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اعالم رسمي افزايش  2008درصدي سرمايه ايرانخودرو
سرانجام ايرانخودرو خبر از انجام قطعي افزايش سرمايه خود از محل تجديد
ارزيابي داراييها را داد ،بر اين اساس ايرانخودرو درنظر دارد با هدف اصالح ساختار
مالي و خروج از شموليت ماده  141قانون تجارت ،سرمايه فعلي را از 1.53هزار ميليارد
به بيش از 32.2هزار ميليارد تومان برساند.
روز گذشته سرانجام ايرانخودرو خبر از انجام قطعي افزايش سرمايه خود از محل
تجديد ارزيابي داراييها را داد ،بر اين اساس ايرانخودرو درنظر دارد با هدف اصالح
ساختار مالي و خروج از شموليت ماده  141قانون تجارت ،سرمايه فعلي را از 1.53هزار
ميليارد به بيش از 32.2هزار ميليارد تومان برساند .تامين مالي اين خودروساز درصورت
موافقت سازمان بورس از محل تجديد ارزيابي داراييها اعمال خواهد شد .از سوي ديگر،
ميزان درصد افزايش سرمايه ايرانخودرو 2008درصد خواهد بود .باتوجه به اين موضوع
قطعا امروز ايرانخودرو به جذابترين سهم بازار سهام تبديل خواهد شد و نقدينگي

بسيار زيادي را بهسوي خود سوق خواهد داد .ازسويديگر ،بايد در روزهاي آينده
منتظر خبرهاي افزايش سرمايه دو شرکت سايپا و پارسخودرو نيز باشيم.بر اساس
اين گزارش ،در دادوستدهاي روز گذشته گروه خودرويي نمادهاي سايپا ،ايرانخودرو،
پارسخودرو ،سايپا آذين ،نيرومحرکه ،رادياتور ايرانالکتريکخودروشرق ،ريختهگري
تراکتوسازي ايران ،فنرسازي زر ،رينگسازي مشهد و لنتترمز ايران مثبت شدند و
درمقابل نمادهاي صنايع ريختهگري ايران ،گسترش سرمايهگذاري ايرانخودرو،
مهندسي نصيرماشين ،زامياد ،محورسازان ايرانخودرو ،چرخشگر ،قطعات اتومبيل
ايران ،موتورسازان تراکتورسازي ايران ،گروه بهمن و کمکفنر ايندامين منفي خوردند.
روز يکشنبه در گروه خودرويي طي 107هزار و  758نوبت معامالتي ،يکميليارد سهم
به ارزش 477ميليارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت و ارزش کل بازار اين صنعت
بورسي تا پايان معامالت روز گذشته بالغبر 67هزارو632ميليارد تومان شد.

راهپیمایی باشکوه ۲۲بهمن  -رشت عكس :پویا بازارگرد/مهر

همه چيز درباره نخستين خودرو برقي ايران

پلت فرم الکتريکي «سايپا» تمام برقي خواهد بود يا پالگين  -هيبريد؟

براساس صحبت هاي قبلي مديرعامل مپنا
و مفاد اعالم شده تفاهم نامه سايپا و مپنا به نظر
ميرسد همکاري مپنا و سايپا با طراحي و توليد
خودروهاي پالگين-هيبريد آغاز خواهد شد و در
مراحل توسعهاي بهخودروهاي تمام الکتريکي
تسري و تعميم خواهد يافت
خبر امضاي تفاهمنامه همکاري ميان گروه
خودروسازي سايپا و گروه مپنا براي پروژه مشترک
توليد نخستينخودرو برقي ايراني درحالي از سوي
عباس عليآبادي ،مديرعامل گروه مپنا اعالم شد که
پرسشهاي بسياري پيرامون کموکيف اين خودرو و
اينکه در کداميک از سه سگمنت تمامبرقي ،هيبريد
و پالگينهيبريد خواهد بود ،ايجاد شده است .بنابر
آنچه از مفاد تفاهمنامه سايپا و مپنا اعالم شده،
اين تفاهمنامه مبناي همکاري دو گروه براي «توليد

