ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﻮدرو  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ دو ﮔﺮوه اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻫﻔﺘﻪ را ﺑﺎ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﻋﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در زﻣﺎن ﻧﺰوﻟﯽ ﺷﺪن ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺘﻮاﻟﯽ
در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺰوﻟﯽ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزار رخ ﻣﯽدﻫﺪ .در واﻗﻊ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ

در ﺻﺪد اﻋﻤﺎل اوﻟﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﺑﻮد ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم  ۱۳اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داد و
در ﻣﻮرد ﺗﻌﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو در ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﺟﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از  ۸درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﭙﺎ در
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل .۱۴۰۰

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ]ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ[ – ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﺣﺪود  3ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی ﺟﺪی دوﻟﺖ ﺑﺎ اﯾﺪه ﻣﺠﻠﺲ در ﺧﺼﻮص واردات ﺧﻮدرو ﮐﻪ در
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  1400ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دور ﺗﺎزهای از ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ از دل ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ،ﻗﻄﻌﻪ
ﺳﺎزان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دارﻧﺪ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ راه ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺳﻨﺪ .در ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪای ﺳﻮی ﺧﻮدروﺳﺎزان ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن رﺳﺎﻧﻪای ﺷﺪ ﮐﻪ در آن اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ
ﺑﺎ واردات ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪن ﺑﺎزار ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ
اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع واردات و رﻓﻊ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺳﻨﻘﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﮐﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ در ﺧﺼﻮص
واردات ﺧﻮدرو ﮔﻔﺖ» :ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن دﯾﺪارﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﻮدروﺳﺎزان ،ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد
ﻗﯿﻤﺖ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﺳﺖ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ«.
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﯿﺎ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ» :ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﯾﺪه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ

ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺤﺚ واردات ﺧﻮدرو اﺳﺖ .ﺷﺨﺼﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺻﻮرت دادهام .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای

رﺷﺪ ﮐﯿﻔﯽ و رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار
ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﯿﺎ در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی واردات ﺧﻮدرو ﮔﻔﺖ» :واردات ﺧﻮدرو ﭼﻨﺪ ﻣﺰﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ واردات ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎز ﮐﺮدن اﻓﺴﺎرﮔﺴﯿﺨﺘﻪ

ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ روی ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﻪ رو ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪ ﺗﻮازن رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
او در اداﻣﻪ اﻓﺰود» :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺰﯾﺖ واردات ﺧﻮدرو آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدروﺳﺎزان را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﮐﯿﻔﯽﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺳﻮق دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ

ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺎزار داﺧﻞ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﺪ .دوﻣﯿﻦ ﻣﺰﯾﺖ واردات ﺧﻮدرو در ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد .واردات ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮازن ﺑﺨﺸﯿﺪن
ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو در داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﯾﺎدآور ﺷﺪ» :در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﺎﻧﻪای ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد
را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﻮﺑﻪ 9درﺻﺪی ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ،ﺑﺎز ﻫﻢ اﺧﺒﺎری ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در داﻻن ﺻﻌﻮدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز
اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن اﺳﺖ«.
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﯿﺎ در اداﻣﻪ اﻓﺰود» :ﺳﻮﻣﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺜﺒﺖ در واردات ،ﺷﮑﺴﺘﻦ اﻧﺤﺼﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزار

ﺧﻮدرو وﺟﻮد دارد .اﺳﺎﺳﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع اﻧﺤﺼﺎر در ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ ﺿﺮر اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﻮزه ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﺤﺼﺎرات اﺳﺖ .ﻣﻌﺘﻘﺪم ،واردات ﺧﻮدرو
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﻧﺤﺼﺎرات ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﻣﻬﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد» :در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ واردات ﺧﻮدرو ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت روﺷﻨﺘﺮ واردات ﺧﻮدرو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﯽ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ«.
اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮدرو
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﯿﺎ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮان وزن
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﺧﻮدروﺳﺎزی را اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﺧﻮدروی اﯾﺮاﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
داﺧﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ،در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را از ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو و ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺿﺮورت را درک ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ اﺧﯿﺮا از ﺳﻮی ﺧﻮدروﺳﺎزان در ﺧﺼﻮص واردات ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ارﺳﺎل ﺷﺪه در راﺳﺘﺎی
اﯾﻦ درک ﺗﺎزه اﺳﺖ«.
او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺼﺪ دارد ،ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ اﯾﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ وﺟﻮد دارد .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ ﺿﺮورت ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮد از واردات ﺧﻮدرو ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ،

اﻣﺮوز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﺷﻮد واردات ﺑﻪ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد«.
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﯿﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد» :ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﻫﻢ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻣﻮرد

ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

ﺑﺮای آزادﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزار از اﻧﺤﺼﺎر ﺧﺎرج ﺷﻮد ]ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ[ – ﺧﺮداد
۱۴۰۰
رﺿﺎ ﺷﯿﻮا رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ درﺑﺎره زﻣﺰﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو در ﻃﺮح
ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه ،ﺑﯿﺶ از ﻓﺮﻣﻮل اﯾﻦ ﺷﻮرا اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﯿﺮاژ )وزن ﺗﯿﺮاژ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ۸.۲و  ۸.۹درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدروی ﭘﺮﺗﯿﺮاژ را  ۱۴درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺧﻮدروی
ﮐﻢ ﺗﯿﺮاژ را  ۲درﺻﺪ ﮔﺮان ﮐﻨﻨﺪ«.

