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عليرغم شرايط سخت اقتصادي و تشديد تحريم صنعتخودرو محقق شد:

توليد سايپا در  11ماهه  98از مدت مشابه سال گذشته عبور کرد
گروه خودروسازي سايپا همچنان به عنوان خودروساز اول کشور ،با توليد
 384هزار و  309دستگاه خودرو از ابتداي امسال تا پايان بهمنماه از ميزان
توليد سال گذشته خود در مدت مشابه عبور كرد.
به گزارش سايپانيوز ،گروه خودروسازي سايپا كه در يازده ماهه سال
گذشته ،تعداد  382هزار و  303دستگاه خودرو توليد كرده بود ،با عبور از اين
ميزان در مدت مشابه در سال جاري توانست ركورد جديدي را در زمينه توليد
در شرايط تحريم و فشار حداکثري بر صنعت و اقتصاد ايران به ثبت برساند.
براساس اين گزارش گروه سايپا همچنين با عبور از توليد سال گذشته
موفق شد کاهش  32درصدي توليد در سهماهه نخست سال جاري را جبران

اخبار
کرونا به خودروسازي ايران رسيد؟

با ورود ويروس کرونا به کشور و تاييد رسمي ابتال و مرگ
چند نفر از شهروندان ،بسياري از همايشها ،سينماها ،دانشگاهها و
مدارس تعطيل شدهاند ،با اين حال فعال خبري از توقف توليد در
واحدهاي صنعتي به ويژه خودروسازي و قطعهسازي نيست.کرونا که
براي اولين بار در اواخر سال  2019ميالدي در چين شيوع پيدا کرد،
جدا از گرفتار کردن دهها هزار نفر و کشتن بالغ بر دو هزار و 300
نفر تا به امروز ،بسياري از واحدهاي توليدي در اين کشور را نيز به
تعطيلي کشاند .از خطوط توليد غولهاي فناوري و ديجيتال گرفته
تا خودروسازان و قطعهسازان ،همه کم و بيش گرفتار ويروس کرونا
شدند و فعاليتشان بهصورت مقطعي به حالت تعليق درآمد .مرکز
شيوع اين ويروس ،ووهان چين بود ،شهري که بسياري از خودروسازان
و قطعهسازان جهان و البته خود چين در آن پايگاه توليدي دارند .از
همين رو اکثر خودروسازان و قطعهسازان ،واحدهاي توليدي خود را
تعطيل کردند تا از شيوع بيشتر اين ويروس جلوگيري شود .با وجود
آنکه تعطيلي موقت صنايع خودرو و قطعه در ووهان ،براي چينيها و
برندهاي خارجي بسيار گران تمام شد ،اما آنها در توقف توليد ترديد
نکردند تا سالمتي و جان افراد کمتري به خطر بيفتد .به هر حال
ازآنجاکه خطوط توليد فضاهايي سربسته هستند و تجمع و ارتباط
افراد با يکديگر کم نيست ،ميتواند سبب شيوع بيشتر ويروس کرونا
شود ،بنابراين يکي از داليل احتمالي براي تعطيلي موقت آنها ،همين
موضوع است .از سوي ديگر ،تعطيلي خطوط توليد به خودي خود سبب
ميشود رفت و آمدها محدود و در نتيجه ،از گستردگي شيوع ويروس
کاسته شود.کرونا اما پس از مدتها تاييد و تکذيب ،باالخره به ايران نيز
رسيد و بنابر آمار رسمي اعالم شده از سوي وزارت بهداشت (تا لحظه
تنظيم اين خبر) 43 ،نفر مبتال و هشت قرباني را از خود به جا گذاشته
است .متخصصان معتقدند اين ويروس به اندازه آنفلوآنزا کشنده نبوده
و کم خطرتر به حساب ميآيد ،اما مشکل اصلياش سرعت باالي انتقال و
شيوع آن است .به همين دليل ،بسياري از همايشها ،سينماها ،دانشگاهها،
مدارس و جلسات اداري در کشور لغو و تعطيل و حتي قرار است رويدادهاي
ورزشي نيز بدون تماشاگر برگزار شوند .اين تمهيدات براي آن است که از
شيوع کرونا کاسته و به تدريج مهار شود .اين در حالي است که فعال خبري
از توقف توليد در واحدهاي صنعتي از جمله خطوط توليد خودروسازان و
قطعهسازان (مانند آنچه در چين رخ داد) نيست.بنابر اطالعيههاي رسمي،
دانشگاههاي برخي مناطق کشور از جمله تهران ،البرز ،قزوين و اصفهان
تعطيل شدهاند که نشان از اقدام مسووالن براي جلوگيري از شيوع کرونا
در اين استانها دارد .در اين بين ،تهران بهعنوان قطب خودروسازي کشور
شناخته ميشود و پايگاه توليد اصلي ايرانخودرو ،سايپا و پارسخودرو
در «جاده مخصوص» قرار دارد ،ضمن آنکه برخي شرکتهاي بخش
خصوصي نيز در پايتخت داراي خط توليد هستند .همچنين واحدهاي
توليدي بسياري از قطعهسازان بزرگ کشور نيز در تهران و البرز قرار
گرفته ،ضمن آنکه قزوين و اصفهان جزو تامينکنندگان اصلي قطعات
خودرو به شمار ميروند .حال اين پرسش ايجاد شده که آيا شبيه
آنچه در چين اتفاق افتاد ،در خودروسازي و قطعهسازي کشور نيز رخ
ميدهد؟ آيا براي جلوگيري از شيوع بيشتر ويروس کرونا ،فعاليت در
خطوط توليد خودروسازان و قطعهسازان در مناطق تهران ،البرز ،قزوين،
اصفهان و ديگر شهرهاي داراي پايگاه توليدي ،موقتا لغو خواهد شد؟
تا لحظه تنظيم اين گزارش هيچ خبري مبني بر تعطيلي واحدهاي
صنعتي به ويژه خطوط توليد خودروسازان و قطعهسازان منتشر نشده
و بايد منتظر ماند و ديد در روزهاي آتي و با توجه به گسترش يا کنترل
جوالن کرونا ،چه تصميمي در اين مورد اخذ ميشود.

