سه شنبه

 9دی 1399

 29دسامبر2020

روزنامه اقتصادی صبح ایران
صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
ناهید طاهرخانی
جانشین مدير مسئول:
مریم طاهرخانی
سردبیر:
امیر نیکرویان
میثاق اخالق روزنامه نگاری در سایت روزنامه

 14جمادی االولی 1442

شماره 1566

توزیع و امور مشترکین:
رسانه گستر کیهان-نشر گستر
نشانی دفتر مرکزی:
تهران جمالزاده شمالی  -نبش زند
پالک  -260واحد4
تلفن66929227 :
چاپ :ریحان

 8صفحه  2000تومان

نشانی سایت روزنامه:
نشانی پست الکترونیک:
نشانی روزنامه در فضای مجازی:

@akhbaresanatnews

جزئياتي از پورشه  ،959ابرخودروي مسابقات رالي پاريس-داکار
اگر تصادفاً يک پورشه  959داريد ،با اطمينان مي توانيد جواب دهيد« ،بله».
پورشه براي توسعه و سپس نمايش  959ابرخودروي خود در دهه  1980به رالي
طاقت فرساي پاريس-داکار رفت .برنده اين مسابقه رالي منجر به توليد ابرخودروي
پورشه  959شد.
ابرخودروي پورشه  959از سال  1986تا  1993ساخته شد و در اين مدت
انقالبي در دنياي ابرخودروها ايجاد کرد .اين وسيله نقليه پيشرفته فني ،ويژگي
هاي کنترل شده توسط رايانه و کمکهاي راننده را ارائه مي داد که قب ً
ال هرگز در
خودروهاي جاده اي ديده نمي شدند.
پورشه  959با پيشرانه تخت-توربو شش سيلندر ،قدرت  444اسب
بخار ( 331کيلووات) و گشتاور  369پوند فوت ( 500نيوتن متر) توليد

اخبار
تاخير در تحويل خودرو زير ذرهبين مجلس

نايب رييس کميسيون صنايع مجلس اظهار داشت :اين تحقيق و
تفحص قرار است که روي قيمت ،کيفيت و زمان تحويل انجام شود.
براي مثال تاخير در زمان تحويل ،خدمات پس از فروش يا مسئله
کيفيت مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
علي جدي در مورد آغاز تحقيق و تفحص مجلس در حوزه خودرو
اظهار کرد :سه گروه درخواست تحقيق و تفحص از حوزه خودرو را
کرده بودند ،پيش از روي کار آمدن آقاي رزم حسيني از مديران وزارت
صمت دعوت کرديم که در اين مورد توضيح دهند اما نمايندگان قانع
نشدند .بنابراين در کميسيون رايگيري و تصميم بر اين شد که تحقيق
و تفحصي در اين مورد انجام گيرد که هفته گذشته نيز در صحن
مجلس راي آورد.
وي افزود :اين تحقيق و تفحص قرار است که روي قيمت ،کيفيت
و زمان تحويل انجام شود .براي مثال تاخير در زمان تحويل ،خدمات
پس از فروش يا مسئله کيفيت مورد بررسي قرار خواهد گرفت .با
تصويب در صحن مجلس کار رسما شروع شده و بايد براي اين موضوع
تيمي تشکيل شود.
نايب رييس کميسيون صنايع مجلس در پاسخ به سوالي پيرامون
تحقيق و تفحصهاي قبلي در اين حوزه گفت :موضوع گزارشهاي
تحقيق و تفحصهاي قبلي در کميسيون مطرح شد اما نمايندگان
گفتند که آن گزارش اقناعشان نميکند و پاسخي به سوالهاي آنها
داده نشده است .تحقيق و تفحص ميتواند در تخلفات موردي ورود
کند و اصالح ساختاري نميکند.
جدي افزود :ممکن است در گذشته هم تحقيق و تفحص صورت
گرفته باشد اما نميشود گفت چون قبال انجام شده ديگر نبايد تحقيق
و تفحص شود .اينکه با افزايش و چند برابر شدن قيمت ارز حقوق
مصرفکنندگان رعايت شده يا خير؛ نياز به تحقيق و تفحص دارد و
مجلس هم ابزار ديگري جز اين اقدام در اين مورد ندارد .اما قطعا از
گزارشهاي قبلي استفاده خواهد شد.

