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نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران،
ضمن اشاره به ثبات نرخ خودرو در بازار طی دو هفته اخیر ،روزهای
پایانی بازار در سال جاری را کساد و بیمشتری خواند

اکنون بازار خودرو  ۳قیمتی است
وزیر صنعت ،معدن و تجارت چندی پیش در حاش��یه سفر اخیر
خود به استان کرمان و در دیدار با نماینده ولیفقیه در این استان،
ضمن تاکید بر اینکه هر ایرانی حق دارد خودرو با کیفیت و با نرخ
مناسب سوار شود و همچنین با بیان اینکه در دوران فراوانی ارز نیز
نتوانس��تیم خودرو مناسب به مردم تحویل داده و با حمایتها بیجا
از دو ش��رکت دولتی و انحصار در این دو ش��رکت ،هرگونه دخالتی

در این ش��رکتها کردهایم ،ب��ه نیابت از مس��ئوالن قبلی از مردم
عذرخواهی کرد .رزمحس��ینی تاکید کرد :اکن��ون در بازار خودرو
 ۳قیمتی هستیم.
یک نرخ شورای رقابت ،یک نرخ تمامشده به ادعای خودروسازان
و ی��ک نرخ بازار اس��ت .وی ابراز امیدواری کرد ک��ه بتوان انحصار
را شکس��ته و رقابت��ی در بازار خودرو ایجاد ک��رد که بدین ترتیب،

کیفی��ت نیز باال خواهر رف��ت و نرخ پایین میآی��د .وزیر صنعت،
مع��دن و تجارت از برنامهریزی ب��رای افزایش  ۹۰۰هزار خودرو تا
پایان س��ال جاری از سوی س��ایپا و ایرانخودرو خبر داد و اظهار
کرد :ضمن اینکه با فعال کردن شرکتهای خصوصی ممکن است
 ۱۰۰ه��زار خودرو دیگر نیز ازس��وی آنها تولید ش��ود که در این
صورت بهطور قطع شرایط بازار خودرو بهتر نیز خواهد شد.

ریزش قیمتها و نگرانی دالالن

 راهکار چیست؟

باره��ا در دو ده��ه گذش��ته راهکاریی را ک��ه موردنظرم
بود ،ارائه کردهام .اینش��تین میگوی��د« به هنگام رویارویی
با مش��کالت اساس��ی ،نمیتوانیم از همان سطح تفکری که
آن مش��کالت را به وجود آوردهایم ،آنه��ا را برطرف کنیم».
تصمیمگیری اقتصادی از س��وی نخبگان منتخب و مستقل
از دولتها و مجالس گرفته ش��ود .راهحل مس��ئله را ش��رق
آسیاییها فهمیدند .نخبگانشان را یکجا جمع کردند ،یعنی
خردهدانشها را کنار هم گذاش��تند و بعد شدند آبشار .ژاپن
و سپس به تأسی از آن کرهجنوبی ،مالزی ،سنگاپور و تایوان
راهحله��ای کم و بیش مش��ابهی را پیش گرفتند .چین هم
تجربه همه این کشورها را در خود جمع کرده و تقریباً همان
راهحلها را پیش گرفت .ش��اهدیم که درحالحاضر علوم و
فن��ون و اقتصاد چین پا به پای امریکا در حال حرکت اس��ت
اما ما گرفتار خودش��یفتگی ش��دهایم و نمیخواهیم راهحل
فائق آمدن بر ضعف دانش ،نابلدی و بدسوادی را درک کنیم.
تمام تجارب بیش از یک س��ده گذش��ته نشان از آن دارد که
م��ا براثر ضعفهای مزمن ،دانش و توانایی مذاکره اقتصادی
را نداریم .همین مورد اخیر یعنی برجام مثال خوبی اس��ت.
بخش سیاس��ی برجام  -نه اینکه مشکل نداشته باشد ،کمتر
عیب داشت  -اما کسی نمیتواند بپذیرد که در بخش اقتصاد
ما توانا بودهایم .مصداقهای فراوانی هم به عینه برای بخش
اقتصادی آن وجود دارد .از سوی دیگر ،نبود اهلیت حرفهای
بس��یاری از تصمیمگیران اقتصادی مصائب س��نگینی را بر
دوش ملتمان گذاش��ته اس��ت .خیلی از س��وءمدیریتها،
ناکارآمدیه��ا و عدماهلی��ت تصمیمگی��ران اقتص��ادی را
پش��ت تحریمها پنهان میکنند .نمیخواهم بگویم تحریم
بیاثر بوده که اگر این حرف گفته ش��ود خیلی س��ادهلوحانه
اس��ت ،اما انصافا حدود ۳۰درصد مشکالت فعلی مربوط به
تحریم است ،لیکن سهم عمدۀ ۷۰درصدی مربوط به ضعف
مدیریت اقتصادی و اتالف منابع کش��ور است .در هیچیک از
صنایع داخلی برنامهریزی اصولی نداش��تهایم .فقط بهبهانه
رقابت مب��ادرت به راهاندازی واحده��ای صنعتی میکنیم،
درحالیکه نمیدانیم رقابت چیست؟
صنعت ما ام��روز درگیر ازدی��اد کارخانههای بیکیفیت
اس��ت که بس��یاری از آنها مونتاژکار هس��تند .اینکه ناامید
باش��یم خیر .دوباره بااطمینان کامل و قاطعانه میگویم این
کش��ور مش��کل الینحل ندارد ،میتوانیم جهش در تولید و
فناوری داش��ته باشیم ،بهش��رط اینکه عدهای نخبه را بدون
وابس��تگی دولتی انتخاب کنیم و اج��ازه دهیم برای اقتصاد
تصمیمگیری کنند؛ البته نخبگان باید منتخب باش��ند و نه
منتصب .در غیر این صورت ،همانگونه که درگفتار اینشتین
مش��خص ش��ده ،روش اجرایی نظام فعلی اقتصاد کش��ور،
توانایی و قابلیت حل این معضالت و مشکالت سنگین را که
خودش به وجود آورده ندارد .حال تصمیمگیری با ماست که
کدام راه را انتخاب کنیم.

