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 مقدمه 
  کشور برتر   20در جمع    اکنونهم   ظالمانه،  جانبهیکهای  با وجود افت تولید ناشی از تحریم   ایران ی  خودروصنعت  

  سازی صنعت خودروو توسعه  تواند محرک خوبی برای رشد  . بازار ایران و کشورهای منطقه میقرار دارد دنیا    خودروساز

میلیون دستگاه    3، امکان دستیابی به ظرفیت تولید  گدر تولید قوای محرکه، پرس و خطوط رن   گذاری یه سرمابا    . باشد

نصب شده   فعلی  است ظرفیت ذکریان شا. وجود دارد های باالتر تولیدکنندگان و قرار گرفتن در رتبه  1404سال خودرو در 

 است.  یکارنوبتمیلیون دستگاه در دو  2حدود   ، رنگ ظرفیت خطوط میلیون دستگاه و   3بیش از  ،مونتاژ خودروخطوط 

،  1وکارکسب تحلیل    مؤسسات از    برخی بر اساس تحلیل  بوده و    در تولید   جهش   مزیت برای صنعت خودروی کشور دارای  

و انرژی ارزان،    در دسترس  ، نیروی متخصص )فنی و مهندسی(ارزان   ایران در بازده تولید خودرو به سبب وجود نیروی کار 

 است.  2021و شمال افریقا در سال   غرب آسیاحائز رتبه نخست در منطقه 

پارکینگ خودروسازها،   در  انباشته شده  و کاهش خودروهای  تولید  و عرضه    ید تولبرای    ریزی برنامه تثبیت جریان 

های  سازهبن محصوالت بر روی  ، حذف برخی از خودروهای قدیمی و افزایش تولیدروزبا ساختار به ی«اقتصاد ی»خودرو

های فناورانه، ایجاد جریان پایدار  رسوخ فعالیت   منظور به  یانبندانش های  ریزی برای استفاده از ظرفیت شرکتجدید، برنامه

، باال بردن گارانتی محصوالت داخلی  ونقلحمل ریزی برای نوسازی ناوگان  قطعات مورد نیاز در خطوط تولید، برنامه   ینتأم

 . استهای انجام شده در طی دوره اخیر فعالیت ینتر مهماز فرایند واگذاری خودروسازان بزرگ کشور از عناوین و آغ

؛  اهداف ارائه شده است  دستیابی به. در فصل اول  استاین گزارش در بردارنده چکیده تحوالت بخش صنعت خودرو  

وین است و با اجرای کامل این سازکارها جهش  حاصل اجرایی شدن بخشی از سازکارهای ن  دستیابی به این اهداف  -

سازکارهایی   ینترمهم فصل سوم  و در  یان بدر فصل دوم راهبردها  - اهداف حاصل خواهد شد در دستیابی به توجهی  قابل

در فصل پایانی، نقشه راه در زمینه افزایش تولید، افزایش کیفیت و    .اندشده که طراحی و استقرار آن آغاز شده معرفی  

 است.  شدهیان ب المللیین بکاهش قیمت و افزایش مبادالت 

بنابراین اگرچه  ؛  استمحتوای این گزارش بیانگر تغییر بینش )پارادایم( و آغاز فرایند تحول در صنعت خودروی کشور  

تحول در این صنعت رشد مطلوبی دارد و اجرایی شدن  اما روند  نیست    لقبوقابل   وضعیت کنونی صنعت خودروی کشور 

 است.ای روشنی در این صنعت نویدبخش آینده ، شده طراحی سازکارهای 

 

 
  

 
 2021در سال  ، شاخص ریسک به بازده تولید خودرو فیچ سولوشنزرانیاتاق ا هایمرکز پژوهش  ران،یا یگزارش صنعت خودرو  1
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که در این فصل وضعیت    المللی« است، کیفیت و مبادالت بین »تولید، سطح قیمت مقاصد اصلی صنعت خودرو شامل  