كند ،بنابراين بر مبناي اين آمار ،کاهش  19درصدي توليد در کل صنعت
خودرو در گروه سايپا صورت نگرفته ،بلکه گروه سايپا توانسته است در اين
مدت توليد خود را تا حدودي نيز افزايش دهد.
با اجراي موفقيتآميز سياست توليد عبور مستقيم در سهماهه دوم سال
جاري ،اين گروه همچنين توانسته است در کنار تکميل تمامي خودروهاي
داراي کسري قطعات در کف کارخانه و تحويل آنها به مشتريان ،همه
محصوالت خود را پس از توليد از کارخانه بالفاصله بهدست مصرفکنندگان
برساند و تعداد خودروهاي تحويلي به مشتريان را از مرز 400هزار دستگاه
عبور دهد.

فريب
قيمتهاي
کاذب
خودرو را
نخوريد

فروشندگان خودرو معتقدند ،در بازار خبري
از فروش خودرو نيست و قيمتها به صورت
کاذب افزايش پيدا ميکند در اين شرايط به
مردم توصيه ميشود ،فريب قيمتهاي کاذب
را را نخورده و پس از ثبات قيمتها اقدام به
خريد کنند.
روند صعودي قيمت ارز در بازار باعث شده
تا خريد و فروش خودرو هم متأثر از اين موضوع
متوقف و کسي حاضر به معامله خودرو نباشد.
جالب اينجاست در اين بازار راکد هرکسي
قيمت هاي نجومي را براي خودروي خود مطرح

ضدعفونی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر رشت عكس :پویا بازارگرد/مهر
ميکند و کسي هم نظارتي بر بازار ندارد.
فروشندگان خودرو معتقدند :در بازار خبري
از فروش نيست و فقط قيمتها به صورت
کاذب افزايش پيدا ميکند در اين شرايط به
مردم توصيه ميکنيم فريب قيمتهاي کاذب
را نخورده و اگر خريدار هستند صبر کرده و با
ثبات قيمتها اقدام به خريد کنند.
البته شکاف قيمتي بسيار باالي کارخانه تا
بازار فضاي داللي را هم در بازار خودرو به وجود
آورده است به نحوي که همين امر عاملي شده تا
برخي نسبت به خريد خودرو آنهم در قالب طرح

