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وضعيت سهام تسال پس از انتشار گزارش هاي بي اساس از چين
سرمايه گذاري در سهام تسال يک تجارت خطرناک به نظر مي رسد.
سرمايه گذاران مشتاق در هر دو طرف بازي وجود دارند و در طول سال ها
هم برنده بودند و هم بازنده.روز گذشته گزارشي منتشر شد که ميزان فروش
تسال در چين در ماه مه نسبت به آوريل تقريباً  50درصد کاهش يافته است.
طبق آن سفارش هاي ماهانه اين شرکت در چين در ماه مه به حدود  9هزار و
 800دستگاه کاهش يافته است ،با اين که سفارش هاي ماه آوريل بيش از 18
هزار دستگاه بود .افت شديد نشان دهنده تغيير سليقه مصرف کنندگان چيني
براي تسال است که بنيانگذار آن يعني ايالن ماسک ،در آنجا شهرت فراواني
دارد.در ماه مارس حدود  21هزار دستگاه سفارش براي خودروهاي تسال که از
کارخانه شانگهاي گيگافکتوري خارج مي شوند ،يک رکورد به حساب مي آيد.

در اين گزارش به موضوعات اخير تسال در چين از جمله اعتراضات،
ادعاهاي دروغين درباره مسائل مربوط به ترمز ،نگراني هاي مربوط به خدمات
مشتريان و موارد ديگر اشاره شده است .اين تأثيرات در حالي است که
رسانه هاي چيني و حتي برخي از افراد به دليل گزارش اطالعات نادرست،
عذرخواهي مي کنند و عالوه بر اين تسال اقدامات تعاملي دولت و خدمات
مشتري خود را در اين کشور افزايش مي دهد.
تقريباً هر روز ،و گاهاً چندين بار در روز ،داستان هاي تسال با اطالعات
غيرمستند از منابع ناشناس رسانه اي مي شوند گرچه بارها نادرست بودن
آنها ثابت شده است .در مواقع ديگر نيز يا درست هستند يا حداقل تا حدودي
صحت دارند.

اخبار
صِ رف ممنوعيت واردات
متضمن پيشرفت خودروسازي نيست

بيش از سه سال از ممنوعيت واردات خودرو با توجيه کنترل
خروج ارز از کشور ميگذرد و در اين مدت خودروسازان به دليل
مواجهه با تحريمهاي همهجانبه بينالمللي مجبور به تکيه بر
پروژههاي بوميسازي و تعميق ساخت داخل براي تامين نياز
مصرفکنندگان شدهاند که نتيجه آن در ماههاي پاياني سال
گذشته به منصه ظهور رسيد.
بيش از سه سال از ممنوعيت واردات خودرو با توجيه کنترل
خروج ارز از کشور ميگذرد و در اين مدت خودروسازان به دليل
مواجهه با تحريمهاي همهجانبه بينالمللي مجبور به تکيه بر
پروژههاي بوميسازي و تعميق ساخت داخل براي تامين نياز
مصرفکنندگان شدهاند که نتيجه آن در ماههاي پاياني سال
گذشته به منصه ظهور رسيد .ابوالفضل خلخالي ،عضو هيات
علمي دانشگاه علم و صنعت ايران در اين خصوص معتقد است:
«شايد اين ممنوعيت اجباري خودروسازان را به توسعه بيشتر
وا داشته ،اما بهطور قطع نياز بخش بزرگي از مصرفکنندگان
هيچگاه تامين نشد ».اين درحالي است که اين روزها بحث
انتخابات رياستجمهوري پررنگتر شده و اظهارنظر صريح برخي
کانديداهاي اين سِ مت ،مبنيبر ضرورت آزادسازي واردات با هدف
ارتقاي کيفيت خودرو بحثبرانگيز شده است .يکي از کانديداها
کيفيت پايين و قيمتهاي باال در اين صنعت را به ممنوعيت
واردات نسبت داده است.
خلخالي معتقد است« :آزادسازي واردات خودرو عاملي
براي رشد يا عقبافتادگي صنعت خودرو به شمار نميرود.
ممنوعيت واردات يک شرط الزم براي تحول در صنعت خودرو
به شمار ميرود که در دنيا نيز اين روند سابقه دارد و نمونه
آن ممنوعيت واردات در کره جنوبي در يک بازه زماني بود.
اما همسو با اين موضوع ،شروط ديگري الزم است که در اين
سالها و همزمان با ممنوعيت واردات محقق نشدهاند .به نظر
ميرسد واردات بيرويه و بدون حسابوکتاب به اين صنعت
لطمه وارد کرده است و باعث از بين رفتن آن ميشود .اما اگر
تجارب 50ساله و توانمنديهايي را که در زمينه دانش فني
کسب شده است ،در نظر بگيريم و در جهت رشد و توسعه
آنها گام برداريم ،بايد براي واردات برنامه داشته باشيم تا هم
واردات انجام شود و هم مانع از واردات بيرويه خودرو شويم،
بهطوريکه در يک دهه واردات از صفر به يک عدد مشخصي
برسد و در اين مدت برنامههاي جدي براي صنعت خودرو داشته
باشيم که اين برنامهها بايد بيشتر بر ساماندهي بخش خصوصي
متمرکز باشد ».وي تصريح کرد :حمايت از بخش خصوصي تنها
با حذف موانع از مسير فعاليت آن موفق خواهد شد تا بخش
خصوصي شکل بگيرد و براي رشد سريعتر اين بخش بايد نسبت
به مديريت واردات اقدام کرد».

