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 پیشگفتار

 

 ابالغ شده است، از سوی مقام معظم رهبری 1397در مهر سال  که پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی سند

فق مطلوب کشور را در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای نیل ا وهای پیشرفت  مبانی و آرمان اهم

پس از صنعت نفت است و البته  عزیز صنعت خودرو بزرگترین صنعت ایران. به آن را طراحی کرده است

 فرآیندهای تولیدواسطه  هداخل ب از منظر میزان ارزش افزوده ایجاد شده در این صنعت را شاید بتوان

تدوین اهداف و  ،بر این اساس .از صنعت نفت قابل اعتناتر دانست ،جای خام فروشی در نفت و گاز( ه)ب

 راهبردهای این صنعت منطبق بر سند الگوی پیشرفت کشور بسیار اهمیت دارد.

سازی و   نمصو ،ایرانی پیشرفت به آن اشاره شده است یکی از راهکارهایی که در الگوی پایه اسالمی

اقتصادی ـ  های سیاسی ها، تصمیمات و نهادهای اقتصادی در مقابل تکانهتقویت فرآیندها، سیاست

طراحی و نقش کلیدی  به ن در صنعت خودروترجمان آ ، کهباشد می زا هدفمند و غیرهدفمند برون

یعنی تنها با  .اردداشاره  توسعه محصول با نشان خودی برای دستیابی به کل زنجیره ارزش خودرو

داخل  زنجیره ارزش را دربخش قابل توجهی از  توان خودی می نشان تجاریتوسعه محصوالت جدید با 

اقتصاد  است که خودی نشانطراحی و توسعه محصوالت با  پایه تکیه بر نمود و تنها بر تصاحبکشور 

 ای باشد که با بها گونه  ها به از این رو الزم است سیاستگذاری .در این صنعت قابلیت تحقق داردمقاومتی 

های ترسیم شده در الگوی  امکان تحقق آرمان ،صنعت خودرو دادن به حوزه طراحی و توسعه محصول در

 .دشوپیشرفت میهن عزیزمان فراهم 

نوشتار حاضر تحت عنوان تبیین رویکرد دانش بنیان شدن صنعت خودرو با همت اعضای شورای 

باتجربه صنعت  کارشناسانن و اجمعی از اساتید دانشگاه، نخبگان، متخصص راهبری صنعت خودرو و با نظر

آمده است. اهداف، راهبردها و نقشه راه دانش بنیان شدن صنعت خودرو که در دررشته تحریر به خودرو 

در این نوشتار  ،های تخصصی شورای راهبری صنعت خودرو به بحث و بررسی گذاشته شده است کارگروه

قواعد و قوانین راهبردی درحال تنظیم بوده و  ،د. بر اساس رویکرد معرفی شده در این نوشتاران تبیین شده

مبین ریل اصلی این  ،پس از کسب نظر نخبگان و بازیگران اصلی صنعت خودرو و تصویب در مراجع قانونی

افزون این شاهد پیشرفت روز موارهصنعت خواهند بود. امید است که با اتکال به قدرت الیزال الهی ه

 باشیم.کشورمان صنعت پر افتخار 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 ایران يصنعت خودرو بوم کنونی ترسیم زیست
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 مقدمه -1-1

 یکشور در راستا ییاجرا یراناست که الزم است مد یکننده اهداف یمترس یرانا یشرفتپ یسند الگو

شود  یجادا یدبا یعمل ها سازوکارهای حوزه یاهداف در تمام ینبه ا یدنرس ی. برایندها تالش نما تحقق آن

 ت.کشور اس صنعت خودروی ،ها حوزه یناز ا یکیو 

بتوان از منظر  یدپس از صنعت نفت است و البته شا کشورصنعت  ینبزرگتر یرانا یخودرو صنعت

ز(، در نفت و گا یخام فروش یجا ه)ب یدتول یندهایواسطه فرآ هشده در داخل ب یجادارزش افزوده ا یزانم

 2در حدود  یسهم یناخالص داخل یدصنعت در تول ینصنعت را از صنعت نفت قابل اعتناتر دانست. ا ینا

پنجم صنعت کشورمان محسوب  یکمختلف تجربه نموده است. صنعت خودرو  یاندرصد را در سال 5تا 

کردن  یبه داخل یشترصورت توجه ب و در هدادجای اشتغال کشور را در خود  یزاندرصد از م 12شود و  یم

داراست.  یزان را نیزم ینبرابر ا 10اشتغال باال در حد  یجادا یلکشور، پتانس صنعت در ینارزش ا یرهزنج

 یصنعت خودرو از منظر درآمد و اشتغال در توسعه صنعت یکاستراتژ دهنده اهمیت موارد نشان ینهمه ا

 .کشور است

و  سازی  به آن اشاره شده است، مصون یشرفت،پ رانییاـ  یاسالم یهپا یکه در الگو ییاز راهکارها یکی

 یاقتصادـ  یاسیس های در مقابل تکانه یاقتصاد یو نهادها یماتتصم ها، یاستس یندها،فرآ یتتقو

 توسعهو  یطراح یدینقش کل ، بهآن در صنعت خودرو ترجمانباشد و  یزا م برون یرهدفمندهدفمند و غ

تنها با توسعه  یعنیرد. داارزش خودرو اشاره  یرهه کل زنجب یابیدست یبرا یمحصول با نشان خود

ارزش را در داخل کشور  یرهاز زنج یبخش قابل توجه توان یم یخود یبا نشان تجار یدمحصوالت جد

 یمقاومت تصاداست که اق یو توسعه محصوالت با نشان خود یبر طراح یهتک یهتصاحب نمود و تنها بر پا

باشد که با بها دادن به  یا گونه  به ها یاستگذاریرو الزم است س ینارد. از اتحقق د یتصنعت قابل یندر ا

 یشرفتپ یشده در الگو یمترس یها امکان تحقق آرمان ،و توسعه محصول در صنعت خودرو یحوزه طراح

 شود.فراهم  یزمانعز یهنم

ائه شده است تا ار رویشپ یها حل  کشور و راه یصنعت خودرو یکنون یتاز وضع یریفصل تصو ینا در

 یان،دانش بن ؛یدتول»صنعت در سال  ینغلبه بر مسائل ا یصنعت برا ینفراوان ا های یلبر پتانس یهبا تک

به  یابیدست یعنوان موتور محرک در حوزه اقتصاد برا کشور را به یصنعت خودروبتوان  ،«یناشتغال آفر

 شده در گام دوم انقالب شکوفا نمود. یمترس یها آرمان
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 هاي نابسامانی صنعت خودروي کشور ریشه -2-1

 ،کاهش یافت 1396باره به میزان نصف سال  به یک 1397تیراژ تولید خودروسازان داخلی در سال 

 1397با کمتر از نصف عرضه در سال  ،بلعید میلیون خودرو در سال را می 5/1یعنی عمالً بازاری که عرضه 

منظور تضعیف سمت تقاضا،  های اخیر بهدر سال روسازانگسیخته خود  های لجام فروش  مواجه شد. پیش

ها کردن اثر آن بر بازار خودرو، بر زیان انباشته آن ثیرأت با تکمیل و تحویل دیرهنگام خودرو عالوه بر بی

های سربار در صنعت خودرو کشور را  وری و افزایش هزینه  کاستی بهره ،تولید خودروهای ناقصنیز افزود. 

گذاری دستوری یا   کشور به قیمت یها در صنعت خودرو شک اگر همه این نابسامانی  . بیدنموتشدید 

پافشاری و صحیح توسعه محصول  راهبرد. یقیناً نبود داده شود، آدرس غلط داده شده استتحریم نسبت 

تولید های قدیمی یا توقف )بن سازه(  های گزاف روی پلتفرم ده یا صرف هزینه  به عرضه محصوالت زیان

های سربار )از طریق اصالح ساختار و  ، عدم مدیریت هزینهرتیراژ بدون ارائه جایگزین مناسبمحصوالت پ

 مین )از طریق تجمیع تقاضای خرید و استانداردأهای انجام کار(، عدم مدیریت صحیح زنجیره ت روش

این موارد در  صه است.موجود در این عر های های خودرویی( ریشه اصلی بیشتر نابسامانی سازی سیستم

 .شودادامه به تشریح بیان می

 

 صنعت خودروي ایراندر هاي توسعه محرک -3-1

توان  طور طبیعی می لذا به ،شود از منظر ماهیت یک بنگاه اقتصادی تلقی می یخودروساز جا که از آن

که خودرو کاالیی است  جا اما از آن .نیروی محرکه اصلی آن باشد ،گذاری صحیح  سرمایه انتظار داشت که

عنوان نمادی از توان تولیدی تلقی  که میزان توجه عمومی به آن زیاد است و معموالً صنعت خودرو به

له البته أطور نسبی عالقه بیشتری به توسعه این صنعت دارند و این مس ها نیز به رو دولت  از این ،شود می

های  داری و مالکیت خصوصی نیز دولت  ران سرمایهدا  حتی در قلمرو داعیهچرا که مختص ایران نیست، 

ای برای حفظ صنایع بومی  کنند و تالش مجدانه های مختلف حمایت می مختلف از صنعت خودرو به گونه

 هاحمایت دولت ،ها مشهود است چه در تمام دوره اما آن ،متفاوت استها جا دارند. اگرچه شکل حمایت آن

طور کلی  رو در صنعت خودرو به  های تاریخی است. از این ات در بزنگاهاز صنعت خودرو برای ادامه حی

اگرچه  ؛نقش ایفا کنند« گذاری  سرمایه»و « قدرت سیاسی»توان انتظار داشت که هر دو نیروی محرکه  می

 د.شو محسوب می« گذاری  سرمایه»نیروی محرکه اصلی در آن 
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ای شتاب بیشتری گرفته که یکی  ناوری در جامعهرشد علم و فکه  دهدمیبررسی تاریخ کشورها نشان 

ها( به استفاده از ابزار علم، ایمان داشته است. از موتورهای محرکه قدرت سیاسی یا سرمایه )یا هر دو آن

ها را پشتیبانی کنند،  آن ،که این دو محرک وجود دانشمندان کنجکاو و پرتوان در یک مرز و بوم بدون آن

ای که توسعه توانمندی مبتنی بر علم شکوفا شده است، یک یا هر دو  رد. در جامعهراه به جایی نخواهد ب

 .اند کار افتاده بهموتور محرکه مذکور 

ایران کار خود را ابتدا با مونتاژ جیپ و هشت سال بعد مونتاژ پیکان در  یخودرو که صنعت با وجود آن

شمسی پا را از مونتاژ  70ور تا دهه کش یاما عمالً صنعت خودرو ،شمسی آغاز کرد 40حوالی دهه 

یعنی نه بخش خصوصی که آغازگر جریان صنعت خودرو در ایران بود و  ؛محصوالت خارجی فراتر نگذاشت

به فکر طراحی و توسعه محصوالتی با برند  70گاه تا پیش از دهه  نه بخش دولتی پس از انقالب، هیچ

کشور نامید؛  یصنعت خودروپر افتخار  توان دوران را می 70اما دهه نبودند. خودی در صنعت خودرو 

مین قطعات أسازی قطعات پژو و پراید محقق شدند و عمالً زنجیره ت  ای که در آن میزان باالی داخلی دوره

گیری زنجیره  و قوام یافتند. شکل هخودرو که یکی از ارکان اصلی توسعه صنعت خودرو است، متولد شد

مین أهای مدیریت زنجیره ت ثر بخش دولتی )از طریق ایجاد سازمانؤسیار ممین با حمایت پرقدرت و بأت

های بعدی  خودروسازان( از سوی بخش خصوصی انجام شد. موفقیت در افزایش تیراژ تولید خودرو در دهه

مین و همچنین شبکه خدمات أشده در این دهه در حوزه زنجیره ت  های انجام گذاری  نیز مرهون سرمایه

خودرو نیز در دهه   های سایپا و ایران ش بوده است. مراکز طراحی و توسعه محصوالت شرکتپس از فرو

خودرو و تیبا کلید   بنا نهاده شدند و طراحی و توسعه محصوالتی نظیر کاروان سایپا، سمند ایران 70

باال  ت تیراژمحصوال  با تکیه بر افزایش تولید )عمدتاً مبتنی بر تک 80خوردند. مسیری که البته در دهه 

گذاری   نقش دولت و سرمایه ،اما در هر صورت، در تمام این دوران ،جای تنوع محصول( دنبال شد به

ت. کشور بسیار مشهود و پررنگ اس یدروعنوان موتور محرکه اصلی تحوالت در صنعت خو دولتی به

اما پس از  ،تاگرچه خودروسازی کشور از سوی بخش خصوصی شکل گرفکه توان گفت  بنابراین می

و غرور انقالب با توجه به ماهیت کاالی خودرو و کارکرد آن در نمود شعارهای سیاسی مرتبط با توان تولید 

 .صاحب و همچنین موتور محرک تحوالت این صنعت شد ملی، دولت یا قدرت سیاسی

قدرت که صنایع بسیاری از کشورهای درحال توسعه به یمن حمایت  باید به این نکته دقت کرد

ترین قسمت ماجرا محسوب   ها به بخش خصوصی شاید حیاتیاما مرحله گذار آن ،اند سیاسی متولد شده

که منافع بخش خصوصی  اتفاقاً برای آن ؛ولیت از دولت نیستئسازی به معنای سلب مس  شود. خصوصی می
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این چاره کار در حکمرانی بنابر .تری الزم است  تر و ظریف  حکمرانی دقیق ،راستا شود  با منافع ملی هم

بومی است که بخش خصوصی امکان کار کردن در راستای منافع   قدرت سیاسی برای ایجاد زیست ،درست

 ملی را داشته باشد.

 

 صنعت خودرو رویکرد اشتباه تعطیلی -4 -1-3

باید  ،تعطیل شود ،همان بهتر که صنعتی که صرفه اقتصادی ندارد که باید دقت داشت که با این رویکرد

 ،های صنعتی کشور له حاکم در حوزه خودرو در تمام حوزهأزیرا مس ،بستچشم بر توسعه صنعتی کشور 

چشم پوشیدن از توسعه صنعتی  ،در دنیای مدرن که بینی است اگر ندانیم  اما کوته کم و بیش وجود دارد.

یعی، درآمد ساالنه نفتی به معنای از دست دادن منابع جدید خلق ثروت است. درحالی که در شرایط طب

 میلیارد دالر 70شرکت رنو به تنهایی نزدیک به  2017میلیارد دالر است، درآمد سال  40 حدودایران 

دهد که نوآوری و توسعه محصول مطابق نیاز مشتری منبع جدید خلق  ها نشان می است! همه این بوده

، دیگر ثروتمند دسعه صنعتی، خلق ثروت کنبا تو کشور نتوانداگر  ،به عبارت دیگرست. ا ثروت در دنیا

صرفه بودن یا  به ،که نکته دیگر آن .بود و طبیعی است که سطح رفاه در جامعه کاهش خواهد یافت دنخواه

 .کار است و  رایط حاکم بر فضای کسبخود تابع ش ،صرفه نبودن یک فعالیت به

میلیون خودرو است،  1.5 حدود ودروکه تقاضای ساالنه کشور برای خ از سوی دیگر با توجه به این

 40های مختلف بازار، نیازمند هزینه حدود  مین این تقاضا از طریق واردات، با درنظر گرفتن بخشأت

 های حساسبا توجه به درآمد ارزی ایران و از سوی دیگر نیازمندی سایر حوزه . عمالًاستمیلیارد دالری 

خصوص در حوزه نفت و گاز، امکان  هب ،ی حفظ وضعیت موجودهای استراتژیک براگذاری تر برای سرمایه

 باشد.تخصیص و خروج این میزان ارز مقدور نمی

 

 مین توسط خودروسازأزنجیره ت بر جویانه مدیریت سلطه-4-1

نقشی استراتژیک در سرنوشت خودروساز ایفا  ،مینأخودروسازان جهانی، رابطه خودروساز با زنجیره ت در

مین را همانند بزرگراهی برای أای منطقی و پایدار با زنجیره ت توان بنا نهادن رابطه رو می  نکند و از ای می

شده بین   رابطه بنااکنون در صنعت خودروی کشور  هماما  .رسیدن به اهداف خودروساز تصور کرد

د کند و از این ای ایجا افزایی قابل مالحظه  ای نیست که هم گونه  مین بهأخودروساز داخلی و زنجیره ت
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بزرگراهی گمشده در الگوی توسعه  مانندرفته در عدم ایجاد این رابطه را   توان مزیت از دست حیث می

 کشور قلمداد کرد. یصنعت خودرو

های مهندسی و کیفیت به این  با ایجاد تکنوسنتر و تمرکز فعالیت خودروسازان جهانیتغییر ساختار در 

های مرتبط با محصول در سازمانی متمرکز تجمیع شد و با انجام تمرکز در  شکل بود که عمالً نبض فعالیت

های واحد بر تمام ارکان  های تولید بر خودروسازان خاتمه یافت و سیاست کارخانهعمالً حکمرانی  ،خرید

خودروسازی از منظر مهندسی و کیفیت یکپارچه شکل گرفت و بدین ترتیب امکان اجرای دقیق فرآیندها 

 های توسعه محصول جهانی میسر شد. نظام امطابق ب

مین، از رویکرد أاساسی در نوع نگاه به زنجیره ت تغییر رویکردبنابراین در صنعت خودروسازی دنیا، 

 یمدل حاکم بر صنعت خودرو .رخ داده است 1به رویکرد تعاملی ،مینأجویانه خودروساز به زنجیره ت  سلطه

 مینأبندی سازندگان و ت رده ،سپاری خودروسازان  استراتژی برون بر اساس. ای تعاملی است دنیا رابطه

کننده و صاحب تمام  یعنی عمالً این خودروساز نیست که تولید .شکل گرفته است (Tiering) کنندگان

سازان خود )زنجیره   بلکه خودروساز با اتحاد استراتژیکی که با قطعه ،است هایش یرمجموعهزقطعات و 

عبارت  به .کند عمالً شراکتی پایدار را در طراحی و توسعه محصول بنا می ،جاد کرده استمین خود( ایأت

کند که با برند خود بتواند مثالً یک میلیون خودرو را در بازارهای هدف خود  خودروساز تضمین می ،دیگر

های  وعهمین مجمأمین خود برای تأواسطه قراردادهای تضمین خریدی که با زنجیره ت بفروشد و به

های  مین، در طراحی و توسعه سیستمأهریک از سازندگان زنجیره ت ،بندد شده می   مشخصی به تیراژ تعیین

که حتی  جالب آن .شوند شده از سوی خودروساز، شریک می  مرتبط بنا به اهداف کارکردی و کیفی تعیین

واسطه همین نگاه مبتنی دنیا بههای اخیر در  مین برای یک قطعه نیز در سالأسیاست ایجاد چند منبع ت

ساز و خودروساز در توسعه یک محصول، رنگ باخته است و حتی در استراتژی   بر اتحاد استراتژیک قطعه

هدف آن است که با  ،ست(ا ساله اخیر در صنعت خودرو دنیا  20مشترک )که از تحوالت  فرم تپل

امکان باال بردن تیراژ تولید یک قطعه ، کارگیری یک قطعه مشترک در چند خودرو توسط خودروساز به

سازِ منتخبِ خودروساز، در راستای کاهش   برنده بین خودروساز و تنها قطعهـ  برای ایجاد رابطه برنده

 قیمت قطعه، محقق شود.

ضامن این اتحاد استراتژیک بین  ،مینأرو آرایش فعلی خودروسازان از منظر مدیریت زنجیره ت  از این

هایی که قرار بود نقش مدیریت  های اخیر، سازمان بلکه عمدتاً طی سال ،نیستساز   طعهخودروساز و ق

                                                 
1
Collaborative 



 8 1401 تابستان  –وزارت صنعت، معدن و تجارت  – شدن صنعت خودرو انیدانش بن کردیرو نییتب  ه

 

چه اکنون  اما آن .اند ساز بدل شده  ای در بین خودروساز و قطعه واسطه خود به ،مین را ایفا کنندأزنجیره ت

های  ر با سازمانثؤداشتن سیستم خرید چابکی است که با ارتباط م ،خودروساز کشور به آن نیازمند است

مین در مالکیت طرح قطعه، أزنجیره ت بتواند ضمن به رسمیت شناختن حقوقمتمرکز مهندسی و کیفیت، 

مین و خودروساز برای دستیابی به موفقیت محصول در بازارهای هدف را أاتحاد استراتژیک زنجیره ت

 بندی ساختاری در خودروسازان  توان گفت که بازنگری در آرایش و پیکره تضمین کند و از این منظر می

 ناپذیر است.  بزرگ کشور ضرورتی اجتناب

اکنون  ،های سربار باالی منابع انسانی مرتبط های سربار و بالطبع هزینه وجود شرکت ،از سوی دیگر

بزرگ  یهای خودروساز خود به چالشی بزرگ در صنعت خودروسازی کشور مبدل شده است. اگر شرکت

که  شودمشخص می، دنمورد مقایسه قرار گیرها در خودروسازان جهانی متناظر آنهای  داخلی با شرکت

های ارزش استراتژیک دچار گمراهی شده است. خودروسازان بزرگ  خودروساز داخلی در تصاحب زنجیره

 درحالی که ،ترین سطح قرار دارند  هایی هستند که از منظر فناوری در پایین داخلی عموماً صاحب شرکت

هیوندای  خودروسازی نظیر ،عنوان مثال به .اوضاع به کلی متفاوت است ،وص خودروسازان جهانیدرخص

 با یها حوزه بقیهشوند و  هایی است که از منظر فناوری بسیار استراتژیک محسوب می صاحب شرکت

 .سپاری شده است  برون تماماًاهمیت کمتر 

 

 ي تولیدها هاي معطل در سایت و ظرفیت رمفپلت مفهوم -5-1

 ،شود اطالق می یک خانواده محصولپلتفرم خودرو به تمام اشتراکات بین محصوالت  ،به زبان ساده

. در تیراژ اقتصادی تولید دست یافت سازی بین محصوالت مختلف، بتوان به  واسطه اشتراککه به طوری به

و منجر آید میید فراهم امکان تولید تمام محصوالت مبتنی بر یک پلتفرم در یک سایت تولاین صورت 

اقدام عاجلی که الزم است در صنعت  .های سربار کاهش یابد های لجستیک و سایر هزینه هزینه شود می

های  افزایی داخلی و پوشش همه بخش  آرایش درست پلتفرمی )با تکیه بر هم ،کشور انجام شود یخودرو

 ت.فرم اسک پلتبازار( و سپس تخصیص هر سایت تولید به خانواده محصوالت ی
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 در سطح صنعت خودرو سازي و استاندارد افزاییهم -6-1

در محصوالت  2ها و قطعات یکسانسازان به سمت استفاده از مجموعه با سوق دادن خودروسازان و قطعه

هایی از  مثال. یابد میپذیر شدن محصول افزایش  تمام شده، دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید و رقابت

های توسعه  برای مشارکت در هزینه PSA شرکت تویوتا و شرکت ،عنوان مثال  ت فراوان است. بهاین دس

 Toyota ، محصول1شکل مطابق  با یکدیگر پیمان بستند که حاصل آن پیمان B-ZERO رمفمحصول پلت

Aygo   تروئنو سی 107برای شرکت تویوتا و محصوالت پژو C1 برای گروه PSA البته برای انجام  .بود

بلکه اتحاد بر سر یک برنامه توسعه  ،نیستهمکاری بزرگی در این سطح نیازی به ادغام دو خودروساز 

- های دانشگیری از این مفهوم باید شرکت برای بهرهها کافی است.  افزایی  محصول برای ایجاد این هم

های استاندارد قطعات و مجموعه ،کشور یشوند تا در سطح صنعت خودروگرفته  کاربنیان مهندسی به

 تعریف شود.

 

 
 B-zeroافزايی تويوتا، پژو و سیتروئن تحت قالب پلتفرم  خودروهای حاصل از هم -1شکل 

 لگوي توسعه خودکفایی محصول خارجیتسلط ا -1-7-1

الگوی مسلطی از توسعه بیش از باقی الگوها  ین آن است کهمبکشور  یبه تاریخچه صنعت خودرو نگاه

سازی یک محصول خارجی در طول زمان )خودکفایی   کند و آن هم گسترش داخلی خودنمایی می
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شده   سازی  توسعه محصوالت جدید بر پایه محصول داخلی ،محصول( و سپس در بهترین حالت ممکن

الگوی توسعه خودکفایی ، محصوالت با برند خودی توسعه جای الگوی طراحی و بهبه عبارت دیگر،  است.