و توسعه خودرو الکتريکي» با هدف طراحي ،تامين
قطعات ،توليد و توسعه خودرو الکتريکي است که
بهامضاي سيدجوادسليماني و عباس عليآبادي
مديران عامل گروه خودروسازي سايپا و گروه مپنا
رسيده است .براساس اين تفاهمنامه ،شرکتهاي
سايپا و مپنا اقدام بهمشارکت و همکاري درخصوص
طراحي ،نمونهسازي ،تست ،تجاريسازي و توليد
خودروهاي جديد با پلتفرم الکتريکي خواهند کرد.
ارزيابي مثبت مپنا از توانمنديهاي سايپا
مديرعامل مپنا درحاشيه بازديد از مرکز
تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا با اشاره
به توانمنديهاي دانش بنيان گروه مپنا در عرصه
صنعت و همچنين برنامهريزي ها و پيشرفت ها
و دستاوردهاي سايپا در زمينه توسعه محصول
و طراحي خودروهاي جديد ،گفت« :براي

اگر بخواهیم نگاهی به دستاوردها و تالش
های یکسال گذشته در گروه خودروسازی سایپا
به عنوان خودروساز اول کشور بپردازیم ،می توانیم
آن را جهادی برای خروج از بحران در پساتحریم
و بازگشت رونق به خطوط تولید قلمداد کنیم.
نکته جالب توجه در مرور عملکرد یک
ساله گروه سایپا ،تطابق و تقارن بهمن ماه ۹۷
با آغاز حضور و فعالیت تیم مدیران جدید این
خودروساز است که باعث می شود مرور عملکرد
سایپا از بهمن  ۹۷تا دهه فجر  ۹۸به نوعی
بررسی کارنامه سیدجواد سلیمانی مدیرعامل
جدید گروه سایپا در نخستین سال حضورش
در این گروه هم باشد.
عملکرد حوزههای اقتصادی اگر چه به
واسطه پیچیدگیهای خود ،دارای سطوح
چندگانه تحلیلی هستند اما به همان میزان هم
به دلیل امکان ارائه اعداد و ارقام ،می توانند
آماری ،مستند و قابل درک باشند.
در همین راستا بررسی آمار و ارقام مربوط
به سايپا نشان میدهد پیگیریها و حمایتهای
وزارت صنعت ،معدن و تجارت با تالشهای
مدیران و کارکنان این گروه خودروسازي همراه
شده و در سایه این دو عامل ،شاخصهای
عملکردی رو به افول قبلی ،ابتدا متوقف شدند
و سپس در جهت مثبت تغییر مسیر دادند.

تحقق واقعی “رونق تولید”
در سخت ترین روزها
گروه خودروسازی سایپا در یکسال گذشته
به ویژه از ابتدای سال  ۹۸تغییر ،تحول و بهبود
فرآیندهای عملکردی در تمام حوزه ها را در
دستور کار قرار داد که در این میان ،تولید به
عنوان شاهرگ حیاتی این بنگاه بزرگ صنعتی
مورد توجه ویژه قرار گرفت.
تغيير استراتژي سايپا در افزايش توليد و
تنوع محصوالت و تولید روزانه بیش از ۲هزار
دستگاه شرايطي را براي سايپا ايجاد كرد تا
بتواند عالوه بر تحقق واقعی رونق تولید در این
سال ،زمینه را برای کسب موفقیت های دیگر
فراهم سازد.
در ارديبهشت ماه سال جاري سايپا
توانست با توليد روزانه  ۲۳۰۰دستگاه خودرو
ركورد توليد روزانه محصوالت خود در اين گروه
را بشكند .همچنين موفق شد عنوان خودروساز
برتر كشور را از آن خود كند.
ثبت این تیراژ تولید و رکوردها در حالی رخ
داد که تاثیرهای محدودیت آور تحریم روز به روز
بیشتر می شد و عدم همکاری شرکای خارجی در
زمینه تامین قطعه در کنار محدودیت های انتقال
پول به خارج از کشور خودروسازان را با مشکالت
عدیده ای رو به رو می کرد.

