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پیشبینی درآمد ۱۰هزار میلیارد تومانی دولت با واردات خودروی دستدوم
با مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص واردات خودرو از مناطق آزاد ،پیش
بینی می شود ۱۰ ،هزار میلیارد تومان درآمد جدید ایجاد شود .اطالع رسانی
نامشخص از مصوبه کمیسیون تلفیق  ،نخستین بار و به صورت رسمی اعالم کرد
که اوال کمیسیون تلفیق بودجه مصوبهای در خصوص واردات خودرو داشته و در
ثانی طبق این مصوبه قرار نیست خودروهای نو مانند سالهای  96و ماقبل وارد
کشور شود .همین جا ذکر این نکته ضروری است که در آن مقطع حدود  70هزار
دستگاه خودرو با ارز بری  1.5تا  2میلیارد دالری وارد کشور شدند.در رابطه با
تعداد خودرویی که از طریق مصوبه مجلس از مناطق آزاد امکان ورود به سرزمین
اصلی را دارند هنوز پیشبینی دقیقی ارائه نشده است ،اما به هرحال مناطق آزاد
نیاز به خودرو دارند ،به عبارت دیگر قرار نیست حجم غیرمتعارفی خودرو از

اخبار
 ۱۰هزار مشتری «تارا» مشخص شدند

در مراسم قرعه کشی که با حضور نمایندگان نهادهای ناظر برگزار
شد ۱۰ ،هزار مشتری محصول «تارا» انتخاب شدند.اطالعات برندگان پس
از تایید مراحل قرعه کشی توسط نهادهای نظارتی در سایت فروش ایران
خودرو به نشانی esale.ikco.irقرارخواهد گرفت .پیامک اطالع رسانی نیز
برای برندگان ارسال خواهد شد.برندگان نهایی به مدت پنج روز مهلت دارند
تا نسبت به واریز وجه اولیه خودرو اقدام کنند و در صورت عدم واریز ،نفرات
فهرستذخیرهجایگزینخواهندشد.گفتنیاست،پیشفروشجدیدترین
محصول ایران خودرو با زمان تحویل حداکثر یک ساله برگزار شد .در این
طرح خودرو «تارا» در دو مدل دنده ای و اتوماتیک و در رنگ های متنوع
عرضه شده است؛ ظرفیت فروش نوع دنده ای تارا هفت هزار دستگاه و نوع
اتوماتیک نیز سه هزار دستگاه بوده است.

کرونا خودروسازان را با کمبود تراشه مواجه کرد

کمبود تراشه در جهان به علت تعطیلی کارخانههای سازنده پس
از شیوع ویروس کرونا ،عالوه بر صنعت رایانه ،خودروسازان را نیز متأثر
کرده است.فورد و نیسان به همین علت مجبور شدهاند مقدار تولید
خودروی خود را کاهش دهند و امیدوارند با بازگشت صنعت تولید نیمه
هادی به شرایط عادی بتوانند میزان ساخت خودروی خود را افزایش
دهند.فورد فع ً
ال میزان تولید خودروهای شاسی بلند را در کارخانه خود
در لوئیس ویل کنتاکی کاهش داده و این امر بر روی تحویل سفارشات
آن تا انتهای سال  ۲۰۲۱تأثیر منفی خواهد گذاشت .نیسان هم همین
روند را در کارخانه اوپامای خود در ژاپن در پیش گرفته است.پیش
از این فولکس واگن در دسامبر گذشته اعالم کرده بود که تولید
خودروهای خود را در چین ،اروپا و آمریکای شمالی کاهش میدهد.
فیات کرایسلر و تویوتا نیز با مشکالت مشابهی دست و پنجه نرم
میکنند .جنرال موتورز هم اعالم کرده اگر مشکالت فعلی ادامه یابد،
در آینده از میزان تولیدات خود میکاهد.امروزه تولید اکثر خودروهای
مدرن وابسته به نصب انواع تراشهها برای فعال شدن سیستمهای کمک
راننده ،سیستمهای تفریحی و چند رسانهای و غیره است و با افزایش
تولید خودروهای خودران این نیاز تشدید میشود.

این مناطق به سرزمین اصلی وارد شود .بر این اساس با پیشبینی که در مجلس
صورت گرفته قرار است از محل واردات خودرو کارکرده و مستعمل از مناطق آزاد و
یا به عبارت ساده تر پالک فروشی ،در سال آینده  10هزار میلیارد تومان قابل تحقق
باشد.برخی منابع به صورت غیر رسمی اعالم کرده اند هم اکنون بیش از  100هزار
دستگاه خودروی خارجی در مناطق آزاد وجود دارد که احتمال دارد  10درصد از این
خودروهای کارکرده وارد سرزمین اصلی شوند.سازمان برنامه و بودجه معتقد است ،با
توجه به تعدادی از خودروها که قابلیت ورود از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را دارند
به نظر نمیرسد این  10هزار میلیارد تومان قابل تحقق باشد ،این در حالی است که
احتماال حدود  14هزار دستگاه امکان ورود به سرزمین اصلی را داشته باشد که در این
حالت به نظر میرسد حدود 5هزار میلیارد تومان منابع کسب شود.

