ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﺧﻮدرو در
ﺑﺎزار ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
ﺑﺎﺗﺮی ﺧﻮدرو از ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻗﻼم و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ و ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﻗﻄﻌﻪای ﮐﻪ
در ﻓﻀﺎی ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺎزار در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ و ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﺳﺎزان در ﺧﺼﻮص ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺗﺮی در ﺑﺎزار ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎﺗﺮیﺳﺎز اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ آن ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ روزﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ اﮐﺜﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ
اﺳﺖ.
ﺷﺪه

ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺗﺮی ﺧﻮدرو ﻫﺎ
ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺗﺮی ﺧﻮدرو در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
)ﺳﺮب( ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ،آن ﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻏﻨﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎدن ﺳﺮب

اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮی رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﺳﺎزان در ﺧﺼﻮص ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺗﺮی در دو ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﮔﻔﺖ :در ﻣﺎه
ﻓﺮوردﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎﺗﺮیﺳﺎز اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۸درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ آن
ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آن اﺳﺖ .در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻞ ،ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﺳﺮب واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۷۰اﻟﯽ  ۸۰درﺻﺪ ﺑﺎﺗﺮی را ﺳﺮب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ
وی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺧﺼﻮص ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﺎراﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ  ۶ﻣﺎه ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی

ﺧﺎرﺟﯽ اﮐﺜﺮا از ﮐﺸﻮر ﮐﺮه ﺑﻪ اﯾﺮان وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺎﺗﺮی در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪ ﺑﺎزار ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی داﺧﻠﯽ وﺟﻮد دارد.

ﺻﺎدرات ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮی در ﭘﺎﯾﺎن اﺷﺎرهای ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۱۸ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﺗﺮی در ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۱۱ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﺗﺮی
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎﺗﺮیﺳﺎزی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺮهای را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺑﺎ ﮔﺮانﺗﺮ ﺷﺪن ارز ،ﻧﺮخ ﺑﺎﻃﺮی ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ،
ﭼﺎرﭼﻮب و ﻗﻮاﻋﺪی دارد و ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی

ذی رﺑﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﯿﺶ از ﻣﻮج ﺗﻮرم اﺧﯿﺮ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎ آﺑﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدروﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮاﯾﺪ از رﻗﻤﯽ
در ﺣﺪود  130ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  300ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺪل ﻫﺎی آﻣﭙﺮﺑﺎﻻ و
وارداﺗﯽ اداﻣﻪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻐﺮات ﻧﺮخ ارز و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﯿﻦ دو
ﺗﺎ  3.5ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺧﺼﻮص ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻢ
ﺗﯿﺮاژ ﻣﺤﺘﺎﺟﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺷﻨﯿﺪن رﻗﻢ
ﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺎﺗﺮی ﺧﻮدروﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

