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طرح «نهضت تعمیق س�اخت داخ�ل» قطعات خودرو
ب�ا برگزاری نخس�تین میز تخصصی ای�ن صنعت در تیر
 ۹۸آغاز ش�د .در دو س�ال گذشته  ۴میز تخصصی برای
صنعت خودرو برگزار شد و با وجود آماده بودن پنجمین
می�ز اما به دالیلی برگزاری آن به تعویق افتاد .در نهایت
در روزه�ای پایانی مه�ر ،پنجمین می�ز تخصصی برای
داخلیسازی قطعات در محلدر محل سازمان گسترش
و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) برگزار شد.

داخلیسازی و کاهش ارزبری
تیر سال  ۱۳۹۸موضوع تعمیق ساخت داخل قطعات خودرو
مطرح و در نهای��ت حدود  ۲۲۱میلیون یورو صرفهجویی ارزی
را محقق کرد .از تیر  ۱۳۹۸تا اواخر تابس��تان س��ال گذشته4 ،
میز س��اخت داخل برگزار ش��د .قرار بود با برگزاری این میزها
 ۳۴۱میلیون یورو صرفهجویی ارزی محقق ش��ود که حدود ۶۵
درصد آن محقق شد.
نخس��تین میز تعمیق ساخت داخل در زمینه قطعات خودرو
و در اواخ��ر تیر س��ال  ۱۳۹۸برگزار و عالوهب��ر آن قراردادهای
داخلیس��ازی  ۳۵قطعه خودرو به ارزش  ۷۴۰میلیارد تومان با
 ۳۲ش��رکت قطعهساز منعقد ش��د تا از این طریق بیش از ۸۵
میلیون یورو کاهش ارزبری طی یک سال ایجاد شود.
دومی��ن میز نیز در مهر  ۱۳۹۸با انعقاد قرارداد  ٣۶ش��رکت
قطعهساز برای داخلیسازی  ۴٢قطعه ،دومین گام برای کاهش
ارزبری  ٩٠میلیون یورویی برداشته شد.
ارزش این قراردادها بین خودروس��ازان و قطعهسازان ۱۲۰۰
میلی��ارد تومان ب��ود و صرفهجوی��ی ارزی  ۹۰میلیون یورویی
بهدنبال داشت .با برگزاری دو میز نخست ،در مجموع  ۷۷قطعه
خودرویی داخلیسازی شد و  ۱۷۵میلیون یورو کاهش ارزبری
را برای کشور به دنبال آورد.
در اواخر آبان  ۱۳۹۸سومین میز تعمیق ساخت داخل قطعات

میز پنجم و ۵۶میلیون یورو صرفهجویی ارزی

خودرو نیز برگزار و عالوهبر آن در حوزه خودرو با  ۲۱ش��رکت
سازنده برای س��اخت  ۲۲قطعه به ارزش  ۱۳۳۶میلیارد تومان
قرارداد بسته شد که طبق برآوردها ،کاهش ارزبری  ۹۹میلیون
یورویی را دنبال داش��ت .همچنین در این میز ،تفاهمنامههایی
برای س��اخت  ۷قطعه از س��وی  ۶شرکت س��ازنده ویژه استان
آذربایجانش��رقی با ارزش  ۷۲میلی��ارد تومان و کاهش ارزبری
 ۷.۵۶میلیون یورو امضا شد.
در این  3میز در مجموع  ۹۹قطعه توس��ط  ۸۹قطعهس��از به
ارزش  ۳ه��زار و  ۲۰۱میلی��ارد تومان و کاه��ش ارزبری ۲۷۵
میلیون یورویی ساخته شد.
قرار بود  ۵میز تعمیق س��اخت داخ��ل در صنعت خودرویی
کش��ور تا پایان س��ال  ۱۳۹۸برگزار ش��ود که از این تعداد3 ،
میز برگزار و برای میزهای چهارم و پنجم هم برنامهریزی ش��د
اما با آغاز ش��یوع ویروس کرونا از اواخر سال  ،۱۳۹۸به منظور
جلوگیری از شیوع بیشتر ،برگزاری آنها در سال  ۱۳۹۸متوقف
شد.
چهارمی��ن میز تخصصی تعمیق س��اخت داخل برای صنعت
خودرو در تیر  ۱۳۹۹با حضور سرپرس��ت وقت وزارت صنعت،
معدن و تجارت در وزارتخانه و در ادامه پنجمین میز تخصصی
با حضور معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت برگزار شد.