نخستينبار از نزديک شاهد برنامهريزيها،
پيشرفتها و موفقيتهاي سايپا براي توليد
خودروهاي جديد کيفي بودم و بهمتخصصان اين
مجموعه تبريک ميگويم که در آينده محصوالتي
زيبا و باکيفيت مناسب براي عرضه بهبازار در
دست طراحي و توليد دارند».
بهگفته وي ،آينده اين شرکت با ورود
محصوالت جديد خودرو برقي بهبازار متفاوت
خواهد بود .عليآبادي در ادامه با بيان اينکه سايپا
روند رو بهپيشرفت صنعتخودرو جهان در زمينه
برقيسازي حملونقل را بهخوبي درک کرده است،
اظهار داشت« :گروه مپنا نيز از مدتها پيش برنامه
ايجاد زيرساخت براي خودروهاي برقي را دنبال
کرده و قصد دارد با مشارکت سايپا نخستينخودرو
برقي را در کشور طراحي و عرضه کند».
اقدامات مپنا درخصوص پلتفرمهاي برقي
عليآبادي با بيان اينکه در زمينه ايجاد
پلتفرمهاي برقي اقداماتي را آغاز کردهايم که با
سايپا به اشتراک خواهيم گذاشت ،تاکيد کرد« :تالش
ميکنيم محصوالتي برقي در شأن مردم توليد کنيم
تا هم منافع اقتصادي سرشاري نصيب کشور کنيم و
هم بهذينفعان دو مجموعه سود برسانيم».
وي پيش از اين در گفتوگو با
«دنيايخودرو» در اين خصوص گفته بود:
««ايجاد زيرساختهايي براي توليد و توسعه
خودروهاي پالگين-هيبريد همچون داخليسازي

باتري ليتيوم و احداث ايستگاههاي شارژ ،از
برنامههاي مهم و بزرگ شرکت مپناست که نمونه
آن احداث نخستينايستگاه شارژ خودروهاي برقي
در برج ميالد بود؛ اين ايستگاه ميتواند در کمتر از
 15تا  20دقيقه براي طي مسافت  250کيلومتر
خودرو برقي را شارژ کند».
وي يادآور شد« :بسته بهقابليت باتري و
ميزان شارژپذيري آن ميتوان باتري خودروهاي
برقي را براي پيمايش  50تا  500کيلومتر مسافت
شارژ کرد».
مديرعامل مپنا در ادامه توضيح داد:
«خودروهايي که درحال تالش براي ساخت آنها
هستيم ،نه از نوع هيبريد و نه از نوع تمامالکتريکي،
بلکه از نوع پالگين-هيبريد هستند».
بهگفته وي ،اين خودروها مانند خودروهاي
هيبريد دوموتوره هستند؛ اما قابليت شارژ شدن
با اتصال بهمنبع برق در ايستگاههاي شارژ را نيز
دارند .اين درحالياست که موتور برقي خودروهاي
هيبريد تنها با کار کردن موتور بنزيني شارژ
ميشوند و از خارج خودرو شارژپذيري ندارند.
عليآبادي درخصوص قيمت باتريهاي
ليتيوم ساختداخل اظهار داشت« :زماني قيمت
باتري برقي خودرو بهازاي هرکيلوواتساعت 700
يورو بود؛ اما با توسعه تجاريسازي اين فناوري،
اين قيمت بهکمتر از  200دالر رسيده و تالش ما
نيز کاهش بيشتر اين قيمت بهکمتر از  100دالر

بهازاي هرکيلوواتساعت است».
براساس صحبتهاي قبلي مديرعامل مپنا
و مفاد اعالمشده تفاهمنامه سايپا و مپنا بهنظر
ميرسد همکاري مپنا و سايپا نيز با طراحي و
توليد خودروهاي پالگين-هيبريد آغاز خواهد شد
و درمراحل توسعهاي بهخودروهاي تمامالکتريکي
تسري و تعميم خواهد يافت.
مزاياي توليد خودروهاي برقي
به گفته مديرعامل مپنا ،توليد خودروهاي
برقي درزمينه ميزان آاليندگي زيستمحيطي و
نيز مقدار انرژي مصرفي مورد نياز ،براي مردم
بهصرفه و براي کشور بسيار سودمند خواهد بود
و کاهش مصرف سوختهاي فسيلي را در پي
خواهد داشت.
وي همکاري مپنا و سايپا را نخستينگام در
زمينه توليد خودروهاي برقي در کشور دانست و
خاطرنشان کرد« :باايجاد پيوند و مشارکت ميان
دو مجموعه ،از دانش و توانمنديهاي دو طرف
و نيز فناوريهاي نوين موجود در کشور استفاده
خواهيم کرد».
عليآبادي با بيان اينکه گروه مپنا و گروه
سايپا در آينده همکار و شريک خوبي براي هم
خواهند بود ،گفت« :تيمي توانمند متشکل از
متخصصان هر دو گروه تشکيل خواهيم داد تا
محصولي باکيفيت و درسطح استانداردهاي روز
بينالمللي توليد کنيم».

