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رتبه نخست مديرانخودرو در رضايتمندي مشتريان از خدمات
ارزيابيهاي سه ماه دوم سال  98که توسط سازمان استاندارد
کيفيت ايران صورت گرفته است ،نشان ميدهد شرکت مديرا نخودرو
موفق به کسب رتبه نخست رضايتمندي مشتريان در حوزه فروش
شده است.
ارزيابيهاي سه ماه دوم سال  98که توسط سازمان استاندارد
کيفيت ايران صورت گرفته است ،نشان ميدهد شرکت مديرا نخودرو
موفق به کسب رتبه نخست رضايتمندي مشتريان در حوزه فروش
شده است .اين ارزيابي در ميان هشت شرکت فعال (توليدکننده يا
واردکننده خودرو) در صنعت خودرو کشور صورت گرفته است و
شرکت مديرا نخودرو توانسته باالترين امتياز را در ميان آ نها کسب

اخبار
دريافت گواهي ثبت
نرمافزار بومي «تام اسكادا»

شركت تام موفق به دريافت تاييديه ثبت نرمافزار «تام اسكادا» از
شوراي عالي انفورماتيك شد.
ايكوپرس -نرمافزار  SCADA TAMبا تكيه بر تجربه و دانش
كارشناسان شركت تام ايرانخودرو طراحي و بوميسازي شده است.
در سال  1392به دنبال شدت گرفتن محدوديت هاي ناشي از
تحريم نرم افزارهاي اسكاداي خارجي تصميم بر توليد اين نرم افزار
گرفته شد ضمن اينكه مشكالت ناشي از نفوذپذيربودن نرم افزارهاي
خارجي ،نياز به بومي سازي چنين نرم افزاري را جدي تر مي كرد.
با بهكارگيري آخرين تكنولوژيهاي طراحي و راه كارهايي از جمله
كدگذاري  ،قابليت اطمينان و انعطاف پذيري نرم افزار «تام اسكادا»
بهينه شده است .بعالوه امكان نظارت كاربران را به طرق مختلف از
كامپيوترهاي شخصي گرفته تا موبايل و تبلت به راحتي فراهم ميكند.
به گزارش از روابط عمومي شركت تام ،از جمله ويژگيهاي اصلي
اين نرم افزار ميتوان به نظارت و كنترل  ، Realtimeنمايش نموداري
و تحليلي اطالعات به صورت  Onlineو  ،Offlineسازگاري كامل با
پروتكلهاي استاندارد  ،OPCدسترسي انعطافپذير از طريق  Webو
قابليت توزيع پردازش بر روي حداكثر  24سرور  Redundantاشاره
كرد.
«تام اسكادا» در حوزه هاي متعدد از جمله در حوزه انرژي
شامل تمامي حامل هاي انرژي (آب ،برق ،گاز ،هواي فشرده و  .)..و
در كليه مراحل توليد ،انتقال و مصرف اين حاملها ،در حوزه صنعت
شامل صنايع توليدي (خودرو و غذايي  )...و فرآيندي ( نفت و گاز
و معدني )...و همچنين در حوزه ساختمان جهت مديريت هوشمند
( )BMSمجموعه هاي مسكوني ،اداري و تجاري ،قابليت استفاده دارد.
بهعالوه از اين نرم افزار به عنوان بستر پايش و كنترل براي پروژههاي
هوشمندسازي و اينترنت اشيا براي استقرار  Industry4.0نيز ميتوان
استفاده كرد.
اين نرمافزار كه هم اكنون جهت مانيتورينگ خط  1-G2سالن
پرس شماره 3ايران خودرو به كار گرفته شده ،پس از تحليل نموداري
و آناليز اطالعات به دست آمده از پايش اين خط در خصوص زمان
هاي توقف ،ميزان و داليل آن ،قابليت افزايش راندمان كاري خط تا
ميزان  50درصد را تشخيص داده كه در مقياس صنعتي مقدار قابل
توجهي است.
گردهمائيقطعهسازانكشوربرايمحصولجديدگروهخودروسازيسايپا

آمادهباش زنجيره تامين سايپا
براي توليد انبوه «رهام»