محس��ن صالحینی��ا ،مع��اون وزیر صنع��ت ،معدن
و تج��ارت و رئی��س هیاتعامل س��ازمان گس��ترش و
نوس��ازی صنایع ایران در آیی��ن برگزاری پنجمین میز
توس��عه و تعمیق س��اخت داخل صنعت خودرو گفت:
ارزش قراردادهای امضا شده این میز ،بیش از  ۲۲هزار
میلیارد ریال اس��ت که داخلیسازی این قطعات ساالنه
 ۵۶میلیون یورو صرفهجویی را به دنبال خواهد داشت.
بهگ��زارش ایدرونیوز ،رئیس هیاتعام��ل ایدرو تصریح
ک��رد :این قراردادها بین  ۲۳ش��رکت توانمند داخلی برای داخلیس��ازی ۳۳
قطع��ه – پروژه در خودروهای تولیدی دو خودرو س��از ب��زرگ داخلی منعقد
شده است.
صالحینیا با اش��اره به برنامهریزی مش��ترک وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و ایدرو برای اس��تفاده از ظرفیت ش��رکتهای قطعهساز و دانشبنیان داخلی،
ابراز امیدواری کرد با تحقق برنامههای بومیس��ازی قطعات خودرو بتوانیم به
اهداف کمی و کیفی و افزایش عرضه و تولید خودرو در س��ال جاری و س��ال
آینده دست پیدا کنیم.
بهگفته معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت تاکنون در مجموع  ۴میز ساخت
داخ��ل قطعات خ��ودرو  ۱۵۴قطعه – پروژه با ارزش  ۴ه��زار و  ۴۶۰میلیارد
تومان و کاهش ارزبری س��االنه  ۳۴۱میلیون یورو در تیراژ انبوه داخلیسازی
شده است.
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ضرورت بازسازی اقتصاد صنعت خودرو
در ادام��ه معاون ام��ور صنای��ع وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت با بی��ان اینکه اقتص��اد صنعت
خودرو باید بازس��ازی ش��ود ،گفت :از یک بنگاه
زیان��ده نمیتوان انتظار اصالح س��اختار و تعمیق
ساخت داخل را در مقیاس وسیع و پایدار داشت.
مه��دی صادقینیارک��ی افزود :برای بازس��ازی
اقتصاد صنعت خودرو و برنامه تحولی این صنعت
 ۹پروژه تعریفشده که بحث اصالح قیمتگذاری
در زنجی��ره ارزش تولید خودرو نخس��تین پروژه
است.
وی گفت :در این راس��تا تولید خودرو در  ۶ماه
نخست سال  ۳.۶درصد رشد داشت.
او بیان کرد :اصالح ساختار مدیریتی و مالکیتی

خودروس��ازان ،توسعه و نوسازی ناوگان
تجاری که امروز ب��ا کمتر از  ۱۰درصد
ظرفیت خود مش��غول فعالیت است ،از
دیگر پروژههای تعریف شده است.
صادقینیارک��ی درب��اره برنامه وزارت
صنع��ت ،مع��دن و تجارت ب��رای تولید
 3میلی��ون انواع خ��ودرو در افق ۱۴۰۴
خاطرنشان کرد :این برنامه همان برنامه ایدرو در
دهه  ۸۰است که برای افق  ۱۴۰۴پیشبینی شده
بود اما در یک دهه گذشته صنعت خودرو بهدلیل
مشکالت س��اختاری داخلی و همچنین مشکالت
تحمیلی پیرامونی و تحریمها نتوانسته به این رقم
برسد.

