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صنعت و تجارت

بررسی چرایی افزایش دوبتاره قیمت خودرو در کند و کاو «اقتصادسرآمد»

چرا قلبخودرو دوباره تند میزند؟

گروه صنعت ،تولیــد و تجارت -طی
هفته های اخیر بازار خودرو به دنبال
صعود نرخ ارز ،شــاهد افزایش قیمتها بود.
در شــرایطی قیمت خودرو در بازار وابسته به
احواالت بازار ارز شده که طبق روال سالهای
گذشته که خبری از کروناویروس نبود ،با آغاز
مسافرتهای تابستانی قیمتها روند صعودی
به خود میگرفت اما امســال که شــیوع این
ویروس بازارهای بسیاری از جمله بازار خودرو
را خالی از مشتری کرده ،این افزایش قیمتها
پرحاشیه ،داغ و عجیب است.در این شرایط ،در
پی موافقت شورای رقابت با افزایش قیمتها
به صورت فصلی و اعمــال قیمتهای جدید
بــرای خودروهای شــرکتهای خصوصی و
یکی از خودروسازان بزرگ ،مرحله جدیدی از
افزایش قیمتها آغاز شد.
بــه گــزارش اقتصادســرآمد ،در اواخــر
اردیبهشت همزمان با اعالم قیمتهای جدید
برای محصوالت شــرکتهای خودروســاز،
سیاستگذار کالن خودرو برای نخستین بار
از فرمولی برای خرید و فروش در بازار خودرو
رونمایی کرد .براســاس اعالم مسووالن ارشد
ســازمان حمایت نرخ تمام شــده کارخانه به
عالوه  ۱۰درصد سود باید مبنای نرخ بازار قرار
گیرد .در کنار اعالم فرمولی برای دادوســتد،
نهادهای نظارتی نیز به بازار خودرو ورود کرده
و با رصد پارکینگها بهدنبال کشف خودروهای
احتکار شده رفتند.
این دو اقدام شروعی بود بر قفل شدن معامالت
در بازار خودرو .در ادامه نیز اعالم شرایط طرح

فروش فوقالعاده خودروســازان و همچنین
طرح پیشفروش حلقه قفل شدن معامالت را
تکمیل کرد .با توجه به اینکه نتایج طرح فروش
فوقالعاده خودروســازان مشخص شده و۲۵
هزار دستگاه خودروی عرضه شده در این طرح
صاحبان خود را شناختند و فرصت شرکت در
طرح پیشفروش  ۷۵هزار دستگاه خودرو برای
متقاضیان به پایان رسیده باید منتظر واکنش
بازار به این مسئله باشیم .اما سوال اینجاست
که بازار چه مسیری را پیش خواهد گرفت آیا
روند نزولی قیمتها کــه در چند هفته اخیر
کلید خورده ادامه خواهد یافــت یا اینکه بار
دیگر شاهد نوسانات قیمتها و التهابات بازار
خواهیم بود؟
طی یکی دو ســال اخیر بهدلیل افزایش نرخ
تورم ،ایجاد ســرمایههای سرگردان و کاهش
ارزش ریــال و کاهش تولیــد و عرضه خودرو
به بازار ،خودرو را از کاالی مصرفی به کاالیی
ســرمایهای تبدیل کرده که تقاضا برای آن به
شــدت باال رفته اســت .ضمن اینکه اختالف
فاحش قیمتــی کارخانه و بــاازر آزاد را نباید
فراموش نکرد که تا چه حــد در التهابات بازار
و پرزور کردن دالالن تاثیر داشــته است .این
در حالی اســت برخی کارشناســان صنعت
خودرو معتقدند که با توجه به واقعیت بازار و
ناهمخوانی آمار تولید و عرضه خودروسازان،
ت خودرو میان کارخانه تا
چنانچه اختالف قیم 
بازار از بین رفته یا حداقل کم شود ،ممکن است
عرضه فعلی زیاد هم باشد.
این در حالی اســت که اندک فروشــندگان

خودرویی هم که در این شــرایط قصد فروش
خودرو خــود را دارند ،پیــش از آن نرخ ارز را
روی تابلــوی صرافیها رصــد میکنند .نرخ
ارز از مهمترین عامالنی اســت که در تعیین
قیمت خودرو نقش مهمی را ایفا میکند و به
گفته فعاالن بازار خودرو تا زمانی که نرخ ارز
به ثبات نرسد بازار خودرو نیز روی آرامش را
نخواهد دید.
رییس شــورای رقابــت ،می گویــد در این
خصوص مــی گویــد :بــرای آن دســته از
خودروهایی که قیمت پایه نداشــته و جدید
تولید شدهاند ،شــورای رقابت روش کلینیک
را در قیمتگذاری اجرایــی میکند و مطرح