نقش آفرينان زنجيره تامين محصول جديد سايپا؛ رهام؛ گرد هم
آمدند تا ضمن هماهنگيهاي الزم براي تامين قطعات مورد نياز اين
«رهام» عم ً
ال آغاز شود.
خودرو ،پيش توليد ُ
به گزارش سايپانيوز ،سازندگان مجموعهها و قطعات اصلي پلتفرم
 SP100گروه خودروسازي سايپا كه رهام محصول اصلي آن به شمار
ميرود ،در يك گردهمائي ،هماهنگيهاي الزم براي آغاز توليد انبوه اين
خودرو از سال آينده را به عمل آوردند.
در اين گردهمائي كه بعدازظهر شنبه 21 ،دي ماه برگزار شد،
عالوه بر مديران ارشد سايپا و شركتهاي زيرمجموعه اين گروه
خودروسازي ،مديرانعامل شركتهاي قطعهساز و تامينكننده،
تعدادي از شركتهاي دانشبنيان ،مديران ارشد شبکه بانكي كشور
كه در فرآيندهاي توليد محصول جديد سايپا نقش ايفا ميكنند ،حضور
داشتند.در اين گردهمائي ،نمايشگاهي جانبي هم از خودرو رهام و
قطعات مورد نياز آن براي داخليسازي برگزار شد كه شركتكنندگان
عالوه بر بازديد از آن ،در جريان فراخوان سايپا براي همكاري در تامين
قطعات مورد نياز براي توليد انبوه محصول جديد قرار گرفتند.
گفتني است گروه خودروسازي سايپا با تغيير مديريتي در بهمن
 97با ايجاد يک رويكرد جديد ،تحول در كيفيت و كميت محصوالت
توليدي خود را در دستوركار قرار داده و پس از مديريت بحران ناشي از
اعمال دور جديد تحريمها و فشار حداکثري ،برنامههاي توسعهاي خود
را آغاز كرده است.
سايپا در ماههاي اخير با اجراي پويش ملي بوميسازي قطعات،
ضمن كاهش وابستگي زنجيره تامين خود به شركتهاي خارجي،
افزايش سطح داخليسازي محصوالت را به شكل عملياتي دنبال كرده
و در همين راستا محوريت زنجيره تامين قطعات محصول جديد خود
را روي توان قطعهسازان داخلي متمركز كرده است.
«رهام» محصول جديد گروه خودروسازي سايپا به شمار ميرود
كه توليد انبوه آن از سال آينده آغاز خواهد شد.
سايپا توليد  12هزار دستگاه از اين محصول را براي سال 99
برنامهريزي كرده است .قرار است تيراژ توليد اين محصول در سال
 1401به صد هزار دستگاه برسد.

ظهور خودروهاي برقي ،تهديدي براي
فرصتهاي شغلي در آلمان

يک رسانه آلماني نوشت در صورتي که اين کشور تا سال 2030
به سوي توليد و استفاده انبوه از خودروهاي برقي برود ،بيش از 400
هزار فرصت شغلي با خطر نابودي مواجه خواهد شد.
روزنامه آلماني «هندلز بالت» ( )Handelsblattمي نويسد:
تحقق يافتن توليد انبوه و استفاده عمومي از خودروهاي برقي ،تنها
در بخش خط توليد موتور خودرو(موتورهايي با سوخت فسيلي) در
آلمان ،حدود  88هزار فرصت شغلي از بين خواهد رفت ،چراکه در
موتور خودروهاي برقي ،قطعات کم تري نسبت به موتورهاي معمول به
کار برده مي شود.اين گزارش مي افزايد نسل خودروهاي برقي به گونه
اي خواهند بود که به ميزان خودروهاي کنوني ،به سرويس و خدمات
مراقبت نياز نخواهند داشت و اين نيز دليل ديگري براي از بين رفتن
تعداد زيادي از فرصت هاي شغلي است.
اين گزارش حاکي است در سال  2018ميالدي در بخش صنعت
خودرو آلمان 834هزار فرصت شغلي بوجود آمد که اين ميزان نسبت
به سال  1991ميالدي بسيار چشم گير بود.

