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مقدمه 

شته ا ساز یشورا( 99دی  9)واخر هفته گذ ضمن مخالفت با آزاد صول 18 متیق یرقابت  خودرو و  رانیا راژیتکم 1مح

صل، رقابت یشورا سیرئبه گفته  خودروها ارائه کرد. نینرخ ا نییتع یبرا یدیفرمول جد پا،یسا  دیجد در فرمول ینکته ا

ست که  نیا ساز یطا ست خودرو صورت گرفته قرار ا صد افزا ۵۰را تا  دیتول تیها ظرفتوافق   تواندیم نیدهند و ا شیدر

 دیولت شیبه افزا متیق شیافزا یرقابت، وابستتت  ینکته جالب توجه در دستتتورالعمش شتتورا را کاهش دهد. دیتول نهیهز

 . رودیباالتر م زین متیبه همان تناسب ق ابدی شیافزا دیهر چه تول یعنیاست؛ 

از  یدرصد مابق ۴۵ یو برا یمیدرصد خودروها از فرمول قد ۵۵ یگذارمتیق یرقابت برا یاست، طبق اعالم شورا یگفتن

 یمیاند مشمول فرمول قدنام کردهثبت یکه در قرعه کش یتا امروز تمام کسان نیاستفاده خواهد شد. همچن دیفرمول جد

  .شودید استفاده میبه بعد فرمول جد ید 1۰و از  شوندیم یگذارمتیق

سو فرمول  نیاهر چند که  س سیبا واکنش رئاز یک  سازمان بازر شد یو معاون  شور مواجه  سوی دی ر کش ک هم با  و از 

شد و موافقان و مخالفانی را با خود همراه کرد، ولی بی  رقابت یشورا سیرئثباتی و افزایش قیمت خودرو در بازار مواجه 

س .داندمیشورا  نیا یذات فیرا جزو وظا یانحصار یدر بازار خودروها یگذارمتیهمچنان ق شود ال مطرح میؤحال این 

ش تواند بر افزایرمول به ک ا می ان امد، آیا این فرمول میکه دالیش موافقان و مخالفان این فرمول چیستتت، نتی ه این ف

شتر قیمت خودرو دامن زند و . سؤبی ست که .. همه اینها  سی دالیش موافقان و االتی ا ضمن برر ست  صدد ا این گزارش در

  مخالفان به آن پاسخ دهد.

   فرمول جدید به زبان ساده

ضرفرمول جدید  ساس  صورت افزا یبیبر ا ساز در  ست که خودرو شد متیق شیتواند افزایم د،یتول شیا شته با ا در ام ؛دا

 متیق شیدر افزا یعوامش اصتتتل د،یتول شیو افزا تیفیفرمول ک نیدر ا .ستتتتیدر کار ن یمتیق شیصتتتورت افزا نیا ریغ

رقابت  یشورا متیخودرو در بازار آزاد را محاسبه و ق یسه ماهه آبان، آذر و د متیبه طور نمونه متوسط ق یعنی ،هستند

س سه تق ست آمده را بر  سر و عدد به د صورت میکنیم میرا از آن ک سط  یدر  صد افزا ۵۰که متو اتفاق  دیتول رد شیدر

ماه بهمن مشخص  یخودرو برا دیجد متیرقابت اضافه نموده و ق یشورا متیعدد به دست آمده را به ق نیافتاده باشد ا

اعمال  یکمتر متیق شیمحقق نشتتود به همان نستتبت افزا دیتول یدرصتتد ۵۰ شیافزا یشتتود اما اگر به هر نستتبتیم

دهد، درصد  شیماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزا یخود را در د دیاگر خودروساز نتواند توللذا  شود.یم

ساز به جامتیق شیرا در افزا یکم صد ۵۰ دیتول شیافزا یها کسب خواهد کرد. به عنوان نمونه اگر خودرو شد  یدر به ر

 شیآنها در نظر گرفته شتتد و م وز افزا یبرا 6 قمر 3ها به متیق میتقستت یبرستتد، در فرمول به جا یدرصتتد 2۵ دیتول

 خواهد بود. زیناچ اریآنها بس یبرا متیق

 نیآورد که ایآورده شتتده که کش فرمول را به حرکت در م یبیفرمول ضتتر نیدر ابه گفته شتتیوا رئیس شتتورای رقابت، 

 دکنندهیشتتد و تولیداده م یبر استتاس تورم بخشتت متیق شیافزا دیماه با 3هر  یاستتت. فرمول قبل دیبحث تول ب،یضتتر

شت دیبه تول یتوجه ستن رانت و انحصار بازار خودرو، افزا .میب ذار دیتمرکز خود را بر تول دیاما ما با ،ندا شک  شیتنها راه 