شــدن تعیین قیمت خودرو آن هم به روش
کلینیک به نحوی خواهد بــود که نهایت ۱۰
متخصص در حوزه خودرو درخواســت کرده
تا با بررسی مستنداتی که در اختیار آنها قرار
گذاشته میشود ،ضمن توجه به هزینه تمام
شــده خودرو ،قیمت پایه محصوالت جدید
تعیین شود .این روش فقط برای خودروهایی
که قیمت پایه نداشته و تولید جدید هستند
اســتفاده می شــود و در مابقــی خودروها
دســتورالعمل قیمتگذاری خودرو مصوب
شورای رقابت اجرایی خواهد شد.
با اعالم این خبر توســط رضا شیوا ،نخستین
جلســه این کلینیک هفته گذشــته برگزار

شد؛ درحالیکه گمان میرفت شورای رقابت
با تشــکیل «کلینیک تجــاری قیمتگذاری
خودرو» قصد دارد قیمت خودروهای داخلی
را به شور بگذارد و در فرمول خود تجدیدنظر
کند ،آنطور که گزارش شده گویا اخبار منتشره
از نخســتین جلســه این کلینیک برخالف
پیشبینیها بوده است.
فعــاالن بــازار معتقدند بــا توجه بــه پایان
فروش خودروســازان کــه معامــات را در
بازار قفــل و قیمتها را کاهشــی کرد ،حاال
بار دیگــر مولفههایی همچــون میزان عرضه
خودروســازان ،نرخ ارز و انتظــارات تورمی
در تعییــن نرخ محصــوالت خودروســازان
تعیینکننــده خواهد بود.ایــن اظهارات در
شرایطی است که از روز گذشته تغییراتی در
نمودار قیمتی بازاررخ داده و نمودار قیمتها
صعودی شــد .فعاالن بازار تاکیــد میکنند
چنانچه سیاســتگذار کالن خودرو بهدنبال
جلوگیری از نوسانی شدن دوباره بازار است باید
مسیر عرضه خودروسازان را هموار کند ،زیرا در
شرایط فعلی این اتفاق میتواند جلوی التهابات
بازار را بگیرد .جدا از عرضه مناسب با تقاضای
بازار که در آرامش بازار نقش تعیینکنندهای
دارد ،مسووالن صنعتی کشور با قیمتگذاری
بازار و همچنین کشف خودروهای احتکاری،
به متقاضیان خودرو ایــن اطمینان خاطر را
دادهاند که میتوانند آرامش را به بازار خودرو
برگردانند .حال این ســوال مطرح است که با
تدابیر اندیشیده شده در این زمینه آیا میتوان
منتظر آرامش در بازار بود؟

الزام جانشینان پراید و پژو ۴۰۵به رعایت استانداردهای۸۵گانه
با نزدیک شدن به زمان خروج انواع پراید از خط تولید
ســایپا (از ابتدای مردادماه) که پس از خروج پژو ۴۰۵
ایران خــودرو (در ابتدای تیرماه) اجرایی میشــود ،از
خودروهای مختلفی به عنوان جانشــینان آنها یاد شــده است؛
خودروهایی که بــدون هیچ اغماضــی باید قادر بــه گذراندن
اســتانداردهای  ۸۵گانه سازمان ملی اســتاندارد باشند.ارتقای
استانداردهای خودرویی به  ۸۵مورد از سال  ۹۶آغاز شد ،در آن
زمان این استانداردها برای خودروهای وارداتی اجباری شد ،اما

واکنش ترامپ پس از شکست در انتخابات!

برای خودروهای داخلی ،یک مهلت سه ساله در نظر گرفته شد.
به گزارش اقتصادســرآمد به نقل از ایرنا ،در ایــن زمینه پیمان
پیرایش ،مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان
ملی استاندارد ایران افزود :توقف دو خودروی یاد شده ثمره تالش
سازمان ملی استاندارد در اجرای استانداردهای جدید بود.به گفته
این مقام مسوول ،استانداردهای  ۸۵گانه از سال  ۹۶فازبندی و
آگهی شد و با همکاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت اجرای آنها
در دســتور کار قرار گرفت.وی ادامه داد :در نهایت سال گذشته

