
  !آیا 
  خرید و نگهداري خودروي دولتی در دستگاههاي دولتی به صرفه است؟

  

  

حال حاضر کشور، همیشه وجود داشته است که آیا خرید و نگهداري خودروهاي دولتی توسط دستگاههاي اقتصادي این سئوال، به خصوص در شرایط 

است یا خیر؟ ما در اینجا هزینه هاي خرید و نگهداري یک خودرو را در دولتی به صـرفه اسـت. آیا سخت گیري هاي دولت براي خرید خودرو موجه 

  آنالیز نموده ایم. ، به صورت تقریبیمقابل خرید خدمت از بخش خصوصی

  

  )97سال(خریداري شده در سال  15دوگانه سوز با پلاك قرمز با عمر مفید  405یک دستگاه خودرو سواري پژو فرضی آنالیز هزینه خرید و نگهداري 

  سال 15جمع   مبلغ هر سال  شرح هزینه  ردیف

1  
جهت  و اســکان ماموریت ســفر به تهران،  2ماده حداقل هزینه هاي اداري اخذ کمیســیون 

  شماره گذاري و اخذ پلاك و غیره
  ریال 000/000/20  ریال 000/000/20

  ریال 000/000/690  ریال 000/000/690  دوگانه سوز بدون بیمه هاي بدنه و شخص ثالث 405قیمت یک دستگاه خودرو پژو   2

  ریال 000/000/490  ریال 000/000/20  سال  15در طول سالانه  تورمدرصد  20افزایش میانگین هزینه بیمه شخص ثالث با فرض   3

  ریال 000/000/400/5  ریال 000/000/360  سال 15حقوق در طول سالانه  %20 تقریبی افزایشمیانگین هزینه حقوق راننده با فرض   4

5  
م با فرض عدروغن، قطات مصــرفی، تزئینات، لاســتیک و...) میانگین هزینه هاي نگهداري(

  تورم سالانه %20و با افزایش  اساسیتصادف، عدم وقوع تعمیرات و استهلاك وقوع 
  ریال 000/000/720  ریال 000/000/30

  ریال 000/000/600  ریال 000/000/25  سالانه %20تورم افزایش تومان و فرض  1000با قیمت لیتري میانگین مصرف بنزین سالانه   6

  ریال 000/000/20  ریال 000/000/20  هزینه اداري اسقاط و خروج خودرو از چرخه فعالیت دستگاه  7

  ریال 000/000/940/7  سال 15جمع هزینه ها در پایان 

  ریال 0000/000/200  15در سال اسقاط تقریبی خودرو کیلویی ارزش  دکم می شو

  ریال 000/000/740/7  کسر ارزش اسقاطجمع هزینه با 

  ریال 000/000/43  ماه است) 180سال معادل  15میانگین هزینه هاي ماهانه(

  ماهانه هاي ذکر شــده در جدولســال عمر مفید خود، با فرض  15بصــورت تقریبی یک خودرو در ا درنظر گرفتن متغیرهاي حداقلی، و ببر این اســاس ،

این هزینه ها بدون در نظر گرفتن هزینه هاي پنهانی همچون جرائم رانندگی، تومان هزینه دارد. و سیصد هزار میلیون  4حداقل حدود  ،بصورت میانگین

ست نیز ا عوارض سـالیانه، هزینه نگهبانی و پارکینگ و .... می باشد. هزینه هاي  فرصت از دست رفته اي که خرید و نگهداري این خرید باعث آن بوده

  لحاظ نگردیده است.

  شـده در اسـتان خوزسـتان و درمیان دسـتگاههاي اجرایی و برخی شـرکت ها، هزینه خودرو استیجاري در حال حاضر  انجام تحقیقات میدانیبر اسـاس

  غییر ناگهانی شوند.ار تو نیم میلیون تومان است. که البته ممکن است این مبالغ با جهش هاي تورمی دچ 3تا  2بصورت میانگین 

  خودروهاي دولتی صرفا و سیاست محدود کردن  نبودهدر این شـرایط خرید خودرو به صرفه و صلاح دستگاههاي دولتی به نظر می رسـد بر این اسـاس

، جهت خودروهاي سواري خدمت و خودروهاي عملیاتی صرفا جهت دستگاههاي با شرح وظایف عملیاتی داشتن راننده)به شرط عدم (براي مقامات مجاز 

 باشد. سیاست صحیح و مناسبی 

  تفاده از اس، (محدود به مقامات مجاز و فعالیت هاي عملیاتی دستگاه)از خودروهاي در اختیاربهینه و صحیح هزینه ها و استفاده به نظر می رسد با مدیریت

  به صرفه تر از خرید خودرو باشد.ودرو استیجاري خ

  توضیحات:

  تامین اعتبار، خروج خودروي فرسـوده، رعایت سـقف مقامات مجاز اســتفاده از خودروهاي 2این موارد علاوه بر صـرف وقت بسـیار جهت مذاکره اخذ کمیســیون ماده ،

  خدمت و دیگر موارد مرتبط است.

  ن برد. همچنیبدرصـدي ممکن اسـت در برخی سـالها بسـیار بالاتر باشد و یا اینکه هزینه ها و تعمیرات اساسی هزینه هاي نگهداري خودروها را بالا  20میانگین تورم

 دهد.آن را افزایش  و هزینه هايانجام ماموریت هاي زیاد و استفاده ناصحیح از خودروها ممکن است عمر مفید خودرو و ارزش اسقاط آن را کاهش 

 ده و در صـورت محاسبات علمی و با در نظر گرفته همه متغیرها و عوامل مرتبط، بی گمان نتایج این محاسـبات تقریبی بوده و بر اسـاس تجارب و شـرایط میدانی بو

 متفاوتی را به دست خواهد داد، لکن تاثیرگذاري قابل توجهی بر مقایسه صورت گرفته ایجاد نخواهد کرد.