کند .شرکت مديرا نخودرو در ارزيابي همين سازمان در سهماهه سوم
و چهارم سال  97نيز موفق به اخذ رتبه نخست در امر رضايتمندي
حوزه فروش شده بود.
اين سومين بار است که اين شرکت موفق به کسب اين افتخار
شده ،بر اين اساس طبق ارزيابيها شرکت مديرا نخودرو در مجموع
 705امتياز کسب کرده که باتوجه به نمره ميانگين صنعت که 546
است ،بسيار قابلتوجه خواهد بود .مواردي نظير نظام اطال عرساني و
پاسخگويي ،توجه به خواستههاي مشتريان ،هزينه و زمان صر فشده
و تحويل خودرو ازجمله شاخصههاي اصلي در ارزيابي رضايتمندي
مشتريان بهشمار ميروند.
احتمالي که با هدف
کسب شرايط دريافت
تسهيالت 5هزار ميليارد
توماني قوت گرفت:

افزايش
سرمايه
خودروسازان
تا يک ماه
آينده

بعد از اينکه شوراي پو لواعتبار تصويب
کرد به هريک از دو شرکت ايرا نخودرو و
سايپا مبلغ 2500ميليارد تومان تسهيالت
اعطا شود و ازسو يديگر هيا تدولت نيز
آييننامه معافيت مالياتي افزايش سرمايه
ناشياز تجديد ارزيابي داراييها را تصويب
کرد ،زمينه براي افزايش سرمايه دو شرکت
بزرگ خودروساز فراهم شد.
آنها براي دريافت اين تسهيالت 5هزار
ميليارد توماني نياز دارند از شمول ماده 141
قانون تجارت خارج شوند .بنابراين بايد هرچه
زودتر افزايش سرمايه ناشياز تجديد ارزيابي
داراييها را اجرايي کنند .بنابراين ،ميتوان
گفت به احتمال زياد بهدليل نياز خودروسازان

حضور نیروهای جهادی در سیستان و بلوچستان عكس :فارس
به انجام اين اقدام تا يکماه آينده ،افزايش
سرمايه ايرانخودرو و سايپا به مرحله اجرا در
خواهد آمد.
هيچ سهم خودرويي منفي نخورد
بر اساس اين گزارش ،در دادوستدهاي
روز گذشته بازار سهام نمادهاي خودرويي
يکدست سبزپوش شدند ،بهطوريکه نمادهاي
سايپا ،ايرانخودرو ،صنايع ريختهگري
ايران ،پارسخودرو ،گسترش سرمايهگذاري
ايرانخودرو ،مهندسي نصيرماشين ،قطعات
اتومبيل ايران ،مهرکام پارس ،الکتريکخودرو
شرق ،آهنگريتراکتورسازيايران ،گروه
بهمن ،کمکفنرايندامين ،رينگسازيمشهد،
فنرسازيخاور ،سازهپويش و بهمنديزل

مثبت شدند و درمقابل هيچ سهم خودرويي
نيز منفي نخورد .همچنين روز گذشته
در گروه خودرويي طي 33هزار و 177
نوبت معامالتي914 ،ميليون سهم به
ارزش 230ميلياردتومان مورد دادوستد
قرار گرفت و ارزش کل بازار اين صنعت
بورسي تا پايان معامالت روز گذشته بالغبر
46هزارو451ميلياردتومان شد .اين گزارش
حاکي است روز گذشته شاخص کل بورس
تهران عملکرد خير هکنند هاي از خود نشان
داد ،بهطور يکه نماگر اصلي بازار سهام
با افزايش 15هزار و  842واحدي در تراز
375هزار و  650واحدي قرار گرفت و يک
رکورد بينظير از خود برجاي گذاشت.

