ﺷﺘﺎب ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی ال ﻧﻮد در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
]رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮخ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻨﺪر  90ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی
زﯾﺎدی را در ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﺎل  ۸۶ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﯿﻦ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد و ﺳﺎل ۹۲
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻨﺪر  90ﻣﺪل  E1ﺑﻪ  ۲۷ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺗﻨﺪر دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز ﺑﻪ  ۳۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ .ﻣﺪل ﻓﻮل
اﻣﮑﺎﻧﺎت آن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺷﺶ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺖ ،ﺳﺎل  90ﺑﻪ ﻋﺪد  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن و
 ۵۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ ﺗﺎ  ۱۵۴درﺻﺪ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل  ۸۹ﺑﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﮐﻤﺮی ﻓﻮل ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺳﻮزوﮐﯽ ﺧﺮﯾﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺳﺎل  ۹۲ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎرس ﺧﻮدرو و اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻣﺮوز ﺑﻮد .آن ﺳﺎل
ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻨﺪر  ۹۰ﻣﺪل  E2از ﻧﻮع دو ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز از ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎﯾﺪ  ۳۸ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ از ﭘﺎرس ﺧﻮدرو ﻫﻤﺎن را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن از
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ .از ﺳﺎل  ۹۲ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻨﺪر  ۹۰رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﺗﻨﺪر  E2 ۹۰از اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﭘﺎرس ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ  ۳۹ﻣﯿﻠﯿﻮن
و  ۵۰۰ﻫﺰار و  ۳۵ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺳﺎل  ۹۴ﻧﯿﺰ ﺗﻨﺪر  E2ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ  ۳۷ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۳۰۰ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮدرو ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ارزان ﺗﺮ ﺑﻮد .در ﺳﺎلﻫﺎی
 ۸۶ﺗﺎ  ۹۲ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز و رﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ اﻧﻔﺠﺎری در ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو روﺑﺮو ﺑﻮدﯾﻢ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز و ﻧﯿﺰ دﺷﻮاری ﺗﻬﯿﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آن
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻨﺪر ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
دﯾﮕﺮی را داﻣﻦ ﮔﯿﺮ ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل  ۸۴ﯾﮏ ﭘﺮاﯾﺪ را ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺎ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ،در ﺳﺎل
 ۹۰اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ  ۱۶ﻣﯿﻠﯿﻮن رﺳﯿﺪ .ﯾﺎ در ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺪل ﺗﯿﭗ دو  206در اﯾﻦ ﻣﺪت  ۳.۵ﺑﺮاﺑﺮ و
ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﺎ  ۳ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ از ﺳﺎل  ۹۲ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد.
ﺳﺎل  ۹۲ﺑﺎ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺷﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻓﻮل اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻨﺪر ۹۰ﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻨﺪر  90ﻓﻮل ﺑﺎﯾﺪ  ۴۱ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮج ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۵درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻨﺪر در  ۴ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدهاﺳﺖ.
ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻨﺪر ،ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎرس ﺗﻨﺪر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  ۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن وارﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ  ۱۵درﺻﺪ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ دی و ﺑﻬﻤﻦ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺴﺎل ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ .اﻣﺎ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻨﺪر  ۹۰ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا  ۱۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﻮد ۱۸

درﺻﺪ ﺧﻮدرو ﺧﻮد را اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۹۷ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻣﺪل اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭘﯿﺶ ودﯾﻌﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪل ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در
ﭘﺎرس ﺧﻮدرو اﮔﺮﭼﻪ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ودﯾﻌﻪ دارد اﻣﺎ ﺧﻮدرو را ﺧﺮداد  ۹۷ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
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