دوکلمه خبر

خط توليد فريم داشبورد
دنا راه اندازي شد

خط توليد فريم داشبورد خودروي
دنا در شرکت ماشين ابزار با حضور نائب
رئيس هيات مديره ايران خودرو و امام
جمعه هشتگرد به بهره برداري رسيد.
حسن وفادار نايب رئيس هيات
مديره ايران خودرو در مراسم افتتاح
اين خط توليد که مزين به نام سردار
دل ها شهيد حاج قاسم سليماني
بود ،ضمن اشاره به اجراي برنامه هاي
منسجم ايران خودرو در راستاي اجراي
سياست هاي خودکفايي از افزايش
تيراژ توليد در ماه اخير در اين شرکت
خبر داد.
وي با بيان اينکه با اجراي نهضت
داخلي سازي قطعات ،توليد در شرکت
هاي قطعه سازي افزايش يافته است،
عنوان کرد :با تداوم روند داخلي سازي
ضمن افزايش شمارگان توليد در شرکت
هاي خودرو سازي باعث ايجاد اشتغال و
احياي قطعه سازان شده است .
وفادار گفت :در شش ماه اخير با
توجه به منويات مقام معظم رهبري
مبني بر اتکا به توليد داخل ،اين شرکت
با خودکفايي در توليد قطعات خودرو
توانسته روزانه بيش از  2هزار دستگاه
خودرو توليد کند.

مروری بر عملکرد گروه خودروسازی سایپا از بهمن  ۹۷تا بهمن ۹۸؛

از بحران تا فجر

پویش ملی بومی سازی قطعات
صنعت خودرو
به جرات می توان گفت اقدام کلیدی
سایپا برای غلبه بر محدودیت ها و فائق آمدن
بر مشکالت ،اجرای تمام و کمال “پویش ملی
بومی سازی قطعات محصوالت سایپا” بود که با
تاکید و حمایت وزیر صنعت ،معدن و تجارت به
مرحله اجرا درآمد .در این پویش ،سایپا تمامی
قطعه سازان ،دانشگاهیان ،شرکتهای دانش
بنیان و فعاالن عرصه صنعت را برای همکاری
در طراحی و تولید قطعاتی که پیشتر از خارج
تامین می شدند را فراخواند تا با یاری یکدیگر
وابستگی به آن سوی مرزها را کاهش دهند
و سطح بیشتری از ساخت داخل خودروهای
وطنی را ثبت کنند.
گروه سایپا با اجرای این پویش در مجموع
با برگزاري سه ميز تخصصي و با مشاركت
شركت هاي قطعه ساز داخلي و شركت هاي
دانش بنيان ،توانست  ۵۳قطعه را بومي سازي
كرده و كاهش ارزبري  ۱۵۰ميليون يورويي را
باعث شود.
جراحی بزرگ؛ توقف تولید پراید
توقف تولید و خروج خودرو پراید از
سبد محصوالت سایپا وعده و برنامه ای است
که سال های سال مطرح شده اما استقبال
گسترده مشتریان و در نتیجه تیراژ باالی آن
باعث میشد تا توقف تولید پرتیراژترین خودرو
ساخت داخل همواره روی کاغذ باقی بماند و
اجرا نشود .توقف تولید پراید را می تون به
جراحی بزرگ در سطح گروه سایپا توصیف
کرد ،چرا که اجرای آن در ظاهر عواقبی را به
دنبال دارد اما در دراز مدت منجر به تحول و
به روزآوری در سبد محصوالت سایپا می شود و
از سوی دیگر تاثیر شگرفی در احیای برند این
خودروساز خواهد داشت.
سایپایی ها در اواسط سال  ۹۸برنامه ریزی
دقیق خود برای خروج سه مدل از محصوالت

