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حضور بانک گردشگری در دوازهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته
قیمــت  1000تومــان |
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری در این مراسم که با حضور “علی اصغر مونسان” معاون رئیس
جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،جمعی از نمایندگان مجلس،
استانداران ،سفرای کشورهای خارجی و همچنین مدیران ارشد گروه مالی و بانک گردشگری برگزار شد،
مقامات مذکور با حضور در غرفههای مختلف این نمایشگاه با ظرفیتها و توانمندیهای این حوزه آشنا
شدند و در جریان آخرین دستاوردها و پروژههای مهم گردشگری کشور قرار گرفتند.
این گزارش حاکی است؛ گروه مالی گردشگری در این نمایشگاه در سالن  ۳۵حضور دارد و با معرفی
تعدادی از مهمترین پروژههای گردشگری خود همچون سرزمین ایرانیان ،میکامال کیش ،هتلهای
فرودگاهی؛ سیتیسنتر اصفهان ،نگینافق نیایش و  ...پذیرای فعاالن و عالقهمندان این حوزه خواهد بود.

هفته نامه اقتصادی سیاسی نبض بازار
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از شروع تا اکنون

آنچه که باید درباره ی ایران خودرو بدانیم
شـرکت ايرا نخـودرو (سـهامی عـام) در مـرداد
مـاه سـال  1341بـا سـرمایه  100میلیـون ریـال
تاسـیس و در شـهریور ماه همان سـال تحت شماره
ثبـت  8352و شناسـه ملـی  10100360794در
اداره ثبـت شـرکتهاي تهران بـه ثبت رسـید .تولید
اولیـه شـرکت ،اتوبوسـهاي معـروف بـه «الپـي»
بود کـه شاسـی آن از آلمـان وارد می شـد و با نصب
اتـاق بـر روي آن در کارخانه شـمالی فعلی شـرکت
ايرانخـودرو مونتـاژ مـی گردیـد .در ادامـه ،شـرح
مختصـري از رويدادهـا و دسـتاوردهاي شـرکت
ايرانخـودرو از سـال  1345تـا کنـون ارائـه مـی
گـردد:

پژو بـه سـالن اتوبـوس بـود کـه ایـن سـالن در دو
شـیفت ،سـاالنه  6000دسـتگاه اتوبوس تولید می
کرد .تحـول دوم ،همزمان بـا توقف تولیـد پیکان و
تعطیل شـدن کارخانـه تالبـوت و نداشـتن نیروي
محرکـه و اعلام آمادگـی پـژو بـراي عقد قـرارداد
بـا شـرکت ایرانخـودرو بـود کـه شـرکت ،ناگزیـر
تصمیم به نصب موتـور  504بـر روي پیکان گرفت
و پیکان به «پیکاژو» و سـپس به «پیـکان» 1800
تغییر نـام داد.
از مهمتریـن تحـوالت سـال  1370مـی تـوان به
تولیـد مجـدد پیـکان و تاسـیس شـرکت سـاپکو
اشـاره نمـود.
در سـال  1373از بزرگتریـن تحـوالت ابتـدا
تدوین برنامه هفت سـاله شرکت و سـپس افزایش
تیراژ تولید بیـش از  300هزار دسـتگاه در سـال را
می تـوان ذکـر کـرد .از جمله اهـداف اسـتراتژیک
در برنامه  7سـاله موضـوع کیفیت و بهبود مسـتمر
بـود کـه در راسـتاي آن اجـراي پـروژه اسـتقرار
اسـتاندارد ايزو 9000و بهره مندي از نظام تضمین
کیفیـت در نظر گرفته شـد و تـا پایان سـال 1377
بسیاري از واحدهاي تولیدي گواهینامه ايزو9002
کردنـد .از دیگر اهداف افزایش کمـی و کیفی تعداد
قطعـات سـاخت داخـل خودروهـاي تولیـدي بود
کـه بـا تشـکیل شـرکت سـاپکو ایـن مهـم تحقق
یافت .تحـول بـزرگ دیگر ایجـاد مرکـز تحقیقات
ایرانخـودرو بـا سـرمایهگذاري بـاال بود کـه منجر
به طراحـی محصـول سـمند گردید.
در سـال  1381با تدویـن برنامه  10سـاله ،برنامه
شـرکت بر دسـتیابی بـه جایگاه یـک شـرکت تراز
جهانی و حرکت به سـوي جهانی شـدن قرار گرفت
و در ایـن راسـتا از جملـه اهـداف اسـتراتژیک در
برنامه  10سـاله ،افزایش کیفیت ،تنـوع محصوالت
بویـژه سـمند ،جمـع آوري پیـکان ،حفـظ قیمـت،
رقابت پذیـري و دریافـت تکنولوژي نویـن از خودرو
سـازان جهان اعلام گردیـد .از دیگر اهـداف بزرگ
ایرانخـودرو که بطـور جدي دنبال شـده مـی توان
کاهـش هزینـه و حضـور در صحنـه بـازار داخلی و
توسـعه صادرات به کشـورهاي مختلـف را نـام برد.
همچنیـن تولیـد انبـوه خـودرو سـمند بـه عنـوان
خـودرو ملـی در سـال  1381آغازگردید.
در سـال  1382پـروژه هـاي پارس سـال ،سـمند
سـال و پـژو  206صنـدوقدار آغـاز گردید.

مذاکراتی انجـام گرفت کـه در نهایت منجـر به عقد
قـرارداد تولید پژو  305شـد .امـا قبل از انجـام کار و
همزمـان با وقـوع انقلاب اسلامی تمامـی صنایع،
ملی و در اختیـار دولت قـرار گرفت .با وقـوع انقالب
اسلامی بـه موجـب بنـد الـف قانـون حفاظـت و
توسـعه صنایع ایران مصوب  1358-4-16شـوراي
انقالب اسلامی ،شـرکت ایران ناسـیونال بـه اعتبار
نوع صنعـت ،زیر مجموعـه سـازمان صنایـع ملی با
مدیریـت وزارت صنایـع قـرار گرفـت و ملـی اعلام
گردید .ایـن دوره همزمان با شـروع جنگ تحمیلی
عـراق علیه ایـران بـود کـه از مهمترین مسـائل این
دوره وجود مشـکالت ارزي و اقتصادي از جمله نبود
واردات ،دشـواري تهیـه مـواد اولیه از خـارج ،ضعف
کیفیت و تحویـل به موقع و فرسـودگی دسـتگاهها
در ايرانخـودرو بـود کـه تـا سـال  1361همچنـان
ادامه داشـت.
سـال  1362یکی از سالهاي کم مسـاله و پررونق
تولید اسـت که علـت آن ،وضعیـت مناسـب ارزي و
اسـتراتژي وزارتخانه بود و در واقع این رشد در سایر
صنایع به چشـم مـی خورد.
سـال  1364بـا کاهـش درآمدهـاي ارزي نشـانه
هـاي بحـران صنعتـی ،اقتصـادي و تولیـدي آغـاز
گردیـد تـا آنجـا کـه در سـال  1365کارخانـه در
آسـتانه تعطیلـی قـرار گرفـت.
در سـال  1367با پذیرش قطعنامه  598سـازمان
ملل مسـأله تعییـن خودروي سـواري بـا هماهنگی
کامـل سـازمان و وزارتخانه مطرح و قرارداد سـاخت
پژو  405در مدت  3سـال ،منعقـد گردید.
در سـال  1368همزمـان بـا تاکید دولت بـر تولید
خودروهایـی کـه کاربري عمومی داشـته باشـد ،دو
تحـول بـزرگ روي داد .اولیـن تحول تبدیل سـالن

در سـال  1383سـازمان در راسـتاي ارتقـاي بهره
وري و امـکان بهتـر برنامـه ریـزي و کنتـرل فعالـی
تهـاي خود اقـدام به اسـتفاده از نظـام برنامـه ریزي
یکپارچـه منابع از شـرکت  SAPنمود .در این سـال
پروژه هـاي پـژو پـارس  ELXو سـمند ال ايكس به
بهره بـرداري رسـید.
در سـال  1384خـروج پیـکان از سـبد تولیـد
محصوالت شـرکت ایرانخودرو به عنـوان گامی در
جهـت ارتقاي سـطح تکنولـوژي در داخل سـازمان
و حرکتی بسـوي ارتقـاي رضایـت مشـتریان انجام
شـد و محصـوالت  206صنـدوقدار ،روا بـا موتـور
بهینه OHVو سـمند سـریر تولیـد گردیـد .در این
سـال موتـور ملـی پایـه گاز سـوز طراحـی شـد و
ايرانخـودرو بـه بازارهـاي جهانـی وارد گردیـد.
در سـال  1385خـط تولید موتـور ملی بـا حضور

در سـال  1345قـراردادي بـا شـرکت روتـس
انگلیـس بـه منظـور تولیـد پیـکان ،منعقـد گردید
که یک سال بعد در  24اردیبهشـت  1346کارخانه
خودروسـازي بـه نام «ایـران ناسـیونال» با سـرمایه
حـدود  400میلیـون ریـال تاسـیس گردیـد کـه
شـامل زمین ،اعتبار بانکی ،ماشـین آالت نو و کهنه،
که قـادر به مونتـاژ روزانـه  10دسـتگاه سـواري و 7
دسـتگاه اتوبـوس و کامیـون بود.
از سـال  1346تـا  1357پیـکان در مدلهـاي
مختلـف کار ،لوکـس ،جوانـان ،استیشـن و وانـت و
اتوبوس در مدلهـاي اتوبوس  302شـهري ،بیابانی
و سـوپرلوکس و مینـی بـوس و آمبوالنـس تولیـد
مـی گردیـد .افزایـش تولیـد از سـال  1346شـروع
و سـرانجام در سـال  1356حدود  98000دسـتگاه
پیـکان تولیـد گردیـد .
در سـال  1352هدف و سیاسـت اصلی شـرکت بر
مبنـاي تولید داخلـی قطعـات و خودکفائـی مطرح
گردیـد ،کـه در ایـن راسـتا شـرکتهاي بلبرینگ،
پیسـتون و ایـدم تبریـز و شـرکت رضـاي مشـهد و
ریختهگـري تاسـیس شـد.
در سـال  1353با افزایش قیمت نفت و درآمدهاي
ارزي ،شـرکت ایران ناسـیونال به منظـور حفظ بازار
تصمیم به تولیـد پژو گرفت و سـهام شـرکت نیز در
همین سـال وارد بـورس گردید و حـدود  45درصد
از سـهام شـرکت به عموم واگـذار گردید.
در اواخر سـال  1356و اوایل سـال  1357با توجه
بـه اینکـه پیـکان قدیمـی شـده بـود ،تعویـض آن
در دسـتور کار قـرار گرفـت و بـر همیـن اسـاس به
منظـور تولیـد خـودروي جدیدتري بـا پژو فرانسـه

رئیس جمهـور راه اندازي شـد و پـروژه هـاي تولید
سمند آذربایجان ،بالروس و سـوریه به بهره برداري
رسـید .به عالوه ،در این سـال محصول تنـدر 90نیز
با همکاري شـرکت رنو به سـبد محصوالت شـرکت
افـزوده شـد و باعـث گردیـد انحصـار همکاريهاي
بیـن المللـي ایرانخـودرو از شـرکت پـژو خـارج
گردد .پـروژه تولیـد سـمند در ونزوئال در این سـال
نیـز آغـاز گردید.
در سـال  86ايرانخـودرو موفق به کسـب تندیس
بلوریـن در جایـزه ملـی کیفیـت ( )EFQMگردید.
خطوط تولیـد در سـایتهاي تبریز ،سـنگال و مصر
راه انـدازي و محصول جدید سـمند سـورن بـه بازار
عرضه شـد.
در سـال  87دومیـن خـودرو ملـی ايرانخـودرو با
نـام رانا طراحـی گردیـد .در ایـن سـال ايرانخودرو
بعنـوان صادرکننـده نمونـه کشـور ،جایـزه ملـی
صادرات را کسـب نمود .همچنین موفـق به دریافت
تندیس بلوریـن واحد برتر تحقیق و توسـعه کشـور
گردیـد.
در سـال ، 1388ايرانخـودرو نقـش چشـمگیري
در افزایـش تولیـد خـودرو در کل کشـور ایفـا نمود
و بـا تمرکز بـر صـادرات برنـد ملـی ،موفق به رشـد
 40درصدي صادرات خودرو ساختهشـده از شـبكه
ايرانخـودرو گردیـد .در ایـن سـال اولیـن خـودرو
مجهـز بـه فنـاوري نانـو نیـز توسـط ايرانخـودرو
طراحـی و نمونـه سـازي گردید.
در سـال  1389رکـورد تولید  755.555دسـتگاه
خودرو سـبک براي اولیـن بار در تاریـخ منطقه ثبت
گردیـد و نزدیـک بـه نیمـی از سـهم تولید خـودرو
سـبک کشـور در اختیـار ایرانخـودرو قـرار گرفت.
همچنین بنا بر اعالم سـازمان مدیریـت صنعتی در
همایش معرفی شـرکت هـاي برتـر ایران ،شـرکت
ایرانخودرو بـه عنـوان ”برترین شـرکت ایرانی“ در
شـاخصهاي ذیـل معرفی شـد:

مجـدد صـادرات بـر مبنـاي منویـات مقـام معظـم
رهبري و دسـتیابی به صادرات  40هزار دسـتگاهی
در سـال  1389بـا تمرکز بر نشـان ملـی و بازارهاي
کشـورهاي اسلامی منطقـه و صـادرات از شـبکه
ايرانخودرو در دسـتور کار این شـرکت قـرار گرفت
که درنتیجـه آن نزدیـک بـه  30درصـد از تولیدات
خودرو ملـی در سـال  1389صـادر گردیـد و منجر
بـه افزایش چشـمگیر سـهم برند ملی شـده اسـت.
«دنا» بهعنـوان جدید تریـن محصـول ايرانخودرو
با بهـره گیـري از طراحي بـهروز جهانی بـراي اولین
بار و بطـور کامل بـا سـرپنجه هنرمند کارشناسـان
و طراحـان ایرانـی طراحـی گردیـده اسـت .مراحل
طراحـی و نمونـه سـازي دنـا در کوتـاه تریـن زمان
ممکـن و کمتر از یک سـال صـورت پذیرفته اسـت.

بخشـد .به همين دليـل ايران خـودرو از حـدود 10
سـال پيش توليد محصوالتي را كـه مالكيت معنوي
آنها را كامال در اختيار داشـته باشـد ،در دسـتور كار
قـرار داد .خودروي سـواري سـمند به عنـوان اولين
ثمـره ايـن تالش پـس از تولـدش علاوه بـر اين كه
لقب نخسـتين خـودروي ملـي ايـران را بر پيشـاني
داشـت ،ورود صنعـت خـودرو ايـران را بـه دورانـي
جديـد و روشـن نيـز نويـد داد .دوراني كه خـروج از
مونتـاژكاري و ايجـاد برندهايي جهانـي و حضور در
بازارهاي بيـن المللـي را گريزناپذير كـرد .برندهاي
سـمند و سـورن خيلي سـريع بـه بازارهـاي جهاني
راه يافتـه و بـه تدريـج جـاي خـود را در ميان سـاير
خودروهـاي خارجـي بازكردنـد .برند ايـران خودرو
نيـز بـا اتكا بـه ايـن حضـور و بـا بـه كارگيـري توان
تمام شـركت هاي تابعـه خود ،اكنـون با نـام “ايكو”
( )IKCOدر عرصـه بيـن المللي به برندي شـناخته
شـده تبديل و بـا حضـور در رنكنيگ هـاي جهاني،
هـر روز بيـش از گذشـته بـر ارزش آن افـزوده مـي
شـود.

گروه صنعتي ايران خودرو

کسب رتبه نخست در شاخص فروش
کسب رتبه نخست در شاخص اشتغالزایی
کسب رتبه دوم در شاخص سودآوري
برتریـن گـروه صنعتـی در میـان گرو ههـاي
خودروسـازي کشـور
برگزیده شرکتهاي پیشرو در سراسر کشور
همچنیـن رشـد حـدود دو برابـري ارزش سـهام
شـرکت ،بهبـود  40درصدي شـاخص هـاي کیفی
ایـدرو بـراي محصـوالت ايرانخـودرو ،مدیریـت
نقدینگـی و تامیـن منابـع مورد نیـاز زنجیـره تولید
و بهینه شـدن مطالبـات سـاپکو را می تـوان برخی
از اهـم دسـتاوردها و موفقیتهـاي ایرانخـودرو در
سـال  1389دانسـت  .کاهش قیمت  2تا 5درصدي
در  65محصـول مختلـف تولیـدي ،همزمان بـا آغاز
فـاز اجرايي طرح هدفمنـدي يارانههـا از دیگر موارد
شـایان توجـه در این سـال اسـت .بازنگـري و احیاء

ایـن خـودرو در فروردیـن سـال  1390رونمایـی
گردیـد.