 بر صنعت خودرو حاکم بوده است. محصول خارجی

خودرو و تجربه پراید در  در شرکت ایران 405اساس الگوی مذکور، تجربه پژو  دو تجربه پیشین بر

ت پژو بود و محصول موفقی برای شرک 1988که خودروی سال اروپا در سال  405سایپا است. پژو 

نمود و مسیر  آغازخودرو مونتاژ این خودرو را  به ایران وارد شد و ایران 1368در سال  ،دش محسوب می

از شروع تولید این خودرو در  .سازی آن پیمود پیچ و خمی را برای داخلی بر و پر بسیار  طوالنی، زمان

 .سازی شود حصول داخلیدرصد م 90کمتر از  1380تا سال  که ، هجده سال طول کشید1368سال 

زمان  ،عنوان شرکتی که بتواند خودکفایی محصول خارجی را میسر کند یعنی با تقویت شرکت ساپکو به

های آن، خودروی  اساس قطعات و مجموعه سپس بر ،سازی آن تحقق یابد مدیدی صرف شد تا داخلی

 .دشبه بازار عرضه  1381سمند طراحی شد و در سال 

 سال به 20یعنی در طول قریب به  ،شرکت سایپا درخصوص محصول پراید طی نمودمسیر مشابهی را 

پایه آن شکل  درصد این محصول دست یافت و نهایتاً خودروی تیبا بر 90حدودسازی  میزان داخلی

های خودروهای قطعات و مجموعه (MIX&MATCH)نوعی وصله پینه  ها بهگرفت. در همه این تجربه

های گیری از معماری محصول اصلی )و با همان محدودیت یل جدید و حتی با بهرهمادر در شکل و شما

گذاری  سرمایه ،طی این مسیر پلتفرمی( در قالب محصولی جدید با برند خودروساز داخلی ارائه شد. در

های مختلف خودرو انجام شد و به همت مدیران در حوزه ءارزش قابل اتکا مناسبی برای ایجاد زنجیره

سازی  قالب های مرتبط با طراحی محصول،های مناسبی در حوزهزیرساخت گرای صنعتی آن دوره، رمانآ

های کشور در حوزه گیری بسیاری از زیرساختها برای شکلآن سال این الگو اگرچه در آمدند. ... پدید و

گیری از این  تداوم بهرهجاست که چرا پافشاری برای  وال اینئاما س ،خودروسازی، مفید بود و جواب داد

پایه  چرا این الگو بر» :پرسیده شودست که ا تر آن های بعدی ثمر نداده است و شاید درستالگو در تجربه

 «دهد؟تداوم نیست و دیگر جواب نمیمدل کنونی حاکم بر کسب و کار صنعت خودرو قابل 

 عمالً ،یش از یک دهه از تولید آنرغم گذشت ب است که علی 90خودروی لوگان یا ال  ،د این مدعاهشا

هم  )که آن غیر از قطعات بدنه و خطوط مونتاژ سازی آن حتی به نصف هم نرسید و به میزان داخلی

ها بسیاری از قطعات و مجموعه ،برخالف منطق پلتفرم در دو خط تولید یک محصول تولید شدند!(

ساز داخلی  ای توسط قطعهتی اگر مجموعهبسیاری موارد ح در. نتوانستند عمیقاً داخلی سازی شوند
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ساز خارجی برای  پارس از قطعه قطعات کلیدی داخل آن مجموعه توسط شرکت رنو شد،مین میأت

 د.ش مین میأساز ایرانی تمجموعه 

کار حاکم بر صنعت  و  دالیل تغییر و تحوالت حادث در مدل کسب اما اجرای این الگو، دیگر به

دنیا، انتقال اساسی در نوع نگاه  یدر صنعت خودرو چه عنوان شد، چنانتداوم نیست.  دنیا، قابل یخودرو

. رخ داده است 4به رویکرد تعاملی مینأت  خودروساز به زنجیره 3جویانه  مین، از رویکرد سلطهأبه زنجیره ت

 خودروسازانسپاری   ای تعاملی است که بر اساس استراتژی برون دنیا رابطه یمدل حاکم بر صنعت خودرو

 .(2شکل ) شکل گرفته است به سازندگان

 

 
 دنیا یمین در صنعت خودروأرابطه خودروساز با زنجیره ت -2شکل 

 

 خودرو های کننده و صاحب تمام قطعات و زیرمجموعه یعنی عمالً این خودروساز نیست که تولید

 ،مین خود( ایجاد کرده استأسازان خود )زنجیره ت  بلکه خودروساز با اتحاد استراتژیکی که با قطعه ،تاس

کند که با برند  کند؛ یعنی خودروساز تضمین می عمالً شراکتی پایدار را در طراحی و توسعه محصول بنا می

واسطه قراردادهای تضمین  بهدر بازارهای هدف خود بفروشد و میلیون خودرو را   خود بتواند مثالً یک

هریک  ،بندد شده می  های مشخصی به تیراژ تعیین مین مجموعهأمین خود برای تأخریدی که با زنجیره ت
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بنابراین دیگر  .شوند های مرتبط، شریک می مین، در طراحی و توسعه سیستمأاز سازندگان زنجیره ت

سازی   ادی با خودروساز داخلی امکان داخلیتوان از خودروساز خارجی انتظار داشت که در قرارد نمی

زیرا الزم است خودروساز خارجی حافظ منافع شرکای  ،میزان باالیی از زنجیره ارزش را متعهد شود

یای ؤتوان گفت که ر رو می  سازان خارجی باشد و از این  یعنی قطعهدر توسعه محصول، استراتژیک خود 

 جام نیز عمالً غیرقابل تحقق بود.ر قراردادهای خودرویی پس از برسازی د  دستیابی به میزان باالی داخلی

سازی قطعه برای   کند تا داخلی ساز داخلی تالش می  قطعه ،سازی یک محصول  در الگوی داخلی

کننده آن قطعه برای   مینأاش ت که رقیب خارجی حال آن ،تیراژ یک محصول انجام شود پاسخگویی به نیاز

جا  ساز داخلی دارد و از سوی دیگر از آن  ست )و طبعاً تیراژ تولیدی چند برابر قطعهیک خانواده محصول ا

که خود طراحی و توسعه آن قطعه را در فرآیند توسعه خودرو پا به پای خودروساز خارجی طی کرده 

قدم ساز داخلی چند   است، همواره از منظر قیمت، کیفیت و تطابق طرح با امکانات تولیدی خود، از قطعه

 .جلوتر خواهد بود(

و توسعه محصوالت با برند خودی، رمز  گذاری بر طراحی  حل در سرمایه  شک راه  بی بر این اساس،

دستیابی به تمام ارزش نهفته در زنجیره ارزش خودرو است و البته رمز پایداری در توسعه صنعت خودرو 

های خودروسازی دنیا در بازار چین  لکه همه غو رغم آن شاید به همین دلیل است که بهت. همین اس

خودروسازان چینی هر سال مبالغ هنگفتی را صرف  ،پردازند حضور دارند و به تولید در داخل چین می

کلید دستیابی پایدار  ،زیرا طراحی و توسعه محصول ،کنند طراحی و توسعه محصوالت با برند خودی می

 .استبه تمام ارزش نهفته در زنجیره ارزش یک محصول 

 

 کشور يصنعت خودرواي  گذاري نادرست تعرفهسیاست -2-7-1

کاری خودروهای چینی مهیا کرده است. سیاستی که سیگنال  زمینه را برای رشد مونتاژ این سیاستگذاری

ها، خودروها و مونتاژ آن CKD کار مبتنی بر واردات و  نادرستی را به خودروسازان در راستای توسعه کسب

 شده  های بین مونتاژ صرف و واردات خودرو تکمیل شده از تفاوت تعرفه ایجاد مصنوعی به سبب سود 

(CBU) که سهم مونتاژ از قیمت خودرو برای خودروهای پرتیراژ، کمتر از هفت درصد   درحالی ،دهد می

ردات میزان تعرفه وا ،افزوده مونتاژ در زنجیره ارزش خودرو کمتر از هفت درصد است(  است )یعنی ارزش

صورت کامل وارد  یعنی اگر کسی بخواهد خودرو را به، شود درصد، کمتر می 60باره به میزان  قطعه به یک

اگر  ، درحالی کههای دیگر بدهد تقریباً به میزان بیشتر از صددرصد ارزش خودرو باید تعرفه و هزینه ،کند
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میزان تعرفه و د، مایمونتاژ نها را  آنو در ایران تنها  وارد کند CKDبرای فقط قطعات منفصله خودرو را 

سازی   ی با داخلییرسد )تعرفه واردات برای قطعات خودروها درصد می 40باره به  ها به یک سایر هزینه

درنظر مشوق  ،کاری صرف که برای مونتاژ این یعنی آن .درصد است( 40درصد به میزان  20کمتر از 

کند، نه زمینه را برای  ای ایجاد می ه شغل قابل مالحظهکه مونتاژ خودرو ن حال آن ،گرفته شده است

افزوده   عمالً ارزش و انجامد کند و نه حتی به انتقال دانش فنی می مدت فراهم می های آتی و دراز توسعه

وجود بسیاری از عناصر زنجیره ارزش که در کشور به ،از سوی دیگر کند. ایجاد نمی چندانی در داخل کشور

حتی این سیاستگذاری نادرست د. مانن دایره زنجیره ارزش بیرون می...( از  سازان و  انند قالباند )هم آمده

قطعات منفصله را از خودروسازان  (PacK)مجموعه قیمت  دولتی،وسازان باعث شده است که گاه خودر

واسطه  هتنها بو  ،بخرند (MSRP) تر از معمول در مقایسه با قیمت فروش خودرو در چین  گران  چینی

 صرفه اقتصادی دارد.شان  این فرآیند برای ،شان مهیا کرده است که دولت برایای  حفاظ تعرفه

جای تکیه بر طراحی و توسعه  ای مذکور سبب شده است که خودروسازان به هر دو عامل ریشه

تولید و مونتاژ  محصوالت با برند داخلی که همانا رمز پایداری تولید، عرضه و توسعه صنعتی پایدار است، به

میراث سیاستگذاری صنعتی  ،یمهست هایی که با آن مواجه بنابراین نشانه .محصوالت خارجی روی بیاورند

 یای را که صنعت خودرو لهأپردازد، مس کننده می  ها با تاوانی که مصرف کشور است. پاک کردن نشانه

از  !اند تر به ما نمایانده های عارضه را پررنگ نهها تنها نشا تحریم .تغییر نخواهد داد ،کشور با آن مواجه است

 یخودرو های توسعه صنعت راتژیک در برنامهعنوان فرصتی برای بازنگری است ها به توان به تحریم رو می  این

 ءای به سمت احیا دریچه ،پذیری بیشتر  لیتوئتواند با خودباوری و مس میکشور نگریست؛ فرصتی که 

 د.طراحی و توسعه محصوالت داخلی باشکیه بر کشور با ت یصنعت خودرو

 

 تولید ناقص خودروآفت  -3-7-1

دنیا  یکجای قاموس صنعت خودرو  را در هیچ آن توان معادل است که نمیی اصطالح «خودروهای کف»

دیگر معنا نداشت که  ،مفهوم تولید انبوه را وارد صنعت خودرو کرد «فورد»که   یافت. یعنی از زمانی

اما عطش نمایش و سلطه  .به خط تولید برود ،آن انجام شده باشد یمین اجزاأکه ت بدون آنخودرویی 

مین، تعطیل نشوند و أهای ت رغم نقصان  جای کیفیت کار سبب شد که خطوط تولید به آمارهای ساختگی به

از سوی شده   بنابراین خودروهای ناقص متنوعی از خطوط تولید بیرون آیند که اگرچه در آمار ارائه

گاه قابلیت عرضه به بازار را ندارند. حاصل کار این است که زمین  اما هیچ ،شوند خودروسازان منعکس می
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جا را برای انبار خودروهای ناقص  جا و آن شوند این آید و مجبور می پارکینگ برای خودروسازان کم می

 واسطه این اقدام نمایشی است وساز بهشده به خودر  های سربار اعمال هزینه ،بدتر از همه ، واجاره کنند

...(. و  های کیفی ناشی از انبارش غیراصولی کاری و نقصان  های نگهداری، انبار، لجستیک و تکمیل )هزینه

 ،سپر ی؛ یکی ایربگ ندارد، دیگرداردیک نقص خاص  ،شده  انبار یمشکل عمده این است که هر خودرو

های مضاعف به  کاری و تحمیل زیان  باعث سردرگمی در تکمیل... و این وضعیت خود و  یکی دیگر چراغ

شود. از  های وارده به خودرو در حین این فرآیند غیراصولی می سبب آسیب شان به خودروساز و مشتریان

گونه که گفته شد، شکنندگی عرضه خودرو از سوی خودروسازان داخلی را ریشه   سوی دیگر، اگر همان

مین أگمان خودروسازان انگشت اشاره را به سمت نقص ت  کشور بدانیم، بی یرووضعیت کنونی صنعت خود

ها نیز تحریم کشور یا معوقات پرداختی از سوی خودروسازان را  سازان خواهند گرفت و آن  سوی قطعه و به

ا که تیراژ تولید خودروسازان داخلی ر آن مین عالوه برأدانند. پس شکنندگی در ت عامل وضعیت کنونی می

سبب شده که همان خودروهای تولیدی نیز ناقص  ،به کمتر از نیمی از ظرفیت تولیدشان کاسته است

 خیر پیدا کنند.أباشند و قابلیت عرضه به بازار را با ت

مین ناقص باقی قطعات از خودروساز أشود که نقدینگی هنگفتی بابت ت ناقص سبب می یتولید خودرو

نداشته باشد و سرمایه شرکت از گردش  فروشقابلیت خودرو  تولید، عمالً این نوع واسطه اما به ،شودخارج 

انگاری است اگر تحریم یا کوتاهی   ساده ،. با وجود ایندشوخارج شود و خودروساز دچار بحران نقدینگی 

 .انگاشته شودمین أریشه اصلی شکنندگی ت ،سازان  در پرداخت بدهی قطعه

 

 هاي خارجیشخص در مواجهه با فرصتعدم برخورداري از راهبرد م -8-1

 کشور پدید آمد نگاه یهای خارجی برای صنعت خودرو برداری از فرصت  اگر به مواقعی که امکان بهره

 جای کشور )ارز ههای ارزی ناب . در همه آن مواقع با همراهی سیاستشودگر می جلوهحقیقت تلخی شود، 

های طراحی و مهندسی و  های استفاده از شرکت فرصت گیری از  جای بهرهپاشی منجر به واردات( به

جای  به مثالً یعنی گرفت.در اختیار خودروسازان رقیب خارجی قرار  بازار کشورصرفاً  ،صاحبان فناوری

 دثیرگذار در حوزه طراحی در تورین ایتالیا باشأدنبال تصاحب شرکتی ت بهخودروساز داخلی که  آن

های مهندسی  ای برای حضور شرکت که تسهیالت ویژه جای آن یا به ،اند( هها عمل کرد گونه که چینی )آن

جا  و مگنا و مراکز تست جهانی را به آن AVL گونه که ترکیه توانست )آن آوردنام در ایران فراهم   صاحب

م توان گفت انسجا . بنابراین مینمودتنها سهم بازار خود را به خودروسازان رقیب خارجی تقدیم  ،بکشاند(
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 های خارجی وجود نداشته است برداری از فرصت  کشور برای بهره یاستراتژیک داخلی در صنعت خودرو

زیادی به خودروسازان  هایو وارد آمدن خسارتها  واسطه تحریم به شرکای بدعهدخروج ، که نتیجه آن

 .است بوده

 

 داخلیان هاي خودروسازساختار هزینه -9-1

های مستقیم و  بایست مجموع هزینه گذاری محصوالت خود می  قیمت طور کلی خودروسازان برای به

عالوه سود را درنظر بگیرند. با توجه به رقابت روزافزون در صنعت خودرو،  های غیرمستقیم خود به هزینه

های مذکور برای خودروسازان جهانی  رقم ،های مرتبط با بازار خودروهای پرتیراژ خصوص در بخش به

نشان  3شکل  دهنده قیمت خودرو در  لیشکتاند. سهم عوامل  گرفته ه مشخصی قرارمختلف در محدود

ارائه  1جدول  های معتبر خودروسازی دنیا درهای محصول در شرکتو متناظر با آن، هزینهداده شده 

 شده است.

 
 در قیمت فروش خودروهای محصول ساختار هزينه -3شکل 
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 های مختلف از قیمت خودرو برای خودروسازان مختلفسهم هزینه -1جدول 

 

دهد داخلی است. مقایسه این تصاویر نشان میها در یک خودروساز دهنده ساختار هزینه نشان 4ل شک

های این شان با مقیاس هایاکنون در شرایطی هستند که ساختار هزینه که خودروسازان داخلی هم

مین مالی خودروسازان أهای تدر مقاطع مختلف زمانی میزان هزینه ،صنعت مطابقت ندارد. به عنوان مثال

اصالح ساختار مالی هایی نظیر عددی که با پروژه ؛رسدهم میقیمت محصول  درصد 20داخلی گاهاً به 

تواند به طرز معناداری تقلیل یابد. این می تغییر قواعد صنعت خودروو  و سهامداری خودروسازان

هایی است که امکان جذب نقدینگی را از محل مشارکت در تولید نامه ها به منظور اصالح آیین پروژه

 نماید.محدود می
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 های محصول در يک خودروساز داخلیساختار هزينه  -4ل شک

 

های مالی خودروسازان داخلی نشان از وضعیت نامساعد اقتصادی آنان دارد. در نگاه اول شاید  صورت

، گذاری دستوری محصول و زیان انباشته ناشی از آن نسبت داد  دلیل این اوضاع نامساعد را بتوان به قیمت

ای طوالنی و مقایسه آن با  تر عناصر قیمتی محصوالت خودروسازان داخلی در بازه  اما تحلیل دقیق

 .دارد ثیرگذار دیگر برمیأپرده از عوامل ت ،اطالعات متناظر خودروسازان جهانی

بارها  های مالی متوالی های مالی گذشته خودروسازان داخلی در دوره که در صورتمل أنکته قابل ت

 85کشور گاه به  یهای مستقیم تولید در صنعت خودرو سهم هزینهشده است، آن است که  مشاهده

ها،  هزینه خرید قطعات و مجموعه ،در برخی از محصوالت داخلی .رسد درصد میزان قیمت کل محصول می

  تشکیل ءقیمت خرید اجزا. مقایسه تطبیقی این هزینه با درصد قیمت فروش محصول است 90نزدیک به 

 ،شود نهایتاً به نصف قیمت محصول نزدیک می که مین برای خودروسازان جهانیأنده خودرو از زنجیره تده

ها و  مجموعه ،خودروساز داخلی ،به عبارت دیگرمین قطعات دارد. أنشان از اختالف جدی در هزینه ت

االتر از میزان معمول درصد ب 30طور میانگین  خرد )به تر می  مین خود بسیار گرانأقطعات را از زنجیره ت

 .در دنیا(

جا که  اما اتفاقاً از آن ،ستکشور اتفاق نیفتاده ا یشبه در صنعت خودرو  یک ،وضعیتی که ترسیم شد

وجود ندارد،  فروشی  واسطه ارزپاشی ناشی از خام مخدرهایی نظیر واردات خودروهای خارجی به اکنون

هایی  نشانه ؛مان وجود دارد کشور در جلوی چشمان یله صنعت خودروأمس تری از ماهیت  واقعی تصویر
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عطفی در صنعت   توانند نقطه می ،شان اندیشیده شود حل مناسبی برای  شوند و راه که اگر جدی گرفته 

 .کشور ایجاد کنند یخودرو

ضرورت توسعه اقتصادی کشور در گام دوم انقالب و لزوم جا نماندن از رقابت روزافزون توسعه کشورها 

ترین صنعت کشور پس از صنعت نفت، همراه با تحوالت مرتبط در انقالب صنعتی چهارم   م در مهمآن ه

و  طرحی نوطلبد که با  می ،ها( داده  سازی و استفاده بهینه از کالن  پذیری، هوشمند  سازی، اتصال  )برقی

 یونی صنعت خودروله توسعه صنعتی کشور نگریسته شود. طبیعتاً بسیاری از مسائل کنأمتفاوت به مس

توان آن را از طریق اعمال حکمرانی  یابد و صرفاً می های صنعتی معنا می ایران در سطحی فراتر از بنگاه

تغییرات ساختاری در صنعت  .فصل کرد  و  کشور حل یبوم صنعت خودرو  صنعتی در مقیاس کل زیست

و استفاده از ظرفیت معطل  ءم، احیابرجابه سرانجام نرسیده خودرو، تعیین تکلیف درباره قراردادهای 

  و مهمای پرنقصان فعلی  الح نظام تعرفهرمی، اصفهای بزرگ تولید کشور با اجرای صحیح رویکرد پلت سایت

حکمرانی صنعت  یها از اولویت ،های ارزی کشور با اهداف توسعه صنعتی همسویی سیاست ،تر از همه

 Integration) سازی  افزایی و یکپارچه  عتی از طریق همکشور است. بنابراین چنین حکمرانی صن یخودرو

& Synergy) شود می محققهای خودروساز  در سطحی فراتر از شرکت. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دومفصل 

 ایران يصنعت خودرو هايمزیت

 



 20 1401 تابستان  –صنعت، معدن و تجارت  وزارت – شدن صنعت خودرو انیدانش بن کردیرو نییتب  ه

 

 مقدمه -2-1

شور ک 20 در جمعهم اکنون  ،های ظالمانهحتی با وجود افت تولید ناشی از تحریم کشوری صنعت خودرو

  روند نزولی تولید خودرو در دنیا که با شیوع همه ،از سوی دیگر .دشوبرتر دنیا در این حوزه محسوب می

اکنون متوقف شده و تولید  هم ،آغاز شده بود 2019از سال  های تولیدنهاده مینأن تگیری کرونا و بحرا

رود که این انتظار میشته است و دنیا رشد دا نسبت به تولید سال گذشته در 2021خودروسازان در سال 

کاهش نرخ رشد خودرو در  اصلی ست که یکی از عواملا نکته مهم آن. م یابداورشد در سال جاری نیز تد

سبب اشباع بازارها یا کاهش قدرت خرید در بازارها  های تقاضا در بازارهای خودروسازان بهمحدودیت ،دنیا

، عبارت دیگر به .کندبازار ایران و کشورهای منطقه صدق نمیدرخصوص  هامحدودیتاما این  ،بوده است

خصوص برای خودروهای مدرن ارزان قیمت  هب ،واسطه انباشت تقاضا هببازار ایران و کشورهای منطقه 

که با توجه به  طوریبه، تواند محرک خوبی برای رشد صنعت خودروی کشور در شرایط کنونی باشد می

 ،گذاری مناسب در صورت سرمایه ،معدن و تجارت جام گرفته در وزارت صنعت،های کارشناسی انبررسی

مطابق کشور وجود دارد که  در صنعت خودروی ومیلیون دستگاه خودر 3امکان دستیابی به ظرفیت تولید 

 .دشومیدنیا  هشتمجایگاه ایران به رده  منجر به ارتقاء 5شکل 
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 OICA 2019اساس اهداف تعیین شده تولید )منبع: امکان ارتقاء ايران در صنعت خودروی کشور تا رده هشتم بر -5شکل 

Statistics) 

 

 کشور در حوزه صنعت خودرو يکلید هايمزیت -2-2

کار، صنعت خودروی کشور دارای  مطابق تحلیل بسیاری از مراکز مطالعاتی جهانی در حوزه کسب و

سسه فیچ ؤدهنده تحلیل م نشان 2جدول باشد. قابل مالحظه در این حوزه میمزایای فراوانی برای جهشی 

فریقا در سال آه و شمال خصوص رتبه اول ایران در بازده تولید خودرو در منطقه خاورمیانسولوشنز در

 است. 2021

های کلیدی در توسعه صنعت خودروی کشور نمایش داده شده است که نمایی از مزیت 6شکل در 

ن فراوان )دو برابر کشورهای انیروهای متخصص و مهندس دهم ترکیه(، وجود نیروی کار ارزان )حدود یک

 آید. شمار میترین این موارد به از مهم ،ارزان اروپایی نظیر رومانی( و انرژی ارزان )حدود یک هفتم ترکیه(

توان دالیل ذیل را هم می البته وجود بازار گسترده خودرو و تقاضای فراوان داخلی و خارجی به

 اضافه کرد: دیگر به موارد فوقعنوان مزیتی  به

http://www.oica.net/category/production-statistics/2019-statistics/
http://www.oica.net/category/production-statistics/2019-statistics/
http://www.oica.net/category/production-statistics/2019-statistics/
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 های اخیر،انباشتگی تقاضای داخلی ناشی از کاهش تولید در سال 

 که این عدد برای  ( وجود دارد، درحالی76خودروی سواری )رده  2/2ایرانی،  10 ازای هر  به

 است، 8/4کشورهایی نظیر کره جنوبی و کویت 

 ( و فرصت جایگزینی آن 32میزان باالی خودروهای فرسوده موجود در ناوگان )درصد، 

 های خودی است.د برای توسعه نشانهای موجومزیت کلیدی دیگر، وجود زیرساخت

 

 2021در سال  خاورمیانه و شمال آفریقا خودرو در منطقه دیاز منظر بازده تول رانیرتبه اول ا -2جدول 

 کشور/ منطقه
حجم نیروی 

 کار

به میانگین دستمزد 

 هزینه نیروی کار

هزینه و در 

دسترس بودن 

 خدمات عمومی

ظرفیت تولید 

 صنعتی
 بازده بازده کشور

 5/62 3/56 6/28 4/55 9/67 2/73 ایران

 9/45 1/37 9/42 0/0 1/57 2/48 مراکش

 5/40 7/60 5/37 0/75 7/85 6/44 مصر

 9/43 2/44 8/1 7/35 3/64 0/75 الجزایر

 0/50 0/50 0/50 0/50 0/50 0/50 میانگین جهانی

 2/48 6/49 7/27 5/41 8/68 3/60 ای قهمیانگین منط

 تر است. بوده و امتیاز بیشتر به معنای بازار جذاب 100توضیح: امتیازات اختصاص یافته از 

 و فیچ سولوشنز، شاخص ریسک به بازده تولید خودررانیاتاق ا های مرکز پژوهش ،(1400)آبان  رانیا یگزارش صنعت خودرومنبع: 

 

 
 هزینه نیروی انسانی به دالرالف( 
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 (10امتیاز فراوانی نیروی مهندسی )از ب( 

 

 
 برق به دالرهر کیلووات ساعت قیمت ج( 

 

 صنعت ایران هزینه و فراوانی نیروی انسانی و انرژی در هایمزیت -6شکل 

 

 تقاضاي داخلی خودرو-2-2-1

دهد که فارغ از تقاضای الزم برای جایگزینی خودروی فرسوده، یا ارتقاء و رشناسی نشان میبرآوردهای کا

طور متوسط حدود  سازی سطح خانوارهای دارای خودرو، حجم بازار ساالنه خودروی داخل کشور به همگن

مال به سبب اع 1397باشد. این درحالی است که از سال یک میلیون و ششصد هزار دستگاه خودرو می
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مین قطعات، عرضه خودرو به أهای تهای ناجوانمردانه علیه صنعت خودروی کشورمان و سایر گلوگاهتحریم

های ده است. از سوی دیگر، وجود خودروهای ناقص در پارکینگشمواجه  درصد 50بازار با افت تقریباً 

قابلیت عرضه به بازار را  خودروسازان باعث شده که همان میزان خودروی اعالم شده در آمار تولید نیز

نشان دهنده افت تولید  7شکل نداشته باشد و عمالً تقاضای بازار از این جهت بی پاسخ باقی بماند. 

موجب انباشت تقاضای داخلی در چنین وضعیتی خود  وآغاز شده  1396از سال  است که داخلی یخودرو

 شده است. زمینه خودرو

 
 1400تا  1390روند تولید خودرو از سال  -7شکل 

 

یکی از اطالعاتی ، 1400مربوط به بودجه خانوارهای کشور در سال در آخرین گزارش مرکز آمار ایران 

است. بر اساس آمارهای منتشر شده،  یتعداد خانوارهای دارای خودروی شخص  ،منتشر شده استکه 

این رقم در  .اند درصد از خانوارهای شهری کشور در سال گذشته دارای خودروی شخصی بوده 53 حدود

درصد خانوارهای  34درصد گزارش شده بود. همچنین سال گذشته حدود  9/43برابر با  1392سال 

 یبررس درصد بود. 6/23 برابر با 1392روستایی دارای خودروی شخصی بودند که البته این عدد در سال 

دهد که نشان می 8شکل در سال گذشته  9روند تغییرات تعداد خانوارهای دارای خودروی شخصی طی 

اما در  ،تعداد خانوارهای دارای خودروی شخصی افزایش یافته است طور کلیبه هرچند طی این مدت،

توان گفت که این روند به شدت کاهش یافته و می 1397طور مشخص از سال  چهار سال گذشته و به

درصد خانوارهای شهری  21/53  ،1397بر اساس آمارهای موجود در سال  عمالً به صفر رسیده است.

