ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه داران و دﻻﻻن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎزار
ﺧﻮدروی ﺻﻔﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﺧﻮﺑﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ
در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهداران اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﻫﻮاز در ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ اﻇﻬﺎرات
ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺻﻔﺮ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه داران
و دﻻﻻن ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از ﺷﮑﺴﺖ ﻃﺮح ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺳﻄﻪﮔﺮان ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد«.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻋﺴﺎﮐﺮه ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ در ﺑﺎزار ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺻﻔﺮ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه داران و دﻻﻻن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ
ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺧﻮدروی ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ .اﮔﺮ واردات ﻧﯿﺰ آزاد ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی
وارداﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ«.

ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮدرو در ﺑﺎزار ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو و دﻻر
اﻓﺰاﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺎزار ﺧﻮدروی اﯾﺮان ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ اﺳﺖ.
ﺧﻮدروﻫﺎی دﺳﺖ دوم در ﺑﺎزار ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ را دارﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮدروﻫﺎی ﺻﻔﺮ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﭘﺮاﯾﺪ و  ۲۰۶اﺳﺖ و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﻧﯿﺰ
اﯾﻦ  ۲ﺧﻮدرو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهداران اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ در ﺑﺎزار
اﻓﺰود» :اﮐﻨﻮن ﺧﻮدرو ﭘﮋو  ۴۰۵اس ال اﯾﮑﺲ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،ﭘﮋو ﭘﺎرس ال اﯾﮑﺲ ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ  ۲۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۲۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﺳﻤﻨﺪ ال اﯾﮑﺲ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ۱۸۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺎزار آزاد از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺎزار ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺪاوم ﯾﺎﺑﺪ ،اﻣﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