برند ايران خودرو
در دنيـاي امـروز برنـد خـودرو بايـد برنـدي جهاني
باشـد تـا بتواند بـه حيـات خـود ادامـه دهد.
بـا وجـودي كـه گـروه صنعتـي ايـران خـودرو بـا
برندهـاي بزرگـي در دنيا همـكاري داشـته و پروژه
هـاي مشـتركي را بـا كمـك آنـان در بخـش هـاي
مختلـف تاميـن ،توليـد ،فـروش و خدمـات پـس از
فـروش بـه انجـام رسـانده ،امـا ايـن شـركت تالش
داشته اسـت كه در فضاي كامال رقابتي بازارجهاني،
برندهـاي مختص بـه خـود را معرفـي كـرده و ارتقا

ايـران خـودرو در سـال  1341بـا هـدف توليـد و
فـروش انـواع خـودرو بـا نـام اوليه ايـران ناسـيونال
تاسـيس شـد .بعـد از سـال هـا ايـن شـركت در پي
توسـعه فعاليت هايش و بـا توليد  1ميليـون خودرو
سـواري و تجـاري و بـا بـه كارگيـري  21هـزار نفـر
نيروي انسـاني به بزرگترين گروه صنعتي درمنطقه
خاورميانـه و شـمال آفريقـا ( ) MENAتبديل شـد
كه بـه فعاليـت هـاي صنعتـي و خدمـات در بخش
صنعـت خـودرو مـي پرداخـت .ايـران خـودرو بـا
هدف رسـيدن به كالس جهانـي ،به تاسـيس مركز
تحقيقات ،و مراكز تسـت خـودرو ،توسـعه موتور به
همراه جديدترين ماشـين آالت و تجهيزات توليدي
خـود پرداخت .اقداماتـي كه با همكاري كشـورهاي
عمده اروپايـي در بخش صنعـت خـودروي آلمان و
فرانسـه حاصل شـدند .ايران خودرو داراي شـركت
هـاي تابعه متعـددي اسـت كـه در قالب يـك گروه
واحـد ،اين شـركت را بـه سـوي اهدافش يـاري مي
دهنـد .ايـن شـركت هـا در بخـش هـاي مختلفـي
از جملـه ،تاميـن قطعـات ،سيسـتم هـا و تجهيزات
توليدي ،خدمـات پس از فـروش ،نيـروي محركه و
 ....فعاليـت دارند .همچنيـن ايران خـودرو در حوزه
هاي سـرمايه گذاري ،امور مالي  ،ليزينگ و توسـعه
كسـب و كار سـرمايه گـذاري هايـي كرده اسـت.

سبد برند آيكو
ايـران خـودرو در بخش خـودرو سـواري بـه منظور
اسـتفاده از مزاياي همكاري با خودروسـازان كالس
جهاني و تنوع بخشـيدن به منابع شـركت در بخش
هاي مختلف بـازار ،همكاري هاي اسـتراتژيك خود
را با خودروسـازان بزرگ جهاني توسـعه داده اسـت
( مرسـدس بنز  ،پـژو ،رنو و سـوزوكي) .علاوه براين
ايران خودرو بـه ايجاد برند خـود پرداخـت و آن را با
خودرو سـمند كليد زد.
در بخش خودروهاي تجاري ،شـركت ايـران خودرو
ديـزل از شـركت هـاي تابعـه گـروه صنعتـي ايران
خودرو توانست اولين سـايت خارجي شركت دايملر
را ايجـاد كـرده و به توليـد انـواع اتوبـوس و كاميون
بپردازد  .در حال حاضر شـركت ايران خـودرو ديزل
بـا همـكاري دايملـر ايـي جـي و هيونـداي ،درحال
توليـد ون ،مينـي بـوس ،اتوبـوس ،كاميـون هـاي
سـبك و سـنگين است.
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پرتقال فروش

آنکس که بداند و نداند که بداند

قیمتی را دارد بنابراین پرونده تخلف اختفا و عدم
عرضه کاال برای این واحد تشکیل و برای بررسی
بیشتر به یکی از شعب تعزیرات حکومتی فارس
ارجاع داده شد.
رایگانی اظهار داشت :همچنین در گشت مشترک
سیار تعزیرات فارس با همکاری سازمان صنعت،
معدن و تجارت از یک انبار نگهداری الستیک
خودرو سنگین در سطح شهر شیراز ،تعداد زیادی
از انواع الستیک خودروهای سنگین به ارزش
تقریبی  4میلیارد ریال که به قصد سودجویی در
این محل احتکار شده کشف و با محرز شدن تخلف
محل مورد نظر پلمپ و پروند های در این راستا
تشکیل و به شعبه ویژه ای ارجاع شد تا نسبت به
رسیدگی فوری به موضوع و برخورد با فرد خاطی و
تعیین تکلیف الستیک های مکشوفه اقدام شود.

احتکار محصوالت
ایران خودروی تبریز
یک انبار احتکار خودرو در شهرستان آذرشهر کشف و پلمب شد .گفته میشود حدود
 8هزار و  850دستگاه خودروی سمند در پارکینگ ایران خودرو تبریز دپو شده بود که البته
ایران خودرو دلیل آن را کسری قطعات میداند.
به تازگی تصاویری از انبار پر شرکت خودروسازی ایران خودرو در جاده تبریز-آذرشهر
منتشر شد .در حالی که بیشتر شرکتهای خودروسازی کشور فروش محصوالت خود را
متوقف کردهاند و روز به روز بر قیمت خودرو در بازار ایران افزوده میشود ،اخیرا تصاویری
منتشر شده که نشاندهنده احتکار خودرو در پارکینگ ایران خودرو تبریز است .طبق این
تصاویر ،پارکینگ این شرکت مملو از خودروهایی است که عرضه آنها به بازار میتوانست به
بهبود وضعیت بازار کمک کند ،اما خودروسازان مدعی شدهاند که به دلیل کمبود قطعات امکان
تولید و عرضه محصوالت خود را ندارند.

توجیه احتکار خودرو
از سوی ایران خودرو

پس از انتشار این تصاویر ،مدیرعامل ایران خودرو
تبریز اظهار کرد میانگین تولید روزانه این شرکت
 300دستگاه خودروی سواری است که به دلیل
کسری برخی قطعات ایمنی و الکترونیکی ،حدود
 6هزار و  500دستگاه به صورت ناقص تولید شده
است .حمید حاجی زاد منصور در ادامه افزود از
ابتدای سال جاری تاکنون حدود  30هزار دستگاه
خودروی سواری در ایران خودرو تبریز تولید شده
است و در حال حاضر  9هزار و  400دستگاه خودرو
در پارکینگ این شرکت موجود است .از این تعداد
 2هزار و  900دستگاه خودرو آماده تحویل به
مشتریان بوده ،اما  6هزار و  500دستگاه خودرو به
دلیل کسری قطعات در پارکینگ خوابیده است.
وی تاکید کرد با تامین قطعات مورد نیاز ،این
تعداد خودرو به زودی به مشتریان تحویل داده
میشود و در صورت تاخیر در تحویل نیز ماهانه
 16درصد سود تاخیر به عنوان جبران خسارت به
مشتری پرداخت میشود .مدیرعامل ایران خودرو
تبریز همچنین عنوان کرد که موجودی پارکینگ
این شرکت قبال به سازمان تعزیرات حکومتی
اعالم شده و این گونه اظهارات شتابزده و غیر
کارشناسی تنها باعث التهاب بیشتر بازار خودرو

میشود.
به دنبال انتشار این اخبار و پیگیریهای انجام شده،
یداهلل رستمی ،فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر
از پلمب این انبار احتکار خودرو در کارخانه ایران
خودرو تبریز خبر داد .وی در این رابطه اظهار کرد
پس از رسیدگی به این موضوع و مراجعه به این
انبار ،تعداد  8هزار و  845دستگاه خودروی سمند
احتکار شده کشف و انبار به دستور مقام قضایی
پلمب و به مراجع قضایی تحویل داده شد .اکبر
امراهی ،دادستان آذرشهر نیز بیان کرد با توجه
به شرایط کشور ،قوه قضاییه با محتکران قاطعانه
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برخورد میکند .بر همین اساس با ورود به موضوع
احتکار خودرو سمند در یکی از انبارهای ایران
خودرو ،دستور پلمب صادر شد.

یک رسوایی بزرگ دیگر
برای ایران خودرو
سخنگوی سازمان تعزیرات از اختفای ۱۹۰۰
خودرو در انبار ایران خودروی شیراز به بهانه نبود
قطعات خبر داد.
به گزارش آفتابنیوز؛ سید یاسر رایگانی سخنگوی
سازمان تعزیرات حکومتی در گفتوگو با تسنیم

لطفا مجری نشوید!

حرفهای تکراری ،اجراهای تکراری
تصور کنید شب ،پس از پایان ساعات کار یا دانشگاه به منزل می رسید ،کنترل را در دستان خود
گرفته و تلویزیون را روشن می کنید.
از این شبکه به آن شبکه ،از باال به پایین ،هر برنامه با یک مجری ،گوینده ها یکی پس از دیگری
در قالب های تکراری ،کسل کننده و تقلیدی.
بدون خالقیت ،تمرکز و تنوعی چشمگیر....
البته نباید از برنامه سازها هم غافل شد ،به گمان آنها هم انگیزه ای برای تولید یک برنامه با سوژه
ای جذاب ندارند .به همین دلیل مجری های ما هم با ورود و اجرای برنامه می خواهند یک شبه
معروف شده و با تقلید از مجریان موفق و متخصص اجرای خود را ادامه می دهند .در این بین
باید به حال بیننده افسوس خورد که مجبور است برای سرگرمی هم که شده سوتی ها ،تکرارها و
جنجالهای خالی از جذابیت این مجریان را تحمل نماید.
چه شد که به اینجا رسیدیم؟!
نه به آن قدیم ها که مجری و گوینده ها بسیار خشک ،رسمی و بدون هیچ حرکتی برنامه اجرا
می کردند و حاال که به جایی رسیدند که خیلی لوس و بی مزه شده اند .البته هنوز هم هستند
مجریهای کاربلد و حرفه ای ،که تعدادشان به اندازه انگشتان یک دست هم نیست.
در کل شاید بتوان گفت یکی از دالیل مهمی که باعث شده تعداد گوینده های توانمند زیاد نباشد
این است که بیشتر این افراد بدون هیچ آموزش علمی و تخصصی در رسانه ها ظاهر می شوند.
پس به افرادی که تمایل دارند وارد این عرصه گویندگی و مجریگری شوند و یا حتی دوستانی
که تجربه اجرا داشته اند ،پیشنهاد می شود برای دیده شدن و از همه مهمتر ماندگار شدن در
قاب تلویزیون و یا رادیو حتما آموزشهای تخصصی و حرفه ای را زیر نظر افرادی که در این زمینه
تجربههای ارزنده ای دارند ،بگذرانند.
در صورت تمایل به گذراندن دوره های تخصصی گویندگی و اجرا ،از سایت ما به آدرس الکترونیکی
 www.nikkhahacademy.irدیدن نمایید.

گفت :روز گذشته (شنبه  13مردادماه سال جاری)
گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان فارس به
همراه نیروی انتظامی و بازرسین سازمان صنعت ،
معدن و تجارت از کارخانه مونتاژ پژو پارس واقع
در شهر شیراز بازرسی به عمل آوردند که در
بررسیهای اولیه مشخص شد خطهای تولید
مشغول به فعالیت و مونتاژ هستند و حدود 1900
دستگاه خودرو در محوطه کارخانه پارک شده
است .وی افزود :طی توضیحاتی که توسط مدیر
عامل و عوامل اجرایی کارخانه ارائه شد و در بررسی
صحت و سقم موضوع که از سوی اکیپ بازرسی به
عمل آمد ،علت عدم عرضه خودروهای مذکور در
بازار ،کمبود قطعاتی از جمله آمپر ،کیسه هوا ،رادیو
پخش و  ...بوده که توسط شرکت مرکزی ایساکو
تامین نشده است و باید توسط شرکت مذکور در
جهت عرضه در اختیار کارخانه های مونتاژ سراسر
کشور قرار می گرفته که این امر محقق نشده است.
سخنگوی تعزیرات حکومتی تصریح کرد :در
بازرسی از انبار قطعات ،سیستم مکانیزه انبارداری
و مکاتبات این کارخانه مشخص شد ،کمبود این
قطعات که از اواخر اردیبهشت ماه تشدید شده
که مراتب توسط کارخانه به سایت مرکزی ایساکو
اعالم و سایت مرکزی نسبت به تامین بخش اندکی
از نیاز کارخانه مستقر در شیراز اقدام کرده و براین
اساس شرکت ایران خودرو مرکز به بهانه کمبود
قطعات مذکور که نوعا از قطعات جزیی بوده و
قابلیت فراهم شدن را دارد؛ در این خصوص قصد
سوءاستفاده به منظور بهر هبرداری از نواسانات

پیش فروش محصوالت یا
سرپوش گذاشتن روی افتضاح
پس از اعالم قیمت های جدید خودروهای داخلی از
سوی شورای رقابت ،روزهای گذشته طبق روال هر
ساله ،ایران خودرو و سایر خودروسازان طرح پیش

فروش ویژه عید سعید فطر را در رسانه ها مطرح
کردند تا مشتری ها مورد نظر خود را در این بازه
زمانی جذب و محصوالت خود را به فروش برسانند.
مصطفی خان کرمی معاون بازاریابی و فروش
ایران خودرو در این باره اظهار کرد :در راستای
انجام تعهدات مبنی بر عرضه محصوالت و تامین
نیاز مصرف کنندگان حقیقی بازار ،فروش ویژه
محصوالت ایران خودرو (مرحله دوم فروش ویژه
عید فطر) در قالب روشهای “پیش فروش و
فروش قطعی” ،روز یکشنبه  27خرداد اجرا خواهد

پرونده :ایران خودرو

شد .وی توضیح داد که ایران خودرو در راستای
مبارزه با دالالن و واسطه های سودجو ،به صورت
گسترده نسبت به فروش محصوالت خود اقدام
خواهد کرد.
وی تصریح کرد :در فروش های آتی ایران خودرو،
بیش از 100هزار دستگاه خودرو در روش های
مختلف عرضه خواهد شد.
خان کرمی با بیان اینکه ایران خودرو با عرضه
مرتب و مداوم محصول به بازار ،نیاز مشتریان را
تأمین کرده است ،گفت :دلیلی برای نگرانی و عجله
برای خرید محصول از بازار آزاد وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد :تمامی قیمت های فروش ویژه
محصوالت ایران خودرو مطابق لیست قیمت این
تولیدکننده بوده و هیچ یک از نمایندگی ها اجازه
دریافت وجه اضافه از مشتریان را ندارند .بر همین
اساس مشتریان می توانند در صورت مشاهده
چنین مواردی ،با شماره تلفن  096440تماس
گرفته و موضوع را گزارش دهند.
معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو تاکید کرد:
با برنامه ریزی صورت گرفته مشتریان حقیقی
دغدغه ای برای خرید خودرو از بازار آزاد نخواهند
داشت و می توانند با خیالی آسوده از طریق پایگاه
اینترنتی فروش محصوالت ایران خودرو و یا

نمایندگی های مجاز ایران خودرو یکی از روش
های فروش پیش بینی شده را انتخاب و نیاز
خودرویی خود را برطرف کنند.
گفتنی است دور دوم فروش ویژه محصوالت ایران
خودرو به مناسبت عید سعید فطر از ساعت 10
صبح روز یکشنبه  27خرداد آغاز و تا زمان تکمیل
ظرفیت ادامه خواهد داشت .متقاضیان می توانند
با مراجعه به سایت فروش اینترنتی محصوالت
شرکت ایران خودرو و یا نمایندگی های مجاز
سراسر کشور نسبت به نام نویسی اقدام کنند.
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از هول حلیم در دیگ افتادن

