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قیمت خودرو
روی دنده نوسان

شیری
افزایش نــرخ دالر در مــاه هــای گذشته ،بــازار
خــودرو را به گونه ای تحت تأثیر قــرار داد که
قیمت ها به شکل شگفت آوری افزایش یافت.
اگرچه در یک دوره کوتاه ،کاهش نرخ دالر،
باعث تثبیت و حتی کاهش اندک قیمت خودرو
شد اما طی  10روز گذشته با نوسان دوباره نرخ
دالر ،قیمت خودرو  10درصد افزایش یافت و
این مسئله نشان دهنده این است که هنوز ترمز
افزایش قیمت ها کشیده نشده و به همین دلیل
اکنون خریداران دست نگه داشته اند و بر این

عقیده اند تا زمانی که خرید و فروشی نباشد
قیمت خودرو افزایش نمی یابد و احتمال این
که کاهش یابد بیشتر است ،اگرچه این موضوع
چندان اشتباه نیست اما وضعیت بازار نشان
می دهــد قیمت خــودرو وابسته به نــرخ دالر
است.
یکی از شهروندان بجنوردی در این باره گفت:
زمانی که خودروی پرایدم را  38میلیون تومان
فروختم ناگهان قیمت آن به  80تا  90میلیون
تومان افزایش یافت و از آن پس با این که دایم در
بازار خودرو هستم و قیمت ها را بررسی می کنم
اما کاهش قیمت وجود ندارد و فقط ممکن است

چند روز قیمت ها افزایش نیابد.وی اظهارکرد:
خودروی تیبای صندوق دار که تا هفته گذشته
 105تــا  106میلیون تــومــان قیمت گــذاری
شده بود به  125میلیون تومان افزایش یافته
است و با این وضعیت قیمت ها دیگر توان خرید
خودرو را ندارم و به نظر می رسد تعداد زیادی از
شهروندان توان خرید ندارند و بازار خودرو مانند
گذشته خریدار و فروشنده ندارد.
یکی دیگر از شهروندان گفت :با تثبیت نسبی
نرخ دالر ،انتظار می رفت قیمت خودرو تثبیت
شود اما هر روز اخباری مبنی بر افزایش چند
درصدی قیمت خودرو منتشر می شود.
وی اظهارکرد :با این که بخشی از قیمت ها باید
مربوط به عرضه و تقاضا باشد اما شواهد نشان
می دهد با وجود نبود خریدار در بازار قیمت ها
در حال افزایش است.
وی تصریح می کند :از آن جایی که برای خرید
خودروی مورد نظرم نیاز به دریافت وام داشتم،
یک هفته تأخیر ایجاد شد و طی همین مدت
قیمت آن  20میلیون تومان دیگر افزایش یافت
و به نظر می رسد قیمت خودرو همچنان در حال
افزایش است.
یکی از فعاالن بازار خودرو با بیان این که میزان
خرید و فروش خودرو تقریب ًا به صفر رسیده است،
افزود :در گذشته خرید و فروش به راحتی انجام
می شد و هر کسی تصمیم می گرفت خودرویش
را تعویض کند ،بالفاصله این کار را انجام میداد
اما در شرایط فعلی خریدار و فروشنده هر 2
مــردد هستند و فروشندگان نمی دانــنــد اگر
خــودروی خود را بفروشند می توانند با همین
مبلغ خــودروی دیگری بخرند یا نه؟ خریداران

هم دست نگه داشته اند تا شاید قیمت ها کاهش
یابد.وی اظهارکرد :با این که محدودیت های
تــردد همچنان اعمال می شــود و ایــن موضوع
باعث کاهش تقاضا در بازار شده اما در  10روز
گذشته قیمت خــودرو افزایش یافته اســت که
دلیل آن مشخص نیست.
رئیس اتحادیه مــشــاوران خــودرو در ایــن باره
گفت :با ایــن که هر ســال با نزدیک شــدن به
تعطیالت نوروز بازار خودرو رونق می گرفت اما
امسال با وجود محدودیت ها ،خرید و فروش در
این بازار به حداقل رسیده است و  10روز پیش
به دلیل افزایش نرخ دالر ،قیمت خودرو افزایش
یافت.
«بابایی زاده» افــزود :قیمت پــژو  206تیپ 2
که  180میلیون تومان بود به دنبال باال رفتن
 10درصدی قیمت ها به  200میلیون تومان
افزایش یافت و اکنون ثابت شده است.
وی خاطرنشان کــرد :اکــنــون افــزایــش قیمت
خــودرو متوقف شده است و به نظر می رسد تا
زمان ورود خودروهای سال  ،1400همچنان
ثابت باشد.
وی تصریح کــرد :نــوســان نــرخ دالر ،عــاوه بر
خودروهای خارجی ،خودروهای داخلی را هم
تحت تأثیر قرار می دهد.وی ادامه داد :برخی به
اشتباه تصور می کنند شروع ثبت نام نمایندگی
ها ،قیمت خودرو را تحت تأثیر قرار می دهد در
حالی که سند این نوع خودروها در رهن است
و در صورت فروش موضوع تعزیراتی می شود و
به همین دلیل مشکل فروش دارد ،ضمن این
که تحویل این خودروها یک سال زمان می برد
و نمی تواند تأثیر آنی در قیمت بازار داشته باشد.