ترخيص
خودروهاي
رسوبي در
پارکينگهاي
خراسان جنوبي

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي خراسان
جنوبي از اجراي طرح ويژه ترخيص خودروهاي
توقيفي در پارکينگهاي استان از ديروز به مدت
دو ماه خبر داد.
سرهنگ عليرضا عباسي با بيان اينکه براساس
پيشبيني ،دست کم نيمي از اين خودروها با اجراي
اين طرح از پارکينگها ترخيص خواهند شد گفت:
اين طرح شامل خودروهايي که با دستور قضايي
توقيف شدهاند ،نميشود.
سرهنگ عباسي افزود :حدود  60درصد اين
خودروها به دليل ارتکاب تخلفات راهنمايي و

عبور عشایر از خرم آباد عكس :عزیز بابانژاد/تسنیم
رانندگي توقيف شدهاند که امکان ترخيص آنها
وجود دارد و حدود  40درصد نيز مربوط به حوزه
انتظامي است که دستور قضائي براي توقيفشان
وجود دارد که اين خودروها براي ترخيص نياز به
دستور قضايي دارند.
وي از شهروندان خواست :که حضور خود براي
ترخيص را مديريت کنند تا حضورشان به روزهاي
پاياني موکول نشود.
رييس پليس راهنمايي و رانندگي خراسان
جنوبي درخصوص شرايط بهره مندي از اين طرح
گفت :اين طرح مربوط به خودروهاي رسوبي است،

بنابراين خودروهاي توقيفي سال  99به قبل مشمول
اين ترخيص هستند و ميتوانند ترخيص شوند.وي
گفت خودروهاي فرسوده و همچنين خودروهايي
که هيچگونه سابقهاي در سامانه شماره گذاري
پليس ندارند از اين خدمات مستثني هستند.
وي با تاکيد بر اينکه متقاضيان بايد به
دفاتر پليس بعالوه  10در سراسر استان مراجعه
کنند گفت :ما هيچ الزامي براي پرداخت عوارض
شهرداري براي خودروهاي ترخيصي نگذاشته ايم و
همچنين نياز به معاينه فني وجود ندارد و مالکان يا
متصرفان بعد از ترخيص اين اقدامات را انجام دهند.

در نخستين ماه سال جاري رقم خورد:

رشد توليد خودروهاي باري ،مسافري و زراعي

تجاريسازان کشور بهرغم تمام مشکالتي که بر سر راه
توليد وجود دارد ،همچنان جسته و گريخته به توليد خود ادامه
ميدهند و محصوالت خود را وارد بازار داخلي ميکنند.
تجاريسازان کشور بهرغم تمام مشکالتي که بر سر
راه توليد وجود دارد ،همچنان جسته و گريخته به توليد
خود ادامه ميدهند و محصوالت خود را وارد بازار داخلي
ميکنند .با اين حال همچنان بازار داخلي از رمق افتاده و
بدون رقباي خارجي به کار خود ادامه ميدهد .اين در حالي
است که کمبود قطعه و دشواري واردات در کنار افزايش
بيرويه نرخ ارز ،راه را براي توليد و عرضه محصوالت داخلي
بسيار ساخت کرده است .توليد خودروهاي تجاري سبک،
نيمهسنگين و سنگين در نخستين ماه از سال جاري
مانند سال گذشته براساس تقاضاي بازار پيش نرفت و
خودروسازان موفق به توليد چشمگيري در سگمنت خود
نشدند .اين خودروها در مقايسه خودروهاي سواري ،با
تشديد تحريمها مشکالت بيشتري را تجربه کردند و
بخش بزرگي از مشتريان خود را بهواسطه افزايش قيمتها
از دست دادند .حاال در فروردينماه امسال هم براساس
آنچه وزارت صنعت ،معدن و تجارت از آمار توليد اين
خودروسازان منتشر کرده است ،بهرغم افزايش نسبي
در تمام سگمنتهاي تجاري اما اين عملکرد اين صنعت
چندان رضايتبخش نبوده و همچنان تا روزهاي اوج خود
فاصله بسياري دارد.
.1رشد  136درصدي توليد وانتها
در دوراني که تحريمها بر صنايع و بازارهاي مختلف کشور
سايه انداختند ،تنها بخش وانتها در ميان خودروهاي تجاري،
از تاثير اين تحريمها به دور بودند و به داليل مختلف چندان
دچار رکود نشدند .وجود کاربردهاي مختلف براي اين خودروها
و تفاوت قيمتي آنها در مقايسه با ساير مدلهاي باري سنگين
و حتي نيمهسنگين باعث شد بسياري از متقاضيان کاميون و