ایران خودرو
درباره مملکت
چه فکری می کند؟

با وجـود اینکه نام نویسـی پیـش فروش خـودروی
 2008طـی روزهـاي اول و سـوم تيرماه  96توسـط
ایـران خـودرو انجـام شـد ،خبـری بـی سـروصدا
در برخـی رسـانه هـا منتشـر شـد و آن ،اظهارنظـر
دیرهنـگام رئيـس سـازمان حمايـت از مصـرف
کننـدگان دربـاره پیـش فـروش اولیـن خـودروی
پسـابرجامی آبـی پوشـان جـاده مخصـوص بـود؛
اظهارنظـری کـه بـه دردسـرهای ثبـت نـام و پیش
فروش این خـودروی اروپایـی ـ که قرار اسـت ایران
خـودرو آن را عرضـه کنـد ـ افـزوده اسـت.
پـس از آنکـه تحـت فشـار رسـانه هـا در خصـوص
تخلفـات ایـران خـودرو در ماجـرای پیـش فـروش
پـژو  2008ـ کـه در ابتـدای ثبـت نـام هیـچ قیمت
نهایـی بـرای آن ذکـر نشـده بـود ـ مدیر عامـل این
خودروسـازی مجبور شـد ،قیمت نهایـی این کراس
اور را حـدود  100میلیون ( 99میلیـون و 800هزار
تومـان) عنـوان کنـد ( در سـال  ،) 96برخی رسـانه
هـا ،دریافـت بیـش از  60درصـد قیمت نهایـی این
خودرو را بـه عنوان پیش ثبـت نام ،تخطـی از قانون
عنـوان کردند.
هرچنـد قیمت تمـام شـده ایـن خـودرو در جهان،
زیـر  70میلیون تومان اسـت و پیشـتر در مـورد آن
گزارش هایی در سـایتهای مختلـف خبری تحلیلی
منتشـر شـد ،ایـران خـودرو بـه رغـم افزایـش 30
میلیونی قیمت پژو  2008نسـبت بـه قیمت جهانی
آن ،بـاز هـم در پیش فـروش ایـن خـودرو ،از قانون
تخطـی کـرده و در دو موضـوع مبلـغ دریافت شـده
بـه عنـوان پیـش پرداخـت و تاریخـی کـه خـودرو
را بایـد بـه مشـتریان تحویـل بدهـد ،درسـت عمل
نکرده اسـت.
گفتـه مـی شـد« ،سـيد محمـود نوابـي» رئيـس
سـازمان حمايـت از مصـرف کننـدگان کـه باید در
همـان روزهـای پیـش فـروش خـودروی  2008از
جایـگاه حمایـت از مـردم و مصـرف کننـدگان بـه
تخلفات ایـران خودرو اشـاره مـی کرد و جلـوی آن
را می گرفـت ،در اقدامـي دیرهنگام اعلام کرده که
مشـتريان مـي تواننـد مابـه التفـاوت قيمـت پيش
فـروش را از خودروسـاز پـس بگيرنـد.
در همیـن ارتبـاط ،غالمعلی جعفـرزاده مـی گوید:
صنعـت خودروسـازی ما بـه صـورت ظالمانـه ای از
مـردم سوءاسـتفاده مـی کنـد؛ اینکه مـا پنـج هزار
کارگر داریـم و اگـر فضـای رقابتـی بـرای آن ایجاد
شـود ،قطعـا بازنـده خواهـد بود ،باعث شـده اسـت
کـه بـه مـردم ظلـم کند.
ایـن نماینـده مجلـس گفـت :فکـر مـی کنـم بایـد
تصمیـم اساسـی در ایـن بـاره گرفتـه شـود؛ مثلا
همیـن موضـوع خـودرو  2008ـ کـه چنـد وقـت
پیش ثبت نـام آن انجام شـد ـ بنـا بر اعالم سـازمان
حمایت از مصرف کننده ،حداقـل  30درصد از مردم
اضافه دریافت کـرده اند .این معنی نـدارد ،حتی اگر
ایران خـودرو اعالم کنـد که ایـن افزایـش دریافتی
ها را به عنوان سـود حسـاب می کنـم و در پرداخت
های بعـدی جبـران مـی کنم هـم خالف اسـت.
وی افـزود :نمـی تـوان سـر یکـی را کاله گذاشـت و
پولـی از وی گرفـت و بعـد گفت ،سـود خواهـد داد.
شـاید ایـن فـرد نخواهـد بهـره بگیـرد و یا دوسـت
نـدارد پیـش پرداخـت آن بیشـتر از حـد منطقـی
باشـد .اکنون زمـان آن رسـیده کـه همـه مجموعه
هـای نظارتـی بـه موضـوع ورود کننـد.
وی همچنین ادامـه داد :ایـن اولین بـار و دومین بار
نیسـت که خودروسـازی هـا ایـن کار را انجـام داده
اند ،بـه گونه ای کـه این یـک روال برای آنها شـده و
آنها به این کار عادت کـرده اند .اوال باید کمیسـیون
صنایع به ایـن موضـوع ورود کند و مسـئوالن با آنها
برخـورد کننـد و دوم آنکه دسـتگاه قضا بایـد به این
موضـوع ورود کنـد .همچنیـن باید گزارشـی درباره
این موضـوع تهیه و بـه مجلس داده شـود.
از سـوی دیگـر ،مدعـی العموم هـم باید بـه موضوع
وارد شـود تا ایران خـودرو و یـا هر صنعـت دیگری،
فکـر نکنـد کـه کشـور صاحـب نـدارد و بـه مـردم
زور بگویـد .مـردم بایـد برایشـان جـا بیفتد کـه قوه
قضاییـه حامی آنهاسـت.
وی در پایـان یـادآور شـد :ایـران خـودرو یک سـپر
انسـانی برای خود درسـت کرده و به واسـطه همین
پنج هـزار نیـروی انسـانی کـه دارد ،جیب مـردم را
می زنـد .خودروسـازهای ما یـک کشـتارگاه بزرگ
در کشـور دارند .البته ما نمی گوییـم ،اینها هیچ کار
درسـتی انجام نداده اند؛ اما اگر اقدامات انجام شـده
در یک کفه ترازو گذاشـته شـود ،به ایـن نتیجه می
رسـیم که بایـد فکر اساسـی بـرای آن کرد.
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“خودروسازان در قرارداد با فرانسوی ها ذوق زده شدهاند ولی عالوه بر ارائه امتیازاتی ،بازار را دو دستی تقدیم آنها کردهاند .در قرارداد جدید
ایدرو با رنو تولید دو خودرو در کشور آنهم به صورت مشترک مورد توافق قرار گرفته است .جالب اینجاست که پایه دو خودروی داستر و سیمبل
همان ال  90است .خوب خودروسازان کشور ،شما که چندین سال است بر روی پلتفرم ال  90کار کردهاید چرا امتیاز تولید فقط آپرشِ ل را با رنو
منعقد کردهاید مگر فقط اتاق این خودروها عوض نشده ؟” این جمالت بخشی از صحبت های شجاعی فرد رئیس دانشکده خودروی دانشگاه
علم و صنعت است که دل پری از وضعیت صنعت خودروسازی کشور داشت .در ادامه مصاحبه این استاد دانشگاه را با خبرگزاری تسنیم بخوانید.
محمدحسن شجاعی فرد با بیان اینکه خودروسازان در قراردادهای خودرویی با شرکتهای خارجی چشم خود را بسته و ذوق زده میشوند،
اظهار داشت :میگویند بارک ّ
الل پژو آمد و قرارداد بست اما اعالم نمیکنند مبنای این قراردادها چه بود؟ به اعتقاد من هر شرکتی با عالقه شدید
مایل به امضای این گونه قراردادهاست زیرا خودروساز ایرانی سرمایه و بازار ایران را میدهد از آن طرف الزامی هم به صادرات محصوالت مشترک
نیست .خوب طبیعی است که هر کسی آماده انعقاد قرارداد باشد.
وی با بیان اینکه با این شرایط اگر متقاضی همکاری با “بی ام و” هم باشیم خواهند آمد ،افزود :البته قیمت  BMWگران است و خودروسازان به
دنبال آن نمیروند.
رئیس دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت با اعالم اینکه  17سال پیش قرارداد ال  90قبل از تصویب به دستم رسید ،گفت :آن زمان متوجه
شدم که این قرارداد فاجعه است .در چندین مناظرۀ تلویزیونی در این مورد شرکت کردم و مصاحبه های مختلفی را انجام دادم تا باالخره در یک مناظره تلویزیونی که با حضور آقای جهانگیری
وزیر وقت صنعت برگزار شد ایرادات و اشکاالت قرارداد به صورت مفصل بیان شد ،در آن جلسه آقای جهانگیری گفت می توانیم این مشکالت را رفع کنیم .به نحوی که از  13مورد ایراد حدود
 7مورد موافقت قرار گرفت اما تأکید کرد که صادرات دست من نیست.
*فرانسویها قطعات تولیدی ایران خودرو و سایپا را قبول نداشتند
شـجاعی فرد در پاسـخ به اینکـه قـرارداد ال  90در نهایـت بازبینی شـد یا خیـر ؟ افـزود :بلـه آن  7مـورد را اجرایی کردنـد .رفع برخـی از اشـکاالت قرارداد باعث شـد تـا امروز
همچنان خـودروی ال  90هر مـاه در ردهبندی کیفیت خودرو جایگاه خوبی داشـته باشـد .البته باید بگویم چـون موضوع صادرات در قـرارداد نبود طرف فرانسـوی خود را مقید
به اجرای تعهـدات نمـی دانسـت .در آن مقطع اعلام کردند که قطعه سـاز بایـد زیرنظر پژوپـارس قطعه تولیـد کند .به عبارتـی آنهـا ایران  خودرو و سـایپا را قبول نداشـتند.
وی اضافه کـرد :بدتر آنکـه گفتنـد “پلت فرم مشـترک” به این معنی اسـت کـه بـر روی یک پلت فـرم چند اتـاق تولید کنیـد .مانند فولکـس واگن کـه بر روی یـک پلت فرم
 24اتـاق تولید کرده اسـت .برداشـت اولیـه تولید  24مـدل متنوع بـود در حالی که اسـکلت زیـر خودروها یکی بـوده و فقـط اتاقکها تغییر کرده اسـت.
* در قرارداد ال  90فرانسویها برعکس تمام دنیا عمل کردند
این فعـال صنعت خـودرو با بیـان اینکـه فرانسـویها در قـرارداد ال  90برعکس تمـام دنیا عمـل کردند ،تصریح کـرد :آنها یـک پلت فرمی کـه باید  10اتـاق روی آن زده شـود
را به دو شـرکت دادند و گفتنـد هر دو یک اتـاق بزنید .ایـن اقدام واقعـاً مزخرف بـود زیرا ما میتوانسـتیم تنـوع تولید خوبـی بر روی این پلتفرم داشـته باشـیم .شـما در کجای
دنیا مـی توانیـد دو کارخانه رقیـب را پیـدا کنید که یـک خودرو تولیـد کنند.
* 6سال زمان برای ارسال بازرسان رنو پارس به ایران خودرو
شـجاعی فرد با اشـاره به اینکه متأسـفانه آنهـا اعالم کردنـد که تمـام قطعات تولیـدی این خـودرو باید زیـر نظر رنو پـارس باشـد ،تصریح کـرد :در آن مقطـع قطعـات در ایران
خـودرو تولید میشـد اما بایـد به رنـو پارس ارسـال و مورد بررسـی قـرار میگرفـت .حتی ایـران خـودرو اعلام میکرد که بازرسـان رنـو پارس بـه شـرکت بیایند تـا مجبور به
پرداخـت هزینه حمـل و نقل اضافی نشـوند اما متأسـفانه این پروسـه  6سـال زمان بـرد تـا در نهایت آنها برای ارسـال بـازرس موافقـت کنند.
وی اضافه کـرد :آنها اعلام میکردنـد کـه در قـرارداد ال  90بحـث انتقال دانـش فنی هم پیـش بینی شـده اما حرفی از شـرط و شـروط اجـرای این موضـوع بیان نشـد .حتی
زمانـی که به آنهـا انتقـاد میکردیم میگفتنـد ما اطالعـی از جزئیـات قـرارداد نداریم .مهم این اسـت نیـروی انسـانی ما را بـرده و تربیـت میکنند تـا روش تعمیـر خودروها را
بلد باشـیم .به عنـوان نمونه فرانسـوی هـا میگفتنـد شـما  20نفر تکنسـین بفرسـتید ما به آنهـا یـاد می دهیم کـه زانتیـا چگونه تعمیر میشـود.
رئیس دانشـکده خودروی دانشـگاه علم وصنعـت با طرح این پرسـش که مگر ارسـال چند نیروی انسـانی به فرانسـه بـرای فراگیـری تعمیر خودرو بـه معنی انتقـال تکنولوژی
اسـت ،اظهارداشـت :در آن شـرایط ما باید حتی یـک پیچ را هـم از خود آنهـا خریـداری میکردیم حتـی اگر قطعـات خراب می شـد نقش آنهـا را هم بلـد نبودیم چه برسـد به
تو لید .
*اجازۀ فراگیری مهندسی خودروهای فرانسوی را نداریم /الزامی به صادارت ندارند
شـجاعی فرد با بیان اینکه مـا اص ً
ال اجـازۀ فراگیری مهندسـی خودروها را نداشـتیم ،گفت :امروز مـا اگر هنر کرده باشـیم  30درصـد از قطعـات ال 90را داخلی سـازی کردهایم
که ایـن  30درصد هـم هایتک نیسـت بلکه موکت کـف ،اتاق ،صندلـی ،روکش صندلی اسـت.
وی اضافـه کـرد :در آن مقطع بـه رنوپارس گفتیـم بگذارید تعـدادی قطعـات را ایرانیـان تولید و از طریق شـبکه شـما صـادر کنیم تا ایـن صنعت قطعه سـازی هم جـان بگیرد
اما گفتند مـا قـراردادی برای صـادرات نـدارم دلیلـی هم بـرای این موضوع نیسـت .زیـرا قطعه سـازان خودمـان ایـن کار را می کننـد چـرا از اینجا که قطعه سـازان بـرای من
کار نمی کنـد صـادر کنیم .

با شرایط مختلف سودهای مختلف بررسی می شود

خودروسازان در
قرارداد با فرانسوی
گل تولیدی¬مان
دو ِ
که بعد از سالها
درست کرده
بودیم را دو دستی
تقدیم آنها کردند.
یک فعال خارجی
صنعت خودرو از
من پرسیده چرا
وقتی شما این دو
کارخانه مجهز را
دارید با فرانسوی
ها قرارداد بسته
اید! خودتان همین
کار تولیدی را در
داخل کشور انجام
می دادید!

شـرکت ایران خودرو بعد از کلی سـر وصدا  ،همهمه
و اطالعیـه هـای مختلـف باالخـره شـرایط جدیـد
فـروش محصـوالت خـود را بـرای کنتـرل و تنظیم
بازار و با هدف دسـتیابی به مشـتری واقعـی و کوتاه
شدن دست دالالن و واسـطه ها اعالم نمود .در طرح
جدید که مشـخص نشـده اسـت مشـتری برای چه
خودرویی می بایسـتی پـول واریز کند نـکات جالب
توجـه و عجیبی نهفته اسـت .
بطور کلـی نمی تـوان این شـرایط فروش خـودرو را
به عنوان طـرح پیش فـروش خـودرو در نظر گرفت
زیـرا مشـتری بـرای خودرویـی کـه اصال مشـخص
نمـی باشـد چـی هسـت  ،چـه قیمتـی دارد و حتی
مشـخص نیسـت چه رنگـی دارد  ،بایـد پـول واریز
نمایـد و بیشـتر از یکسـال منتظـر بمانـد تـا ببیند
ایـران خـودرو چـه خودرویـی در آن زمـان بـرای
ارایـه بـه مشـتری تولیـد کـرده اسـت  .ایـن طـرح
جدید فروش بیشـتر شـبیه فقـط یک نوع سـرمایه
گذاری می باشـد کـه در آن مشـتری احتمـال دارد
به خـودرو برسـد و یـا اینکه فقـط اصل پول خـود را
به همـراه سـود دریافـت نمایـد و از تحویـل خودرو
منصرف شـود .این نوع سـرمایه گذاری هـا اصال در
صالحیـت کارخانه هـای مونتـاژ خودرو نمی باشـد
و خوشـبختانه تعـداد زیـادی بانک و موسسـه مالی
برای ایـن قضیه در کشـور مـا وجـود دارد کـه اصال
توجیهی بـرای ایـران خـودرو باقـی نمی گـذارد .
از طرفـی در شـرایط بـد کنونـی و آشـفتگی که در
بازار خودرو کشـور وجود دارد این طـرح چه کمکی
به مشـتری برای خرید خودرو  ،کوتاه شـدن دسـت
دالالن و واسـطه هـا  ،آرام کـردن جو روانـی در بازار
و از همـه مهمتـر اعتماد مـردم بـه این شـرکت که
در ماههـای اخیـر به شـده تخریب شـده اسـت می
کنـد ؟ ایـن روزهـا شـاهد اخبـاری از سراسـر ایران
در خصـوص احتـکار خـودرو در انبارهـای ایـران
خـودرو در شـهرهای مختلف هسـتیم و مسـئولین
ایـن شـرکت هـم همیشـه فقـط یـک جـواب برای
این مـوارد دارنـد و آن هم اینسـت که قطعـه نداریم
و خـودرو ناقـص تولیـد شـده اسـت !!! در صورتیکه
خودرویـی مثـل پـژو  405کـه از اوایل دهـه  70در
ایـران مونتاژ مـی شـود و یـا پـژو پـارس و  206که

