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هدفگذاري توليد  157هزار دستگاه در ايران خودرو خراسان
مديرعامل ايران خودرو خراسان از برنامه توليد  157هزار دستگاه خودرو
در سال  1401خبر داد و گفت50 :هزار دستگاه به خودروهاي شاسي بلند
هايما  S7و  S5و دو محصول جديد  8Sو  7Xاختصاص دارد.
به گزارش ايکوپرس -بيژن زاهديفرد با بيان اينکه ،در راستاي منويات
مقام معظم رهبري و تحقق اهداف سال جاري گروه صنعتي ايران خودرو
روند افزايش تيراژ همراه با ارتقاي کيفيت محصوالت در شرکت ايران خودرو
خراسان از ابتداي خردادماه آغاز شده گفت :از ابتداي خرداد ماه توليد
خودروهاي ناقص متوقف شده است و هيچ خودرو داراي کسري در اين شرکت
توليد نمي شود.به گزارش روابط عمومي ايران خودرو خراسان ،وي عنوان کرد:
اين اقدام در راستاي تحقق اهداف گروه صنعتي ايران خودرو با دو رويکرد

اخبار
عزم جدي مديرعامل گروه سايپا
براي سود ده کردن شرکتهاي تابعه

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا با برنامهريزي و نظارت
مستمر به دنبال فعال کردن شرکتهاي گروه و سودآوري اين
شرکتها است.مديرعامل شرکت سايپاگام در خصوص چگونگي
کاهش سرمايههاي راکد در اين شرکت گفت :شرکت سايپاگام با
حمايتهاي مديرعامل گروه در خصوص کاهش سرمايههاي راکد
دو فعاليت بزرگ انجام داد؛ در گام اول مواد اوليهاي که در انبار
موجود بود را مصرف کرديم بدون اينکه تأمين جديد صورت گيرد
تا در حقيقت سرمايهگذاريهاي راکد شرکت کاهش يابد.
علي قاسميه افزود :در گام بعدي با اقدامات مناسب حقوقي و
تأمين سرمايه در گردش توسط سايپا توانستيم بخشي از تجهيزات
اين شرکت که چندين سال بود سرمايهگذاري و خريداري شده و
راکد مانده بود را راهاندازي و به بهرهبرداري برسانيم که موجب
اشتغال بيش از  250نفر شد.او با اشاره به اينکه با هدايت و
راهنماييهاي مديرعامل گروه خودروسازي سايپا براي مديريت
بهينه جريان نقدينگي در شرکت ،در خريد تجهيزات و ايجاد
ظرفيتهاي جديد صرفهجويي الزم انجام شده است افزود :از
تحميل هزينهها و ايجاد سرمايهگذاري جديد در شرکت پيشگيري
کرديم که در حقيقت از ايجاد سرمايهگذاري راکد پيشگيري و مقرر
شده است که از ظرفيتهاي موجود استفاده شود.
قاسميه افزود :هدفگذاري ما در سايپاگام چابکسازي است
و بر اين اساس در چند ماه اخير اقدامات خوبي را انجام داديم و
اميدواريم که همه اقدامات به سرانجام برسد.
او تاکيد کرد :سرمايهگذاري جديدي در دست انجام است
که نياز به پيگيريهاي حقوقي دارد و برنامهريزي مناسبي در اين
خصوص انجام شده است و اگر ميخواهيم سرمايهگذاري راکد گروه
سايپا کاهش يابد نياز به يک عزم و تفکر جمعي است ،به زبان
ساده در مديريت نقدينگي؛ جهتگيري سرمايهگذاريها و تسهيم
بازار گروه ،بايد به گونهاي هدفگذاري انجام شود که حاصل آن
هماهنگي بين تمام نيروها (توليدي ،پشتيباني ،نظارتي ،عملياتي
و… ) باشد و در نهايت کاهش سرمايههاي راکد و افزايش بهرهوري
سازماني به دست آيد.

افزايش تيراژ و ارتقاي کيفيت محصوالت انجام شده و بر همين اساس ،تيراژ
توليد از ابتداي امسال تا روزهاي پاياني خردادماه نسبت به مدت زمان مشابه
سال قبل رشد  10درصدي داشته است.
زاهديفرد افزود :جذب نيروي کار جديد را متناسب با افزايش ظرفيت
توليد در برنامههاي امسال شرکت قرار دادهايم که تا هفته ابتدايي خرداد ماه
بيش از  140نفر نيروي جديد جذب شدهاند.
مديرعامل ايران خودرو خراسان در خصوص بهبود کيفيت محصوالت
گفت :طرح جامع تحول کيفيت که براساس راهبرد کالن گروه صنعتي
ايرانخودرو در قالب کتابچه برنامههاي بهبود کيفيت تدوين شده ،در دستور
کار شرکت ايران خودرو خراسان قرار گرفته است.

