راهی که برای توسعه
صنعت خودرو باید رفت
در دوره محدودیتهایی که بر کشــور به طور عام و صنعت خودرو در ذیل آن وضع شــده بود ،صنعت خودروســازی در
ایران دچار محنت و ضعفی شــدید شــد .حجــم تولید در این صنعت در ســال  1392به نصف ســالهای پررونق کاهش
یافت و صنعت خودروي کشــور در دو ســال منتهی به ســال  1392نه تنها رشــد و نوآوری نداشــت ،که از حیث کیفی نیز
گاهی بــا افت مواجه بوده اســت .این روند بــا تحقق برجام مســیر دیگری را طی کرد ،مســیری که به اعتبــار آن با قدرت
میتوان گفت« :صنعت خودرو کشور ،یکی از میوهچینان موفق برجام بوده است».

هاشم یکه زارع
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو
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به عنــوان نمونــه در این فقره میتــوان به توفیق
گــروه صنعتــی ایــران خــودرو بــه عنــوان یکــی از
مهمترین خودروســازان داخلی اشاره کرد .تحرکی
کــه در این خودروســاز پــس از برجــام اتفــاق افتاده
اســت در عرصه مدیریــت جذب ســرمایه خارجی،
انعقاد قرارداد با خودروسازان صاحب نام خارجی
و تــاش بــرای ایجــاد تنــوع در تولیــد و محصــول
تحرکــی قابل توجــه و در خــور تأمل بــود .آنچه طی
سالهای 1392به بعد در صنعت خودرو روی داده
است را باید محصول تحولی دانست که در دو سطح
رقم خورده اســت ،یکی تحول مدیریــت داخلی که
بر اســاس آن ،نظام تعییــن اولویتهــا تغییر کرد و
دیگــری تحولی کــه در ارتباطات بینالمللی شــاهد
آن بودهایم.
با ایــن دو اتفــاق در کنار یکدیگــر ،فرصت تالش
مضاعــف بــرای خودروســاز شــدن مــا فراهــم آمد
بهطوری که میتــوان به جرأت اعالم کرد که رویکرد
ایــن صنعــت طــی ایــن مــدت بــرای دســتیابی بــه
اهدافی که در اســناد باالدســتی بــرای آن پیشبینی
شــده ،منطقی بوده اســت اما این قطعابــدان معنا
نیســت که صنعت خودرو یا هر یک از خودروسازان
داخلی توانســتهاند ،در زمینه پاســخ بــه مطالبات و
رقابت به نتیجه مطلوب برسند.

مــرور مقايســه اي رونــد مثبــت توليد بــا كيفيت
در ايــران خــودرو ،بــه خوبــي گويــاي جهــت گيري و
رويكردهاي اثربخش آن است:
 در ســال 365 ،92هــزار دســتگاه خــودرو توليدكرديم ،در حالي كه توليد اين گروه صنعتي در ســال
 96به بيش از  700هزار دستگاه خواهد رسيد.
 -در حــوزه كيفيــت اقدامات بســيار زيادي انجام

در دنیایی که فاصله اطالعاتی کم شده
و در روزگاری که همگان ،خودروسازان
صاحب نام را میشناسند ،خودروساز
شدن به مفهوم واقعی ،یعنی تولید
متنوع محصولی که توان رقابت
داشته باشد گرچه راهی طوالنی به
جلو پیموده ایم ،اما نیک میدانیم
که راهی بس طوالنیتر تا رسیدن به
استانداردهای مورد نظر ملت بزرگ
ایران در پیش داریم