آخرین روزهای س�ال جاری در حال س�پری شدن است و این در حالی
اس�ت که برخالف روال دوسال گذش�ته و پیش از آن بازار خودرو در این
ایام رونق چندانی ندارد .س�ال گذشته ظهور ویروس کرونا ،مشتری را از
بازار خودرو پایان س�ال گرفت .سال جاری نیز عالوه بر این ویروس ،روند
نزولی قیمتها که از آبان آغاز ش�ده و تاکن�ون ثبات خود را حفظ کرده،
بازاری متفاوت و بدون مشتری رقم زد.
ب�ه عبارت دیگر ،حال و هوای این روزهای بازار خودرو در س�ایه برخی
پارامترها دچار دگرگونی ش�ده است .کاهش نرخ ارز بهعنوان اصلیترین
پارامتر تاثیرگذار ،انتخابات امریکا ،روند متداول فروشهای خودروسازان
در قالب پیشف�روش و فروش فوقالعاده ،آمار افزایش�ی تولید خودرو و
همچنین عذرخواهی وزیر صنعت ،معدن و تجارت از بابت وضعیت صنعت،
بازار و کیفیت خودرو و همچنین با وعد ه افزایش تولید و شکستن انحصار
خودرو ،س�بب شده ریزش قیمتها که از چند هفته پیش آغاز شده بود،
این روزها با ش�یب تندی که به سبب نرخ ارز رخ داده ،در سراشیبی قرار
گیرد.

عکس:

برخی مس��ئوالن صنعتی معتقدند چرا باید استعدادهای
متعدد موجود در کش��ور را با محدود ک��ردن صنایع نادیده
بگیریم .اگر اس��تعداد وجود دارد باید در تمام صنایع فعالیت
داشته باشیم.
��نخ همان س��خنان بزک شده که
این اس��تدالل هم از سِ ِ
زده میش��ود .از این س��خنان بزک ش��ده زی��اد داریم .مثال
میگویند مجوز کس��بوکار را آزاد کنید .پرسش این است
که آیا قرار اس��ت رقابت مخرب در کش��ور راهاندازی کنیم یا
میخواهیم رقابت در س��طح جهانی داش��ته باشیم؟ و از چه
منابعی باید نیازهای این کسبوکارها تامین شود؟ آیا از نفت
که متعلق به کل جامعه اس��ت؟ آیا رقابت در س��طح جهانی،
با کوتولهپروری ش��دنی اس��ت؟ حتی کار بهجایی میرسد
که گاه��ی میگویند میخواهیم رقاب��ت ایجاد کنیم ،پس
واردات انجامش��ود .نابلدی در طراحی برنامه و بیبرنامگی،
بهروزمرگی میانجامد .بارها در اینباره رهبری سخن گفته
و تاکی��د کردهاند که بیبرنامگی ،ما را به روزمرگی میاندازد
که انداخته است.
ما از اش��تباهات و تجربیات گذشته که هزینه سنگینی بر
دوش کش��ورمان گذاش��ته ،درس عبرت نمیگیریم .گاهی
تقلیلگرایان��ه برای تحقی��ر صنعت خودرو با پرس��شها و
تشبیهات عجیبی مواجه میشویم که پاسخ مشخص است.
مثال پرس��ش میش��ود چرا ما میتوانیم موشک بسازیم ،اما
نمیتوانی��م خودرو بس��ازیم؟ نمیخواهند ب��ه این واقعیت
توجه کنند که در صنعت دفاعی ،یک فرماندهی واحد وجود
دارد و مناب��ع مالی قابلتوجه .اما در صنعت خودرو یک مویز
اس��ت و چهل قلندر .یک دوست محقق میگفت با تحقیقی
که انجام داده بیش از ۱۰۰نقطه تصمیمگیری در کشور برای
صنعت خودرو وجود دارد .قطعا از چنین وضعیتی پیشرفت
بهدس��ت نمیآید .ه��ر فرد به خ��ود اج��ازه میدهد بدون
اس��تداللهای متقن و مس��تند ،حال یا مسئول ،قانونگذار
و کارش��ناسنما درباره همه چیز و همینطور صنعت خودرو
اظهارنظرهایی کنند که بس��یاری از آنها بیپایه اس��ت .مثال
خیلی راح��ت ادعا میکنند که از صنعت خودرو ایران کامال
حمای��ت کردهایم یا حمایت میش��ود .عالوهب��ر اینکه این
صحبت واقعی��ت تمام و کامل ندارد ،ام��ا هیچکدام به خود
زحمت نمیدهند که مستندا مشخص کنند که چه حمایتی
انجامشده و مقایسهای با آن کشورهایی که در زمینه خودرو،
حس��رت پیشرفتشان را میخوریم ،داش��ته باشند که چه
حمایتهای��ی را آنها انجام دادهاند .بی��م آن میرود که این
مقایسه ،بهدنبال خود شرم بیاورد.

امضای  ۶میلیارد
دالر تفاهمنامه
در اقتصاد
مقاومتی با
شرکتهای برتر

مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و امور طرحهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ت برتر تولیدی
از امض��ای تفاهمنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت با  ۵ش��رک 
در نخس��تین گام از اجرای طرح «اقتصاد مقاومتی با شرکتهای برتر» با ارزش
 ۶.۱میلی��ارد دالرخبر داد .به گ��زارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،علیرضا
ه��ادی با بی��ان این خبر افزود :طرح «اقتصاد مقاومتی با ش��رکتهای برتر» به
ابتکار وزارت صنعت ،معدن و تجارت اجرا خواهد ش��د و در گام نخس��ت اجرای
این طرح ،تفاهمنامه همکاری بین وزارت صنعت ،معدن و تجارت و  ۵ش��رکت

از بین ش��رکتهای برتر تولیدی شامل شرکتهای معدنی و صنعتی چادرملو،
شیرینعس��ل ،آلومینیوم المهدی ،نفت س��پاهان و ماشینس��ازی اراک امضا
خواه��د ش��د .وی گفت :این تفاهمنامهها ش��امل  ۶۲پ��روژه در زمینه معدن و
صنایع معدنی ،صنایع غذایی ،ماشینسازی و صنایع پاالیشگاهی است و هدف
از تنظیم و امضای آنها ایجاد امنیت سرمایهگذاری و تشویق بنگاهها برای توسعه
و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توانمندیهای داخلی است .هادی با
اس��تناد به الگوهای توسعه در کشورهای مختلف ،استفاده از ظرفیت بنگاههای

اقتصادی بزرگ را یکی از روشهای عمده س��رمایهگذاری در جهان عنوان کرد
و افزود :بررسیها و مطالعات تطبیقی نشان میدهد سایر کشورها نیز از طریق
سرمایهگذاری ش��رکتهای بزرگ و مهم به رشد اقتصادی چشمگیری دست
یافتهاند .وی ادامه داد :منابع مالی از آورده بنگاه ،منابع صندوق توس��عه ملی و
شبکه بانکی اعم از ریالی و ارزی ،جلب مشارکت سایر بنگاههای برتر و استفاده
از ظرفیتهای بازار سرمایه در قالب صندوق پروژه ،تشکیل شرکت سهامی عام
پروژه و انتشار اوراق بدهی تامین خواهد شد.