 گیرد. دستیابی به اهداف آنان به تفکیک مورد بررسی قرار می 

 

 

 

 

دستگاه  هزار    471با توجه به تولید  شده است.    ارائه در جدول زیر    خودروساز   یهاشرکتتولید اعالم شده توسط    برنامه

درصدی را به همراه    59هزار دستگاه، رشد    750گذاری تولید  خودرو، هدفدر گروه صنعتی ایران  1400خودرو در سال  

،  1400هزار دستگاه بیش از سال    253هزار دستگاه خودرو،    650خواهد داشت. گروه خودروسازی سایپا نیز با برنامه تولید  

 درصدی تولید مواجه است.    64با رشد 
 

 1401های خودروسازی در سال گذاری تولید خودروهای مختلف در شرکت: تفکیک هدف1ول جد

 

همچنان که در جدول زیر ارائه شده، نزدیک به  برنامه    1401خودرو در دو خودروساز بزرگ طی بهار مجموع تولید 

کاری شده به این میزان تولید خودرو اضافه شود، درصد تحقق هدف  خودروهای تکمیل  تعداداگر  البته    .طراحی شده است

 . یابد ی مافزایش درصد  102به 

 
 1401در بهار  بزرگ: تولید و میزان تحقق هدف تولید خودرو در دو خودروساز 2جدول 

 1401بهار   

 208919 تولید خودرو 

 213886 هدف تولید 

 %98 درصد تحقق هدف

 

هدف تولید در سه ماهه اول سال با توجه به ضرورت تکمیل خودروهای ناقص از سال قبل و کسب و آمادگی الزم  

 در زنجیره تامین برای افزایش تولید کمتر از میانگین کل سال برنامه ریزی شده است. 

سازی سطح خانوارهای دارای خودرو، حجم  فارغ از تقاضای الزم برای جایگزینی خودروی فرسوده، یا ارتقاء و همگن

است    یدر حال . این  استهزار دستگاه خودرو    صدشش و    میلیونیک متوسط حدود    طوربهبازار ساالنه خودروی داخل کشور  

 مجموع  سایر  سایپا  خودروایران نوع خودرو ردیف 

01,400,00 166,000 549,000 685,000 سواری  1  

 158,100 20,100 98,000 40,000 وانت 2

 41,900 14,400 2,500 40,000 تجاری 3

 1,600,000 200,500 649,500 750,000 مجموع  4

 تولید -1-1 
 



 

 

   1401خرداد   –تحول در  صنعت خودرو  گزارش  12

قطعات،   ین تأمهای های ناجوانمردانه علیه صنعت خودروی کشورمان و سایر گلوگاهبه سبب اعمال تحریم 97که از سال 

خودروهای ناقص باعث شده که همان  تولید مواجه گردیده است. از سوی دیگر،  %50عرضه خودرو به بازار با افت تقریباً  

  پاسخ ی ب  جهتین ازا میزان خودروی اعالم شده در آمار تولید نیز قابلیت عرضه به بازار را نداشته باشد و عمالً تقاضای بازار  

از سال    که   دهد ی م   ان نشنمودار زیر  باقی بماند.   ادامه دارد. چنین    96افت تولید خودرو داخلی  نیز  تاکنون  آغاز شده و 

 تواند عاملی کلیدی برای وجود التهابات در بازار خودرو باشد. وضعیتی خود می

 
 1400تا  1390روند تولید خودرو از سال : 1 نمودار

 

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مطابق    1401خرداد  پایان خودرو و سایپا، از ابتدای سال تا  تولید دو شرکت ایران

کاهش، تحویل    %76  (ناقصتولید  در جریان ساخت )افزایش، خودروی    % 289میزان تولید خودروی کامل  ؛  استزیر    جدول

