درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ آزاد؛ درد دل
ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺎ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﻫﺮا ﻣﻠﮑﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺠﻮم ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﺮدم
ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻦ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:

در ﻧﺎﻣﻪای از وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ اﺟﺎزه ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزار را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.
اﺣﻤﺪ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺨﺶ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﻧﺎﺷﯽ از
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻃﺒﻖ روال ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﺠﻮز
اﻓﺰاﯾﺶ  ۷.۱درﺻﺪی را ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﺎﻦﺗﺮ از  ۴۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺻﺎدر ﮐﺮد و وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻫﻢ ﻣﺠﻮز اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ  ۹.۶درﺻﺪ را ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﯿﺶ از  ۴۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﺻﺎدر ﮐﺮد.

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎﻻی  ۴۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
ﺻﺮﻓﺎً در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻓﺮﻣﻮل ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻓﺰود :ﻣﺠﻮز اﻓﺰاﯾﺶ ۷.۱

درﺻﺪ و  ۹.۶درﺻﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی زﯾﺮ  ۴۵ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺑﺎﻻی  ۴۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺣﺎﻟﯽ
داده ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :در  ۳ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻣﺠﻮز اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۲درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را ﺑﺮای
ﺧﻮدروﻫﺎی زﯾﺮ  ۴۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ آﻧﻬﺎ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻌﻤﺖﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ در ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﻮدرو ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﻮدروﺳﺎزان در ﺳﺎل  ۹۵ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۴۰ ،۹۴درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و در ﺳﺎل  ۹۶ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۵ ،۹۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و در  ۲ﻣﺎﻫﻪ اول
ﺳﺎل  ۹۷ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۳۱درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ،ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻌﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ

ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺧﻮدروﺳﺎزان؛ از ﻧﻈﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻢ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﻧﺪ.

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان اﯾﺮان ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو ﺗﻮﻟﯿﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﻧﺪ اﻣﺎ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﭘﻮلﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮدان در ﺑﺎزار ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدرو زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻌﻤﺖﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﻮلﻫﺎ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﮑﻪ ،ارز ،ﻣﺴﮑﻦ ،ﺧﻮدرو و اﻣﺜﺎل آن ﻫﺠﻮم آوردهاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺲ از اﻋﻼم ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺳﮑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﮑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺧﺮﯾﺪاری
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ از ﻓﺮوش ﺳﮑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻮلﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﺎزار ﭘﺮﺳﻮدی ﻫﺠﻮم ﻣﯽﺑﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ

ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﻮلﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﻣﺰدا  ۳ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی
ﺑﻬﻤﻦ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ  ۱۰۰۰ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو ﻧﺸﺪﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ دﻫﻪ  ۷۰ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻻﺧﺮه اﺻﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار را
اﻋﻤﺎل و ﻣﺼﻮب ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﺮوش رود ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی
ﺑﻬﻤﻦ اﯾﻦ اﺟﺎزه را داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدروی ﻣﺰدا  ۳را ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﺑﺎزار ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ ﻗﻄﻌﺎً ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﮐﺎذب ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺮﯾﺪاران واﻗﻌﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

وی ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﻮلﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮدان ،ﺧﻮدرو را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎی اﻧﺒﺎر ﺷﺪه ﻧﻘﺺ ﻗﻄﻌﻪ دارﻧﺪ
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان اﯾﺮان درﺑﺎره ﺧﻮدروﻫﺎی اﻧﺒﺎرﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد
ﻗﻄﻌﺎت درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮده و اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺗﺠﺎری ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از ﻣﺼﻮﺑﺎت اﺧﯿﺮ ارزی دوﻟﺖ در اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و
ﮔﻤﺮک اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ارز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎت
و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو از ﮔﻤﺮﮐﺎت ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻧﺸﻮد زﯾﺮا اﮐﺜﺮ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزان در اﺑﺘﺪا ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺧﻮدرو را وارد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺣﻮاﻟﻪ ارزی را ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪه ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام دوﻟﺖ
اﻣﮑﺎن ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﮔﻤﺮﮐﺎت دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮد.
ﻧﻌﻤﺖﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺣﺎل ﺗﻮﻗﻒ
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای ﺗﺮﺧﯿﺺ  ۹۰درﺻﺪ ﻗﻄﻌﺎت وارداﺗﯽ ﺧﻮدرو ﺻﺎدر ﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط
اﯾﻨﮑﻪ ارز آن ﻣﻨﺸﺄ ﯾﻮرو ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺧﯿﺮ ارزی ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت را ﺑﺮای
ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزان و ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺺ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻋﺮﺿﻪ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻼ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﺑﺎ
اﺧﺘﻼل روﺑﺮو ﺷﻮد.
وی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺧﺴﺮوﺗﺎج رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺒﺮی اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﻣﮑﺎن ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻی
ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ارز ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه دوﻟﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را  ۲ﻣﺎه ﻣﻌﻄﻞ ﮐﺮد
وی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ:

دوﻟﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت  ۲ﻣﺎه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ
ﻧﻤﻮده و ﻓﺮوش ﺧﻮدرو را ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻧﻌﻤﺖﺑﺨﺶ ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود  ۵۰ﺗﺎ  ۶۰ﻫﺰار ﺧﻮدرو ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺺ ﻗﻄﻌﻪ در اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزان
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﻪ ﺷﺪت ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :از ﻃﺮﻓﯽ
ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.

وی ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ از وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻏﯿﺮ اﻧﺤﺼﺎری
ﺑﻮدن ﺧﻮدروی ﺳﻮاری و اﺟﺎزه ﻓﺮوش ﺧﻮدرو در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزار ،دﺳﺖ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن و دﻻﻻن از ﺑﺎزار
ﺧﻮدروی ﺳﻮاری ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺎ ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوش ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ

ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎﺟﺮا
ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم رﺳﻤﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی از ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ،ﺣﺘﯽ
اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻄﻌﺎت از ﺧﻮدروﺳﺎزان ﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