این روند افزایشی بوده است. اما از سال  1397تا  1392های بودند و از سال یکشور دارای خودروی شخص

 انوارهای دارای خودروی شخصی بدون تغییر باقی مانده است.تا سال گذشته عمالً درصد خ 1397
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اما کمی شرایط نسبت به  ،(9شکل ) برای خانوارهای روستایی نیز قابل مشاهده است این روند تقریباً

درصد در سال  6/23خانوارهای شهری بهتر است. درصد خانوارهای روستایی دارای خودروی شخصی از 

این روند افزایشی به شدت کاهش  1397. اما از سال ه استرسید 1397درصد در سال  29/32به  1392

البته باید . درصد خانوارهای روستایی دارای خودروی شخصی بودند 1/34پیدا کرده و در سال گذشته 

ثیر أانوارهای دارای خودرو بدون تتوجه داشت که کاهش تعداد خانوارهای روستایی نیز در افزایش تعداد خ

نبوده است و شاید با درنظر گرفتن مهاجرت از روستا و کاهش تعداد خانوارهای روستایی نسبت به 

طور کلی مرور این آمار نشان از کاهش به. دست آید هشرایط مشابه خانوارهای شهری ب  خانوارهای شهری،

قیمت به بیان دیگر، با افزایش  .طی چهار سال گذشته دارد بازار خودرو شدید قدرت خرید خانوارها در

دت کاهش یافته است که این ، تقاضا برای خرید خودرو به شی خانوارها و همچنین سایر هزینه خودرو

 رد.مشاهده کایران شده از سوی مرکز آمار  توان در اطالعات منتشرموضوع را می

 
 1400تا  1392از سال وی شخصی خودرخانوارهای شهری از  برخورداری درصد -8شکل 
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 1400تا  1392از سال شخصی دروی خوخانوارهای روستایی از مالکیت  درصد -9شکل 

 

 432میلیون و  15هزار خانوار کشور،  673میلیون و  29از تعداد  ،1398طبق آمار سال  از سوی دیگر،

ی دو برا دهد کهمطالعات بازار ایران نشان می ،در همین راستا .(10شکل ) هزار خانوار فاقد خودرو هستند

میلیون تومان( از  200کنندگان بازار خودروی ایران، عمالً محصولی )خودروهای زیر  دهک پایین مصرف

های مختلف جامعه از بازار دهنده سهم بازار دهک نشان 11شکل شود. سوی خودروسازان عرضه نمی

عبارت  آن به تقاضای دو دهک پایین جامعه اختصاص دارد. به درصد 40 خودروی کشور است که تقریباً

د. این درحالی است که از شبعد از حذف خودروی پراید هیچ جایگزینی برای این محصول ارائه ن ،دیگر

میلیون آن به خودروی پراید  7 گذاری شده کشور، تقریباً میلیون خودروی سواری شماره 21حدود 

با توجه به تقاضای بسیار باال در این بخش از بازار و عدم وجود محصول  ،دیگر اختصاص دارد. از سوی

د که محصولی که شگذاری دستوری تالش  مناسب از سوی خودروسازان بزرگ، در دو سال اخیر با قیمت

های تولید تناسبی با این بخش از بازار ندارد، در این بخش عرضه شود. این رویکرد از نظر وزن و نهاده

سبب افزودن زیان انباشته خودروسازان و از سوی دیگر عدم رغبت خودروسازان به افزایش تولید و عرضه 

 باید مد نظر باشد. د. بنابراین عرضه محصولی متناسب با نیازهای این بخش از بازارش
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 1398 درصد خانوارهای روستایی و شهری فاقد خودرو در ایران طی سال -10شکل 

 

 
 های مختلف قدرت خريدبازار خودروی ايران بر پايه دهک -11شکل 

 خودروهاي نوظهوربازار جدید هايفرصت -2-2-2

ای رروندهبَیکی از اَ، 12شکل مطابق ، Roland Bergerاستراتژی  انبر اساس مطالعات شرکت مشاور

و هم در  بالغهم در بازارهای ، Bو  A ابعادی های آتی، افزایش تقاضا در بخش خودروهای کالس سال

سوخت و بازده  تر، مصرف برخورداری از موتورهای کوچک دلیله این خودروها ب .بازارهای نوظهور است
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مشترک با خودروهای  1هایکارگیری نمایه هواسطه افزایش ببهتری دارند. همچنین در این خودروها به

تر این تفاوت رانندگی درحال کم شدن است. ابعاد کوچک ،)مانند گیربکس دو کالچه( Dو  Cکالس 

شود. همچنین نسبی محسوب می مزیت ،خودروها در شرایط ترافیکی شهرها برای تردد و پارک خودرو

 کنند.را اخذ می NCAPصادف ستاره تست ت 5دلیل ساختار و وزن کمتر، اغلب ه خودروها ب این کالس از

 کید دارد.أبر نفوذ این نوع خودروها در بازارهای نوظهور ت 13شکل 

که همانا خودروهای  در منطقه آسیا ارزان قیمتتقاضا برای خودروهای  بر اساس مطالعات همین شرکت،

نوعی فرصتی ناب  ر نوظهوری است که نقطه ورود مهم و به، بازاشودرا شامل می Bو  Aکوچک کالس 

 رصت نهفته در بازارهای نوظهورریزی برای استفاده از فلذا برنامه ؛باشدبرای کسب سهم در بازار خودرو می

کنندگان بازار  به شرط تکیه بر محصوالت ارزان قیمت باید صورت گیرد. همچنین نگرش مصرف

 تغییر به استفاده از خودروهای کوچک است.درحال نیز  بالغخودروهای 

 
 (2005=100) 2025تا  2005شاخص فروش خودرو بر اساس کالس ابعادی از سال  -12شکل 

بندی  مدهد. در این تقسیهای مختلف خودروسازی را در بازار خودرو نشان میسهم شرکت 14شکل 

بازارهای مرتبط با کاالهای . نوظهور است بازارهایدرصد از سهم بازار مختص  20شود که مشاهده می

کننده محلی در گام بعدی فراهم  شدن تولید سکویی را برای جهانی  ،تواند از منظر مالی قیمت می  ارزان

نعتی شدن کشور را به سازد، لذا سپردن آن به رقبای قدرقدرت خارجی، کورسوی امید به سمت ص

                                                 
1
Features 
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های تکنولوژیک نیز نگریست. چالش  توان به پیشرفت های بعدی می خاموشی خواهد کشاند. قطعاً در قدم

چالش  ؛ها نیستو همگام شدن با آن فناورانههای  در حوزه غلبه فنی بر پیشرفت کشور درحال حاضراصلی 

راتژی هوشمندانه در حوزه توسعه محصول نیازمند است است که اصلی در حوزه اقتصادی و غلبه بر آن

 است.

 
 پتانسیل قابل توجه خودروهای کوچک در بازارهای نوظهور -13شکل 

 

 
 سهم بازار فرصت بازارهای نوظهور است. درصد 20جهان،  یهای مختلف خودروسازی در بازار خودروشرکتسهم  -14شکل 
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 اي موازيهندسی مقتصدانه و فرصت ما در آیندهم -2-2-3

ثیر انقالب چهارم صنعتی در صنعت أعموماً تصویری از ت ،شود وقتی صحبت از آینده صنعت خودرو می

آید؛ تصویری که در آن خودروهای برقی، خودروهای متصل و خودروهای خودران  خودروسازی درنظر می

 های مرتبط با حمل کار حوزه و  توان تغییرات در فضای کسب می کنند. به این تصویر نقش مهمی را ایفا می

های  توانند به شدت فراگیر شوند و مدل میکه  1نقل اشتراکی و  تغییراتی نظیر حمل ؛نقل را نیز افزود و 

کنندگان بزرگ   مینأترکیب کنونی خودروسازان و ت همچنینکار در حوزه خودرو را تغییر دهند.  و  کسب

با  .دستخوش تغییر خواهد شد ،های نوپا ولی قوی در عرصه تکنولوژی ارتباطات فوذ شرکتفعلی با ن

بیشتر با سازی   سبکروند برقی شدن خودروها شتاب بیشتری خواهد گرفت.  نیز کاهش قیمت باتری

 از مواد مختلف شاملرو استفاده   از این .یافتافزایش میزان پیمایش در خودروها افزایش خواهد هدف 

افزودن امکانات رفاهی و  .آلومینیوم، فوالدهای فوق مستحکم و فیبر کربن شتاب بیشتری خواهد گرفت

ها بدان  تر شدن معماری الکتریکال خودرو خواهد شد و همه این  ارتباطی بیشتر در خودرو، سبب پیچیده

 ها حاکی از افزایش بینی بود. پیشمعناست که سطح متوسط قیمت خودرو در آینده بسیار باالتر خواهد 

 ،شود . اما آیا این تصویری که از آینده صنعت خودرو ترسیم میوهاستخودراین در ی دالر 3000حدود 

ای موازی وجود دارد که در  وال منفی است. آیندهئای است که پیش روست؟ پاسخ این س گویای تمام آینده

 های بیشتری برای کشورهایی نظیر ایران نهفته است. آن فرصت

و طبعاً با مشتریانی با نیازهای متفاوت مواجه  در آینده با دو بازار کامالً متفاوتصنعت خودروسازی 

های  عرصه زورآزمایی ،بازارهای بالغ با مشتریانی با توان خرید باال که محصوالت مورد نیازشان د:بو دخواه

وسعه که بیشتر مشتریان پایین های نوین مهندسی است و بازارهای نوظهور در کشورهای درحال ت فناوری

نشان داده است که  2006ای در سال  که مطالعه دهند. جالب آن هرم، با توان خرید پایین را تشکیل می

 شوند. می محسوب نوظهور بازارهای این بالقوه مشتریان از زمین کره جمعیت از نفر میلیارد پنج تا چهار

تنها کسری از قدرت خرید  ،ن بازارهای نوظهورای در بالقوه مشتریان از هریک خرید قدرت اگرچه بنابراین

بنابراین  .اما در مجموع حجم این دو بازار با هم برابر است ،یافته است  مشتری متناظر در یک کشور توسعه

تواند برای  ها می گوش سپردن به نیازهای مشتریان این بازارها و توسعه محصولی متناسب با نیاز آن

 ر همچنان منبع درآمد باقی بماند.ت  وان فناوری پایینکشورهایی با ت

                                                 
1
Car Sharing 
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نیز از منظر قدرت خرید  ما که کشور دهدنشان میای رشد ناخالص تولید ملی کشورها  مقایسه بررسی

گیرد که حجم اصلی بازار آن متعلق به محصوالتی ارزان اما کاراست و طبعاً  در زمره بازارهایی قرار می

بلکه بالعکس کافی است از  ،های نوین باشند نند محل عرضه آخرین تکنولوژیتوا چنین محصوالتی نمی

زاده  «مقتصدانه مهندسی» نام به پارادایمی در این شرایط .خوب باشند« به اندازه کافی»منظر مشتریان 

کند و با حذف  ای که کارکرد اصلی کاال را تضمین می های ساده شود. پارادایمی که در آن با نوآوری می

 ترین قیمت در اختیار مشتری قرار دهد.  تواند کاال یا خدمت را با پایین زوائد می

برداری از   های جهانی خودروسازی در کنار پرده جا اهمیت دارد که بسیاری از غول این موضوع تا آن

ر های تکنولوژیک خود در مرزهای دانش به محصوالتی که بر پایه مهندسی مقتصدانه و مبتنی ب پیشرفت

بالند و آن را برگ برنده خود در بازارهای  می ،اند نیاز بازارهایی با درآمد کمتر طراحی و توسعه یافته

سسه مکنزی، رشد بازار خودرو در ؤبینی م کنند. نکته جالب این است که مطابق پیش نوظهور تلقی می

یافته نیز محدودیت   های آتی در حوزه خودروهای کوچک رخ خواهد داد. حتی در کشورهای توسعه سال

کند و رشد بازار خودرو در بازارهای نوظهور  رشد بازارهای مرتبط با خودروهای لوکس را متوقف می ،منابع

درصد در  60به  2012درصد در سال  50سهم این بازار از ) دهد و در کشورهای درحال توسعه رخ می

 رسیده است(. 2020سال 

، مدیر پروژه سرشناس خود را به هند فرستاد تا این مفهوممبنای نیسان برای تحقق محصولی بر ـ  رنو

جا و به کمک مهندسان هندی بتوانند این پروژه را با سازندگان کوچک و محلی هند به  در اتمسفر آن

کنند و سازندگان  سرانجام برسانند. به قول مدیرعامل رنو، مهندسان فرانسوی، پیچیده و گران فکر می

تواند قابل  های سربار باالیی دارند که تنها در ساخت محصولی لوکس و مدرن می هبزرگ جهانی هزین

های ارزان و همچنین توقع پایین سازندگان  حل  تسلط نیروی مهندس ارزان هندی بر راه .توجیه باشد

عنوان نقاط  ارزان به ی، توسط شرکت رنو در توسعه محصولمین جهانأمحلی هند در مقایسه با زنجیره ت

 گوـ  دالری و داتسون ردی 4100حاصل کار طراحی و توسعه محصول رنو کوئید . کار گرفته شد وت بهق

ـ  میلیون یورو بود و حاصل آن دستیابی گروه رنو 400در بازار هند بود. کل هزینه پروژه  دالری 3700

ای به ظرفیت  خانههمراه با یک گیربکس و موتور جدید و کار A -CMFکامل سازه( )بن فرمتنیسان به پل

کننده و   ها اعدادی خیره هزار دستگاه در هند بود )ساختمان کارخانه قبالً وجود داشت(. این 300ساالنه 

 .شوند کار صنعت خودرو محسوب می و  انگیز در کسب  شگفت
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بخش و راهگشا باشد. در   تواند درخصوص استراتژی صنعت کشورمان بسیار الهام مثالی که ذکر شد، می

خوبی مشاهده کرد که چگونه تکیه بر توانمندی بومی بر اساس مفهوم مهندسی  توان به این مثال می

ها در توان  های تکنولوژیک و خالصه نکردن تمام مزیت مقتصدانه و مرعوب نشدن در برابر پیشرفت

ای نزدیک های ساختاری صنعت کشور غلبه کند و از تهدیدی که از صد تواند بر محدودیت تکنولوژیک می

توان شنید، فرصتی برای تصاحب بازارهای جامانده از دسترس تجمالت  های آینده می شدن قدم

 های موازیِ باید به مختصات خودمان در آینده ،گوییم تکنولوژیک آتی ساخت. زمانی که از آینده سخن می

 رو آگاه باشیم.  پیش

مان )نه  گیرد که با ترسیم دقیق آیندهبنابراین ضروری است سیاستگذاری صنعتی کشور طوری صورت 

آینده دیگران!( با علم به محدودیت منابع، امکان استفاده بهینه از فرصت بازارهای مبتنی بر نیازهای 

داخلی مهیا شود. باید دقت کرد که غفلت از بازارهای نوظهور که تناسب تکنولوژیک با توانمندی داخلی 

کارگیری  های نوآورانه را نیز از ما سلب خواهد کرد. به ی بر خالقیتهای آتی مبتن دارند، امید به گشایش

 نیازهای به پاسخگویی در ما برنده برگ در طراحی و توسعه محصوالت جدید« مهندسی مقتصدانه»مفهوم 

های محیطی ما نظیر  بود. مزیت خواهد توسعه درحال کشورهای بازارهای فتح کلید و ما بازار آتی

 یاری کشور صنعتی توسعه نخستین های گام در را ما تواند می ،مقتصدانه مینأت زنجیره و مهندسان ارزان 

 باشیم! داشته برنامه «خود موازی آینده» های فرصت از برداری  بهره برای زیرکانه که است الزم تنها. کند

 داخل يهاي تولید خودروظرفیت  -2-2-4

به ترتیب حدود  1396و  1390های نت در سالبیشترین تولید خودروهای سواری و وا طبق آمار

های مبین آن است که بسیاری از زیرساخت است. این موضوعدستگاه بوده  1.525.000و  1.610.000

وجود دارد. تنها  1401شده در سال  تعیین یدستگاه خودرو 1.600.000 تولید برای دستیابی به هدف

های موجود بین خودروسازان مختلف، امکان ه از ظرفیتافزایی واحدها و استفاد کافی است که با هم

افزایی در میان  های منفک زنجیره تولید را فراهم نمود. نکته مهم قابل ذکر این است که هماتصال حلقه

 است. خودروسازان جهانی مدت مدیدی است که در صنعت خودروی دنیا مرسوم شده

و نیمه فعال  ،فعالهای ظرفیت، 1401تیر سال های خودروسازی در با برگزاری جلسات با شرکت

ها تجمیع این ظرفیتاستخراج شده است.  و وانت کشور برای تولید خودروی سواری خودروسازانغیرفعال 
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ین آمار و با با نگاه به اجزئیات این آمار در پیوست ارائه شده است.  نشان داده شده است. 15شکل در 

ها، افزایی و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در سطح کشور، در صورت ایجاد همتوجه به ظرفیت

دو خودروساز  دور از دسترس نیست. میلیون خودرو در سال توسط خودروسازان بزرگ 5/2ارتقاء تولید تا 

گذاران  همچنین سرمایه د.مین کننأکسری ظرفیت خود را از بخش خصوصی تتوانند بزرگ کشور می

های تولید ایجاد شده در سطح کشور و وزارت صنعت، معدن و توانند با تعامل با کارخانه خصوصی نیز می

برداری از  های بالقوه برای توسعه محصوالت جدید استفاده کنند. بنابراین تا قبل از بهرهتجارت، از ظرفیت

 بدین ترتیباشتباه است.  بدون توجیه فنی و اقتصادی متقنهای جدید های موجود، ایجاد ظرفیتظرفیت

که در دو سال اخیر  واحدهاییدر این میان  سازان نیز فعال خواهد شد. های بالاستفاده قطعهظرفیت

 گیری شود. ها تصمیمبررسی و نسبت به ادامه فعالیت یا ابطال مجوز آن بایستی اند،غیرفعال بوده
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 (G1, G2)کاری های خودروسازان کشور در خطوط بدنه، رنگ، مونتاژ، موتور و پرسظرفیت -15شکل 
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 تولید ثروتاهمیت صنعت خودرو در  -2-3

عنوان نقشه راه در  ای از توسعه اقتصادی است که سیاست صنعتی به مفهوم توسعه صنعتی، مسیر و مرحله

کند. در واقع این  های اجراییِ این مسیر را مشخص می ات و تاکتیکتر، ابزارها، بودجه، ملزوم  ای پایین الیه

صورت هماهنگ و موزون  های صنعتی، تجاری، ارزی، پولی و مالی است که به راهبرد شامل همه سیاست

المللی، نوسازی ساختار صنعتی،  پذیری بین  در راستای اهداف استراتژی توسعه صنعتی چون تقویت رقابت

 د.شو سیاسی و ... تدوین می ،نسبی، تغییرات مطلوب اجتماعی های ایجاد مزیت

خصوص در  هشود، ب شان کاسته میهای فسیلی که روز به روز از ارزششک تکیه بر فروش سوختبی

ایران در  یهای اقتصاد مقاومتی است. تولیدات صنعت خودرومغایر با سیاست کامالًشرایط تحریم کنونی 

را به خود اختصاص داده  (GDP)درصد تولید ناخالص ملی  2-5/2 اما تقریباً ،ههای اخیر کاهش یافتسال

دهد که صنعت خودروسازی جایگاه نیز نشان می (16شکل ) شرکت برتر دنیا 10بررسی درآمدهای است. 

نفتی ایران در دوره پسابرجام با درآمد  مقایسه درآمد در این میان قابل توجهی در تولید ثروت دارد.

که ناشی از  دهد که کل درآمد شرکت رنونشان می 17شکل در  2017شرکت خودروسازی رنو در سال 

 از درآمد فروش نفت ایران بیشتر بوده است. است، نوآوری و توسعه محصول مطابق نیاز مشتری

 

 
قرار  7و  6های خودروسازی تويوتا و فولکس واگن در رده ؛ شرکت2017 شرکت برتر دنیا در سال 10مقايسه درآمد  -16شکل 

 دارند.
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 با میزان درآمد نفتی پسا برجامی ايران 2017مقايسه درآمد شرکت خودروسازی رنو در سال  -17شکل 

 

سازی انبوه در  عصر سفارشیبا تغییر بینش )پارادایم( از تولید انبوه به های اخیر در دهه ،از سوی دیگر

 متحول شده است کامالًهای ارزش در صنعت خودروی جهان ، وزن زنجیره18شکل ، مطابق صنعت خودرو

دادن ارزش به سمت دارا بودن مالکیت در  تولید و سوق شدن از اهمیت حلقه مرتبط با ساخت و و کاسته

 باشد.میمحسوس  1های بومیبا نشانویژه  هب ،حلقه طراحی و توسعه محصول

 

 
 تغییر ارزش افزوده در زنجیره ارزش صنعت خودرو -18شکل 

                                                 
1
Own Brand 



 37 1401 تابستان  –صنعت، معدن و تجارت  وزارت – شدن صنعت خودرو انیدانش بن کردیرو نییتب  ه

 

یه صنعت خودرو بر همچنین ترجمان دقیق اقتصاد مقاومتی در صنعت خودروی کشور، همانا تک

رغم ترک بسیاری از شرکای علی ،تحریم ظالمانه است. در دوران حی و مهندسی بومیمحصوالت با طرا

یافته در صنعت خودرو )نظیر  های بومیِ توسعهشکن، جریان تولید صنعت خودرو با اتکاء به پلتفرم عهد

ت حلقه طراحی و توسعه محصوالت بومی و سمند و تیبا( توانست به حیات خود ادامه دهد. بنابراین تقوی

 بنیان در این صنعت بسیار حائز اهمیت است. تولید دانش

نام  البته ذکر این نکته ضروری است که حتی خودروسازان چینی و هندی که دارای شرکای صاحب

ه آورده و بهای خود روی همگی به سمت طراحی و توسعه محصوالت بومی با نشان ،باشندغربی می

توان به عایدی چرا که بدون تصاحب این حلقه نمی ،اندتقویت مراکز طراحی و توسعه محصول پرداخته

- مناسب از زنجیره ارزش خودرو دست یافت. از این رو داشتن نقشه راه مشخص پلتفرمی )یا مبتنی بر بن

 باشد.سازه( در این خصوص بسیار حیاتی می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

  ن صنعت خودروي کشوربنیان کرد دانش



 39 1401 تابستان  –وزارت صنعت، معدن و تجارت  – شدن صنعت خودرو انیدانش بن کردیرو نییتب  ه

 

 مقدمه -3-1

د، به منظور شهای پیشین اشاره کشور که در فصل یهای صنعت خودروها و چالشبا درنظر گرفتن مزیت

عنوان موتور محرک فناوری، نوآوری و وضعیت موجود به صنعتی به صنعت خودرو ازسبقت گرفتن و گذار 

گذاری کنونی ضروری است. نقاط  رحی نو و تغییر ریلسازی ط اقتصاد کشور در گام دوم انقالب، پیاده

 نمایش داده شده است. 19شکل ر صورت خالصه د به 1404 تمرکز برای سبقت گرفتن

 

 
 1404 تا سال نقاط تمرکز صنعت خودروی کشور برای سبقت -19شکل 

 اجرایی با محوریت دانش بنیان نمودن صنعت خودروي کشور رویکردهاي -3-2

، کلید دست یافتن به منافع نهفته یندآو فر بنیان شدن و دستیابی به حلقه طراحی و توسعه محصول دانش

شکل بنیان در معایب عدم دستیابی به صنعت دانش .در زنجیره ارزش خودرو و توسعه این صنعت است

ریزی برای تعریف محصول، طراحی و توسعه محصول و سپس ساخت  اگر برنامه نشان داده شده است. 20

، تا درنظر گرفته شود خودروصنعت ارزش های  عنوان حلقهپس از آن خدمات پس از فروش بهو تولید و 
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تغییراتی در  ،در دو دهه اخیر گرفت، اما ارزش عمده در بخش ساخت و تولید شکل می ،گذشتهسال  20

واسطه طراحی و توسعه محصوالت، طراحی و به ،گیرد آن رخ داده و ارزشی که در این صنعت شکل می

به  ،و خدمات پس از فروش است و ارزشی که در ساخت و تولید وجود دارد های تجارینشانتوسعه 

به تصویر  21شکل  مطابق «خندمدل لب»این موضوع تحت عنوان  .کمترین میزان خود رسیده است

  کشیده شده است.
 

 
 بنیان شدن صنعت خودروی کشور معايب عدم دانش -20شکل 

 

 
 ساختار جديد ارزش افزوده زنجیره ارزش در صنعت خودرو -21شکل 
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درصد از قیمت آن را قیمت  40ریال باشد، حدود  A تولید انبوه یر قیمت یک خودرواگاز سوی دیگر، 

درصد از کل قیمت مرتبط  10شود،  مین میأدهد که توسط سازندگان ت ها تشکیل می قطعات و مجموعه

های خودرو مرتبط با  درصد از هزینه 26های مونتاژ و رنگ در کارخانه خودروسازی است، حدود  با فعالیت

های مرتبط با طراحی و توسعه  هزینه شاملهای ثابت خودروساز بر روی محصول است ) رشکن هزینهس

عالوه حقوق و مزایای پرسنل  های شرکتی نظیر استهالک سازمان و تجهیزات خودروساز به خودرو و هزینه

رتبط با فروش های م درصد بعدی را هزینه 22مرتبط در فرآیند طراحی و توسعه محصول تا تولید(، حدود 

دهد. در نهایت هم حدود دو درصد سهم  نظیر توزیع، بازاریابی و سود یا تخفیف عامالن فروش تشکیل می

یک  CKD سود خودروساز از قیمت فروش خودرو است. بنابراین وقتی خودروساز داخلی صرفاً به مونتاژ

از زنجیره ارزش خودرو را دارد درصد  10عمالً تنها شانس دستیابی به  ،شود خارجی مشغول می یخودرو

شایان ذکر ، سهم خودروساز خارجی است که صاحب برند است. مانده درصد باقی 90و ارزش نهفته در 

نظیر مراکز طراحی  ،آفرین  های ارزش بسیاری از زنجیره ،طی فرآیند طراحی و توسعه یک خودرو است که

سازان، مراکز تست،   قالبجهیزات خطوط تولید، سازان و سازندگان ابزار و ت ماشینو توسعه محصول، 

 .بازاریابی و فروش مشارکت دارند

طراحی و توسعه محصوالت با برند خودی، رمز دستیابی به تمام ارزش نهفته در  ،بر این اساس

خودروساز برند و یک یعنی اگر  .رمز پايداری در توسعه صنعت خودرو است وزنجیره ارزش خودرو 

تواند زنجیره ارزش خود را شکل دهد، عمق ساخت داخل را باال ببرد  می ،د را داشته باشدپلتفرم بومی خو

و خدمات پس از فروش متنوع به مشتریان ارائه کند و در غیر این صورت توفیق زیادی در این موارد 

هایی که به و آن اندطی کردههمه کشورهای صاحب صنعت خودرو . این مسیری است که نخواهد یافت

اند موفق باشند و منافع باالیی  اند، توانسته حلقه توسعه و طراحی محصوالت با پلتفرم خودی مسلط شده

ترین  نام شرکت برلیانس چین اشاره کرد که با یکی از خوشتوان به می ،عنوان نمونه  . بهکسب کنند

 قیقت تولیدعنوان شریک خارجی مشارکت دارد و در حبه BMWبرندهای خودروسازی جهان یعنی 

طور مثال در چند  است، اما به همین میزان هم اکتفا نکرده و به چیندر  BMWکننده محلی محصوالت 

کند و به  دو پلتفرم جدید طراحی می نموده و هر سالنفره ایجاد  2000سال اخیر یک مرکز تحقیقات 

صوالت با برند خودی مهم است که به توسعه مح برای برلیانسبرقی حرکت کرده است و  یسمت خودرو

 .مشغول شود
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  و دانش گیرد می واسطه دانش شکل حلقه طراحی و توسعه محصول در صنعت خودروسازی کشور به

 در پلتفرم و مهندسی حوزه ا تمرکز ویژه بر طراحی و توسعه محصول،ببنیان شدن این صنعت را 

های فناوریتمرکز بر رویکرد اجرایی  سه برای این منظور کرد. معنی توان می سازان  قطعه و خودروسازان

 بنیان نمودن زنجیره ارزش کنونییندها، مقررات و ساختارها و دانشآاصالح فر شامل 22شکل مطابق  آتی

 شود.یک پرداخته می تعریف شده است که در ادامه به توضیح هر

 
 سه رويکرد اجرايی با محوريت دانش بنیان نمودن صنعت خودروی کشور -22شکل 

 دانش بنیان نمودن زنجیره ارزش کنونیرویکرد  -3-3

-گیرد. یکی از این حلقههای متعدد زنجیره ارزش شکل میینی در صنعت خودرو  از طریق حلقهارزش آفر

و  ءسازی اجزا حصول ایفا نماید، داخلیهای مترتب بر مسزایی در کاهش هزینه هتواند نقش بها که می

محصولی ارزان قیمت را در  ،طوری که حتی اگر قرار باشد یک برند خارجیبه ،های خودرویی است سیستم

های لجستیک در بستری مناسب، هزینه 1نماید از طریق داخلی سازیکشوری دیگر عرضه نماید، تالش می
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ترین خودروهای دنیا بر مبنای مهندسی  عه یکی از ارزان قیمتتوس ،خود را کنترل نماید. شاهد این مدعا

ای گونه طراحی و توسعه محصول به ،باشد. در این پروژه توسط شرکت رنو در کشور هند می 1مقتصدانه

مین أمین هندی تأها از زنجیره تدرصد قطعات و مجموعه 98انجام شد که در مدل پایه خودرو نزدیک به 

 شد. می

ای دغدغه داخلی سازی برای سیاستگذاران عرصه صنعتی کشورهای مختلف، دغدغه ،گراز سوی دی

تواند متضمن ایجاد شغل زیرا انتقال سهم بیشتر زنجیره ارزش خودرو به داخل کشور می ،جدی است

د. حتی در بازترین اقتصادهای دنیا شومحسوب البته در اختیار داشتن ابتکار عمل صنعتی کشور و  بیشتر

طوری که کمپانی متعلق به باراک  به ،دشو ای جدی برای سیاستگذاران محسوب میاین دغدغه، دغدغه نیز

محور اصلی  ،مریکاییآکارخانه  ءیای احیاؤر ،گیرد که در آنعهده می کنندگی مستندی را به تهیه ،اوباما

 دهد. آن فیلم را تشکیل می

 .یابدمعنای مضاعفی می ،فاهیم اقتصاد مقاومتیسازی با توجه به م اهمیت داخلی ،ما اما در کشور

های نندگی صنعت خودرو در مقابل تکانهتواند از شکطراحی و توسعه محصوالت بر مبنای توان داخل می

تا  2009از سال  های متوالیدرسالصنعت خودروی کشور نگاهی به آمار تولید  .اقتصادی خارجی بکاهد

مار تولید خودرو در کشورمان ز شکنندگی و فراز و فرود فراوان آنشان او مقایسه آن با کشور ترکیه  2017