و  متیق تا تفاوت میروش به دنبال آن هست نیبا ا شده است. نییتع دیتول شیافزا زانیاست و فرمول ما بر اساس م دیتول
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 دیفرمول جد نیا میمعتقدچراکه  ،میرا در بازار خودرو حذف کن یگرو واسطه یبازها رانت را کم و داللیبه اصطالح برخ

ساز نیباعث م سمت افزا زیشود خودرو شده تول نهیهز ابدی شیافزا دیهر قدر تول .شود شیمتما دیتول شیبه   زین دیتمام 

 تیخودرو ستاز دارد و هم در نها یبرا یهم صترفه اقتصتاد دیتول شیبه شتر  افزا متیق شیافزا نیبنابرا ابدییکاهش م

 1.خواهد داشت یخودرو را در پ متیشدن ق یمنطق

 ابهامات قانونی  

 یزنیصنعت از را ریکش کشور مواجه شد. اما در ادامه وز یو معاون سازمان بازرس سیفرمول با واکنش رئ نیهر چند که ا

ده بود؛ خودرو ش متیق نییتع یبازار متول میآن، ستاد تنظ یخبر داد که قبال برمبنا یامصوبه یاجرا یوزارتخانه برا نیا

صوبه شد تا در یعدالت ادار وانید یکه اگرچه با رأ یام سال زییدر پا تینها لغو   یذارگمتیق ندیرقابت به فرا یشورا ام

به وزارت صنعت   ریخودرو را بار د یگذارمتیق اریدر تالش است تا اخت ینیحسرزم رضایخودروها بازگردد؛ اما ظاهرا عل

 یفمن ریبر تأث دیبا تأک زیم لس ن ندگانینما یکش کشتتتور، برخ یصتتتنعت و ستتتازمان بازرستتت ریبازگرداند. عالوه بر وز

کش  یستتازمان بازرستت یهادگاهیبا آن مخالفت کردند و د ،یداخل یخودروها یرقابت بر گران یشتتورا دیدستتتورالعمش جد

شور در مورد ا ستورالعمش را الزم نیک ستند. با وجود اد در بازار  یگذارمتیرقابت همچنان ق یشورا سیرئ ن،یاالجرا دان

خودرو به وزارت صتتنعت  یگذارمتیبازگشتتت ق و اعالم کرد یشتتورا تلق نیا یذات فیجزو وظا را یانحصتتار یخودروها

ست یرقانونیغ س ریرقابت در خصوص اظهارات اخ یشورا سیرئای که به گونه .ا  دیدر لزوم لغو مصوبه جد یسازمان بازر

خود شتتورا  دیمصتتوبه؛ با رییو در صتتورت لزوم تغ میدهیخود را ان ام م یقانون فهیما وظبیان داشتتت که رقابت  یشتتورا

هرحال  اما به ،داد خواهندو اعضا نظر خود را  میکنیرا حتماً مطرح م یکند. ما در شورا بحث سازمان بازرس یریگمیتصم

شورا کامالً قانون صوبه  ست و به یم شتباه از اا شت ا ست و به ه نیاعتقاد ما بردا شده ا ساز چیفرمول  ضوع آزاد  یوجه مو

 .ستیمطرح ن

شتند که متاسفانه برخد انیکش کشور ب یسازمان بازرس سیئر انیشیحسن درو نیح ت االسالم والمسلمهمچنین   یا

و چشم انداز ما  یگذارندارد که ضرورت دارد هدف یتا امروز سند به روز شده ا 93بخش ها مانند صنعت خودرو از سال 

سب با آنچالش نیچالش ها و رفع ا صنعت، موانع، نیدر ا شود  نیها تدوچالش نیرفع ا یبرا ییها برنامه اجراها و متنا

الزم را خواهند  یهاینیب شیو همکارانشتتان در حوزه خودرو و به صتتورت اهم در حوزه صتتنعت پ ریکه حتما جناب وز

 داشت.

 خود را یابزار نظارت، هر چند م لس و معادن م لس عیصتتنا ونیستتیکم سیرئبیابه گفته علی جدی، ناز ستتوی دی ر 

اما اگر  .ستیاالجرا نرقابت الزم یشورا میتصم نیعلت مخالفت م لس با ا نیبه هم ست،ین یآن یابزار نظارت نیاما ا ،دارد

س دگاهید شود، الزم یطور کتببه یسازمان بازر صمت ابالغ  ستند به وزارت  صم نیاالجرا خواهد بود و او م  یشورا میت

 رایخودرو اعالم شده مخالف است، ز18 یگذارمتیق ن ونهیاو معادن م لس با  عیصنا ونیسی. کمشودمتوقف  دیرقابت با

و  عیصنا ونیسیجلسه کم نیموضع در نخست نیشود و ا تیرعا زیخودرو ن یگذارمتیدر ق دیبا تیضوابط سازمان حما

 2معادن م لس طرح خواهد شد.

