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توسعه خودروهاي گازسوز ،راهبرد ايرانخودرو
مديرعامل شرکت تحقيق ،طراحي و توليد موتور ايران خودرو ،با بيان
اينکه گاز طبيعي ،سوخت قابل اتکايي براي خودروساز و مصرفکنندگان
است ،اظهار کرد :گاز ،عالوه بر پاک بودن ،داراي زيرساخت و منابع
بهرهبرداري در کشور است ،هزينه آن نيز به مراتب پايين تر از ساير
سوختها است.
مهدي رجبعلي ،با بيان اينکه خودروي گازسوز مترادف با خودروي
ضعيف و بدون قابليت رانندگي نيست ،تصريح کرد :توان و گشتاور سوخت
گاز طبيعي را ميتوان با فناوري مناسب به اعدادي حتي بهتر از خودروي
بنزيني رساند ،بايد در نظر داشت ميزان انرژي که در يک کيلوگرم سوخت
گاز طبيعي وجود دارد بيشتر از سوخت هاي بنزين و گازوييل است .هم چنين

اخبار
در آبان  1400محقق شد:

افزايش  29درصدي توليد ايران خودرو

آمار و اطالعات توليد در گروه صنعتي ايران خودرو حکايت از
افزايش  29درصدي توليد در آبان ماه نسبت به مهرماه امسال دارد.
به گزارش شاتا :ايران خودرو موفق شد ،در آبان ماه امسال 43
هزار و  369دستگاه خودرو به توليد برساند که در هم سنجي با
توليد مهرماه حکايت از رشد  29درصدي دارد .تيراژ توليد مهرماه
اين خودروساز  33هزار و  608دستگاه خودرو بوده است.
بزرگ ترين خودروساز کشور در آبانماه امسال با توليد پنج
هزار و  834دستگاه خودرو بيشتر نسبت به مدت مشابه پارسال
نيز رشد بيش از  15درصدي را رقم زده است .در آبان سال گذشته
ايران خودرو  37هزار و  535دستگاه خودرو توليد و روانه بازار کرده
بود.اين خودروساز کشور با سهم  53درصدي در بازار خودروي
سواري کشور در آبانماه امسال ،در صدد است تا با حمايت از
سوي نهادهاي حاکميتي ،روند افزايشي توليد را تا پايان سال ادامه
داده و با افزايش عرضه ،شرايط ايجاد شده در بازار خودروي کشور
و روند نزولي قيمت که در مسير رضايت مشتريان واقعي است را
حفظ کند.
در روزهاي اخير با تصميم وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
آزادسازي اسناد خودروهاي در رهن و عرضه خودروهاي مانده در
پارکينگ مشتريان به بازار ،شرايط را به نفع مشتريان واقعي تغيير
داده و يقينا افزايش تيراژ توليد نيز در صورت حمايت هاي الزم از
خودروسازان ،سبب بهبود بيشتر در بازار خودرو خواهد شد.
تسريع در برنامه هاي توسعهاي گروه صنعتي ايران خودرو
نيز از نتايج پشتيباني و حمايت از توليد ملي در کشور خواهد بود.
اين خودروساز پس از عرضه محصول جديد تارا ،رونمايي از کراس
اوور تمام ايراني را در دستور کار قرار داده است و مسير توسعه با
حمايتهاي الزم بيش از گذشته هموار خواهد شد.

ميزان اکتان در سوخت گاز بيش از سوخت بنزين است ،بنابراين گاز طبيعي،
سوخت بهتري نسبت به بنزين است.
وي استفاده از فناوري پرخوران (توربوشارژ) و تزريق مستقيم سوخت
گاز را دو مسير افزايش توان و گشتاور موتور گازسوز دانست و گفت :به همين
دليل فناوري پرخوران با سوخت گاز طبيعي بر پايه موتور  EF7توسط شرکت
ايپکو توسعه داده شده است.
وي ادامه داد :ظرفيت افزايش قدرت و توان گشتاور در گاز طبيعي باالتر
است ،به همين دليل عدد گشتاور موتور در حال توسعه گازسوز ،با استفاده از
فناوري پرخوران (توربوشارژ) حدود  250نيوتن متر است که حدود  35نيوتن
متر بيشتر از محصول بنزيني فعلي است.

مرکز بازپروری معتادان متجاهر مهر سروش عكس :امین آهویی/تسنیم

معاون امور صنايع وزارت صمت اعالم کرد؛

برنامه هاي وزارت صمت براي افزايش توليد خودرو

معاون امور صنايع وزارت صمت در ارتباط تصويري با
گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما از پيش بيني رشد حدود
 50درصدي توليد خودرو کشور در سال آينده خبر داد و گفت:
خودروسازان بخش خصوصي در حال تالش براي افزايش
عرضه هستند.
مهدي صادقي نيارکي در ادامه با اشاره به اينکه سال
 90يک ميليون و  420هزار خودروي سواري توليد کرديم،
افزود :بيشترين واردات خودرو مربوط به سال  93مي
شود 103،هزار دستگاه در سال  1393وارد کشور شده
است و در سال  96حدودا ً  70هزار دستگاه وارد شده است.
وي با اشاره به اينکه در سال ، 1396يک ميليون و 550
هزار دستگاه خودرو در کشور توليد و به بازار عرضه شد ،گفت:
در آن سال هزار دستگاه وارد شده بود و حداکثر توليد يک
ميليون و  400هزار دستگاه اعالم شد.