بدهی نفت به محرومیتهای خوزستان عكس :مهدی پدرام خو/تسنیم

تغییر فرمول قیمتگذاری خودروهای گران به نفع افزایش تولید

با تصمیم جدید شورای رقابت ،قیمت خودروهای
گران و آپشن دار به شرط افزایش تولید ،واقعی خواهد
شد تا به این ترتیب خودروسازان انگیزه افزایش تولید و
رفع نیازهای مردم را پیدا کنند.
پس از شوک ارزی سال  ۹۷بود که بازار خودرو
دچار آشفتگی شد و قیمتها در بازار آزاد روند
افزایشی خود را آغاز کرد تا جایی که قیمت برخی
خودروها در بازار آزاد تا دو برابر قیمت کارخانه
رسید و نارضایتیهای زیادی را میان خریداران
خودرو ایجاد کرد.
شکاف بین قیمت کارخانهای خودرو و قیمت آن در
بازار آزاد از یک سو موجب شد تا عالوه بر دالالن ،برخی
مردم نیز با انگیزه حفظ ارزش سرمایههای خود به بازار
خودرو ورود کنند و به عنوان خریدار در قرعهکشیهای
خودروسازهای مطرح کشور شرکت کنند تا اگر در قرعه
کشی برنده شدند ،خودرو را با قیمت کارخانهای تحویل
گرفته و بعد با قیمت بیشتر در بازار آزاد به فروش
برسانند.
از سوی دیگر شکاف قیمتی به وجود آمده در بازار
خودرو در کنار قیمتگذاری نامناسب شورای رقابت
موجب شد تا سود اصلی بازار خودرو به جیب دالالن
و خریداران سرمایهای خودرو برود و شرکتهای خودرو
سازی به دلیل افزایش هزینههای خود با زیان انباشته
زیادی مواجه شوند .برای مثال زیان انباشته شرکت
ایران خودرو در حد فاصل سالهای  ۹۶تا  ۹۸حدود
 ۶برابر افزایش یابد اما اجازه افزایش قیمت خودرو به
اندازه افزایش هزینهها به آن داده نشد.
این در حالی بود که هزینههای ارزی و ریالی
شرکتهای خودرو سازی در چند سال اخیر افزایش
یافته بود اما فرمولی که شورای رقابت برای تعیین
قیمت مصوب کارخانه ارائه میداد ،توانایی جبران

هزینههای انجام شده را نداشت.
در نهایت چندی پیش شورای رقابت با هماهنگی
دولت اقدام به تغییر فرمول محاسبه قیمت خودرو
برای خودروهای گران قیمت کرد به گونهای که اگر
خودروسازان نسبت به افزایش  ۵۰درصدی تولید هر
خودرو گران قیمت اقدام کنند ،اجازه خواهند داشت تا
قیمت آن خودرو را به اندازه تفاوت بین قیمت مصوب و
قیمت بازار آزاد افزایش دهند.
این تصمیم شورای رقابت موجب خواهد شد تا
افزایش سود خودروسازان در گرو افزایش تولید باشد
که با این کار عم ً
ال عرضه خودرو در بازار افزایش خواهد
یافت و قیمت خودرو در بازار به دلیل افزایش تولید و
نزدیک شدن عرضه به تقاضا به سمت تعادل حرکت
خواهد کرد.
بر اساس تصمیم شورای رقابت در حالی فرمول
قیمت گذاری خودروهایی همچون پژو پارس
اتوماتیک ،پژو  ۲۰۶اتوماتیک ۲۰۷ ،پانوراما ،سمند
سورن پالس ،رانا پالس ،رانا پالس توربو ،دنا پالس
توربوشارژ دستی ،دناپالس توربوشارژ اتوماتیک،
هایما توربو  S۵دستی ،هایما توربو  S۷اتوماتیک،
( K۱۳۲تارا) ،ساینا  ،Sکوئیک ،شاهین ،آریا،
برلیانس ،چانگان و زوته تغییر کرده
است که قیمت سایر خودروهای
ارزان قیمت و معمولی بدون تغییر
باقی خواهد ماند تا اقشار ضعیف
همچنان امکان تأمین نیازهای خود
را داشته باشند.
در همین زمینه رضا شیوا ،رئیس
شورای رقابت گفت :در فرمول جدید
یک ضریب به نام الندا قرار دارد که
میزان عرضه به بازار است .در مصوبه
جدید عالوه بر اینکه تولیدکننده باید
به هدف افزایش  ۵۰درصدی در تولید
برسد میزان عرضه محصوالت هم مورد