                                                           
 13/1۰/99خبرگزاری پانا، سایه روشن فرمول جدید شورای رقابت، - 1

 1۴/1۰/99، خودرو یگذارمتیق دیمخالفت پاستور و بهارستان با فرمول جدخبر آنالین، - 2
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ا سران قوا اجر بیپس از تصو یمختلف صنعت خودرو قرار بود طرح آزادساز یهابخش انیطبق اعالم متول  رید ییاز سو

 .ستیبه مصوبه سران قول ن یازیرقابت نشان داد که ان ار ن یشود اما جلسه امروز شورا

 به مسئله فرمول جدید شورای رقابت یورود سازمان بازرس

سلم ح ت سالم والم سن درو نیاال س سیرئ انیشیح شور یسازمان بازر شتند که کش ک صوص بیان دا  دیبا در این خ

صالح ساختار تول یا شرکت  ادیکنندگان خودرو ادیدر  ساز از طرق مختلف مانند پاال یهاشود و  در  روهاین شیخودرو

روش  میکن کیزدبازار ن یخودرو متیکارخانه را به ق یخودرو متیما ق نکهیا نیکنند. بنابرا ییشان صرفه جو یهانهیهز

سب ساز ن یبرا یمنا ست استیکمک به خودرو سبت من ر به افزا نی. چرا که ممکن ا  یخودرو متیق شیامر به همان ن

 .1بازار شود

 خودرو در کارخانه به متیکردن ق کیکش کشور مخالف مصوبه وزارت صمت درباره نزد یسازمان بازرس نکهیا انیبا ب وی

خودرو در بازار شود.  متیم دد ق شیمن ر به افزا میتصم نیکه ا میهست نیما ن ران ا گفت:خودرو در بازار است  متیق

شکالت تول یبرا ایبازار  میتنظ یشود گفت براینم بازار  متیبه ق دیکارخانه با یخودرو متیکنندگان خودرو، ق دیحش م

ستتربار استتت و  یها نهیشتتود، هز یخودرو پرداخت م یمردم برا بیکه امروز از ج ییها نهیاز هز یاریشتتود. بستت کینزد

 خودروساز از یشود و شرکت ها  ادیا وکنندگان خودر دیدر ساختار تول یاصالح دی. باستیخودرو ن دیتول یواقع نهیهز

ه کارخانه را ب یخودرو متیما ق نکهیا نیکنند. بنابرا ییشتتان صتترفه جو یهانهیدر هز روهاین شیطرق مختلف مانند پاال

سب میکن کیبازار نزد یخودرو متیق ساز ن یبرا یروش منا ست ا . چراستیکمک به خودرو امر به همان  نیکه ممکن ا

 بازار شود. یخودرو متیق شیزانسبت من ر به اف

ش از این مصوبه را پی امخالفت بکه ر کش کشو یسازمان بازرس یدیامور تول یمعاون نظارت و بازرس ی یب شکرهمچنین 

شورا  نیرقابت کتبا به ا یشورا ریاخ میشدن تصم یکش کشور قبش از رسانه ا یسازمان بازرسگفت: این اعالم کرده بود، 

ضمن مخالفت با آن ا شته و  سفانه ر نیا راداتیمکاتبه دا ست. اما متا صوبه را اعالم کرده ا رقابت اقدام به  یشورا سیئم

 در آن است.  یخواستار بازن ر یموضوع کرد که سازمان بازرس نیکردن ا یا سانهر

 رقابت مخالفان قیمت گذاری خودرو توسط شورای موافقان و

در خصتتتوص این موضتتتوع موافقان و مخالفانی وجود دارد که دالیلی را برای موافقت و مخالفت خود بیان کردند، در زیر 

شاره کنیم و سپس نظتالش کردیم تا ابتدا به نظرات موافقان  رات مخالفان و دالیش آنها را مورد بررسی قرار و دالیش آنها ا

 دهیم:

 موافقان  -الف

سبه نظر می شد که برای پیش بردن این فرمول نیز دالیلی را ر شورای رقابت با سئله، تنها موافقان آن  سی این م د در برر

صرف کننده، بیان کرده، از جمله؛  شدن دقیق فرمول، توجه به منافع م ها کمتر از نرخ تورم، تمرکز افزایش قیمتمتوجه ن

 :اندبر افزایش تولید و ... را مورد توجه خود قرار داده

 
 نظرات موافق درباره فرمول جدید شورای رقابت قیمت خودرو -1جدول 

 منبع و تاریخ محتوا ردیف

                                                           
 13/1۰/99گسترش،  - 1
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رضا شیوا، رئیس شورای رقابت: افرادی که به فرمول شورا ایراد می گیرند، آن را نفهمیده اند. فرمول ما  1

 ضریبی دارد که بحث تولید را در بر می گیرد. 