آيا خودرو ملي ترکيه
وارد بازار ايران خواهد شد؟

توگ ( )TOGGمحصولي است که از آن به عنوان خودروي
ترکيه ياد ميشود .چندي پيش در سايت  ir.carبه معرفي اين خودرو
و مشخصات فني آن پرداختيم که مي توانيد در اينجا مشاهده نماييد .
«گورجان کاراکاش» مديرعامل اين شرکت در مراسم رونمايي اين
خودرو از توليد دو نوع متفاوت اين خودرو با قدرتهاي  400و 200
اسب بخار خبر داد .ايشان بيان کردند که باطري تمام بومي اين خودرو
در کمتر از  30دقيقه به ميزان  80درصد شارژ ميشود و با هر بار شارژ
ميتوان  500کيلومتر مسافت را طي کرد .اين خودرو حاال به صورت
رسمي وارد بازار شده است.
توگ که مخفف نام طوالنيتر شرکت (گروه ابتکار اتومبيل ترکيه)
است ،با سرمايه پنج شرکت ترکيه تاسيس شده است .اين شرکت
ميگويد تا پانزده سال آينده پنج مدل مختلف الکتريکي به بازار عرضه
خواهد کرد.
اين خودرو قرار است با قيمت  16500دالر به بازار عرضه شود.
 TOGGيک خودروي تمام برقي است که با احتساب قيمت 26
هزارتومان به ازاي هر دالر ،قيمت تمام شده آن در حدود  430ميليون
تومان خواهد بود؛ تقريبا معادل قيمت يک دنا پالس توربو اتوماتيک
در بازار ايران.
در حالي قيمت توگ خودروي ملي ترکيه  450ميليون تومان
اعالم شده است که هنوز پاي اين خودرو به بازار ايران باز نشده و
مشخص نيست قيمت آن در داخل کشورمان چقدر اعالم مي شود.
اما با فرض اينکه اين خودرو در بازار ايران نيز همين قيمت را
داشته باشد ،مي توان اين خودرو را با ساندرو استپ وي مقايسه کرد که
قيمتي حدود  450ميليون تومان در بازار خودرو دارد.
خودروي ملي ترکيه توسط استوديوي ايتاليايي طراحي شده
است .توگ ميگويد که طرح ساده و مدرن ماشين با الهام از
فرهنگ آناتولي و سليقه بازار ترکيه طراحي شده و با نيازهاي بازار
جهاني مطابقت دارد.
ترکيه در دهه گذشته سرمايهگذاري زيادي براي جلب
خودروسازان جهان انجام داد و اکنون با توليد بيش از يک ميليون 500
هزار دستگاه خودرو در سال ،پانزدهمين توليدکننده خودرو در جهان
است .صادرات خودرو اکنون يکي از مهمترين منابع درآمد ترکيه است.
به گفته اتحاديه صادرکنندگان صنعت خودرو ،اين کشور در يازده ماه
اول سال  2019بيش از  28ميليارد دالر از صادرات خودرو و قطعات
درآمد داشته است.

راه اندازي سامانه ارتباط دوسويه
با مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو

در راستاي ارتباط موثر و هرچه بيشتر گروه صنعتي ايران خودرو با
جامعه و مشتريان ،سامانه ارتباط با مديرعامل اين خودروساز در فضاي
مجازي راه اندازي شد.
به گزارش ايکوپرس -به منظور تقويت و افزايش کانال هاي
ارتباطي ايران خودرو با جامعه و مشتريان ،سامانه ارتباط با مديرعامل
اين شرکت در فضاي مجازي با شماره  09102297110راه اندازي
شده است.
به اين ترتيب ،تمامي شهروندان ،مي توانند از طريق ارسال پيام
به اين شماره در بستر پيام رسانهاي سروش ،بله ،ايتا و آي گپ ،به
صورت مستقيم با مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو ارتباط برقرار
کرده و سواالت و پيشنهادهاي خود را درباره محورهاي مختلف فعاليت
اين خودروساز عنوان کنند.
اين کانال ارتباطي ،دوسويه خواهد بود و مشتريان پاسخ سواالت
خود را از طريق همين شماره دريافت خواهند کرد.
گفتني است ،کانال ارتباط مستقيم با مديرعامل گروه صنعتي
ايران خودرو در کنار مرکز تماس به شماره  096440که به صورت
شبانه روزي جهت پيگيري درخواستها ،در خدمت مشتريان است،
پاسخگوي مردم خواهد بود .