 کاهش یافته است.   % 70افزایش و تعداد تعهدات معوق  %36خودروها به مشتری 
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 خودرو و سایپادو شرکت ایران تحویل و معوقات ، آمارتولید خودروی در جریان ساخت )ناقص(تولید خودرو کامل،  تجمعی آمار : 3جدول 

 1400بهار  1401بهار  مجموع 
نسبت به   1401عملکرد سال 

 مدت مشابه سال پیش 

 تولید
 کامل 

 در جریان ساخت )ناقص(

 تحویل

 تعهدات معوق

 تعهدات کل

 انباشتگی خودروهای در جریان ساخت
 )خودروهای ناقص انباشته شده( 



 

 است.  خودرو در نمودار زیر نشان داده شده  عرضهتولید و  یهاشاخص تغییرات 

 

 
 نسبت به مدت مشابه سال قبل  1401 در بهارسایپا( و  خودروو عرضه خودرو )ایران درصد تغییرات تولید  :2نمودار

 

 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در جدول زیر ارائه شده است.   1401خودرو در بهار تولید شرکت ایران
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 خودرو ایران آمار تحویل و معوقات شرکتتولید خودروی در جریان ساخت )ناقص(، تولید خودرو کامل،  تجمعی آمار: 4جدول 

 1400بهار   1401بهار   خودرورانیاشرکت  
نسبت به  1401عملکرد سال  

 مدت مشابه سال پیش 

 تولید

 کامل 

 در جریان ساخت )ناقص(

 تحویل

 تعهدات معوق

 تعهدات کل

انباشتگی خودروهای در جریان ساخت )خودروهای  
 ناقص انباشته شده( 



 

خودرو را به تفکیک خودروی کامل و در جریان ساخت )ناقص( از  های ایرانزیر روند تولید ماهیانه شرکت  نمودار 

شود، تولید خودروی کامل  که در نمودار مشاهده می  طور همان دهد.  نشان می   1401  خردادماه تا پایان    1400ابتدای سال 

از قریب به    توان گفت جریان تولید خودروی کامل پس می  کهی طوربه داشته است    ی توجهقابل رشد    1401از ابتدای سال  

بوده    % 100  خردادماهرود میزان عبور مستقیم که در  سال در دو خودروساز اصلی کشور تثبیت شده است و انتظار می  3

 های آتی تداوم داشته باشد. است در ماه

 

 
 1401تا پایان خرداد   1400از ابتدای سال  خودرورانیدر شرکت ا)ناقص(  ساختدر جریان  ی کامل وخودروها  تولیدروند : 3نمودار 
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  خردادماه تا پایان    1400خودرو را از ابتدای سال  نمودار زیر روند تولید خودروهای در جریان ساخت )ناقص( ایران

شود، تولید خودروهای در جریان ساخت )ناقص( در این مدت  که در نمودار مشاهده می  طور همان دهد.  نشان می   1401

. طبق برنامه  است  و تکمیل و تولید مستقیم و عرضه محصوالت با رشد خوبی همراه بوده  کاهش داشته   ی توجهقابل طور  به

دار باقیمانده از گذشته، طی  دار متوقف گردیده و خودروهای کسری تولید خودروهای کسری  خردادماه شده از ابتدای    اعالم

 چند ماه آتی تکمیل و عرضه خواهد شد. 

 
 خودرو رانیدر شرکت ا  در جریان تولید )ناقص( یخودروها  یروند کاهش: 4نمودار 

 

سایپا   تولید خودرو کامل، تولید خودروی در جریان ساخت )ناقص(، آمار تحویل و معوقات شرکت تجمعی  آمار   جدول زیر،

 دهد. نشان می نسبت به مدت مشابه سال قبل  1401در بهار  را
 

 سایپا ، آمار تحویل و معوقات شرکتدر جریان ساخت )ناقص(تولید خودرو کامل، تولید خودروی   تجمعی آمار: 5جدول 