 13/1۰/99تسنیم، 

 13/1۰/99تسنیم،  مطمئنیم این دستور العمش به نفع مصرف کننده است.  رقابت: یشورا سیرئ وا،یرضا ش 2

 هامتیق شیندارد که م وز افزا یلیدل چیاند، هدقت مطالعه نکردهفرمول را به یمتأسفانه برخرضا شیوا:  3

 از نرخ تورم هامتیق شیافزا یاز موارد حت یاریباشتتد. در بستت یباالتر از فرمول قبل یفرمول حت نیدر ا

 هم کمتر است. یبخش

 13/1۰/99تسنیم، 

 شود،یخودرو م متیق شیباعث افزا دیفرمول جد کنندیتصور م یرقابت: برخ یشورا سیرئ وا،یرضا ش 4

 . ستیتصور درست ن نیاما ا

 1۴/1۰1/99گسترش، 

ش متیق دیرقابت: با یشورا سیرئ وا،یرضا ش 5 شورا متیبه ق بازار هیحا با  رقابت برسد و یدستورالعمش 

 .شودیرانت کمتر م د،یتول شیافزا

 1۴/1۰1/99گسترش، 

ش 6 ضا  صرفرقابت: فرمول جدید به یشورا سیرئ وا،یر ست، زیرا بهنفع م  جای تمرکز رویکننده واقعی ا

 شود. بخشی، روی افزایش تولید تمرکز دارد و باعث افزایش تولید میتورم

 1۴/1۰1/99گسترش، 

 

 مخالفان -ب

 یرانگ یعامش اصتتتلکه به دالیلی چون: وجود ابهامات،  اندمول بیان کردهراما برخی هم دالیلی را برای مخالفت با این ف

ناآرامی ، یدر خودروساز یانحصارگررقابت،  یشورا یریتدبیب ر،یاخ یهادر هفته یداخل یخودروهاروزهای اخیر م دد 

به نقطه نظرات مخالفان اشتتاره  ادامهاند، لذا در نبود استتتدالل مناستتب برای این فرمول و ... را بیان کرهدر بازار خودرو، 

 : شودمی

 خودرو متیرقابت ق یشورا دیدرباره فرمول جد خالفاننظرات م -2جدول شماره

 منبع و تاریخ محتوا ردیف

رزم حستتینی، وزیر ستتنعت، معدن و ت ارت: پذیرفتنی نیستتت ملت ایران خودرویی با ضتتریب  1

 اطمینان و قیمت مناسب نداشته باشند. 
 8/1۰/99فرارو، 

 اد یرا ا یکرده اند، ابهامات متیفرمول ق رییرقابت در قالب تغ یشتتورا سیکه رئ ییصتتحبت ها 2

 .کرده است

باشتتت اه خبرن اران جوان، 

11/1۰/99 

 و معادن م لس با عیصنا ونیسیکملس: و معادن م  عیصنا ونیسیکم سیرئ، بینا یجد یعل 3

در  دیبا تیضتتوابط ستتازمان حما رایخودرو اعالم شتتده مخالف استتت، ز18 یگذارمتیق ن ونهیا

سه کم نیموضع در نخست نیشود و ا تیرعا زیخودرو ن یگذارمتیق ن و معاد عیصنا ونیسیجل

 م لس طرح خواهد شد.

 1۴/1۰/99گسترش، 

 نیخود را دارد اما ا یو معادن م لس: م لس ابزار نظارت عیصنا ونیسیکم سیرئبینا یجد یعل 4

جرا االرقابت الزم یشتتورا میتصتتم نیعلت مخالفت م لس با ا نیبه هم ستتت،ین یآن یابزار نظارت

  .ستین

 1۴/1۰/99گسترش، 

طور به یستتازمان بازرستت دگاهیو معادن م لس: اگر د عیصتتنا ونیستتیکم سیرئبینا یجد یعل 5

 دیارقابت ب یشورا میتصم نیاالجرا خواهد بود و او مستند به وزارت صمت ابالغ شود، الزم یکتب

 متوقف شود.

 1۴/1۰/99گسترش، 

 یداخل یم دد خودروها یگران نیا یعامش اصل :صنعت، معدن و ت ارت ریوز ینیحسرزم رضایعل 6

  .است رقابت یشورا یریتدبیب ر،یاخ یهادر هفته

 1۴/1۰/99گسترش، 
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ضایعل 7 ساز یصنعت، معدن و ت ارت: انحصارگر ریوز ینیحسرزم ر ص یدر خودرو عامش  نیتریلا

ها تیفیو ک یدر گران مام تالش خود را برا ت.استتت یداخل یخودرو بت یت قا قا یریپذر  یو ارت

 داد.  میان ام خواه ییخودرو داتیتول تیفیک

 1۴/1۰/99گسترش، 

شندگان خودرو:  8 ستدالل ا یشورا میدانینمیکی از فرو ساس کدام ا صم نیرقابت برا الم را اع میت

ست شد تا  نیبود اما ا متیشاهد ثبات ق ریاخ یبازار خودرو در طول هفته ها .کرده ا خبر باعث 

