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ﺻﻮرتﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﻮدروﺳـﺎزان ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪ؛  ۷۵ /۶ﻫـﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد  زﯾـﺎن اﻧﺒـﺎﺷﺘﻪ
زﯾﺎنﺳﺎزی ﺑﺎ ﺧﻮدروﺳﺎزی
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺎن در  ۱۴۰۰ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ۹۹ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ
آﻣﺎرﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن از زﯾﺎنﺳﺎزی ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد .ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری دﺳﺘﻮری دﻟﯿﻞ روﺷﻦ
زﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺣﺬف ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺮردﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻐﺮ ﺷﯿﻮه
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻧﺪارد .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری و اﺻﺮار ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار ﺑﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ،دور ﭼﺮﺧﺶ زﯾﺎندﻫﯽ در
ﺧﻮدروﺳﺎزی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن و ۵۰۰
ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺳـﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ زﯾـﺎن در ﺷﺮﮐﺖﻫـﺎی ﺧﻮدروﺳـﺎز ﮐـﺎﻫﺶ ﯾـﺎﻓﺖ .ﻃﺒـﻖ ﺻﻮرتﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﺸﺪه ﺧﻮدروﺳﺎزان در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺪال ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻪ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﺎ زﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ از ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ زﯾﺎندﻫﯽ آنﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس زﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﺎل  1400ﺑﻪ 9ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 450ﻣﯿﻠﯿﻮن  رﺳﯿﺪه .اﯾﻦ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﻠﻪ 76ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد  را ﻓﺘﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﮔـﺰارش اراﺋﻪﺷـﺪه از ﺳـﻮی ﺳـﻪ ﺷﺮﮐـﺖ ﺧﻮدروﺳـﺎز ﺑـﺰرگ ﮐﺸـﻮر )اﯾﺮانﺧـﻮدرو ،ﺳﺎﯾﭙـﺎ و
ﭘﺎرسﺧﻮدرو( ،زﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  99ﺣﺪود  40درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﺳﺮﻋﺖ
رﺷﺪ زﯾﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ در  1400ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری دﺳﺘﻮری
دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ زﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار ﺧﻮدرو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻦﺷﺪهای ﺑﺮای ﺣﺬف آن از ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﻧﺪارد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻫﺸﺖﻣﺎدهای رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺬف
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری دﺳﺘﻮری از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺪی ﺑﺮای
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ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار ﺧﻮدرو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺰ روی ﺧﻮش ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری دﺳﺘﻮری
ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد.آزادﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو راﻫﮑﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﺬف زﯾﺎندﻫﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ؛ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﺎ
واﻫﻤﻪ از ﺗﺒﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ،ﻫﯿﭻﮔﺎه روی ﺧﻮش ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﺸﺎن
ﻧﺪاده اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺧﻮدرو در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺴﯿﺮی ﺷﻔﺎف در
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری و ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺪی ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار
ﺧﻮدرو روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای واﻗﻌﯽﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﻣﻌﺠﺰهای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ رخ دﻫﺪ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار ﺧﻮدرو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح و واﻗﻌﯽﺳﺎزی
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻦ ﻧﺪﻫﺪ ،زﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻫﻤﭽﻨﺎن روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﻣﺎ آﻣﺎرﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺪال ﮔﻮﯾﺎی واﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .از اﺑﺘﺪای
ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻋﻤﻮﻣﯽ ،رﺷﺪ ﻧﺮخ ارز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺣﺬف ارز 4200ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﻪﺷﺪت رﺷﺪ ﮐﺮده .اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ در اﻇﻬﺎراﺗﯽ ،رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ در ﺳﺎل ﺟﺎری را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﭼﺮا ﮐﻪ در
آذرﻣﺎه ﺳﺎل  ،1400رﺷﺪ 18درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮدروﺳﺎزان اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺷﺪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ارز و  ...از ﯾﮏﺳﻮ
و ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﺻﻼحدﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر رﺷﺪ اﻧﻔﺠﺎری زﯾﺎن در
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺎﺷﯿﻢ .رﺷﺪ زﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻓﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اوجﮔﯿﺮی دﻻﻟﯽ و واﺳﻄﻪﮔﺮی در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو .از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺪ
زﯾﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﺧﻮدروﺳﺎزی را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .اﻣﺎ آﻣﺎر ﮐﺪال ﻣﺒﻨﯽﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺎن ﺣﺎوی ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ اول اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺎنده ﻫﻤﭽﻮن  405و ﭘﺮاﯾﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ
داﺷﺘﻪ؛ اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﯿﺮاژﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن زﯾﺎندهﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ در اﯾﻦ آﻣﺎر
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ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه ﭘﮋو ﻧﯿﺰ زﯾﺎندهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در اﯾﻦ آﻣﺎر ﻋﻨﻮان
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻓﺮوش ﺧﻮدرو در 1400
ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺳﻪ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 12ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل 1400
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود 9ﻫﺰار و 450ﻣﯿﻠﯿﺎرد  زﯾﺎن را در
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺣﺎل ﺗﺪاوم )ﺗﻮﻟﯿﺪ( در ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫـﺎی ﺧﻮدروﺳـﺎز ﺑـﺰرگ ،ﺳﺎﯾﭙﺎﯾﯽﻫـﺎ ﺑـﺎ درج زﯾـﺎن ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺣﻮلوﺣـﻮش 6ﻫـﺰار و
655ﻣﯿﻠﯿﺎرد  رﺗﺒﻪ اول ﺟﺪول زﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ را دارد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،اﯾﺮانﺧﻮدرو ﺑﺎ
ﺛﺒﺖ زﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺣﺪود دو ﻫﺰار و  478ﻣﯿﻠﯿﺎرد  رﺗﺒﻪ دوم را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
اﺳﺖ .ﭘﺎرسﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود
315ﻣﯿﻠﯿﺎرد  زﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺎنﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺒﺖﺷﺪه در
ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزان ،ﺳﺎﯾﭙﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺣﺪود 70درﺻﺪ زﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻞ را ﺑﻪ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺰ ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎز ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﺮانﺧﻮدروﯾﯽﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﺑﺎ ﺛﺒﺖ زﯾﺎن ﺣﺪود 5ﻫﺰار و 600ﻣﯿﻠﯿﺎرد  در ﺻﺪر ﺟﺪول ﻗﺮار دارﻧﺪ .آﺑﯽﻫﺎی
ﺟﺎدهﻣﺨﺼﻮص ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود 451ﻫﺰار و  600دﺳﺘﮕﺎه از اﻧﻮاع
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮐﺮدﻧﺪ .از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو
ﺣﺪود 109ﻫﺰار و 340ﻣﯿﻠﯿﺎرد  ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد وارﯾﺰ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدرو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﺪود 114ﻫﺰار و 940ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ روی دﺳﺖ اﯾﺮانﺧﻮدرو
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﺮانﺧﻮدرو ﻃﺒﻖ ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮوه ﭘﮋو ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
زﯾﺎن ﻓﺮوش را در ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﺑﯽﻫﺎی ﺟﺎده
ﻣﺨﺼﻮص ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻮلوﺣﻮش 300ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﭘﮋو
را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﭘﮋو زﯾﺎﻧﯽ ﺣﺪود 6ﻫﺰار و
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840ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﮔﺮوه ﭘﮋو ،ﮔﺮوه ﺳﻤﻨﺪ در
ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زﯾﺎندﻫﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﻗﺮار دارد.
ﺧﻮدروﺳﺎز ﺳﺎﮐﻦ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  14ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﺣﺪود 50ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻮاع
ﺳﻤﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪﺷﺪه ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار و 800ﻣﯿﻠﯿﺎرد  زﯾﺎن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
راﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ درج زﯾﺎن ﺣﺪود 31ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 400ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺮوه ﺳﻤﻨﺪ در ﺟﺎده
زﯾﺎندﻫﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﺑﯽﻫﺎی ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﻃﯽ ﺳﺎل  1400در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود
28ﻫﺰار و 380دﺳﺘﮕﺎه راﻧﺎ را ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزار آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﯾﺎدﺷﺪه اﯾﺮانﺧﻮدروﯾﯽﻫﺎ در ﻓﺮوش دﻧﺎ ﺳﻮدده ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻏﻮل آﺑﯽ ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص در
12ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود55ﻫﺰار و  750دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻮاع دﻧﺎ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻓﺎﮐﺘﻮر
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد دﻧﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود 500ﻣﯿﻠﯿﺎرد  ﺳﻮد را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
اﯾﺮانﺧﻮدرو وارﯾﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﺑﯽﻫﺎی ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص در ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻫﺎﯾﻤﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﻧﺘﺎژی ﭼﯿﻨﯽ ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎرا ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﮑﺮده و ﺟﻠﻮی ﻧﺎم دو ﺧﻮدروی ﯾﺎدﺷﺪه در
ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺧﻂ ﺗﯿﺮه ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﺣﺎل ﺑﻪ ﺳﺮاغ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮوش دﯾﮕﺮ ﺧﻮدروﺳﺎز
ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻣﯽروﯾﻢ .ﺧﻮدروﺳﺎز ﺳﺎﮐﻦ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  15ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص
ﻃﯽ ﺳﺎل  1400در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻮلوﺣﻮش 310ﻫﺰار و  200دﺳﺘﮕﺎه از اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮐﺮد .از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدرو در ﻣﺠﻤﻮع
ﺣﺪود ﺳﻪﻫﺰار و 160ﻣﯿﻠﯿﺎرد  زﯾﺎن را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ) X100ﭘﺮاﯾﺪ( ﻧﺎرﻧﺠﯽﻫﺎی ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻓﺮوش
اﯾﻦ ﺧﻮدرو زﯾﺎن را در ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ درج ﮐﺮدﻧﺪ .آنﻃﻮر ﮐﻪ
ﺳﺎﯾﭙﺎﯾﯽﻫﺎ در ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ،از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﺮوش  127دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻮاع ﭘﺮاﯾﺪ