کشنده هم به بازار اين خودروها جذب شوند.
همين موضوع باعث شد تا اين توليد در اين سگمنت طي
يکي ،دو سال اخير با افزايش همراه باشد .بر همين اساس ،در
فروردينماه سال جاري نيز توليد وانتهاي داخلي نسبت به
مدت مشابه سال گذشته  136.7درصد افزايش داشته است.
براساس آمارهاي وزارت صنعت ،معدن و تجارت کشور توليد
اين خودروها از  1573دستگاه در فروردين سال گذشته به
 3723دستگاه در مدت مشابه سال جاري رسيده است.
.2رشد توليد مسافريها از سر گرفته شد
توليد خودروهاي مسافري سبک ،سنگين و نيمهسنگين
در شرايطي طي فروردين ماه سال جاري با افزايش همراه
بود که پيش از اين همواره توليد اين خودروها در سايه
تحريمها با کاهش همراه بود و مشتريان اصلي اين خودروها،
سفارشگذاري خود را طي سالهاي اخير به حداقل رسانده
بودند .با اينحال ،توليدکنندگان داخلي تمام تالش خود را
به کار گرفتهاند تا توليد را ادامه دهند و بخشي از نياز داخل
را برآورده کنند .بار توليد اين خودروها در کشور نيز بيش از
هميشه بر دوش خودروسازان بخش خصوصي بوده و اين بخش
از دوران تحــــريم استفاده کرده تا کيفيت خود را افزايش

دهد.
در همين راستا طي ماههاي اخير خبر ورود اتوبوسهاي
الکتريکي به بازار کشور به همت يکي از توليدکنندگان بخش
خصوصي منتشر شد که قرار است بهزودي به توليد انبوه برسد.
توليد اتوبوس ،مينيبوس و ون در ماه آغازين سال جاري با
افزايش  352.9درصدي همراه بوده است .براساس تازهترين
آمارها ،خودروسازان در اين بخش موفق به توليد  77دستگاه از
اين محصوالت شدند که اين رقم در مدت مشابه سال گذشته
تنها  17دستگاه بوده است.
.3رشد  269درصدي و توليد  303محصول باري
بخش خودروهاي باري هم با تشديد تحريمها بيشترين
افت را در دو سال اخير شاهد بوده است .با اينحال اما براساس
آمارهاي وزارت صمت ،توليد اين سگمنت نيز در فروردينماه
سال جاري با افزايش  269.5درصدي همراه بوده است.
بسياري از توليدکنندگان در اين بخش با کمبود قطعه
مواجه شدند و در سال  99رفته رفته توان توليد خود را با
کمترين ميزان رساندند .با اين حال به نظر ميرسد اين
توليدکنندگان نيز در سال  1400برنامههاي جديدي را به
منظور توسعه توليد محصوالت خود در نظر گرفته و توانستهاند
 303دستگاه انواع باريهاي سنگين و نيمهسنگين را طي اين
ماه توليد کنند .اين رقم در فروردين ماه سال گذشته تنها 82
درصد بود.
.4بيشترين درصد رشد توليد در اختيار کمباينها
براساس آنچه وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرده
است در ميان خودروهاي زراعي ،کمباينها از اين افزايش
توليد بينصيب نمانده و رشد  800درصدي را تجربه کردهاند و
بيشترين رشد توليد را به خود اختصاص دادهاند .اين در حالي
است که تراکتورها برخالف تمام سگمنتهاي تجاري با کاهش
توليد مواجه شدهاند .توليد کمباين از  3دستگاه در فروردينماه
سال گذشته به  27دستگاه در ماه مشابه سال جاري رسيد.

