ﻣﯿﻨﯽ ﮐﻮﭘﺮ ،ﺳﺌﺎت و ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ؛ ﺑﺎزﯾﮕﺮان
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزار واردات ﺧﻮدرو  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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در ﭘﯽ ﺗﻐﺮ و ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ در ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات ﺧﻮدرو و ﺑﺎز ﺷﺪن ﻣﺠﺪد ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ،ﻧﺎم
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در زﻣﯿﻨﻪ واردات ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺳﺌﺎت ﮐﻪ از ﻣﺎه ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﺗﻬﺮان ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر )وارد ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﻮرﺷﻪ( ﮐﺎر ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮد و
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮدرو ﺟﺬاب ﺳﺌﺎت ﻟﺌﻮن و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪل ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺌﺎت

ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،ﻣﺰد ﺻﺒﺮ و ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮﯾﺐ
ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﺎی ﭘﺎﺳﺎت ،ﺗﯿﮕﻮان و ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻠﻒ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ وارداﺗﯽ ﻋﺮض
اﻧﺪام ﮐﻨﺪ و ﭘﺮﺷﯿﺎ ﺧﻮدرو ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ واردات ﺧﻮدروﻫﺎی ب ام و ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮاﺳﺎس اﺧﺒﺎر ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ،ﺧﯿﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﯿﻨﯽ را در ﺳﺮ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ.

در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ورود ﺧﻮدروﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ )ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﯿﺶ از  40ﻫﺰار دﻻر( ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی وارد ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﭼﺎره ای ﻧﺪارد ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮ و ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮوﻧﺪ.
از اﯾﻦ رو واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮ ﻣﯿﻨﯽ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ب ام( و ﯾﺎ ﺳﺌﺎت )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮرﺷﻪ( ﺗﺎ
ﺣﺪی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮑﺎر دﻓﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی وارد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت در ﺑﺎزار واردات ﺧﻮدرو
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ واردات ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺰرگ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی

اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ ﻣﺒﺪل ﺷﻮد و ﺑﺎزار واردات ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺠﻮن ﺳﺪان ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺰ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺮه ای و ژاﭘﻨﯽ و ﻫﺎچ ﺑﮏ ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
در واﻗﻊ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واردات ﻣﺤﺪود ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﮑﺴﻮس و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺧﻮدروﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺖ آﺋﻮدی و ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ،ﺗﻨﻬﺎ ب ام و ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﻮدرو ﻣﺘﻨﻮع در اﯾﺮان ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و

ﺣﺎﻻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ واردات ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ب ام و ﺳﺮی ﯾﮏ و
ﺳﺮی دو ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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