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﺎرد و  510ﻣﯿﻠﯿﻮن  زﯾﺎن دﯾﺪهاﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده X200
)ﺗﯿﺒﺎ ،ﺳﺎﯾﻨﺎ و ﮐﻮﮏ( اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زﯾﺎن را ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮدروﺳﺎز ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  15ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 263ﻫﺰار و  270دﺳﺘﮕﺎه
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اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﺎﻧﻮاده  X200را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد از اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده  X200ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﭙﺎﯾﯽﻫﺎ ﺣﺪود ﭼﻬﺎرﻫﺰار و 618ﻣﯿﻠﯿﺎرد  زﯾﺎن را در
ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮوش ﺷﺎﻫﯿﻦ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮوه
ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺳﺎﯾﭙﺎ را ﯾﺪک ﻣﯽﮐﺸﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ زﯾﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺎرﻧﺠﯽﻫﺎی ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 21ﻫﺰار و  950دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﯿﻦ را در ﺑﺨﺶ
ﻓﺮوش ﺧﻮد ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻫﯿﻦ زﯾﺎﻧﯽ ﺣﺪود 77ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 900ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮدروﺳﺎز ﺳﺎﮐﻦ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  15ﺟﺎده
ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  4دﺳﺘﮕﺎه آرﯾﻮ ﻓﺮوﺧﺘﻪ و از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد آرﯾﻮ ﺑﯿﺶ از
835ﻣﯿﻠﯿﻮن  ﺿﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻏﻮل ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺟﺎده ﺧﺼﻮص در ﻓﺮوش واﻧﺖ 151
)واﻧﺖ ﭘﺮاﯾﺪ( ،ﭼﺎﻧﮕﺎن و ﺳﺮاﺗﻮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺳﻮد را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﯾﭙﺎﯾﯽﻫﺎ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود 24ﻫﺰار و  490دﺳﺘﮕﺎه واﻧﺖ ﭘﺮاﯾﺪ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدرو ﺳﻮدی
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 825ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 430ﻣﯿﻠﯿﻮن  ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز وارﯾﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ در ﻓﺮوش ﭼﺎﻧﮕﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﭙﺎﯾﯽﻫﺎ ﺳﻮد ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﺶ از  360دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺎﻧﮕﺎن را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮐﺮد .از ﻣﺤﻞ
ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﭼﺎﻧﮕﺎن ﺑﯿﺶ از 73ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 500ﻣﯿﻠﯿﻮن  درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﺷﺪ.
ﻓﺮوش ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮاﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺳﻮدی ﺣﺪود 53ﻣﯿﻠﯿﻮنﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺳﺮاغ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎرسﺧﻮدرو ﻣﯽروﯾﻢ .اﯾﻦ
ﺧﻮدروﺳﺎز ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺑﯿﺶ از 116ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ .ﻓﺮوش
اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدرو ﺣﺪود 10ﻫﺰار و 400ﻣﯿﻠﯿﺎرد  درآﻣﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدرو ﺑﯿﺶ از 10ﻫﺰار و 800ﻣﯿﻠﯿﺎرد  ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ روی دﺳﺖ ﭘﺎرسﺧﻮدرو ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ از ﻣﺤﻞ
ﻓـﺮوش ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺣـﺪود 398ﻣﯿﻠﯿـﺎرد  زﯾـﺎن ﺑـﻪ ﺧـﻮد دﯾـﺪه اﺳـﺖ.

در ﻣﯿـﺎن

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭘﺎرسﺧﻮدرو ،ﻓﺮوش ﺣﺪود 64ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه از ﺧﻮدروﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﮔﺮوه  Q200زﯾﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از 286ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 900ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﻪ
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ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺎرسﺧﻮدروﯾﯽﻫﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار و  160دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺲ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﺎﮐﺘﻮر
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻟﯿﺎﻧﺲ زﯾﺎﻧﯽ ﺣﻮلوﺣﻮش 106ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 840ﻣﯿﻠﯿﻮن  ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﺮوش ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو از ﮔﺮوه رﻧﻮ ﻧﯿﺰ زﯾﺎن
11ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ را در ﺻﻮرتﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﭘـﺎرسﺧﻮدرو ﺛﺒـﺖ ﮐـﺮده اﺳـﺖ.اﻣﺎ ﺳـﻮﻣﯿﻦ
ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺧﻮد در ﻓﺮوش ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺳﻮدده
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺎرسﺧﻮدروﯾﯽﻫﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 13ﻫﺰار و  690دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻮﮏ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻮﮏ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ درآﻣﺪی
ﺣﺪود 11ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 150ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺎرسﺧﻮدرو ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺮوه  Q200در ﻓﺮوش ﮐﻮﮏ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﺳﻮددﻫﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎرسﺧﻮدروﯾﯽﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در ﻓﺮوش
آن ﺳﻮدی را ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺮوه  S200اﺳﺖ .ﭘﺎرسﺧﻮدروﯾﯽﻫﺎ ﻃﯽ ﺑﺎزه ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 12ﻫﺰار و  450دﺳﺘﮕﺎه از ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮوه  S200را ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدرو ﺑﯿﺶ از 16ﻣﯿﻠﯿﺎرد و 850ﻣﯿﻠﯿﻮن  درآﻣﺪ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﭘﺎرسﺧﻮدرو وارﯾﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ.