خانواده ایکس 100را اعالم کردند و اتفاقا
خروج نخستین مدل را نیز ده روز زودتر از
برنامه اعالم شده ،محقق کردند .قرار است
دو مدل دیگر این خودرو پرحاشیه نیز در ماه
های آینده از خط تولید خارج شوند و ظرفیت
آزاد شده تولیدی در سایپا به افزایش تولید
سایر محصوالت از جمله کوییک ،تیبا و ساینا
اختصاص یابد.
ساماندهی تولید ،کاهش تعهدات
اما یکی از نتایج بحران نیمه دوم سال
 97برای خودروسازان عدم توانائی در تحویل
خودروها و معوق شدن تعهدات آنها به
مشتریان بود به گونه ای که تعهدات فروش
گروه خودروسازی سایپا در بهمن  97به عدد
 540هزار دستگاه خودرو می رسید .به زبان
ساده تر ،سایپایی که سکان آن به دست مدیران
کنونی سپرده شد تولیدات بیشتر از یک سال
آینده خود را فروخته بود .این وضعیت عالوه
بر اینکه حکایت از روزهای سخت در تامین
نقدینگی گروه داشت ،باعث بروز نارضایتی
مشتریان نیز می شد ،به ویژه آنکه تعداد
قابل توجهی از این تعهدها ،خودروهایی بودند
که تولید آنها به دلیل قطع همکاری شرکای
خارجی امکان پذیر نبود و باید با یک یا چند
خودرو در حال تولید جایگزین می شدند .با این
حال سایپا در اقدامی جهادگونه ،ابتدا به تقویت
زنجیره تامین خود پرداخت تا عالوه بر تحقق
تولید “عبور مستقیم” در خطوط تولید خود ،ده
ها هزار خودرو ناقص پارک شده در پارکینگ
ها را نیز تکمیل کرده و تحویل مشتریان دهد.
نتیجه این اقدامات هم این شد که در دهه فجر
 98سایپا  400هزارمین محصول خود در سال
 98را تحویل مشتریان دهد.
انضباط مالی با هدف خروج از زیان
گروه خودروسازی سایپا از بهمن  97تا فجر
 98اقداماتی انجام داد و کارنامه ای به جا گذارد
که تحقق آنها در شرایط عادی هم دشوار بود،

چه رسد به اینکه این روند رو به بهبود در یکی از
سخت ترین سال های تاریخ صنعت خودرو ایران
به واسطه تحریم ها و محدودیت های بین المللی
طی شده باشد .ریشه این دستاوردهای قابل اعتنا
را می توان در هنر برنامه ریزی مدیریتی در کنار
تاکید و پیگیری جدی برای برقراری انضباط
مالی جست وجو کرد.
نتیجه این تغییرات و تحوالت در حوزه
مالی و اقتصادی سایپا آن است که مدیرعامل
گروه سایپا در گردهمائی زنجیره تامین محصول
جدید این خودروساز ،سخن از برنامه ریزی
نارنجی های جاده مخصوص برای خروج از زیان
به میان آورد .به عبارت دیگر ،در صورت تحقق
این برنامه ها سایپا پس از سال ها زیان دهی و
افزایش زیان انباشته می تواند امیدوار باشد در
آینده ای نه چندان دور ،نمودارهای مالی قرمز
را رنگی سبز بزند.
سایپای جدید با
ورود  ۸محصول متفاوت
سایپا قرار است در سه سال آینده ۸
خودرو جدید به بازار عرضه کند ،خودروهایی
که یا محصول جدید هستند یا مدل هایی
جدید و متفاوت از خودروهایی که پیشتر تولید
می کرده است .برای آغاز تولید انبوه محصولی
که چندی پیش رونمائی کرده ،همایشی برگزار

کرد و به زنجیره تامین قطعات آن آماده باش
داد تا در نیمه نخست سال  ۹۹شاهد ورود
محصول جدید و باکیفیت روز سایپا به بازار
باشیم.
عالوه بر آن زمزمه های طراحی و تولید
دو محصول جدید و رونمائی از یک محصول
دیگر در سایپا به گوش می رسد ،ضمن اینکه
قرار است دو محصول ساینا و کوییک هم فیس
لیفت های داشته باشند و سایپا در کمتر از دو
سال آینده مهمانان تازه ای در سبد محصوالت
خود داشته باشد.
همه اینها نشان می دهد نارنجی های جاده
مخصوص تغییر مسیری راهبردی و استراتژیک
داده اند و قرار نیست دیگر محصوالت خود را
در یک سطح قیمتی و کیفیتی خاص محدود
کنند.
از بحران تا فجر
در نهایت آنچه می توان از این مرور کوتاه
عملکردی و بررسی آماری نتیجه گرفت این
است که بهمن ماه  ۹۷سایپایی ها در بسیاری
از حوزه ها تا بهمن  ۹۸بهبودی قابل توجه
پیدا کرده و در عمل از وضعیت بحران زده به
شرایط مطلوب تغییر پیدا کرده است .شرایطی
که براساس آن می توان به سایپا و آیندهاش
امیدوار بود.

