ﺑﺎزار داغ دﻻﻟﯽ؛ رﮐﻮرد داران اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻢ ﺧﻮدرو | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،آﺑﺎن ۱۳۹۶
ﻧﺒﻮد ﻧﻈﺎرت در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﺎن ﻧﺮخ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎزار ﺑﺮﺧﯽ
ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﭘﮋو  207دﻧﺪه اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ 8
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای اﯾﻦ ﺧﻮدرو  47ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﺧﯽ روش ﻫﺎ در
ﻓﺮوش و ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮدرو ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزار ﺑﻪ  54ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ و در

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزار  7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻫﺴﺘﯿﻢ.

در ﻣﻮرد رﻧﻮ ﺳﺎﻧﺪرو دﻧﺪه ای ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  43ﻣﯿﻠﯿﻮن و  800ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن در ﺑﺎزار ﺑﻪ  48ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف  4ﻣﯿﻠﯿﻮن
و  200ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎزار ﺳﺎﻧﺪرو دﻧﺪه ای ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای ﺳﺎﻧﺪرو دﻧﺪه اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻧﯿﺰ  49ﻣﯿﻠﯿﻮن و  900ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻮدرو
در ﺑﺎزار  4ﻣﯿﻠﯿﻮن و  100ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮔﺮان ﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  54ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻗﯿﻤﺖ رﻧﻮ ﺳﺎﻧﺪرو اﺳﺘﭗ وی ﻧﯿﺰ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  55ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و در ﺑﺎزار  63ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻔﺎوت  8ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
در ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای ﺳﻤﻨﺪ ﺳﻮرن ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  39ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و در ﺑﺎزار  42ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف  3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای و ﺑﺎزار اﯾﻦ ﺧﻮدرو اﺳﺖ.
ﻗﯿﻤﺖ دﻧﺎ ﭘﻼس دﻧﺪه ای در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  48ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و در ﺑﺎزار  53ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ
اﺧﺘﻼف  5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
در ﻣﻮرد ﭘﮋو  2008ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  121ﺗﺎ  125ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در
ﺑﺎزار اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻮدرو از ﺳﻮی اﯾﺮانﺧﻮدرو  99ﻣﯿﻠﯿﻮن و
 900ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای و ﺑﺎزار اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ  25ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﭙﺎ  111ﻣﺪل  SEﻧﯿﺰ در ﺑﺎزار ﺣﺪود  3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮔﺮاﻧﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﺮخ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای اﯾﻦ ﺧﻮدرو  21.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﻧﺮخ
ً
اﺧﯿﺮا از ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﭙﺎی ﮐﺎﺷﺎن
ﺑﺎزار آن  24ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﭙﺎ
ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای و ﺑﺎزار ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎزار
اﺻﻮﻻ
و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ و
ً
ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﺠﺎد ﺣﺎﺷﯿﻪ در
ﺑﺎزار ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از
اﯾﺠﺎد ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل واﮐﻨﺶ رﺿﺎ ﺷﯿﻮا ،رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ” اﻓﺰاﯾﺶ 7ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﺎزار ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ز درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﺎزار
ﻣﺼﺮف ،اﻓﺰاﯾﺶ 400ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﺜﻞ رﻧﻮ ﺳﺎﻧﺪرو در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻘﻂ در
ﻣﻮرد ﺧﻮدروﻫﺎی زﯾﺮ  45ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺟﺎزه ورود دارﯾﻢ”.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