ماجراي ادامهدار خودروهاي سفارتي ،اينبار با جگوار  XJLکامل شد؛

زندگي ابدي پلنگ بريتانيايي در خاک ايران

ماجراي خودروهاي سفارتي بسيار داغ
و پرحاشيه شده است .خودروهايي که پس
از گذشت چندسال خدمت در سفارتخانهها
مجوز اخذ پالکملي دريافت ميکنند و با
ورود به مزايدهها بهدست افراد ميرسند.
به گزارش «اخبار خودرو» ،در
روزهايي که ممنوعيت واردات خودرو
مشکالت فراواني را براي بسياري از
شرکتهاي واردکننده بهوجود آورده و
افراد بسياري را از کار بيکار کرده است،
ماجراي خودروهاي سفارتي بسيار داغ و
پرحاشيه شده است .خودروهايي که پس
از گذشت چندسال خدمت در سفارتخانهها
مجوز اخذ پالکملي دريافت ميکنند و با
ورود به مزايدهها بهدست افراد ميرسند.
پس از آن داستان پرماجرايي را در
بازار خودروهاي لوکس و گران تجربه
ميکنند که کمتر کسي از آنها با خبر
ميشود .عمدتا اين خودروها بهصورت ويژه
خريدوفروش و کمتر در مکانهاي عمومي
ظاهر ميشوند .اما در اين ميان گاهي اوقات
عکسهايي از اين دست خودروها در فضاي
مجازي منتشر ميشود که حواشي بسياري
را با خود به همراه دارند.
نخستين موضوعي که در ذهن
مخاطبان پساز ديدن تصاوير خودروهاي
خاص با پالکملي شکل ميگيرد،
درخصوص نحوه واردات و اخذ پالک
ملي است .زيرا در شرايط کنوني که حتي
امکان واردات خودروهاي بسيار معمولي و
اقتصادي به کشور وجود ندارد ،چگونه يک
خودرو خاص که در زمان آزاد بودن واردات
هم امکان واردات رسميشان وجود نداشت،
توانسته است به کشور راه يابد و پس از آن

بخشي از مشکالت خودروسازي کشور در
سايتها و خطوط توليدي رشيه دارد که بدون
کمترين توجيه اقتصادي در شهرهاي مختلف
راهاندازي شده و همچون فرزنداني ناخوانده
هزينههاي زيادي را به خودروسازان تحميل
ميکنند.
صنعت خودرو از اهميت بااليي برخوردار
است و سهم قابل توجهي در اقتصاد کشور چه
از نظر اشتغال و چه از نظر حجم سرمايه و...
دارد .اين اهميت ،در درجه اول از آنجا ناشي
ميشود که ايران داراي بازار بزرگي است که
ميتواند به تنهايي پذيراي محصوالت توليد
شده خودروسازان باشد .طبق آمار در کشور،
بالغ بر  21ميليون خودرو وجود دارد که از اين
ميزان  1.2آن خودروهاي سنگين مانند اتوبوس،
کاميونت ،کاميون و ..است .و چيزي در حدود
 20ميليون خودرو سواري و وانت داريم.
همچنين،طبق برآورد کارشناسان ظرفيت
بالفعل توليد روزانه حدود 2ميليون دستگاه خودرو،
توليد روزانه بالغ بر 10ميليون قطعه و 600دستگاه
خودرو در کشور ،عامل رونق  60رشته فعاليت
بزرگ و کوچک صنعتي مانند فوالد ،پتروشيمي،
الستيک ،آلمينيوم ،شيشه ،نساجي ،رنگ و
پوششها ،مواد شيميايي و غيره  ،فروش حدود
 20درصد کل صنعت کشور ،توليد  3.6درصد از
توليد ناخالص ملي کشور و اشتغالزايي براي بيش از
 700هزار نفر به صورت مستقيم و غير مستقيم
از مهمترين جنبههاي مثبت صنعت خودرو کشور
است.
اهميت اين صنعت باعث شد تا در سند
چشــم انداز اهدافي همچون دســتيابي به جايگاه
نخست صنعت خودرو منطقه ،رتبه پنجم آسيا و
رتبه يازدهم در جهان از طريق رقابتپذيري مبتني
بر توسعه فناوري تعيين شده است.
همچنين در اين سند مقرر شده است که