مع��اون ام��ور صنای��ع وزارت صنعت،
معدن و تجارت خاطرنش��ان کرد :از تیر
 ۹۸تاکن��ون با برگزاری  4میز س��اخت
داخل در صنعت خودرو و قطعهس��ازی،
 ۳۴۱میلی��ون ی��ورو صرفهجویی ارزی
حاصل شده است.
مع��اون ام��ور صنای��ع وزارت صنعت،
مع��دن و تج��ارت در ادامه همچنین با اش��اره به
مس��یر رو به رشد صنعت در س��ال گذشته و در
امتداد آن در س��ال  ،۱۴۰۰گزارش��ی از وضعیت
تولید کشور ارائه داد.
صادقینیارکی با اش��اره به ایجاد برش اس��تانی
برای تحقق این برنامه در سال  ۹۹از هدفگذاری

دعوت از خودروسازان خصوصی برای برگزاری میز ششم
در ادامه این آیین آرش محبینژاد،
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن
نیرومحرک��ه و قطعهس��ازان خودرو
کش��ور گفت :حضور خودروس��ازان
خصوصی از میز شش��م به بعد الزم
اس��ت ،زیرا هم تش��ویق میشوند و
هم دس��تاوردهای آن بخش بیشتر
معرفی میشود.
دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن
نیرومحرکه و قطعهس��ازان خودرو کشور افزود:
توان بالقوه صنعت قطعه کش��ور ،وقتی پیشتر

 ۸۵درص��د خودروه��ای پرتی��راژ نظیر
پراید ،سمند ،پژو  ۴۰۵و ...داخلیسازی
شده بود به میزان  ۲میلیون و ۲۰۰هزار
خودرو در س��ال ب��ود اما اکن��ون با دو
چالش مواجه شده است.
این مقام صنفی در ادامه خاطرنش��ان
ک��رد :گل��وگاه نخس��ت در  ۱۵درص��د
باقیمان��ده داخلیس��ازی اس��ت ک��ه مرب��وط
ب��ه قطع��ات خ��اص ،نیمههادیه��ا و قطعات
الکترونیک و مواد اولی��ه خاص مثل پلیمرهای
مهندسی و آلیاژی است.

محبین��ژاد ادامه داد :گل��وگاه دوم در زمینه
زیرساختهای خود خودروسازان است که باید
هم��گام با خودروس��ازی روز جه��ان بهویژه در
موضوع خودروهای الکتریکی رشد کنند.
دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن
نیرومحرکه و قطعهس��ازان خودرو کشور برنامه
تولی��د  ۳میلی��ون خ��ودرو ت��ا اف��ق  ۱۴۰۴را
امکانپذیر دانس��ت ،اما گفت :این حجم تولیـد
نیازمنـد یک پیشنیـازهایی اس��ت که بایـد با
تعام��ل و همـ��کاری بخـش خصوص��ی انجـام
شود.

توس��عه ساخت داخل توسط استانها در دو سال
اخیر خبر داد و گفت :برای توس��عه ساخت داخل
در سراسر کش��ور  ۳میلیارد و  ۴۰۰میلیون دالر
هدفگذاری کردیم.
مع��اون امور صنای��ع وزارت صنع��ت ،معدن و
تجارت در بخش دیگری از س��خنانش اش��ارهای
به ش��اخصهای اصلی در بخش صنعت داشت و
گفت :در  ۶ماهه امس��ال بی��ش از  ۳هزار و۳۰۰
پروانه به بهرهبرداری رسیده که در مقایسه با سال
گذش��ته روند افزایشی داشته اس��ت .در این بازه
زمانی اش��تغال صنعتی نیز افزایش یافت و حدود
 ۲۰درصد رشد داشته و برای بیش از  ۷۶هزار نفر
اشتغال صنعتی ایجاد شده است.

سخن پایانی
بناب��ر این گزارش ت��ا امروز  ۵می��ز تخصصی برای
صنعت خودرو برای تعمیق س��اخت داخل محصوالت
برگزار شده است .پیش��نهاد قطعهسازان ادامه یافتن
برگ��زاری این میزها ب��ا حضور خودروس��ازان بخش
خصوص��ی اس��ت .این ش��رکتها با کمتری��ن درصد
داخلیس��ازی و بدون محدودیت در قیمتگذاری در
کشور فعالیت دارند .بهنظر میرسد ضرورت دارد امروز
وزارت صنعت ،معدن و تجارت به حوزه ش��رکتهای
خصوصی خودروس��ازی ورود کند و دستورالعملهای
الزم از جمل��ه الزام  ۴۰درصد داخلیس��ازی را برای
آنها پیاده کند.

