺎﻧﯿﺎ دﯾﮕﺮ ﺧﻮدروﺳﺎز
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻔﺖ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ اﻓﺖ  ۹۰درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺗﯿﺮاژی ﺗﻨﻬﺎ  ۷۹دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎرﻣﺎﻧﯿﺎ ﮐﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت  BYDﭼﯿﻦ را در اﯾﺮان ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﯽﮐﺮد ،در ﻣﻬﺮ اﻣﺴﺎل ﻫﯿﭻ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ  BYDاﯾﺮان را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﻢ در ﻫﻔﺖ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺗﯿﺮاژی  ۳۲۰دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ را از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ،ﺧﻮدروﺳﺎزانﺑﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ۷۷ ،
درﺻﺪ اﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل از ﺟﯿﻠﯽ ﭼﯿﻦ را ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در
ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺗﻨﻬﺎ  ۵۸دﺳﺘﮕﺎه ﺗﯿﺮاژ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺑﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،دﯾﮕﺮ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم رﯾﮕﺎن ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﻫﻔﺖ ﻣﺎه
اﻣﺴﺎل ﺗﯿﺮاژی  ۳۹۸دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ را از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﮕﺬارد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮﭘﺎ ﻣﻮﻧﺘﺎژ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی زوﺗﯽ ﭼﯿﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارد .رﯾﮕﺎن ﺧﻮدرو در ﻣﻬﺮ اﻣﺴﺎل ﻫﯿﭻ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺳﺎزهﻫﺎی ﺧﻮدرو دﯾﺎر ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎﺑﺮﯾﻨﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﮔﺮﯾﺖ وال ﭼﯿﻦ را ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻃﯽ ﻫﻔﺖ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل  ۱۶۷دﺳﺘﮕﺎه ﺗﯿﺮاژ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
در ﻣﻬﺮ اﻣﺴﺎل ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ دو ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮدرو و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ در ﻣﻬﺮ اﻣﺴﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ،اوﻟﯽ  ۴۴دﺳﺘﮕﺎه و
دوﻣﯽ  ۶۵دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
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