برخالف رسم
هر ساله
بازار خودرو
در روزهای
پایانی سال،
امسال بازار
خودرو در رکود
بهسر میبرد

ع�لاوه براین ،کاهش نس��بی نرخ دالر س��بب ش��د
کاه��ش قیمته��ا در بازار خودرو چش��مگیر باش��د.
بررس��یها نشان میدهد خودروهای داخلی حدود ۳۰
تا  ۵۰میلیون تومان کاهش نرخ را تجربه کردهاند.
پی��ش از این نیز فعاالن این ب��ازار پیشبینی کرده
بودن��د که با کاهش ن��رخ ارز و تثبیت آن ،نرخ خودرو
نیز در ب��ازار ریزش خواهد ک��رد .در گروه محصوالت

ایرانخ��ودرو ،بهطور مثال در پرتیراژها ،پژو  ۲۰۶تیپ
 ۲که تا  ۲۶۰میلیون تومان هم پیش رفته بود ،اکنون
به زیر  ۲۱۰میلیون تومان رس��یده یا س��مند  LXکه
هفته گذش��ته بیش از  ۲۱۰میلیون تومان تعیین نرخ
ش��ده بود ،حال با کاهش بی��ش از  ۱۰میلیون تومانی
مواجه شده است.
پ��ژو  ۴۰۵نیز که تا  ۲۲۰میلیون تومان هم افزایش

یافت��ه ب��ود ،در بازار با ن��رخ  ۲۰۵میلی��ون تومان هم
مشتری ندارد.
پ��ژو  ۲۰۶تیپ  ۵در محدوده  ۲۹۰میلیون تومان و
 ۲۰۷اتوماتی��ک صندوقدار در مح��دوده  ۴۹۲میلیون
تومان قرار گرفتهاند.
در گروه سایپا نیز هر دستگاه سایپا  ۱۳۱که تا ۱۳۰
میلی��ون تومان و حت��ی باالتر نیز افزای��ش یافته بود،

آرامش مطلق در بازار خودرو
طبق اع�لام رئیس اتحادیه نمایش��گاهداران
و فروش��ندگان خودرو تهران در وضعیت بازار
خودرو و تغییرات آن نس��بت به هفته گذشته،
بازار همچنان آرام بوده و ریزش قیمتها ادامه
دارد؛ این در حالی اس��ت که س��طح معامالت
کامال به صفر رس��یده و هیچ خریداری در بازار
نیست.
س��عید موتمنی در گفتوگو با ایس��نا ،ضمن تاکید بر
اینک��ه بازار خ��ودرو در حالحاض��ر در آرامش مطلق به
س��ر میبرد ،اظهارکرد :در حقیق��ت بازار در خواب کامل
ف��رو رفته ،چراکه معامالت به نقطه صفر رس��یده اس��ت
و ت��ا زمانیکه ن��رخ ارز در مبلغی مش��خص ،ثابت نماند،
مش��تری خرید خود را انجام نمیده��د و منتظر کاهش
بیش��تر قیمتها میماند تا خودرو م��ورد نظر خود را در
ارزانترین حالت ممکن خریداری کند.
رئیس اتحادیه نمایش��گاهداران و فروش��ندگان خودرو
تهران ادامه داد :از س��وی دیگر ،فروشنده در بازار بسیار
اس��ت و میخواه��د خ��ودرو در اختی��ار را بفروش��د اما
خریداری وجود ندارد ،بنابراین باتوجه به اینکه معاملهای
انجام نمیش��ود ،درصد ریزش ،پ��س از همان  ۱۰درصد
عالوه برای کاهش  ۳۲درصدی آبانماه به بعد ،هنوز عدد
مش��خص ندارد و هفته آینده دقیقت��ر میتوان در مورد
میزان کاهش نرخ صحبت ک��رد اما روند نزولی قیمتها
همچنان ادامه دارد.
وی افزود :بهطور مثال ،س��مند  LXو پژو GLX ۴۰۵
در کان��ال  ۱۷۰میلی��ون توم��ان ،پ��ژو  ۲۰۶تیپ  ۲در
محدوده  ۱۸۰تا  ۱۸۲میلیون تومان قرار دارند.
همچنی��ن در گروه محصوالت س��ایپا ،پراید حدود ۹۵