 میفروش خودرو تصتتم ایو  دیخر یآرامش از بازار گرفته شتتده و هر کس بنا بر برداشتتت خود برا

 .ردی ب

 1۰/1۰/99تسنیم، 

سلم 9 سالم والم سن درو نیح ت اال س سیرئ انیشیح ست نین ران ا ی:سازمان بازر  نیکه ا میه

  خودرو در بازار شود. متیم دد ق شیمن ر به افزا میتصم

 11/1۰/99تسنیم، 

س سیرئ انیشیحسن درو نیح ت االسالم والمسلم 10  میتنظ یشود گفت برای: نمیسازمان بازر

ار باز متیبه ق دیکارخانه با یخودرو متیکنندگان خودرو، قدیحش مشتتتکالت تول یبرا ایبازار 

 شود.  کینزد

 11/1۰/99 م،یتسن

سلم 11 سالم والم س سیرئ انیشیحسن درو نیح ت اال سیسازمان بازر ه ک ییها نهیاز هز یاری: ب

ست و هز یها نهیشود، هز یخودرو پرداخت م یمردم برا بیامروز از ج  دیتول یواقع نهیسربار ا

 .ستیخودرو ن

 11/1۰/99 م،یتسن

سلم 12 سالم والم سن درو نیح ت اال س سیرئ انیشیح  یخودرو متیما ق نکهی: ایسازمان بازر

سب میکن کیبازار نزد یخودرو متیکارخانه را به ق ساز ن یبرا یروش منا . ستیکمک به خودرو

 بازار شود. یخودرو متیق شیامر به همان نسبت من ر به افزا نیاست ا ممکنچرا که 

 11/1۰/99تسنیم، 

 میده اکر دایاطالع پ :کش کشور یسازمان بازرس یدیامور تول یمعاون نظارت و بازرس ی یشکر ب 13

صم صرار ب یشورا ریاخ میکه ت ست. دل شیرقابت با ا شده ا صمت اتخاذ   نیا شیاز حد وزارت 

اشته د شتریب دیتا تول میکن بیخودروسازها را ترغ میخواه یگونه اعالم شده که ما م نیمصوبه ا

شند و به افزا صد ۵۰ دیتول شیبا شورا یدر سند و  صد م یبر سه ماه ر تا به  میکنیرقابت هر 

است  نیا یال اصلؤاما س .هم داشته باشند متیق شیباشند، افزا داشته دیتول شیکه افزا یزانیم

 بیرا دارند که ما به بهانه ترغ یداخل یخودرو دیکه چند درصتتتد از مردم کشتتتور ما توان خر

 ! م؟یآن هست متیق شیخودروساز به فکر افزا

 11/1۰/99تسنیم، 

 دیلمحصول تو نیکش کشور: هم یسازمان بازرس یدیامور تول یمعاون نظارت و بازرس ی یشکر ب 14

شاهم بارها اعالم کرده ریشود و جناب وز یارائه م تیفیسطح ک نیتر نییبه پا یداخل ن اند که 

شته باش نی. با توجه به استین نیا ردمم درصد به  ۵۰ کبارهیکه خودروساز  دیموضوع در نظر دا

بر  ینظارت ایآ  رید یاز جا یدارد ول یخوشحال یجهت جا کیموضوع از  نیا د،یفزایخود ب دیتول

شورا یم یداخل یخودرو تیفیحفظ ک ضم یشود؟!  ساز ت ست که  ینیرقابت از خودرو گرفته ا

 !کند؟ دایپ شیافزا زیخودروها ن نیا تیفیک د،یتول شیافزاهمزمان با 

 11/1۰/99تسنیم، 

و تالطم   انیرقابت، بازار دچار ه یشتتورا یخودرو از ستتو یگذار متیق دیجد وهیبا اعالم شتت 15

خودرو و  رانیمحصتتوالت ا متیتومان بر ق ونیلیم 2۵تا  2 نیفراوان شتتد و در عرچ چند روز ب

 افزوده شد. پایسا

 1۴/1۰1/99الف، 

سازان همواره با ق 16 سو یگذارمتیاگر چه خودرو اند و معتقدند که رقابت مخالف بوده یشورا یاز 

 یاعده یرانت برا  ادیعالوه بر ا یدستور یگذار متینحوه ق نیکند و ا نییبازار تع دیرا با متیق

 کردهرا هم متوجه خودروستتازان  یهن فت انیو ثبت نام خودرو فعال هستتتند ز یکه در بازار دالل

 است.

 13/1۰/99گسترش، 

س یرمحمدیم 17 سازمان بازر صمت  صرف کننده  انیبه ز تیفرمول در نها نیای: بازرس کش امور  م

ضه قطره چکان اریدر اخت یخواهد بود و همچنان بازار را به نوع یواقع سازان قرار م یعر یخودرو

شورا فقط به تول دهد شاره شده نه عرضه و ا دیچرا که در بحث مصوبه   مشخص دیمسئله با نیا

 شود. 

