ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺪازه ﺑﺎزار ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ اﯾﺮان

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺪون ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮاﺑﻬﺎم ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﺑﺎزار ﺧﺪﻣﺎت و ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ
ﺧﻮدرو اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺧﯿﺮ اداره داراﯾﯽ ،ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮدرو ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد .ﻣﻄﺎﺑﻖ ارﻗﺎم
اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻤﮕﻦ ﻧﯿﺮو ﻣﺤﺮﮐﻪ و ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ﺧﻮدرو ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل
 ،۹۷ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﻣﻌﺎدل  ۸٫۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ .ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۶٫۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر آن ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﯾﺪﮐﯽ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮدی و ﻣﺎﺑﻘﯽ آن ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل  ۹۹و  ۱۴۰۰رﻗﻢ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺑﯿﻦ
 ۲٫۵ﺗﺎ  ۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻗﺎﭼﺎق ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ از ﻧﻈﺮ ﺑﺨﺶﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ زﯾﺮﮔﺮوهﻫﺎی زﯾﺮ آن
را دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ:
 ۲ﺧﺪﻣﺎت
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی دورهای
ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺧﻮدرو

 ۱ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﻗﻄﻌﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدی
اﺟﺰای ﺑﺪﻧﻪ و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو

اﻧﺪازه ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﺧﻮدرو

۴۰۶
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر

ﻣﻨﺒﻊGrand View Research:
ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺮﮐﺐ ﺳﺎﻻﻧﻪ٪۴ :

۱۰۲۷
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر

۵۸۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر

۶۵۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر

ﻣﻨﺒﻊGrand View Research :
ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺮﮐﺐ ﺳﺎﻻﻧﻪ٪۵.۶ :

ﻣﻨﺒﻊFuture Market Insights :
ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺮﮐﺐ ﺳﺎﻻﻧﻪ٪۴ ٪۵.۶ :

ﻣﻨﺒﻊGlobe News Wire :
ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺮﮐﺐ ﺳﺎﻻﻧﻪ٪۸ :

۲۲۵
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر

ﻣﻨﺒﻊGM Insights :
ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺮﮐﺐ ﺳﺎﻻﻧﻪ:

اﻧﺪازه ﺑﺎزار
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ﺗﺨﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﺑﺎزار ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮدرو

۸۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ

۱۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﯾﻦ در
ﮐﺸﻮر

ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻗﺎﭼﺎق ﺷﺪه
در ﮐﺸﻮر

۱۱
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ

۲۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ

ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖﻫﺎ

ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎدل ﺳﻮﺧﺖ
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز

ﮐﻞ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﺳﻮﺧﺖ در ﮐﺸﻮر =
ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﯾﻦ ) -ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻨﺰﯾﻦ  +ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ(  +ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﮔﺎزﺳﻮز

۸۰ - (۱۱ + ۱۰) + ۲۵ = ۸۵
اﻋﺪاد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ در روز ﻫﺴﺘﻨﺪ

اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻞ ﮐﺸﻮر  ۱۲ﻟﯿﺘﺮ در ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ
و ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻞ ﮐﺸﻮر روزاﻧﻪ ﺣﺪود  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﺗﻌﻮﯾﺾ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت دورهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽ ﺷﺪه را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
در ﺟﺪول زﯾﺮ ﺗﻌﺪادی از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ اﺟﺰای ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽ ﺷﺪه
ﺑﺮای ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﻧﯿﺘﺮو آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺎم ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﻟﻨﺖ ﺟﻠﻮ

ﻟﻨﺖ ﻋﻘﺐ
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اﻧﺪازه ﺑﺎزار ﺳﺎﻻﻧﻪ
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اﻧﺪازه ﺑﺎزار ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺨﺶ ﻗﻄﻌﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدی

۱۲,۷۱۱

اﮔﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎران ﻓﺮض ﺷﻮد ﮐﻪ  ٪۲۰از ﮐﻞ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧﻮدرو ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﺎل ﮐﺎری و ﯾﺎ ﻣﺸﻐﻠﻪ در
اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻗﻄﻌﻪ ﺧﻮد را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎزار ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮدرو ﺣﺪاﻗﻞ
 ۱۰,۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.

