تغییر رویکردی که محقق نشد
سعید مدنی
کارشناس خودرو

ســال 1396بهروزهــای آخــر نزدیک میشــود ،بــا وجود
افزایــشتولیدکهتقریباًمنطبــقبابرنامهچشــمانداز1404
صنعتخودرواســتاتفاقخاصدیگریدراینسالبرای
ایــن صنعت نیفتــاد .البته سالهاســت که بــا افزایش کمی
تولیــدخوشــحالمیشــویموباکاهــشآنناراحــت،بدون
توجهبهاینکهاینصنعتنیازبهیکتغییررویکرداساســی
داردوباروندمدیریتهایقبلیمسلماًماصاحبصنعت
خودرونخواهیمشــد.درسال 96بخشعمدهایازتولیدات
قبلــیادامهدادهشــدومحصوالتجدیدنیــزکهاکثراًچینی
بودندبهلیستتولیداتاضافهشدندکهالبتهعمدتاًمونتاژ
بــودهوازدرصــدباالیســاختداخلآنخبــرینبود(حتی
بــاالزاماتقانونــیوزارتصنعت،معــدنوتجارتتطابق
نداشت) .این خطر برای سال آینده نیز وجود خواهد داشت
کهباسختگیریهایمؤسسهاستاندارددرخصوصرعایت
اســتانداردهای جدیــد خودروســازان تولیدات پرشــمارگان
خــود را متوقــف کــرده و بــه ناچــار بــرای پرکردن شــمارگان
بــهتولیــدمحصوالتجدیــدبپردازنــدوازآنجــاکهصنعت
قطعهسازیمادرشرایطخاصخوددرچندبخشآمادگی
الزمبرایتولیدقطعاتباشمارگانپایینوتنوعباالراندارد

چینیهممانندگذشتهنمیتواننددلبریکنند؛افتقیمت
بعد از خرید ،باال بودن هزینههای تعمیر و ...از جمله دالیل
دلزدگیمردماست.
در ایــن میان از این نکته هم نباید غافل ماند که در ســال
جــاریرشــدکیفیخودروهــاآهنگکندتریبــهخودگرفته
اســت و خودروهــا بــرای گرفتــن یــک ســتاره باید بــ ه دنبال
ستارههایافتخاریباشندنهواقعی.
پرایدهمچنانپرشمارگانترینخودرو
در بین خودروهایی که ســال 96تولید شد پراید همچون
ســالهای گذشــته پرشــمارگانترین خودرو ســواری کشــور
شد .خوشبختانه ســال آینده باید با این خودرو خداحافظی
کرد و منتظر کوئیک ماند که قرار اســت ارزانترین گیربکس
اتومات( 40میلیون تومان) کشــور باشــد؛ شاســی بلندی که
توانســتدلبریبیشــتریازبازارایرانداشــتهباشــدخودرو
اس(5محصــولمونتــاژکرمــانموتــور)بــود.ایــنخــودرو
کــه رانندگانــش آن را بــه لکســوس تشــبیه کــرده انــد تمام
آپشنهایرفاهیراداردوباآنکهنامکشورتولیدکنندهچین
را یدک میکشــد ،ولی در بازار طرفداران زیادی دارد؛در بین
وارداتیها ســانتافه بیشــترین فــروش را داشــت و در بخش
ســواریها ب ه صورت باور نکردنی رنو تلیســمان بازار را از آن
خــودکــرد.خودروییکهبــهتازگیواردایرانشــده توانســته
محبوبیــتباالیــیرابرایخودرقمبزند؛درســتاســتکه
مردم بــرای خرید ایــن خودرو تمایــل داشــتند،اما اکثریت
مــردم ترجیح میدهند که ســراغ برندهــای آلمانی بروند.
بعداز آن کشــور ژاپن در اولویت است .فرانسه ،کره ،امریکا و
چیندررتبههایبعدیهستند.
اقبالمردمبهچندستارههایبازار
بد نیســت در ســالی که گذشــت اعالم کنیم چند خودرو
توانســت4ســتارهبگیــرد.شــایداینکمــککندتامــردمبه
سمت خودروهایی بروند که به جهت کیفی یک سر و گردن
باالترانــد.پــژو،2008نیومــزدا،3گراندویتــارا،هیوندا 
یای
 ،20آسا بی ،30رنو ساندرو ،پژو 207اتومات ،تندر 90اتومات
پالسوپارستندر.نکتهدیگرآنکهبررســیهانشــاندادکه
 35درصــد مــردم ایران ب ه دنبــال خودروهای شاســی بلند
هســتند28،درصد ب ه دنبال کــراس اور25،درصد ســدان و
12درصــدتمایلدارنــدخودروهاچبکخریــداریکنند.در
ایــنمیــان 33درصدمردمبــ هدنبالخودروهاییهســتند
کــهاســتحکاموایمنیدرآنرعایتشــدهباشــد 29،درصد
هم قدرت و شــتاب خودرو برایشان مهم اســت و 13درصد
هم زیبایی و ظاهر خودرو را ترجیح میدهند؛ کیفیت بدنه،
خدمــات پــس از فــروش و مصــرف ســوخت در رتبههــای
کمتریقرارمیگیرند.
بههر ترتیب امســال بــازار خودرو رکــود ،جهش قیمت،
توقــف واردات ،کاهــش عرضــه خودروهــای داخلــی  ،بــه
ســرانجام نرســیدن مذاکــرات خودرویــی ،رونماییهــای
تکراریونبودخودروهایجدیدرابهخود دیدوشــایدبتوان
گفــتکهجزومعــدودســالهاییبودکهصنعتخــودروبا
چالشمواجهشد.