متعلق بـه اواخـر دهه  70هسـتند و یا حتی سـمند
کـه خودرویی ملـی مـی باشـد و ادعـا داشـتند که
خودمان آنـرا طراحـی و تولید مـی کنیم  ،بایسـتی
دچار کمبـود قطعـه بـرای تولیـد باشـند ؟! یـا غیر
از ایـن اسـت کـه از اواخـر سـال  96مـی دانسـتیم
احتمال خـروج آمریـکا از برجام و برگشـتن تحریم
های این کشـور بـر علیـه ایـران وجـود دارد و از آن
زمان دست بر روی دست گذاشـتیم و تنها مشاهده
کردیـم کـه چـه اتفاقاتی مـی خواهـد بیفتد ؟
بیاییــد بــا هــم روراســت باشــیم و قبــول کنیــم
کــه مشــکل اصلــی از خودمــان هســت و نــه از
تحریمهــای آمریــکا بــر علیــه ایــران  .مســئولین
عزیــز در ایــران خــودرو نمــی توانســتند برنامــه
ریــزی و آینــده نگــری در خصــوص تحریــم هــا
بکننــد بــا اینکــه از قبــل مــی دانســتند احتمــال
برگشــت تحریــم هــا وجــود دارد ؟ بــا توجــه بــه
تجربــه قبلــی کــه در مــورد تحریــم هــا داشــتیم
امکانــش نبــود ایــن بــار نیــز قافــل گیــر نشــوند و
کاســه چــه کنــم چــه کنــم بــاز هــم دســت نگیرند
؟ تمامــی مشــکالت فعلــی بــه خاطــر تحریــم
هــا هســتند یــا اهمــال و عــدم آینــده نگــری

مســئولین؟
شــرکت ایــران خــودرو بــرای کنتــرل نوســانات
اخیــر و مهــار تفــاوت قیمــت دو برابــری از کارخانه
تــا بــازار فقــط مــی توانســت همیــن طــرح فــروش
خنــده دار را ارایــه نمایــد کــه بــا باعــث تمســخر
و تعجــب مــردم و مشــتری شــود (مــی توانیــد
بــرای روشــنتر شــدن ایــن مطلــب نگاهــی بــه
نظــرات مــردم در مــورد خبــر اعــام طــرح جدیــد
فــروش ایــران خــودرو در ســایت  Car.irداشــته
باشــید ) و موجــی از انتقــادات و مطالــب دیگــر
را بــه همــراه داشــته باشــد و همچنیــن اوضــاع و
احــوال بــد بــازار خــودروی کشــور را بدتــر کنــد ؟
واقعــا هــدف از اعــام ایــن طــرح چیســت و ایــران
خــودرو دنبــال چــه مــی گــردد ؟ آیــا مــی خواهــد
از آب گل آلــود ماهــی گرفتــه و قیمــت محصــوالت
خــود را بــا توجــه بــه قیمــت بــازار بــاال ببــرد ؟ آیــا
ایــن شــرکت دولتــی انــدک نگاهــی هــم بــه مــردم
ســختی کشــیده ای کــه زیــر فشــار هــای اقتصادی
گوناگــون در حــال خــرد شــدن هســتند هــم دارد
و یــا فقــط بــه منافــع خــود مــی اندیشــد ؟ آیــا این
شــرکت نمــی توانــد روراســت باشــد بــا مــردم و

هزینــه تمــام شــده تولیــد یــک خــودرو را اعــام
کنــد تــا مــردم هــم بداننــد کــه در ایــن شــرکت
چــه خبــر هســت ؟ آیــا بــا فــروش خودرویــی کــه
معلــوم نیســت چــی هســت بــه مــردم آن هــم
بــرای تحویــل در  14مــاه دیگــر و تــازه بــا قیمــت
غیــر قطعــی و بــه روز در زمــان تحویــل  ،مــی تواند
جلــوی دالل هــا و یــا واســطه هــا قــد علــم کنــد و
جلــوی رانــت را بگیــرد ؟
بــه نظــر مــی رســد ســوال در ایــن زمینــه بســیار
فــراوان باشــد ولــی هیــچ وقــت جوابــی بــرای
ایــن ســواالت نخواهیــم شــنید  .عزمــی هــم بــرای
جلوگیــری از تنــش هــا و مشــکالت موجــود در
حوزه صنعــت خــودرو در کشــور دیــده نمی شــود .
تصمیمات اشــتباهی کــه بــرای واردات خودروهای
خارجــی بــه ایــران از طــرف شــخص وزیــر صنعــت
گرفتــه شــده بــود در ابتــدای امســال باعــث ایجــاد
اثرات بســیار منفــی روی بــازار خودروهــای داخلی
شــد و نتیجه آن مشــکالت عدیــده امروز می باشــد
 .در شــرایط و اوضــاع اخیــر بــازار خــودرو ،شــرکت
ســایپا توانســت بــا ارایــه طــرح هــای فــروش
محصــوالت خــود کمــی از آشــفتگی بــازار بکاهــد
هــر چنــد در صــورت ادامــه نداشــتن ایــن طــرح
هــای فــروش اثــرات آن بســیار کــم رنــگ خواهــد
شــد ولــی شــرکت ایــران خــودرو کــه  2،3هفتــه
مــی باشــد کــه کامــا مــردم را ســرکار گذاشــته
و مرتــب قوانینــی را بــرای فــروش محصــوالت
خــود در نظــر مــی گرفــت ماننــد محدودیــت کــد
ملــی  ،نفروختــن خــودرو بــه افــراد زیــر  18ســال ،
عــدم امــکان فــروش خــودروی خریــداری شــده تا
یکســال  ،خریداران شــرکت ســایپا امــکان خرید از
ایــران خــودرو را ندارنــد و  ....از فــروش خودروهــای
تولیــدی خــود امتنــاع می کنــد و فقــط قصــد دارد
پــول را از مــردم گرفتــه و آنهــا را منتظــر بگــذارد
تــا پــس از  14مــاه ببینــد چــه خودرویــی دارد کــه
تحویــل دهــد  .حــاال ممکــن اســت ایــن خــودرو
وانــت آریســان باشــد و یــا خودرویــی دیگــر  ،تــازه
آن هــم بــه قیمــت روز کــه اصــا معلــوم نیســت تا
آن زمــان تفــاوت قیمــت بیــن کارخانــه تــا بــازار
چقــدر خواهــد بــود.
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شــماره ســی و نهــم

*چرا زیـر بار یـک قـرارداد سـنگین دیگر
بـا رنـو رفتید؟
رئیس دانشـکده خـودروی دانشـگاه علـم وصنعت
در ادامـه صحبـت هـای خـود بـه قـرارداد جدیـد
رنـو و ایدرو اشـاره کرد و گفـت :امروز در قـراردادی
جدیـد بـا رنـو تولیـد دو خـودرو در کشـور آنهم به
صـورت مشـترک مـورد توافـق قـرار گرفته اسـت.
جالـب اینجاسـت کـه پایـه دو خـودروی داسـتر و
سـیمبل همان ال  90اسـت .خـوب خودروسـازان
کشور ،شـما که چندین سـال اسـت بر روی پلتفرم
ال  90کار کـرده اید چـرا امتیاز تولید فقط آپرشِ ـل
را بـا رنـو منعقـد کـرده ایـد مگـر فقـط اتـاق ایـن
خودروهـا عوض نشـده ؟ چـرا زیر بـار یک قـرارداد
سـنگین دیگر بـا رنـو رفتیـد؟! تـازه بـا این شـرط
که قطعه سـاز و زنجیـره تأمیـن هـم از آنها باشـد.
حتـی می خواهـد یـک شـرکت مسـتقل در ایران
ایجـاد کند.
شـجاعی فـرد بـا اعلام اینکـه بعـد از فعالیـت این
شـرکت مسـتقل به طـور حتـم تولیـدات خودمان
کاهـش خواهـد یافـت ،گفـت :از طـرف دیگـر
قطعه سـاز مـا هـم دیگـر نمی توانـد بـرای آنهـا
قطعـه تولیـد کنـد زیـرا قـراردادی بـا آنهـا بـرای
صـادرات قطعـه نداریـم.
وی در پاسـخ بـه اینکـه بنـا بـه ادغـان مسـئوالن
وزارت صنعـت و خودروسـازان در قـرارداد جدیـد
رنو بحـث صـادارت و داخلی سـازی قطعـات پیش
بینـی شـده اسـت ،افـزود :بلـه عنـوان شـده امـا
سرنوشـتی مشـابه قـرارداد ال  90خواهـد داشـت.
اگر ال  90در 10سـال گذشـته به  50درصد رسید
در قـرارداد جدیـد هم داخلی سـازی بـه  30درصد
خواهد رسـید .در قـرارداد جدید گفته شـده امکان
ً
عملا ایـن موضوع
صـادارت قطعـه وجـود دارد اما
اجرایـی نمیشـود.
*واقعـا آنها حاضـر بـه ارائه دانـش طراحی
خودرو به ما هسـتند؟ به کپـی کاری خودرو
برگشـتیم تا کسـب انتقـال دانش فنی
رئیس دانشـکده خـودروی دانشـگاه علـم و صنعت
با بیـان اینکـه در قـرارداد جدید مـا همـان پلتفرم
قدیمـی را قـرارداد بسـتیم ،تصریـح کـرد :در ایران
دو کارخانـه خودروسـازی بـه روز بـن رو و کاشـان
را داریـم کـه در قـرارداد جدیـد دو دسـتی تقدیـم
فرانسـوی هـا کردهایـم .می گوینـد فرانسـوی هـا
 660میلیـون یـورو سـرمایه گـذاری می کننـد اما
کـدام پـول؟ هـر وقـت سـوال می کنیـم پول هـا
کجاسـت؟ می گوینـد پول هـا را آوردنـد.
* خـط قرمز رنـو عـدم آوردن پول بـه ایران
اسـت/رویه مونتـاژ کاری هیچ عایـدی برای
ما نخواهد داشـت
وی افـرود :باالخـره آقایان خودروسـاز خبـر ندارند
ولـی فرانسـویها بـا مـا تماس هایـی هـم دارنـد.
یکـی از مدیـران رده بـاالی رنـو گفته خـط قرمز ما
عـدم آوردن پـول به ایـران اسـت .بر همین اسـاس
وقتـی طـرف فرانسـوی میگویـد مـا  660میلیون
یورو سـرمایه گـذاری میکنیـم یعنـی تکنولوژی و
نقشـه سـاخت و طراحـی را بـه شـما می دهیـم اما
سـوال اینجاسـت آیا واقعا آنها حاضر بـه ارائه دانش
طراحی خـودرو به ما هسـتند؟ شـاید شـکل قطعه
را بدهند و بگویند از روی آن بسـازید اما مهندسـی
این نیسـت که فقـط نقشـه را بدهنـد و بگویید این
ابعاد ،شـما هم کار کنید این همان کپـی کاری می
شـود نه انتقـال دانـش فنی .
شـجاعی فـرد در ادامـه بـا اعلام اینکـه اخیـرا ً هم
مسـئوالن شـرکت رنو مطرح کـرده انـد در صورت
تمدید تحریـم ها شـکل همکاری خـود را بـا ایران
تغییر خواهیـم داد ،گفـت :رویه مونتـاژ کاری هیچ
عایـدی بـرای مـا نخواهـد داشـت ،فقط وابسـتگی
خودروسـازان به فرانسـوی ها را افزایـش و آنها هم
بـا راحتـی از ایـن حربـه در ضربـه زدن بـه صنعت
کشـور اسـتفاده میکنند .در چیـن کارخانـۀ فورد
با چـان گان قـرارداد منعقد کـرد و در سـال 2016
یک میلیـون و دویسـت هـزار خـودرو با برنـد خود
چـان گان در چیـن تولید نمـود اما مـدل همکاری
آنهـا بسـیار متفـاوت بـا ایرانیها بـود .آنها بـر روی
طراحـی خـودرو مشـارکت کردنـد بـه مـرور نقش
خودروسـازان چینـی در قـرارداد پررنـگ تـر شـد
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بـه نحوی کـه با فضـای کسـب و کار مناسـب چین
دیگـر بـرای فـورد صرفـه اقتصـادی نداشـت کـه
قطعـات را خـود سـاخته و وارد چیـن کند.
رئیس دانشـکده خـودروی دانشـگاه علـم و صنعت
تصریـح کرد :در حـال حاضـر کارخانه چـان گان 8
هـزار محقـق دارد به همیـن دلیل یـک میلیـارد و
دویسـت میلیون خودرو بـا طراحی خـودش تولید
و حداکثر از شـرکت فـورد یک مشـورت می گیرد،
امـا در ایـران اوضاع فـرق میکنـد مرکـز تحقیقات
خودرو و سـایپا ،روی هم  800پرسـنل نـدارد حتی
چند سـال پیـش تعطیـل هم شـده بود.
*ورود قطعـه سـازان ایرانـی بـه زنجیـرۀ
تأمین پژو و رنو بیشـتر شـبیه شـوخی است
شـجاعی فرد بـا بیـان اینکـه فرانسـوی ها بـه هیج
عنـوان حاضـر بـه انتقـال بک گرانـد تکنیـکال
قطعات خود نیسـتند ،گفت :اسـتدال آنها این است
کـه “مـا نمی توانیـم کا ِر تکنیـکال را دسـت شـما
بدهیـم .زیـرا از روز اول ما ایـن خـودرو را طراحی و
شـرکای قطعه سـازامان را مشـخص کردهایم .حاال
اگر بخواهیـم دانش فنی قطعـات را به شـما بدهیم

بایـد آنهـا را راضـی کنیـد .حـال اگـر آنهـا راضـی
نمی شـوند بـه مـا ربطـی نـدارد ”.امـا سـوال دیگر
اینجاسـت کـه آیـا قطعـه سـاز شـریک فرانسـوی
حاضر اسـت شـغل خود را به قطعه سـازان ما بدهد
بـه طـور حتـم نه.
این فعـال بخـش صنعت خـودرو در پاسـخ بـه این
پرسـش کـه بـا توجـه بـه صحبتهـای شـما ورود
قطعـه سـازان ایرانی بـه زنجیـرۀ تأمیـن پـژو و رنو
بیشـتر شـبیه شـوخی اسـت؟ ،افـزود :بلـه .بـه مـا
میگوینـد قطعه را بـا این مشـخصات تولیـد کنید
اگـر نمیتوانـی مـن وارد میکنـم .حتی اگـر ما آن
قطعـات را درسـت کنیـم بهانـه آورده و بـه تأییـد
نهایـی نمیرسـانند بـه ایـن ترتیـب عمـق داخلی
سـازی بـرای همیشـه کم اسـت .بلـه ممکن اسـت
بگویند موکت ،صندلـی و تزیینات داخلـی را قبول
داریـم اما سـود اصلی این مشـترک سـازی بیشـتر
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عایـد رنـو می شـود.
*خودروسـازان در قـرارداد با فرانسـوی دو
گل تولیدی مـان را دو دسـتی تقدیـم آنهـا
ِ
کر د ند
وی بـا بیـان اینکـه حـدود  12سـال اسـت کـه
خودروسـازان بـر روی پلتفـرم ال  90کار کردهاند،
اظهـار داشـت :امـا متأسـفانه در قـرارداد جدیـد
رنـو بـا اضافه کـردن چنـد قطعـه بحـث تولیـد دو
مـدل خـودرو آنهـم در شـرکت مسـتقل خـود را
مطـرح کردهانـد .بـه عبارتی بـا سـهم  50درصدی
فرانسـوی ها به راحتـی بـازار کشـور را در تصاحب
خواهنـد کرد.بـه نظـر مـن بایـد از خودروسـازان
موجـود قطـع امیـد کـرد آنها بـا ایـن تفکر سـنتی
دنبال خودروسـازی صنعتـی که طراحی و توسـعه
محصـول در آن باشـد نخواهنـد رفـت.
ایـن اسـتاد دانشـگاه علـم و صنعـت در ادامـه بـه
مذاکـرات خود بـا طرف هـای خارجـی اشـاره کرد
و گفـت :در یکـی از ایـن جلسـات بـه مـن گفتنـد
شـما بـا ایـن همـه امکانـات چـرا بازارتـان را بـه
رنـو و سـیتروئن مـی دهیـد؟ ایـن دو تـا کـه یـک