مي کند .اين موتور چشمگير با يک گيربکس  6سرعته دستي متصل شده
بود که از طريق سيستم چهار چرخ متحرک کنترل الکترونيکي نيرو را
به زمين مي فرستاد .اين سيستم چشمگير براي پورشه اولين سيستم
بود و به رانندگان و رايانه ها اجازه مي داد تا نحوه مديريت برق  959را
تعيين کنند.
اين پيشرانه منحصر به فرد عملکرد چشمگيري را در جاده و خارج از جاده
ارائه داد که باعث شد منتهي به پورشه  959در رالي پاريس-داکار در سال 1986
مقام اول و دوم را کسب کند .ديدن اين ابرخودروها با پوشش گل و الي در صحنه
رالي ،برتري در مسابقات اتومبيلراني و نمايش کاملي از تسلط پورشه در ادغام
فناوري جديد در اتومبيلراني است.

هنر نمدمالی در شیراز عكس :امیر صادقیان/تسنیم

طراحيهاي تکراري خودروهاي ايراني و کيفيت پايين صداي وزير را هم درآورد!

 2ماهي مي شود که رزم حسيني ،وزير صمت شده و با
روي کار آمدن او صحبت هاي جديدي درباره خودرو صورت
گرفته است .صنعتي که چندين سال رويکرد ثابتي داشت،
اکنون دچار تحوالت اساسي شده است چرا که وزير صمت
جديد از کيفيت خودروهاي داخلي رضايت ندارد.
در سايه کيفيت پايين خودروهاي مونتاژي که در طي
ساليان گذشته ارتقا و بهبودي هم نيافته اند ،بايد به طراحي
هاي تکراري آنها اشاره کرد که هر از گاهي با تغيير رنگ سقف
يا شکل چراغ ها و يا سپرها اقدام به رونمايي از محصوالت
جديد خود مي کنند  .در  3 ،2اخير هم با ذکر کلمه کراس در
نام خودرو و اضافه کردن روف ريل به سقف محصوالت قديمي
سعي در معرفي خودرويي جديد و با قيمت باالتر مي کنند .
اين مقام مسئول تاکنون در هر مجمعي که قرار گرفته،
از کيفيت پايين خودروهاي داخلي اعالم نارضايتي کرده و گويا
درد دل مردم که سال هاي طوالني از کيفيت پايين خودروها
ناراضي بودند را شنيده و اکنون به دنبال افزايش کيفيت است
تا شايد رضايتي از صنعت خودرو جلب شود.
عليرضا رزم حسيني وزير صنعت معدن تجارت در اين
خصوص گفته است :متاسفانه در حوزه صنعت خودرو عقب
افتادگي داريم و آن طور که بايد در ساخت داخل پيش نرفته
ايم که اين رويه نتيجه تحريم هاست و در نهايت نشان داد
صنعت خودرو چقدر وابستگي به ارز دارد .بابت خودروهاي بي
کيفيت از مردم عذرخواهي ميکنم و شرمنده ايم که نتوانستيم
براي مردم خودرو باکيفيت توليد کنيم.
وزير صمت ادامه داد :اميدواريم در جهت ساخت داخل
بهتر حرکت کنيم و در زمينه خودرو تصميمات خوبي
ميگيريم و شرکتهاي دولتي را بايد ايجاد کنيم.
از طرفي پيروز بخت رئيس سازمان ملي استاندارد هم
گويي به دنبال توقف توليد خودروهاي بي کيفيت است و اين
موضوع ميتواند تهديدي براي خودروسازان باشد.
کيفيت خودروها بايد ارتقا يابد
نيره پيروزبخت رئيس سازمان ملي استاندارد در خصوص
ارتقاي کيفيت خودروهاي داخلي ،گفت :با توجه به رويکردهاي
جديدي که اکنون در وزارت صمت و همينطور در واحدهاي
خودروسازي اتفاق افتاده و البته پيگيريهاي سازمان ملي
استاندارد ،الزم بود هماهنگي بين سازمان ملي استاندارد و از
خودروسازان انجام شود.
او بيان کرد :به نظر ميآيد که خودروسازان اکنون واقعا
در جهت ارتقاي کيفيت فعاليت ميکنند و در حال پيشرفت
هستند و رعايت استانداردهاي الزم را در دستور کار دارند.
شرايط کشور با توجه به تحريمها واقعا سخت است و بايد دست
به دست هم دهيم تا اين صنعت عظيم بتواند کار را پيش ببرد
و مردم هم راضي باشند.
رئيس سازمان ملي استاندارد تشريح کرد :سازمان ملي
استاندارد حامي مصرف کننده است و بايد در حمايت از مصرف
کننده با خودروسازان در ارتباط باشيم .اميدواريم که تحريمها
کمتر شود و دست توليدکنندگان در اين صنعت باز شود تا
شاهد توليد خودروهاي با کيفيت تري باشيم.
پيروزبخت در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا کيفيت