پالک ملي دريافت کند؟
بهتازگي تصويري از يک دستگاه جگوار
 XJLداراي پالک ملي توسط مخاطبان
روزنامه «دنيايخودرو» بهدستمان رسيده
است که نشان ميدهد اين سدان لوکس
بريتانيايي پس از چندسال که در خدمت
يکي از سفارتخانهها بوده ،اکنون پالک ملي
دريافت کرده و راهي خيابانهاي کشور
شده است .اين موضوع نشان ميدهد پلنگ
بريتانيايي زندگي ابدي در خاک ايران
را آغاز کرده و با ارزشي ميلياردي راهي
خيابانها خواهد شد.
بررسيها نشان ميدهد قيمت
پيشنهادي براي اين سدان لوکس بيشاز
 6ميلياردتومان عنوان شده ،اين در حالي
است که ارزش جهاني اين خودرو حدود
 75تا  90هزار دالر برآورد ميشود.
البته بايد به اين موضوع نيز اشاره
کرد خودرو موردنظر نسل قبلي  XJبوده
که ديگر روي خط توليد اين خودروساز
بريتانيايي نيست .پس با اين حساب قيمت
نمونههاي کارکرده آن در بازار جهاني بسيار
پايينتر از مبلغ اعالم شده خواهد بود.

پيش از اين خودروهاي خاص
و کمياب ديگري که قبال در اختيار
سفارتخانهها بودهاند ،با دريافت پالک ملي
راهي بازار آزاد شدند و برچسبهاي قيمتي
ميلياردي را ازسوي داللها و افراد سودجو
دريافت کردند .اين امر نشان ميدهد
خريدوفروش خودروهاي سفارتي براي
برخي افراد به تجارتي پرسود تبديل شده
و بستري مناسب را براي کسب منفعت
بيشتر ايجاد کرده است.
نگاهي به تاريخچه جگوار XJ
 XJنام سري بزرگ جگوار است که
بهعنوان لوکسترين محصول انگليسي،
حتي در کشور انگلستان شناخته ميشود.
اين محصول براي نخستينبار در سال
 1968به بازار ارائه شد .نسل اول اين
محصول از برند لوکس انگليسي در سه
سري توليد شد که يک نمونه آن کوپه بود
و نمونههاي ديگر آن کوپه چهار در بودند.
اين سدان لوکس تا امروز پنج نسل را
به خود ديده است که طي اين سالها بارها
مورد بازبيني قرار گرفته و در سريهاي
گوناگون راهي بازار جهاني شده است.

خودروسازي و فرزندهاي ناخوانده

در خودروهاي سبک (سواري و وانت) دو ميليون
دســتگاه بــراي بازار داخل و يک ميليون
دســتگاه بــراي صادرات (صادرات از هر سه
دستگاه يک دستگاه) توليد شود .بعالوه ،حداقل
 50درصــد از خودروهاي سبک ساخت داخل با
برند داخلي و  25ميليارد دالر قطعه توسط قطعه
سازان براي خودروهاي ساخت داخل تأمين شود.
در مورد صادرات نيز هدف اين بوده است که در
پايان بيست سال به ارزش شــش ميليارد دالر
قطعه توسط قطعه ســازان به بازارهاي مستقل
خارجي صادر شود.
عالوه بر موارد فوق کسب ســهم ارزش
افزوده صنعت خودرو به ميزان حداقل  4درصد از
توليد ناخالص ملي و کسب ســهم ارزش افزوده
صنعت خودرو به ميزان حداقــل  19درصــد از
ارزش افــزوده کل صنعت کشور از ديگر اهداف
مهم سند چشم انداز بوده است.
شواهد حکايت از آن دارد که امروز در
جايگاهي قرار داريم که خودروسازان ما از اهداف
فوق فاصله زيادي دارند .اين فاصله ناشي از وجود
يک سري مشکالت جدي است.
واقعيت اين است که ،صنعت خودروسازي،
عليرغم جنبههاي مثبت با چالشها و مشکالتي
همچون نبود رقابت ،دولتي بودن و يا نبود بخش
خصوصي واقعي ،انحصار ،سياستگذاريها و
قيمت گذاريهاي دستوري ،کمبود و يا نبود
سرمايهگذاري مستقيم خارجي ،ضعف دانش فني،
عدم سرمايهگذاري در بخش تحقيق و توسعه،
پايين بودن بهره وري ،نوسانات نرخ ارز و مواردي
از اين دست رو به رو است.
يکي از مشکالت اصلي خودروسازان
تصميمگيريهايي است که خارج از چارچوبهاي
قواعد بازار بوده و هزينههاي زيادي را بر آنها تحميل
ميکند .راهاندازي خطوط توليد در استانهاي
مختلف از اين دست تصميمگيريها است .اين امر