محاسبه قرار میگیرد ،بر همین اساس اگر خودروساز با
افزایش تولید عرضه را هم افزایش داد ضریب کامل را
کسب و امکان افزایش قیمت را پیدا میکند.
وی ادامه داد :برخالف فرمول گذشته که برای
تعدادی از خودروهای اقتصادی هنوز اجرایی میشود
ما مالک را افزایش تولید قرار دادهایم تا افزایش قیمتی
نصیب خودروساز شود ،البته باید بگویم ما در فرمول
جدید بهدنبال افزایش خاصی در قیمت خودرو نیستیم،
در گذشته بر اساس تورم بخشی که معموالً هر سه
ماه مورد محاسبه قرار میگرفت تغییرات قیمتی انجام
میشد اما در فرمول جدید تغییرات قیمتی تحت تأثیر
عوامل دیگری از جمله متغیر افزایش تولید و افزایش
عرضه است.
عالوه بر این امیر جعفرپور ،کارشناس صنعت
خودرو در خصوص فرمول جدید قیمتگذاری
خودروهای گران قیمت گفت :تقاضای مردم برای
خرید خودرو در حال نزدیک شدن به میزان عرضه
است و این تصمیم جدید عم ً
ال سود را از جیب
سوداگران خارج میکند تا در خودروساز یها صرف
فعالیتهای تحقیق و توسعه شود.
وی افزود :با تدبیر جدید بخشی از بازار خودرو
که خودروهای پر تیراژ و خودروهای پر تقاضا را شامل
میشود با قیمت قبلی و بخش دیگری از بازار خودرو که
شامل خودروهای لوکستر و آپشندار میشود با قیمت
بیشتری از سوی خودروساز به فروش میرسد.
این کارشناس صنعت خودرو در خصوص مزیتهای
واقعی شدن قیمت خودرو خاطر نشان کرد :این شیوه
بهترین راهکار برای کنترل سوداگرانی است که تا ۱۰۰
درصد قیمت خودرو سود میبردند آن هم بدون اینکه
هیچ گونه فعالیت اقتصادی و تولیدی داشته باشند.
جعفرپور در خصوص تأثیر تغییر فرمول قیمت
گذاری بر قیمت خودرو در بازار گفت :اگر خودروسازان
متوجه شوند که خودرو ساختن برای آنها نه تنها ضرر
ندارد بلکه یک سود معمولی قابل قبولی هم دارد ،قطعاً
تولید خود را افزایش خواهند داد و دو شیفت و سه
شیفت کار خواهند کرد.
در حال حاضر به نظر میرسد که با توجه به جهش
قیمت دالر و تأثیر آن بر هزینههای خودروسازان کشور،
انتظار ثبات قیمتها در بازار خودرو منطقی به نظر
نمیرسد بلکه حداقل انتظار آن است که قیمتها به
میزان افزایش هزینههای تولید ،افزایش پیدا کند تا به
این ترتیب خودروسازان ورشکسته نشوند و همچنان به
تولید خودرو و تأمین شغل در کشور ادامه دهند .انگیزه
تولید برای خودروسازان باقی بماند.

دوکلمه خبر

روز سفید و بدون ابتال به
کرونا در ایران خودرو

براساس آمار ستاد مقابله با کرونای
ایران خودرو ،یکشنبه  ۲۱دی ماه  ۹۹در
ایران خودرو ،میزان ابتالی روزانه به این
بیماری صفر گزارش شده و این روز به
عنوان روز بدون ابتال به کرونا در تقویم
سالمت شرکت ثبت شده است .دستیابی به
این موفقیت و داشتن روز سفید در ایران
خودرو ،در سایه اتخاذ شیوه های پیشگیرانه
مناسب ستاد مقابله با کرونای ایران خودرو،
حمایتهای مدیران در جهت ایجاد
محیطی امن و صیانت از سالمت کارکنان
و همکاری و همدلی تمامی کارکنان ایران
خودرو حاصل شده است.در همین راستا
ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در
کالنشهر تهران نیز با بررسی گزارش عملکرد
شایسته گروه صنعتی ایران خودرو در
مقابله با ویروس کرونا ،بار دیگر اقدامات این
گروه صنعتی را تایید کرده و نگاه سالمت
محور مدیرعامل ایران خودرو را در حفظ و
صیانت از سالمت کارکنان مورد تقدیر قرار
داده است .این تایید و تقدیر که از سوی
علیرضا زالی فرمانده عملیات این ستاد
صورت گرفته ،نشان دهنده اقدامات موثر
ایران خودرو در مقابله با ویروس کرونا از
زمان آغاز همه گیری این بیماری تاکنون
است.گروه صنعتی ایران خودرو از بهمن ماه
سال گذشته با شیوع و همه گیری ویروس
کرونا در کشور ،با هدف حفظ جان و سالمت
کارکنان خود ،اقدامات پیشگیرانه بسیاری
انجام داده و در رعایت تمامی شیوه نامه
های بهداشتی و حس مسوولیت اجتماعی
در اولویت قرار دادن سالمت نیروی کار،
الگویی برای بخش های تولید و صنعت در
کشور بوده است .در این مدت ایران خودرو
ضمن غلبه بر مشکالت ناشی از تحریم
های ظالمانه ،با حرکتی جهادی و همتی
مضاعف کوشیده عالوه بر رشد تولید با فراهم
آوردن محیطی امن کاری ،کارکنان از باالترین
شاخص های بهداشت و سالمت بهره مند
باشند،تاجاییکهاقداماتشبارهابهمحکنگاه
دقیقمسووالنستادکرونایکشورقرارگرفته
و همواره در این آزمون سربلند بوده است..