خودروها مورد تاييد است يا خير ،گفت :سال گذشته برنامهاي
را براي شوراي استاندارد تصويب کرديم که به موجب آن
خودروسازان هر کدام از مدلهاي خودرو را بايد به استاندارد
الزم آن برسانند و اگر نرسانند بايد توقف توليد داشته باشند.
بايد هماهنگيها صورت گيرد شايد يکي از برنامههاي بازديد
اين باشد که بيشتر در جريان استانداردها باشيم.
رئيس سازمان ملي استاندارد با اشاره به رعايت
استانداردهاي  85گانه خودرو گفت :استاندارهاي  85گانه
تغيير نکرده است و با همان برنامه قبل پيش ميرود .در اين
برنامه يک تا  2برنامه تقدم يا تاخير دارد که انجام ميشود.
وزير صمت که بسيار از کيفيت خودروها ناراضي است
از خودروسازان داخلي بازديد کرد .بازديدي که براي بسياري
نفس گير و لحظه لحظه آن حساس و تعيين کننده بود .پس از
آن مدير عاملهاي  2خودروسازي بزرگ هر کدام محصوالت
جديد خودرو را رونمايي کردند و نظراتي هم دادند.
سايپا :تا  3سال ديگر خودرو جديد داريم!
سيدجواد سليماني مديرعامل گروه خودروسازي سايپا
درخصوص افزايش کيفيت محصوالت اين گروه خودروسازي،
گفت :وزارت صمت افزايش کميت و کيفيت محصوالت داخلي
را از مسير رقابتي کردن فضاي صنعت خودرو هدف گذاري
کرده است ،در همين راستا سايپا برنامه ريزيهايي براي تحقق
اين هدفگذاري در دستور کار قرار داده که براساس آن در 3
سال آينده 10 ،محصول جديد به بازار عرضه خواهد شد.
ارتقاي محصوالت قديمي در دستور کار است
فرشاد مقيمي مدير عامل ايران خودرو گفت :در بحث
ارتقا محصوالت جديد 2 ،مسير را پيش گرفته ايم ،يک مسير
بحث ايجاد و توليد محصول جديد بود و مسير ديگر هم در
جهت ارتقا محصوالت فعلي بوده است .در ارتقا محصوالت
فعلي توانستيم قدمهاي خوبي برداريم به عنوان مثال توانمان
را گذاشتيم به اينکه ارتقا در محصول رانا را به گونهاي انجام
دهيم که بتواند رضايت بيشتري را براي مشتريان فراهم کند.
مدير عامل ايران خودرو گفت :امروز خوشبختانه توانستيم
خودرو رانا را با سقف شيشهاي و گيربکس  6سرعته طراحي
کنيم و تغييراتي هم در سيستم قواي محرکه آن ايجاد کنيم.
موتور اين خودرو را توانستيم تقويت کنيم و موتور 5 TU
پالس را توانستيم روي اين خودرو جانمايي کنيم که ميتواند
هم از قدرت و گشتاور بيشتري عرضه شود و رضايت بيشتري
را براي مشتريان فراهم خواهد کرد.