که با تصاحب  حال آن، دهد نشان میاز منظر تیراژ تولید خودرو ای مذکور را نمودار مقایسه 23شکل  .دارد

کنونی صنعت خودروی کشور کاست و تاب توان از شکنندگی می ،سهم بیشتری از زنجیره ارزش خودرو

 ترسیم نمود. کشورآوری بیشتری را برای این صنعت پراهمیت 
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 میالدی بر حسب هزار واحد 2017تا  2009های مقايسه عملکرد صنعت خودروی ايران و ترکیه در خالل سال -23شکل 

 سازي و مختصات کنونی کشورله داخلیأمس -3-3-1

سازی، تمرکز بر برگزاری میزهای  در کشور برای افزایش میزان داخلیصنعت خودرو رویکرد اصلی جاری 

قرار  ،اندسازی نشده کنون داخلی هایی که عمالً تاقطعات و سیستم ،در این میزها .سازی است داخلی

ی این قطعات یا ساز شود به داخلیبنیان دعوت می های دانشگیرند و از صنعتگران و شرکت می

چه  بدیهی است آنها را تقبل نمایند. خودروسازان خرید آنصورت تولید،  مبادرت ورزند تا درها مجموعه

چه سبب عدم  این پندار است که آن ،داردبرگزاری میزهای داخلی سازی وا میکنندگان را به  که برگزار

رسانی درست به دست اندرکاران حوزه صنعتی  یا عدم اطالع ،ها شده استسازی قطعات و مجموعه داخلی

 راه داخلی سر که مانعی فنی و از جنس دانشی بر یا این ،سازی نشده است کشور درخصوص قطعات داخلی

د. بنابراین شوتواند باعث غلبه بر این مانع بنیان می های دانشکه استمداد از شرکت داردسازی وجود 

 روی میز کنندگان بتوانند عیناً همان قطعه نمایش داده شده بر ست که شرکتا آنخودروساز انتظار 
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- چه که باعث عدم تحقق داخلی که ممکن است اصوالً آن حال آن ،کشور تولید نمایند سازی را در داخلی

رسانی یا از جنس دانشی نباشد و  از جنس نقص اطالع ،های مذکور شده استسازی قطعات و مجموعه

 سازی نشده باشد. کنون آن قطعات داخلی ده است که تامانع دیگری سبب ش

برانگیز  اگرچه تالشی تحسین ،کنون ادامه دارد تاآغاز شده و  1398الشی که از سال ت ،صورت به هر

برای دستیابی به  را رسد پتانسیل باالیینظر می اما به ،دشوهای صنعتی کشور محسوب میدر حوزه فعالیت

که برای خودروهای رده ارزان کشور که سابقه بیش از یک دهه  طوریبه ،سازی ندارد اهداف باالی داخلی

خودرو امکان  یورو از هر 1000های آتی، قریب به ها و برنامهرغم همه تالش علی ،تولید را دارا هستند

-موعهاز قطعات و مج درصد 25که تقریباً قریب به  معنای آن این استسازی را نخواهد داشت و  داخلی

آن قطعات و  سازی را ندارند و وابستگی ارزی کشور در قابلیت تحقق داخلی های محصول از منظر ارزش،

 ها باقی خواهد ماند.مجموعه

 راه داخلی که بر سر پرداخته شودست به شناسایی موانعی ا له کافیأتر این مس یابی عمیق برای ریشه

بینش )پارادایم( انعی که خارج از موانع شناسایی شده در مو ؛ها وجود دارداین قطعات و مجموعهشدن 

اما پیش از آن الزم است تا قلمروهای مختلف در حوزه  سازی است. حاکم بر برگزاری میزهای داخلی

هایی حل و راه شناسایی سازی روی داخلی های پیشچالش ،پایه آن سپس بر ،دشوتبیین توسعه محصول 

 .دشورائه امبتنی بر تجارب جهانی 

 
 های خودروسازیسازی شرکت تصويری از میزهای داخلی -24شکل 
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 سازي بندي قطعات داخلی قلمروهاي مختلف در حوزه توسعه محصول و تقسیم -3-3-2

 نشده بر مبناي آن

ز سه قلمرو توسعه محصول ا ،هاکه در تمامی آنشود های توسعه محصول، مشخص مینظام با نگاه به

یعنی بلوغ و موفقیت محصول به رشد  شود.تشکیل می)ساخت(  ل و نهایتاً فرآیندمحصو کار، کسب و

اگر  ،به عنوان مثالگردد. ها برمیی به نیازهای مطروحه در این حوزهمتوازن در هر سه حوزه و پاسخگوی

 1یندآمان محصول و فرروش تولید همز نظام توسعه محصول موتورهای هارلی داویدسن که به نام

(CPPDM ) که فازهای توسعه محصول در یکی از سه زمینه  دشومی مشخصبررسی شود، موسوم است

خوبی در  این نکته به .ندشوگیرند و اجرا مییا فرآیند ساخت شکل می محصول مرتبط با کسب و کار،

یا  APQPهای دیگر توسعه محصول نظیر همین منطق در نظام است.نمایش داده شده  25شکل 

ANPQP .نیز برقرار است 

 

 
 یندآروش تولید همزمان محصول و فرفازهای توسعه محصول در  -25شکل 
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به این سه قلمرو نگاه شود، عمالً هرکدام در چرایی یا  (A.D)گرا  اگر بر اساس منطق طراحی بدیهه

گیرد؟ چون الزم است هدفی اند: چرا طراحی محصول صورت میگونگی قلمرو قبلی یا بعدی شکل گرفتهچ

شود؟ تا به و چرا طراحی و توسعه فرآیند ساخت آغاز می ،تجاری از طریق عرضه محصول برآورده شود

به همین  ای فیزیکی بخشیده شود )البته با حفظ قیود ناشی از فضای کسب و کار(.طرح محصول جلوه

شود و الی آخر. چگونگی تحقق اهداف تجاری از طریق طراحی محصول محقق میکه توان گفت ترتیب می

های ناکامی اشتباه است اگر تمام ریشه ،عبارت دیگر نمایش داده شده است. به 26شکل این منطق در 

بلکه ممکن است ریشه ناکامی در عدم  ،دشوجو و ا خود محصول جستتوسعه محصول در طرح محصول ی

توازن حوزه اقتصادی و مرتبط با کسب و کار محصول یا در عدم تطابق محصول با فرآیندهای ساخت 

 شکل گیرد.

 

 آن اساس بر سازی های داخلیبندی چالش و تقسیم A.Dاساس منطق  قلمروهای توسعه محصول بر -26شکل 

 رو هاي پیشاساس چالش سازي نشده بر هاي داخلیبندي قطعات و سیستم تقسیم -3-3-3

 ،سازی متعدد رغم برگزاری میزهای داخلی کنون علی توان قطعاتی که تاشد، میچه گفته  بر اساس آن

های ای آن ریشه چالشبندی که مبن دسته ؛بندی نمود به سه دسته ذیل تقسیم اند راسازی نشده داخلی

 باشد.می 25شکل گانه نشان داده شده در اساس قلمروهای سه روی آن بر پیش
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 یعنی سفارش ،صرفه نیست کننده داخلی به ها از منظر تولید سازی آن که داخلی: قطعاتیدسته اول 

توان گفت لذا می .دشوی نیست که تیراژ اقتصادی تولید حاصل اگونه گذاری مورد نیاز خودروساز به

 .باشدل اقتصادی قلمرو کسب و کار میئسازی آن در مسا ریشه عدم داخلیکه 

 ها به سبب عدم وجود فرآیندهای ساخت مرتبط با آن در  سازی آن قطعاتی که داخلی :دسته دوم

سازی آن در عدم تطابق طرح  دم داخلیتوان گفت که ریشه علذا می .داخل کشور ناممکن است

 باشد.داخل کشور می های فرآیندی موجود درمحصول با قابلیت

 های مرتبط با محصول در داخل وریسازی آن به سبب عدم وجود فنا خلیقطعاتی که دا :دسته سوم

برای گذاری اصولی در بسترهای الزم  که سرمایه توان گفت مادامیلذا می .کشور غیرممکن است

 ها ناممکن است. سازی آن دستیابی به داخلیاوری صورت نگیرد، فنآن ایجاد 

ت. نمایش داده شده اس 26شکل  بندی و تناظر آن با قلمروهای مختلف توسعه محصول در این دسته

کاوی از خالل تجربه  پایه بهینه سپس بر ده وپرداخته شها هرکدام از دسته تر ادامه به بررسی دقیق در

 حوزه ارائه شود. های هرد تا راهکارهایی برای عبور از چالششودیگران تالش می

 

 و راهکار پیش رو تولید چالش عدم دستیابی به تیراژ اقتصادي -3-3-3-1

دلیل عدم ه ب سازی آن د، دسته اول قطعاتی هستند که داخلیشگونه که در بخش پیش اشاره  همان

 که سفارش دلیل آن هب ،عبارت دیگر ی قلمرو کسب و کار محقق نشده است. بهبرآوردن نیازهای اقتصاد

. این ها با مقیاس اقتصادی وجود نداردامکان تولید آن ،است گذاری خودروسازان برای این قطعات محدود

های برقی و  ت کوچکی نظیر سوکتاز قطعا ؛ددهها را پوشش میدسته طیف وسیعی از قطعات مجموعه

. گیرندهای بزرگی نظیر موتور و گیربکس در این دسته جای میکن خودرو تا مجموعه برف پاک موتور

ست که ا دهند اینگذاری تیراژ پایین قطعات متنوع می پاسخی که عموماً خودروسازان داخلی به  سفارش

تواند تیراژ ذاری قطعات متنوع خودروهای گوناگون نمیگ صورت بازار ایران محدود است و سفارش به هر

مطالعه  گذرد وصنعت خودروی کشور می چه که در تر به آن اما نگاهی دقیق ،اقتصادی داشته باشد

 .های دیگران، حکایت از وجود راه حلی برای جبران این نقیصه دارد تجربه

مادر خود درحال  ژاپن در کشورسازی  ن پرسش که چگونه صنعت موتورسیکلتدر پاسخ به ای

، دانگ شنگ و فوجیموتو نشان (27شکل ) کندکشور چین رشد می اما روز به روز در ،فروپاشی است
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ها ها شرکت آن نظر بوده است. ای فراتر از کپی صرف محصوالت مدکه در توسعه صنعتی چین مرتبهدادند 

 بندی کردند: ه سه سطح مختلف تقسیمیث مرتبه قابلیت توسعه محصول برا از ح

 

 مقايسه تولید و صادرات موتورسیکلت در ژاپن و چین بر اساس گزارش شرکت هوندا -27شکل 

 

 محصوالت دیگر وجود دارد. 1سطح اول تنها قابلیت کپی ظاهری در 

 ی معماری محصول و ارتباط یامکان شناسا ،موسوم است 2کوسدر سطح دوم که به نام مهندسی مع

آن ایجاد  توان آگاهانه تغییراتی را دردارد و لذا می مختلف و کارکردهای سیستم وجود بین عناصر

 نمود.

 نظر است. های جدید و خالقانه مدایجاد کانسپت ،موسوم است 3در سطح سوم که به مهندسی پیشرو 

 ،پایه کپی صرف این باورند که توسعه صنعتی چین نه بر ان مقاله مذکور برنویسندگبه عبارت دیگر، 

- بهره گیری آگاهانه در جهت افزایش بلکه بر مبنای مهندسی معکوس با شناخت معماری محصول و بهره

دهنده موتورسیکلت از  های مختلف توسعهاگرچه شرکت ،به عنوان مثالوری اقتصادی شکل گرفته است. 

ای گونه اما در نهایت معماری محصول را به ،اندمحصوالت خود استفاده کرده رونی متنوعی دربی ءاجزا

                                                 
1
 Structural duplication 

2
 Reverse engineering 

3
 Forward engineering 
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این  .صورت استاندارد مصرف شوند ای بهاصلی داخلی در طیف محصوالت گسترده ءکه اجزا اند تغییر داده

از  Bو  Aشرکت مختلف  دو ،شودطور که دیده می همان نمایش داده شده است. 28شکل در موضوع 

ات مشترک در سطح صنعت کشور این اساس قطع برند تا برقطعات یکسانی در محصوالت خود بهره می

سازی چین عیناً کپی  در صنعت موتورسیکلت ،ه عبارت دیگرب .دبه تیراژ اقتصادی تولید دست یاب دبتوان

 به آنای که گونه همعماری محصول ب بلکه با دست بردن در ،است موتورهای ژاپنی اتفاق نیفتاده

در محصوالت مختلف فراهم آمده امکان استفاده از قطعات مشترک شود، اطالق می 1«باز معماری شبه»

 نیز ذیل همین رویکرد ایجاد شده است. «مدل ایکیا»سازی در صنایع مختلف تحت عنوان  ماژوالر است.

 

 
 ستفاده از مزايای معماری شبه باز برای رسیدن به تیراژ اقتصادی تولید در صنعت موتورسیکلت چینا -28شکل 

 

اقتصادی توان به ارائه راهکار درخصوص امکان دستیابی به تیراژ چه بیان شد، می حال با توجه به آن

قابلیت تعمیم به صنعت خودروی  ،زبا زیرا مفهوم معماری شبه ،تولید در صنعت خودروی کشور پرداخت

به همراه یک مرکز طراحی مهندسی معتبر، امکان  تنها الزم است حکمرانی صنعتی کشور .کشور را دارد

 به. سری قطعات استاندارد فراهم آورد  گیری از یک به منظور بهرهرا معماری محصوالت جاری  تغییر در

صال قوای محرکه به بدنه را طوری طراحی نمود که بتوان از توان محفظه موتور و نقاط اتمی ،عنوان مثال

                                                 
1
 Quasi open architecture: 

لذا امکان جایگزین کردن قطعات مختلف بی آنکه  ،شود که کارکردها و عناصر فیزیکی باهمدیگر کوپل نیستندمعماری باز به معماری اطالق می

 .شودباز اینکار به صورت جزئی و در خصوص برخی قطعات محقق می. در معماری شبهخللی درکارکرد حاصل شود وجود دارد
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در تمام گستره محصوالت خودرویی در مثالً کالس  ،شودداخل کشور تولید می یک گیربکس خاص که در

C شیشه باالبر در یک  هایمکانیزم های استاندارد،استفاده از سوکت .خودروهای داخلی استفاده نمود

تواند دغدغه تدوین قطعات مرجع استاندارد در سطح صنعت خودروی کشور می و نهایتاً کالس خودرویی

هایی مبنی بر قطعات  دادهالزم است همچنین  تیراژ در حوزه قطعات متنوع کنونی را به حداقل برساند.

 تا در سایر محصوالت خودروسازان از آن بهره گرفته شود. شودسازی شده ایجاد   داخلی

 

 یندي داخل کشورآهاي فرتطابق طرح محصول با قابلیتچالش عدم  -3-3-3-2

 که در هایی استشامل قطعات و مجموعه ،سازی های داخلیچالشدر دسته دوم  ،دشگونه که ذکر همان 

عدم  ،به عنوان مثال .مهیا نشده است نیاز برای تحقق محصول در داخل کشور یندی موردآها قابلیت فرآن

 شده بر این اساس را در  د که نتوان قطعات طراحیشو کشور سبب می اال درتولید فوالدهای استحکام ب

در  flexible jointیا مثالً عدم وجود دستگاه بافنده مناسب برای ایجاد قطعه ، داخل کشور تولید نمود

ست که اصوالً چرا طراحی محصوالت ا وال اینئحال س .واند مثالی از این دسته محسوب شودت اگزوز می

سوی  ممکن است این پاسخ از ؟ریزی نشده است یندی کشور پایهآهای فرمبنای قابلیت بر داخلی

این پاسخ اگرچه درست  .ماند های روز جامحصول از پیشرفت توان درد که نمیشوخودروسازان مطرح 

زم یعنی ال ،طلبدبین قلمروهای مختلف توسعه محصول می اما مسیر پیشرفت همزمانی و توازنی را ،است

و سپس طراحی  ایجاد شودکشور  ای درشده یندی تعریفآهای فرقابلیت ،است مطابق نقشه راه مشخص

ازای نفعی  د تا بهشومسیر برعکس سبب مییندی صورت پذیرد. آهای فراساس آن قابلیت محصول بر

لحاظ صوص نقش ای دیگر درخکه در مطالعه جالب آن .دشوزیان عظیمی به منابع ارزی کشور وارد  اندک،

فوجیموتو و همکارانش  ،و لزوم تطابق این دو محصول یحاطردر ساخت فرآیند های  نمودن محدودیت

های بایست تابعی از قابلیت ای میمحصول برای دستیابی به اهداف هزینه یحااصوالً طر نشان دادند که

ترین  قیمت برد که چرا شرکت رنو برای توسعه ارزان توان پیاز این رو می یندی محیط خود باشد.آفر

سال به هند فرستاد تا  پروژه محصول و تیم طراحی را به مدت سه مدیر محصول خود در کشور هند،

 نگاه شود،له أبه مس از این منظررو اگر  از این .دشوانجام  جا یندی آنآهای فربه قابلیت اتکاء پروژه با

یا  NVHبرای دستیابی به اهداف  Ring sealهای دیگر نظیر با راه حل flexible jointجایگزینی 

های متفاوت برای جبران های تولیدی در داخل کشور با هندسه های استحکام باال با ورقجایگزینی ورق

ها محسوب سازی این قطعات و مجموعه بست داخلی بن هایی کارآمد برای غلبه برتواند راهمی ،استحکام
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های شدن قابلیت در این دسته از قطعات الزم است تا پیش از مهیاتوان گفت می ،. به عبارت دیگردشو

مدت نیز الزم است  حوزه مهندسی استفاده نمود و در بلند جایگزین در هایاز راه حل ،فرآیندی متناسب

فرآیندی کشور های قابلیت ،سطح صنعتی کشور راه مشخص و قابل اجماع در اساس یک نقشه تا بر

 .شودیافته محقق  یندی توسعهآهای فراساس قابلیت توسعه یافته و سپس طراحی محصوالت جدید بر

 

 آن هاي الزم و راهکارچالش عدم وجود زیرساخت -3-3-3-3

کمتر  ،گیرند. اگرچه از منظر ارزشیسازی در این دسته جای  ترین قطعات در عدم داخلیاما شاید پررنگ

اول سازی نشده در دسته  دهند )سهم بیشتری از قطعات داخلید ارزش خودرو را تشکیل میدرص 5از 

ای که الزم گیرند. اما نکتهقرار می ECUهایی نظیر ایربگ، ترمز و سیستم ،گیرند(. در این دستهجای می

ه دانش فنی توسعه ها، دستیابی بکردن این مجموعه تر از کپی آن است که مهم ،شود است بدان پرداخته

توان به نمی ACUزیرا صرفاً با کپی یک  ،باشدهای الزم برای توسعه آن میمها و الگوریتاین سیستم

- ها به داخلیسازی این سیستم تقلیل داخلی ،به عبارت دیگر .الگوریتم توسعه سیستم ایربگ دست یافت

ها دست است به دانش توسعه این سیستم بلکه الزم ،دشورویکردی نادرست محسوب می ،آن ءسازی اجزا

عدم وجود  ،ها وجود داردسر راه دستیابی به دانش توسعه این سیستم اما مانعی که عمدتاً بر .یافت

کشورهای صاحب صنعت خودرو با  هایی که درزیرساخت .داخل کشور است های آزمون درزیرساخت

 توسط آزمونهای مختلف پایه انجام سفارش ن برآالبته رونق  های دولتی شکل گرفته و صدحمایت بخش

)که  های مختلف تصادفهایی برای انجام آزمونساز بوده است. زیرساخت و قطعه های خودروسازبنگاه

های ترمز و )که در توسعه سیستم ایهای جادهآزمون ،نقش اساسی در توسعه سیستم ایربگ دارد(

سر توسعه  هایی از کوه یخی است که مانعی برنمونه ،دارد(های دوام خودرو نقش اساسی همچنین تست

در این خصوص الزم است حکمرانی صنعتی  .دشوکشور محسوب می هایی نظیر ایربگ و ترمز درسیستم

های حیاتی را برای ولیت ایجاد چنین زیرساختئمس ،بنیانهای دانش شرکت ای از شبکه با کمک کشور

های الزم برای انجام رد تا در این گروه از قطعات با مهیا کردن زیرساختعهده گی صنعت خودروی کشور به

 ها، تحقق یابد.مین دانش توسعه این سیستمأسازان و زنجیره ت کار توسط قطعه
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سازی، تمرکز بر طراحی و  ترین رویکرد برای تحقق میزان باالی داخلی چه گفته شد، مهم آن بنا بر

گرفته در داخل کشور یندی شکل آهای فربر پایه قابلیت 1ی خودروسازانتوسعه محصوالت با برند خود

سازی که  سازی صرفاً بر پایه برگزاری میزهای داخلی رسد افزایش میزان باالی داخلینظر می است. لذا به

 شده شکل گرفته، چندان راهگشا نباشد. از این رو تالش بر اساس بینش )پاردایم( کپی صرف قطعات ارائه

سازی  داخلی های ناکامی در افزایش عمقبه درک ریشه ،های توسعه محصولد تا با مروری بر نظامش

به سه گروه مختلف بر  ،سازی آن محقق نشده است هایی که داخلیپرداخته شود، سپس قطعات و سیستم

 مانع تحقق داخلیسازی تقسیم و در هر گروه به ارائه راهکاری برای غلبه بر  اساس ریشه چالش داخلی

چه مسلم است اجرای صحیح این راهکارها نیازمند حکمرانی زیرکانه صنعتی در  آن شد. سازی پرداخته

افزیی مناسبی بین خودروسازان داخلی و همچنین  مقیاس صنعت خودروی کشور است تا بتوان هم

 مین کشور ایجاد نمود.أزنجیره ت

 

 ر سطح صنعتیسازي د افزایی و استاندارد هم -3-3-4

 عنوان راه که بهاست ای پرتکرار  واژه مبین گذشته های مالی خودروسازان جهانی در دهه صورت بررسی

به . است 2«افزایی  هم»واژه است و آن وری   های سربار و افزایش بهره حل ایشان درخصوص کاهش هزینه 

ستاندارد در سطح صنعت خودرو افزایی در خودروسازان مختلف الزم است قطعات ا منظور امکان هم

بیشتر خودروسازان جهانی در  د.شوهای کلیدی پرهیز خصوص در ماژول ثمر بهتعریف شوند تا از تنوع بی

های توسعه پلتفرم و  خصوص در حوزه هب ،افزایی با خودروسازان دیگر  دهه گذشته تالش کردند تا با هم

 .و مقیاس اقتصادی تولید محقق شود کنندهای اضافی پرهیز  محصوالت مشترک از صرف هزینه

ها رویکردی است که عمالً در صنعت خودروی های استاندارد در سطح قطعات و مجموعهتعریف ماژول

گرفتن از رقبا با شدت مورد توجه قرار گرفته و حتی مزیت رقابتی کشورهایی نظیر چین در پیشی  دنیا به

اند به تیراژ ان بزرگ جهانی نیز با استفاده از این مفهوم توانستهباشد. خودروسازتکیه بر همین مفهوم می

های مشترک برای یری از مفهوم خانواده ماژولگدهنده بهره نشان 29شکل اقتصادی تولید دست یابند. 

 ،گیری از این مفهومبهره لید است.افزایی در دستیابی به مقیاس اقتصادی تو پذیر نمودن هم امکان

                                                 
1
OWN BRAND 

2
SYNERGY  
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این بخش از خودروها نیز صرفه اقتصادی ایجاد  ءتواند در تولید اجزاخصوص در خودروسازان تجاری می هب

 نشان داده شده است. 30شکل نماید. مزایای این اقدام در 

 
 کند.ها تبديل میهای مشترک، خودرو را به پازلی از مجموعهواده ماژولخان -29شکل 

 
 ها در خودروهای تجاریسازی ماژول لزوم استاندارد -30شکل 
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سازی و ایجاد قطعات  تواند برنامه استاندارد در حوزه توسعه محصول یک شرکت مرجع مهندسی می

در دو خودروساز داخلی و حتی خودروسازان بخش خصوصی را پیش  مشترک بین خودروهای یک کالس،

 .اجتناب شود ،انجامد ببرد تا از تنوع قطعات مختلف که به کاهش تیراژ اقتصادی تولید می

 

 استفاده از راهبرد پلتفرم مشترک -3-3-5

شده  های تمامد، یکی از دالیل عدم دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید و باال بودن بشچه عنوان  چنان

های خودروسازی است. خودرو برای خودروساز داخلی، عدم استفاده از راهبرد پلتفرم مشترک بین شرکت

 :مزایای اصلی این راهبرد عبارت است از

  مین(أافزایی در ت )هم درصد از اشتراکات 70دستیابی به مقیاس تولید باال در بیش از 

 های کارخانه تولید برای کاهش هزینهانواده محصول در یک افزایی تولید ناشی از تولید یک خ هم

 گذاری خط تولید لجستیک و کاهش سرمایه

 امکان ایجاد تنوع محصول با کمترین هزینه 

گونه که در این  همان .کشور نشان داده شده استدو خودروساز بزرگ نقشه پلتفرمی  31شکل در 

 بودن و عدم برآورده سبب قدیمی به ،اندرنگ قرمز نشان داده شده هایی که باپلتفرم است،مشخص  شکل

. همچنین ندشومتوقف تدریج بایست بهسبب معماری قدیمی و گران، می سازی استانداردهای اجباری به

پلتفرمی  عمالً وت اس  Cو Bهای ابعادی که ازدحام پلتفرم در کالس در این تصویر قابل درک است

کیلوگرم که  800متر و وزن قریب به  4اما مدرن در محدوده ابعادی خودروهایی با طول کمتر از  اقتصادی

دالر باشد، وجود ندارد. توسعه چنین پلتفرمی عالوه  3000های آن کمتر از هزینه کل قطعات و مجموعه

گسترش بازارهای صادراتی منطقه که به سمت حفظ و  برایبر پاسخگویی به نیاز بخش اعظم بازار داخل، 

 این نوع خودروها متمایل شده است، ضروری است.

در حال حاضر به منظور پوشش این خالء و توسعه پلتفرم خودروی مدرن اقتصادی با راهبرد پلتفرم 

گ کشور هر دو خودروساز بزر باشد. عمالًشود، در دسترس میمشترک، چهار پلتفرم که در ادامه ارائه می

 متمرکز شوند و با استفاده از امکانات« روی یک برنامه توسعه محصول اتحادهای استراتژیک بر»توانند با می

 افزایی به اهداف مشترک دست یابند.  یکدیگر و هم
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 و جای خالی خودروی مدرن اقتصادیخودروسازان بزرگ داخلی پلتفرمی  نقشه -31شکل 

 90ال پلتفرم  -3-3-5-1

ندر، ت ید دارد، پلتفرم خودروها وجوروی آن روز برکه قابلیت توسعه محصوالت بهاول پلتفرم کلیدی 

ن آمین گسترده أخودرو و زنجیره ت مجهز پارس که خط تولید 90ال پلتفرم مشترک  .است 90ال یعنی 

محصوالت د و عمالً شو ءاازان داخلی احیافزایی خودروس تواند با هم، میدر داخل کشور شکل گرفته است

 رغم سرمایهعلی ،تعلل در استفاده بهینه از این پلتفرم .دروی آن توسعه یاب دیگری با نشان خودی بر

این  .جه جایز نیستو هیچ هب ،سازان داخلی فراوان توسط خودروسازان و قطعههای انجام شده گذاری

مورد استفاده خودروسازان بومی قرار گرفته و محصوالت  ه و هنداین پلتفرم در روسیکه  درحالی است

در این  90. فارغ از این موضوع، استفاده از پلتفرم ال (32شکل ) متنوعی بر پایه آن توسعه یافته است

دروسازان داخلی و خودروسازان هند مین را بین خوأالمللی در طول زنجیره ت مبادالت بینامکان کشورها، 
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 کارخانهعمالً  ،خودروساز افزایی دواین پلتفرم با هم ءتوان با احیاترتیب میبدین .آوردو روسیه فراهم می

 .(33شکل ) این پلتفرم تخصیص داد خودرو را به تولید خانواده محصوالت مبتنی برپارس

( 90ال محصول روی  هاییلیفتتواند با طراحی و توسعه محصول هاچ بک و سدان )فیس خودرو میارسپ

سال به تولید  موتور تولیدی در شرکت تیوان( ظرف مدت یک ،و جاگزینی موتور مناسب )به عنوان مثال

ظر کیفی داراست. در های مناسبی را از منروی این پلتفرم بپرازد. این پلتفرم قابلیت محصوالت مختلف بر

توان همانند خودروی داستر، خودرویی را با موتور مناسب بر روی این پلتفرم طراحی نمود قدم بعدی می

های باالتر قیمتی را پوشش دهد. بنابراین با توجه به عمق باالی تا عمالً از منظر برند نیز بتواند سگمنت

خودرو،  مدرن تولید برای این پلتفرم در پارس سازی شدن در این محصول و همچنین وجود خط داخلی

-خودرو را به واریانت تواند تمام ظرفیت پارستوسعه محصوالت بر روی این پلتفرم و تداوم تولید آن می

 های مختلف این پلتفرم نظیر سدان هاچ بک و شاسی بلندی نظیر داستر اختصاص دهد.

