ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ در ﺑﺎزار  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺗﻐﺮات زﯾﺎدی در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﺧﺮﯾﺪاران و ﻣﺮدم ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺑﺮاز ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ،ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻫﻢ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و
ﮐﺎﺳﺒﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ م دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ،راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،ﺑﺎزار ﺧﻮدرو
ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،اﻓﺖ
ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن رﮐﻮدی ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎزار را ﻓﺮا

ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ دل و ﺟﺮﺋﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮدن دارد .ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ اﮐﺜﺮا ﺑﺮای ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﺳﺮ و دﺳﺖ ﻣﯽﺷﮑﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻫﻢ راﺿﯽ ﺑﻪ ﺿﺮر
ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺻﻌﻮدی ﺷﺪن ﺑﺎزار ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ» ،ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻮﺗﻤﻨﯽ« رﺋﯿﺲ ﺻﻨﻒ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه داران ﺧﻮدرو ﺗﻬﺮان،
درﺧﺼﻮص اﻋﻼم ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل از ﺳﻮی ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ اﻓﺖ
ﻗﯿﻤﺖ ارز در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮدروﺳﺎزان اﺟﺎزه اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داد.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ» :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار را ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﻘﺪر اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ زﯾﺮ
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﺪارﻧﺪ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺻﻨﻔﯽ» :اﮔﺮ ارز ﻫﻤﭽﻮن ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻧﺮخ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﻮد ،آنﮔﺎه
اﺛﺮ آن را در ﺑﺎزار و روی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد«.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل  ۲۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﯽ ام ﻣﺮداد ﻣﺎه اﻣﺴﺎل اﺳﺖ،
ﯾﺎدآور ﺷﺪ» :در آن زﻣﺎن ﭘﮋو  ۴۰۵ﺟﯽ .ال .اﯾﮑﺲ ﺑﻪ  ۱۴۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،ﭘﮋو  ۲۰۶ﺗﯿﭗ  ۲ﺑﻪ ۱۶۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،ﭘﮋو  ۲۰۶ﺗﯿﭗ  ۵ﺑﻪ  ۲۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،ﭘﮋو  ۲۰۶ﺻﻨﺪوقدار ﺑﻪ  ۱۹۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و
ﭘﺮاﯾﺪ  ۱۳۱ﺑﻪ  ۸۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻨﺪ«.
ﻣﻮﺗﻤﻨﯽ اداﻣﻪداد» :ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎزار ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﺑﯿﻦ  ۱۰ﺗﺎ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﺟﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ وﺟﻮد دارد«.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎنﮐﺮد» :اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺑﺎزار در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ و ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺖ ﺑﯿﺶ

از ﭘﯿﺶ ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ زﯾﺮ  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺧﻮدرو ،دﺳﺖ از ﺧﺮﯾﺪ
ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ«.

رﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه داران ﺧﻮدروی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ
و اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ،ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻫﯿﭻ اﻓﺰاﯾﺸﯽ در ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو
دﺳﺖﮐﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﻣﺘﺼﻮر ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻫﺎی ارزی ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮد«.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﺗﻮرمزاﺳﺖ و اﺛﺮش را ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ

در ﯾﮏ ﻧﺮخ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ راه ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد«.
ﻣﻮﺗﻤﻨﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪﮐﺮد» :ﺧﻮدرو ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ دو ﻧﺮﺧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎزار را ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﺪ«.
وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻫﻨﻮز ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮد در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﺟﻪ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
ﻃﯽ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺲ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو در روزﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ درﺧﺼﻮص ﺧﻮدروﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اﻋﻤﺎل
ﻧﺸﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو در روزﻫﺎ و ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ رﯾﺰﺷﯽ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دادن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
دوﺑﺎره ﺑﺎزار را ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻫﯿﭻ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ در
ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ«.
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن اﻗﺪام ﺷﻮرای
رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی

ﺗﻌﻤﯿﻖ زﯾﺎن دﻫﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزان در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