او گفت :برنامه در جهت ارتقا محصوالت ،تغييراتي روي
خودروهايمان ايجاد کنيم به طور مثال خودرو  206پژو با سقف
شيشهاي و پژو  207با سقف شيشهاي مجهز به فرمان برقي
و خودرو رانا با سقف شيشهاي با تغييراتي در ظاهر خودرو به
زودي عرضه خواهند شد ،که يکي پس از ديگري به بازار عرضه
خواهد شد.
تأسف از ا ُ ِ
فت کيفي برخي از خودروهاي پرتيراژ
منصور حقيقي ،يکي از فعاالن عرصه فروش خودرو ضمن
اظهار تأسف از ا ُ ِ
فت کيفي برخي از خودروهاي پرتيراژ در مقايسه
با نمونه هايِ توليد شده در يک دهه گذشته ،عنوان کرد :با نيم
نگاهي به خودروهاي خارجي ،به اين واقعيت پي ميبريم که
خودروسازان ،هر ساله تالش ميکنند با ارتقاي سطح کيفي
خودرو و افزايش امکانات موجود در آن ،رضايتمندي هر چه
بيشتر جامعه مصرف کننده را جلب نمايند.
وي افزود :نحوه طراحي و شکل ظاهري خودروها ،کيفيت
قطعات ،آپشنهاي تعريف و لحاظ شده در خودرو از مواردي
است که سال به سال با ارتقاي هر چه بيشتري همراه ميشود،
اما متأسفانه خودروسازان داخلي ،متناسب با اين روند رو به
رشد گام بر نميدارند.
اين فعال حوزه خريد و فروش خودرو گفت :اگرچه در
طول ساليان اخير برخي تغييرات در خودروهاي توليد داخل
اعمال شده ،اما در مقايسه با تغييراتي که در ديگر کشورها
لحاظ ميشود به هيچ عنوان اميدوار کننده نيست.
حقيقي عنوان کرد :استمرار وضعيت موجود ،زيبنده
و شايسته کشور ايران نيست و در شرايطي که بسياري
از دانشمندان ايراني در اقصي نقاط جهان افتخار آفريني
ميکنند و نخبگان داخلي در عرصهها و حوزههاي بين المللي
ميدرخشند ،حرکت الک پشت وارانه در توليد خودرو از حيث
رشد کمي و کيفي ،رضايت بخش به نظر نميرسد.
اين فعال در عرصه خريد و فروش خودرو گفت :کم
نيستند خودروهايي که بعد از گذشت ساليان متمادي از توليد
آنها ،همچنان به همان سبک و سياق به بازار عرضه ميشوند و
جزئي داخل خودرو و يا طراحي چراغها به عنوان مدل
تغييرات
ِ
جديد به بازار مصرف معرفي ميشوند.
وي افزود :بعضاً عنوان ميشود که خودروسازان ناچار
هستند به فراخور قدرت خريد مردم ،اتومبيل مناسب و مقتضي
را توليد کنند که به اعتقاد بنده ،طرح چنين توجيهي به هيچ
عنوان قانع کننده نيست.
جديدترين گزارش کيفي خودروهاي داخلي در حالي
منتشر شد که باز هم تغيير خاصي در سطح کيفي محصوالت
شرکتهاي خودروساز به چشم نيامد .طبق گزارشي که شرکت
بازرسي کيفيت و استاندارد ايران منتشر کرده ،سطح کيفي
خودروهاي داخلي در آبان درست مانند ماههاي گذشته هيچ
تغييري نسبت به مهر نکرده است.
با توجه به تکرار اين اتفاق ،اين پرسش پيش آمده که آيا
واقعا صنعت خودرو ايران به درجهاي از بلوغ رسيده که حتي با
وجود تحريم و مشکالت مالي نيز کيفيت را حفظ کرده است؟
مرور وضعيت صنعت خودرو طي دو سال و نيمي که از تحريم
آن گذشته ،احتماال پاسخ اين پرسش را مشخص خواهد کرد.