بيش از هر چيز ناشي از ماهيت غير خصوصي و
در نتيجه مديريت دولتي ،به ويژه در خودروسازان
بزرگ کشور است.
هر کدام از دو خودروساز بزرگ (ايران خودرو
و سايپا) در شهرهاي مختلف کشور دست به احداث
کارخانه زده و خط توليد راهاندازي کردهاند .البته
در اين ميان سهم ايران خودرو بيشتر از سايپا است
و اين خودروسازي در شهرهاي مختلفي همچون
کرمانشاه ،تبريز ،مشهد و غيره داراي سايت توليد
است.
در جدول زير ،به عنوان نمونه حجم توليد
ايران خودرو،برابر با آخرين آمارهاي موجود از
فروردين سال جاري آمده است .همچنين آمار
مربوط به سال قبل از آن جهت مقايسه ارائه شده
است .همانطوره که مشاهده ميشود در مجموع
ايران خودرو ،به غير از سايت مرکزي خود ،در 6
سايت ديگري در خراسان ،تبريز ،مازندران ،فارس،
کرمانشاه و همچنين در سايت خودروسازي فردا
خودروتوليدميکند.
دادهها نشان ميدهد که در فروردين سال
 1397حدود  45.10درصد از کل توليدات
سواري ايران خودرو در سايت مرکزي و مابقي
در سايتهاي ديگر توليد شده است .اين مقدار
براي سال  1398به  49درصد رسيده است که
نشان از کاهش توليد در سايتهاي شهرستان و
افزايش توليد در سايت مرکزي دارد .البته ،الزم
به توضيح است که به طور کل توليد ايران خودرو
نسبت به فروردين سال  1398کاهش داشته و از
 15هزارو  153به ده هزارو  470دستگاه رسيده
است .بنابراين ،ميتوان که در سايتهاي شهرستان
کاهش توليد بيشتر از سايت مرکزي بوده است.
سهم ايران خودرو خراسان از  23.13درصد
به  23.31و سهم ايران خودرو کرمانشاه از 4.85
درصد به  5.11درصد رسيده است .درواقع ،سهم
اين دو سايت از مجموع توليدهاي ايران خودرو در

خودرو موردنظر نيز نسل چهارم سري XJ
بهشمار ميرود که يکي از ماندگارترين
نسلهاي آن نيز شناخته ميشود.
اين سدان که با دو نسخه  XJو XJL
به بازار عرضه ميشود ،داراي تيپبنديهاي
گوناگوني است که از تيپهاي نسخه XJL
ميتوان به Supercharged، Portfolio
و  XJRاشاره کرد.
تيپ پايه و تيپ Portfolio XJL
مجهز به يک موتور شش سيلندر 3ليتري
هستند که قادر است 340اسببخار نيرو و
حدود 450نيوتونمتر گشتاور توليد کند.
گيربکس 8سرعته اتوماتيک و ديفرانسيل
عقب بهصورت استاندارد در اين خودرو ارائه
ميشوند و سيستم چهار چرخ محرک به صورت
سفارشيقابلخريدارياست.
مصرف سوخت اين سدان لوکس
با ديفرانسيل عقب ،در سيکل ترکيبي
14.41ليتر برآورد شده است .تيپ
 Portfolio XJLبههمراه سيستم
چهارچرخمحرک نيز در بزرگراه 11.40
ليتر سوخت مصرف ميکند.
تيپ  Supercharged XJيک
موتور  8سيلندر 5ليتري در اختيار شما
قرار ميدهد که قادر است 470اسببخار
نيرو و حدود 575نيوتونمتر گشتاور توليد
کند ،اين در حالي است که موتور تيپ
 XJRميتواند  550اسببخار نيرو و حدود
 681نيوتون متر گشتاور توليد کند .مصرف
سوخت اين موتورها در سيکل ترکيبي به
ترتيب عبارتند از 15.21 :و  12.44ليتر.
تيپ  XJRاين سدان زيبا قادر است طي
 4.1ثانيه از حالت سکون به سرعت 100
کيلومتر بر ثانيه دست پيدا کند.

