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قائم مقام مديرعامل سايپا اعالم کرد:

آغاز تحويل خودروهاي طرح فروش فوق العاده سايپا
قائم مقام مديرعامل سايپا در امور فروش و خدمات پس از فروش از آغاز
تحويل خودروهاي عرضه شده در طرح فروش فوق العاده محصوالت اين گروه
خودروسازي خبر داد و افزود :تمام خودروهاي عرضه شده در اين طرح ،در
زمان مقرري که در قراردادهاي اوليه ذکر شده ،تحويل مشتريان خواهد شد.
به گزارش اخبار صنعت ،مجيد باقري اظهار داشت :در اين طرح فروش،
 10هزار دستگاه انواع محصوالت سايپا با موعد تحويل  90روز پس از تکميل
پرونده عرضه شد که تحويل خودروهاي مشتريان آغاز شده و قبل پايان
شهريورماه به اتمام خواهد رسيد.
باقري ادامه داد :مشکالت ناشي از تحريم ها و در ادامه شيوع ويروس

کرونا با تالش تيم مديريتي سايپا برطرف شده و براساس روند رو به رشد
توليد ،اين اطمينان خاطر را به مشتريان مي دهيم که خودروهاي ثبت نامي
خود را در زمان مقرر دريافت خواهند کرد.
وي افزود :تعهدات معوق با روند قابل قبولي در سايپا رو به کاهش است؛
به شکلي که در  18محصول تا پايان شهريورماه صفر خواهد شد.
قائم مقام مديرعامل سايپا اظهار کرد :وقتي که مشتريان اطمينان داشته
باشند ،خودروهاي خود را در زمان مقرر دريافت خواهند کرد ،قطعا اين
موضوع تاثير زيادي در عدم مراجعه به بازار آزاد و واسطه ها خواهد داشت و
از اين طريق آرامش به بازار خودرو باز خواهد گشت.

سود دالالن در آشفتهبازار خودرو

اخبار
بهبود وضعيت سايپاديزل
در صورتهاي مالي سال 98

معاون مالي و اقتصادي شركت سايپاديزل از بهبود وضعيت
صورتهاي مالي اين شركت در پي كاهش هزينهها و افزايش
درآمدهاي عملياتي در سال مالي منتهي به اسفند  1398خبر داد.
به گزارش اخبار صنعت ،مهدي رمضانپور اظهار کرد :سايپاديزل
در سال  98با وجود كاهش  66درصدي فروش محصوالت تجاري،
به وسيله افزايش نرخ هاي فروش و عملکرد مثبت مديريتي توانست،
افزايش  12.5درصدي نسبت سود خالص را نسبت به مدت مشابه
سال  97محقق کند.وي تصريح كرد :با توجه به تحريمهاي بي سابقه
بينالمللي و كاهش تيراژ توليد خودروهاي تجاري توسط سايپاديزل
در سال  ،98واكاوي هزينههاي مترتب بر سازمان و كنترل و كاهش
هزينههاي مالي را ميتوان يكي از سرفصل هاي مهم برنامههاي هيأت
مديره در يکسال گذشته بر شمرد.
رمضان پور افزود :در اين راستا ،سايپاديزل موفق به كاهش
 16درصدي هزينه هاي فروش و اداري شد که عمده آن مربوط به
ساماندهي هزينه هاي پرسنلي باوجود افزايش ساالنه هزينه هاي حقوق
و دستمزد بوده است .همچنين ،کاهش چشمگير هزينه هاي تسعير ارز،
هزينه انبارداري و توقف محصوالت شرکت باعث کاهش  60درصدي
هزينه هاي عملياتي شد.وي ادامه داد :با توجه به اينكه هزينه مالي
در سال  1398مبلغ  4هزار ميليارد ريال برآورد شده بود ،با عملکرد
صحيح در حوزه تأمين مالي و تالش هاي هيئت مديره ،شاهد کاهش
11درصدي نسبت به بودجه سال  98و کاهش  4درصدي نسبت به
سال  97هستيم.معاون مالي و اقتصادي سايپاديزل ضمن اشاره به
بهبود درآمدهاي اين شركت در سال  98يادآور شد :صورتهاي مالي
حاكي از افزايش  121برابري درآمدهاي عملياتي نسبت به مدت مشابه
است كه از محل دريافت يارانه حاصل از صرفه جويي در مصرف سوخت
نوسازي ناوگان فرسوده و همچنين تسويه بدهي بانک صنعت و معدن
با ارز زمان گشايش محقق شده است.به گفته وي سايپاديزل در بخش
درآمدهاي غيرعملياتي خود نيز افزايش  22درصدي را از محل افزايش
درآمد حاصل از تسعير دارائي هاي ارزي به دست آورده است.رمضانپور
با بيان اينکه رشد شاخص هاي مالي و کاهش  75درصدي زيان جاري
و زيان پايه هر سهم نسبت به سال  97نويد بخش روزهاي بهتر در
سايپاديزل خواهد بود ،افزود :طبق گزارش حسابرس مستقل ،در پايان
سال مالي  1398بسياري از بندهاي شرطي و تاکيدي از جمله مالياتي،
بيمه اي ،تائيديه حساب و عملکردي حذف شده است.