 
 

 روی پلتفرم تندر محصوالت متنوع برامکان توسعه  -32شکل 
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 خودروتولید اقتصادی در شرکت پارس ءافزايی بین دو خودروساز داخلی برای احیا امکان هم -33شکل 

 سایپا SPپلتفرم مگا  -3-3-5-2

صورت  بر آن به گذاری زیادی بر روی آن انجام شد اما خانواده محصوالت مبتنی پلتفرم دیگری که سرمایه

قابلیت توسعه محصوالت متنوعی در  34شکل سایپا است که مطابق   SPکامل عرضه نشد، پلتفرم

گذاری انجام توانند از سرمایهترتیب خودروسازان داخلی میبر روی آن وجود دارد. بدین  Cو Bهای  کالس

( برای دستیابی به مقیاس Mini SUVو  HB)محصوالت   Bن پلتفرم در کالسشده بر روی محصوالت ای

 مین بهره گیرند.أاقتصادی تولید در زنجیره ت

تا  1395های خالل سال در سایپا در Bسازی دو محصول از این مگاپلتفرم در کالس طراحی و نمونه

 های مختلفمدل هزینه بیهوده روی جای هتواند بسازی آن میبه اتمام رسیده است و عمالً صنعتی 1397

 .رسد همان سایت تولیدی به تولید برسد که شاهین و آریا به تولید می نظر قرار گیرد و در تیبا مد
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 سايپا  SPروی پلتفرم بر  Bتوسعه محصوالت متنوع در کالس -34شکل 

 

 
 SPپلتفرم  محصول مبتنی بر مگامیزان اشتراکات دو  -35شکل 

 پلتفرم خودروي تارا -3-3-5-3

اما روی آن انجام شده  مین داخلی برأگذاری فراوانی در خودروسازان و زنجیره ت پلتفرم دیگری که سرمایه

شرکت  CMP پلتفرم ،ده استشسایپا کاشان  های ظالمانه سبب توقف خطوط تولید دربه سبب تحریم
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مبتنی بر آن  سایپا کاشان C3خودرو و سیتروئن  ایران یخودروی تارا باشد کهمی PSAسایپا سیتروئن و 

استراتژی پلتفرمی شرکت  .گیری از آن برای توسعه محصوالت جدید وجود دارد قابلیت بهره باشند و می

بر اساس پلتفرم  هایینشان داده شده است. خودرو 37شکل در  PSAو شرکت  36شکل سیتروئن در 

CMP  توسط سیتروئن وPSA  بدین ترتیب مینشان داده شده است.  38شکل توسعه یافته است که در-

سایپا کاشان را به تولید خانواده  کارخانهز عمالً خودروسا افزایی دو این پلتفرم با هم ءتوان با احیا

 .این پلتفرم تخصیص داد محصوالت مبتنی بر

 

 
 استراتژی پلتفرمی شرکت سیتروئن -36شکل 

 
 PSAاستراتژی پلتفرمی شرکت  -37شکل 
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 CPMی بر پلتفرم خودروهای مبتن -38شکل 
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 CPMتصويری از مستندات در دسترس پلتفرم  -39شکل 

 

 

باشد. نکته مهم این است این پلتفرم می ءافزایی بین دو خودروساز برای احیادهنده این همنشان 40شکل 

های انجام شده برای تولید محصوالت این پلتفرم در کشور توسط یگذار درصد از سرمایه 70که عمالً 

گذاری  سازان داخلی انجام شده و بیش از سه سال متوالی است که این سرمایه خودروسازان و قطعه

-های دانشبه مراکز طراحی و توسعه محصول داخلی و شرکت ءمانده است. درحالی که با اتکامعطل باقی 

 نمود. ءن ظرفیت بالقوه را احیاتوان ای بنیان می
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 تولید در کارخانه سايپا کاشان ءافزايی بین دو خودروساز بر روی احیا امکان هم -40شکل 

 پلتفرم خودروي اقتصادي -3-3-5-4

متر و وزن  4بعادی خودروهایی با طول کمتر از مشخص است، عمالً محدوده ا 31شکل گونه که در  همان

دالر باشد )پس از خروج  3000های آن کمتر از کیلوگرم که هزینه کل قطعات و مجموعه 800قریب به 

پاسخ مانده است. لذا ضروری است که  (( بیX100خودروی پراید از سبد محصوالت خودروسازان )پلتفرم 

لزوم حصوالتی توسعه داده شود که بتواند نیازهای بازار را رفع نماید. در این محدوده، پلتفرم و خانواده م

و بازارهای ارزان قیمت برای ایجاد گشایش در توسعه صنعتی ضروری است.  1توجه به مهندسی مقتصدانه

دالر در  2000نفر که کمتر از  اردیلیم 4 یمحصوالت و خدمات بادوام برا جادیامزیت بالقوه  ،از سوی دیگر

 را ایجاد کرده است. 2«ور بهرهنوآوری »، کلیدواژه جدیدی تحت عنوان درآمد دارند سال

                                                 
1
Frugal Engineering 

2
Frugal Innovation 
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الگوبرداری نمود، محصولی که  1بندی بازار توان از خودروهای موفق در این بخشهمان گونه که می

 های کلیدی زیر باشد:الزم است شامل ویژگی ،بتواند نیاز بازار ایران را برآورده سازد

های مرتبط با طوری که این هزینه همه هزینهبه ،های مرتبط با مالکیت خودرو پایین باشدکل هزینه .1

شود. دستیابی به هزینه مرتبط با مصرف سوخت را شامل قیمت محصول، هزینه مالکیت خودرو و 

مصرف سوخت کمتر از پنج لیتر در صد کیلومتر بر اساس این پلتفرم )بر اساس کاهش وزن و استفاده 

 موتور کم حجم قابل حصول خواهد بود( از اهداف اصلی است.از 

 اغلب در رشد به رو یک گونه SUV گونه زیرا باشد، داشته SUV فردی متمایل بهه ب ظاهر منحصر .2

 MICROاستایلی تراریخته گونه یک با محصول در این رو این از شود.می محسوب دنیا بازارهای

SUV هم آن و کندمی حمل خود با بودن کوچک رغمیعل را پارادوکسی که هستیم مواجه CROSS 

خودرو، فاصله کف خودرو از سطح  از گونه این در باالتر ارتفاع به توجه با دیگر سوی از است. بودن آن

 کشورهای ناهموار هایجاده برای تا شودمی سبب امر این و بود باال خواهد طبیعی صورت زمین به

 د.توسعه، مزیت محسوب شو درحال

 دنیای با خودرو صاحب اتصال نقطه که نحویبه، باشد مدرن کافی اندازه به است الزم خودرو این .3

 حتی بلکه، دشو محسوب قدیمی کاالیی یا زشت محصول قرار نیست این رو د. ازشو محسوب مدرن

 این همچنین شود. بینی پیش الزم است مدرن ایرسانه مانند سیستم چند های آنمشخصه از بسیاری

 استفاده سوی به ایدریچه تواندمی خودرو بودن قیمت ارزان به با توجه که دارد نیز برقی گونه خودرو

 .آید حساب به خودرو بر روی مدرن های فناوری از

 الزم فضای یعنی د،شو محسوب خود در کالس بهترین سرنشین فضای منظر از است الزم خودرو این .4

از  قدیم را و جدید خودروهای معماری مثالی از تفاوت 41شکل  .مایدن مهیا بار و سرنشین برای را

 دهد.می نشان داخل فضای به بیشتر دادن ارزش منظر

                                                 
1
Segment 
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 اهمیت معماری محصول در تعريف محصول برای بها دادن بیشتر به فضای سرنشین -41شکل 

باشد که ارزش خرید  1صرفهتوان گفت که این محصول باید محصولی بهمی ،چه گفته شد ه به آنبا توج

باشد. نکته مهم دیگر آن است که محصول برقی اقتصادی در این خانواده باالیی برای خریداری داشته 

 د.شومحصول باید از ابتدا لحاظ 

تولید  کارخانههزار خودرو در  انه سیصدکه بتوان به مقیاس اقتصادی تولید )تولید سالی برای آن

های مختلف افزایی بین خودروسازان در تولید مدل مشترک( در این پلتفرم دست یافت، الزم است هم

 نشان داده شده است. 42شکل د. این مهم در شومحصوالت مبتنی بر پلتفرمِ مد نظر ایجاد 

 

                                                 
1
Affordable 
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 تولید مشترک با توان تولید اقتصادی کارخانه -42شکل 

 

ی که بتواند تولید اقتصادی محصوالت مذکور را نسبت به محصوالت جاری تضمین نماید، به کاروساز

 شرح ذیل است:

-ای که هزینهگونه به 43شکل از زنجیره ارزش خودرو مطابق  درصد 70 گذاری مشارکت در سرمایه -1

کنندگان در طرح کاهش یابد. یعنی  کدام از مشارکتگذاری به طرز معناداری برای هر های سرمایه

های باالدستی در زنجیره ارزش خودرو یعنی طراحی و توسعه محصوالت، خرید و تولید فعالیت تمامی

- شود و در عوض هریک از مشارکتگذاشته میکنندگان در این طرح به اشتراک  بین مشارکت

 با نشان تجاری خود عرضه نمایند. توانند گونه مد نظر محصول خود را کنندگان می
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 گذاری هزينه سرمايه گذاری در توسعه و تولید پلتفرم اقتصادیبه اشتراک -43شکل 

 

ها، استفاده از الگوی مشارکت سازندگان رده هداشتن هزین ، پایین نگهکاروسازاصل دوم درخصوص  -2

طور مستقیم توسط کارخانه تولید مشترک یکم در توسعه محصول بر اساس قرارداد تضمین خرید به

 باشد.  می

نقل  وهای حمل مین نزدیک به کارخانه تولید برای کاهش هزینهأاصل سوم استفاده از زنجیره ت -3

 باشد. می

باشد و مهندسی می 1منظور دستیابی به قیمت هدف ز فرآیند طراحی بهگیری ا اصل چهارم بهره -4

 کار گرفته خواهد شد.به 2فرآیند توسعه محصول بر مبنای مهندسی مقتصدانه تمامیها در هزینه

اصل پنجم مشارکت سازندگان رده یکم از ابتدای پروژه و مشارکت در طراحی محصول و فرآیند بر  -5

 باشد.های بومی میو قابلیتمبنای فرآیندهای تولید 

 اهداف متهورانه برنامه به قرار زیر است:

 دستیابی به محصول مدرن اقتصادی با مصرف سوخت کمتر از از منظر محصول :lit/km 5 

 پاسخ به مهمترین بخش بازار ایران با توجه به سطح درآمد اقشار از منظر تحقق عدالت اجتماعی :

 کم درآمد جامعه

                                                 
1
Design For Cost 

2
Frugal Innovation 
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  مین در أرویکرد مشارکتی تعاملی با زنجیره ت تکیه بر: ساختاری در صنعت خودرواز منظر تحول

سازندگان رده  اساس قراردادهای مستقیم تضمین خرید با بر (CO-CREATION)توسعه محصول 

 یکم

 انقالب  سازی مجازی مبتنی بر های نوین و ابزارهای شبیه: تکیه بر فناوریاز منظر ابزارهای اجرايی

 ارمصنعتی چه

 

 اساس رویکرد پلتفرمی هاي تولید برکارخانهچالش آرایش  -3-3-5-5

هریک از دو خودروساز کلیدی کشور بر مبنای ظرفیت تولید قریب به یک میلیون دستگاه در سال بنا 

 5/1حدود  1396اما تنها در سال  ،ها بر این اساس شکل گرفته استاند و زنجیره ارزش آننهاده شده

درصدی  40نیز با افت  1400اه خودرو توسط دو خودروساز کلیدی ساخته شده که در سال میلیون دستگ

بحران کرونا و تحریم صنعت خودروی کشور منجر به  ،هزار دستگاه رسیده است. در این میان 900به 

ضعف توسعه محصول در  اما تحریم عمالً ،مین شدأد. بحران کرونا منجر به بحران تشتشدید این شرایط 

های صنعت خودروی کشور را نشانه رفته بود. در ادامه به عنوان مثال، وضعیت کنونی تولید در کارخانه

 خودروسازی سایپا بررسی شده است. گروه

سه سایت اصلی تولید خودرو  است: سایت تولید مرکزی تهران )دو  گروه خودروسازی سایپا مشتمل بر

هرکدام از این سه سایت ظرفیت تولید قریب  1.تولید کاشانخودرو و سایت  خط رنگ(، سایت تولید پارس

رو ساوه و زامیاد نیز  های کوچکی نظیر بنکارخانه ،هزار خودرو را دارا هستند. شایان ذکر است 300به 

هزار خودرو تولید کردند )یعنی کمتر از نیمی از  30وجود دارند که در سال گذشته، هرکدام حدوداً 

شد وانت پراید را به زامیاد سپرد و عمالً برای سایپا ساوه  که می درحالی ،ار گرفتندکظرفیت خود را به

توان سهم یک  هایی نظیر زامیاد و ... میمحصولی دیگر تدارک دید(. بنابراین عمالً با درنظر گرفتن شرکت

است که هم  میلیون دستگاه خودرو برای گروه خودروسازی سایپا را قابل دستیابی دانست. این درحالی

هزار دستگاه خودرو در سال با کمتر از نیمی از ظرفیت خود مشغول به کار است.  420اکنون با تولید 

                                                 
اردستان، همجوار با شهرک صنعتی و در نزدیکی شاهراه های حمل  -جاده کاشان 14هکتار، در کیلومتر  318سیتروئن، با مساحت  - شرکت سایپا1

های صنعت خودروسازی درکشور شناخته می شود، با ظرفیت ترین مجموعهعنوان یکی از وسیعین شرکت، که بها ونقل ریلی و جاده ای قرار دارد.

دستگاه در سال افزایش یافته است و امکان ارتقا به  هزار 200دستگاه خودرو سواری در سال طراحی شده که اکنون ظرفیت آن به  هزار 150تولید 

 .ند سایپا کاشان با تولید خودروهای ارزان نظیر تیبا گره خورده استبر. هزار خودرو را دارد 300ظرفیت 
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هزار خودروی تولید شده متعلق به خانواده تیبا است  310 ،نکته جالب این است که از این میزان تولید

 عدم فروش باالیبا حذف پراید و  سالام افت تولید خطر( که هزار وانت پراید 30هزار پراید و  50)شامل 

 وجود دارد. شاهین

 
 1399و  1396های خودرو در سالپارس مقايسه ظرفیت و سبد محصوالت تولیدی کارخانه -44شکل 

 

 
 1399و  1396های سايپا کاشان در سال مقايسه ظرفیت و سبد محصوالت تولیدی کارخانه -45شکل 
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 1399و  1396های مرکزی سايپا در سال مقايسه ظرفیت و سبد محصوالت تولیدی کارخانه -46شکل 

 

-با محصوالت تیبا پر شده اصلی تولید سایپا صرفاً یهاتمامی کارخانه ،شودگونه که مالحظه می همان

شود سبب می های مختلف تولید،ت غیرمتمرکز در سایتاقتصادی نمودن فعالی له ضمن غیرأاند و این مس

اشتباه  ،در این میان ند.شوخودرو و کاشان از هویت محصول خالی  های تولیدی نظیر پارسکه عمالً سایت

باشد. پلتفرمی که میلیاردی روی پلتفرم تیبا با چهار فیس لیفت مختلف می 1000گذاری  بزرگ، سرمایه

 در شرایط مطلوبی قرار ندارد. عماری محصول، کیفیت، استایل و قیمت اصالًاز منظر استاندارد، م

 

 
 شده روی پلتفرم تیبا خودروهای طراحی -47شکل 

 

گذرد آن است که هر کارخانه تولید وقف یک در صنعت خودروی دنیا میکه چه  الگوبرداری از آن

یعنی تمرکز  ؛مین و تولید میسر باشدأافزایی ناشی از ت هم د تاشوپلتفرم و خانواده محصول مرتبط 
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های اصلی تولید سایپا به منظور پلتفرمی در هر کارخانه تولید رخ دهد. بنابراین تمرکز پلتفرمی کارخانه

کنونی  صحیحبا توجه به وضعیت نا. خواهد بودبخشی به برند  مین و هویتأهای لجستیک و تکاهش هزینه

-اقتصادی بودن فعالیت های بزرگ تولید سایپا و غیرکردن محصوالت یک پلتفرم در سایت از منظر پخش

سایت تولید به یک پلتفرم و خانواده محصول  همانند الگوهای جهانی هر، وری ها و پایین بودن بهره

 خواهد یافت.ن تخصیص آمشتق از 

های اصلی تولید شرکت رنو در هند نشان داده شده است های یکی از سایتر هزینهساختا 48شکل در 

باشد. در این های مختلف میای محصول به میزان تیراژ تولید در ماهید وابستگی ساختار هزینهؤکه م

گونه که در این  دهد. همانهای سربار کارخانه تولید را نشان میتصویر، قسمت زرد هر ستون، هزینه

های زرد( در چند ماه به سبب کاهش معنادار تولید های تولید )بخششکل مشخص است، میزان هزینه

خودروساز راهبرد افزایش قیمت محصول  اما اصوالً ،ناشی از شیوع کرونا و قرنطینه مرتبط کاهش یافته

ماه متوالی  ر چندبلکه با افزایش تولید و جبران نقیصه د ،ها را درپیش نگرفته استبرای پوشش هزینه

 ای محصول قبل از کرونا بازگردد و قیمت محصول را در بازار حفظ نماید.توانسته است به ساختار هزینه

 

 
 های رنو در هندهای محصول در يکی از کارخانهساختار هزينه -48شکل 



 72 1401 تابستان  –وزارت صنعت، معدن و تجارت  – شدن صنعت خودرو انیدانش بن کردیرو نییتب  ه

 

های های مختلف درسایتبا نام اقتصادی محصوالت یک پلتفرم توان از توزیع غیرترتیب می بدین

بخشی دانشی به وضعیت جاری  عمق به منظورمختلف تولید اجتناب نمود. اهم اقدامات ضروری 

 ارائه شده است. 49شکل مین در أخودروسازان و زنجیره ت

 
 مینأبخشی دانشی به وضعیت جاری خودروسازان و زنجیره ت عمق به منظوراقدامات ضروری  -49شکل 

 یندها، مقررات و ساختارهاآرویکرد اصالح فر -3-4

برای تغییر  . بنابرایناستشک شرایط فعلی صنعت خودروی کشور معلول قواعد حاکم بر این صنعت بی

-ه شرایط نامطلوب فعلی میوجود آورندیندها، مقررات و ساختارها که بهآشرایط فعلی ضروری است فر

 :بر این اساس انجام اصالحات زیر ضروری استباشند، شناسایی و اصالح شوند. 

 های منسجم درخصوص ارتقاء تولید دانش بنیانلزوم سیاستگذاری 

 صورت  بهالخصوص قطعات الکترونیکی  ثیرگذار خودرویی علیألزوم تجمیع سیاستگذاری قطعات ت

 (خودرو صنایعدفتر حمل و نقل ) معاونت صنایعدر یکپارچه 

  لزوم ایجاد آیین نامه شفاف درخصوص تعیینIPI های ناظرو پایش عملکرد شرکت 

 گذاری در حوزه خودرو و قطعات آن های تعرفهسازی و انسجام سیاست لزوم یکپارچه 
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 های ناظرهای کیفی خودروها و پایش عملکرد شرکتلزوم بازنگری در شاخص 

 آوری باز در سیاستگذاری خودرولزوم ایجاد نو 

 کنندگان در حوزه خودرو )جایگزینی سیستمی  لزوم بازنگری در آیین نامه اجرایی حمایت از مصرف

 کمیته خودرو(

  های ها در سامانهو تعریف آن خودروصنایع دفتر اط با اختیارات تبرالزوم ایجاد فرآیندهای روشن در

 الکترونیک

 خودروصنایع دفتر های متنوع مورد کاربری در امانهلزوم ایجاد یکپارچگی در س 

 گری و  گری، تنظیم بندی، تسهیل لزوم یکپارچگی ابزارهای حکمرانی در حوزه خودرو شامل اولویت

 پایش

 محیط سازمان حفاظت استاندارد و  ملی لزوم بازنگری در استانداردهای خودرویی با هماهنگی سازمان

 زیست

 منظور استانداردسازی در سطح صنعت د بهلزوم بازنگری در قواع 

 لزوم تهیه دستورالعمل اجرایی اسقاط خودرو 

 سیس خودروسازیأضوابط جواز ت لزوم بازنگری 

 بازنگری در ضوابط ثبت و صدور نشان تجاری شریک خارجی 

 صورت  صدور مجوزهای واردات خودرو به تهیه دستورالعملCKD 

 وتهیه دستورالعمل اجرایی واردات خودر 

 سازی و خودروسازی تهیه قوانین مالکیت معنوی در حوزه قطعه 

 هاافزایی در بخش خودروهای تجاری و موتورسیکلت تسهیل هم 

 های نوین در صنعت خودرو تسهیل توسعه فناوری 

 شفاف سازی اصول حاکمیت شرکتی 

  پایش عملکردتدوین نقشه راه در حوزه پلتفرم و توسعه محصول و فناوری خودروسازان داخلی و 

 تدوین الزامات عملکردی خودروسازان داخلی مطابق با الزامات توسعه صنعتی کشور و پایش عملکرد 

  های گذاری خارجی در زنجیره های خارجی و جذب سرمایهنامه مواجهه با فرصت آیینتدوین

 های کیفی طراحی، مهندسی و توسعه محصول و همچنین مراکز آزمون
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بنیان در صنعت خودرو، اصالح روند فعلی  توجه به لزوم حرکت در مسیر تولید دانشدر شرایط کنونی، 

های ناظر در گذاری و پایش عملکرد شرکت سازی با توجه به نظام تعرفه درخصوص افزایش عمق داخلی

هایی که برای راه حل ،یابد. در ادامه این بخشاین حوزه و همچنین حوزه کیفیت اهمیتی مضاعف می

 توضیح داده شده است. ،(50شکل شناسایی شده )ون رفت از شرایط فعلی بر

 
 رويکرد اصالح مقررات، فرآيندها و ساختارها در صنعت خودرو -50شکل 

 ت داخلیاصالح نظام توسعه محصوال -3-4-1

تری را در زنجیره ارزش خودروسازی  حی و توسعه محصول جایگاه پررنگکه داشتن قابلیت طرا از زمانی

 پیدا کرد و خودروساز شدن با داشتن قابلیت طراحی و توسعه محصوالت با برند خودی )و نه صرفاً سرهم

خودروهای برند دیگر( گره خورد، دیگر همه امکانات خودروسازان در راستای تنوع  بندی یا ساخت

کار گرفته شد تا از طریق  توان توسعه محصوالت خودروسازان به ءصوالت و ارتقابخشیدن به سبد مح

 د.شوطراحی و توسعه محصوالت جدید، مزیتی رقابتی برای فتح بازارهای گسترده ایجاد 

از سوی دیگر، برای ایجاد زبان مشترک بین تمامی ارکان دخیل در طراحی و توسعه محصول جدید و 

سرتاسر دنیا،  اجرای روان فرآیندهای توسعه محصول در به منظورهای مطلوب سازی خروجی استاندارد

گرفته شد.  کار هگسترده در سطح صنعت خودرو ب طور های طراحی و توسعه محصول تدوین و بهنظام
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کرایسلر و جنرال موتورز چارچوبی از فرآیندها و ابزارهای مختلف را  های بزرگ جهانی نظیر فورد،شرکت

APQPدی موسوم به در فرآین
که با اجرای آن فرآیند بتوان کیفیت محصول را  طوری هطراحی نمودند، ب 1

 مطابق با انتظارات مشتریان تضمین نمود.

