ﺳﺮ ﺧﺮﯾﺪاران ﺣﻮاﻟﻪ ﭘﮋو  ۲۰۰۸ﮐﻼه رﻓﺖ؛
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻋﺠﯿﺐ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﺮوش اﯾﺮان ﺧﻮدرو  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ زﻧﮕﻨﻪ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶
ﮔﻮﯾﺎ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎﺟﺮای ﻋﺮﺿﻪ و ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﭘﮋو  2008ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ
ﺧﻮدروﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﮑﺮار ﺣﻮاﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﭘﺲ از ﻣﮑﺎﻓﺎت ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﭘﮋو  2008در روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺗﯿﺮﻣﺎه و

ﺣﻮاﺷﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در وب ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ،ﺣﺎﻻ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮاﻟﻪ
ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺮﺧﻼف ﺧﻮدروﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﻮاﻟﻪ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ.

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺻﻠﺢ ﻧﯿﺰ دﻻﻻن ﺣﻮاﻟﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪارن ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدرو ﺻﻔﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﮋو  2008ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺳﻤﯽ و دﻗﯿﻖ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ و اﺧﺒﺎر ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺑﺎ رﻗﻤﯽ در ﺣﺪود  105ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود  115ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﻣﺎه ﻫﺎ و ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.

در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺼﯿﺮ آن را ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﺷﻔﺎف اﯾﺮان ﺧﻮدرو
در ﻣﻮرد ﻋﺪم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ داﻧﺴﺖ ،وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ اﻣﺮوز در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺧﺒﺮی
ﺻﺮاﺣﺘﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ “ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻮاﻟﻪ  ۲۰۰۸ﺧﺮﯾﺪه ﺳﺮش ﮐﻼه رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻘﻠﺐ ،ﭘﮋو  ۲۰۰۸ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﻮاﻟﻪ ﺧﺮﯾﺪ
ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮود و ﭘﻮﻟﺶ را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد”.

در واﻗﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮐﻼه ﺑﺮداری از دﯾﺪ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و آﯾﺎ
اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﭘﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری
ﺑﻮدن ﺣﻮاﻟﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮد دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل آﻧﭽﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ دﻻﻻن ﻣﺤﺘﺮم و واﺳﻄﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺣﻮاﻟﻪ ﺧﺮﯾﺪ
 2008را ﺑﺪﺳﺖ آورده اﻧﺪ ﭼﺎره ای ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﺗﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از
آن ﭘﺮوﺳﻪ دﻻﻟﯽ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺲ دادن ﺣﻮاﻟﻪ ،اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را ﺑﺮای دﻻﻻن ﺻﺒﻮر ﺗﺮ ﯾﺎ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن واﻗﻌﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.

ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻫﺎ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ آﮔﻬﯽ ﻓﺮوش ﺣﻮاﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﮋو  2008ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی
ﺑﯿﺶ از  80ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن )ﺳﻮد  20ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﻢ  60ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم( در وب ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮدرو دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺪه ای از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺑﺪون
آﮔﺎﻫﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﻮاﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺿﻠﻊ ﺳﻮم ﮐﻼه ﺑﺮداری ﻣﻮرد اﺷﺎره
وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺒﺪل ﺷﻮﻧﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