 1400بهار   1401  بهار شرکت سایپا 
نسبت به  1401عملکرد سال  

 مدت مشابه سال پیش 

 تولید
 کامل 

 در جریان ساخت )ناقص(

 تحویل

 تعهدات معوق

 تعهدات کل

انباشتگی خودروهای در جریان ساخت )خودروهای  
 ناقص انباشته شده( 
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سایپا را به تفکیک خودروی کامل و در جریان ساخت )ناقص( از ابتدای سال    روند تولید ماهیانه شرکتزیر    نمودار 

شود، تولید خودروی کامل از ابتدای  که در نمودار مشاهده می  طور همان دهد.  نشان می  1401  خردادماهتا پایان    1400

 محسوسی کاهش داشته است.   طوربه داشته است و تولید خودروی در جریان ساخت )ناقص(    ی توجهقابل رشد    1401ل  سا

 

 
 1401تا پایان خرداد   1400از ابتدای سال  سایپادر شرکت )ناقص(  ساختدر جریان کامل و  یخودروها  تولیدروند : 5نمودار 

 
  

در همین راستا    . دهدی م را در شرکت سایپا نشان    (ناقص)  ساخت در جریان    خودروهای روند نزولی تولید  نمودار زیر  

درصد تحقق    100ای صورت گرفته تا هدف عبور مستقیم به میزان  گونهبه  تأمین ریزی برای  در هر دو خودروسازی برنامه

 یابد. 
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 پا یدر شرکت سا  یدی تول (ناقص) ساختدر جریان  یخودروها  یروند کاهش: 6نمودار 

 

بر    .شود ی مصورت هفتگی پایش  دستیابی به هدف تعیین شده، اخذ شده است و بهارزیابی  تولید خودروسازان برای  

  1800به    یباً تقر  دستگاه و تولید روزانه سایپا  2700به   یباًتقر   خردادماه در   خودروها تولید روزانه ایران اساس همین گزارش

 است.  یافتهیش افزا دستگاه 

خودروسازان تولید خودروهای در جریان ساخت )ناقص( را هم که قابلیت عرضه به  در گذشته الزم به ذکر است که 

،  « خودروی کامل »های  سازی شاخص با تفکیک و شفاف  کهی درحال نمودند  عنوان آمار تولید منتشر میمشتری نداشت را به

پایش تولید خودروسازان    عملدر  ،  «1درصد تولید عبور مستقیم »و    «خودروی در جریان ساخت » معیاری شفاف برای 

 است.  نزدیک شده % 100درصد عبور مستقیم خودروسازان به    خردادماهدر شده است. بر این اساس  تعریف 

دیگر   مهم  تولیدنکته  این  جاری  در  بر  سال  مبتنی  تولید خودروهای  میزان  افزایش  و  جدید  خودروهای  ترکیب   ،

دو اتفاق در حوزه تولید در حال رخ دادن است. اتفاق    عمالًیعنی  ؛  نظیر تارا و شاهین است( جدید  هایپلتفرم )  هایسازه بن

ان مبتنی  یب سبد تولید خودروسازدر تولید و اتفاق دوم تغییر ترک  باال اول تثبیت جریان تولید و دستیابی به عبور مستقیم  

 سازه جدید است. بر خودروهای بر پایه بن

  

 
 دارد.  ، اشارهامکان تجاری شدن دارند.( به کل تولیدات خروجی از خط   )خودروهایی که پس از خرج از خطدرصد تولید مستقیم به نسبت خودروهای کامل  1
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 رویکرد قابل بررسی است:  4قیمت خودرو با 

 قیمت بازار آزاد، •

 یدکننده،تولقیمت  •

 ،شدهتمامقیمت  •

 .قدرت خرید مشتری •
 . شودی مهای مرتبط با این رویکردها پرداخته در ادامه به تفکیک به بررسی وضعیت و برنامه 

 

 

 

با توجه به شکاف تولید و عرضه خودرو با تقاضای  پذیرد.  می   یر تأثاز شرایط محیطی  قیمت در بازار آزاد در حال حاضر  

نرخ ارز و انتظارات تورمی در    یراقتصادی از جملهغی اقتصادی و  هامؤلفه از    متأثرنوسانات قیمت خودرو در بازار  بازار،  

 سطح جامعه است. 