که به خودروساز  اجرای فرآیندهای طراحی و توسعه محصول مطابق اسلوب و نظامی معین، عالوه بر آن

کنندگان و شرکای توسعه محصول، در  مینأت خود را با تداد تا با فرمت و زبانی مشترک، انتظارااجازه می

کاری در طی فرآیند توسعه  نمود تا خطا و دوبارهسرتاسر دنیا مطرح نماید، این امکان را هم فراهم می

 شدت کاهش یابد.ه محصول به حداقل برسد و از این رو زمان و هزینه توسعه محصول ب

تدریج  هاما ب ،شدقلب زنجیره ارزش در خودروسازی محسوب میزمانی بود که ساخت، تولید و مونتاژ، 

سازی روی آوردند و در عوض تمرکز خود را به  سپاری فرآیندهای ساخت و مجموعه خودروسازان به برون

د تا شطراحی و توسعه محصوالت جدید و همچنین بازاریابی و فروش متمرکز کردند. این رویکرد منجر 

نظرشان بود، فرم و ساختار خود را تغییر دهند؛ یعنی ترکیب  و محتوایی که مدبرای دستیابی به هدف 

شامل  ،های جدید طراحی و توسعه محصولدهی زنجیره ارزش را بیارایند. نظام جدیدی از ارکان شکل

در  CPPDMهای توسعه محصول گوناگونی در صنایع مختلف وجود دارند از )نظام پنج گام اساسی هستند

ها اما در همه آن. نیسانـ  گروه رنو ANPQPفورد یا  APQPوتورهای هارلی داویدسون گرفته تا توسعه م

 .نمایش داده شده است 51شکل این پنج گام در  .اصلی وجود دارد( گام یا مرحلهپنج 

                                                 
 .باشدمی Advanced product quality planningریزی پیش بهنگام کیفیت محصول یا این نظام توسعه محصول در حقیقت برنامه1
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 محصول خودرو توسعه نظامفاز اصلی  5 -51شکل 

بینی شده برای توسعه محصول ابتدا  در نظام پیش ،گونه که در این شکل نمایش داده شده است همان

های های مختلف مرتبط با آن در حوزههای الزم درخصوص محصول و استراتژیریزیالزم است که برنامه

های زنجیره ارزش و صدای می حلقهدر این فاز بازخوردهای الزم از تماگیرد. فروش و ... انجام  تولید،

طراحی و توسعه  ،در فاز بعد. مشتری منعکس شده از جانب تیم بازاریابی و فروش بسیار کلیدی است

اما همانند سایر  ،ن این حوزه تکیه داردان و مهندساکه عمدتاً بر دانش متخصص دشو محصول انجام می

از این  گیرد.های مشترک انجام تیم سی همزمان و درها با مهندفرآیندهای اصلی دیگر الزم است فعالیت

. است« طراحی و توسعه فرآیند» طراحی و توسعه محصول با مقوله مهم دیگری همپوشانی دارد که آن ،رو

روی طراحی محصول  صرفاً مخاطب بر شود،زمانی که در کشور از طراحی سخن گفته میسفانه أمت

به سبب انس و  کشورمقوله مهم دیگری است که در  ،وسعه فرآیندکه طراحی و ت حال آن ،شود متمرکز می

، و تکنولوژی تولید، عموماً از آن غفلت شده استها و تجهیزات تولید صنعتی کارخانه با واردات گرفتن خو

و توسعه  یطراح»دو حوزه  نیدر تعامل ب «ندیآفر یطراح» یعنی ـکه شناخت دقیق این حوزه ی حالدر

یند )طراحی و ساخت خطوط تولید( با مشارکت آو سپس توسعه فر «ندیآو توسعه فر یطراح»و « محصول

تواند می ـ( دیخطوط تول زاتیسازان و سازندگان ابزار و تجه نیماشمین فناوری تولید )أزنجیره بومی ت

 .های تولید و افزایش کیفیت نصیب خودروساز نمایدشماری را در کاهش هزینههای بیفرصت

 ،یعنی وقتی محصولی از فرآیند اصلی خارج شد ؛مان محصول و فرآیند استأگذاری تو صحه گام بعدی

در این مورد هم صنعت خودروی کشور . گیرد گذاری قرار می مورد صحه ،درخصوص دستیابی به اهداف
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گذاری محصول از  های دقیق مراجع ذیربط، صحهزیرا در فقدان نظارت ،ای استهای عمدهدچار نقص

 .شود ریق محصوالت کاردستی و بزک شده خارج از فرآیند اصلی انجام میط

هزینه و ظرفیت تولید است. بنابراین  گام نهایی نیز تولید و نظارت بر تطابق تولید از منظر کیفیت،

همراه  ،کنندهای مختلف کار میهایی که در حوزهبایست افراد و سازمانبرای اجرای صحیح این فرآیند می

 .شوند

مان أگذاری تو صحه»و همچنین  «طراحی و توسعه فرآیند»توجهی به دو فاز اصلی در این میان، بی

د. طراحی و توسعه فرآیند، ناظر به شوهای فراوان در محصول میباعث ایجاد نقص «یندآمحصول و فر

ن مهم در ساختار سفانه ایأباشد که متمین میأپذیر و با ظرفیت برای ت ایجاد فرآیندی منطبق، تکرار

خودروسازان داخلی مغفول واقع شده است. بنابراین فرآیند تولید چه در خودروسازان و چه در زنجیره 

های تطابق ترتیب تمرکز بر روی آزمون باشد. بدینپذیر می تکرار مین عموماً دارای نوسانات فراوان و غیرأت

. پراکندگی عیوب تولید در یک محصول بیش از هر زمان دیگری دارای اهمیت است (COP)تولید 

مین در خودروسازان أفرآیندهای ت ،خودروسازان داخلی خود گواهی بر این مطلب است. از سوی دیگر

مین مبتنی بر استفاده از چند أزند. سیاست تداخلی به این عیب عمده در صنعت خودروی کشور دامن می

د تا شوین از یک یا دو منبع در یک پلتفرم اصالح مأتواند به سیاست تمین در یک محصول میأمنبع ت

یندهای متعدد تولید به حداقل آعالوه بر دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید، امکان عیوب ناشی از فر

آیند کاری آن خارج از فر های اخیر عالوه بر موارد فوق، وجود خودروهای ناقص و تکمیلسال برسد. در

 را از منظر کیفی در محصوالت خودروسازان داخلی ایجاد کرده است. خط تولید، مشکل مضاعفی اصلی

های مرتبط با کسب و کار نظیر بازاریابی، فروش و این فرآیند حداقل از سه حوزه، یعنی حوزه

گذرد. استراتژی، حوزه مرتبط با طراحی محصول و نوآوری و حوزه مرتبط با فرآیندهای ساخت و تولید می

های های کاری مختلف با تخصصگروه ،برای اجرای صحیح فرآیندهای توسعه محصول بنابراین الزم است

کسب و کار، استراتژی و بازاریابی، مهندسی محصول، ساخت و تولید و کیفیت زیر یک چتر گرد هم آیند 

 راستا برای ایجاد هم بردارهای هم 52شکل کار گیرند. های خود را بهو در راستای توسعه محصول، مهارت

عنوان  چه که به بنابراین آن دهد. افزایی در جهت تسریع اجرای فرآیندهای توسعه محصول را نمایش می

های درگیر در توسعه محصول به نقش تمامیدر حقیقت تجمیع و تمرکز  شود،مطرح می «سنتر تکنو»

)از وحدت فرماندهی گرفته تا تجمیع فیزیکی  وسعه محصول استمنظور اجرای روان فرآیند طراحی و ت

 .این ارکان در یک مکان(
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 ثیرگذارندأراستايی در نیروهايی که در فرآيند توسعه محصول ت ضرورت وجود هم -52شکل 

 

ر حوزه توسعه ارکان درگیر د تمامیراستا بودن و تمرکز مدیریتی درخصوص  اگرچه در نگاه اول هم

هایی فاحش با رسد، اما با نگاهی به صنعت خودروی کشور، تفاوتنظر می محصول امری واضح و بدیهی به

در عصر حاضر  هایی که وجود آنکند؛ تفاوتبروز می ،گذردچه که در صنایع خودروسازی دنیا می آن

 اعجاب برانگیز است!

تدریج اتفاقی دیگر نیز در فضای کسب و کار صنعت  هالذکر در سه دهه گذشته ب عالوه بر موارد فوق

ها و قطعات خودرویی در صنعت کنندگان سیستم مینأنقش ت تر شدن خودرو رقم خورد و آن پررنگ

های سربار خود را به بیشتر، هزینه سپاری . همچنین خودروسازان تالش کردند تا با برونه استخودرو بود

مین، از أدر نوع نگاه به زنجیره تهای اخیر، گذاری توان گفت که در دههحداقل برسانند. از این رو می

رخ  (Collaborative) به رویکرد تعاملی (Adversarial) مینأت  جویانه خودروساز به زنجیره  رویکرد سلطه

های جدید توسعه محصول و همچنین در راستای مهیا نمودن فضایی ه است. بنابراین متناظر با نظامداد

که اجرای روان فرآیندهای توسعه  استرای ایفای نقش بازیگران جدید در صنعت خودرو، ساختاری الزم ب

تدریج از اواخر قرن بیستم کلید  محصول را پشتیبانی نماید. این تغییر ساختار در صنعت خودروی دنیا به

چینی نیز از ساختاری  ای وکره انکنندگ خورد و اکنون تمام خودروسازان بزرگ جهانی و اغلب دنبال

تر فرآیندهای طراحی و توسعه محصول  کننده اجرای چابککه پشتیبانی برند که عالوه بر آننوین بهره می

نحوی بهینه  ثیرگذار در حوزه توسعه محصول را بهأهای سایر بازیگران تاست، بلکه امکان جذب قابلیت

 سازد.فراهم می
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 ثیرگذار در حوزه توسعه محصولأهای ساير بازيگران تبرای جذب قابلیت NPDيجاد ا -53شکل 

 مینأزنجیره تاصالح ساختار میان خودروساز و ایجاد تکنوسنتر؛  -3-4-2

 آن شکل گرفته ءسازی اجزا اساس مونتاژ یک خودروی خارجی و سپس داخلی خودروسازی کشور بر

. از باشد می انی بر پایه طراحی و توسعه محصوالت با برند خودیدرحالی که آرایش خودروسازان جه ،است

های زنجیره ارزش صنعت خودروی داخلی و خارجی بر دو گزینه متفاوت بنا این منظر، ارکان و وزن حلقه

دهد، دیگر اند و امروز که خودروسازی بدون طراحی و توسعه محصوالت با برند خودی معنا نمی شده

 اضافه به خودروسازان خواهد بود. ونتاژ صرفاً تحمیل بارساختار مبتنی بر م

هایی طوری که هم سازمانبه ،اندخودروسازان داخلی از لحاظ ساختار، رویکردی دوگانه را اتخاذ نموده

هایی برای طراحی و توسعه اند و هم سازمانها بنا نهادهسازی آن برای مونتاژ محصول خارجی و داخلی

های هر دو گروه نیز در غیاب انسجام مدیریتی و اند. این درحالی است که سازمانهمحصول ایجاد کرد

اکنون ساختار طوری که هم به ،اندهای اخیر داشتهای را در سالرویهشفافیت استراتژی، رشد بی

مار شندارد و موردی عجیب در صنایع خودروسازی بهای در دنیا تطابق خودروسازان داخلی با هیچ نمونه

نفر پرسنل در  1000نفر نیروی کنترل کیفیت یا گماردن بیش از  1000هایی با آید. وجود کارخانهمی
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مین از نمونه عددهای عجیبی هستند که صرفاً در صنایع أهای مرتبط با مدیریت زنجیره تسازمان

 توان مشابه آن را دید.خودروسازی داخلی می

های مین منسجم در صنعت خودروی کشور به حمایتأره تگیری و قوام زنجی از سوی دیگر، شکل

جویانه خودروسازان  نوعی رویکرد سلطه دولتی و خودروسازان وابسته است. بر این اساس در دهه هفتاد به

های گوناگون و چند منبع گزینه ،د و هر خودروساز برای هر قطعهشمین داخلی نهادینه أبه زنجیره ت

ساز دیکته نماید. اگرچه با رشد  قطعه توانست تسلط خود را بروسیله می بدین دید ورا تدارک می 1خرید

-سازان بزرگ و غلبه مدیریت بخش خصوصی به بخش دولتی، عمالً از این رویکرد صرفاً پوسته مالی قطعه

سازان بزرگ بخش خصوصی هستند که حتی در  ای ظاهری باقی مانده است و در حال حاضر این قطعه

رويکرد تعاملی گاه طور سنتی هیچکنند. با وجود این، بهار داخلی خودروسازان دولتی دخالت میکوساز

کشور شکل نگرفت و بنابراین ساختارهای موجود نیز  بوم خودروسازی زیست بین این دو رکنبرد ـ  برد

 کند.این مهم را پشتیبانی نمی

ی عمده در ساختار خودروسازان داخلی با هابا درنظر گرفتن این دو نکته مهم، برخی از تفاوت

 است از:که برای توسعه صنعتی الزم است اصالح شوند عبارت های جهانی  شاخص

 

 انسجام و یکپارچگی در فرآیند طراحی و توسعه محصولعدم  -2-1 -3-4

ی در خورد آن است که انسجام و یکپارچگترین تفاوتی که در ساختار خودروسازان داخلی به چشم میمهم

میان ارکان درگیر در فرآیند طراحی و توسعه محصول محسوس نیست. عموماً مراکز طراحی و توسعه 

-عنوان یک مجموعه مستقل در حوزه طراحی و توسعه محصول عمل میمحصول خودروسازان داخلی به

ین های تولید و همچنمین یا واحدهای مهندسی درکارخانهأکنند، در صورتی که مدیریت زنجیره ت

 ءمدیریت حوزه کیفیت هرکدام نقشی مجزا و مستقل از همدیگر دارند و وحدت فرماندهی بین این اجزا

مثالً مدیریت زنجیره  .کنندراستا عمل می های توسعه محصول غیر هموجود ندارد و چه بسا در طی پروژه

سعه محصول با مرکز طراحی ای که در طی فرآیند توکننده مینأمین در انتهای پروژه توسعه محصول، تأت

کنترل  ت کیفیت خودروساز همانند یک واحدگذارد یا مدیریخودروساز مشارکت نموده است را کنار می

که در خودروسازان جهانی، درحالی  ،کندکیفیت، نسبت به فرآیند توسعه محصول بی احساس عمل می

                                                 
1
Source 
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رود واحدهای کیفیت راین انتظار میرسد. بنابشود و در طی فرآیندی به بلوغ میکیفیت طراحی می

خودروسازان نقشی فراتر از کنترل کیفیت ساده را در طی فرآیند توسعه محصول ایفا نمایند. عدم انسجام 

د که شوگیری سبب می و یکپارچگی بین این واحدهای مختلف و عدم وحدت فرماندهی و تمرکز تصمیم

ند و شوهای همدیگر ثیرات فعالیتأنمودن تخنثی  بردارهای غیرهمسو در فرآیند توسعه محصول سبب

)شاهد این  یند طراحی و توسعه محصوالت داخلی به چند برابر زمان و هزینه استاندارد برسدآعمالً فر

 ،مدعا به درازا کشیدن پروژه طراحی و توسعه محصول خودرویی نظیر تیبا به مدت قریب به ده سال بود

مقیاس در سایر خودروسازان جهانی در مدت قریب به دو سال و نیم به ای در همین که پروژه حال آن

ودروسازان داخلی های توسعه محصول خدر پروژه 54شکل مطابق  هارسد. از این دست مثالانجام می

های مختلف تولید فزایی بین کارخانها های ایجاد همعبارت دیگر از منظر ساختاری زمینه به. فراوان است

سنتر به مفهوم مهندسی و کیفیت یکپارچه بر اساس  مهیا نشده است. تکنو سنتر تکنو ایجاداز طریق 

چارت سازمانی خودروسازان جهانی اوضاع  درکه  حال آنسازان است.  رویکرد تعاملی خودروساز و قطعه

دقیقاً در ذیل مدیرعامل،  2017سازمانی شرکت رنو در سال در چارت  ،به عنوان مثال .کامالً متفاوت است

و معاونت  شودسنتر محسوب می یس تکنوئخورد که در حقیقت رهای رقابتی به چشم میم مقام حوزهئقا

معاونت کیفیت و معاونت ساخت، تکوین و زنجیره  مدیریت استایل، ،)مرکز طراحی( مهندسی خودرو

نکته مهم  .تحت راهبری ایشان قرار دارندگی هم ،حصول و استراتژیریزی ممین و معاونت برنامهأت

-نیسان به حساب میـ  ها در ساختار اجرایی گروه رنوترین پست جاست که این پست یکی از کلیدی این

یکی از نامزدهای قرارگیری در پست  ،گیردکه عموماً شخصی که در این پست قرار می طوریبه ،آید

1.دشونیسان نیز محسوب میـ  ومدیرعاملی گروه رن
 

                                                 
را  گروهاین گری  ، مدتی تصدیThierry Bolloréقای تیری بلوره، نیسان به وقوع پیوست، آـ  که برای کارلوس گوسن در گروه رنوپس از وقایعی 1

 .عهده گرفت به
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 های داخلی خودروسازان بزرگ کشورزمان توسعه پلتفرم -54شکل 

 

 سایر ارکان زنجیره ارزش حاکمیت سایت تولید بر -2-2 -3-4

خورد، آن است که هنوز هایی که در ساختار خودروسازان داخلی به چشم مییکی دیگر از مهمترین تفاوت

اکمیت کارخانه تولید بر سایر ارکان زنجیره ارزش وجود دارد؛ یعنی مدیر کارخانه، مدیر خودروسازی ح

که با توجه به کاهش ارزش حلقه ساخت و تولید در زنجیره ارزش خودروسازی  حال آن ،شودمحسوب می

یابی و فروش، این دنیا و باال رفتن ارزش حلقه مرتبط با تحقیق، توسعه و طراحی محصول و همچنین بازار

های مختلف تولید در وضعیت در خودروسازان جهانی متفاوت است. در خودروسازان جهانی کارخانه

-کار برای حوزه مونتاژ و رنگ نهایی عمل می العمل عنوان حق کنندگان به مینأسرتاسر جهان همانند ت

شود. از این رو یکپارچه انجام میصورت  های مهندسی و کیفیت بهگیری در حوزه کنند و تمرکز تصمیم

د و در حقیقت رویه واحدی از شوسنتر مدیریت می صورت یکپارچه از تکنو تغییرات مهندسی به تمامی

 هم شود عالوه برهای مختلف تولید حاکم است. این مهم سبب میمنظر مهندسی و کیفیت در تمام سایت

سایت تولید، تنوع  ی سربار مهندسی و کیفیت در هرهاهای مختلف و کاهش هزینهافزایی بین کارخانه

های کارخانه تولید پالنچیای رنو که یکی از کارخانه ،به عنوان مثال .محصوالت یک برند به حداقل برسد

، 4 هزار خودرو )سه مدل مختلف مگان 250قریب به  2019باشد و در سال تولید مطرح این شرکت می

ها نفر از آن 130نفر پرسنل دارد که از این تعداد تنها  2300نمود، صرفاً استیت و کاجار( تولید  4مگان 

این  .کنند(تکنوسنتر عمل می هاینمایندهعنوان  های مهندسی و کیفیت مشغول هستند )بهدر حوزه
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 1000بیش از  ،خودروسازان داخلی با ظرفیت تولید به مراتب کمتر های تولیدست که درسایتا درحالی

های سربار )به هزینههستند  کارنفر در قسمت مهندسی مشغول به 700سمت کیفیت و قریب به نفر در ق

سنتر  توان گفت که با تغییر ساختار به سمت تکنوبنابراین می .شود(شرکتی دیگر در این مجال اشاره نمی

ند و شوتر می مراتب سبک تولید به هایکارخانهمین أت ،کیفیتو  های مهندسیو ایجاد تمرکز در حوزه

هم  د.شوسنتر انجام می تولید از منظر مهندسی و کیفیت در تکنو هایکارخانهتنها مدیریت متمرکز تمام 

 تولید سایپا کاشان،کارخانه  ،)به عنوان مثال مختلف تولیدی در خودروسازان داخلیهای کارخانهاکنون 

ودرو( هرکدام واحدهای مجزای مهندسی و کیفیت خ خراسان ایران کارخانهپارس خودرو یا  و سایپا بن رو

مختلف تولید در یک گروه خودروسازی به  هایکارخانهافزایی بین  گونه هم را در خود دارند و عمالً هیچ

مختلف های کارخانهافزایی بین  های ایجاد همزمینه ،منظر ساختاری از ،به عبارت دیگر .خوردنمیچشم 

 مهیا نشده است. سنتر نوتولید از طریق ایجاد تک

 

 کنندگان اصلی مینأخودروسازان و ت عدم رویکرد تعاملی-2-3 -3-4

بر سر یک پروژه توسعه محصول مشارکت  1کنندگان اصلی مینأخودروسازان جهانی و ت ،از سوی دیگر

یازهای کند که در یک بازار مشخص محصولی را که مطابق با نکه خودروساز تضمین می کنند، یعنی آن می

رساند و بر همین اساس قراردادهای کند را به تعداد مشخصی به فروش میمشتری آن بازار تعریف می

تضمین خریدی را با سازندگان رده یک که توانایی طراحی و توسعه محصول و فرآیند را درخصوص 

ند طراحی و توسعه ساز در فرآی ترتیب خودروساز و قطعه نماید. بدین، منعقد می2سیستم مرتبط دارند

مین مالی برای توسعه أهای خود، از تکننده همه قابلیت مینأمحصول شریک هم هستند و بنابراین ت

خود را برای موفقیت محصول  هایی در سطح سیستممحصول و فرآیند گرفته تا ارائه پیشنهادات و نوآوری

 گیرد.کار میخودروساز به

کنندگان در طی فرآیند  مینأهای تری برای جذب توانمندیسنتر، بست در ساختار مبتنی بر تکنو

، «هاکندوی پروژه»توسعه محصول درنظر گرفته شده است. حتی از منظر فیزیکی در محلی موسوم به 

ند. اما در شوکنندگان با طراحان در سطح خودرو در طی مسیر طراحی و توسعه محصول همگام میأمین ت

راستایی  هم کلی متفاوت است، یعنی عدم وجود رویکرد تعاملی و نا صنعت خودروی کشور اوضاع به

                                                 
1
Tier 1 Suppliers 

2
Full-Service Supplier 
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ده است که طرفین در مقاطع تاریخی مختلف شکنندگان، عمالً سبب  مینأمنافع بین خودروساز و ت

کند دالیل متعدد، خودروساز تالش می ای را نسبت به یکدیگر پیشه نمایند. بهگرانه رویکرد سلطه

جای یک سازنده با چند سازنده کار کند، حتی اگر این امر مین را پیش ببرد و بهأسیاست چند منبع ت

 های سربار و افت کیفیت شدیدی را به خودروساز تحمیل نماید.هزینه

ها و  مین قطعه و همچنین سیاستأتوان گفت که نگاه حاکم در حوزه ت طور خالصه میبنابراین به

مین در مقاطع مختلف أترین دلیل شکنندگی ت  مهم ،ن داخلیمین قطعه در خودروسازاأت کارهایوساز

رو برای اصالح این وضعیت نیاز به تغییرات ساختاری در   تاریخ خودروسازی کشور است. از این

سنتر در  مین و توسعه محصول در خودروسازان داخلی و حرکت به سمت تکنوأهای مرتبط با ت سازمان

به منظور باال بردن مقیاس سفارش تولید است  کمیی  سازندگان رده ایجاد ،خودروسازان و از سوی دیگر

ندارند و در مقابل هر تکانه ی ساز خرد که بنیه مالی مناسب  جای شکستن سفارش در چند قطعه )به

  (.محیطی شکننده هستند

 ،ذردگچه که در دنیا می مین در خودروسازان داخلی با آنأای که بین مدیریت زنجیره تتفاوت عمده

مین أمدیریت زنجیره ت برایسازمان عریض و طویلی صرفاً  ،وجود دارد آن است که در خودروسازان داخلی

تواند در حوزه می ،سازی یک خودروی خارجی است وجود دارد که قاعدتاً در زمانی که هدف داخلی

ها این سازمان ،ستاما وقتی صحبت از طراحی و توسعه محصول ا ،مهندسی و کیفیت کارکرد داشته باشد

راستا نبودن با مراکز طراحی و توسعه محصول  گیرند که در صورت همعهده می ای را بهصرفاً نقش واسطه

هایی برای مدیریت فزایند. چنین سازماناهای توسعه محصول نیز بیتوانند عالوه بر هزینه، به زمانمی

ال است که برچیده شده است و قراردادهای س 20مین در خودروسازان بزرگ جهانی، بیش از أزنجیره ت

. این عقد قراردادها نیز مشروط بر آن است شودهای تولید منعقد میکارخانه 1مین توسط دپارتمان خریدأت

های سنتر، در طی فرآیند توسعه محصول به اهداف مد نظر در حوزه که سازنده منتخب توسط ارکان تکنو

افته باشد و توان توسعه محصول و فرآیند و همچنین مدیریت بر کیفیت، قیمت و ظرفیت تولید دست ی

QCDDMمین کننده را نیز داشته باشد )اهداف موسوم به أهای تزیرمجموعه
عالوه بر  ه این وسیله،(. ب2

های سربار واسطه، ارتباط مستقیمی بین مراکز توسعه محصول و فرآیند خودروساز و توان کاهش هزینه

 فراهم آید.های محیطی ترتیب امکان جذب نوآورید تا بدین شونندگان ایجاد میک مینأمرتبط در ت

                                                 
1
Purchasing 

2
QCDDM: Quality, Cost, Delivery, Development, and Management (Manufacturing) 
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نکته حیاتی آن است که در صنعت خودروی کشور، بدون ایجاد یک سلسله تغییرات ساختاری وابسته 

شود و های نو )نظیر پلتفرم مشترک و خانواده محصول( مهیا نمیسازی بسیاری از ایده به هم، امکان پیاده

سنتر  یعنی اگر مفهوم تکنو. شودهای فراوانی به صنعت خودروی کشور تحمیل میدر صورت اجرا، هزینه

های جدید نباشد، امکان ارتباط مستقیم و بدون واسطه طراح و سازنده و توسعه همزمان سرلوحه پروژه

والت مختلف بگنجاند، حتی اگر طراح بتواند اشتراکات زیادی را در محصرود )محصول و فرآیند از بین می

-کنندگان مختلف سپرده میمینأمین، عمالً یک قطعه به تأبه سبب سیاست حاکم در مدیریت زنجیره ت

برای ایجاد  ،(. از سوی دیگرروداز دست می سازی قطعات پلتفرمی کامالً شود و مزیت حاصل از اشتراک

 ها در این مسیر و امکان جذب سرمایهآن پایدار این ارتباط و جلب اعتماد سازندگان برای همگام نمودن

ها در توسعه محصول، نیاز به انعقاد قراردادهای تضمین خرید بر مبنای دستیابی به اهداف گذاری آن

ها، های فراوان در توسعه سیستماجتناب از صرف هزینه به منظورباشد. ای تعریف شده میکیفی و هزینه

ای چند سازنده مختلف، صرفاً با یک سازنده منتخب فرآیند طراحی و جدهند تا بهخودروسازان ترجیح می

کاری در فرآیند توسعه، امکان  های دوبارهتوسعه یک محصول را پیش ببرند تا عالوه بر اجتناب از هزینه

 دستیابی به تیراژ اقتصادی محصول برای سازنده منتخب فراهم آید.

های ساختاری صنعت خودروی کشور )که مین و ضعفأت های حاکم بر مدیریت زنجیرهگذار از سیاست

بندیِ صرف خودرو و بعد تالش برای داخلی سازی برند خارجی و نه  هم به ارث رسیده از دوران سر

ی را در خودروسازان داخلی ااگرچه جراحی جسورانه ،طراحی و توسعه محصول با برند خودی بوده است(

افزایی ایجاد  طلبد، اما به سبب همب منفعت در وضعیت جاری میهای صاحگروه لزوم غلبه بر به سبب

ای پایدار در صنعت اثر فراوان در دستیابی به توسعه ءتواند منشاهای سربار میشده و کاهش فراوان هزینه

خودروی کشور باشد و از اقدامات ضروری با درجه اولویت باال برای نجات وضعیت صنعت خودرو از 

گیری از ابزار  ست تا بتوان با کاهش زمان و هزینه فرآیند توسعه محصول و امکان بهرهوضعیت کنونی ا

پلتفرم مشترک، جایگاهی مناسب را برای صنعت خودروی کشور با تکیه بر توسعه محصوالت با برند 

 خودی، متصور بود.
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 هاي صنایعهاي نوآوري باز به منظور حل چالشپلتفرم ایجاد -3-4-3

فرآیندهای ایجاد کسب و کارهای جدید و بازاریابی محصوالت جدید در درون مرزهای یک  طور سنتی به

د. عوامل متعددی دست به دست هم دادند دا یک واحد تحقیق و توسعه رخ می در قالب شرکت و معموالً

تر ردههای نوآوری باز گستهای بزرگ رنگ ببازد و رویکرد ایجاد پلتفرمتا فرایند نوآوری بسته در شرکت

 نشان داده شده است. 3جدول شود. مقایسه مزایا و معایب این دو دسته در 

 

 مقايسه مزايا و معايب نوآوری باز با نوآوری بسته -3جدول 

 
 

در را های صنعتی فناورانه ظری و گرایشهای نای از افراد با گرایشتوان شبکهبا رویکرد نوآوری باز می

کشور را به سمت صنعتی شدن و نوآوری سوق  ،گر صنایع عنوان تسهیل ایجاد نمود که به NPDحوزه 

 د.هند
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 کار رويکرد نوآوری باز و نوآوری بستهومقايسه ساز -55شکل 

 
 نوآوری باز مزايای ايجاد مراکز -56شکل 

این  یها میت . در این منطقهکرد جادیا یول کونیلیخود را در س یپا یگروه رنو جا 2011در سال 

بزرگ( استفاده  یها ها و شرکت پاها، استارت )متشکل از دانشگاه یمتنوع بوم زیستاز  توانستند شرکت

استفاده از  فهیوظ یجهان ینوآورمرکز  نیا .رندیها الهام بگ آن تیاز خالقبرای هر ایده خود  و کنند

 یها ستمیو اکوس یکیالکتر یموجود در منطقه را با تمرکز بر سه حوزه خودروها یها ها و مهارت فرصت

 کونیلیدر س ایجاد یک مرکز نوآوریگروه رنو پس از  برعهده دارد. دیآن، رفاه داخل خودرو و خدمات جد

منطقه رژیم اشغالگر قدس  در 2016سال  مورد در نیاول رد.ک جادیباز ا ینوآور دیجد شگاهیدو آزما ،یول

مورد  نیدوم افتتاح شد. ندهیبا تمرکز بر تحرک آ تیو پرورش خالق یکیالکتر هینقل لیوسا جیبا هدف ترو

 در این آزمایشگاه،واقع شده است.  سیاست که در پار Le Square ،نوآورانه باز یها شگاهیآزما نیاز ا
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کار  روندهای آیندهو  دیجد یکار یها روش ییشناسا یبرا یخارج یها و شرکا پاستارترنو با ا یها میت

 .کنند یم

 
 مراکز اصلی نوآوری باز شرکت رنو -57شکل 

 گذاري صنعت خودرو اصالح نظام تعرفه -3-4-4

 له خودرو در حال حاضر مطابق نظام تعرفه قطعات منفص

 

 

 

 CC 1500-1000 ،55تعرفه واردات خودرو برای خودروهای با پیشرانه  ،شایان ذکر است. است 4 جدول

 CCدرصد و برای خودروهای با پیشرانه  CC 2000-1501 ،75درصد، برای خودروهای با پیشرانه 

های قابل  کاری صرف مشوق که برای مونتاژ این یعنی آن .ه استتعیین شد درصد 95، 2500-2001

 درنظر گرفته شده است. توجهی
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 CC 2000تعرفه واردات قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با حجم موتور کمتر از  -4جدول 

 تعرفه واردات قطعات منفصله سازی خودرودرصد داخلی

 درصد 32 درصد 20کمتر از 

 درصد 20 درصد 30تا  20

 درصد 15 درصد 40تا  30

 درصد 10 درصد 60تا  40

 درصد 5 درصد 60بیشتر از 

 

درصد تولیدات خودروسازان داخلی صرفاً به مونتاژ خودروهای متنوع چینی  30هم اکنون بیش از 

 ای ندارد، ها زنجیره ارزش ایجاد شده داخلی نقش گسترده اختصاص یافته است که نه تنها در تولید آن

ده است. تکیه بر شل فراوان در حوزه خدمات پس از فروش ئها سبب مسا تنوع بیش از اندازه آنبلکه 

کار  کند و اگر برای خودروسازان این ای را در داخل کشور ایجاد نمی کاری ارزش افزوده CKDمونتاژ و 

واردات است که ناشی از تفاوت سیاستگذاری غلط در تعریف تعرفه در سود دلیل حاشیه ه تنها ب ،صرفدمی

 .کاری است CKDدرحقیقت این سیاستگذاری سیگنالی در راستای 

قیمت پکِ قطعات  دولتی،گذاری نادرست باعث شده است که گاه خودروسازان حتی این سیاست

و بخرند  تر از معمول در مقایسه با قیمت فروش خودرو در چین  گران  منفصله را از خودروسازان چینی

صرفه اقتصادی شان  این فرآیند برای ،شان مهیا کرده است ای که دولت برای فاظ تعرفهواسطه ح تنها به

 دارد.