مقرر شد تولید دو خودروی مذکور با پلتفرم قدیمی متوقف شود.
پیرایش خاطرنشان کرد :هر چند سازمان ملی استاندارد عالقهمند
به همراهی با خودروسازان همگام با تحریم ها و شیوع کرونا بوده
و ممکن است این مسائل و مشکالت اجرایی شدن استانداردها را
طوالنی تر کند ،اما به طور قطع ارتقای کیفیت خودروها از واجبات
است.وی یادآور شــد :از ابتدای تیرماه امســال توقف تولید پژو
 ۴۰۵و از ابتدای مرداد ماه ،توقف تولید پلتفرم ایکس  ۱۰۰پراید
اتفاق میافتد و خودروهایی که تا آن زمان برای شماره گذاری به

پلیس فرستاده شده یا می شوند ،مربوط به تولیدات پیشین ایران
خودرو و سایپا است.مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع
فلزی سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد :به این ترتیب از یکم
مرداد ماه تولید همه انواع مدل های پراید به جز وانت پراید (که آن
هم به دلیل کمبود تولید وانت از سوی وزارت صنعت درخواست
شده) متوقف میشود ،همچنین تولید پژو  ۴۰۵جی .ال .ایکس
نوع دوگانهسوز آن با تیراژ محدود برای تاکسی ها و ناوگان حمل
و نقل ادامه خواهد یافت.

صادرات  ۳۷تن زعفران
سخنگوی گمرک ایران گفت :طی  ۳ماهه اول سال
 ۳۷ ،۹۹هزار و  ۶۴۵کیلوگرم زعفــران به بیش از
 ۵۲کشور صادر کرده ایم .به گزارش اقتصادسرآمد،
سید روح اهلل لطیفی اظهار داشت :طی  ۳ماهه اول
ســال  ۹۹علی رغم دشــواریهای موجود در پی
شــیوع ویروس کرونا اقدام به صادرات  ۳۷هزار و
 ۶۴۵کیلوگرم زعفران به بیش از  ۵۲کشور داشته
ایم.سخنگوی گمرک ایران افزود :ارزش این حجم
از صادرات زعفران بالــغ بر  ۳۸میلیون و  ۵۷۹هزار
و  ۸۱۶دالر اســت.وی گفت :اصلــی ترین مقاصد
صادرات زعفران کشور به ترتیب هنگ کنگ با ۱۲
تن و  ۷۳۴کیلوگرم و بــه ارزش  ۱۴میلیون و۴۰۳
هزار و  ۳۵۵دالر و اسپانیا با  ۹تن و  ۱۹۸کیلوگرم
و امارات متحــده عربی با  ۳تــن و  ۴۸۵کیلو گرم
هستند .کشورهای ایتالیا ،کره ،آلمان ،سوئد ،فرانسه
و چین نیز سایر مقاصد صادراتی هستند.
تدوین برنامه حمایت از مرغ الین ایرانی
وزیر جهاد گفت :برای حمایــت از مرغ الین ایرانی
برنامه خاصی در دســت تهیه و انتظــار حمایت
بیشتری از بانک عامل حوزه کشاورزی در این زمینه
داریم .به گزارش اقتصادسرآمد ،کاظم خاوازی در
دیدار بــا مدیرعامل و اعضای هیــأت مدیره بانک
عامل حوزه کشاورزی ،با ترسیم شرایط فعلی بخش
کشاورزی خواســتار تغییر رویکردهای عملیاتی
بخش متناسب با شرایط شد.وزیر جهاد کشاورزی
با اشــاره به اهمیت تأمین و تولید نهادههای بخش
کشاورزی اظهار داشــت :باعث افتخار است که با
وجود فشارهای عظیم ،کشور میتواند برای تولید
نهادههای بخش کشاورزی روی پای خود بایستد و
در این زمینه از همکاری بانک عامل حوزه کشاورزی
برای تأمین نهادههای بخش قدردانی میکنیم.
انباشت  4میلیون تن کاالهای اساسی
در بنادر و گمرکات
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت)
از تشکیل ســتاد مقابله با احتکار در وزارت صمت
خبر داد و گفت :نزدیک به چهار میلیون تن کاالهای
اساسی در بنادر و گمرکات کشــور وجود دارد .به
گزارش اقتصادسرآمد ،حسین مدرس خیابانی در
چهارمین نشست شورای تشدید نظارت و بازرسی
بازار ،با تأکیــد بر اینکه دولت در هر شــرایطی ارز
کاالهای اساسی و مواد اولیه را تامین می کند ،گفت:
ستاد اقتصادی دولت تصمیم خوبی برای ترخیص
و انتقال سریع کاالهای موجود در بنادر و گمرکات
کشــور اتخاذ کرده اســت ،همواره موضوع تامین
مواد اولیه و کاالهای اساسی در اولویت بوده است
که با این تصمیم شــتاب نیز میگیرد و مواد اولیه
کارخانجات به موقع تامین میشود.