هاي پيش فروش خودروسازان شرکت کنند تا
شايد در تحويل دو سال آينده محصوالت سودي
عايد آنها شود.
عالوه بر اين پيشفروشهاي مدت دار
خودرو توسط خودروسازان هم نتوانسته دردي
از بازار دوا کند و هر روز شکاف قيمتي کارخانه
تا بازار انواع محصوالت رکورد هاي مختلفي را
ثبت ميکند .در اين شرايط بايد پرسيد وزارت
صنعت مشغول انجام کدام وظيفه مهم است که
از بازار خودرو غافل شده تا فضا براي دالل بازي و
افزايش قيمت ها در اين بازار فراهم شود.

تعيين مرجع براي قيمت خودرو در سايتها

نابساماني در بازار طي يک ماهه اخير
باعث شده قيمت خودرو قلههاي جديدي را
فتح کند.پيش از اين تصور بر اين بود که با
افزايش تيراژ قيمتها در بازار تعديل شود،
حال آنکه افزايش توليد نيز تاثيري در وضعيت
نابسامان خودرو نداشته است .اما در مورد
چرايي صعودي شدن قيمتها در بازار خودرو
کارشناسان داليل مختلفي را مطرح ميکنند،
حال آنکه برخي باز هم اصرار بر تخلف
سايتهاي خريد و فروش خودرو وهمچنين
فضاي مجازي دارند.اين عده از کارشناسان
معتقدند که برخي دالالن با قيمتسازي
در فضاي مجازي به افزايش قيمتها دامن
ميزنند و التهابات بازار را تشديد ميکنند.
در اين زمينه اما برخي ديگر از
کارشناسان فعاليت سايتهاي خريد و فروش
خودرو را در راستاي عرضه و تقاضاي بازار
ميخوانند و فضاي مجازي را يکي از منابع
کشف قيمت در بازار ميدانند.در همين حال
برخي از سايتهاي خريد وفروش خودرو نيز
طي چند روز اخير دستورالعمل و مقرراتي
براي درج قيمت خودرو در دستور کار قرار
دادند تا بلکه بتوانند از داللي در سايتهاي
خود رفع اتهام کنند.در اين زمينه اما روز

گذشته سرپرست معاونت فضاي مجازي
دادستاني کل کشور در مصاحبه با خبرگزاري
صدا و سيما خواستار ساماندهي سايتهاي
خريد و فروش خودرو شده است.جواد
جاويدنيا در اين گفتوگو عنوان کرده که
درخواست ما ،سايتها ،پليس فتا و مرکز
ملي فضاي مجازي اين است که مرجع
قيمتگذاري خودرو در سايتها مشخص
شود .جواد جاويدنيا در پاسخ به سوالي مبني
بر اينکه مقصر اصلي تالطم قيمت خودرو چه
کسي است ،عنوان کرده است که درخصوص
سايتها بايد به يک ويژگي فناوري اطالعات
که همان شفافيت و قابليت بر نظارت و

کنترل است ،اشاره کرد و مديران سايتها
مکرر درباره قيمت خودرو از ما درخواست
دارند که ورود کنيم چراکه افزايش قيمتها
و تالطمات بازار را به ضرر خودشان ميدانند.
وي گفت :بر همين اساس از ما ميخواهند
که مرجعي براي قيمتگذاري تعيين شود که
مردم بتوانند بر اساس آن قيمتها ،خريد و
فروش کنند.جاويدنيا افزود :مديران سايتها
ميگويند که اگر اين قيمت به ما اعالم شود
ما با يک سري فرمولها ميتوانيم قيمت
خودروي کارکرده را هم بر مبناي مبلغ
خودروي صفر تعيين کنيم و شرکتهاي
دانشبنيان در اينخصوص به مولفههايي