تر از   های لجستیک ارسال قطعات منفصله به داخل کشور به مراتب سنگین که هزینه شایان ذکر است

درست را های این سیاستگذاری نا ترتیب عمالً هزینه کامل به داخل کشور است و به این  یارسال خودرو

منفصله بدنه یک  ءاگر قرار است تمام اجزا ،عنوان مثال به . پردازند کنندگان خودرو در ایران می  مصرف

ای  خودرو از خارج از کشور وارد شوند، ایجاد خط تولید مونتاژ بدنه در داخل کشور بدون وجود چتر تعرفه

بایست این فعالیت  تیک قطعات منفصله میآور لجس  های سرسام که هزینه ! مگر نه آن؟داد چه معنایی می

 !معنا جلوه دهد؟ را از منظر اقتصادی بی
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ای باعث شده که بازار ایران تبدیل به عرصه تاخت و تاز برندهای رنگارنگ  گذاری تعرفههمین سیاست

ای و البته سایر شرایط محیطی حاکم بر این  گذاری تعرفهها حاصل این سیاستحضور آن .چینی شود

ت در کشور است. تنوعی از برندهای مختلف چینی که عرصه خدمات پس از فروش را نیز دشوار و صنع

شود. این مثال تنها  کننده داخلی تحمیل می  ها نهایتاً به مصرف بر کرده است و همه این هزینه  هزینه

 .های صنعتی کشور است دهی به فعالیت  ثیر شگرف حکمرانی در جهتأای از ت نمونه

 CKDمعایب آن، برای تعرفه گمرکی قطعات وارداتی شده و با بیان اجرا می چه که قبالً جه به آنبا تو

نشان  58شکل سازی در  روند کاهش حقوق گمرکی بر اساس میزان داخلی. تغییراتی ایجاد خواهد شد

 1کالس  شوند. قطعات تقسیم می 2و کالس  1سته کالس بر این اساس قطعات به دو دداده شده است. 

 داخلی در صورتقطعات با تکنولوژی باالتر خواهند بود.  2تر و قطعات کالس  ینیقطعات با تکنولوژی پا

 شود. ، کاهش بیشتری در حقوق گمرکی مابقی قطعات ایجاد می2سازی قطعات کالس 

 

 
 وارداتی CKDيد حقوق گمرکی قطعات پیشنهاد جد -58شکل 

 هاي خارجیراهبرد مواجهه با فرصت -3-4-5

های خارجی در صنعت خودروی کشور بسیار ضروری لزوم داشتن استراتژی روشن برای مواجهه با فرصت

های مرتبط های مهندسی و زیرساختگذاری خارجی به سمت بنا نمودن شرکت است. سوق دادن سرمایه

-چه که در کشورهایی نظیر ترکیه و هند اتفاق افتاد( و تصاحب شرکت ی خودرویی )نظیر آنهابا آزمون

های رقابتی در محصوالت منظور ایجاد مزیت های طراحی و مهندسی در کشورهای سرآمد در این حوزه به
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-د و هم اکنون بسیاری از شرکتشهای چینی و هندی محقق چه که درخصوص شرکت داخلی )نظیر آن

باشد. این ها میاز جمله این سیاست ،ی چینی و هندی صاحب مراکز طراحی در تورین ایتالیا هستند(ها

مین، جایگزین أگذاری مشترک با زنجیره ت گذاری و ایجاد سرمایه تواند در کنار جذب سرمایهموارد می

 د.شوواگذاری ساده بازار محصول نهایی به رقبای خارجی 

نکات قابل ترکیه  یناسب از طریق سیاستگذاری درست در صنعت خودرودهی م  تجربه جهتبیان 

تحقیق و  های مهندسی و و توسعه فعالیت گسترشمنظور   های اخیر در ترکیه به . در سالملی داردأت

توان در سه حوزه  ها را می ای از سوی دولت درنظر گرفته شده است. این مشوق های گسترده ، مشوقتوسعه

ن حاکم بر حوزه تحقیق و توسعه )همانند معافیت مالیاتی حوزه تحقیق و توسعه(، ایجاد مربوط به قوانی

های  جانبه از پروژه های فناوری به جهت تسهیل در نوآوری با ایجاد اکوسیستم مناسب و حمایت همه پارک

وری برای های فنا دولت فضاهای مناسبی را در پارک ،عنوان مثال مهندسی از سوی دولت خالصه کرد. به 

یا دولت  ،های مرتبط قرار داده است صورت رایگان در اختیار شرکت های تحقیق و توسعه به توسعه فعالیت

بخشی از حقوق کارکنان مراکز تحقیق و توسعه را که دارای مدرک علمی مرتبط هستند، برای مدت دو 

ی شاغالن در حوزه تحقیق و برابر قریباً دوافزایش ت ،ها دهد. حاصل اعمال این سیاست سال پوشش می

شده در   ( و همچنین افزایش میزان اختراعات کاربردی ثبت2015تا  2010ساله )  توسعه در طی دوره پنج

عنوان محلی کلیدی برای  ها سبب شد ترکیه به درصد است. همین مشوق 165همین دوره به میزان 

... شناخته شود. شرکت معظم  و FEV ،AVLهای بزرگ جهانی نظیر تحقیق و توسعه از منظر شرکت

ای را برای توسعه موتور و قوای  برنامه ANOVA ای مهندسی انگلیسی ریکاردو با شرکت مهندسی ترکیه

توان گفت که ترکیه با این سیاستگذاری عمالً مجالی  رو می  اند و از این محرکه در کشور ترکیه آغاز کرده

که  چرا ،ترکیه را فراهم کرده است یصنعت خودرو و توسعه در های تحقیق  برای گسترش فعالیت

کلید  ،اند که تحقیق، توسعه و تمرکز بر طراحی و توسعه محصول خوبی آگاهسیاستگذاران این عرصه به

 ارزش صنعت خودرو است.  در زنجیرهدستیابی به همه ارزش نهفته 
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 های خارجیو استفاده از فرصت صنعت خودرو مهندسی و تحقیق و توسعه در حوزه در ترکیه سیاستگذاری  -59شکل 

 کار صنعت خودرو کشور و حکمرانی بر فضاي کسب -3-4-6

توان از جانب هر دو نیروی محرکه  کشور را می یصنعت خودرودر حال حاضر چه مشخص است،  چنان

کرد. خروج از این شرایط نیازمند شده تلقی  بدون جاذبه و رها« داری  سرمایه»و « قدرت سیاسی»

طوری که هر دو محرک توسعه بتوانند نقش خود را  به ،حکمرانی ظریفی در حوزه صنعتی کشور است

راستا  گذار بخش خصوصی با منافع ملی هم  درستی ایفا کنند تا بستری مهیا شود که منافع سرمایه  به

 شود.

جای  سازان به  اردات داده است و بسیاری از قطعههای اخیر تولید داخل جایش را به و اگر طی سال

ای دارد و آن این است که حکمرانی فضای  دلیل بسیار ساده ،اند تولید داخل، قطعات را از چین وارد کرده

گذاری   صرفه باشد و در این میان نرخ کار کشور طوری نیست که تولید قطعه در داخل کشور به و  کسب

که  ، پیش از اینمید به آینده و مدیریت صنعتی کشور همگی دخیل هستند. های بانکی، ا ارز، سیاست

برد تا   شد تولید داخل را پیش با هر رانتی می ،راهبر صنعت خودرو بود ،نیروی محرکه قدرت سیاسی

داری یا بخش   موتور محرک، سرمایه کهاما زمانی  ،امکان تحقق شعارهای سیاسی وجود داشته باشد

انتخاب  ،تر که واردات از چین است  لیلی بر تولید پرهزینه وجود ندارد و قطعاً راه آساند ،خصوصی باشد

احتماالً مراکز تحقیقاتی و طراحی خودرو  ،خصوصی شود ،اگر خودروسازی کشور ،به همین ترتیب. شود می

د نی خواههای بازرگان های فروش فرش و سایر فعالیت شان را به نمایشگاه در حاشیه جاده مخصوص جای
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اش را نیز باید در  چرایی .آفریند ارزش اقتصادی نمی ،که طراحی و توسعه محصول در داخل کشور چرا ،داد

سازی در شرایط   خبر بد این است که با خصوصی ،بوم نوآوری در کشور جست. به عبارت دیگر  زیست

 و  که فضای کسب چرا ؛خواهد شدنیست و نابود  ،شده  های انجام گذاری  فعلی، همه دستاوردها و سرمایه

گذاران در   کار کشور و شرایط محیطی حاکم، به هیچ وجه فضای حاصلخیزی برای جذب سرمایه سرمایه

 تولید نیست.

دادن، اشتباه بوم را به بد بودن خودروسازان نسبت  و کار نگرفتن علم متخصصان و دانشمندان مرز به

وگرنه تصاحب دانش الزم برای این کار  ،در تولید داخل است های عدم رغبت له اصلی در ریشهأمساست. 

، دانش را از هر صرفه و سودآور باشدمقرون بهترین قسمت ماجراست. اگر برای بخش خصوصی   آسان

که قطعه ساده پالستیکی از خارج از  گیرد. این کار می هآورد و در خدمت تولید ب می ،کجای دنیا که باشد

 بلکه دلیلش را باید در فضای کسب ،دلیلش عدم احاطه به دانش فنی آن قطعه نیست ،شود کشور وارد می

مهندسی و  ،تبع آن  آفرین نیست و به  جست که تولید در آن ارزشآن  اشتباه حکمرانیو کار کشور  و 

اکنون خودروسازانی در بخش خصوصی   شاهد این مدعا هم آن است که هم .فناوری مورد نیاز نیستند

ترین تالشی در ایجاد مراکز   کوچک ،اما در تمام این دوران ،قدمت دارند ،اند که بیش از دو دهه است فعال

بخش  یحتی میزان تولید داخل پرتیراژترین خودرو .اند طراحی و مهندسی در حوزه خودرو نکرده

ودروهای که این میزان برای برخی از خ حال آن ؛درصد مصرف بازار فراتر نرفته است 10خصوصی از 

ه درصد پیش رفت 90خودروسازان دولتی به یمن اعمال نیروی محرکه قدرت سیاسی در مقاطعی تا باالی 

 ت.اس

کافی است به تجربه کشور  یدهی صنعت خودرو  در جهت اشتباه به عنوان مثالی از نقش حکمرانی

ای، از آن دست  . سیاستگذاری نادرست تعرفهکردای در کشور اشاره  سیاستگذاری نادرست تعرفه

در خودروسازان دولتی و کاری خودروهای چینی  هایی است که زمینه را برای رشد مونتاژ سیاست

 است.مهیا کرده خصوصی 

که   مادامی .کار در جهت تولید و افزایش سرمایه است و  آماده کردن فضای کسب، حکمرانی صحیح

تر از  صرفه مان به ترین قطعه از چین برای  ن سادهکند که وارد کرد ای تعیین می دولت نرخ ارز را به گونه

گذار تولید را به واردات ترجیح خواهد داد؟ طبیعی است با قطع حمایت   کدام سرمایه ،تولید داخل است

 ،گونه که گفته شد  بنیان نخواهد بود، زیرا همان  های نوپای دانش دولت، سرنوشت خوبی در انتظار شرکت

یعنی  ،های اصلی دانش بلکه محرک ،خودِ دانش نیست ،خش برای علم و فناوریب  نکته کلیدی و حیات
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تنهایی   داری است. هرکدام از این دو اگر به دلیلی صحنه را ترک کنند، دانش به  قدرت سیاسی یا سرمایه

  ، در انتظار صنایع نوپای دانششده رها ثیرگذاری نخواهد بود و سرنوشتی همچون دیگر صنایعأقادر به ت

 د.خواهد بوکشور  یبنیان یا صنعت خودرو

ثیرگذار در صنعت خودرو، به أحل آن است که ضمن به رسمیت شناختن هر دو نیروی محرکه ت  راه

درستی ایفا کنند. قدرت  شان سامان داده شود و هرکدام نقش خود را به های ولیتئحوزه اختیارات و مس

 د کند که گام نهادن در توسعه پایدار صنعت خودرو ارزشسیاسی باید با حکمرانی صحیح، فضایی را ایجا

از اصالح نظام بانکی و مالی کشور تا ایجاد امنیت  ،ها آفرین شود. طبیعی است که گستره وسیعی از فعالیت 

و  های مرتبط با منافع ملی در این زمینه ضروری است و امید در جامعه به همراه اجماع نخبگان بر آرمان

 سازی است.  نیاز خصوصی  پیش ،ندانه و دقیقحکمرانی هوشم

برد درخصوص ـ  از سوی دیگر باید دقت داشت که لزوم حکمرانی دقیق تنها برای ایجاد شرایط برد

گذار خارجی با توجه به   سرمایه ،کار اگر مهیا نباشد و  فضای کسب .شود گذار داخلی محدود نمی  سرمایه

اخلی را ندارد، به طریق اولی، در مسیر غیرهمسو با منافع ملی گام گذار د  های سرمایه بست  که پای آن

دلیل فقدان سیاستگذاری مناسب  نهد. شاهد این مدعا فضای صنعتی پسابرجام است که در آن فضا، به می

که در خدمت تولید داخل قرار گیرد،  شده بیش از آن های ایجاد و عدم انسجام استراتژیک صنعتی، فرصت

های خارجی که  هم شرکت آن ؛ده واگذاری آسان بازارهای داخلی به رقبای خارجی بوده استکنن  تسهیل

تر در جهت داخلی کردن تولید محصوالت خویش   گذاری عمیق  ترین ریسکی را برای سرمایه  کوچک

ورزانه  های استثمار که ریشه در سیاست متحمل نشدند. باید توجه داشت که این وضعیت بیش از آن

کار در  و  حاصل ناکارآمدی حکمرانی بر فضای کسب ،های خارجی در قبال بازار داخل داشته باشد شرکت

 ه است.کشور بود

 

 گانه 85استانداردهاي الزامی  -3-4-7

های خودروسازی داخلی و سازمان بازرسی و وقت با همیاری شرکت ایع، وزارت صن1378اواخر سال 

 یا یید نوع خودروأستند برای نخستین بار، کلیات مربوط به مقررات تتوان (ISQI)کیفیت استاندارد ایران 

TA (Type Approval) در ایران را گردآوری و تدوین کنند. 

 های یید شده اتحادیه اروپا به نام دستورالعملأپایه و برگرفته از استانداردهای ت البته این مقررات بر

EEC های خودروسازان کشور کنولوژی باال در این قاره و برنامهباکیفیت و ت یبود که به دلیل تولید خودرو
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 ها مورد استفاده قرار برای همکاری با خودروسازان اروپایی و نزدیک نمودن خود به استانداردهای آن

 بعداًعروف است که م 1سازی یا همسان این استانداردها در کالم فنی و تخصصی به هومولوگیشن. گرفت

 .صورت استانداردهای اجباری از خودروساز خواسته شد اندارد بهتوسط سازمان ملی است

گانه و در  63گانه،  52روند اجباری شدن رعایت این استانداردها برای خودروهای داخلی در سه فاز 

، گانه 52رعایت استانداردهای  1396ریزی شد. به این صورت که از ابتدای دی سال  گانه برنامه 85نهایت 

گانه خودرویی  85رعایت استانداردهای  1399گانه و از دی سال  63رعایت استاندارد  1398 سال  از دی

 .اجباری شد

بالطبع هدف اصلی از تدوین و ابالغ مجموعه استانداردهای اجباری خودرویی از سوی سازمان ملی 

از میان . است بودهاستاندارد، افزایش کیفیت، افزایش ایمنی، کاهش آالیندگی و افزایش کیفیت رانندگی 

)خودروهای سواری با حداکثر  M1سایز سواری خودروهای  مربوط بهاستاندارد  68گانه،  85استانداردهای 

استاندارد در  20استاندارد در سطح خودرو و  48است که  تن( 5/2سرنشین با راننده و وزن کمتر از  9

استاندارد بازبینی شده  44، ستاندارد قبلیا 50استاندارد جدید بوده و از  18باشد. تعداد سطح قطعات می

 است.

ای چون سیستم ترمز اضطراری،  های پیشرفته کارگیری سیستم در میان استانداردهای اجباری، لزوم به

الیت،  های روزتاب یا دی سیستم کنترل پایداری، کنترل فشار باد تایرها، حفاظت از عابران پیاده، چراغ

لحاظ  ،شود انحراف از مسیر نیز که در خودروهای مدرن روز دنیا یافت می نشانگر تعویض دنده و هشدار

دالر به قیمت بسته قطعات مورد  700حداقل مبلغی بالغ بر  ،با درنظر گرفتن این استانداردها است.شده 

قیمت برخی از این قطعات  شود.افزوده می گذاری( های طراحی و توسعه و صحهنظر از هزینه )صرف نیاز

 آورده شده است. 60شکل ر د

 الزمامکانات  ،تر از آنو مهم دشوار بوده مین قطعات مرتبط با استانداردهای جدیدأت ،دلیل تحریمه ب

 وجود ندارد.در کشور  محصول با استانداردهای وضع شده یید نوعأمرتبط با ت برای انجام تمامی آزمایشات

استانداردهایی که  ؛دشها همین موضوعات منجر به اجرایی نشدن این دست استانداردها و تعلیق آن

خیر در تولید و عرضه خودرو و افزایش تالطم در بازار أمنجر به ت صرفاًها در حال حاضر اجرایی شدن آن

تعداد  ECUه خودرو یا د. شایان ذکر است، رایانشوشده خودروها می داخلی و همچنین افزایش بهای تمام

 های بیشتر، نیاز به رایانه جدید دارد. صرفاًتواند مدیریت کند و برای دادهمشخصی ورودی و خروجی را می

                                                 
1
Homologation 
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منجر به تحمیل  ،های اجرای آنابالغ استاندارد و درنظر نگرفتن وجود یا عدم وجود امکانات و زیرساخت

با درنظر گرفتن سرانه تولید  ،جدید است. از سوی دیگر های جنبی فراوان بر مسیر توسعه محصوالت هزینه

(، خودرویی که بخواهد بخش عمده نیاز مردم کشورمان )دو دهک اول قیمتی( را 61شکل ناخالص ملی )

 تنی خواهد داشت.در صورت دارا بودن تمامی این استانداردها، همچنان قیمتی دست نیاف ،پاسخگو باشد

بایست با توجه به نقشه راه تدوین شده از پیش و حصول به عبارت دیگر، هرگونه تغییر در قوانین می

 د.شوهای کشور انجام اطمینان از زیرساخت

 

 
 گانه 85احراز استانداردهای  برایقیمت برخی قطعات مورد نیاز  -60شکل 

 
 (2016تولید ناخالص ملی و سرانه آن در کشورهای مختلف )سال  -61شکل 
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کند. مشاهده های ایمنی در کشورهای چین، برزیل و هند را مقایسه میالزامی بودن مشخصه 5جدول 

نیست. همچنین استفاده از چراغ در چین و هند الزامی  (ESC)شود که سیستم پایداری الکترونیکی می

در هیچ یک از این سه کشور الزامی  (GSI) راهنمای تعویض دنده سیستمو  (Auto Light)اتوماتیک 

-ها مینیست. لذا درنظر گرفتن وضعیت رعایت و الزام استاندارد در کشورهای مختلف و مطالعه علل آن

ست که الزم ا گر آن بررسی موارد ذکر شده بیان باشد.تواند در تدوین و الزام استانداردهای داخلی راهگشا 

انه را از گ 85برخی از استانداردهای  ،شوند است برای خودروهای اقتصادی که در کشور طراحی و تولید می

 اجباری بودن معاف کرد.

 های ايمنی در کشورهای مختلفالزامی بودن مشخصه -5جدول 

Exhaust Emission ISOFIX DRL GSI 
Auto 

Light 
TPMS 

Pedestrian 

Protection 
ESC Country No. 

CN5 (EU5) R R × × R × × CHINA 1 

Proconve Standard R R × × R × R BRAZIL 2 

BS V (ref. EU5) (*) × R × × × R × INDIA 4 

 : الزامی نیست.×

R.الزامی است : 

 شود. جام میتست ان NEDC)*(: بر اساس تغییر یافته 

 

زن محصوالت و بر اساس اعداد جدول در اتحادیه اروپا، برای هر سازنده خودرو متناسب با میانگین و

 CO2میانگین  ،شود و سپس در انتهای سال تعیین می CO2عنوان تارگت  به هدف، ابتدا یک 62شکل 

جرائمی درنظر  ،هدفمقایسه و به ازای مقادیر باالتر از  هدفلیدی محاسبه و با انتشار یافته از ناوگان تو

ای های توسعهتواند بر ترکیب سبد خودروهای تولیدی و برنامهترتیب خودروساز می بدین شود. گرفته می

بر این اساس الزم است که برای مصرف سوخت سبد محصوالت  ریزی داشته باشد.آتی خود برنامه

 عوارضی تدوین شود. ،سازی که خارج از حدود تعیین شده استاندارد هستندخودرو
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 گذاری اتحاديه اروپا بر انتشار آاليندگی خودروها قانوننحوه  -62شکل 

 خودرو(صنعت در  رویکرد جریان ساز )چهار هاي آتی وريفنا رویکرد تمرکز بر -3-5

های زیستی،  های مختلف در حوزه چهارم که مبتنی بر همجوشی فناوریبدون توجه به انقالب صنعتی 

 از بینخودروها به دشواری ممکن است.  توسعهالکترونیک، روباتیک و ارتباطات است، درک اهمیت روند 

ثیر خود قرار خواهد أآتی این صنعت را تحت ت ماهیتدنیا که  یساز در صنعت خودرو  چهار روند جریان

ساز دیگر نیز تحت   در جهان است. سه روند جریان« سازی خودروها  برقی» ،روندستین نخشک  داد، بی

، «پذیری خودروها  گسترش اتصال»گیرند که شامل:  پارادایم حاکم بر انقالب صنعتی چهارم شکل می

 است« نقل اشتراکی  و  نقل نظیر حمل  و  های جدید حمل ظهور صورت»و « گسترش خودروهای خودران»

 ند.شوها نیز بر روی بستر خودروهای برقی تعریف می همه آنکه 

عصر پیش رو، گذر از عصر تخصص به عصر داده است. در واقع صنعت درحال گذار از عصر اکتشاف به 

همجوشی با هوش مصنوعی  ،سازی یا توسعه محصوالت جدید قرار دارد. در این عصر عصر پیاده

محیطی ناشی   له صرفاً به برقی شدن خودرو بر اثر فشارهای زیستأساگر مدر این میان گریزناپذیر است. 

 شاید نتوان داده شود،ای تقلیل  شدن قوانین مصرف سوخت یا کاهش گازهای گلخانه از سختگیرانه 

همجوشی بین برقی  ،به عبارت دیگر. دکرای را که در دنیا درحال رخ دادن است، درک  عظمت پدیده

ها که مثالً برای  داده  های مرتبط با کالن برقی برای وصل شدن به کاربری شدن و متصل بودن وسیله

. بنابراین در این روند توسعه مد نظر است ،نجامداتواند به راهبری خودروهای بدون سرنشین بی خودرو می
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سویی است که   و  سمت ،گیرد ت میأهای فراوان نش های ناشی از هوشی که از همجوشی داده کاربری

در چارچوب انقالب صنعتی  سازی توسعه خودروهای برقی و برقیگران این مسیر در سر دارند. پس بازی

چهارم قابل توجیه است. مادامی که برقی شدن تنها در پاسخ به سختگیرانه شدن الزامات محیط زیستی و 

. در اتحادیه های مختلف عقب انداخت شاید بتوان آن را به بهانه درنظر گرفته شود،مصرف سوخت کاهش 

بیشتر باشد و درحال حرکت به  gr/km 110 از عدد حال حاضر نباید خودروها در 2COاروپا میزان انتشار 

های احتراقی کم حجم مقدور دستیابی به این اعداد دیگر با پیشرانه هستند. طبیعتاً gr/km 95الزام 

توان این چنین عنوان میین مثال دهد. با انیست و خودروسازان را به سمت خودروهای برقی سوق می

تر برای دستیابی به  را باید در یک نقشه راه بزرگ 2COگذاری کاهش آالینده  نمود که همین روند قانون

در زمینه  های آتی درنظر گرفت. با این نگاه، اگر کشوری صرفاًچهار رویکرد اصلی صنعت خودرو در سال

کارگیری کالن  حب و بههای ارتباطات و تصا ما در حوزه زیرساختا ،گذاری نماید خودروهای برقی سرمایه

 ،و در بهترین حالت انجام داده استای را  عمالً توسعه نامتوازن و شکننده باشد،نداشته  ایبرنامه ها داده

 .ماند دباقی خواه این خودروهاهای جدید و صرفاً مشتری مشتاق  کننده آگاه فناوری  مصرف

روند فروش و سهم بازار خودروهای برقی و هیبرید و همچنین افزایش سهم بازار این  63شکل 

سرعت  بهشود که روند تصاحب بازار این نوع خودروها دهد. مشاهده مینشان می 2021خودروها را تا سال 

میلیون  75/6ون خودروی تولید شده، میلی 81، از 2021در سال درحال افزایش است. با وجود این، 

بلکه از جنس  ،دهد که چالش اصلی این روند نه از جنس فنیاین اعداد نشان می خودرو برقی بوده است.