چراغ سبز سوئدي ها در پساتحريم

ولوو و اسکانيا آماده بازگشت به بازار ايران هستند

محدوديت هاي ايجادشده در بخشهاي پولي بانکي و
حمل و نقلي سوئدي ها را به رغم تمايل ،از همکاري با ايراني
ها باز داشته بود
صنعت خودروهاي کاروتجاري کشور در کنار وابستگي
بيش از حد به خودروسازان خارجي ،بيشترين ضربه را در
يک دهه اخير از تحريمهاي غرب عليه ايران خورده است؛
تحريمهايي که به موجب آن ،خودروسازان خارجي به ويژه
اروپاييها مجبور به ترک بازار ايران شدند.
بهرغم آنکه بازار ايران در کنار حجم فروش مناسب،
با برخورداري از ظرفيتهايي براي توليد و حتي مونتاژ
ميتوانست مبدأيي براي صادرات مدلهاي اروپايي در
منطقه باشد ،اما تجاريسازان اروپايي با آغاز تحريمها،
عطاي اين بازار را به لقاي بازار آمريکا بخشيدند و آن را
ترک گفتند.
اين در حالي است که در بخش خودروهاي تجاري پويش
داخليسازي نظير آنچه در بخش خودروهاي سواري رقم
خورد ،شکل نگرفت و وابستگي به خارجيها در اين بخش
کاهش نيافت .بر اين اساس ،براي بقاي اين صنعت هنوز هم
نياز به حضور اروپاييها و حتي شرکتهاي آسيايي وجود دارد.
آمادگي سوئديها براي نوسازي ناوگان باري و مسافري
ايران
با داغشدن بحث رفع احتمالي تحريمها و بازگشت
دولت جديد آمريکا به برجام ،سوئديها خيلي زود دست به
کار شدهاند و خواهان حضور دوباره در بازار ايران و همچنين
مشارکت در طرح نوسازي ،البته در صورت رفع تحريمها
شدهاند.
اين در حالي است که با شروع برجام سوئديها از تبديل
ايران به هاب منطقهاي شرکتهاي سنگينساز خود صحبت
کرده بودند ،اما با شروع تحريمها بازار ايران را رها کردند ،چون
عمال با محدوديتهاي ايجادشده در بخشهاي پوليبانکي و
حملونقلي انجام چنين کاري ممکن نبود.
حاال در جديدترين اظهارنظر از سوي سوئديها ،سفير
اين کشور در ايران بر نقش دو شرکت بزرگ توليدکننده
خودروهاي سنگين سوئدي يعني ولوو و اسکانيا در نوسازي
ناوگان باري و مسافري ايران تاکيد کرده است.

وقتکشي براي حضور کنسرسيوم سوئديها در
پروژههاي راهسازي
ماتياس لنتز ،سفير سوئد در ايران با اشاره به حضور دراز
مدت و قديمي شرکتهاي سوئدي در بخشهاي مختلف
حملونقل ايران اظهار کرد« :ايران بازار مهمي براي شرکتهاي
بزرگ خودروسازي سوئد بهشمار ميرود و اين شرکتهاي
بزرگ نقش مهمي در نوسازي ناوگان تجاري و حملونقل
مسافري ايران ايفا ميکنند».
سفير سوئد با اعالم تمايل بسيار زياد اين دو شرکت براي
حضور در صنعت خودرو ايران و ازسرگيري فعاليتهاي پيشين
آنها ،تاکيد کرد« :بايد توجه داشت حضور در پروژههاي
راهسازي يا احداث راهآهن به دليل عظيمبودن اين پروژهها
نيازمند تشکيل کنسرسيومي از شرکتهاي مختلف است
و شرکتهاي سوئدي نيز ميتوانند بهعنوان بخشي از اين
کنسرسيوم فعاليت کنند».
هرچند حضور شرکتهاي بزرگي مانند ولوو و اسکانيا
و ...در شرايط غيرتحريمي در کشور امري عادي است ،اما
روند سياستگذاريها در حوزه نوسازي و عرضه خودروهاي
سنگين ،نيازمند اصالح جدي است.
موضوعي که در صورت رفع تحريمها بايد به آن توجه
داشت ،تسهيل در تسريع حضور و سرمايهگذاري اين شرکتها
در ايران است .ايجاد دستانداز و تاخير در تصميمگيري باعث
از بين رفتن فرصتها در اين خصوص خواهد شد.
ماتياس لنتز در اينباره تصريح کرد« :در سالهاي