فروردين سال  1398نسبت به سال گذشته کم
نشده است.
ساير سايتها با کاهش مواجه بودهاند .سهم
ايران خودرو تبريز از  13.16به  12.8درصد ،ايران
خودرو مازندران از  7.57درصد به  5.9درصد ،ايران
خودرو فارس از  3.42به  2.5درصد و اتومبيل
سازي فردا از  2.57درصد به  1.25درصد رسيده
است.
چند نکته در مورد ماهيت احداث سايت
توليد در ساير شهرهاي کشور قابل ذکر است.
نخست اينکه آيا امکان توليد محصوالت ساير
سايتها در خود سايت مرکزي وجود دارد .يعني
سايت مرکزي آنقدر ظرفيت دارد که ديگر نيازي
به توليد خودرو در سايتهاي مستقر در شهرستان
نداشته باشد .اگر چنين است ديگر چه نيازي به اين
کار و تحميل هزينههاي اضافي به توليد بوده است.
ديگر اينکه ،آيا اين سايتهاي توليد با
انگيزههاي اقتصادي راهاندازي شدهاند،يا با اراده و
خواست سياسي بر خودروساز تحميل شدهاند .در
اين مورد کارشناسان معتقدند که هرچند برخي
از آنها توجيه اقتصادي دارد ،اما بدون شک برخي
ديگر از خط توليدهايي که در شهرهاي مختلف
راهاندازي شدهاند داراي توجيه اقتصادي نيستند.
مورد ديگر عدم امکان توليد خودرو کامل در
اين سايتها است .معموالً قطعات مختلف مابين
مراکز مختلف توليد در حرکت است .براي مثال
بدنه خودرو را در جايي توليد ميکنند ،سپس
براي سوار کردن ساير قطعات به مکاني ديگر انتقال
ميدهند.
در نهايت اينکه با توجه به آمار فوق به
نظر ميرسد در شرايط سخت کنوني سايتهاي
فرعي بيشتر از سايت مرکزي با کمبود موارد
اوليه ،قطعه و غيره روبه رو بوده و اين نشان از
آسيبپذيري آنها در برابر مشکالت و چالشهاي
اقتصادي است.