مهدی
صادقینیارکی:
از یک بنگاه
زیانده نمیتوان
انتظار اصالح
ساختار و تعمیق
ساخت داخل را
در مقیاس وسیع
و پایدار داشت

اتحادی��ه
س��خنگوی
فروش��ندگان ل��وازم یدک��ی
خ��ودرو و ماش��ینآالت تهران
گفت :رکود ب��ازار لوازم یدکی
در هر دو بخش فروش��ندگان
قطع��ات خودروی��ی س��بک
و س��نگین وج��ود دارد ام��ا
فروش��ندگان قطعات سنگین
افت فروش بیشتری را تجربه کردهاند.
س��یدمهدی کاظم��ی در گفتوگ��و ب��ا خبرخودرو
اظهارک��رد :رکود ب��ازار لوازم یدک��ی در هر دو بخش
فروش��ندگان قطع��ات خودرویی س��بک و س��نگین
وجود دارد اما این وضعیت بیش��ترین تاثیر را بر رسته
خودروهای سنگین مانند اتوبوس ،کامیون و تاکسیها
داش��ته ،چراکه بهدنبال کاهش تردد و کاهش خرابی
قطعات ،فروش��ندگان قطعات س��نگین با افت فروش
مواجه میشوند.
وی افزود :رش��د ساختوس��ازها در بخش مسکن،
تاثی��رات مثبتی را بر کس��بوکار تمام صنوف خواهد
داش��ت ،عالوهبر اینک��ه صنف فروش��ندگان قطعات
یدکی ،نخستین صنفی است که از این وضعیت منتفع
میش��ود ،زیرا موجب تح��رک کامیونها و بکارگیری
آنها در بخ��ش ساختمانس��ازی و همچنین افزایش
تردد اتوبوسها برای نقلوانتقال کارگران س��اختمانی
و افزایش سفرها میشود.
سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و
ماشینآالت تهران درباره این موضوع که درحالحاضر
بیش��ترین میزان فروش قطعات یدکی شامل قطعات
کدام خودروها میش��ود ،گفت :هر خودرویی که تردد
کند ،نیازمند قطعه اس��ت و خودروه��ای داخلی اعم
از تاکسیها ،س��رویسها و حتی خودروهای شخصی
بیشترین میزان تردد را به خود اختصاص میدهند.
کاظم��ی درباره تاثیر قیمت بر می��زان فروش لوازم
یدک��ی و همچنین تاثیر نرخ ارز ب��ر مبنای  ۲۷هزار
تومان بر قیمت قطعات تصریح کرد :با افزایش تردد بر
میزان فروش قطعات افزوده میشود.
افزای��ش  2ت��ا  3هزار تومان��ی ن��رخ ارز تاثیری بر
قیمت لوازم یدکی موجود در بازار نداشته و اثرات این
افزای��ش بر بازار طی  ۳تا  ۴م��اه آینده و پس از ورود
قطعات س��فارشگذاری شده طی این مدت ،مشخص
خواهد شد.
این مس��ئول صنفی در پایان خاطرنشان کرد :بهای
مواد اولیه پتروش��یمی پس از افزایش نرخ دالر تا مرز
 ۲۸هزار تومان ،اکنون افزایش حدود  ۵تا  ۶درصدی
را تجرب��ه کرده که اثرات آن ب��ر قیمت قطعات تولید
داخل مشهود است.

