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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز  ،اول ﺗﯿﺮﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪای ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻪ
ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮک راﻫﯽ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺷﻮد ﺑﺪون اﻋﻼم
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش
ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮوش ﭘﮋو  ۲۰۰۸از ﻫﻤﺎن دﻗﺎﯾﻖ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی زﯾﺎدی
ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎز ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺖ و درج اﺳﺎﻣﯽ ﺧﻮد
را ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﮑﺎن
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﺳﻪ روز از ﻓﺮوش  ۲۰۰۸ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ
ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﺧﺮﯾﺪو ﻓﺮوش ﺣﻮاﻟﻪ آن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﻪ
ﻧﺤﻮی ﮐﻪ دﻻﻻن ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ  ۷۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش آنﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎزار داغ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻃﯽ اﻃﻼﻋﯿﻪای اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ “اﻣﺘﯿﺎز
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻃﺮح ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﭘﮋو  ۲۰۰۸ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ
و ﻓﺮوش ﻧﯿﺴﺖ و زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت را در ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد“ .
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم در ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ۱۴
روز از ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﭘﮋو  ،۲۰۰۸ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮان ﺧﻮدرو اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ،آﻏﺎز
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﮋو  ۲۰۰۸ﻓﻌﻼ ً ﺑﺎ  ۹۸ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۹۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ
ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ارز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮانﺧﻮدرو ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﺮخ ارز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ و
ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧﮑﻨـﺪ ،در آﻏـﺎز ﺗﺤﻮﯾـﻞ ،ﭘـﮋو  ۲۰۰۸ﺑـﺎ  ۹۸ﻣﯿﻠﯿـﻮن و ۹۰۰
ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽرﺳﺪ ،ﮔﻔﺖ” ﺑﻌﺪ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد
ﺑﺎ ﭘﮋو ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺮﮐﺖ اﯾﮑﺎپ در ﻓﺎﺻﻠﻪای ﮐﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﯿﺪ و ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش آن ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ”.
اﻟﺒﺘﻪ
واﮐﻨﺶ
اﺷﺎره
اﻧﺮژی

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ در
ﺑﻪ ﮔﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪاران از وارﯾﺰ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﮋو  ،۲۰۰۸ﺑﺎ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﭘﯿﺶ ﻓﺮوشﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ،ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز ،ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی
و ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻋﻼم ﮐﺮد:

ﻣﯿﺰان اﺿﺎﻓﻪای ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ در ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ
آنﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ
دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ رﻗﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﭘﻮﻟﺸﺎن ﻧﺰد اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
 ۱۰ﯾﺎ  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و
در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ،ﺑﻘﯿﻪ ﻗﯿﻤﺖ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ از ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی
ﻣﺪﯾﺮﻓﺮوش اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﺳﺮی از ﭘﮋو
۲۰۰۸ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﯽ ،ﻃﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻮد ،اﻣﺮوز ﻧﯿﻤﻪ
ﻣﻬﺮﻣﺎه اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮی از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﮋو  ۲۰۰۸ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران از ﺳﻮی
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
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