دوکلمه خبر

تحريمفلزات،
فرصتسازيکرد

مديرکل صنايع معدني وزارت صنعت،
معدن و تجارت (صمت) گفت :اعمال
محدوديت براي صنايع فلزي معدني نه
تنها ايجاد مشکل و محدوديت نکرد ،بلکه
فرصتهايي نيز ايجاد کرد تا توان توليد
داخل افزايش يافته و به سمت بوميسازي
حرکت کنيم.سيفاهلل اميري ضمن تاکيد بر
اينکه تحريمهاي صنايع فلزي تاثير چنداني
بر فعاليت معادن فلزي ما نداشته است،
اظهار کرد :واقعيت اين است که از روزي
که رييس جمهور آمريکا از برجام خارج
شد ،اسامي تعداد زيادي از شرکتهاي
معدني ايران در ليست تحريمها قرار گرفته
و تحت تاثير قرار گرفتند ،اما خوشبختانه
اين شرکتها روي پاي خود ايستاده و به
فعاليت خود ادامه دادند.مديرکل صنايع
معدني وزارت صمت با بيان اينکه ارائه
ليست جديد تحريم برخي شرکتها و
فلزات ايران ،تنها جوي رواني ايجا کرده
و تاثيري در عملکرد اين شرکتها ندارد،
خاطرنشان کرد :پيش از ارائه ليست جديد
فلزات تحريمي ،همه شرکتهاي ما جزو
اين تحريمها بودهاند و اکنون تنها به جهت
ايجاد جو رواني ،هر بار تعدادي از شرکتها
را نام ميبرند .در حقيقت بخش خصوصي ما
کار خود را به نحو احسنت انجام ميدهد و
بلد هستند که چگونه تحريمها را دور بزنند.
وي افزود :البته نميگوييم تحريمها هيچ
تاثيري نداشته است؛ تاثيرگذار بودهاند اما
بيشتر از جنبه منفي ،جنبه مثبت براي ما
داشتهاند و تاثير آن روي کشور بسيار خوب
بوده است؛ چراکه به سمت بوميسازي و
داخليسازيحرکت کردهايم ،توليد افزايش
پيدا کرده است و ماشينآالتي که به سختي
از خارج وارد ميشد را توانستهايم در داخل
کشور توليد کنيم.اميري اظهار کرد :در حال
حاضر مواد اوليه فوالد ما از سنگ آن گرفته
تا انتهاي زنجيره فوالد که ميلگرد و  ...است
در داخل تهيه و توليد ميشود .با جو رواني
که ايجاد ميکنند ،برخي که اطالع کامل
ندارند ،نگران ميشوند اما خوشبختانه هيچ
مشکلي پيش نخواهد آمد .روزهاي سختتر
از اين هم که راهکار دور زدن تحريمها را
بلد نبوديم يا امکان داخليسازي را نداشتيم
هم ديدهايم ،حال که راه آن را به خوبي ياد
گرفته ايم ،به صراحت ميگوييم که هيچ
مشکلي پيش نخواهد آمد و قطع به يقين
تحريمها نهتنها به ضرر کشور ما نشده،
بلکه به نفع کشور ما هم شده است.اين
مقام مسئول در مورد کاهش قيمت فوالد
که چندي پيش قائممقام وزير صمت در
امور بازرگاني ،قول کاهش آن را به شرط
افزايش عرضه شرکتهاي بزرگ توليد
فوالد داده بود ،گفت :با توجه به اينکه قيمت
فوالد در بورس تعيين ميشود ،با افزايش
عرضه در بورس قطعا قيمتها کاهش
مييابد .درحال حاضر به شدت به دنبال اين
هستيم که واحدها حتما هر دو هفته يکبار،
عرضه به بورس داشته باشند تا به اندازه
کافي ،محصول به دست مصرفکنندههاي
پاييندستي برسد.وي ابراز اميدواري کرد
که با عرضه بيشتر فوالد ،قيمتها کاهش
مييابد.
به گفته وي اکنون عرضه بيشتر
شده تا قيمت فوالد کاهش يابد و اگر
حتي به فرض کاهش هم نداشت ،حداقل
در همين قيمت فعلي باقي بماند و شاهد
افزايش قيمت نباشيم.اميري در پايان خبر
داد :به تازگي خط دوم توليد فوالد مبارکه
راهاندازي شد که به دنبال آن ورقه بدنه
خودرو نيز تامين شده و ديگري مشکلي از
بابت تامين ورقه خودرو نداريم.
وزير خزانهداري آمريکا  20دي ماه از
وضع تحريمهاي جديد عليه ايران خبر داد.
وزارت خزانهداري آمريکا که پيش از اين
شرکتفوالدمبارکه(بزرگترينتوليدکننده
فوالد در ايران) را تحريم کرده بود ،در بيانيه
جديد خود ضمن اشاره مجدد به نام اين
شرکت ،از تحريم شرکتهاي ديگري
شامل فوالد صبا ،فوالد هرمزگان ،فوالد
اصفهان ،فوالد کاوه جنوب ،فوالد آلياژي
ايران ،شرکت صنعتي و معدني گلگهر،
شرکت صنعتي و معدني چادرملو ،آهن و
فوالد ارفع ،شرکت آلومينيوم ايران ،شرکت
آلومينيوم المهدي ،شرکت ملي مس ايران،
فوالد خوزستان و شرکت آهن و فوالد غدير
خبر داد.