بازار خودرو در رکود

میلی��ون تومان ،تیب��ا کمت��ر از  ۱۱۵میلیون
تومان و س��اینا حدود  ۱۲۶میلیون تومان نرخ
دارند .اما همانطور که اشاره شد ،بهدلیل اینکه
معامله انجام نمیشود ،نرخ مشخصی هم وجود
ندارد اما مش��خص اس��ت که قیمتها درحال
کاهش است.
موتمن��ی تاکید کرد :چناچه نرخ ارز به مدت
دو هفته در یک نرخ تثبیت ش��ود ،بازار مجدد فعال شده
و معامالت از س��ر خواهد گرفته ش��د و راحتتر میتوان
درب��اره تغییرات آن صحب��ت کرد .زمانیک��ه در ماههای
گذشته ارز در کانال  ۲۵هزار تومان برای مدتی ایستاد ،با
حضور فروشنده و خریدار در بازار معامالت انجام میشد
و اکنون خریدار منتظر کاهش بیش��تر در قیمتهاست؛
بنابراین خرید خود را انجام نمیدهد.
این مقام صنفی در پاس��خ به اینک��ه آیا نرخ خودروها
ب��ه زیر ن��رخ کارخانهای آنها نیز رس��یده ،گفت :فقط در
محصوالت مدیرانخودرو ،کاهش قیمتها حتی تا به زیر
نرخ کارخانهای دیده میش��ود ،اما هنوز برای محصوالت
پرتیراژ دو خودروس��از اصل��ی این اتفاق نیفتاده اس��ت.
موتمن��ی همچنین در پاس��خ به اینکه آیا ب��ا اعالم نرخ
 ۱۸خودرو مش��مول تغییر فرمول قیمتگذاری و اعالم و
اعمال قیمتهای جدید مصوب ش��ورای رقابت در بهمن
ماه ،این امکان وجود دارد که ش��اهد نوس��ان افزایشی یا
تغییرات عم��ده در بازار خودرو باش��یم نیز تصریح کرد:
فعال بازار به همین ش��کل نزولی پیشبینی میش��ود و تا
پایان س��ال جاری ،افزایش نرخ در بازار خودرو نخواهیم
داش��ت و احتمال کاهش بیش��تر وج��ود دارد و افزایش
قیمتی نخواهیم داشت.

این در حالی اس��ت که بهگفته فعاالن بازار خودرو ،خریداری در بازار
نیس��ت .ضمن اینکه از س��وی دیگر ریزش قیمتها در بازار که به طور
تقریبی از هفته گذشته آغاز و از روز گذشته شیب تندی به خود گرفته،
فروش��ندگان و دارن��دگان خودرو و بهویژه دالالن این بازار را به ش��دت
نگران کرده است .این احساس خطر از زیان به حدی است که از یکدیگر

اکنون در بازار به زیر  ۱۰۰میلیون تومان رسیده است.
تیب��ا صندوقدار نیز از اوج خود ک��ه مرز  ۱۶۵میلیون
تومان را هم تجربه کرد ،به  ۱۳۴میلیون تومان رسیده
است.
درحالحاضر نرخ ساینا به حدود  ۱۴۰میلیون تومان
هم و سایپا  ۱۵۱به زیر  ۱۲۰میلیون رسیده و کوییک
هم در محدوده  ۱۶۰میلیون تومان قرار گرفته است.