گذشته ،شرکتهاي سوئدي در کنسرسيومي به اين منظور
حضور داشتند .اما به دليل تأخير در تصميمگيري ،قرارداد
مذکور لغو شد و آنها مجبور به ترک ايران شدند».
وي با بيان اينکه آنچه سفارت سوئد در اين زمينه
قادر به انجام آن است ،تا اندازه زيادي تابع سياستهاي دولت
ايران است ،تاکيد کرد« :در صورت تمايل ايران به بهينهسازي
و افزايش ايمني جادهها ،برنامهريزي در راستاي توليد و
جايگزيني سوختهاي سبز ،سوئد آمادگي و توان الزم براي
فعاليت و همکاري در اين بخشها را دارا است».
زيرساخت مناسب براي توليد خودروهاي سنگين
در ايران
سفير سوئد همچنين با اشاره به حضور ايران در سمينار
ايمني جادهاي که از سوي سوئديها برگزار شده است ،تصريح
کرد« :درصورتيکه سياست دولت ايران در اين زمينه مبتني
بر همکاري با سوئد و شرکتهاي سوئدي باشد ،ما بهعنوان
سفارت ،آماده فراهمکردن زمينه همکاري فيمابين هستيم.
اگر اين اجالسها يا سمينارها بهصورت واقعگرايانه و با توجه
به شرايط واقعي تشکيل شده و امکان فعاليت و همکاري ميان
شرکتهاي سوئدي و ايراني در آن فراهم شود ،ميتوان با
حضور در اين رويدادها زمينه را براي سرمايهگذاري و فعاليت
مشترک فراهم کرد».
ماتياس لنتز با بيان اينکه ايران زيرساختهاي مناسبي
درخصوص توليد خودروهاي سنگين دارد ،در مورد تمايل
شرکتهاي کشورش براي همکاري با ايرانيها اظهار کرد:
«شرکتهايي مانند ولوو و اسکانيا به خوبي از زيرساختها و
تواناييهاي صنعتي ايران آگاهي دارند و عالقه زيادي نيز براي
فعاليت در اين کشور را دارند».
استفاده از انرژيهاي نو در همکاري با ايرانيها
وي همچنين درخصوص استفاده از انرژيهاي نو و سبز
در صورت همکاري شرکتهاي ايراني با شرکتهاي سوئدي
نيز اظهار کرد« :همکاري در اين زمينهها مستلزم درخواست
و تمايل طرف ايراني است و در صورت ابراز موافقت ،تمايل
و درخواست ايران ،سفارت سوئد از آمادگي کامل براي
فراهمکردن حضور هيأتهاي تخصصي سوئدي در اين حوزهها
برخوردار است.