چالش روغن و لنت تقلبی

رئیس اتحادی��ه تعمیرکاران
خ��ودرو ته��ران وج��ود روغن
و لنتهایتقلب��ی و کمب��ود
قطع��ات خودروه��ای وارداتی
در ب��ازار را از مش��کالت عمده
تعمیرکاران عنوان کرد.
علیرض��ا نیکآیی��ن در
گفتوگو ب��ا خبرخ��ودرو درباره وضعیت دسترس��ی
تعمی��رکاران ب��ه قطع��ات اصلی خودرو عن��وان کرد:
تعمی��رکاران برای تامین قطع��ات خودروهای داخلی
مشکلی ندارند و قطعات تقلبی در بازار کمتر مشاهده
ش��ده اما خودروه��ای واردات��ی دارای قطعات تقلبی
زیادی هستند که تشخیص آن بسیار دشوار است.
وی از روغ��ن و لنته��ای تقلب��ی و کمبود قطعات
خودروهای خارجی بهعنوان مشکل عمده تعمیرکاران
ی��اد کرد و گفت :متاس��فانه روغ��ن ،لنتترمز ،کالچ،
دیس��ک و صفح��ه تقلبی عل��ل اصل��ی مراجعات به
تعمیرگاهها هس��تند ،زیرا قطعات موجود در بازار فاقد
استانداردهای الزم و س��طح کیفیت مطلوب است به
طوری که موجب آسیب به قطعات دیگر نیز میشوند
نظیر لنتهای تقلبی که به دیسک آسیب میرسانند
و هزینه تعمیرات را افزایش میدهند.
رئی��س اتحادی��ه تعمیرکاران خودرو ته��ران درباره
قیمت قطعات خودرو در بازار اظهارکرد :نوسان قیمت
قطعات به قدری زیاد است که استعالم قیمت قطعات
بهروز انجام میش��ود و مالک خودرو هنگام مراجعه به
تعمیرگاه ابتدا هزینه تعمیرات را جویا میشود سپس
ب��رای تعمیر اق��دام میکند و متاس��فانه این موضوع
موج��ب اختالف بین تعمیرکار و مالک خودرو ش��ده
است.
نیکآیین درباره تعرف��ه تعمیرات خودرو بیان کرد:
نرخ تعمیرات خودرو از ابتدای سال  ۲۰درصد افزایش
یافته و تا کنون تغییری نداشته و تعمیرکار نیز موظف
به دریافت نرخ تعیین ش��ده از س��وی اتحادیه اس��ت
ام��ا چنانچه تعمیرکاری هزینهای بیش از نرخ مصوب
دریافت کرد مالکان خودرو میتوانند از طریق شماره
تم��اس  ۷۷۶۴۶۰۶۰مربوط به اتحادی��ه یا با مراجعه
به س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت تهران ش��کایات
خود را مطرح کرده و پس از ارجاع به اتحادیه توس��ط
کارشناس��ان خبره موض��وع پیگیری و اع�لام نتیجه
خواهد شد.

اخبار

تکمیل خودروهای
ناقص
تا پایان آبان

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بازدید معاونان و مدیران
س��ازمان بازرسی از شرکتهای خودروس��از طی هفته گذشته ،گفت:
ب��ا پیگیریهای انجامش��ده مقرر ش��د عمده  ۱۴۵ه��زار خودرویی که
هماکنون در پارکینگهای دو ش��رکت خودروس��از کشور وجود دارد تا
پایان آبان به صفر برس��د .بهگزارش ایس��نا ،حجتاالسالم و المسلمین
حس��ن درویشیان با اشاره به بازدید معاونان و مدیران سازمان بازرسی
از شرکتهای خودروساز طی هفتههای گذشته ،گفت :با پیگیریهای

انجامش��ده مقرر ش��د عم��ده  ۱۴۵ه��زار خودرویی ک��ه هماکنون در
پارکینگهای دو ش��رکت خودروس��از کش��ور وجود دارد تا پایان آبان
به صفر برس��د .رئیس س��ازمان بازرسی کل کشور افزود :حسب دستور
رئیس قوه قضاییه ،هیاتی از سوی سازمان بازرسی کل کشور در شورای
رقابت مس��تقر ش��د تا عالوهبر نظارت بر چگونگی اجرای ماموریتهای
این شورا ،نظارتهای الزم را در حوزه افزایش کیفیت ،قیمتگذاری و
نحوه فروش خودروها انجام دهد.

گفتنی است در حال حاضر بخشی از تولیدات شرکتهای خودروساز
بهدلی��ل کمب��ود ی��ک یا چند قطع��ه تج��اری نش��ده و در پارکینگ
خودروس��ازان دپو میشوند .بخش��ی از این قطعات در گمرکات کشور
دپو ش��ده و هنوز مجوز ترخیص را دریافت نکردهاند .بخش��ی از کمبود
هم مربوط به قطعات الکترونیکی بوده که بهدلیل تحریم خرید و واردات
آن با دشواری انجام میشود .البته برخی هم معتقدند برای بروزرسانی
قیمت محصوالت گاهی شاهد تولید این خودروهای ناقص هستیم.

تاثیر رکود بازار
بر فروش قطعات خودرو