شــده اســت؛ بــه طــوري كــه شــاخص  CSIدر 70
درصــد محصوالت ايــران خــودرو باالتر از متوســط
صنعت خودرو شــده اســت و همچنين  11محصول
ايران خودرو ،ســه ســتاره و چهار ســتاره كيفيت اخذ
كردهاند.
 گــروه صنعتي ايــران خودرو از ســال  92تا پايانســال  96موفــق بــه توليــد  13محصول جديد شــده
است.
 همچنيــن در ايــن مدت ســهم ايران خــودرو ازخودروهاي شاسي بلند افزايش يافته است.
 توليــد خودروهــاي اتوماتيــك و تنــوع بخشــيبــه محصــوالت از لحــاظ قيمــت و ابعــاد موجــب
شــده اســت اقشــار مختلــف مــردم توانايــي خريــد
محصوالت ايران خودرو را كسب كنند .اين در حالي
اســت كه طــي چهــار ســال گذشــته ميــزان افزايش
قيمــت محصــوالت ايــران خــودرو پايين تــر از تورم
ساالنه و تورم بخشي بوده است.
 در ايــن مــدت بــا تنــوع بخشــي بــه روشهــایفروش و ارائه تســهيالت مناســب ســعي شده است
تا طيف وسيعتري از مشــتريان بتوانند خودرو مورد
نظر خود را خريداري كنند.
اگرچــه در ارزیابیهــا ،رویکرد ایــن صنعت را در
دســتیابی به توفیق مثبــت میدانیم امــا بیتردید،
تــا خودروســاز واقعی شــدن فاصله داریــم و زمانی
خودروســاز واقعــی خواهیــم بــود کــه بــا اقتــدار بــه
مطالبه مشــتریان پاســخ دهیم و بتوانیم در عرصه
رقابــت جهانــی عــرض انــدام کنیــم .در دنیایی که
فاصله اطالعاتی کم شــده و در روزگاری که همگان،
خودروسازان صاحب نام را میشناسند ،خودروساز
شــدن بــه مفهــوم واقعــی ،یعنــی تولیــد متنــوع
محصولی که توان رقابت داشــته باشــد گرچه راهی
طوالنــی به جلو پیمــوده ایم ،اما نیــک میدانیم که
راهــی بــس طوالنیتر تا رســیدن به اســتانداردهای
مورد نظر ملت بزرگ ایران در پیش داریم.
همانگونه که پیش از این اشاره کردیم ،راه توفیق
نیــز در روش بهرهگیــری از تجربــه جهانــی اســت.
بیشــک مراد از الگوبرداری تجربه جهانی ،ساخت
با آزمون و خطای چرخ نخریســی نیســت بلکه باید
در اتصال به خودروســازان کاربلــد از دانش و تجربه
آنــان آموخــت و در ارتباط با ایشــان نســبت به وارد
کردن آخرین فناوریهای تولید اهتمام کرد .تجربه
موفقــی کــه با تشــکیل شــرکت ایــکاپ ،توانســتیم،
عــاوه بر پاســخگویی به بخشــی از مطالبــات مردم
را در دســتیابی بــه خودرویی بروز و متفــاوت از آنچه
داشــتهاند ،فرصــت وارد کــردن تکنولوژی ســاخت
و تجهیزات بروز در صنعت خود را فراهم سازیم.
تصریــح میکنیم که توســعه چنیــن پیامدهایی
بــرای صنعــت خــودرو نیازمنــد تــاش جــدی
مدیریتهــای خودروســازی از یکســو و تعییــن
راهبرد عملیاتی روشــن و زمینهســازی برای تحقق
آن از ســوی دیگــر اســت .البتــه حمایــت جــدی از
خودروســازان داخلــی در عرصههــای داخلــی و
خارجی با اعمال نظارت صحیح و راهگشا میتواند
مؤثر باشــد .در صورت تحقق چنین امری اســت که
همــگان میتوانیــم از ثمــرات آنچه دســتاوردهای
خودروسازی واقعی است بهرهمند شویم.
پایان سخن آنکه اتصال و ارتباط با خودروسازان
برتر دنیــا میتواند نیازهــای دانشــی ،تجربی و فنی
مــا را در حوزههــای مختلــف برآورده ســازد و امکان
دســتیابی ســریع مــا را بــه اهدافمــان فراهــم آورد.
هدفــی کــه از مــا کشــوری صاحبنــام در عرصــه
خودروســازی میســازد .آرزویی که با ارتقای نشــان
ایرانــی در ایــن صنعــت با تولیــد باکیفیــت و متنوع
محصــوالت در کالسهای مختلــف محقق خواهد
شد.