 13/1۰/99گسترش، 
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خودرو آرامش مردم و جامعه را به هم زده است.  یگذارمتیحمزه پور کارشناس صنعت خودرو: ق 18

 کننده منافع خودرو سازان است نه مصرف کننده ها. نیطرح تام نیا

، باش اه خبرن اران

13/1۰/99 

شورا 19 صوبه  ضه به بازار مواجه خواهد کرد و  یعنیچالش خود  نیتریرقابت را با جد یعمال م عر

مصتترف  انیها نشتتان داده عمال باعث التهاب بازار شتتده و به زروز نیمصتتوبه همان طور که ا نیا

 کننده است.

 13/1۰/99گسترش، 

 از زمان یگذارمتیق یفرمول را برا نیتربیرقابت ع  یشورا سیفربد زاوه کارشناس خودرو: رئ 20

 متیاصتتالح شتتود. اما ق متیبود که ق نیارستتطو تا به حال مطرح کرده استتت! البته هدفش ا

 شان نبوده استاسم ستیل نیداشته که اصال در ا متیق شیافزا بایمثش ت ییخودروها

 1۴/1۰/99گسترش، 

 یشورا یخودرو از سو یگذارمتیق وهیمداوم ش رییتغ :کارشناس صنعت خودروی ش اع یمرتض 21

 در بازار خودرو است. یرانت یسابق و تداوم فضا یهایگذارمتیدهنده شکست قرقابت، نشان

 1۰/1۰/99م،یتسن

 هامتیرساندن ق راًیرقابت اخ یاستدالل که شورا نیکارشناس صنعت خودرو: ا یش اع یمرتض 22

با  یگذارمتیشورا تاکنون با اصرار بر ق داند،یخودرو م دیتول شیافزا یبرا یبه سطح بازار را عامل

 بوده است! دیتول شیاختالف فاحش نسبت به بازار آزاد، مانع افزا

 1۰/1۰/99م،یتسن

شرا یش اع یمرتض 23 صنعت خودرو: بنا بر  شناس  ا کارخانه و بازار ب متیشدن ق کینزد ،یطیکار

ونقش همچون توستتعه حمش یمصتتارف یاز منابع حاصتتش از فروش خودرو برا یاختصتتاص بخشتت

شده تا رس یهااستیاست اما س یرفتنیپذ یعموم  عیوزت رینظ ییهانهینقطه، هز نیبه ا دنیاجرا

 یهادر صتتتف یواقع انیمتقاضتتت حاصتتتشیبالتهاب در بازار آزاد و انتظار  شیرانت، افزا دیشتتتد

 داشته است. یرا در پ یکشقرعه

 1۰/1۰/99تسنیم، 

ض 24 صنعت خودرو یش اع یمرت شناس  ستاوردها دیرقابت با یشورا :کار سبت به د مداخالت  ین

خودروها با  یکشتتقرعه بریشتتورا مبن یدر بازار خودرو پاستتخ و باشتتد. ادعا رشیماه اخ نیچند

ش د،یفرمول جد شورا ینا ست؛ چرا که وقترقابت از فعش یاز عدم درک   متیق یوانفعاالت بازار ا

 .کندینم دایپ یتیموضوع یکششوند، قرعه کیبه هم نزد ایو  یکیکارخانه با بازار 

 1۰/1۰/99تسنیم، 

سبت به افزا دیرقابت با یشورا 25 ستدالل ن ساس کدام ا سخ دهد برا خودرو اقدام  18 متیق شیپا

خودروها خواهد  ریستتا متیتعداد خودرو اثر خود را بر ق نیا متیق شیافزا عتاًیکرده استتت. طب

 .ابدییها کاهش نمفرمول نیبازار خودرو با ا متیگذاشت و ت ربه نشان داده است ق

 9/1۰/99تسنیم، 

 متیق یفیآن و بالتکل بیتصو ییدر چرا یادیمصوبه، ابهامات ز نیساعات نخست اعالم ااز همان  26

شخص ن ست و م صم یشورا ستیخودرو به وجود آمده ا ستدالل ت ساس کدام ا به  میرقابت برا

 تعداد از خودروها گرفته است. نیا متیق شیافزا

 9/1۰/99 م،یتسن

ها  متیکاهش ق یفضا را برا یگذارمتیق زمیکه قرار بود با مکان یرقابت یرسد، شورا یبه نظر م 27

ساز را م بور به افزا شده و  یکند، امروز ناج دیو تول تیفیک شیفراهم کرده و خودرو ساز  خودرو

ها  متیق شتریب شیتر از گذشته شاهد افزا فیموضوع مصرف کننده است که بالتکل نیدر کنار ا

 بازار است. در

 9/1۰/99 م،یتسن

سان خودرو فرمول جد 28 شنا شورا متیق نییتع دیطبق نظر کار سط  رقابت اعالم  یخودرو که تو