شرايط فروش اينترنتي محصوالت ايران دوچرخ اعالم شد

فروش اينترنتي محصوالت شرکت ايران دوچرخ از روز سه شنبه  18خرداد ماه ويژه خريداران
استانهاي تهران و قزوين آغاز مي شود .شرکت ايران دوچرخ در راستاي پاسخ به نياز مشتريان ،عرضه
مستقيم موتورسيکلت هاي توليدي خود را به صورت نقدي  -اينترنتي ويژه خرداد ماه آغاز مي کند.
با توجه به ميزان تقاضاي موجود در بازار و با هدف ارائه فرصت يکسان براي تمامي مشتريان ،اين
شرکت عرضه محصوالت خود به صورت فروش اينترنتي از طريق آدرس  www.bahman.irاز ساعت
 10صبح روز سه شنبه  18خرداد ماه آغاز و تا ساعت  16روز چهارشنبه بيست و ششم خرداد ماه ادامه
دارد .اين ثبت نام براي عموم خريداران و فقط با کد پالک استانهاي تهران و قزوين مجاز است.
تحويل محصوالت ظرف مدت  10روز پس از زمان تکميل خريد اينترنتي انجام خواهد شد.
شايان ذکر است در فروش اعالمي  5مدل موتورسيکلت  ،با نامهاي وترانو ،آرشيا  150سي سي با
کمک عقب گازي و ايردوکو  10بي جديد  ،سه چرخه برقي  500وات و موتور برقي جيران  500وات
محصول جديد اين شرکت جهت پاسخگويي به نيازهاي متنوع خريداران ارائه شده است.

دوکلمه خبر

اعمال موانع بيشتري در
قرعه کشي خودرو به منظور
کاهش واسطه گري ها

عضو هيأت علمي دانشگاه علم و
صنعت ايران از تاثير قرعه کشي خودرو در
کاهش التهابات بازار خودرو سخن گفت.
جواد مرزبان راد اذعان داشت :فروش
به روش قرعه کشي در کاهش التهابات
بازار و قيمت خودرو تا حدودي موثر
بوده و در اين روش حضور افرادي که با
تباني ثبت نام مي کردند کمرنگ شده و
به عدالت نزديک تر شده است .اما مي
توان با محدويت هاي بيشتر روند ثبت نام
را بهبود بخشيد .به عنوان مثال اگر قرار
است در قرعه کشي هزار دستگاه خودرو
عرضه شود تعداد ثبت نام کنندگان از
 200هزار نفر به دو هزار نفر تغيير يابد
تا ثبت نام کنندگان شانس بيشتري براي
شرکت در قرعه کشي داشته باشند.
وي با بيان اينکه محدوديت هاي
بيشتر در قرعه کشي موجب حذف
واسطه گران مي شود ،افزود :بايد
برندگان خودرو با موانع بيشتري براي
فروش خودرو مواجه شوند ( تا  5سال
حق فروش خودرو را نداشته باشند) و يا
فروش خودرو به صورت وکالتي و غير
رسمي به وسيله ساز و کارهاي قانوني
حذف شود .به عبارت ديگر بايد شرايطي
را فراهم کرد که ثبت نام کنندگان خودرو
از مصرف کنندگان واقعي باشند .بدين
شکل تعداد ثبت نام کنندگان کاهش
يافته و خريداران واقعي خودرو موفق به
خريد خودرو مي شوند.
اين کارشناس صنعت خودرو در
پاسخ به سوالي مبني بر اينکه با توجه
به کاهش قدرت خريد مردم آيا اکنون
زمان مناسبي براي فروش اقساطي خودرو
توسط شرکت هاي ليزينگ است ،گفت:
ابتدا بايد زمينه حذف واسطه گري و ورود
خريداران واقعي به بازار خودرو را فراهم
کرد سپس به راه اندازي شرکت هاي
ليزينگ اقدام کرد .در حال حاضر که
براي هزار دستگاه خودرو  100هزار نفر
که مصرف کننده واقعي نيستند و سرمايه
کافي براي خريد خودرو دارند ثبت نام مي
کنند موضوع ليزينگ مطرح نيست زيرا به
راحتي مي توانند از شرکت هاي ليزينگ
خودرو خريداري کنند اما زماني که هزار
خودرو عرضه شود و  900خريدار واقعي
وجود داشته باشد ،ورود شرکت هاي
ليزينگ مي تواند راهکار مناسبي باشد.
مرزبان راد در پايان خاطرنشان کرد:
با کنترل واسطه گري و حضور خريداران
واقعي در بازار خودرو و همچنين افزايش
کمي و کيفي خودروهاي توليد داخل به
کمک قطعه سازان مي توان قيمت تمام
شده خودرو را کاهش و بازار خودرو را
تنظيم کرد.