درب��اره آخرین وضعیت ب��ازار خودرو
در آخرین هفته س��ال جاری ،نعمتاهلل
کاشانینس��ب ،نایب رئیس دوم اتحادیه
نمایش��گاهداران و فروش��ندگان خودرو
تهران نیز گفت :ط��ی دو هفته اخیر که
آرامشی نس��بی بازار خودرو را فراگرفته
اس��ت و دیگر خبری از نوس��انات روزانه
و بازار پرهیجان نیس��ت ،چراکه طی دو هفته اخیر
نرخ ارز نیز به ثبات رس��یده و نوسان کمتر از ۵۰۰
تومان داشته است.
وی ضم��ن تاکی��د براینک��ه برخالف رس��م هر
س��اله بازار خودرو در روزهای پایانی س��ال ،س��ال
ج��اری بازار خودرو در رکود به س��ر میبرد ،گفت:
درحالحاضر تنها مش��تری واقعی و مصرفکننده
واقع��ی که نیاز مصرفی فوری به خ��ودرو دارد ،در
ب��ازار وج��ود دارد .دیگ��ر خرید خ��ودرو به جهت
س��رمایهگذاری انجام نمیش��ود .البته که خرید به
جهت سرمایهگذاری نیز در روزهای پایانی سال (به
جهت سال س��اخت خودرو) منطقی نبوده و برای
س��رمایهگذار ،این چند روز پایانی صرفه اقتصادی
نخواهد داشت.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان
خودرو تهران ادامه داد :خوش��بختانه نقش دالالن
در بازار خودرو کمرنگ ش��ده و س��رمایه خود را از
بازار خ��ودرو خارج و در بازارهای دیگر مش��ارکت
میکنن��د؛ در حقیقت بازار خودرو جذابیت س��ابق
را ندارد.
درحالحاضر فروشنده در بازار بیشتر از خریدار

سخن پایانی

میخواهن��د تا قیمته��ا را پایین نیاورید که «ما دارن��دگان خودروها»
متحمل زیان نشویم.
برخ��ی از آنها در فضای مجازی از یکدیگ��ر میخواهند تا خودروهای
خود را به قیمتهای پایین عرضه نکنند تا س��بب ضرر و زیان دارندگان
خودرو ،همانهایی که به تعداد باال خودرو در پارکینگها و نمایش��گاهها

دیده میش��ود .بازار خودروهای خارجی
در رک��ود کامل ق��رار گرفت��ه و خرید و
فروشی انجام نمیش��ود .در خودروهای
داخل��ی ه��م ب��رای مص��ارف واقع��ی و
خودروهای با ن��رخ  ۱۰۰تا نهایت ۵۰۰
میلیون تومان ،به تعداد محدود معامالت
انجام میشود.
کاشانینس��ب درباره می��زان کاهش قیمتها در
بازار خودرو که از آبان س��ال جاری آغاز شد ،گفت:
در خودروه��ای خارجی تا حدود  ۳۰درصد کاهش
نرخ دیده میشود اما بازهم بههیچ عنوان خریداری
ندارن��د .در خودروهای داخلی نیز حدود  ۱۵تا ۲۰
درصد کاهش نرخ نس��بت به گذش��ته ایجاد شده،
افت ش��دیدی رخ ن��داده اما خری��دار چندانی هم
وجود ندارد.
ای��ن مقام صنفی س��ال آین��ده بازار خ��ودرو را
اینگون��ه پیشبینی کرد :باتوجه ب��ه اینکه اقتصاد
کش��ور و عوامل وابس��ته به نرخ ارز چن��دان قابل
پیشبین��ی دقی��ق نیس��تند ،پیشبین��ی دقیقی
از رون��د قیمت��ی خودرو در بازار برای س��ال آینده
نمیتوان ارائه داد ،اما بس��یار بعید به نظر میرسد
ک��ه قیمته��ا بخواهد مج��دد روند افزایش��ی در
پی��ش گیرن��د .باتوجه به اینکه ب��ازار تابع عرضه و
تقاضاست ،چنانچه روند افزایش تولید خودروسازان
بزرگ ادامهدار باش��د و تیراژهای تولید باال روند ،با
افزایش عرضه اتوماتیکوار تقاضا پایین خواهد آمد.
در اینصورت بهدنبال کاهش تقاضا ،بازار به سمت
رقابتی شدن حرکت خواهد کرد.

نگه داش��ته تا قیمتها را در بازار خود باال نگه داش��ته و طمع سودهای
کالن دارند ،نشوند.
اما فعاالن ب��ازار خودرو معتقدند ادامه روند نزولی نرخ ارز و ثبات آن،
تحق��ق افزایش تولید خودروس��ازان و مدیریت صنعت خودرو و بازار آن
سبب خواهد شد که روند نزولی قیمتها در بازار خودرو ادامهدار باشد.