۱۰,۰۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن

اﻧﺪازه ﺑﺎزار ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﺳﺎل ۱۴۰۰

ﺗﺨﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﺑﺎزار ﻗﻄﻌﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدی
ﺗﺨﯿﻤﻦ اﻧﺪازه ﺑﺎزار ﻗﻄﻌﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﺧﻮدرو ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺑﻮده و ﺗﻨﻮع ﻗﻄﻌﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ .ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ
ﻗﻄﻌﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﻢﺗﺮ و ﭼﯿﺰی ﺣﺪود ﻧﺼﻒ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻗﻄﻌﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدی دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎزار ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ،اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ از ﺑﺎزار ﻫﻢ دﺳﺖ ﮐﻢ  ۱۰,۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ارزش دارد.

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۵۰درﺻﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﺮای ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻄﻌﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدی در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﺮای ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻄﻌﺎت
ﻋﻤﻠﮑﺮدی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ

۱۰,۰۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن

۱۰,۰۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن

ﺗﺨﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﺑﺎزار ﻟﻮازم ﺑﺪﻧﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻋﻼم رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر ﺗﻬﺮان روزاﻧﻪ  ۱۷۰۰ﺗﺼﺎدف در ﺗﻬﺮان رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۱درﺻﺪ ﮐﻞ
ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدف در ﺳﺎل را ﺑﯿﺶ از  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺼﺎدف ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود  ۱۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮدروی ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ۳ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺼﺎدف در ﺳﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر ارﺟﺎع داده ﻧﺸﺪه و ﻣﻄﺎﺑﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﺑﺎﻧﯿﺘﺮو  ۱۰ﺗﺎ ۲۰
درﺻﺪ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ .ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
آﻣﺎر ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﯿﺶ از  ۹۰۰ﻫﺰار ﺧﺴﺎرت ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ را اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﮐﻪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﻨﺎر ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺟﺎﻧﯽ ،ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﮐﺸﻮر
ﻣﯽ ﺷﻮد.

روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮر

ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدف در ﺳﺎل =  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن

 ۱۸۰,۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺧﺴﺎرت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺛﺎﻟﺚ و
ﺑﺪﻧﻪ در ﺳﺎل ۱۳۹۵

 ۱۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮدرو ﻓﻌﺎل
ﺗﺨﻤﯿﻦ رﺷﺪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ

۲,۰۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن

اﻧﺪازه ﺑﺎزار ﻟﻮازم ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺮای
ﺳﺎل ۱۴۰۰

 ۱۰اﻟﯽ  ۲۰درﺻﺪ
ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﺪون
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﻤﻪ

ﺗﺨﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﺑﺎزار ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎزار ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دو روﯾﮑﺮد را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد .روﯾﮑﺮد اول ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻓﻌﺎل و
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﯽ درآﻣﺪ ﻫﺮ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه اﺳﺖ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ در آﻣﺎر و ارﻗﺎم اﻋﻼم ﺷﺪه ،اﯾﻦ
ﮔﺰارش را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ در دﺳﺘﺮس ،ﻋﺮﻓﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎران ﺧﻮدرو اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﻦ  ۱۵ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﻄﻌﺎت را اﺟﺮت ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان رﺳﻤﯽ ﻧﺒﻮده و
ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﯿﭻ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺑﺎﻧﯿﺘﺮو ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت
آﻣﺎری ﺣﺪاﻗﻞ ده درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺟﺮت درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۵درﺻﺪ  ،اﻧﺪازه ﺑﺎزار ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮدرو ﺣﺪاﻗﻞ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ  ۳۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.