 متیق شیبه افزا دنیبخش تیندارد که رسم یریخودرو در بازار تاث متیشد، نه تنها بر کاهش ق

 .شودیحش م تیشفاف  ادیکاذب است که با ا یاست چرا که مشکش بازار خودرو تقاضا

 13/1۰/99خط بازار، 

شورای، کارشناس خودرومصطفو یمرتض 29  شیاز افزا یرقابت اعتقاد دارد که بخش قابش توجه ی: 

 نیاستتاس به دنبال ا نیاستتت و بر هم یدالل یهازهیبازار و ان  طیخاطر شتتراه ها بخودرو متیق

ست که با افزا ضا راژیپر ت یهاخودرو یبرا ژهیوبه دیتول تیفظر شیا  نیرا تام یواقع یبتوانند تقا

ابش ق ن ایتر سوق دهند؛ اما چند نکته امتعادل یهامتیرا به سمت ق متیق ق،یطر نیکنند و از ا

و  میکاذب ندار یو تقاضا یواقع یتقاضا نییتع یبرا یااطالعات و داده چیه نکهیتامش است اول ا

است و چه مقدار  یبازار، دالل یچه مقدار از تقاضا میده صیکه تشخ میندار یاسامانه چیه یوقت

 .شودیرقابت ان ام م یاز سمت شورا شیتحل نیاست، چ ونه ا یتقاضا واقع

 13/1۰/99خبرگزاری میزان، 
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ازار ب متیمتوسط ق د،یجد یگذار متیق یرقابت برا یکارشناس خودرو: شورا ،یمصطفو یمرتض 30

 یمتیکه خودرو در بازار با چه ق شودیاما طبق کدام سامانه و داده مشخص م رد،یگیرا در نظر م

صورت رندوم ایوجود دارد  یاسامانه ایآ شود،یمعامله م  متیو ق زنندیزنگ م هایبه اتوگالر یب

 .کنندیرا مشخص م

 13/1۰/99 زان،یم یخبرگزار

به  ندیبخش تیرسم یرقابت به معنا یشورا سمیمکان نیا کارشناس خودرو: ،یمصطفو یمرتض 31

 افتدیدر بازار نم یرقابت اتفاق یشورا یهاسمیمکان نیخودرو است، به نظر من با ا متیق شیافزا

ست و ب ن ایو ا شده ا صرف کننده در نظر گرفته ن سته شتریحقوق م ساز و خودرو قطعه یهاخوا

 شده است. نیساز مطرح و تام

 13/1۰/99 زان،یم یخبرگزار

از خودروها  یتعداد متیق رییبر تغ یرقابت مبن یاز فروشتتندگان خودرو: اعالم خبر شتتورا یکی 32

شترآرا در بازار به وجود  یامروز التهاب ست، اما به نظر ما چون م  نیدر بازار وجود ندارد ا یورده ا

  خواهد کرد. دایرا پ یروند نزول ندهیآ یروزها یها طمتیق شیافزا

 1۰/1۰/99 م،یتسن

بازار معتقدند افزا 33 خودرو آن  18 متیق رییتغ یامروز خودرو متأثر از جو روان متیق شیفعاالن 

  فروکش خواهد کرد. ندهیچند روز آ یبهمن ماه بوده است و به طور حتم ط شیهم از اوا

 1۰/1۰/99 م،یتسن

و فروش خودرو  دیخودرو ، بازار خر متیق یرقابت برا یشورا دیاز نسخه جد ییهمزمان با رونما 34

 روبرو شده است. متیق شیبا افزا

 1۰/1۰/99 م،یتسن

 اد یرا ا یکرده اند، ابهامات متیفرمول ق رییرقابت در قالب تغ یشتتورا سیکه رئ ییصتتحبت ها 35

است  نیال اول اؤاشاره دارد، س دیجد یخودروها یبازار برا متیبه عدم وجود ق یکیکرده است،. 

سازمان حما صال در بازار وجود ندارد م ییخودروها یبرا تیکه چ ونه  بازار  متیخواهد ق یکه ا

 .اشاره کرد نیتوان به تارا و شاه یرا گزارش دهد، که از نمونه آن م

باش اه خبرن اران جوان، 

11/1۰/99 

ند ؟ برا یزیدارند، چه برنامه ر دیکه توقف تول ییخودروها یبرا یاز طرف 36  ییخودروها یکرده ا

شته اند و نه د یمانند چان ان که نه تهعد  متیق نییواقعا تع شوندینم دیتول یحت  ریاز قبش دا

چ ونه در نظر قرار خواهد گرفت؟ ابهامات  تیفیپارامتر ک یدارد؟از طرف یچه معنا و مفهوم دیجد

  .میاز آنها پرداخته ا یبوده و ما فقط به تعداد اندک ادیز اریبس وهیش نیا

رن اران جوان، باش اه خب

11/1۰/99 

س سیرئ 37 شور یسازمان بازر  شیخودرو من ر به افزا یگذارمتیق دیفرمول جد: ن رانیم که کش ک