رسيدهاند که تعيين قيمت به راحتي انجام
ميشود .سرپرست معاونت فضاي مجازي
دادستاني کل کشور با اشاره به اينکه حذف
قيمت خودرو در سايتها به صالح نيست،
تاکيد کرده است که وقتي قيمت خودرو
درج ميشود بهراحتي ميتوان تالطم بازار
را متوجه شد و اين به ضرر داللهاست
و آينهاي است که تورم و نابساماني بازار را
نشان ميدهد و به همين خاطر دالالن سعي
ميکنند صورت مساله را عوض کنند و مقصر
افزايش قيمت را به گردن سايتها بيندازند
در صورتي که اصال چنين چيزي نيست .وي
گفت :بخشي از افراد هم در کانال تلگرامي
براي اين موضوع برنامهريزيهايي دارند
و اقداماتي انجام ميدهند و وقتي قيمت
مشخص نيست و عرضه و تقاضا قيمت را
تعيين ميکند اينها عرضه و تقاضاي کاذب،
در بازار ايجاد ميکنند که بهصورت ويژه اين
موضوع در دست بررسي ضابطان مربوطه
قرار گرفته است .جاويدنيا افزود :ضرر ديگر
درج نکردن قيمت در سايتها اين است که
قيمتها در کانالهاي غيررسمي و شبکههاي
اجتماعي خارجي درج ميشود که ديگر هيچ
نظارتي بر آنها نيست.

نگاهي به قيمت خودرو از زبان خودروسازان با توجه به صورتهاي مالي  10ماه امسال

سه خودروساز بزرگ کشور در صورتهاي مالي ارائه
شده به بورس (مربوط به  10ماه امسال) ،متوسط قيمت
فروش محصوالت خود را اعالم کردند.قيمتهاي اعالمي
نشان ميدهد فاصلهاي بسيار زياد ميان نرخ کارخانه و بازار
خودروها وجود دارد ،موضوعي که از سياست قيمتگذاري
دستوري وزارت صنعت،معدن و تجارت سرچشمه ميگيرد.
البته قيمت خودروهايي که بهصورت فروش فوري عرضه
شدهاند ،بسيار باالتر از نرخهاي اعالمي در صورتهاي مالي
خودروسازان است .در واقع به نظر ميرسد آنچه بهعنوان

قيمت فروش در صورتهاي مالي شرکتهاي خودروساز
آمده ،به پيشفروشهاي آنها مربوط ميشود .خودروسازان
تا قبل از تحريم صنعت خودرو در اواسط تابستان ،97
چيزي حدود يک ميليون دستگاه پيش فروش کرده
بودند که با دستور وزارت صمت مجبور به تحويل آنها
با قيمتهاي قديم (قيمتهايي بسيار پايين تر از بازار و
حتي فروش فوري ها) هستند.در بين سه خودروساز بزرگ
کشور ،ايران خودرو انواع پژوهاي خود را با متوسط قيمت
 50ميليون و  680هزار تومان فروخته و قيمت متوسط
سمند نيز کمي بيش از  46ميليون و
170هزار تومان بوده است .اين دو خودرو
در بازار قيمتهاي باالي  120ميليون
تومان دارند.آبيهاي جاده مخصوص اما
 117دستگاه سوزوکي گرندويتارا در 10
ماه امسال به فروش رساندهاند که آمار
نشان ميدهد خودرو موردنظر با قيمتي
بالغ بر  152ميليون و  800هزار تومان
فروخته شده که گران ترين محصول اين

شرکت بوده است .ويتارا البته به دليل تحريم و قطع ارسال
قطعات ،ديگر مونتاژ نميشود.ديگر محصول ايران خودرو به
نام رانا نيز با متوسط قيمت  50ميليون و  800هزار تومان
به فروش رسيده و دنا هم بيش از  66ميليون تومان قيمت
داشته است.در حال حاضر رانا در بازار قيمتي برابر با 107
ميليون تومان دارد و دنا هم  198ميليون تومان به فروش
ميرسد .از سوي ديگر ،تندر 90-که در بازار قيمتي باالي
 150ميليون تومان دارد ،در صورتهاي مالي ايران خودرو
محصولي  41ميليون و  300هزار توماني معرفي شده است.
آبيهاي جاده مخصوص اما دو محصول چيني به نام هايما
و دانگ فنگ را نيز مونتاژ ميکنند که اولي قيمتي بالغ بر
 97ميليون و  700هزار تومان داشته و قيمت دانگ فنگ
هم کمتر از  42ميليون تومان بوده است .در اين بين براي
خريد دانگفنگ بايد بالغ بر  180ميليون تومان هزينه کرد
و هايما نيز قيمتي بسيار باالتر از آنچه در صورتهاي مالي
ايران خودرو آمده ،در بازار دارد .ايران خودرو اما پژو 2008
را نيز با قيمتي بيش از  100ميليون تومان فروخته ،حال
آنکه نرخ آن در بازار  440ميليون تومان است.

