ﺑـﺎزار ﺧﻮدروﻫـﺎی وارداﺗـﯽ آرام
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در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ
ﺗﻮﻗﻒ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش واردات
وارداﺗﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻣﺎ
ﺛﺒﺎت در ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت

اﺧﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺧﻮدروﻫﺎی
ﮔﺰارشﻫﺎی رﺳﯿﺪه از ﺑﺎزار از آراﻣﺶ و
ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،واردات ﺧﻮدرو در ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل رﺷﺪ ﺷﺪﯾﺪی
داﺷﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل واردات اﻧﻮاع ﺧﻮدرو رﺷﺪ
ﺑﯿﺶ از  ۱۳۰درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ واردات ﺧﻮدرو ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ
ﻫﺪف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واردات ،ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش واردات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻗﺪام اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ از
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﯾﻦ ﻧﻤﺪ ﮐﻼﻫﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺒﺎﻓﻨﺪ و ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش
واردات ﺧﻮدرو ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ از
ﺛﺒﺎت در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺧﺒﺮ داده و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺷﺪﯾﺪ
واردات و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺸﯽ در ﻧﺮخ ﺧﻮدروﻫﺎی
وارداﺗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﻮرﺣﺴﻨﯽ – ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ ،ﻋﻨﻮان
ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ آرام اﺳﺖ و در ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ و ﺷﻮک ﻗﯿﻤﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ واردات ﺧﻮدرو ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه رﺷﺪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺮﺿﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻌﻼ
ﮐﻤﺒﻮدی در ﺑﺎزار وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ :اﻗﺪام وزارت
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واردات ﺧﻮدرو ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺷﺪﯾﺪ واردات ﺧﻮدرو در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻋﺮﺿﻪ
در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﺷﺪ ﺷﺪﯾﺪ واردات ﺧﻮدرو و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﺸﻮد اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ اﻓﺰاﯾﺸﯽ در ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ.
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻮروش ﻣﺮﺷﺪ ﺳﻠﻮک – ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮدرو ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺟﻮﺳﺎزیﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی
وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش واردات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
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