ﺣﺒﺎب ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻢ ﺧﻮدرو | ﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،دﻟﯿﻞ ﮔﺮان ﺑﻮدن ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در داﺧﻞ را ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺎی ارز وارداﺗﯽ آن
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروی ﺧﺎرﺟﯽ را ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮای
ﻣﻠﯽ ﺳﺎزی ﺧﻮدروی ﻣﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم ﺗﻌﺮﻓﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻛﺮد .در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی روز ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از ﻣﺮزﻫﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎ و ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺒﺎب اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺳﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ارز ،ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ
و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ در اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﯿﺎ ،ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺻﻨﺎﯾﻊ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﻣﺮوز در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ،ﺑﺎ ﺑﻴﺎن
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ و ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ در ارﮐﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻋﻼم ﻛﺮد :اﯾﻦ

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن ﮐﺸﻮر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﺪف از ﺗﻐﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات ﮐﻨﺘﺮل ارز ﺑﻮده ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ

داﺧﻠﯽ ،ﭘﺎﺳﺦ داد :در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻣﺼﺮف ارز ،ﺗﻐﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ زﯾﺮا ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﯿﺎ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮدﯾﺲ ﺧﻮدرو در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ
واردات از ﺳﻮی ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ از ﻃﺮف ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻣﻄﺮح ﻧﮕﺮدﯾﺪه

اﺳﺖ.

وی در اداﻣﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ در درج ﻗﯿﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎﻻی  40ﻫﺰار دﻻر از

ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ﻣﺸﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ اﻋﻼم ﻛﺮد :ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻼن و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده

اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺻﻨﺎﯾﻊ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﭼﺎره ای
ﺟﺰ ﺑﺴﺘﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻮد

ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺒﺎب اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺳﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ارز ،ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ

ﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ در اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺣﺒﺎب داﺋﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺻﻮرت
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز ،اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و رﻓﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ،اﯾﻦ ﺣﺒﺎب

از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