نمونه جديدي از پانامرا ديده شد

نسخه به روز رساني شده اي از پورشه پانامرا توربو هنگام انجام
ازمايش جاده اي در مسير نوربورگرينگ مشاهده شد.بايستي يادآوري
کرد که پانامرا توربو در سال  2016توانست رکورد سرعت سريع ترين
سدان چهار در توليدي را با ثبت ساعت هفت دقيقه و هشت ثانيه
بشکند.سه ماه در اختيار داشت و پس از ثبت رکورد  7دقيقه و  32ثانيه
اي آلفا رومئو جيولتا کوادريفوليو آن را از دست داد.به گفته عکاسان
حاضر در نوربورگينگ پورشه مجددا تالش مي کند تا اين رکورد را
بشکند و براي همين اقدام به طراحي نسخه به روز رساني شده اي از
پانامراي توربو کرده است.به دليل ناگهاني انجام شدن اين آزمايش و
عدم حضور عکاسان در دوره هاي اوليه هنوز مشخص نيست که ميزان
زمان گيري انجام شده اين محصول چقدر بوده است .گفته مي شود
که پورشه نسخه سبک تري از پانامرا توربو طراحي کرده که  lionنام
داردو با وجه به پوشش هاي استتاري احتماال تغييراتي در قسمت جلو
پنجره داشته است.

کشتار دام در عید قربان عكس :حسین معمری/مهر

دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعهسازان
گفت :وضعيت بازار خودرو بهويژه تاکيد شوراي رقابت بر تداوم
شيوه قيمتگذاري دستوري خودروها ،سبب شده تا دالالن
و توليدکنندگان مواد اوليه داخلي بيشترين سودها را از اين
آشفتهبازار کسب کنند.
اين روزها بازار خودرو همچنان در التهاب به سر ميبرد .در
حالي که خريدار و فروشنده واقعي در بازار نيست ،فروشندگان
متناسب با نرخ ارز در هر روز قيمتهاي جديد و بااليي براي
خودروهاي خود مطالبه ميکنند.
به اعتقاد کارشناسان ،تبديل شدن خودرو از يک کاالي
مصرفي به سرمايهاي در سالهاي گذشته وضعيت کنوني
قيمتها را رقم زده است ،به طوري که صاحبان خودرو به طمع
افزايش قيمتها به موازات افزايش نرخ ارز ،از فروش امتناع
کرده يا قيمتهاي باالي غيرواقعي بر خودروها قرار ميدهند.
در اين پيوند« ،آرش محبينژاد» ،دبير انجمن صنايع
همگن نيرو محرکه و قطعهسازان افزود :فقط دو راهکار براي
تنظيم بازار خودرو و ايجاد تعادل در آن وجود دارد که نخستين
آنها ،تعميم قيمتگذاري دستوري به کل زنجيره تامين است.
وي که از منتقدان جدي قيمتگذاري دستوري خودرو
در سالهاي گذشته است ،ادامهداد :اگر سياستگذار اصرار بر
تداوم اين شيوه قيمتگذاري دارد ،بايد به همان شيوه مواد
اوليه فوالد ،پتروشيمي ،مس و غيره داخلي ،همچنين خدمات

توليد خودرو و قطعه قيمتگذاري شده و به همان نسبت نرخ
ارز تعديل شود.
اين مقام صنفي بيانداشت :عالوه بر موارد اوليه خارجي
که بهطور مستقيم متاثر از نرخ ارز است ،توليد مواد اوليه داخلي
نيز بهطور عمده از سوي شرکت هايي انجام ميشود که بر
اساس مصوبه مجلس شوراي اسالمي در بورس عرضه شده
و بر مبناي نرخ فوب ( )FOBخليج فارس منهاي پنج درصد
قيمتگذاري ميشوند.
محبينژاد ادامهداد :بر اين اساس وقتي نرخ ارز افزايش
مييابد قيمت مواد اوليه داخلي نظير مس ،فوالد ،محصوالت
پتروشيمي و غيره نيز تحت تاثير قرار ميگيرد.