شـرکت هسـتند! چرا تک تک بـا شـما وارد مذاکره
می شـوند؟
وی با انتقاد از اینکه چرا خودروسـازان در قرارداد با
رنـو کارخانه بـن رو و در قرارداد با سـیتروئن سـایپا
کاشـان را بـه آنهـا دادنـد ،افـزود :خودروسـازان در
گل تولیدی مـان کـه بعد
قـرارداد بـا فرانسـوی دو ِ
از سـالها درسـت کـرده بودیـم را دو دسـتی تقدیم
آنهـا کردنـد .یـک فعـال خارجـی صنعـت خـودرو
از مـن پرسـیده چـرا وقتـی شـما ایـن دو کارخانه
مجهـز را دارید بـا فرانسـوی ها قـرارداد بسـته اید!
خودتـان همیـن کار تولیـدی را در داخـل کشـور
انجـام مـی دادید!
وی بــا بیــان اینکــه در قراردادهای جدیــد خودروی
اصــ ً
ا توجهــی بــه تجربیــات گذشــته و از دســت
دادن بــازار نشــده اســت ،اظهــار داشــت :بــه
اعتقــاد مــا همــکاری مشــترکی وجــود نــدارد زیــرا
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طــرف فرانســوی میگویــد زنجیــرۀ تامیــن مــن
بیــرون اســت مــن بــا شــما کاری نــدارم .جالــب
اینکــه در ایــن قــرارداد جدیــد فرانســوی هــا منــت
گذاشــتند کــه خــودروی کوئید کــه در هنــد تولید
می شــود را در بــازار ایــران عرضــه خواهیــم کــرد.
محصــول
ایــن در حالــی اســت کــه کوئیــد یــک
ِ
بــی کیفیتــی اســت کــه اســتانداردهای مــا را هــم
پــاس نمی کنــد .اص ـ ً
ا امــکان نــدارد کوئید بــا این
شــرایطش وارد ایــران شــود .بــه عبارتی اگــر کوئید
به شــرط رعایــت اســتانداردها در ایران تولید شــود
بــه طــور حتــم قیمــت آن افزایــش یافتــه و دیگــر
محصــول ارزانــی نخواهــد بــود.
شــجاعی فــرد بــا بیــان اینکــه فرانســوی هــا در
قراردادهــای جدیــد صرفـاً بــه دنبــال بازار هســتند
تــا انتقــال صنعــت و تکنولــوژی ،تصریح کــرد :یک
نکتــۀ مهــم اینجاســت کــه مــا اســتراتژی صنعــت
خــودرو نداریــم و هــر روز اســتانداردهای جدیــد
را بــدون دلیــل بــه خــودرو اضافــه میکنیــم.
مــن یکبــار در تلویزیــون گفتــم مثــ ً
ا خــودروی
پرایــد وقتــی تصــادف می کنــد از وســط نصــف
می  شــود کیســۀ هــوا بــه چــه درد آن می خــورد؟
کیســه هــوا بــرای زمانــی اســت کــه ماشــین آنقدر
محکــم اســت کــه وقتــی بــا چیــزی برخــورد
می کنــد ،جلــوی راننــده جمــع می شــود تــا
ضربه هــا را بگیــرد.
رئیس دانشــکده خــودروی دانشــگاه علــم و صنعت
اضافه کــرد :نصــب کیســه هــوا بــرای خودرویی که
فرمانــش داخــل ماشــین می مانــد قانــع کننــده
اســت امــا نــه بــرای خودرویــی کــه در زمــان
تصــادف فرمانــش یــک جــا و هــر چرخــش
جــای دیگــر م ـیرود .در اروپــا هنــوز کیســه هــوا
آپشــنال اســت یعنــی یــک نفــر می گویــد کیســه
هــوا نمی خواهــم چــون وقتــی شــما کمربنــد
بســتهاید کیســه هــوا هیــچ نقشــی نــدارد .امــا در
محصــوالت ایرانــی دو تــا کیســه هــوا گذاشــته و
قیمــت هــا را افزایــش مــی دهنــد.
وی بــا بیــان اینکــه حتــی قطعــات را از خــارج وارد
کــرده و بــرروی آن مــارک ایرانــی می زنیــم ،گفت:
مــن خــودم روی یکــی از قطعاتــی کــه از چیــن
آمــده بــود دیــدم ســاخت ایــران زده انــد بــا ایــن
اســتدالل کــه مــا در ایــران تولیــد مــی کنیــم روی
آن بــه فارســی زدهایــم ســاخت ایــران ،ایــن اص ـ ً
ا
معنــی نــدارد؟!
*وجــود مافیــا قطعــه در کشــور و فــروش
انــواع جنــس بُنجل”/مــا اگــر بخواهیــم
کشــور را بــا دایــی و عمــو اداره کنیــم کــه
نمی-شــود”
رئیس دانشــکده خــودروی دانشــگاه علــم و صنعت
در خصــوص توانمنــدی قطعه ســازان در مشــارکت
بــا خودروســازان خارجــی در قراردادهــای تولیــد
مشــترک هــم ضمــن تأییــد بــر اینکــه برخــی
از قطعــه ســازان بــا دانــش روز مجهــز نیســتند،
اظهــار داشــت :متأســفانه مافیــای قطعه در کشــور
وجــود دارد کــه آنهانمایندگانــی در شــرکت هــای
خودروســازها داشــته و هــر جنــس بُنجلــی را
بــه آنهــا میفروشــند .در حــال حاضــر برخــی
قطعه ســازان بــا یــک بنده خدایــی در شــرکت
هــای خودروســاز ارتبــاط دارنــد و دیگــر اجــازه
تولیــد بــه ســایر قطعــه ســازان دیگــر را نمیدهنــد
در نتیجــه صنعــت قطعــه ســازی هــر روز بــا
حــذف بســیاری از قطعــه ســازان کوچــک روبــه
رو میشــود حتــی اســتمرار ایــن اوضــاع باعــث
شــده تا برخــی کــه ارتباطــات خوبــی دارنــد قطعه
از چیــن وارد کــرده و بــه نــام محصــول ایرانــی بــه
خودروســازان بفروشــند .البتــه خودروســازان هــم
خــود از طــروق مختلــف قطعــه وارد کــرده و بــا این
اســتدالل کــه امــکان تولیــد آنهــا در کشــور وجــود
نداشــته یــا قیمــت تمــام شــده آنهــا زیــاد اســت
آســیب هــای جــدی را بــه صنعــت قطعــه ســازی
کشــور وارد کردهاند.بــه قــول امیرکبیــر “مــا اگــر
بخواهیــم کشــور را بــا دایــی و عمــو اداره کنیــم که
نمی شــود” .شــجاعی فــرد تصریــح کــرد :صنعــت
قطعــه ســازی کشــور ظرفیــت بســیار باالیــی دارد
امــا وقتی کســی از آنهــا تولیــد محصــوالت جدید را
نخواســته تنبل شــده اســت .در حــال حاضــر تعداد
زیــادی از قطعه ســازان کشــور از بیــن رفتــه و بــه
تدریــج مضمحــل شــدهاند.
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دیدگاه

خودروسازی
یا کمپین مافیا

رویه مونتاژ کاری
هیچ عایدی برای
ما نخواهد داشت،
فقط وابستگی
خودروسازان به
فرانسوی ها را
افزایش و آنها هم
با راحتی از این
حربه در ضربه زدن
به صنعت کشور
استفاده میکنند.
در چین کارخانۀ
فورد با چان گان
قرارداد منعقد کرد
و در سال  2016یک
میلیون و دویست
هزار خودرو با برند
خود چان گان در
چین تولید نمود اما
مدل همکاری آنها
بسیار متفاوت با
ایرانیها بود .آنها
بر روی طراحی
خودرو مشارکت
کردند به مرور نقش
خودروسازان چینی
در قرارداد پررنگ
تر شد به نحوی که
با فضای کسب و کار
مناسب چین دیگر
برای فورد صرفه
اقتصادی نداشت
که قطعات را خود
ساخته و وارد چین
کند.
رئیس دانشکده
خودروی دانشگاه
علم و صنعت
تصریح کرد :در
حال حاضر کارخانه
چان گان  8هزار
محقق دارد به
همین دلیل یک
میلیارد و دویست
میلیون خودرو با
طراحی خودش
تولید و حداکثر از
شرکت فورد یک
مشورت می گیرد،
اما در ایران اوضاع
فرق میکند مرکز
تحقیقات خودرو و
سایپا ،روی هم 800
پرسنل ندارد حتی
چند سال پیش
تعطیل هم شده
بود.

مــاه هاســت کــه صحبــت از مافیــای خــودرو ،نقــل
محافــل سیاســی و اقتصــادی کشــور شــده اســت؛
از یــک ســو ،عیســی کالنتــری ،معــاون رئیــس
جمهــور و رئیــس ســازمان محیــط زیســت ،وجــود
مافیــای خودروســازی در کشــور را عامــل شکســت
تالشهــای ســازمان محیــط زیســت در حــوزه
آلودگــی هــوا معرفــی مــی کنــد و از ســوی دیگــر،
ســخنگوی قــوه قضاییــه صحبــت از برخــورد بــا
ایــن مافیــا بــه میــان مــی آورد .از طــرف دیگــر،
برخــی قــدرت ایــن مافیــا را آنقــدر قــوی مــی دانند
کــه مــی گوینــد ،زور رئیــس جمهــور هــم بــه آن
نمــی رســد.
بــه گــزارش «تابنــاک»؛ بــا وجــود ایــن ،عــده ای در
تالشــند تا بتواننــد ایــن دو غول بــزرگ را در کشــور
مهــار کننــد ،بــه گونــه ای کــه طرحــی کــه از چنــد
وقــت پیــش در مجلــس تهیــه شــده بــود ،بــا وجود
تــاش بســیار اعضــای مافیــا و با کاهــش امضاهــا از
 217بــه  205و اعمــال نفــوذ بــرای کاهــش رأی در
مجلــس ،ســرانجام امــروز یــک فوریتــی بــه تصویب
رســید.
بنــا بــر ایــن گــزارش ،طــرح ســاماندهی بــازار
خــودرو پیــش از پایــان ســال  96تقدیــم هیــأت
رئیســه مجلس شــد .علــت این طــرح هم احســاس
نیــازی بــود کــه بــرای ســاماندهی خــودرو وجــود
داشــت .همه مــی داننــد کــه خودروســازی در ایران
تقریبــا دو ســال قبــل از کــره جنوبی شــروع بــه کار
کــرد ،حــال آنکــه بخــش بزرگــی از بــازار جهانــی را
کــره ای هــا در دســت دارنــد ،ولــی خودروســازی
هــای مــا حتــی نتوانســته رضایــت مصــرف کننــده
هــای داخلــی را هــم بــه دســت آورد.
در ایــن بــاره بایــد گفــت ،بــه واســطه حمایــت
هایــی کــه باعــث ایجــاد انحصــار در کشــور شــده،
از پیشــرفت ایــن صنعــت جلوگیــری شــده اســت.
حمایــت هایــی کــه بــه نتیجــه نمــی رســد ،فقــط
لطمــه بــه کاالهــای داخلــی زده و عــدم رضایــت از
صنعــت خــودرو داخلــی کــه بــه عنــوان گســترده
تریــن کاالی بــه اصطــاح ایرانی اســت ،باعث شــده
تــا مــردم از بقیــه کاالهــای ایرانــی هــم زده شــوند.
وی گفــت :هیــچ گاه در ایــن صنعت حقــوق مصرف
کننــده رعایــت نشــده و آمارهــای زیــاد تصادفــات
جــاده ای و آلودگــی هــای هــوا در کالنشــهرها و
عــدم نظــارت بــر قیمــت خودورهــای داخلــی ـ کــه
خــود خودروســازان بــه دلیــل خوداظهــاری قیمت
هــای خــود را ارائــه داده انــد و بســتن تعرفــه هــای
بــاال بخصــوص در مــورد خودروهــای هیبریــدی
ـ یــک بــازار کامــا انحصــاری بــرای خــودرو بــه
وجــود آورده کــه باعــث شــده هیــچ پیشــرفت در
آن حاصــل نشــود.
وی گفــت :بنابرایــن ،مــا طــرح دو فوریتی پیشــنهاد
دادیــم کــه بــا  217امضــا تقدیــم هیــأت رئیســه
شــد امــا هیــأت رئیســه بــا  205امضــا آن را بــه
رأی گذاشــت ،ولــی دو فوریــت آن رأی نیــاورد و
بــا اینکــه خیلــی هــا کاری کردنــد کــه ایــن طــرح
تصویب نشــود ،یــک فوریــت آن بــه تصویب رســید
و امیدواریــم کــه در کمیســیون صنایــع در یــک ماه
بــه جمــع بنــدی برســد.
وی در خصــوص ثبــت ســفارش هــای غیــر قانونــی
نیز گفــت :ثبــت ســفارش هایی کــه در کمیســیون
بررســی شــد ،بــر پایــه اظهــارات ســازمان بازرســی،
چیــزی حــدود  19هزار خــودرو بــود که غیــر قانونی
و در زمانــی کــه ســایت بســته بــوده ،انجــام شــده
اســت .از ایــن تعــداد نیــز چنــد هــزار خــودرو وارد و
همیــن طــور انحصــاری ایجــاد شــد کــه به واســطه
آن هــزاران میلیــارد تومــان به صــورت رانتــی و یک
شــبه بــه جیــب ســود جویــان وارد شــد .مــا هــم
اکنــون در حــال پیگیــری ایــن موضــوع هســتیم،
کــه بــه نظــر مــن ،تنهــا دلیــل آن نداشــتن قانــون و
متکــی بــودن بــر بخــش نامــه هــا و تصمیمــات آنی
مســئوالن اســت.
ارســایی در ادامــه گفــت :بحــث دیگــر ایــن کــه نــه
تنهــا خودروهــا غیر رســمی ثبــت و وارد می شــوند،
بلکــه شــمار بســیاری از قطعــات خــودرو نیــز بــه
اســم تولیــد داخلی بــه صــورت قاچــاق وارد کشــور
مــی شــوند کــه آمــار آن بســیار اســت و در داخــل
کشــور بــه اســم تولیــد داخلــی بســته بنــدی مــی
شــود و در اختیــار مصــرف کننــده قــرار مــی گیــرد.
بــه همیــن دلیــل ،مــا خــودرو را یــک کاالی ایرانــی
نمــی دانیــم و عــاوه بــر ایــن قاچاقــی کــه انجــام
مــی شــود ،خودروســازی هــا ســالیانه میلیاردهــا
میلیــارد ارز یارانــه ای و مبادلــه ای دریافــت کــرده
انــد .در واقــع قطعاتــی را قانونــی وارد مــی کننــد.
ایــن درحالــی اســت کــه اگــر خــودرو یــک تولیــد
داخلــی اســت کــه نیــاز بــه ارز مبادلــه ای نــدارد؛
خالصــه ایــن یعنــی مشــت نمونــه خــروار اســت.
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چرا ایران خودرو درجا زد
ولی هیوندا میلیاردی سود کرد؟
استاد دانشگاه صنعتی شریف در خصوص تفاوتهای
صنعت خودرو در ایران و کره جنوبی گفت :از حدود
 200سال پیش تاکنون پنج انقالب فناوری در دنیا
رخ داد که صنعت خودروسازی چهارمین انقالب
محسوب میشود و ما از این پنج انقالب ،تنها
توانستیم انقالب چهارم را آن هم با تأخیر زیاد و
ناقص دریافت کنیم.
ابراهیم سوزنچی با حضور در برنامه «پایش» گفت:
سیاست صنعتی ما مبتنی بر خرید فناوری و نگاه
به بازار داخل بود در حالی که نگاه کشور کره به
توسعه فناوری و افزایش صادرات بود .نقش حاکمیت
مدام در ایران مشاهده میشود ولی در کره دخالت
نمیشود .نگرش مدیران چندان خوب نبود و فقط در
مقطع کوتاهی کارهای مفید انجام شد.
بخشهایی از سخنان سوزنچی
ایران خودرو  12هزار میلیارد تومان فروش دارد
ولی هر شرکت دانش بنیان شاید یک میلیارد
تومان فروش داشته باشد .باید به این صنعت بیشتر
توجه کنیم .در حقیقت صنعت خودروسازی نیازمند
تغییرات ساختار جدی سیاست گذاری است.
از ابتدای انقالب صنعتی که حدود  230تا 240سال پیش بود و دنیا دچار یک تحول اساسی شد
یعنی در سال  1350شمسی ،دنیا شاهد پنج انقالب
فناوری بزرگ بود که هر کدام از این انقالبها چنان
گستره عظیمی داشت که همه چیز را از جمله،
اقتصاد ،سیاست ،جامعه ،فرهنگ و سبک زندگی را
تحت تأثیر قرار داده است .در سایه هر کدام از این
انقالبها یک ماشین بوده است.
شرکت ایران ناسیونال در سال  1341تاسیسشد .این شرکت در ابتدای کار اتاقهای اتوبوس را
میساخت ولی بعد از مدتی که کسب و کار رونق
گرفت مدیر عامل تصمیم میگیرد تا به صنعت تولید
خودرو ورود پیدا کند .بعد از بازدید از کشورهای
مختلف دنیا در سال  1346ایران ناسیونال تصمیم
میگیرد با تولید پیکان شروع به تولید خودرو کند.
-هیوندای شرکتی بود که سال  1326شمسی

تاسیس شد ولی در این زمان در کار ساخت و ساز
بود .بعد از جنگ دو کره در سال  1346این شرکت
به صنعت خودرو ورود پیدا میکند .در ابتدا با فورد
صحبت میکنند تا یکی از مدلهای فورد را مونتاژ
کنند .توافق در نهایت برای ورود هیوندای به صنعت
خودرو انجام شد.
پیکان اسم ایرانی یک ماشین انگلیسی به معنایفلش است .این ماشین را شرکتی به نام تالبوت
میساخت و این گروه در آن زمان در حال ورشکست
شدن بود .از مدیرعامل سؤال میشود که چرا این
کار را انجام میدهی در پاسخ گفت خیلی چیزها
در زندگی دست آدم نیست .طبق مطالعات و شواهد
مشخص شد که نقش شاه خیلی پررنگ بوده و در
حقیقت شاه دستور به همکاری ایران ناسیونال با
شرکت تالبوت را میدهد .مدیر عامل با اینکه راضی
نبود این کار را انجام داد.
هیوندای و ایران خودرو شرکتهای خصوصیبودند .هیوندای خودش تصمیم میگیرد که با
فورد کار کند ولی ایران ناسیونال نمیتواند خودش
تصمیم بگیرد .بنابراین تولید پیکان ثمره تصمیم شاه
است .در سال  1350هیوندای وارد صنایع سنگین
میشود .در همان سال دولت کره یک بسته سیاستی
جدی میدهد و میگوید که این مونتاژ به درد من
نمیخورد و هر کس بتواند یک خودرو کره ای تولید
کند که  90درصد آن تولید داخلی باشد به آن وام،
معافیت مالیاتی ،بازار داخلی ،امکان صادرات و برخی
مشوقهای دیگر را میدهم.
-با اتخاذ سیاست مذکور توسط دولت کره در سال