معاون امور صنايع وزارت صمت با اشاره به اينکه حدود
يک ميليون و  500هزار دستگاه تقاضاي موثر در کشور وجود
دارد ،تصريح کرد :توليد يک ميليون دستگاه خودرو براي

عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي
کميسيون اقتصادي سودآوري را به عنوان يک اصل اساسي در هر صنعت
مجلس شوراي اسالمي و تجارتي از جمله صنعت خودرو اعالم کرد و گفت:
سرمايهگذاري در تحقيق و توسعه ،ارتقاي کيفيت
پيشرفت خودرو و پرداخت حقوق سهامداران با سودآوري معنا
و توسعه پيدا ميکند.عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي
اسالمي سودآوري را به عنوان يک اصل اساسي در
پايدار صنعت هر صنعت و تجارتي از جمله صنعت خودرو اعالم
خودرو در گرو کرد و گفت :سرمايهگذاري در تحقيق و توسعه،
ارتقاي کيفيت خودرو و پرداخت حقوق سهامداران با
سودآوري سودآوري معنا پيدا ميکند.غالمرضا مرحبا در خصوص
است اهميت سودآوري در صنعت خودرو اظهار داشت:

امسال پيش بيني شده است که براي سال آينده رشد حدود
 50درصدي را پيشبيني ميکنيم.
صادقي نيارکي ادامه داد :اگر قيمت خودرو قيمت واقعي
باشد ،خيلي از تقاضاها ممکن است وجود نداشته باشد ولي اگر
تقاضا را يک ميليون و  500هزار دستگاه در نظر بگيريم بايد
ببينيم که چه ميزان ميتوانيم صادر و چه ميزان توليد کنيم.
وي با اشاره به اينکه سال آينده برنامه رشد  50درصدي
را در توليد خواهيم داشت ،افزود :خودروسازان انواع و اقسام
شرايط و ليزينگ را مطرح ميکنند.
معاون امور صنايع وزارت صمت همچنين گفت :تقاضاي
موثر عددي است که بايد به صورت کارشناسي شده و موثر
مطرح شود ،قانوني براي ممنوعيت واردات خودرو نداريم و
مانند تمام کاالهايي که قانون واردات و صادرات داريم ،بر
اساس تعرفه بايد کنترل صورت بگيرد.

بديهي است که هر صنعت ،تجارت و کسب و کاري
زماني ميتواند به توسعه پايدار دست يابد که سودآور
باشد .سودآوري به عنوان يک اصل اساسي در توليد
است و صنعت خودرو نيز از اين دايره خارج نيست.وي
افزود :تحقق اهداف سرمايهگذاري در تحقيق و توسعه،
رشد و پيشرفت صنعت قطعهسازي ،ارتقاي کيفيت
محصول نهايي ،کسب حاشيه سود و پرداخت حقوق
سهامداران و نيروي کار با سودآوري معنا پيدا ميکند،
ضمن اينکه مسيرها و شيوههاي سودآوري نيز حائز
اهميت است.وي ضمن تاييد افزايش هزينهها و قيمت
تمام شده توليد از جمله مواد اوليه گفت :ميبايست
رقبا وارد عرصه توليد خودرو شوند و صنعت در يک

بازار رقابتي در جهت بقاي خود و مديريت هزينهها
تالش و حرکت نمايد.مرحبا در پايان با توجه به
عدم تناسب قيمت خودرو با هزينههاي تمام شده
که به زيان انباشته خودروسازان منتهي شده است،
خاطرنشان کرد :خودروسازان بايد در جهت کاهش
هزينههاي توليد بکوشد و از آنجايي که واردات به
دليل کمبود ارز جاري نيست ،قيمت خودرو بايد در
بازار آزاد رقابتي تعيين شود که رقبا ميتوانند اعم
از خودروسازان داخلي و خارجي باشند .در رقابت با
خودروهاي خارجي نيز ميبايست درصد اندکي از
بازار به آن دسته از خودروهاي وارداتي هم کالس با
خودروهاي داخلي اختصاص يابد.

دوکلمه خبر

تفاهمنامهسهجانبهفناوري
طراحي و توليد قطعات
پيشرفتهايرانخودرو

تفاهمنامه فناوري طراحي و توليد
فرمان برقي و سانروف محصوالت ايران
خودرو ،ميان ساپکو ،شرکت آذين
خودرو و شتابدهنده دانش بنيان فاطر
شريف منعقد شد.تفاهم نامه مشترک
ديگري نيز در خصوص طراحي و توليد
فرمان برقي ميان شرکت ساپکو ،شرکت
بنيان صنعت اول و شتابدهنده دانش
بنيان فاطر شريف به امضا رسيد که تا
حصول نتايج و اقدامات اجرايي دنبال
خواهد شد.شرکت ساپکو ،در راستاي
تحقق اهداف و سياستهاي تعيين شده
اقتصاد مقاومتي و پشتيباني از توليد
فناورانه در دوران سخت تحريمهاي
ظالمانه ،نسبت به تعامل با قطعهسازان
اقدام کرده است و براساس مدل جديد
از توانمندي متخصصان و شرکت هاي
دانش بنيان رويکرد توسعه داخلي سازي
قطعات را اتخاذ کرده که کاهش ارزبري
توليد ،انتقال دانش فني و ارتقاي تحقيق
و توسعه را به دنبال دارد.محور اصلي اين
تفاهمنامهها با رويکرد توسعه و بوميسازي
فناوري تا سطح تدوين دانشفني توسط
شرکتهاي دانشبنيان و نمونه سازي و
توليد توسط شرکت سازنده است.