-دولت دو برابر خودروهای بنزینی است. در این حالت عموماً اقتصادی است. قیمت خودروهای برقی تقریباً

کننده   عنوان مشوق به مصرف نیمی از میزان قیمت خودرو را به یعنیشوند؛ ها هزینه باتری را متقبل می

روند،   کنند. این مالیات اضافی از دارنده خودروهای آالینده و فسیلی طلب می ،پردازند و از سوی دیگر می

 .(64شکل ) کشورهایی است که خودروهای برقی بخشی از ناوگان آن استافتاده در  روندی مرسوم و جا

شکل ( در SAEن خودرو )ابندی انجمن مهندس سازی در خودرو بر اساس تقسیم سطوح مختلف خودران

 ارائه شده است. 65
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 2021پايان سال روند فروش و سهم بازار خودروهای برقی و هیبريدی تا  -63شکل 

 

 
 2021خودروهای برقی و هیبريدی تا پايان سال  از فروش سهم بازارهای اصلی خودروهای سواری -64شکل 
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 SAEبندی تقسیمسطوح استفاده از اتوماسیون در خودرو بر اساس  -65شکل 
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 ،ها و الزامات محیط زیستیتواند ضمن کمک به حل دغدغهبنابراین گسترش وسایل نقلیه برقی می

اط با تغییرات پرشتاب محیطی دنیا در تبرانقل کشور در و  روزآوری صنایع مرتبط با حملزمینه را برای به

عالوه به ،کنندگان نوظهور فناوری اعم از ایجاد ،جا که بازیگران متعددی این عرصه مهیا سازد. از آن

اط وجود دارند، لزوم ساماندهی و تبراکنندگان متعدد در این  مینأتی در عرصه خودرو و تبازیگران سن

...( و  ها وزیرمجموعه ،همراه داشتن نقشه راه روشن در سطوح مختلف )خودرو ها بهسازی فعالیت یکپارچه

رسیدن به این  ظوربه منبیش از پیش ضروری است. اقدامات ذیل  ،سازی بازیگران متنوع این عرصه همگام

 هدف باید پیگیری شوند:

 ثیرگذار در هر دو حوزه خودروهای سبک و أایجاد سند توسعه وسایل نقلیه برقی با اجماع نهادهای ت

نفعان کلیدی در  های ذیفعالیت تمامیسازی  سازی و یکپارچه افزایی، همگام با تکیه بر هم سنگین

 این حوزه

 نفعان کلیدی و  بخشی به فرآیندها در تعامل با ذی سند از طریق شتاب سازی بسترهای اجرایی پیاده

 های مستمر برای غلبه بر موانع اجراییپیگیری

 های توسعه وسایل نقلیه برقی در کشور و افزایی بین بازیگران متعدد در استفاده و ایجاد زیرساخت هم

 ها با توجه به محدودیت منابعکاری اجتناب از موازی

 منظور دستیابی به مقیاس  نفعان متعدد به گرفته شده توسط ذی کار ههای بسازی ماژول تاندارداس

 اقتصادی تولید

 بندی اجرایی برای توسعه وسایل نقلیه برقی )از سطح خودرو  همراه زمان تدوین نقشه راه مشخص به

 شده های مرتبط( با توجه به مقتضیات بازار و اهداف تعیینتا سطح سیستم

 های اجرایی برای تخصیص آنهای دولتی و فعالیتها و حمایتدهی مشوق ها و جهتتعیین اولویت 

 خصوص در حوزه خودروهای عمومی دهی تولید محصول به منظور شتاب رفع موانع اجرایی به

 بوس( الخصوص اتوبوس، ون و مینی )علی

 ثمر رساندن فرآیندهای اجرایی از طریق  سازی محصوالت برقی و به شتاب بخشیدن به آغاز تجاری

 نفعان کلیدی تعامل و اقدامات مشترک با ذی

 باشد.در صنعت خودرو می آتیهای نظر در بسترسازی فناوری رویکردهای اساسی مد نشانگر 66شکل 
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 های نوين در صنعت حمل و نقلنظر در پروژه بسترسازی فناوری رويکردهای اساسی مد -66شکل 

 

سازی خودروهای سواری در  شده درخصوص برقی در این مسیر ضمن مطالعه و بررسی مسیر طی

ه و بر اساس دشهای پیشین بررسی در هرکدام از پروژه 1آمادگی سطح فناوری (، میزان67شکل کشور )

سازی در حوزه خودروهای  مطالعه رویکردهای غالب در صنعت خودروی دنیا، دو جریان اصلی برای برقی

سواری در اولویت قرار گرفته است که البته هر دو مسیر بر اساس توسعه و تبدیل گونه برقی بر روی 

 شده است. داده نشان 68شکل گیرد. این دو مسیر در پلتفرم دارای محصوالت بنزینی شکل می

باشد )خودروهایی دالر می 30000 با محدوده قیمتی حدوداً SUVمسیر اول متعلق به خودروهای 

(. طبیعتاً این خودروها بازار محدودی در کشورمان خواهند داشت، اما به سبب 2008نظیر گونه برقی پژو 

SUV پس از جانمایی باتری خواهند  2ترین نقطه خودرو تا کف زمین ناسبی از پایینبودن، فاصله م

داشت. در مقابل، درخصوص گونه سدان، این فاصله بدون تغییرات پلتفرمی در سیستم تعلیق یا کل کفی، 

که خودروهای  عالوه آنهای ناهموار کشورمان مناسب نخواهد بود. بهبسیار کم بوده و عمالً برای جاده

 دارند. SUVسدان عموماً در بازار کشش قیمتی کمتری نسبت به گونه 

                                                 
1
TRL 

2
Ground Clearance 
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-خودرو و آریای برقی در سایپا برای جریان اول درنظر گرفته شده در ایران K125از این رو خودروی 

هم افزايی بین دو خودروساز برای برقی الزم است  ءاند. شایان ذکر است که با توجه به اندازه اجزا

 یصورت گیرد. در هر دو سازی قوای محرکه برقی قی اين دو محصول برای مشترکتوسعه گونه بر

سازی خودروهای تارای برقی و شاهین برقی بهره کامل برده  ها ضروری است از تجربیات نمونهاین پروژه

 شود.

 

 
 کشور ها درسازی خودرو برقیدر  (TRL) آمادگی فناوری مسیر تکاملی سطح -67شکل 

 
 سازی در خودروهای سواری کشور اولويت دو مسیر  برای گسترش برقی -68شکل 
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 ،سازی ای در گسترش برقیبه آن پرداخته شده و نقش عمده 68شکل اما مسیر دومی که در 

ارد، مسیر مرتبط با توسعه خودروهای کوچک ارزان است. از این خصوص در کشورهای درحال توسعه د هب

توان خانواده محصوالت مبتنی بر پلتفرم اقتصادی را دارای اهمیت مضاعفی دانست، چرا که در آن رو می

 10000توان به توسعه خودروی برقی ارزان قیمت نیز دست یافت )خودرویی با قیمت کمتر از پلتفرم می

 (.دالر

خصوص در کشورهای سازی به اکنون نقش بسیار مهمی در گسترش برقی کوچک هم خودروهای

ترین محصوالت برقی در چین، یک مدل از خودروی  که یکی از پرفروش طوریبه ،درحال توسعه دارند

جایی رکورد فروش  هباشد که عمالً باعث جابهزار عدد خودرو در سال می 350برقی کوچک با فروش 

نکته حائز اهمیت در این میان آن است که خودروهای  رقی در سال گذشته شده است.خودروهای ب

 69شکل  کنند. درهای نوین حمل و نقل اشتراکی نیز نقش پررنگی را ایفا میکوچک برقی در صورت

است.  نشان داده شده ،کار رفتهبهخودروی کوچک برقی که در شبکه حمل و نقل عمومی شهر پاریس 

صورت مستمر  برای موفقیت نقشه راه ترسیم شده برای خودروسازان، پایش آن بایستی به ،شایان ذکر است

 صورت گیرد.

 

 
 توسعه حمل و نقل اشتراکی برای در شهر پاريس ارزان برقی یاستفاده از خودرو -69شکل 

 

 توان به شرح ذیل خالصه کرد:را میدر این بخش  شده حاصل یو دستاوردهااقدامات کنون  تا

 سازی در خودروهای سواری و تفکیک نقش خودروسازان داخلی تهیه نقشه راه برقی 

 افزایی بین دو خودروساز اصلی برای دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید در  هماهنگی برای ایجاد هم

 قوای محرکه برقی

 رتبط در توسعه خودروی اقتصادی برقی تخصیص نقش م 
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 تجاری صنعتی های برقی در مناطق آزاداستفاده از ابزار واردات برای توسعه فناوری 

 ریزی برای توسعه خودروهای متصل و استفاده از آن برای ارتقاء خدمات پس از فروشبرنامه 

 ی برای توسعه آن در کشور از ریزهای بالقوه در توسعه خودروهای خودران و برنامهشناسایی ظرفیت

 های نوین در صنعت خودروطریق ایجاد قطب فناوری

بنیان کردن صنعت خودرو، درنظر گرفتن پلتفرم  ضمن بیان سه رویکرد اصلی عنوان شده برای دانش

عنوان پروژه پایلوت برای گذار تحول گرای صنعت خودرو ضروری است. در  خودروی مدرن اقتصادی به

 موارد ذیل باید مد نظر قرار گیرد:همین مسیر 

  هزار خودرو در سال )خانواده  500هم افزایی بین خودروسازان داخلی برای دستیابی به تیراژ

 محصول(

 سنتر و پژوهشکده پشتیبان توسعه محصول  ایجاد مدل تکنو 

 شدهاساس اهداف قیمتی تعیین  مبنای قراردادهای تضمین خرید بر سازان بر جلب مشارکت قطعه 

 مین بر مبنای منطق پلتفرمأتولید و ت 

  توسعه مدل برقی ارزان قیمت 

 کارگیری مدل برقی ارزان قیمت متصل در حمل و نقل اشتراکی )تجربه موفق در دنیا( هب 

  استفاده از سازندگانTIER1 مین خودروهاأدر طراحی و ت 

 



 

 

 

 

                                             فصل چهارم

 یراندر ا یکلتعت موتورسصن
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 مقدمه -4-1

سال سابقه دارد. با درنظر  60ای طوالنی بوده و نزدیک به صنعت موتورسیکلت در ایران دارای پیشینه

گرفتن پارامترهایی چون کاهش زمان تردد در ترافیک شهرهای بزرگ، هزینه پایین تعمیرات و نگهداری، 

خودرو و سوخت، این وسیله نقلیه همواره از محبوبیت باالیی  استفاده در کسب و کارها، و افزایش قیمت

ها تولید موتورسیکلت در برخوردار بوده است. با این همه در تمامی این سال ماندر میان مردم کشور

کشور صرفاَ متمرکز بر فرآیند مونتاژ بوده و این صنعت در حوزه دستیابی به خودکفایی و باال بردن عمق 

گاه موفق شامل موتور احتراقی و گیربکس هیچ ،های مهم موتورسیکلتخصوص در بخش به ،داخلی سازی

ویژه از  عمده فعالیت خود را بر واردات محصوالت، به ،ن صنعت موتورسیکلتنبوده است. در واقع فعاال

اند و در حوزه تحقیق و توسعه به منظور دستیابی به دانش فنی کشورهای چین و هند، معطوف ساخته

 .ستا دهیگذاری خاصی به انجام نرس احی موتورسیکلت و یا انتقال فناوری به کشور سرمایهطر

توان و به منظور ایجاد تحول در صنعت موتورسیکلت کشور، سه رویکرد را میاین مقدمه با توجه به 

 متصور شد:

 ش به منظور تیراژ و پر فرو رویکرد اول در حوزه افزایش عمق داخلی سازی در مورد محصوالت پر

تنها دانش طراحی و تولید موتورسیکلت در کشور نهادینه  دستیابی به پلتفرم بومی: در این بخش نه

گیری از قطعات داخلی سازی شده به منظور ایجاد  کنندگان امکان بهره خواهد شد، بلکه تولید

تنها از خروج  نههای متنوع در طراحی و ساخت موتورسیکلت را خواهند داشت. این رویکرد معماری

امکان طراحی  ،های کشور جلوگیری خواهد کرد، بلکه مبتنی بر دانش فنی حاصل شدهسرمایه

وجود آمده و شرایط صادرات به سایر کشورها را فراهم خواهد  های مختلف بهموتورسیکلت در کالس

 آورد.

 ظر گرفتن سهم بزرگ های برقی: با درنرویکرد دوم در حوزه طراحی، توسعه و تولید موتورسیکلت

خصوص در  ها و آلودگی هوا و محیط زیست، بههای بنزینی در انتشار آالیندهموتورسیکلت

ها ها و آلودگیهای برقی با هدف کاهش این آالیندهکالنشهرهای کشور، توسعه و تولید موتورسیکلت

ای برخوردار ویژه های سالمت و کاهش مصرف سوخت از اهمیتدر کنار افزایش ایمنی، کاهش هزینه

های برقی است. طی سالیان اخیر، چندین شرکت دانش بنیان در حوزه طراحی و ساخت موتورسیکلت

های ها شامل سیستم باتری و مدیریت آن، الکتروموتور، کنترلر، شارژر باتری، مبدل های آنو سیستم

ر حال حاضر پتانسیل بسیار توان گفت داند و میولتاژ، و واحد کنترل مرکزی در کشور فعال بوده
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توان ریزی صحیح و اختصاص اعتبارات الزم میباالیی در این بخش وجود دارد. لذا با مدیریت و برنامه

های داخلی امیدوار های کشور با تمرکز بر توانمندیسازی سهم قابل توجهی از موتورسیکلت بر برقی

 بود.

 ها و های برقی: با توجه به محدودیتوتورسیکلترویکرد سوم در حوزه ایجاد زیرساخت سواپ در م

های برقی، که مهمترین های مداوم پیرامون عملکرد، عمر و هزینه سیستم باتری موتورسیکلتنگرانی

ترین بخش این قبیل وسایل نقلیه هستند، ایجاد زیرساخت سواپ باتری به منظور و گران قیمت 

 باشد.ناب ناپذیر میهای برقی، امری اجتوتورسیکلتپیمایش مطمئن، مدیریت انرژی و هزینه در م
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 1400آمار تولید موتورسیکلت در سال  -6جدول 

 شماره گذاری موتورسیکلت ماه/

 1400در سال  ها شرکت
 مجموع اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

 55690 20654 780 1432 5127 4496 4873 3941 3839 4391 3931 2053 173 ورگروه صنعتی نیرو موت

+ کویر موتور  یکتاز سیکلت کویر

 اوراسیا
604 1487 2571 4200 2462 4012 3536 2121 2883 4036 3819 6028 37759 

 20733 5899 804 1192 1309 1001 1332 1694 1694 1353 2356 1623 476 نیکران موتور پاسارگاد

 16624 3785 601 742 2004 1152 1603 1737 1288 1454 1439 819 0 بهرو سیکلت + سرعت سیکلت کویر

 10022 1691 213 421 865 167 1348 1293 612 642 1797 841 132 دینو موتور قم

 8025 139 113 245 844 402 1013 1583 872 487 846 1109 372 پیشرو گستر فارس

 12691 3844 676 1651 798 268 453 1193 358 344 2565 472 69 شاهین موتور

 10882 3335 388 685 766 410 968 765 720 678 954 798 415 جهان همتا سیکلت بناب

 7450 1084 181 24 1051 518 1100 859 602 503 660 676 192 هانی موتور البرز

 7120 1084 302 372 84 480 288 816 728 850 1193 771 152 سهند سیکلت سپاهان

 8921 3066 509 365 433 316 274 850 301 455 1007 950 395 ساالر گستر آسیا

 6069 460 508 348 407 523 430 466 250 670 1130 777 100 متین خودرو

 9588 3768 677 832 703 326 714 1278 586 193 395 116 0 کبیر موتور کازرون

 5548 1863 141 34 189 317 133 759 177 573 486 674 202 همتا خودرو آذربایجان

 5673 897 930 520 626 68 327 457 657 134 794 255 8 نیرو محرکه

 3435 145 18 15 93 91 414 518 217 605 695 516 108 همراه سیکلت جهان

 3701 601 0 0 0 40 37 547 401 502 1249 186 138 آرمان موتور فارس
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 4737 1389 318 272 453 300 241 246 315 957 106 140 0 ایران دوچرخ

 2969 128 104 22 279 86 283 481 436 807 152 100 91 سپهر خودرو

 4022 1192 47 166 680 178 68 108 48 136 590 728 81 صنعت موتور شکوهیه

 3251 537 36 117 1066 95 280 192 48 89 330 407 54 پاسارگاد سیکلت فارس

 2932 237 90 396 448 302 174 473 246 216 56 294 0 از موتورتکت

 2683 514 27 0 223 259 172 248 235 329 190 390 96 زمرد کویر

 2417 284 17 0 315 66 52 216 316 406 350 375 20 چابکرو البرز

 2746 466 98 90 117 225 285 358 215 325 90 387 90 ثاقب خودرو

 3232 1193 0 119 240 252 90 465 168 235 372 54 44 تیزپر توس

 2106 90 96 35 336 0 0 161 118 306 556 120 288 سپاهان سیکلت کوهپایه

 3647 857 539 484 139 91 243 449 208 260 377 0 0 پگاه موتور بینالود

 2720 559 292 141 355 134 198 301 167 236 153 184 0 توسن محرکه شرق

 1566 0 0 0 747 187 76 141 60 108 194 12 41 ز ما دو نفراوج پروا

 2785 1441 2 9 0 3 100 215 115 200 300 400 0 عرفان سیکلت ایرانیان

 1435 209 0 6 56 0 122 244 265 317 46 140 30 زشباب خودرو رو

 1391 96 16 81 128 142 10 20 47 322 235 229 65 روان سیکلت

 1272 404 0 0 196 187 0 0 0 0 158 327 0 تک آور مبید

 579 0 0 0 40 0 0 0 230 0 309 0 0 ستاره صنعت و معدن البرز

 674 0 40 60 110 30 90 121 0 123 60 40 0 ماشین سازی شاهین شهر سپاهان

 614 0 36 141 22 23 62 128 9 13 44 136 0 جهانرو

 709 289 12 0 151 93 0 0 1 0 0 163 0 پیشتاز موتور توس

 299 61 20 60 83 0 0 45 30 0 0 0 0 توسعه جذب خورشید انرژی گهر
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 34 0 0 0 0 0 0 0 0 24 10 0 0 فن گستران خودرو توسن

 90 50 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 فناور پالستیک

 66 43 0 0 0 0 18 0 1 4 0 0 0 اصفهان سیکلت

 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 دانش بنیان اسپیدار

 95 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الی رو هوا پاکع

 51 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فناوری سپاهان

 34 7 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سکان صنعت پارس

 279099 68389 12623 15113 24406 15355 21407 27380 19042 23447 28746 18755 4436 مجموع
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 1401تولید موتورسیکلت در دو ماه اول سال  آمار -7جدول 

 مجموع  اردیبهشت فروردین 1401ها در سال  شرکت شماره گذاری موتورسیکلت ماه/

 9145 6947 2198 + کویر موتور اوراسیا یکتاز سیکلت کویر

 5839 5839 0 گروه صنعتی نیرو موتور

 4287 4089 198 کبیر موتور کازرون

 3262 2367 895 کلت کویربهرو سیکلت + سرعت سی

 1936 1777 159 متین خودرو

 1713 1713 0 پیشرو گستر فارس

 1323 833 490 همراه سیکلت جهان

 1295 1197 98 تکتاز موتور

 1155 1155 0 دینو موتور قم

 1065 1065 0 پاسارگاد سیکلت فارس

 1034 936 98 هانی موتور البرز

 849 549 300 سهند سیکلت سپاهان

 810 506 304 عرفان سیکلت ایرانیان

 755 561 194 توسن محرکه شرق

 733 82 651 آرام سیکلت ما دو نفر

 729 729 0 نیکران موتور پاسارگاد

 727 356 371 ایران دوچرخ

 669 669 0 زمرد کویر

 640 640 0 شاهین موتور
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 627 432 195 ثاقب خودرو

 626 626 0 همتا خودرو آذربایجان

 610 610 0 مان موتور فارسآر

 505 305 200 پگاه موتور بینالود

 465 234 231 سپهر خودرو

 465 316 149 جهانرو

 449 421 28 صنعت موتور شکوهیه

 411 344 67 شباب خودرو روز

 402 402 0 سپاهان سیکلت کوهپایه

 400 400 0 نیرو محرکه

 354 354 0 تک آور مبید

 198 148 50 اصفهان سیکلت

 175 175 0 تیزپر توس

 138 138 0 روان سیکلت

 117 70 47 پیشتاز موتور توس

 99 99 0 ماشین سازی شاهین شهر سپاهان

 76 76 0 جهان همتا سیکلت بناب

 33 33 0 فن گستران خودرو توسن

 12 12 0 سکان صنعت پارس

 4 4 0 دانش بنیان اسپیدار

 44132 37209 6923 مجموع  

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 پیوست

 هاي خودروساز داخلیظرفیت شرکت
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 های خودروسازی داخلی برای تولید خودروی سواری و وانتهای فعال در شرکتظرفیت -8جدول 

 رديف
نام شرکت 

 خودروساز

 ظرفیت تولید بر مبنای

 برداری پروانه بهره

 تولید

 1400 تا 1390

ماهه  چهارتولید 

 1401اول 
 خط مونتاژ خط رنگ (G2و  G1خط بدنه ) قوای محرکه کاری سخط پر

 1.176.000 928.000 1.254.000 1.025.000 610،000 151،000 5،800،000 881.000 خودرو ایران 1

 1.549.000 1.132.000 2.060.000 775.000 670،000 137،000 5،131،000 733.000 سایپا 2

 40،000 7،700 182،000 52.000 بهمن 3
500.000 

 اندازی درحال راه
303.000 116.000 149.000 

 232.000 188.000 200.000 100.000 0 23،700 411،000 60.000 مدیران خودرو 4

 105.000 83.000 177.000 0 50،000 7،600 280،000 38.000 کرمان 5

 110.000 0 0 0 0 2،100 2،000 100.000 فردا 6

 3.321.000 2.447.000 3.994.000 2.416.000 137.000 329.000 11.806.000 1.864.000 جمع )دستگاه(

 

 

 

 

 

 

 

 



 118 1401 تابستان  –وزارت صنعت، معدن و تجارت  – شدن صنعت خودرو انیدانش بن کردیرو نییتب  ه

 
 های خودروسازی داخلی برای تولید خودروی سواری و وانتهای نیمه فعال در شرکتظرفیت -9جدول 

 رديف
نام شرکت 

 خودروساز

 ظرفیت تولید بر مبنای

 برداریپروانه بهره

 تولید

 1400 تا 1390

ماهه  چهارتولید 

 1401اول 
 خط مونتاژ خط رنگ (G2و  G1خط بدنه ) قوای محرکه

 110،000 0 0 0 45 0 165،000 آرین پارس موتور 1

 33،000 0 0 0 165 631 100،000 نورا موتور پارس 2

 33،000 0 0 0 127 64 100،000 ایلیا موتور 3

 144،000 0 0 0 554 288 35،000 مکث موتور 4

 33،000 33،000 33،000 0 278 1،308 35،000 ارس خودرو دیزل 5

 1،000 0 0 0 174 1،067 300 سروش دیزل مبنا 6

 354،000 33،000 33،000 0 1،350 3،400 435،000 دستگاه(جمع )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 119 1401 تابستان  –وزارت صنعت، معدن و تجارت  – شدن صنعت خودرو انیدانش بن کردیرو نییتب  ه

 
 تولید خودروی سواری و وانتهای خودروسازی داخلی برای های غیرفعال در شرکتظرفیت -10جدول 

 رديف
نام شرکت 

 خودروساز

 ظرفیت تولید بر مبنای

 برداریپروانه بهره

 تولید

 1400 تا 1390

تولید چهار ماهه 

 1401اول 
 خط مونتاژ خط رنگ (G2و  G1خط بدنه ) قوای محرکه

 65،000 0 0 4،600 100،000 خودروسازان بم 1
133،000 

 در حال راه اندازی
83،000 

2 
گروه  خودرو/ دیار

 صابر
85،000 11،000 0 0 22،000 22،000 22،000 

 100،000 28،000 0 0 0 3،700 20،000 کارمانیا 3

 77،000 55،000 55،000 0 0 180 20،000 عظیم خودرو 4

 0 0 0 0 0 11،800 35،000 خودروسازان راین 5

6 
 صنعت خودروسازی

 ذربایجانآ
165،000 4،300 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 3،100 4،000 مرتب سیف خودرو/ 7

 0 0 0 0 0 2،300 6،000 ریگان خودرو 8

 0 0 0 0 0 360 - کیش خودرو 9

 0 0 0 0 0 180 - کارسان یکتا 10

 0 0 0 0 0 - 10،000 سناباد خودرو 11

 0 0 0 0 0 - - پارسیان موتور مانلی 12

 282،000 238،000 142،000 0 0 42.000 445.000 دستگاه(جمع )

 



 120 1401 تابستان  –وزارت صنعت، معدن و تجارت  – شدن صنعت خودرو انیدانش بن کردیرو نییتب  ه

 
 

 

 

 

 

 های خودروسازی داخلی برای تولید خودروی سواری و وانتغیرفعال در شرکت های فعال، نیمه فعال ومجموع ظرفیت -11جدول 

 پرسنل نوع واحد رديف
 ظرفیت

 برداری بهره

 تولید

 1400 تا 1390

ماهه  چهارتولید 

 1401اول 

 خط پرس

 کاری
 خط مونتاژ خط رنگ (G2و  G1بدنه ) خط قوای محرکه

 3،321،000 2،447،000 3،994،000 2،416،000 2.427.000 329،100 11،806،000 1،864،000 111،000 فعال 1

 354،000 33،000 33،000 0 0 1،350 3،400 435،300 1،340 نیمه فعال 2

 282،000 238،000 142،000 0 88،000 0 42،000 445،000 720 غیرفعال 3

 3،957،000 2،718،000 4،169،000 2،416،000 2،515،000 330،000 11،851،000 2،744،000 113،000 (جمع )دستگاه

 

 

 

 

 

 

 



 121 1401 تابستان  –وزارت صنعت، معدن و تجارت  – شدن صنعت خودرو انیدانش بن کردیرو نییتب  ه

 
 هادر سطح استان خط موتور، خط بدنه، خط رنگ و خط مونتاژ ،(G2و  G1کاری )های پرسمجموع ظرفیت -10جدول 

 استان رديف

 کاری خط پرس
 قوای محرکه

 )موتور(
 خط مونتاژ خط رنگ بدنهخط 

 سهم از کل ظرفیت سهم از کل ظرفیت سهم از کل ظرفیت سهم از کل ظرفیت سهم از کل ظرفیت

 %51 2،007،000 %61 1،665،000 %65 2،718،000 %71 1،722،000 %74 1،852،000 تهران 1

 %13 520،000 %16 430،000 %11 441،000 %8 194،000 %2 50،000 کرمان 2

 %8 315،000 %9 243،000 %10 415،000  0 0 %5 141،000 هاناصف 3

 %4.5 182،000 %7 193،000 %7 281،000  0 0  0 0  خراسان 4

 %6.5 260،000 %2 55،000 %3 138،000  0 0 %1 34،000 مرکزی 5

 %5 188،000 %2 44،000 %2 88،000 %21 500،000 %11 268،000 البرز + قزوين 6

 %3.5 144،000 %1 33،000 %1 33،000 0 0 0 0 قیشر آذربايجان 7

 %2 77،000 %2 55،000 %1 55،000 0 0 0 0 لرستان 8

 %3 110،000 0 0 0 0 0 0 %7 170،000 سمنان 9

 %1.5 66،000 0 0 0 0 0 0 0 0 مازندران 10

 %1 44،000 0 0 0 0 0 0 0 0 فارس 11

 %1 44،000 0 0 0 0 0 0 0 0 کرمانشاه 12

 %100 3،957،000 %100 2،718،000 %100 4،169،000 %100 2،416،000 %100 2،515،000 دستگاه(جمع )

 



 122 1401 تابستان  –وزارت صنعت، معدن و تجارت  – شدن صنعت خودرو انیدانش بن کردیرو نییتب  ه

 
 های خصوصی( در شرکتG2و  G1کاری )های پرسمجموع ظرفیت -11جدول 

 ~)دستگاه(  جمع ظرفیت استان ~ دستگاه() ظرفیت برآورد شده شرکت استان رديف

1 

 تهران

 136،000 اطاپرس

584.000 

 102،000 زه پیکر قرنسا 2

 90.000 صنعت چکاد 3

 68.000 متحد پویش پارس 4

 68.000 قطعه امین تولیدی سحر 5

 60.000 گستران قالب 6

 60.000 سازه پردازان 7

8 

 البرز

 102،000 پوالد صنعت هونامیک

268.000 
 68.000 ماژین صنعت 9

 64.000 مهندسی خور 10

 34.000 ان شایان کوشاقطعه ساز 11

12 
 سمنان

 102،000 صنعتی روستا
170.000 

 68.000 غرب استیل 13

 34.000 34.000 ماشین سازی تکالن مرکزی 14

 68.000 68.000 (قطعات خودرو کویر سامیار )غیرفعال اصفهان 15

 1.124.000 کاری خصوصی مجموع ظرفیت پرس

 