 1351با حضور شرکت هیوندای و دوو ،در آن سال
هیوندای پنج هزار خودرو تولید میکند در حالی که
ایران خودرو  60هزار تولید پیکان داشته است.
هیوندای یک برنامه ای به دولت میدهد که 80هزار خودرو را تولید کند .این شرکت با اعتماد به
نفس باال ورود پیدا میکنند و در کنار انعقاد قرارداد
با  26شرکت مختلف دنیا ،با قطعه سازان مختلف
دنیا نیز تعامل برقرار میکند .یعنی هر بخشی از
دانش خودرو سازی را از یک کشور میگیرند و به
کار گیری آن برای هیوندای چندین سال زمان برد.
در نهایت در سال  1355هیوندای پونی که نسل اول
خودروی کره ای است ساخته میشود.
در حالی که سال  1355در سیاست کشور ما هویدامیگفت هر ایرانی یک پیکان و این به آن معناست
که فقط خودروی پیکان تولید شود و اص ًال بحث
خودروی ایرانی مطرح نبود .در همان زمان ایران
خودرو میگوید سیاست خودکفایی قطعات پیکان

را به کار بگیریم و با وجود تاسیس یک سری از
شرکتها با شکست مواجه میشوند .یعنی اص ًال به
سمت خودرو داخلی حرکت نکردند و فقط خو دوری
پیکان تولید میکردند.
در همان سال کشور کره صادرات هیوندای را بهآمریکای جنوبی شروع کرده و به ظرفیت تولید 56
هزار خودروی پونی دست پیدا کردند .به مرور زمان
خودروی فورد هم کم اهمیت شد البته این خودرو
همچنان در مدار تولید وجود داشت.
صنعت خودرو بعد از انقالب در سه سطح نگرشمدیران خودروساز ،رابطه حاکمیت و صنعت خودرو
و سیاستهای کالن توسعه صنعتی مورد بررسی قرار
میگیرد .بعد از انقالب در سال  1360مدیرعامل
ایران خودرو از کشور خارج شد .پس از خروج
مدیرعامل ایران خودرو صنعت خودرو ملی شده و
زیر مجموعه سازمان گسترش شد .این سازمان یک
بخش دولتی است که با سیاستهای بخش خصوصی

اداره میشود و از کارهایی بود که شاه انجام داد.
سازمان گسترش توسعه صنعتی کشور را رو به جلوهدایت میکرد .رئیس هیات عامل آن توسط وزیر
صنایع تعیین می شود ،به نوعی دخالت حکومت در
خودروسازی را بعد از انقالب نهادینه کردیم.
در همین سال هیوندای نسل دوم هیوندای پونیرا تولید کرد .بعد از آن بحران نفت اتفاق افتاد و
بنزین گران شد .بازار آمریکا به یک بازار خوب برای
ورود تبدیل شد .مدیرعامل هیوندای گفت تصمیم
دارم به بازار آمریکا ورود پیدا کرده و رقابت کنم.
هیوندای برای این تصمیم تکنولوژی الزم را نداشت.
با کلی سعی و خطا توانستند وارد بازار آمریکا و در
حقیقت وارد بازار جهانی شوند .در سال اول فروش
خوبی داشتند ولی چون تکنولوژی خوب را نداشتند
این فروش به مرور در حال ضعیف شدن بود و ناچار
شدند برای ورود به بازار جهانی عملکرد خودشان را
ارتقا دهند.
در سال  1364در حالیکه هیوندای مشغول ساختنیک خودروی دیگر کره ای است شرکت تالبوت در
حال ورشکت بود و ایران خودرو به ظرفیت سه هزار
تولید نزدیک شد .ایران خط تولید پیکان را در سال
 1368از شرکت تالبوت خرید و دوباره تولید پیکان
در ایران راه اندازی شد .در همین سال نسل دوم
ماشین دیگر کره تولید شد.
در سال  1372هیوندای تکنولوژی بدنه و طراحیرا توسعه داد ولی تکنولوژی موتور را نداشت و کسی
آن را به هیوندای نمیداد .اما در نهایت بعد از سعی
و خطای زیاد به موتور کره ای هم دست پیدا کردند.
همچنین سال  1372در صنعت خودروسازی ایران
مدیریت جدیدی وارد ایران خودرو شد که به مسئله

فناوری اهمیت دادند و اعتقادشان بر توسعه شبکه
قطعه سازی بود.
در این سال ما تازه به خودروی صفر رسیدیم بااین تفاوت که در کره دولت دخالت نمی کند و
سیاست صنعتی خوبی داشتند ولی ایران نگاهش
به فناوری فقط برای خریدن بود .در سال 1388
رویکرد فناوری هم کمرنگ شد و فقط در فکر تیراژ
باالی تولید بودیم و سیاست های دخالتی حاکمیت
نیز همچنان وجود داشت.
درآمد هیوندای  86میلیارد دالردر حالی که درآمدایران خودرو  4میلیارد دالر است .سود هیوندای 8
میلیارد دالر بود ولی ایران خودرو  400میلیون دالر
ضرر کرد .کارکنان گروه صنعتی هیوندای  63هزار
نفر و ایران خودرو  51هزار نفر است .تولید خودرو
هیوندای  4میلیون و  700هزار و تولید خودرو ایران
خودرو تنها  400هزار است .در نهایت صادرات
هیوندای سه و  4دهم میلیون و صادرات ایران
خودرو  1500است
کاربران توئیتری درباره ی ایران خودرو نظر می
دهند
مصرفکنندگان از کیفیت محصوالت رضایت
چندانی ندارند .عدم تناسب قیمت با کیفیت
خودروهای داخلی و گرانفروشی و تاخیر در
تحویل خودروها از مهمترین دالیل نارضایتی
مصرفکنندگان از عملکرد این شرکت ها است.
به همین دلیل کاربران توییتری با استفاده از
هشتک ایران خودرو انتقادات خود را به این
شرکت بیان کردند که در ادامه برخی از آنها
را می بینید.

مولود انقالب
به گزارش نبض بازار  ،سن و سالی از
انقالب چهل ساله ی امروز نگذشته بود.
هنوز در گیر و دار پاالیش خود بود که از
زمین و زمان تیر و ترکش و خمپاره روی
سر کشور هوار شد .جنگ بود و فلسفه
ی خودش که خراب می کرد و ویرانی
به بار می آورد .جنگ بود و عقیده های
سیاسی اش که توی بمباران دنبالش می
گشت .روی سر این همه خرابی ساختن
 ،راحت نبود .چون اصال مشخص نمی
کرد که کی قرار است زحمت چندساله
ای یک شبه دود شود و در گرد و غبار
جنگ اثری از آن باقی نماند.
کمی دورتر از دغدغه های جنگی که
کل کشور را درگیر کرده بود در جنوب
زرین شهر و شرق شهر مبارکه ی نصف
جهان اتفاقی در حال رخ دادن بود به
همان زرینی و به همان مبارکی که حاال
می بینیم .فوالد در بحران جنگ کلنگ

خورد و در دی ماه  1371نتیجه ی سنگر جهاد را به
چرخهای خسته ی صنعت و اقتصاد داد.
سربازان بعد از سنگرهای خاکی به خانه هایشان باز
می گشتند و حاال باید جبهه ی اقتصاد کشور را حفظ
می کردند .خط مقدم اشتغال که زیر بال و پر خیلی از
کارخانجات بزرگ را گرفته بود نفس خسته ی کشور
را چاق می کرد تا خوش باشی باشد برای آنانی که
روزی مشق انقالب را نوشتند و روزی سرنوشت جنگ
را تعیین کردند.
حاال اثر خرابی و ترکشهای سالهای دفاع مقدس روی
تن کشور شهادت می داد که باید کمر همت را محکم
بست .اراده ای که نیازش بیش از هر زمانی دیگری در
کشور باید احساس می شد و احساس شد در دامنه
ی شرقی کوههای زاگرس .فوالد مبارکه خیلی زود
به آنچه که نیاز واقعی کشور در اقتصاد بود پی برد و
فرماندهی عملیات اقتصادی را به دست مدیرانی داد
که همه ی آنها در این موفقیت ایفای نقش کردند تا
سیمرغ همت و تالش در سایه ی مردانی کوشش گر
به دست اهلش برسد.

در شرایطی که هزینه ی باالی ایجاد
اشتغال بسیاری از مراکز تولیدی را با
خطر تعدیل نیرو روبرو کرده است ایجاد
مستقیم و غیر مستقیم قریب به 36
هزار شغل حرکتی قابل تحسین است
که با تمام فراز و فرودهای داخلی و بین
المللی عالوه بر حفظ ظرفیتهای موجود
موفق به گسترش واحدهای تولیدی و
ارتقای دانش فنی در کارگروه خود شد.
وابستگی بیش از  3000واحد تولیدی
به فوالد مبارکه بیانگر درک درست اتاق
فکر این شرکت از حوزه ها ی مختلف
تجاری و نیاز کشور به بالندگی صنایع
باالدستی دارد .نقش مهم فوالد در
پیشبرد اهداف استراتژیک اقتصادی
همانند بسیار از صنایع مولد مانند
پتروشیمی در خور تأمل و ارزیابی است.
موفقیت فوالدیها در اجرای برنامه های
طوالنی مدت سبب شد تا امروز به

چشم انداز اولیه این شرکت در سالهای ابتدایی تولید و صادرات
برسند .ارز آوری فوالد برای کشور همزمان با ظرفیت صادرات
به بیش از  38کشور دنیا در حساسترین شرایط اقتصادی بعد
از انقالب نشان می دهد مولود انقالب فرزند خلفی برای کشور
بوده و هست.
بزرگترین واحد صنعتی کشور در حالی در  18ماه گذشته بیش
از  200درصد سود عاید سهامداران عمده اش کرده که نمودار
اقتصادی کشور متأسفانه یو شکل است اما نقطه ی بیداری این
اقتصاد می تواند حرکت در مسیری باشد که فوالدیها از ابتدای
کار تا به اینجا طی کرده اند و امروز موفق شده اند در کنار آمار
خوب صادرات به ظرفیت تولید بیش از  10میلیون تن برسند.
با آنچه که حاال فوالد را در صنعت و اقتصاد آبدیده کرده به یقین
می توانیم بگوئیم که موفقیت حتی در شرایط بحرانی اتفاقی
نیست .نگاهی به تاالر افتخارات فوالد کام ً
ال مؤید همین موضوع
است  ،کسب عنوان برترین شرکت دانشی کشور و راهیافته
به جایزه مدیریت دانش ( )MAKEآسیا در سالهای  ۱۳۹۱تا
۱۳۹۵نشان می دهد هدف فوالد باالتر از بازارهای داخلی و
ظرفیتهای بومی است و با توان افزایی به دنبال فتح بازارهای
جهانی می گردد.
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سهامداران واقعی ایران خودرو
چه کسانی هستند؟
با نگاهی به لیست سهام داران شرکت ایران خودرو در نگاه اول به نظر می رسد تنها  14درصد از
سهام ایران خودرو از طریق سازمان گسترش متعلق به دولت می باشد ،اما اگر کمی دقیق تر این
لیست بررسی شود ،نتیجه کامال متفاوت است.
جداول زیر گویای ترکیب سهامداران بزرگترین شرکت خودروسازی کشور است:

جدول -1برگرفته از سایت بورس مورخ 1396/09/20
شرکت های سرمایه کذاری سمند ،بازرگانی سپهر
ایرانیان کیش و نگار نصرسهم مجموعا  26.47درصد
از سهام ایران خودرو را به خود اختصاص می دهند.
این سه شرکت در زمان واگذاری سهام ایران خودرو
طی سال های  1388تا  1390با خرید سهام ،جزو

 6سهام دار اصلی شرکت شدند به طوری که مجموع
سهام این سه شرکت از  7.38درصد در سال 1388
به  24.46درصد در سال  1390رسید.
موضوع زمانی جالب می شود که سهام داران
این سه شرکت بررسی شود:

جدول  -2سهام داران شرکت سپهر ایرانیان کیش
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قیمــت  1000تومــان

الزم به توضیح است که در پی ایرادات مکرر
دستگاههای نظارتی به هیات مدیره دولتی محسن
صالحی نیا آبان سال  ۹۵کرسی ریاست هیئت مدیره
را ترک کرد.
با نگاه به گذشته خودروسازی در کشورهای آسیای
شرقی و برخی از کشورهای اروپایی فقط یک نتیجه
درباره صنعت خودروسازی ایران حاصل میشود،
ایران در این صنعت درجا میزند! بهراحتی میتوان
گفت خودروسازی در ایران بیمار است و این بیماری
دالیل مختلفی دارد که در این مطلب سعی داریم
تاریخچه و دالیل عدم موفقیت این صنعت بزرگ را
در کشورمان بررسی کنیم .با ما همراه باشید.

مردم شبستر در خانه ملت به این نکته اشاره
کرده بود :این درست نیست که عدهای میگویند
چون تحریم بود ما نمیتوانستیم خودروی با
کیفیت تولید کنیم و در اختیار مردم بگذاریم،
علت اصلی این عامل از نظر من به عنوان رئیس
تحقیق و تفحص خودروسازی و کارشناسی دو
سه ساله که انجام دادهایم به این نتیجه اجماعی
و نه فردی رسیدهایم که اگر در صنعت خودرو
ارتقای کیفیت نداشتیم ،قیمتها باال بود،
تناسب بین قیمت و کیفیت وجود نداشت و…
تمامی مشکالت ناشی از سوء و ضعف مدیریت
است و نه تحریم.

تاریخچه خودروسازی ایران
پای خودرو به کشورمان از چندین سال قبلتر
از سال  ۱۳۰۰هجری شمسی باز شده بود
که نشاندهنده تاریخچه قدیمی این صنعت
است .به دنبال گسترش شهرنشینی ،میزان
واردات خودرو از سال  1300هجری شمسی
(1920میالدی) افزایش یافت .اغلب اتومبیلها
در آن سالها از کشورهای آمریکا و انگلیس
وارد میشد .اولین اتومبیل ساخته شده در
ایران “پیکان” بود که در شرکت سهامی عام
“کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال” تحت
لیسانس کارخانه تالبوت انگلستان ساخته و در
سال  1346وارد بازار شد .تولید وانت ،مینی
بوس و اتوبوس نیز به تدریج در سالهای بعد
در این کارخانه شروع شد.
در همان سال سواریهای “آریا” و”شاهین” در
کارخانه پارس خودرو ودر سال  1347سواری
“ژیان” در سایپا تولید و به بازار عرضه گشت .در
سال  1351با تبدیل کارخانه پارس خودرو به
شرکت “جنرال موتورز ایران” تولید اتومبیلهای
آریا و شاهین متوقف و تولید سواریهای شورولت
(اپل)  2500و  2800سیسی ،همچنین تولید
سه نوع اتومبیل سواری “بیوک”“ ،کادیالک”
و “شورولت نوا” تحت لیسانس جنرال موتورز
آمریکا شروع گردید .تولید این نوع سواریها تا
پایان سال  1360ادامه داشت .در سال 1359
تولید ژیان در کارخانه سایپا متوقف و به جای
آن تولید “رنو ”5که از سال  1354در کنار تولید
ژیان آغاز گشته بود ،ادامه یافت.
همانطور که گفته شد اولین کارخانه خودروسازی
در ایران در سال  ۱۳۴۱راهاندازی شد و پیکان
در سال  ۱۳۴۶تولید شد ،جالب اینجاست که
بدانید کارخانه هیوندایی کره برای اولین بار
در سال  ۱۳۴۶وارد صنعت خودروسازی شد.
یعنی تولید خودرو در ایران قدمت بیشتری دارد!
صنعت خودروسازی کره بعد از جنگهای این
کشور رشد چشمگیری داشت ولی تولید خودرو
در ایران عمال درجا زده و رشدی نداشته است.

 -۲انحصار در بازار خودرو ایران
بازار خودرو در ایران انحصاری است .این جملهای
است که کارشناسان از آن به عنوان نقطه ضعف
این صنعت یاد میکنند .خودروسازان با هرگونه
واردات خودروی خارجی مخالفند زیرا به محض
آزادسازی واردات ،به دلیل مصرف باالی سوخت
در خودروهای داخلی و تغییر بهای حاملهای
انرژی ،مردم به سمت محصول خارجی گرایش
پیدا خواهند کرد .اگر دروازه واردات باز شود،
بسیاری از کشورها از جمله چین یا مالزی
میتوانند خودروهایی با کیفیتتر و قیمت
مناسبتر از محصول ایرانی به بازار روانه کنند.
 -۳عدم رشد بخش خصوصی
انحصار خودروسازان ،مجالی برای رشد بخش
خصوصی نگذاشته ،کارشناسان معتقدند که
ساختار صنعت خودروسازی کشور موجب
ناتوانی بخش خصوصی شده است.
برخی دیگر نبود سرمایه را در این امر دخیل
میدانند .در همین حال پایین بودن تیراژ تولید
نیز یکی دیگر از دالیل موفق نبودن خودروسازان
خصوصی عنوان شده است.
کارشناسان معتقدند که فعاالن در این بخش به
دلیل این که نمیتوانند تیراژ تولید خود را به
10هزار دستگاه برسانند ،قادر نیستند اقدام به
ساخت داخل کنند و به ناچار مونتاژکار باقی
میمانند .نبود سرمایه باال و طراحی مهندسی
موجب شکست خودروسازان بخش خصوصی
است.