دوکلمه خبر

مشخصات و جزئيات نسل
جديد کيا سورنتو اعالم شد

چندي پيش کيا نسل جديد
کراساوور ميان سايز سورنتو را معرفي
کرد و حاال مشخصات فني آنرا هم منتشر
کرده است .نسل چهارم سورنتو با 4,810
ميليمتر طول ،در مقايسه با نسل قبلي 10
ميليمتر کشيدهتر شده و فاصلهٔ محوري
آنهم با  35ميليمتر افزايش به 2,815
ميليمتر رسيده است .عرض و ارتفاع اين
کراساوور کرهاي نيز به ترتيب برابر با 1700
و  1900ميليمتر است .افزايش ابعاد سورنتو
فضاي داخلي راحتتري را فراهم کرده که
با ترکيب شش صندلي (دو صندلي مستقل
در رديف دوم) ارائه ميشود .همچنين
صندليهاي رديف سوم نيز براي ارائهٔ فضاي
بيشتر براي سرنشينان يا فضاي بار بيشتر
قابل تنظيم هستند.
سورنتو در ابتدا در بازار داخلي کرهٔ
جنوبي با قواي محرکهٔ هيبريدي شامل
موتور  1.6ليتري توربوشارژ بنزيني با 177
اسب بخار قدرت و  265نيوتن متر گشتاور
به همراه يک موتور الکتريکي با  59اسب
بخار قدرت و  264نيوتن متر گشتاور ارائه
ميشود .مجموع خروجي اين سيستم 227
اسب بخار قدرت و  350نيوتن متر گشتاور
است .عالوه بر اين ،يک موتور بنزيني 2.5
ليتري توربوشارژ بنزيني با  277اسب بخار
قدرت و  420نيوتن متر گشتاور هم براي
سورنتو قابل انتخاب خواهد بود که نيروي
آن توسط اولين گيربکس دوکالچهٔ هشت
سرعتهٔ کيا انتقال پيدا ميکند.
کيا همچنين يک پيشرانهٔ 2.2
ليتري توربوديزل با  200اسب بخار
قدرت و  440نيوتن متر گشتاور را هم
براي سورنتوي جديد ارائه خواهد کرد که
به همان گيربکس هشت سرعتهٔ دوکالچهٔ
مذکور متصل ميشود .عالوه بر اين ،بعدا ً
پيشرانههاي ديگري هم براي سورنتو
ارائه خواهد شد مثل نمونههاي چهار
سيلندر توربوشارژ بنزيني که کيا از آنها
بهعنوان موتورهاي عملکرد باال ياد کرده
است .در همين حال ،قب ً
ال تأييد شده
که برنام ٔه ساخت نسخهٔ پالگينهيبريدي
سورنتو هم وجود دارد که اواخر امسال به
بازار خواهد آمد.هرچند نسل جديد سورنتو
رشدي جزئي در اندازه داشته است اما به
لطف استفاده از متريال سبکتر ،وزن خود
را تقريباً  80کيلوگرم کاهش داده است .اين
کراساوور کرهاي همچنين روي پلتفرم
جديدي هم ساخته شده که با هدف ارائهٔ
تجربهٔ سواري نرمتر و همچنين هندلينگ
تيزتر توسعه يافته است .عالوه بر اين ،کيا
ايمني نسل جديد سورنتو را هم با تجهيز
به هشت ايربگ (يکي از آنها ايربگ
زانو براي راننده است) و سيستمهاي
کمکراننده ارتقاء داده است .بهعنوانمثال،
سورنتوي جديد براي اولين بار در بين همهٔ
محصوالت گروه هيونداي-کيا ،به سيستم
ترمز اتوماتيک اجتناب از برخورد چندگانه
مجهز شده است.