کمــاکاناینصنعــتگرفتارهمــانمونتاژکاریبمانــدودر
واقعبدونداشــتنبرنامهمدونبتدریجنقشقطعهسازی
درایــنصنعتکهحــدود 80درصدارزشافــزودهرابهخود
اختصــاصدادهکمرنگشــدهونقشکــماهمیتتریعنی
مونتاژپررنگبشود.متأسفانهنقشوزارتصنعتومعدن
وتجــارتدراینصنعتکمرنگترازســابقشــدهوباوجود
تفویض بخشــی از اختیارات به سازمان گســترش و نوسازی
صنایعبهدلیلنبودســاختارقویباتفکراســتراتژیکدراین
ســازمانبهنظرمیرســدهمانسیکلقبلیدراینصنعت
ادامهپیداکند،همانطورکهطیچنددههگذشتهاتفاقافتاد
ومــاشــاهدافزایشصادرات(لزومتوســعهایــنصنعت)،
افزایشساختداخلوتوسعهدانشفنینخواهیمبود.
راهکارهاییکهبرایاینبخشتوصیهمیشود
اول؛ بایــد رویکرد جدیدی را در صنعــت خودرو پیگیری
کــرد و آن توســعه بخــش طراحی و ســاخت براســاس برند
داخلیبهعنوانرقیبیبرایشرکتهایخودروسازیهمکار
با همــکاری شــرکتهای معتبر طراحــی اســتایل ،طراحی

پرفروشترینخودروهایکمتراز100میلیونتومان

کمفروشترینخودروهایکمتراز100میلیونتومان

پلتفرم ،طراح و ســازنده موتــور و گیربکس و آزمایشــگاهها و
مراکــزتکنولوژیکــهخدماتبهشــرکتهایخودروســازی
میدهندولیخودخودروســازنیســتند.درایــنرویکردکهاز
متخصصانوشرکتهایمستقلخارجیاستفادهمیشود
(چه بهصــورت مشــاور و چــه بهصــورت مشــارکت) برنامه
ســاخت داخل و همچنین صادرات در ید قدرت خودروساز
داخلیبودهو چون دانش فنیرا نیز خود تدوینکرده اســت
بــرایاینســهموردنیــازیبهاجازهازشــرکتخودروســازی
خارجــینخواهــدبود.بهشــرطآنکــهاســتانداردهایبهروز
وحتــیجلوتــرازروزرادرتولیــداتبرندخودرعایــتکردهو
برنامهدرازمدتبرایرســیدنبهتولیداتدرکالسجهانی
داشــته باشــیم(.این پروســه با تالش فراوان طی 5-10سال
آیندهقابلاجرااست).
دوم؛قراردادهــایفعلــیراکــهباخودروســازانخارجی
داریموجدیداًمنعقدشــده اســت(طیســالهای 91تا)96
پایشکنیموبههیچوجهاجازهتولیدبادرصدساختداخل
زیــر 40درصــدوصــادراتزیــر 30درصدبهآنهادادهنشــود
(نقطهضعفبزرگیکهاکنونباآنمواجههستیمونهوزارت
صمتونهسازمانگسترشاقدامیدراینزمینهنمیکنند)
درغیراینصورتتبدیلبهمونتاژکارشدهیابهوارداتبیشتر
رویخواهیمآورد.لذاسالآیندهدومقولهفوقالذکربایددر
دســتور کار خودروســازان قرار گیرد ،البته مقولــه اول در گروه
ســایپادرسال 91شــروعشــدکهقراربوددرسال 95بهنتیجه
برســدکهباتغییرمدیریتبهتعویقافتادولیامیدواریمدر
ســال 97بهباربنشــیندوتجربهخوبیدراینزمینهبهدست
آمدهوگروهایرانخودرونیزسالگذشتهقراردادمشابهیرابا
شرکتهایمستقلبرایپلتفرمداخلیمنعقدکردهاست
کهامیدواریمظرفدوسالآیندهبهنتیجهبرسد.
آنچهمسلماستداشتنبرندداخلیهمانطورکهقبالً
نیزاشارهشدهدارایمزایایزیراست:
-1برایساختداخلیکردننیازیبهاجازهازخودروساز
همکار خارجی نیست و بهطور مستقل میتوان با همکاران
قطعهسازخارجیدرصدساختداخلراباالبرد.
-2همچنیــن برای صــادرات نیز نیــازی به مجــوز وجود
نخواهدداشتودرصورتیکهمحصوالتیبااستانداردمیانی
تولیــدشــودمســلماًوضعیتصــادراتکــهموتــورمحرک
توسعهاستبهبودخواهدیافت.
شــایانذکراستباوجوداینکهموضوعصادراتدرکلیه
قراردادهایخارجیباخودروســازهاتأکیدهشدهولیازآنجا
کــهاختیاراینصادراتبهعهدهخودشــاناســتهیچوقت
محققنشــدهکهحتمــاًدرپایشقراردادهابایــدبهآنتوجه
ویژهایکرد.
نکتــهمهمدیگــریکهمتأســفانهطیچنددههگذشــته
مغفــول مانــده بــود توجــه بــه خودروهــای تجــاری اســت
(کامیون،اتوبوس،کامیونتو)...کهباتوجهبهبرنامهابرپروژه
جایگزینی خودروهای فرســوده که میتوانــد موتور محرکی
برایاینبخشازصنعتخودروباشدبایددردستورکارقرار
گیرد ،البته خــارج کردن حــدود 200هزار خودروی فرســوده
طی 3سالنیازبهافزایشتولیدچندینبرابریشرکتهای
مربوطــهداردکهبهنظرمیرســدانتصابمدیــرانتوانمند
وهمچنیــنتقویتلیزینگهاوتخصیصبودجهمناســب
برایاینکارالزموضروریاست.
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