وي تاکيدکرد :ارائه چنين فرمولي براي قيمتگذاري مواد
اوليه که رابطه مستقيم با نرخ ارز دارد ،سياستگذاري غلطي
است.
دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعهسازان
درخصوص راهکار دوم نيز گفت :اگر پذيرفتيم که قيمت مواد
اوليه ،نرخ ارز و نرخ نهادههاي توليد بايد آزاد باشد ،آنگاه انتظار
ميرود قيمت خودرو نيز آزاد محاسبه شود.
وي تاکيدکرد :هرگونه راهکار سومي در اين زمينه منجر
به رانت ،فساد و اخالل خواهد شد.
محبينژاد اضافهکرد :امروز قيمت خودروها به صورت
دستوري تعيين ،اما قيمت مواد اوليه بهکار رفته در آن آزاد
محاسبه ميشود ،بنابراين قيمت تمام شده خودرو به مراتب
از آنچه بهطور رسمي از سوي خودروساز اعالم ميشود بيشتر
است.
وي خاطرنشانکرد :در اين شرايط ،دالالن و
توليدکنندگان مواد اوليه داخلي از سودهاي سرشار برخوردار
شده ،اما در عوض خودروسازان و قطعهسازان ضرر ميکنند.
به گفته محبينژاد ،انحصار موجود در توليدات مواد
اوليه داخلي نظير ورقهاي فوالدي ،مس ،آلومينيوم و
محصوالت پتروشيمي سبب شده در برخي موارد ،حتي
واردات آنها با وجود همه هزينههاي حملونقل ،گمرک و
غيره به صرفه باشد.

دبير انجمن سازندگان قطعات خودرو:

توليد خودروي ارزان در شرايط کنوني امکانپذير نيست

دبير انجمن سازندگان قطعات و
مجموعههاي خودرو گفت :توليد خودروي
ارزان با شرايط کنوني اين صنعت امکانپذير
نبوده و نيازمند استفاده بهينه از امکانات و
مزيتهاي موجود کشور و همچنين رفع
برخي مشکالت است.
اين روزها به خصوص پس از حذف دو
خودروي پرتيراژ پرايد و پژو  405جي .ال.
ايکس از خط توليد ايران خودرو و سايپا به
دليل ناتواني در پاسکردن استانداردهاي 85
گانه و افزايش هزينهها ،ايده توليد خودروهايي
در بازه قيمتي خودروهاي ياد شده به عنوان
«خودروي ارزان» در دستور کار قرار گرفته
است.
شنيدهها حاکي است وزارت صنعت
سه گزينه توليد ميکروکارها (Micro
 ،)Carتوليد خودرو با موتور کممصرف و
موتورسيکلتهاي چهارچرخ را در دست
بررسي دارد تا گزينه مناسبي را براي
خانوادههاي ايراني برگزيند.
در اين زمينه ،دبير انجمن سازندگان
قطعات و مجموعه هاي خودرو ميگويد:
 80درصد قيمت يک خودرو مواد اوليه و
قطعات آن تشکيل مي دهد ،بنابراين تا زماني
که نتوان تامين مواد و قطعات را انجام و

همچنين نرخ ارز پايه را کنترل کرد ،شاهد
توليد خودروي ارزان نخواهيم بود.
به گفته «مازيار بيگلو» ،ارزانترين
خودروي حال حاضر جهان در هند با
قيمت چهار هزار دالري عرضه ميشود که
با احتساب دالر  23هزار توماني اين روزها،
حدود  90ميليون تومان قيمت خواهد
داشت.
وي ادامه داد :اين خودرو حتي از
ابتداييترين امکانات نظير شيشه باالبر برقي
و کولر هم برخوردار نيست و در صورتي که
بخواهد در ايران عرضه شود قيمت بيش از
 110ميليون تومان خواهد يافت.
اين مقام صنفي بيان داشت :ارزاني زماني
معني مي يابد که ما از مواهب و مزيتهاي
رقابتي موجود کشور از جمله معادن ،چاه هاي
نفت و محصوالت پتروشيمي ،انرژي ارزان و
متخصصان ،مهندسان و جوانان تحصيلکرده
خود به درستي استفاده کنيم.
وي گفت :اين در حالي است که امروز
آهن توليدي کشورمان گرانتر از ساير نقاط
جهان عرضه مي شود و مشابه
اين وضعيت در خصوص
محصوالت پتروشيمي ،مس و
آلومينيوم نيز وجود دارد.