البته سازمان  . شود. یخارج یهاخودرو یها حتخودرو  ریها و هم در دخودرو نیهم در ا متیق

 رقابت شده است.  یمصوبه شورا نیخواستار لغو ا یبازرس

 13/1۰/99تسنیم، 

شکان م 38 ساز یرمحمدیا صمت  س مانبازرس کش امور  شورا: یبازر صوبه  ستار لغو م رقابت  یخوا

فظ ح یباشتتد قطعا برا دکنندگانیتول اریبازار در اخت تیریاگر قرار باشتتد که مد: »و گفته شتتده

 .« رسدیآن به مردم م انیکه ز زنندیرا رقم م یمنافع خودشان اتفاقات

 13/1۰/99 م،یتسن

 

 کالم آخر

بود که بازار خودرو با  ماه، ید 9رقابت در  یشتتتورا یخودروها از ستتتو دیجد هایگذاریمتیق یپس از اعالم چ ون 

ود با قرار ب. میها در بازار باشمتیق یسبب شد تا شاهد روند صعود زینآن  یجنبه روانالتهابات شروع شد، مسئله ای که 

لکه آن ب ندیب یمصوبه رنگ آرامش را نم نیدر بازار متعادل شود اما نه تنها بازار با ا هامتیرقابت ق یشورا یگذاراستیس

سته از افراد سبت به پ ید شرکتفروش خودرو اقدام کرده شیکه ن ساز یهااند به  ستار لغو  یخودرو ه وم آورده و خوا

ستند، چرا که محصو صفر آنه یلقرارداد خود ه شارکت  سود م دانند در یثبت نام کرده اند، نم 1۴۰۰در  شیم با تحورا با 

 محصول چ ونه خواهد شد. نیا متیآن سال ق

 راژیجهت باال بردن ت زهیان  شیافزا یاز خودروساز برا تیدر جهت حما استیس نیاهر چند بر اساس نظر شورای رقابت 

 دیبا ابدی شیافزا یکه عرضه محصول یمعمول زمان، چراکه به طور رسدبه نظر می یاقتصاداصول  اما برخالف، است دیتول

 ت. موضوع در نظر گرفته شده اس نیرقابت عکس ا یشورا "دیفرمول جد"اما در  ابدیکاهش  متیبه همان نسبت ق
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 زانیکه م دیخودرو خواهد ان ام متیبه کاهش ق یطیدر شتترا دیفرمول جد نیکه ا نیآنچه مستتلم استتت ادر هر حال 

ضه و تول شدیدو نکته مطرح م ن ای. در اابدی شیافزا دیعر ست ابا شرا نی: نکته نخ ست، در  صنعت خودرو  یطیا که اوال 

ست و در ا میتحر شکش  شیپ یهاخودرو شیها تحوسال نیا شده با م واردات خودرو ممنوع  اًیاند و ثانشده مواجهفروش 

ست، چ ونه تول ضه م دیا کاهش دهد؟ نکته دوم آن  ایخودرو را ثابت ن ه دارد  متیکه بتواند ق ابدی شیافزا خواهدیو عر

. افتیخواهد  شیافزا زین هامتیق ابد،ی شیخودرو افزا 18 نیا یبرا دیاگر تول یحت ایکه ان ام شتتده، گو یتوافقات یکه ط

سران ام ق زیفرمول ن نیسران ام ا رسد،ینظر م به اما ش ریدرصد ز ۵خودرو  یگذارمتیبه همان  شود و  هیحا بازار دچار 

 قیمت خودرو در روزهای آتی باشیم. افزایششاهد 

شورای رقابت چند  هر ست دیفرمول جدبا در بازار  متیق شیافزاکه ندارد  موضوع نیبه ا یاعتقادرئیس   نیااما  مرتبط ا

 هاست. خودرو متیق شیافزا یبازار خودرو در راستا یبرا یخودرو و پالس متیق یآزادساز یخود نوع

ست که  ضروری ا و  عیصنا ونیسیکم سیرئ بیماجرا ورود کرده و نا نیم لس هم به االبته ذکر این نکته در آخر بحث 

ان اما اگر سازم ست،یالزم االجرا ن میتصم نیمخالفت م لس با ابیان داشته که طرح  نیمعادن م لس ضمن مخالفت با ا

ال باید ح متوقف شود. دیبا میتصم نیو مستند به وزارت صمت ابالغ کند، الزم االجرا خواهد بود و ا یبه طور کتب یبازرس

ا ش قیمت خودروهیتواند من ر به افزامنتظر ماند تا دید که این مسئله به ک ا می ان امد؟ آیا اجرا شدن فرمول جدید می

 یا خیر؟ دجامعه شوثباتی بیشتر در بازار خودرو در شرایط کنونی اقتصاد و بی