دوکلمه خبر

کيفيت تارا ،راه را براي
صادرات هموار کرده است

معاون طراحي مهندسي و
خودکفايي ساپکو با اشاره به وضعيت
داخلي سازي پروژه تارا ،با بيان اينکه
پنج مگاماژول براي اين محصول تعريف
شده ،گفت :در مجموع اين مگاماژول
ها 825 ،قطعه و مجموعه در دستور
کار خودکفايي و تعميق ساخت داخل
قرار دارد.
حبيب جاليي با بيان اينکه
خودروي تارا داراي پلتفرم داخلي و با
نام و نشان ايران خودرو بوده و استايل
و نماي بيروني آن توسط تيم تحقيقات
و طراحي و تکوين محصول ايرانخودرو
طراحي شده ،عنوان کرد :در توليد اين
خودرو از نسل جديد موتور  TU5بهره
گرفته شده است .موتور  +TU5از توان
و گشتاور باالتر و مصرف سوخت کمتر
نسبت به موتور  TU5برخوردار بوده و
استاندارد آاليندگي يورو پنج را دارد.
وي با اشاره به برخي از مشخصات
تارا ،خاطرنشان کرد :اين خودرو مجهز
به مولتيمديا ،ايربگهاي جانبي
(براي واريانت گيربکس اتوماتيک)
و سيستمهاي مختلف ايمني است
که مشتريان توجه ويژه اي به آن
خواهند داشت .از مشخصات استاندارد
اين محصول ،سامانه کنترل پايداري
الکترونيکي ( )ESCو فرمان برقي
خواهد بود.
جاليي با بيان اينکه بدنه محکم
و ايمن يکي از مشخصات برجسته
خودروي تارا است که در توليد آن از
نوع خاص فوالد با استحکام بسيار باال
استفاده شده ،افزود :از ديگر ويژگي
هاي پروژه تارا اين است که چه در
سطح بدنه و چه در سطح قطعات
پليمري ،همزمان با تعريف و اجراي
پروژه از ظرفيتهاي باالي قالبسازان
داخلي حداکثر استفاده شده است.
جاليي با اشاره به وضعيت
داخليسازي پروژه تارا به تفکيک
مگاماژولها ،ضمن بيان اينکه پنج
مگاماژول در معاونت خودکفايي ساپکو
فعاليت دارد ،اظهار کرد :در مگاماژول
قواي محرکه و سيستمهاي جانبي،
يازده سيستم با  90قطعه و در مگاماژول
تزيينات داخلي و خارجي ،چهارده
سيستم با  324قطعه و در مگاماژول
بدنه و مکانيزم ها ،هفت سيستم با 304
قطعه و در مگاماژول شاسي 5 ،سيستم
و  56قطعه و در آخرين مگاماژول
الکتريکال و الکترونيک ،هشت سيستم
با  51قطعه تعريف شده است که در
اين مگاماژول از شبکه برق و الکترونيک
کامال بومي استفاده ميشود.
معاون فني و مهندسي ساپکو با
اشاره به نقش و مشارکت شرکتهاي
دانشبنيان در انجام پروژه تارا ،اظهار
کرد :در اين پروژه بهدليل هم افزايي
بيشتر و استفاده حداکثري از ظرفيت
و توان داخلي ،در يک سال گذشته
با شرکتهاي دانشبنيان مذاکره و
توافقاتي صورت گرفت و اين شرکتها
با سازندگان ايرانخودرو مشارکت
کردند.
وي در ادامه اظهار کرد :تعدادي
از شرکتهاي زنجيره تامين ساپکو
نيز با توجه به ظرفيت هاي موجود ،از
مجموعههاي دانشي خود بهره گرفته و
به شرکتهاي دانشبنيان تبديل شدند
که اين موضوع موجب افزايش عمق
خودکفايي شده است.
جاليي با اشاره به ظرفيتهاي
ايجاد شده در شرکتهاي قطعهساز و
مشارکت آنها در پروژه خودروي تارا،
بيان کرد :براي توليد تارا از خطوط
رباتيک در فرآيندهاي جوش و پرس
قطعات استفاده مي شود .در اين پروژه
عالوه بر استفاده از ظرفيت هاي موجود
سازندگان ،ظرفيت جديد و خطوط
جديدي در شرکتهاي قطعهساز ايجاد
شده است؛ بدين ترتيب سعي شده تا
اين خطوط جديد با اتوماسيون جديد و
با استفاده از تکنولوژيهاي روز تجهيز
شوند تا بتوانيم قطعات مورد نياز را با
توجه به سطح کيفي تعريف شده ايران
خودرو توليد کرده و تحويل دهيم.