گرمای بی سابقه هوا در آبادان عكس :مرضيه بهبهانی

واردات خودروهايي با قيمت کمتر از توليدات داخلي
موجب آسيب صنعت قطعه سازي است

عضو هيات مديره انجمن تخصصي صنايع همگن
نيرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور گفت :اگر قيمت
خودروهاي وارداتي کمتر از قيمت خودروهاي داخلي
باشند ،صنعت خودرو و قطعه کشور شامل کارگاهها
و اشتغال نيروي انساني را دچار آسيب خواهد کرد
بنابراين قيمت بايد به نحوي باشد که موجب برقراري
تعادل در بازار داخلي شود.
عليرضا خليلي اظهار داشت :در حوزه قيمت
خودروهاي وارداتي نيز دولت برنامههاي خاصي را در
نظر دارد که تعيين تعرفه مشخص باالتر يا پايينتر براي
خودروهاي با قدرت موتور متفاوت به طوري که ضمن
تامين هدف ايجاد رقابت و رشد دانش فني خودروساز
و قطعهساز ،موجب ورود آسيب به توليد داخل نشود از
جمله اين برنامهها است.
وي با تصريح بر اينکه اگر قيمت خودروهاي وارداتي
کمتر از قيمت خودروهاي داخلي باشند ،صنعت خودرو
و قطعه کشور شامل کارگاهها و اشتغال نيروي انساني
را دچار آسيب خواهد کرد ،گفت :ميبايست خودروهايي
که وارد کشور ميشوند در سطحي از قيمت باشند که
به هدف برقراري تعادل در بازار داخلي کمک نمايند و
قيمت تعادلي در مقايسه با قيمت خودروهاي وارداتي در
بازار بينالمللي به دست ميآيد.
عضو هيات مديره انجمن تخصصي صنايع همگن
نيرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با توجه به اينکه
نرخ تعرفه ميبايست به نحوي باشد که در روند واردات
قطعات و مواد اوليه خللي ايجاد ننمايد ،افزود :تعرفه
مشخص کننده قيمت است .قيمت خودروهاي وارداتي
به طور طبيعي از قيمت خودروهاي داخلي پايينتر است
و آنچه موجب افزايش قيمت ميشود ،نرخ تعرفه است.
بنابراين با برقراري تعادل در اين زمينه از ورود لطمه
به خودروسازي و قطعهسازي داخلي جلوگيري ميشود.
خليلي در پاسخ به اين پرسش که واردات خودرو

در اولويت است يا واردات قطعات ،مواد اوليه ،تکنولوژي،
ماشينآالت و تجهيزات بيان کرد :ديواري که طي چند سال
اخير در مقابل واردات کشيدهايم ،موجب شده از تکنولوژي
روز دنيا محروم شويم .خدشهاي که بر کيفيت خودرو وارد
ميدانند ،ناشي از عدم دسترسي به ماشينآالت ،دانش فني
روز و مواد اوليه باکيفيت است .اگر شرايط دسترسي به
اين منابع فراهم شود ،بسياري از مشکالت رفع خواهد شد.
وي با تاکيد بر اينکه امکانات جانبي شامل
ماشينآالت و مواد اوليه تعيينکننده کيفيت محصول
هستند ،در پاسخ به پرسشي ديگر مبني بر اينکه در
صورت وجود اين موانع در مسير توليد خودروهاي
داخلي ،واردات چگونه ميتواند در ارتقاي کيفيت نقش
موثري داشته باشد ،ادامه داد :واردات خودرو و به همراه
آن ،تامين منابع و ماشينآالت مورد نياز براي توليد و
ارتقاي کيفيت ميبايست به موازات يکديگر پيش بروند.
عضو هيات مديره انجمن تخصصي صنايع همگن
نيرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور بيان کرد :سابقه
توليد خودروهايي همچون جيپ ،بنز و فيات در کشور
وجود دارد و روابط سياسي موجب بروز مشکالت فعلي
شده است .ساير کشورها از ابتدا خودروساز نبودهاند و
نميتوان صرفا به توليد داخل اکتفا کرده بلکه بايد از