جدول  -2سهام داران شرکت سرمایه گذاری سمند

جدول  -3سهام داران شرکت نگار نصر سهم

همانطور که مشاهده می شود مالکیت دو شرکت نگار
نصر سهم و سرمایه گذاری سمند تماما در اختیار
ایران خودرو و زیر مجموعه های این شرکت است .هر
چند حدود  30درصد از سهام شرکت سپهر ایرانیان
کیش نیز در اختیار شرکت کروز است اما مدیریت آن
به علت سهام بیشتر ،تحت اختیار شرکت های ایران

خودرو است و کروز تنها یک صندلی از سه صندلی
موجود در هیئت مدیره این شرکت را در اختیار دارد.
از همین رو درواقع این سه شرکت (نگار نصر سهم،
سپهر ایرانیان کیش و سرمایه گذاری سمند) در زمان
واگذاری سهام ایران خودرو ،سهام شرکت مادر را
خریداری نموده اند.

جدول  -4ترکیب سهام داران ایران خودرو

از مضـرات اصلـی این مسـئله ایجاد یک حلقه بسـته
مدیریتـی در شـرکت اسـت .بـه طـوری کـه در ایـن
حالـت مدیران شـرکت هـای زیر مجموعـه ی داخل
حلقـه ،مدیران شـرکت مـادر و مدیران شـرکت مادر
نیـز مدیران شـرکت هـای زیر مجموعـه داخل حلقه
را منصـوب مـی کننـد .از آن جـا کـه مالکیـت سـه
شـرکت سـپهر ایرانیـان کیـش ،نـگار نصـر سـهم و
سـرمایه گذاری سـمند پیش از واگذاری سـهام ایران
خـودرو نیـز در اختیـار ایـران خـودرو بـوده و ایـران

خـودرو نیـز تحت مالکیـت دولت ،از همیـن رو پیش
از واگذاری سـهام ،سـه شـرکت مذکور دارای ماهیت
و مالکیـت دولتـی بوده اند .این مسـئله موجب شـده
اسـت در اثـر خریـد سـهام ایـران خودرو توسـط این
سـه شـرکت و ایجـاد سـهام داری چرخـه ای عملا
مدیریـت دولتی در شـرکت بلوکه شـود و سـهام این
سـه شـرکت تحـت اختیـار دولت قـرار گیـرد .اگر به
اعضـای هیئـت مدیره ایـران خودرو را طی این سـال
هـا دقت شـود ،ایـن مسـئله تایید می شـود:

|

شیرجه

وضع کنونی صنعت خودرو در ایران
خودروسازی یکی از صنایع مهم کشور محسوب
میشود که به دالیل مختلف بیشتر از هر
صنعتی سیر نزولی داشته است .روزگاری ایران
از لحاظ تعداد تولید خودرو یکی از برترینهای
جهان محسوب میشد و رویکرد آن به سمت
تولید پلتفرم و خودروی ملی ،نمایانگر حرکت رو
به رشد این صنعت در ایران بود ولی حال وضع
تغییر کرده است ،فروش خودرو با مشکل مواجه
است و مردم از تولید خودروهای بیکیفیت و
قدیمی ،همچنین مونتاژ محصوالت درجه  ۲و
 ۳چینی ناراضی هستند .رکود صنعت خودرو به
آشکاری قابل مالحظه است .نگاهی به وضعیت
تولید خودرو در ایران نشان دهنده وابستگی
شدید این صنعت به شرکتهای خارجی است،
در عین حال خودروسازان ایرانی در انتخاب
شرکای خارجی خود تمام اختیارات را منحصر
به تولیدکنندگان یک یا دو کشور کرده و این
شرکای خارجی از انحصار قابل توجهی در تأمین
قطعه شریک ایرانی خود برخوردارند.
دالیل عدم موفقیت خودروسازی در ایران
 -۱وجود مدیریت ضعیف
متاسفانه تدابیر مدیران این صنعت بزرگ در
کشورمان یکی از دالیل ضعف خودروسازی کشور
بوده ،چرا که بوجود آمدن بسیاری از مشکالت
بهخصوص بعد از شدت گرفتن تحریمها بهدلیل
مدیریت ضعیف در زمان پیش از تحریمها بوده
است .نمایندگان مجلس دوره گذشته نیز یکی
از دالیل اصلی ضعف خودروسازی ایران را
مدیریت اعالم کردند .در همین رابطه نماینده

 -۴وابستگی به کشورهای خارجی
در زمان تحریمهای ایران وابستگی به کشورهای
خارجی بهطور واضح قابل مشاهده بود چراکه
خودروسازان در تامین قطعات خودروهای
داخلی به دلیل نبود زیرساختهای مناسب
دچار مشکل شدند و قطعات اصلی جای خود
را به قطعات بیکیفیت چینی دادند.

 -۵کیفیت پایین محصوالت داخلی
قیمت باال در کنار کیفیت پایین و توجه بیشتر
خودروسازان به بخش مالی دربرابر بخش کیفی
سبب شده مردم به اجبار به سمت خرید
خودروهای داخلی بروند چرا که انتخاب دیگری
ندارند.

 -۶عدم توجه به مهندسان بومی
تکلیف خودروسازان و سازمان گسترش برای
طراحی  ۴پلتفرم ملی در افق  ۱۴۰۴به
منظور تولید  ۵خودرو بر روی هرکدام از این
پلتفرمها در فروردین سال  ،۹۰به یکی از اخبار
داغ صنعت خودروسازی تبدیل شد و در این
راستا قرار شد تیمی به سرپرستی رئیس سازمان
گسترش نسبت به طراحی خودروی ملی اقدام
کنند .این در حالی است که تاکنون خبر قطعی و
امیدبخشی در این مورد منتشر نشده و مشخص
نیست اصال کار طراحی پلتفرمهای ملی آغاز
شده یا خیر؟ ما در کشورمان طراحان و جوانان
پر شور و با استعداد کم نداریم فراموش نکنیم
بسیاری از مدیران ارشد خودروسازان خارجی،
نام ایرانی دارند .با بهکارگیری این نیروهای با
استعداد میتوانیم به رشد این صنعت امیدوار
باشیم.
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کالم آخر
اینها تنها  ۶مورد از دالیل عدم موفقیت
خودروسازی ایران است و میتوان دالیل فراوان
دیگری پیدا کرد که این مشکالت به تحریمها
هیچ ارتباطی ندارند و با برداشته شدن تحریمها،
احتماال آنها برطرف نخواهند شد .امیدواریم
زمانی برسد که یک مدیریت قدرتمند با
بهکارگیری نیروهای داخلی باعث بهبود یافتن
شرایط فعلی شود .فراموش نکنیم ما میتوانیم
دانش کشورهای موفق را بیاموزیم نه فقط از
روی دست آنها کپی کنیم.
کمپینی با نام«خودروی صفر نخرید» به راه افتاد
که شاید برای اولین و آخرین بار مردم در یک
مسأله اقتصادی و به منظور جلوگیری از اجحاف
خودروسازان در حق مصرف کننده ،نمایشی
بزرگ از همدلی و وحدت را اجرا کردند و کار
را به جایی رساندند که خودروسازان به دلیل
عدم استقبال مردمی از تولیدات شان به ورطه
ورشکستگی افتادند.
کمپین نخریدن خودرو به اندازه ای جدی دنبال
شد که مردم سایر خودروها حتی خودروهای
وارداتی چینی ،ژاپنی ،کره ای و اروپایی را هم
مورد توجه قرار نمی دادند و همین عدم استقبال
مردم از خرید و کسادی بازار خرید و فروش
باعث شده بود که قیمت ها اوال مشابه امروز از
کارخانه تا بازار اختالف های آنچنانی را نه تنها
شاهد نباشد ،بلکه در بسیاری از موارد قیمت
بازار پایین تر از کارخانه هم بود.
از طرفی به اندازه ای میل تولیدکنندگان و
عرضه کنندگان خودرو به فروش محصوالتی
که روی دستشان مانده بود ،افزایش یافت که
شرایط متنوعی پیش روی خریداران قرار می
گرفت تا شاید بتوانند رونقی در بازار خودرو
ایجاد کنند .در رابطه با محصوالت چینی که
این رویه چنان جدی تر بود که بعضا شرایط
باورنکردنی پیش روی خریداران قرار می گرفت،
ولی باز هم استقبالی ندیدیم.
نخریدن خودرو از سوی مردم ،چنان
خودروسازان بزرگ کشور را به زمین زد که
اگر نبود وام عجیب و غریب دولت و وزارت
صنعت وقت به آنان ،امروز شاهد ورشکستگی
کامل و تبدیل این دو خودروساز به بخش
خصوصی واقعی بودیم ،اما یک ترفند دولتی
برای اعطای وام به منظور توانمندسازی این دو
خودروساز و همچنین تسهیل شرایط به گونه
ای که خریداران با کمترین بضاعت هم بتوانند
خودروهای بدون مشتری این دو خودروساز را
خریداری کنند ،جلوی این اتفاق را گرفت.
غبطه خوردن کارخانجات بزرگ خودرو به
حال ایران خودرو و سایپا!!!
پس از این تجربه بود که ایران خودرو و سایپا
به این نتیجه رسیدند که نمایندگی ها ،کارچاق
کن ها و دالالن وفادارترین مشتریان آنان
هستند و بهتر است به جای عرضه خودرو به
مصرف کنندگان واقعی ،شرایط را به نحوی
پیش ببرند که خودروهای تولید داخل هم
مشابه خودروهای خارجی که به ایران وارد می
شوند و توسط شرکت های واسطه ای به فروش
می رسند ،از طریق واسطه به خریدار عرضه
شود.
کم کم تالش جدی برای دو نرخی کردن قیمت
خودرو و تفاوت قیمت از کارخانه تا بازار صورت
گرفت تا همین خودروهایی که سر نخواستنش
دعوا بود و مردم هزار و یک ایراد به آن می
گرفتند هم حکم کیمیا را پیدا کند و این
سختی رسیدن محصول به دست مصرف کننده
نهایی باعث شود خودروهایی که دیگر در هیچ
کجای دنیا تولید و عرضه نمی شود ،برای ماه ها
و سال های آتی از سوی ایران خودرو و سایپا
به فروش برسد.
ایجاد شرایطی همچون تحویل حواله ،در نظر
گرفتن صلح بین خریدار و فروشنده پیش از
تحویل خودرو ،پیش فروش های عجیب و
غریب و مسائلی از این دست برای اجرای
سناریوی کامل حاکم شدن دالل بر بازار خودرو
بود که طی چند سال اخیر با قدرت ادامه پیدا
کرد تا در نهایت به سبب شرایط نامساعد
اقتصادی ایجاد شده برای کشور ،ایران خودرو
و سایپا بتوانند سلطه فراگیری بر بازار و خریدار
پیدا کنند.
تـا چنـد وقـت پیـش مـردم بـه مقایسـه
محصـوالت خودرویـی تولیـد شـده در دیگـر
نقـاط دنیـا بـا خودروهـای تولیـدی ایـران
خـودرو و سـایپا می پرداختنـد؛ از عدم کیفیت
خودروهـای تولیـد شـده ،مصـرف سـوخت و
اسـتهالک بـاال ،غیر ایمـن بودن ایـن خودروها
در مقایسـه بـا خودروهـای خارجـی و عـدم
رعایـت اسـتانداردهای روز خودروهـای دنیـا
توسـط این دو خودروسـاز گالیه داشـتند و در
حقیقـت بـر سـر نخواسـتن محصـوالت آبـی و
نارنجـی پوشـان جـاده مخصـوص دعـوا بـود.
امـا بـا اقداماتـی کـه پـس از تجربـه راه اندازی
«کمپیـن نخریـدن خـودروی صفـر» توسـط
ایـران خـودرو و سـایپا انجـام شـد ،کـم کـم
مصـرف کننـدگان در دام آنهـا گرفتـار شـدند؛
هرچنـد وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت هـم
همراهـی هـای جـدی بـا آنهـا و علیـه حقـوق
مصـرف کننـدگان انجـام داد کـه از بسـته
شـدن سـامانه ثبت سـفارش و افزایـش قیمت
خودروهـای خارجـی تـا ممنوعیـت واردات
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خودروهـای خارجـی کـه قیمت ایـن خودروها
را در مقابـل محصـوالت ایـران خودرو و سـایپا
نجومـی کـرد و البتـه بـه افزایـش آنچنانـی
محصـوالت آنهـا نیـز منجـر شـد.
حـاال قیمـت هـای تولیـدات ایـران خـودرو و
سـایپا بـه قیمـت چنـد مـاه پیـش خودروهای
بـا کیفیـت خارجـی و حتـی بیشـتر از آن هـم
رسـیده و البتـه آنهـا توانسـته انـد محصـوالت
خـود را نـه تنهـا برای امسـال ،بلکه برای سـال
آینـده هـم بـه فـروش برسـانند؛ موضوعـی که
آرزوی خیلـی از خودروسـازان پیشـرفته دنیا از
جملـه بنـز و بـی ام و اسـت و شـاید آنهـا اگـر
از ایـن فـروش عجیـب ایـران خـودرو و سـایپا
مطلـع شـوند ،بـه حـال ایـن دو خودروسـاز
ایرانـی غبطـه بخورند.
شـاید اگر مـردم مشـابه آنچه چند سـال پیش
انجـام دادنـد را در بحبوحـه افزایـش هـای
آنچنانـی قیمـت خودروهـای داخلـی و حتـی
خارجـی در پیـش مـی گرفتنـد و بـرای خرید
راغـب نبودنـد ،امـروز شـاهد آن نبودیـم کـه
ایـران خودرو و سـایپا برای فـروش خودروهای
خـود بـه مـردم «نـاز» کننـد و حتـی بـه فکـر
دپـوی خودروهـای خـود ـ کـه هـر روز فیلم و
تصویری از آن در گوشـه گوشـه تهران و سـایر
شـهرهای کشـور بیـرون مـی آیـد ـ بیفتند.
حـاال کـه ایـن اتفـاق نیفتـاده و مـردم رغبـت
زیـادی بـه خریـد دارند ،چنـد نکتـه در ارتباط
بـا وضعیـت اخیـر خودروسـازان وطنـی وجود
دارد کـه بسـیار قابـل تأمـل و جـدی اسـت .از
آنجـا کـه ایـران خـودرو و سـایپا مدعـی تولید
ملـی هسـتند و بسـیاری از تولیـدات خـود را
خـودروی داخلـی مـی خوانند ،باید اشـاره کرد
کـه ایـن دو خودروسـاز در جریـان تحریم های
اخیـر آسـیب پذیـری خـود را نشـان داده انـد،
بـه گونـه ای کـه بـه اعتـراف خودشـان بخـش
اعظمـی از تولیداتشـان ملـی نیسـت و وابسـته
بـه واردات نهـاده هـا یـا مـواد اولیـه از خـارج
کشـور اسـت ،پـس چنیـن محصولـی را نمـی
تـوان داخلـی خواند.
بـه نظـر می رسـد کـه سیاسـت هـا و معافیت
هـای عجیـب و غریـب و امتیازاتـی کـه بـرای
ایـن دو خودروسـاز در جهـت توانمندسـازی و
تولیـدات خودروهـای داخلـی در نظـر گرفتـه
شـده ،نـه تنهـا تاکنـون جـواب نـداده و منجر
به دسـتیابی به چنین مسـاله ای نشـده اسـت،
بلکـه اایـران خودرو و سـایپا را به  2خودروسـاز
تنبل که به خاطر شـرایط مسـاعد ایجاد شـده،
اطمینـان خاطـر جـدی دارنـد و هیـچ تالشـی
بـرای بهبـود وضعیـت و کیفیـت محصـوالت
شـان نمـی کننـد ،تبدیـل کرده اسـت.
حـاال کـه بـه اذعـان سـازمان ملـی اسـتاندارد
خودروهـای تولیـد شـده توسـط ایـران خودرو
و سـایپا کیفیـت بسـیار پایینی دارنـد و برخی
از ایـن خودروهـا حتـی اسـتانداردهای اولیه از
نظـر تأمیـن امنیت بـرای سرنشـین ،آالیندگی
هـوا و  ...را نـدارد ،بهتـر اسـت بـرای رقابتـی
کـردن فضـا و ایجـاد انگیـزه بیشـتر بـه منظور
تولیـد محصـوالت بـا کیفیـت و تمامـا ایرانـی،
محدودیت هـای مربوط بـه واردات خودروهای
بـا کیفیـت خارجی برداشـته و در نظـام تعرفه
گـذاری بـرای واردات ایـن نـوع خودروهـا
بازبینـی جدی شـود.
سیاسـت هـای مربـوط بـه حـوزه خـودرو نـه
تنهـا طـی دهـه هـای اخیـر جـواب نـداده و
منجـر بـه تولیـد یک محصـول تمامـا ایرانی ،با
کیفیـت و دارای تـوان صادراتـی نشـده اسـت،
بلکـه وضعیـت تولیـد خـودرو در کشـور را هـر
روز نابسـامان تـر کـرده و آن را بـر خلاف
سـایر نقـاط دنیـا بـرای مـردم به یـک موضوع
سـرمایه ای تبدیل کـرده که تنهـا خروجی آن
رواج داللـی ،کاهـش ارزش پـول ملـی ،بـه هم
ریختن وضعیت اقتصاد کشـور و  ...بوده اسـت؛
لـذا بـه نظـر مـی رسـد باید سیاسـت گـذاری
جدیـدی در ایـن حـوزه صـورت بگیـرد؛ شـاید
بـا ایـن نـگاه جدیـد بتـوان صنعـت خـودروی
داخلـی را ارتقـا داد و بـا کیفیـت سـاخت.
همین شـرایط موجود باعث شـده ،هرچند قرار
بـود تولیـد پراید و برخـی دیگـر از خودروهای
تولیـد ایـران خودرو و سـایپا به دلیل نداشـتن
ایمنـی کافـی و از دسـت رفتـن جان بسـیاری
از هموطنـان مـان از ناحیـه اسـتفاده از ایـن
خـودرو ،متوقف شـود ،اکنون همیـن خودروها
حکـم کیمیـا را پیـدا کـرده انـد و شـرایط بـه
گونـه ای اسـت که مـردم برای از دسـت نرفتن
ارزش دارایـی شـان بـرای خریـد آن حاضرنـد
مـاه هـا و حتـی یک سـال در انتظار بنشـینند؛
موضوعـی کـه بـا اشـتیاق تولیدکننـده آن را
دنبـال مـی کنند!
انتظـار مـی رود ،تصمیـم گیـران در جهـت
ایجـاد اعتمـاد عمومـی و تأمیـن منافـع مردم،
بـا سیاسـت هـای جدید در حـوزه خـودرو ،راه
را بـرای واردات خودروهـای خارجـی به کشـور
بـدون محدودیـت هـای قبلـی و بـا تجدیدنظر
جـدی در نظـام تعرفه ای باز کنند .این مسـأله
شـاید به انگیـزه ای بـرای تولیـد خودروهای با
کیفیـت و عرضـه بدون احتکار خودرو از سـوی
خودروسـازان وطنـی بینجامد؛ هرچنـد نباید از
محاسـنی نظیـر تأمیـن امنیـت جانـی مصرف
کننـدگان خودروهای خارجـی ،کاهش مصرف
سـوخت و هـدر نرفتـن منابـع عمومی کشـور،
کاهـش آلودگـی هـوا و مسـائلی از ایـن قبیـل
هـم غافل شـد.

