ـﯽ در
ـﺎی ﻏﯿﺮواﻗﻌـ
ـﺮاژ ﻗﯿﻤﺖﻫـ
وﯾـ
ﺑﺎزار ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی-

در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﺎزارﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻮد ،در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﭘﺮﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎزار ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﺒﻮد .رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن دوﭼﺮﺧﻪ و ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ و ﻟﻮازمﯾﺪﮐﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی
اﻋﻼﻣﯽ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﺑﺎزار ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺧﺮﯾﺪاری ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،در ﯾﮏ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻪواﺳﻄﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ
ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺑﺎزار
ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻧﻘﺶ ﺧﻮدرو و واﻧﺖ را اﯾﻔﺎ و ﻣﺤﻞ درآﻣﺪی ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳﺖ
و ﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ
ﯾﺨﭽﺎل ،اﺟﺎقﮔﺎز و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ
ﻗﯿﻤﺖ ارز ﺑﻪوﯾﮋه دﻻر و اداﻣﻪ ﻧﻮﺳﺎن آن ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎزار
ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ
 2.5ﺗﺎ  3.5ﺑﺮاﺑﺮی آن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن از آن دارد ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖﻫﺎی ﺑﻪروز ﻫﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای آن وﺟﻮد دارد Tدر اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﻣﺤﺪوده
 10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده
 28ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه و در ﮐﻨﺎر آن ارزانﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺑﺎزار
ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﺮح ﻫﻮﻧﺪا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﻮﺗﻮر آن ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪﺻﻮرت وارداﺗﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﻗﯿﻤﺖ 2
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺧﯿﺮ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻫﻔﺘﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت رﺳﻤﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل ﺟﺎری
آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﭘﺮﺗﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻼمﺷﺪه ﮐﻪ
ﺑﺎزار ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﺒﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در اﮐﺜﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺰﻧﯿﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن از آن
ﻗﯿﻤﺖ رﺳﻤﯽ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و درﺻﺪ ﺳﻮد
اﻓﺮاد در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ،ﺑﺮای
ﻗﯿﻤﺖ  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ
اﻋﻼمﺷﺪه اﺳﺖ.

داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﻼم
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮوش ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻃﺮح ﻫﻮﻧﺪا
ﻫﻨﺪی ﻗﯿﻤﺖ  35ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻗﯿﻤﺖ  60ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ

اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ 2.5
ﺗﺎ  3.5ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﯾﻦ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮای ﺑﺎزار ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺘﯽ ﮐﻪ در رﮐﻮد ﻗﺮار دارد ،ﭘﺮت
و ﺑﻪ دور از ﻣﻨﻄﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎدم ﻣﻨﺼﻮری ،رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن دوﭼﺮﺧﻪ و
ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ و ﻟﻮازمﯾﺪﮐﯽ ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی اﻋﻼﻣﯽ در
ﺑﺎزار ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺑﻪ دور از واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
ﺑﻪ  60ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﺣﺘﯽ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﺮح ﻫﻮﻧﺪا ﮐﻪ
اﻋﻼمﺷﺪه ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺣﺪود  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن دارﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ 7
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  200ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﯿﺰان ﺳﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﻮﺗﻮر
را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه اﺟﺎزه
ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺘﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪود  35ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ دارﻧﺪ را
ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  60ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺎدم ﻣﻨﺼﻮری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻫﻨﺪی
ﮐﺎﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ،ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ
اﻓﺮاد را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﮐﺴﺐوﮐﺎر
واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن دوﭼﺮﺧﻪ و ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ و ﻟﻮازمﯾﺪﮐﯽ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی اﻋﻼﻣﯽ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﺑﺮ
ﺑﺎزار ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺮدم در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻗﯿﻤﺖ ارزان
ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﮔﺮان در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﯿﭻ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارد و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﭘﺮت در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺎزار آنﭼﻨﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮی
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

وی ﮔﻔﺖ :در ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ از ﭘﻼک ﮔﺬاری ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺳﻮﺧﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺧﺎدم ﻣﻨﺼﻮری ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻧﺮخ
ـﺎ
ـﻪ آﯾـ
ـﺆال دارد ﮐـ
ـﺎی ﺳـ
ـﺪه و ﺟـ
ـﺎم ﻧﺸـ
ـﺪ اﻧﺠـ
دﻻر روز واردات ﺟﺪﯾـ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻮان واردات ﺑﺎ ﻧﺮخﻫﺎی روز را دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺗﻮر در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﺗﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واردات در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