داشتههاي ديگران نيز استفاده کرد تا در نهايت امکان
توليد خودرو در داخل نيز فراهم شود .هر چند برخي
از قطعات در انحصار ساير کشورها است اما در کنار آن
با استفاده از توليدات داخلي ميتوانيم چرخ توليد را
بچرخانيم.
خليلي در ادامه از کشور ترکيه به عنوان توليدکننده
خودرو و قطعات و همچنين واردکننده خودرو و
صادرکننده قطعه ياد کرد و افزود :الگوبرداري از سياست
ساير کشورها در حوزه خودروسازي در بلندمدت کشور
ما را به يک کشور خودروساز و با محصوالت رقابتي
تبديل خواهد کرد.
وي با تصريح بر اينکه اگر واردات صورت بگيرد
و قيمتها را به شدت رقابتي نمايد ،از آنجايي که
هزينههاي سربار و بهاي تمام شده توليد در کشور بسيار
باال است ،گفت :به نظر ميرسد واردات به مديريت
هزينههاي سربار توليد و بهاي تمام شده بيانجامد که
نيازمند بازنگري است.عضو هيات مديره انجمن تخصصي
صنايع همگن نيرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور
بيان کرد :توان توليد برخي از خودروها با ظرفيتهاي
موتور باال که در زمره خودروهاي لوکس هستند ،در
کشور وجود ندارد اما دولت در مبحث واردات ميبايست
عالوه بر توجه به آن بخش از ظرفيت توليد که در داخل
وجود دارد ،در تعرفهگذاري به نحوي عمل نمايد که
صنعت خودروي کشور صدمه نبيند .کاهش نرخ تعرفه
به صورت پلکاني در بلندمدت از راهکارهايي است که
ميتواند موجب تحرک خودروسازي داخلي شود.
خليلي در پايان در خصوص واردات قطعات و مواد
اوليه بدون انتقال ارز خاطرنشان کرد :دولت ميبايست
شرايطي را فراهم نمايد که واردات و انتقال ارز با سهولتي
بيش از گذشته انجام شود زيرا روشهاي فعلي غيرمعقول،
با ريسک باال و ضريب اطمينان بسيار پايين همراه است اما
انعطاف دولت موجب بهبود شرايط ميشود.

رکورد جديد تسال مدل  Sپليد در مسافت  4/1مايل

خبر جديدي مبني بر اينکه سدان مدل  Sپليد پرچمدار تسال با عملکرد باال رکورد جديدي را در مسافت 4/1
مايلي به ثبت رسانده ،منتشر شده است.اين خودروي الکتريکي تنها در  8.834ثانيه مسافت را طي کرد و حداکثر
سرعت  161.37مايل در ساعت را به ثبت رساند.تسال مي گويد مدل Sپليد مي تواند از صفر تا  60مايل در ساعت را
در 1.99ثانيه طي کند .همچنين زمان رسمي سه چهارم مايل پليد 9.23،ثانيه با سرعت 155مايل در ساعت را نشان
مي دهد .جديدترين رکوردي که ما از آن آگاه هستيم توسط يک مدل  Sدر ماه فوريه ثبت شد که آن را تنها در 8.94
ثانيه با سرعت  156مايل در ساعت به دست آورد ،اگرچه وزن آن بسيار زيادي کاهش يافته بود.

دوکلمه خبر

حرکت به سمت رکورد
توليد در پارس خودرو

شرکت پارس خودرو توانست
با ثبت توليد حدود  27هزار دستگاه
خودروي کامل در چهارماه ابتدايي
امسال استارت پر قدرتي براي رسيدن
به روزهاي اوج خود بزند .شرکت پارس
خودرو که از ديرباز به توليد خودروهاي
لوکس و با کيفيت معروف است براي
امسال برنامه گسترده اي براي افزايش
توليد و ارتقا کيفيت محصوالت خود
تدوين کرده و در همين راستا توانسته
با افزايش چشمگير توليد خودروي
کامل ،از ابتداي امسال تاکنون حدود
 27هزار دستگاه خودروي سواري
را به صورت کامل توليد کند.شرکت
پارس خودرو به عنوان نگين انگشتري
صنعت خودرو در کنار جايگاه مناسب
در کميت توليد (سومين خودروساز
کشور از نظر ميزان توليد) همواره
پيشگام در توليد خودروهاي باکيفيت و
لوکس همچون تينا ،قشقايي ،ماکسيما،
ساندرو ،استپ وي و … بوده و توانسته
جايگاه مناسبي در بازار و ذهنيت
مشتريان براي خود ترسيم کند.اين
شرکت با حمايت گروه خودروسازي
سايپا به عنوان سهامدار عمده (حدود
 80درصد سهم) و همراهي سهامداران
ديگر در مسير رشد و توسعه همه جانبه
قرار گرفته و نويد بازگشت به روزهاي
اوج توليد با توسعه محصول و افزايش
کمي و کيفي محصوالت خود را مي
دهد.
گفتني است شرکت پارس خودرو
در حال حاضر تمامي محصوالت خود
را به صورت کامل توليد و وارد چرخه
فروش و تحويل به مشتريان محترم مي
کند و در همين راستا تعداد خودروهاي
ناقص اين شرکت نيز نسبت به ابتداي
سال به حداقل خود رسيده و فرآيند
تکميل کاري و تجاري سازي بر روي
خودروهاي ناقص باقي مانده با سرعت
در حال انجام است.