۱۰,۰۰۰ + ۱۰,۰۰۰ + ۲,۰۰۰ = ۲۲,۰۰۰
٪۱۵ * ۲۲,۰۰۰ = ۳,۳۰۰
اﻋﺪاد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ

 ۱۵درﺻﺪ

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ دﺳﺘﻤﺰد درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت

ﺗﺨﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﺑﺎزر ﻟﻮازم ﺑﺪﻧﻪ ،ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ و
ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺮای ﺳﺎل ۱۴۰۰

۱۲,۰۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن

اﻧﺪازه ﺑﺎزار ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮدرو ﺑﺮای
ﺳﺎل ۱۴۰۰

ﺗﺨﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ در اﯾﺮان
ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮﺿﯿﺎت ،وﺿﻌﯿﺖ ارزش ﺑﺎزار در ﻫﺮ ﯾﮏ از زﯾﺮ
ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﯿﺎت دﺳﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
اﻧﺪازه ﮐﻞ ﺑﺎزار ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮدرو ﺣﺪاﻗﻞ  ۲۷,۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۱۰,۰۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن

۱۰,۰۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن

اﻧﺪازه ﺑﺎزار ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﺳﺎل ۱۴۰۰

۱۰,۰۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن

۲۵,۳۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن

اﻧﺪازه ﺑﺎزار ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﺧﻮدرو
ﺑﺮای ﺳﺎل ۱۴۰۰

۲,۰۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن

۳,۳۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن

اﻧﺪازه ﺑﺎزار ﻟﻮازم ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺮای
ﺳﺎل ۱۴۰۰

اﻧﺪازه ﺑﺎزار ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮدرو ﺑﺮای
ﺳﺎل ۱۴۰۰

ﺑﺎزار ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ اﯾﺮان
ﺑﺎزار ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ
ﺧﻮدرو اﯾﺮان

ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی
دوره ای و
ﺗﻌﻤﯿﺮات

ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ

ﻗﻄﻌﺎت
ﻋﻤﻠﮑﺮدی

ﻗﻄﻌﺎت
ﻣﺼﺮﻓﯽ
اﺟﺰای ﺑﺪﻧﻪ
و ﻟﻮازم
ﺟﺎﻧﯽ

ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی
دوره ای

ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺑﺎزار

اﻧﺪازه ﺑﺎزار

+

-

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو

اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز

 ۲۷,۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
٪۱۳

ﻟﻮازم ﻣﺼﺮف

ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮدرو

٪۳۷

ﻟﻮازم ﺑﺪﻧﻪ

ﺗﻌﻤﯿﺮات
ﺧﻮدرو

٪۱۴

ﻟﻮازم ﻋﻤﻠﮑﺮدی

٪۳۶

اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺗﺼﺎدﻓﺎت

اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﻮدروی ﺻﻔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﻮدرو ﮐﺎرﮐﺮده

اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﭼﺎق ﻟﻮازم
ﯾﺪﮐﯽ

-

ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
واردات ﻗﻄﻌﻪ

اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار
دﯾﺠﯿﮑﺎﻻ

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻮ

ﯾﺪک ﯾﺎر

اﺗﻮﻫﺎب

ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ

۱۳۸۵

۱۳۹۴

۱۳۹۲

۱۳۹۷

ﺳﺎل ﺗﺎﺳﯿﺲ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

ﻣﺤﻞ ﺗﺎﺳﯿﺲ

ﺑﺎﻧﯿﺘﺮو

ﺗﻮرﺑﻮ ﯾﺪک

ﯾﺪک ﻣﺎرﮐﺖ

ﭼﺎﻟﻪ ﺳﺮوﯾﺲ

ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ

۱۳۹۶

۱۳۹۶

۱۳۹۶

۱۳۸۵

ﺳﺎل ﺗﺎﺳﯿﺲ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

ﻣﺤﻞ ﺗﺎﺳﯿﺲ
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