بيگلو تاکيد کرد :تا زماني که بحران
مواد اوليه درست نشود و براي توليدکنندگان
داخلي مواد را با قيمت پايه و تمام شده عرضه
نکنيم ،صحبت کردن از خودرو ارزان قيمت
بيفايده است.
وي ادامه داد :پرايدي که با قيمتي
حدود چهار هزار دالر با امکاناتي نظير کولر،
شيشه باالبر برقي ،کيسه هوا و غيره عرضه مي
شد ،با فشار رسانه ها ،فشارهاي اجتماعي و
مردمي به ناچار از خط توليد سايپا خارج شد،
در حالي که يکي از ارزان ترين خودرو هاي
جهان به شمار مي آمد.
دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه
هاي خودرو اظهار داشت :پرايد با نرخ دالر 23
هزار توماني حدود  90ميليون تومان قيمت
داشت اما هيچ کس چنين قيمتي را قبول
نمي کرد ،در عوض سود توليد آن به جيب
عده اي دالل و برخي توليدکنندگان مواد
اوليه ميرفت که بدون هيچ ريسکي در بورس
سودهاي  20تا  40درصدي کسب ميکردند،
اما خودروسازان با زيان  20تا  40درصد

مواجه بودند.
وي تاکيد کرد :تا زماني که چنين
مشکالت حل نشود ،مطرح کردن مسائلي از
اين دست فرار رو به جلو است.
قيمتگذاري دستوري خودرو
اين مقام صنفي همچنين درخصوص
اجراي قيمتگذاري دستوري از سوي شوراي
رقابت ،گفت :قيمت گذاري دستوري نه فقط
براي خودرو که براي هر کاالي ديگري اشتباه
است و سبب ايجاد رانت و فساد شده و نمي
توان مشکل عرضه را حل کرد.
دبير انجمن سازندگان قطعات و
مجموعه هاي خودرو افزود :قيمتگذاري
دستوري سال هاست که در سطح دنيا تجربه
اش را پس داده و بايد با کنار گذاشتن آن
به سمت عرضه خودرو در حاشيه بازار و هم
زمان آزادسازي واردات پرداخت.
وي خاطرنشان کرد :فقط به همين
ترتيب مي توان در گردونه رقابت و کار درست
باقي ماند و به اصالح قيمتها و متعادل سازي
عرضه و تقاضا اقدام کرد.

دوکلمه خبر

تقدير ايدرو از عملکرد
مديرعامل و اعضاي هيات
مديره ايران خودرو

رييس هيات عامل سازمان گسترش
و نوسازي صنايع ايران ،در احکام جداگانه
اي ،فرشاد مقيمي و محمدرضا فيض
بخش را به عنوان نمايندگان اين سازمان
در هيات مديره ايران خودرو ابقا کرد.
معاون وزير صمت و رييس هيات عامل
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران،
در مراسم معارفه اعضاي هيات مديره
ايران خودرو ،خواستار اجراي برنامه هاي
عملياتي براي افزايش ملموس رضايت
مشتريان و تقويت شاخص هاي ايمني و
رفاهي در محصوالت اين خودروساز شد
.امير بيات با تشريح انتظارات ايدرو از ايران
خودرو ،از هيات مديره خواست تا تغييرات
اساسي و بنيادي در توليد محصوالت با
بهره گيري از دانش روز جهاني و تنوع در
کالس و سگمنت هاي مختلف محصول
را با جديت باال دنبال کنند.بيات افزود:
ضروري است تا براساس شيوه هاي
موفق کمپاني هاي بزرگ خودروسازي،
بخش طراحي و ايده پردازي ايران خودرو
ساليق و نيازهاي واقعي مصرف کنندگان
را مطالعه و براساس آنها به طراحي
خودروهاي جديد بپردازد تا همگوني
محصوالت با تقاضا و سليقه مردم به
توسعه اين صنعت و رضايت بيشتر
مشتريان از محصوالت داخلي منجر
شود.رييس سازمان گسترش و نوسازي
صنايع ايران تبديل دارايي هاي راکد به
سرمايه مولد براي افزايش توليد و افزايش
کيفيت محصوالت ايران خودرو را از ديگر
انتظارات ايدرو به عنوان متولي صنعت
خودروي کشور برشمرد .وي اصالح
ساختار تعامل خودروسازان با قطعه سازان
و تقويت زنجيره تامين با هدف افزايش
کيفيت خودروهاي توليدي را مطرح کرد
و از هيات مديره ايران خودرو خواست
تا محصوالت قديمي را با محصوالت
جديد که به سطح روز خودروهاي جهان
نزديکتر باشد ،جايگزين کنند.
به گفته بيات طراحي و تکميل پلت
فرم مشترک خودروهاي داخلي از ديگر
توقعات ايدرو از هيات مديره جديد ايران
خودرو براي بومي سازي و کاهش ارزبري
محصوالت است .