وی اﻓﺰود» :اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ را ﯾﮏ درﺻﺪ و  ۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داده در واﻗﻊ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ  ۸.۲ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ  ۸.۲درﺻﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺑﻬﺎی ﺧﻮدرو ﺑﺎﯾﺪ  ۸.۲ﺑﺎﺷﺪ«.
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ اداﻣﻪ داد» :در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدروﺳﺎزان
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد آﯾﺎ رﺷﺪ ﺑﻬﺎی ﺧﻮدرو در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻮده ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ .درﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ«.
ﺷﯿﻮا درﺑﺎره درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آزاد ﮐﺮدن ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد» :ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن
ﻫﺮ ﺑﺎزاری ﮐﻪ اﻧﺤﺼﺎری اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد و ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ اﻧﺤﺼﺎری
اﺳﺖ .در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ رﮔﻼﺗﻮر ﺑﺎزار اﻧﺤﺼﺎری را ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽرود«.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :اﻓﺰاﯾﺶ  ۸.۲درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی اﯾﺮاﻧﺨﻮدرو ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮرم ﺑﺨﺸﯽ اﻋﻼم
ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺗﻮرم ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻻد ،ﭘﻠﯽ
اﺳﺘﺮ ،ﺷﯿﺸﻪ و… ﻃﯽ  ۶ﻣﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ«.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺮای ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ]ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ[ –
ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ در روﻧﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﺧﻮدروﺳﺎزان
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺧﻮدرو ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ» :آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد«.
ﺣﺠﺖ اﷲ ﻓﯿﺮوزی در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ،در ﺧﺼﻮص ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ» :در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺎ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺟﺪی ﻣﺮدم و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺠﻠﺲ از ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺧﻮدرو را اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ .اﻣﺎ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاریﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮده و
در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ روز ﺑﺎ زﯾﺎن روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺠﻠﺲ از ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺘﺒﺎً آﻧﺎﻟﯿﺰ
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ،اﻓﺰود» :در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺎﻟﯿﺰ ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد«.

ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد» :در ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزان ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻧﺎﻟﯿﺰ
ﻗﯿﻤﺘﯽ اﻧﻮاع ﺧﻮدرو ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺧﻮدرو  20ﺗﺎ  30ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺿﺮر ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
دﻫﯿﻢ«.
ﻓﯿﺮوزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎی ﺷﯿﻮا
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮدروﺳﺎزان در ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﻘﻮل ﻧﯿﺴﺖ«.
وی در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ در روﻧﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﺧﻮروﺳﺎزان ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺧﻮدرو ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارت
ﺻﻤﺖ و ﺧﻮدروﺳﺎزان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وزارت ﺻﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﭘﺮ
ﺗﯿﺮاژ و ﮐﻢ ﺗﯿﺮاژ ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺎص ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﺮ ﺗﯿﺮاژ ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﺬاری ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ  5درﺻﺪ ﺳﻮد ﺑﺎ ﺗﺎﺪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و
در ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﻢ ﺗﯿﺮاژ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺎص را دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺘﮕﺬاری ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﻮدروﺳﺎز و ﺗﺼﻮﯾﺐ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد«.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد» :اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﻨﻮز در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻻزم دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻣﺪﻋﯽاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺻﺎدراﺗﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ،از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد«.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﻣﺠﻠﺲ و ﮐﺴﺐ اﻃﻼع از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ﺑﺤﺚ آزاد ﺳﺎزی

ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﺮ ﺗﯿﺮاژ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻻزم ﺑﻪ زودی اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﺗﺎﺪ ﺷﺪ؛ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﯾﺮانﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺑﯿﺶ از  8درﺻﺪ ﮔﺮان ﺷﺪﻧﺪ ]ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ[ – اردﯾﺒﻬﺸﺖ
۱۴۰۰
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ  ۶ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮای

ﺧﻮدرو ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﺳﻪ ﻣﺎه آﺧﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﭘﺎﻦ ﺑﻮد ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺠﺪدی در
ﺑﺎزار ﺧﻮدرو اﻋﻤﺎل ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۸/۲درﺻﺪ و ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۸/۹درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۴درﺻﺪی

ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮرم ﺑﺨﺸﯽ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.

در واﻗﻊ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ درﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺧﻮدرو ،ﻣﺼﻮﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺗﺴﺮی دارد و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﺸﻤﻮل
درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ،ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺷﻮرا ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۴۰۰اﻋﻤﺎل و اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ:

اﻣﺎ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮد زده ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺻﻔﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺧﺮوج ﺧﻮدروﻫﺎی اﺣﺘﮑﺎر ﺷﺪه از ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای

ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦ
ﺑﺎزار و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮد.
در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ راﮐﺪ ﺑﺎزار و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ٬ﺧﺮﯾﺪار ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺑﺎزار وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻋﺮﺿﻪ

ﺗﻮﺳﻂ واﺳﻄﻪ ﮔﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ دﻻﻻن ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ را در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ ٬اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ
و اﺣﺘﻤﺎل رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ٬اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﯿﺮاژ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در

ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺑﺎزار ﻗﻄﻌﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎزار
ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

