اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو؛ اﯾﺮان ﺧﻮدرو
و ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ زﻧﮕﻨﻪ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،آﺑﺎن ۱۳۹۸
ﻃﯽ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻋﻠﯽرﻏﻢ رﮐﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﻫﺎ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ آن را ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار داﻧﺴﺖ ،ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﯿﺮاژ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﺳﺎزان اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺎدﻟﯽ
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهداران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو ﺗﻬﺮان اﻣﺎ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی دارد و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﯾﭙﺎ
و اﯾﺮانﺧﻮدرو ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮاﻧﯽﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ورود ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻮﺗﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﺮﺗﯿﺮاژ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی
ﺳﺎﯾﭙﺎ و اﯾﺮانﺧﻮدرو رخ داده و ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎﻻی  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﮔﺮاﻧﯽ در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
وی اداﻣﻪ داد» :اﯾﻦ ﮔﺮاﻧﯽﻫﺎ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ارز در ﺑﺎزار وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺮاﻧﯽﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻢ ﺑﻮده
اﺳﺖ«.
ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻠﯽ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد اﻣﺎ در
اوﻟﯿﻦ ﻣﺎه از ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺰ ﺑﺎ ﺗﻐﺮ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ در دوﻣﯿﻦ ﻣﺎه از ﭘﺎﺰ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎزار ﺳﮑﻪ و
ارز ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ و آراﻣﯽ را در ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎه اﺧﯿﺮ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺘﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ
ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺒﻮدﯾﻢ.

رﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهداران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو ﺗﻬﺮان اﻓﺰود» :ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ورود ﮐﺮده و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪاﯾﻢ .ﻃﯽ دو ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﭘﮋو
 ۲۰۶و ﭘﺮاﯾﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﭘﺮاﯾﺪ  ۱۳۱و  ۱۱۱ﮐﻢ ﻓﺎﮐﺘﻮر
ﺷﺪهاﻧﺪ«.
وی اداﻣﻪ داد» :ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار را
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ زﯾﺎد ﺷﻮد .ﻏﯿﺮ از اﯾﺮانﺧﻮدرو و
ﺳﺎﯾﭙﺎ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﺮﺗﯿﺮاژ ﻧﯿﺴﺖ .وﻗﻔﻪای در ﻋﺮﺿﻪ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ«.
ﻣﻮﺗﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد» :اﮔﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻓﯽ و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻧﯿﺎز روزاﻧﻪ ﺑﺎزار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد ،ﺻﺪ درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو
ﻫﺎ ﭘﺎﻦ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪار ﮐﻢ اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؛ ﻣﺘﻀﺮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺛﺒﺎت ﻧﺮخ ارز در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﻫﺎی
ﭘﺮﺗﯿﺮاژ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻋﺮﺿﻪ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺮﮐﺲ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﺪ ،در روزﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺿﺮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.

رﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهداران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو ﺗﻬﺮان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد» :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺪهای ﻫﻢ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﻗﺮار اﺳﺖ از رده ﺧﺎرج ﺷﻮد ،اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آن وﺟﻮد
دارد .ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎذب اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﯽﻫﺎ داﻣﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺧﻮدرو از رده ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺮور از ارزش ﻗﯿﻤﺘﯽ آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ﺧﻮدروی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮدروی ﺑﻪ روز و ﻧﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی از رده
ﺧﺎرج ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﻣﺎ اﺣﻤﺪ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺨﺶ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻬﺎر اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان از ﻋﺪم ﻧﻘﺶ اﯾﺮان
ﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ در زﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪن
ﺧﺮوج آن ﻫﺎ از ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و در زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺸﺎن اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﻻﻻن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو را ﻧﯿﺰ دور از ذﻫﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دﻻﻻن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزار ،ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﻫﺎ را ﺳﻠﯿﻘﻪ ای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ در دام ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻧﺸﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ :ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﯽ،
واﮐﻨﺶ ﺗﻨﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ و اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ از ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری دﺳﺘﻮری،
ﺑﺮ ﻃﺒﻞ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای آزاد ﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﺪ .از اﯾﻦ رو ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان اﺣﺘﻤﺎل داد ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎزار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه در راﺳﺘﺎی ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺠﺪد ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮی ﮐﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ ﺗﻌﻦ ﻧﺮخ ﺟﺪﯾﺪ
ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺑﻬﻤﻦ  97ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

