ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻟﻨﺘﺮا از ﻃﺮف ﮐﺮﻣﺎن
ﻣﻮﺗﻮر اﻋﻼم ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹
ﻇﺎﻫﺮا ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﮐﺶ و ﻗﻮس ﻫﺎی ﻓﺮاوان ،ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺧﻮدروﻫﺎی دﭘﻮ ﺷﺪه در ﮔﻤﺮک
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﺧﻮدروﻫﺎی
ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻟﻨﺘﺮا و ﻫﯿﻮﻧﺪای آزرا ﻣﺪل  2018و  2019ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺒﻠﯽ
واردات ﻗﺮار ﺑﻮد در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  97ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻃﻌﻢ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺎﺧﯿﺮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺸﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ روی در راﺳﺘﺎی ﻓﺮوش
ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪه در ﮔﻤﺮک ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش ﻧﻘﺪی ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﯿﻮﻧﺪای آزرا  2018و ﻫﯿﻮﻧﺪای آزرا

 2019از ﺳﻮی ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻓﺮوش ﻫﯿﻮﻧﺪای آزرا  2018و  2019را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی  748،000،000و  848،000،000در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ
ﻃﯽ  60روز ﮐﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ.
اﯾﻦ ﺧﻮدرو از ﻣﻮﺗﻮر  2.4ﻟﯿﺘﺮی  4ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺗﻨﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت  187اﺳﺐ ﺑﺨﺎر و 241

ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎور ﺳﻮد ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه  6ﺳﺮﻋﺘﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارد.
ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻟﻨﺘﺮا و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش آن ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ،ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻟﻨﺘﺮا در ﻣﺪل ﻫﺎی  2018ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ آﻧﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش ﻧﻘﺪی ﻣﻌﺎدل  419ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه و ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ آن
 60روز ﮐﺎری ﺗﻌﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﯿﻮﻧﺪا اﻟﻨﺘﺮا ﯾﮑﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺎزار ﺳﺪان ﻫﺎی وارداﺗﯽ اﺳﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای آن
وﺟﻮد دارد .ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ ﭘﺎﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی آن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﯽدﻟﯿﻞ آن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .اﻟﻨﺘﺮاﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ای  2.0ﻟﯿﺘﺮی ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ در
ﺣﺪود  156اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻣﺠﻬﺰﻧﺪ و از ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺷﺶ ﺳﺮﻋﺘﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﭼﺮخ ﻫﺎی
ﺟﻠﻮ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻟﻨﺘﺮا از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر اﻋﻼم ﺷﺪ ]ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ[ –
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ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﯿﻮﻧﺪای ﮐﺮه در اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﻪ
داران ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻟﻨﺘﺮا  ADوارداﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮد ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﺻﺮف
ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارک ارﺳﺎل ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪت ﻫﺎ ﻗﺒﻞ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻟﻨﺘﺮا  ADﮐﺮده و ﺣﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه ﻫﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدروﻫﺎ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻟﻨﺘﺮاﻫﺎی وارداﺗﯽ آﻣﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎﺧﯿﺮ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و از اﺧﺘﯿﺎرات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرج ﺑﻮده

اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدروﯾﺸﺎن را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ
ﻋﺪم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮد ﺗﺎﺧﯿﺮ را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺪه و ﺗﻌﺪادی از ﺣﻮاﻟﻪ داران
ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻟﻨﺘﺮا  ،ADﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮد ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ در ﺧﺼﻮص واردات ﺧﻮدرو و ﺗﻐﺮات ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺧﻮدروﻫﺎ از ﮔﻤﺮک ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﺷﺪﯾﺪی در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد از ﮔﻤﺮک ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮔﻤﺮک ﺷﻬﯿﺪ
رﺟﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻫﯿﻮﻧﺪای را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﺎن ،اﻟﻨﺘﺮا ،ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ و آزرا ﺑﻪ اﯾﺮان آورده ﺑﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺮﺿﻪ آن ﻫﺎ را داﺷﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺼﻮب ﻫﺎی ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻦ ﻧﻈﻢ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪ و ﺣﺎل ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،از ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﻮد ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻟﻨﺘﺮا  ADﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ دوﻟﺖ ﺑﻮده و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ از
آن ﻃﺮف ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪه در ﮔﻤﺮک ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده و
ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ روش ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺧﻮد ،ﺗﻌﺪادی ﺧﻮدرو داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻋﻤﻼ ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺮاﯾﺸﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺷﯿﺎ ﺧﻮدرو ،آرﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ،آﺳﺎن ﻣﻮﺗﻮر ،ﮐﯿﺎن ﻣﻮﺗﻮر وارﻧﺎ و… ﭘﺲ از آﻏﺎز ﻓﺮاﯾﻨﺪ

ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪه در ﮔﻤﺮک ،ﻣﻮﺟﻮدی اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ،دﻗﯿﻘﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺮک ﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﻣﮑﺎن ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺧﻮدروﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و دوﻟﺖ
زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻘﺮری را ﺑﺮای ﺧﺮوج ﺧﻮدروﻫﺎ از ﮔﻤﺮک اﻋﻼم ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش
ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻟﻨﺘﺮا  ADﻧﻤﻮد .ﻟﺬا ﺗﺎ ﺣﺪی ﻫﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ در زﻣﺎن
ﺑﺮﻗﺮاری ﻃﺮح ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮده و ﺧﻮد رﯾﺴﮏ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از
ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮاﺷﯽ را اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