پرونده :ایران خودرو
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در نمایندگیهای ایران خودرو چه اتفاقی می افتد؟

 )Aاولین مراجعه مشتری بهدلیل نقص فنی در
تاریخ  10تیر  .96در برگ فوق عیبیابی و اینکه
ایموبالیزر ایراد دارد بهصراحت ذکر شده
است .کیلومتر خودرو  265را نشان میدهد.

 )Dهمان روز ،رئیس اداره نظارت و بازرسی
این سازمان به رئیس هیئت مرکز کارشناسان
دادگستری نامه میزند که موضوع بررسی
شود.

)G 2- G1کارشناس رسمی دادگستری در اظهارنظر کارشناسی خود خطاب به رئیس شعبه 9
تعزیرات البرز اعالم میکند که ادعای مشتری صحت دارد و ایرادهای بهوجود آمده ناشی از نحوه
استفاده نبوده است .به این دلیل که خودرو از حالت بکر خارج شده ،میبایست برای احقاق حق
خودروی مشابه تحویل شود.

 )Bخودرو با بروز مشکل جدی بار دیگر
راهی تعمیرگاه میشود .بعد از گردش در
شهر ،کیلومتر خودرو به  286رسیده است.
اینکه خودرو روشن نمیشود نیز در برگه
پذیرش لحاظ شده است.

 )Eروز بعد نامه دیگری از همین نهاد به مخاطب
قبلی ارسال میشود با این تفاوت که اینبار
شکواییه بهپیوست لحاظ شده است.

)Hمدتی بعد رئیس شعبه  9تعزیرات درباره
تقلب به نمایندگی مذکور نامه رسمی میزند
(دستور میدهد) با این عنوان که طبق نظر
رسمی کارشناسی پیوست ،اقدامات الزم
انجام شود.

)Jاوایل آبان ماه،کارشناس رسمی دادگستری
و مسئول پیگیری پرونده خطاب به رئیس
شعبه  9تعزیرات استان ،ابراز میکند که معایب
گزارش شده ،مشاهده شده و حتی مدیریت
نمایندگی نیز نسبت به آسیب خودرو اذعان
کرد هاند .قرار بر این شده که درب سمند
تعویض و رضایت مشتری جلب شود.

 )Cچند روز بعد از ماجرای درگیری لفظی،
شکایت رسمی مالک در سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان البرز تنظیم میشود .مشتری
به صراحت میگوید که قصد تعویض خودرو (و
نه تعمیر) را دارد.

 )Fرئیس هیا تمدیره مرکز کارشناسان
دادگستری استان البرز در پاسخ به نامه قبلی،
کارشناس خود را تعیین میکند.

)Iبعد از اینکه هیچ اقدامی از سوی نمایندگی و
ایرانخودرو صورت نگرفت ،اداره کل تعزیرات
استان البرز ورود و خطاب به سازمان صنعت
استان درخواست پیگیری و ارجاع نتیجه
میکند.

)Kدست آخر بعد از تمام این نامههای رسمی و
روگردانی واضح ایرانخودرو و نمایندگی فوق،
مشتری به ناچار شکایت خود را نزد نیروی
انتظامی تنظمی میکند و نیروی انتظامی نیز
ضمن تایید گفتههای شاکی ،از خودروی فوق
صورتجلسه تنظیم میکند.

بزرگتریــن خودروســاز کشــور اغلــب تمــام
انتقــادات وارده نســبت بــه کیفیــت ،نحــوه فروش،
دیرکــرد ،مباحــث مالــی و البتــه مــوارد بیشــمار
ضعــف در خدمــات پــس از فــروش محصــوالت
خــود را پشــت حمایتهــای دولتــیاش
پنهــان میکنــد .ایرانخــودرو در کنــار دیگــر
خودروســازان دولتــی و شــبهدولتی بــا انحصــاری
کــردن بــازار ،بیــش از 70درصــد ظرفیــت داخلــی
خودروســازی کشــور را در اختیــار دارد .همیــن
قــدرت اســت کــه گهــگاه باعــث بــروز برخــی
از ناهنجاریهــا و شــاید بهتــر آنکــه برخــی از
تخلفــات میشــود.
در روزهــای گذشــته یکــی از مشــتریان ایــن
شــرکت بــا تمــاس بــا تحریریــه ایســکانیوز،
مــدارک و مســتنداتی را در اختیــار ایــن
خبرگــزاری قــرارداد کــه حکایــت از بــروز یــک
فاجعــه تلــخ در نمایندگیهــای ایــن شــرکت
بنــام دارد.
داســتان از ایــن قــرار اســت کــه ایــن شــهروند
خــودروی ســمند  EF7خــود را در تاریــخ 10
خــرداد مــاه ســال جــاری از شــرکت تحویــل
میگیــر د .
درســت یــک مــاه بعــد بهدلیــل بــروز نقــص فنــی،
افتادگــی ســپر و بیرونزدگــی تایــر در حالیکــه
خــودرو هنــوز  265کیلومتــر پیمایــش داشــته ،با
مرکــز امــداد ایرانخــودرو تمــاس میگیــرد.
ایــن خــودرو در تاریــخ  10تیــر مــاه بــه یکــی از
نمایندگیهــا مراجعــه میکنــد و طبــق برگــه
ارائــه خدمــات ،خــودروی فــوق عیبیابــی و ســپر
آن بازدیــد میشــود.
دربــاره تایــر بــه او گفتــه میشــود کــه
الســتیکهای موجــود از همیــن برنــد
گلدســتون ایرانــی هســتند و ایــراد فــوق در ایــن
نــوع الســتیکها طبیعــی اســت .مشــتری بــا
اکــراه مجبــور بــه خریــداری الســتیک جدیــد
از برنــد دیگــر و مبلغــی بهعنــوان مابهالتفــاوت
میشــود .بــه ایــن خریــدار دربــاره مشــکل فنــی
و موتــوری خــودرواش گفتــه میشــود کــه اغلــب
EF7هــا چنیــن مشــکلی دارد و «خــدا بــه شــما
رحــم کنــد».
امــا ســه روز بعــد و تنهــا بــا پیمایــش  21کیلومتر،
بــار دیگــر مشــکل بــروز میکنــد .وضعیــت
خــودرو بهقــدری وخیــم بــوده کــه بــرای انتقــال
خــودروی خاموششــده بــه مرکــز ســرویس از
خودروبــر اســتفاده شــده اســت.
فاجعــه تلــخ در نمایندگیهــای ایــن شــرکت
بنــام دارد .داســتان از ایــن قــرار اســت کــه ایــن
شــهروند خــودروی ســمند  EF7خــود را در تاریخ
 10خــرداد مــاه ســال جــاری از شــرکت تحویــل
میگیــرد.
درســت یــک مــاه بعــد بهدلیــل بــروز نقــص فنــی،
افتادگــی ســپر و بیرونزدگــی تایــر در حالیکــه
خــودرو هنــوز  265کیلومتــر پیمایــش داشــته ،با
مرکــز امــداد ایرانخــودرو تمــاس میگیــرد.
ایــن خــودرو در تاریــخ  10تیــر مــاه بــه یکــی از
نمایندگیهــا مراجعــه میکنــد و طبــق برگــه
ارائــه خدمــات ،خــودروی فــوق عیبیابــی و ســپر
آن بازدیــد میشــود .دربــاره تایــر بــه او گفتــه
میشــود کــه الســتیکهای موجــود از همیــن
برنــد گلدســتون ایرانــی هســتند و ایــراد فــوق در
ایــن نــوع الســتیکها طبیعــی اســت .مشــتری
بــا اکــراه مجبــور بــه خریــداری الســتیک جدیــد
از برنــد دیگــر و مبلغــی بهعنــوان مابهالتفــاوت
میشــود .بــه ایــن خریــدار دربــاره مشــکل فنــی
و موتــوری خــودرواش گفتــه میشــود کــه اغلــب
EF7هــا چنیــن مشــکلی دارد و «خــدا بــه شــما
رحــم کنــد».

امــا ســه روز بعــد و تنهــا بــا پیمایــش  21کیلومتر،
بــار دیگــر مشــکل بــروز میکنــد .وضعیــت
خــودرو بهقــدری وخیــم بــوده کــه بــرای انتقــال
خــودروی خاموششــده بــه مرکــز ســرویس از
خودروبــر اســتفاده شــده اســت.
امــداد بــا مراجعــه بــه چنــد نمایندگــی ،شــاهد
امتنــاع آنهــا از پذیــرش خــودرو میشــود و
مشــتری باالجبــار از ایــن نمایندگــی بــه آن
نمایندگــی بــه دنبــال راهــی بــرای پذیــرش
میگــردد .پیمایــش خــودرو تــا نمایندگــی
کــه باالخــره آن را پذیــرش میکنــد اکنــون بــه
 286کیلومتــر رســیده اســت .در برگــه پذیــرش
بهصراحــت اشــاره میشــود کــه خــودرو
روشــن نمیشــود .مشــتری بعــد از چنــد روز
بــا نمایندگــی تمــاس میگیــرد ولــی جوابــی
دریافــت نمیکنــد.
ســپس بــرای پیگیــری موضــوع راهــی مرکــز
ســرویس میشــود کــه بــا معضــل اصلــی مواجــه
میشــود .ضمــن ایــن بازدیــد ،مشــتری مشــاهده
میکنــد کــه سیمکشــی داخــل خــودرو بهکلــی
تخریــب شــده اســت.
بــه او گفتــه میشــود کــه «نگــران نبــاش»
کل سیمکشــی از ابتــدا نصــب خواهــد شــد.
دستهســیم جدیــد بعــد از مدتــی بــه نمایندگــی
میرســد .حتــی بــا بســته جدیــد نیــز خــودرو
روشــن نمیشــود .یکــی از تعمیــرکاران
نمایندگــی فــوق اظهــار میکنــد کــه ECU
خــودرو نیــز ســوخته اســت.
بــه اصــرار کارمنــدان نمایندگــی ،خــودرو بــرای
ترخیــص آمــاده میشــود امــا مالــک ســمند
فــوق متوجــه تغییــر رنــگ نامتعــارف درب خودرو
میشــود .مشــاجره لفظــی بیــن مشــتری و یکــی
از مدیــران نمایندگــی در میگیــرد .نمایندگــی
از اســاس منکــر هرگونــه تصــادف خــودرو درون
مجموعــه خــود میشــود.
مشــتری ناچــار بــا پلیــس تمــاس میگیــرد و
درخواســت چــک کــردن دوربینهــا را میکنــد.
یکــی از کارمنــدان نمایندگــی در ایــن شــرایط
ابــراز میکنــد کــه خــودروی فــوق در نمایندگــی
دچــار آســیب شــده و صافــکاری شــده اســت.
در ایــن زمــان صاحــب امتیــاز نمایندگــی فــوق
وارد ماجــرا میشــود و ضمــن عتــاب بــه کارمنــد
مذکــور میگویــد کــه اگــر قضیــه را بــه مــن
منتقــل میکردیــد ،خــودرو را بــه یــک صافــکار
مطمئــن میســپردیم و «آب از آب هــم تــکان
نمیخــورد» .اینجاســت کــه مشــتری مــداری
ایــن گــروه خودروســازی در فضــای مهآلــودی
قــرار گرفتــه و تنهــا چیــزی کــه دیــده مــی شــود،
چــراغ ســبز تخلــف ایرانخــودرو بــه نمایندگــی
هاســت .مالــک ســمند بــا مرکــز شــکایات
ایرانخــودرو نیــز تمــاس میگیــرد کــه طبیعتــاً
راه بــه جایــی نمیبــرد .از ایــن واحــد ایرانخــودرو
بــه مشــتری گفتــه میشــود کــه «مــا وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت را قبــول نداریــم» .اگــر
تعزیــرات حکمــی نســبت بــه تعویــض خــودرو
دهــد ،بــرای مــا مــورد وثــوق اســت.
بــا شــکایت رســمی مالــک خــودرو ،قاضــی
کشــیک یکــی از پرســنل نیــروی انتظامــی را
بهعنــوان کارشــناس معرفــی میکنــد .مشــتری
بعــد از پیگیریهــای فــراوان و حصــول هیــچ
نتیج ـهای ،راهــی دفتــر اصلــی ایســاکو میشــود.
بــه او گفتــه میشــود کــه «خــودرو از روز اول
بهتــر شــده» .مالــک ســمند کــه راه را بســته
میبینــد بــه مســئولین ایرانخــودرو میگویــد
ماجــرا را از طریــق رســانهها پیگیــری خواهــم
کــرد کــه بــه او مــی گوینــد «آنهــا هیــچ غلطــی
نمیتواننــد بکننــد».

عجیب ترین شرایط تحویل خودرو در ایران خودرو

ایـران خـودرو کـه اخیـرا بـا اعلام شـرایط فروش
خاص خـود از غلبـه بـر بـازار دالالن خبـر داده بود
حـاال شـرایط فـروش جدیـدی را بـا امـکان صلح و
کسب سـود اعالم کرده است که شـامل خودروهای
مشخصی نمی شـود .در واقع ایران خودرو در ماقبل
بخش اسـم خودرو ،عنـوان “تمام خودروهـای قابل
عرضه” را اعالم کـرده اسـت .از ایـن رو در یک کالم
می تـوان نتیجـه گرفـت که شـرایط فـروش جدید
ایران خـودرو مخصـوص سـرمایه گـذاران و دالالن

اعالم شـده اسـت تا ایشـان بتوانند به لطـف تزریق
نقدینگـی ،از سـود سـاالنه  15یـا  16درصـد بهـره
منـد شـوند ،ایـن درحالیسـت کـه موعـد تحویـل
تمـام خودروهـای عرضـه شـده در این طـرح پیش
فروش حدود یکسـال دیگر و در نیمه نخسـت سـال
 98اعلام شـده اسـت از ایـن رو متقاضیـان واقعی
در صـورت درخواسـت سـواری یـک خودرو با اسـم
نامشـخص ناچار بـه رفتن به لیسـت انتظـاری یک
ساله هسـتند.