گره های کور در مسیر سرمایه گذاری
شیری -در حالی که سرمایه گذاری در هر شرایطی
می تواند راه گشای مشکالت اقتصادی باشد اما
هنوز خراسان شمالی زیرساخت های الزم را در این
بخش نــدارد و همین مسئله عامل انصراف بیشتر
سرمایه گذاران می شود.رئیس خانه صنعت و معدن

خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار ما افزود:
اگرچه در شرایط فعلی ،شیوع ویروس کرونا بر کسب
و کار و وضعیت اقتصادی جامعه تأثیر گذاشته است
اما در عین حال در بعضی از موارد ،قوانین و شناخت
نــداشــتــن بــرخــی از چــالــش هــای ســرمــایــه گ ــذاری،
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اقتصاد

بازار

زنگ افزایش قیمت در بازار موبایل
با این که
هر سال با
نزدیک شدن
به تعطیالت
نوروزی بازار
خودرو رونق
می گرفت اما
امسال هم زمان
با محدودیت
ها ،خرید و
فروش در بازار
خودرو به
حداقل رسیده
است

گفت و گو
گرههای کــوری را در ایــن مسیر ایجاد کــرده است
که باز کردن آن ها تا مرز انصراف سرمایه گذاران را
پیش می برد« .حیدریان» افزود :متأسفانه در شرایط
فعلی اگر سرمایه گذاران چالش ها و قوانین سخت
و بوروکراسی اداری را پشت سر گذاشته باشند هم
با تعطیلی فعلی عمده واحدها نیاز به سرمایه گذار
جدید نیست .وی اظهارکرد :وقتی این همه واحدهای
صنعتی راه اندازی و ماشین آالت به کار گرفته شده و
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اکنون به دلیل مشکالت اقتصادی بال استفاده مانده
است به نظر من نیازی به جذب سرمایه گذار جدید
نیست .وی خاطرنشان کرد :در شرایط فعلی جذب
سرمایه گــذار بــرای احیای واحدهای راکــد بهترین
راهکاری است که به توسعه و اقتصاد استان کمک می
کند اما اگر بخواهیم فقط سرمایه گذار جذب کنیم که
آن ها هم پس از مدتی به حال دیگر سرمایه گذاران
دچار شود ،نوعی هدر دادن وقت و سرمایه است.

شیری -از  4ماه قبل که روند بازار دالر کاهشی
شــد ،انتظار مــی رفــت قیمت اقــام و کاالهای
وابسته به دالر کاهش یابد و اگرچه در همان زمان
قیمت گوشی تلفن همراه اندکی کاهش داشت
اما این موضوع دوام نیاورد و دوباره افزایش قیمت
یافت و این روزها متوسط قیمت گوشی در بازار
بین  10تا  12میلیون تومان است.
در این میان رئیس اتحادیه لوازم الکتریکی و تلفن
همراه مرکز استان به خبرنگار ما گفت :این روزها
برخالف انتظار برخی شهروندان ریزش قیمت
نداریم بلکه نوسان داریم و اگر روزی قیمت یک
مدل گوشی  50هزار تومان کاهش یابد ،روز دیگر
همان مدل گوشی  100هــزار تومان گــران می
شود«.فتح زاده» افزود :چون قیمت تلفن همراه
وابسته به نرخ دالر است 4 ،ماه قبل با کاهش نرخ

آن ،قیمت گوشی تلفن همراه تا یک میلیون تومان
کاهش یافت اما این وضعیت دوام زیادی نداشت و
دوباره قیمت ها گران شد.
وی خاطرنشان کــرد :با توجه به کاهش قدرت
خرید مــردم ،این روزهــا وضعیت خرید و فروش
موبایل فرقی نکرده و بــازار موبایل همچنان بی
رونق است.
وی اضافه کرد :با توجه به این که به ایام نوروز
نزدیک می شویم احتمال این که طی  2هفته
پایانی تقاضا در این بــازار افزایش یابد ،وجود
دارد.
وی اظهار کرد :عمده گوشی های مورد تقاضا این
روزها در بازار موبایل بین  7تا  8میلیون تومان
است ،ضمن این که برندهای خاص قیمت های
باالی  30میلیون تومان دارند.

نکته

خراسان شمالی در انتظار رشد پله ای اقتصاد
در حالی که صنایع تبدیلی در زمینه کشاورزی،
صنعتی و معدنی می توانند به عنوان پله های
ترقی اقتصادی این منطقه به کار گرفته شوند
اما تاکنون از این ظرفیت ها به خوبی استفاده
نشده است و همچنان بسیاری از منابع معدنی
و کشاورزی و حتی گیاهان دارویی که از ظرفیت
های انکارناپذیر محسوب می شوند به شکل
خام و همراه با ارزش افــزوده از استان خارج
می شوند و مــردم منطقه همچنان پیرو وعده
های مسئوالن ،در انتظار رشد پلکانی اقتصاد
هستند.
این در حالی است که می توان گفت اقتصاد یک

منطقه زمانی رو به رشد خواهد بود که از تمام
ظرفیت هــای موجود استفاده شــود و تولیدات
عالوه بر حفظ ارزش افزوده و فراوری محصوالت،
برای جوانان آن منطقه اشتغال زایی کند و بعد به
استان ها و کشورهای دیگر صادر شود.
به گفته یکی از کارشناسان بخش صنایع ،با این
که با به کارگیری صنایع تبدیلی می توان برای
بسیاری از افــراد جامعه اشتغال زایــی کــرد اما
تاکنون سرمایه گــذاری مناسبی در ایــن بخش
انجام نشده است .استفاده بهینه از ظرفیت های
صنعتی ،معدنی و کشاورزی استان توجه جدی
مسئوالن را می طلبد.