 ست.خودرو ارائه شده ادر نمودار ذیل روند قیمت ارز و میانگین قیمت بازار محصوالت شرکت ایران 

 

 
 خودرو یرانروند میانگین قیمت ارز و میانگین قیمت بازار محصوالت ا: 7نمودار

 

خودرو مانند    گر ی دعبارتبه کند.  ی م شود قیمت خودرو در بازار تا حد زیادی از قیمت ارز پیروی  که مشاهده می چنان

گذاری و حفظ ارزش پول از طریق بازار  یه سرما ای نقش حفظ ارزش پول را پیدا کرده است. محدودیت  یه سرمایک کاالی  

 بورس، ارز، طال، زمین و ساختمان باعث شده است که نقش حفظ ارزش پول برای خودرو تقویت شود. 

  قیمت -۲-1

 خودرو در بازار آزاد یمت ق -1-۲-1
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در نمودارهای زیر    1401د  تا پایان خردا   1400خودرو از مهر  خودروهای شرکت ایرانمقایسه قیمت کارخانه و بازار  

 ارائه شده است. 
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 خودرو : قیمت کارخانه و بازار خودروهای ایران8 نمودار

 

در نمودارهای زیر نشان    1401تا پایان خرداد   1400مهر  نوسانات قیمت کارخانه و بازار خودروهای شرکت سایپا از  

 شده است. داده 
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 : قیمت کارخانه و بازار خودروهای سایپا9 نمودار
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افزایش کمتری داشته است. همچنان که در    هانهاده اخیر نسبت به افزایش قیمت    یهاسال در    یدکنندهتولقیمت  

 از قیمت تمام شده خودرو مواد اولیه است.  %73،  شودی م تصویر زیر مشاهده 

 
 های محصول در یک خودروساز داخلی ساختار هزینه: 1 یرتصو 

 

 نشان داده شده است.  تولید دستمزد  ی هانهادهبرخی از در جدول زیر افزایش قیمت 

 
 واحد: ریال - 1401تا فرودین  1397های تولید از فروردین  نهاده نقطهبهنقطهمقایسه : 6جدول 

 شرح 
ابتدای سال  

1397 

ابتدای سال  

1401 
 درصد تغییرات 

یه
اول

د 
موا

 
ی

خل
دا

 

پلیمری و 

 شیمیایی

پل +    TALK+EPDM  یمریمواد 

PP 

75000 550000 %633 

 107500 975000 %807 ( EPDM( و )NRالستیک )

 484% 552497 94598 و ضد یخ  PTرنگ آستر، 

 807% 975000 107500 پارچه و لمینه 

  هاییکان

 فلزی

 751% 946155 111163 آلومینیوم 

 692% 2548221 321770 مس 

 727% 231339 27977 آهن ورق

 نرخ ارز 
 517% 242186 39255 نیما   - یامبادلهدالر 

 446% 264514 48405 نیما  -یامبادلهیورو 

 349% 56797500 12640573 حداقل حقوق و دستمزد

 دكننده ی تول  یمتق -۲-۲-1
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 1401تا   1396ل ااز س و دالر های تولیددر مقایسه با تورم نهاده خودرومحصوالت ایران: نمودار تغییر قیمت کارخانه 10نمودار 

 

خودرو بسیار بیش از    یدکنندگان تولتولید و تورم بخش    یهانهاده نمودار فوق نمایش داده است، تورم  که    طورهمان 

 است.  هاکارخانه افزایش قیمت اعمال شده بر محصوالت تولیدی 

 

 

 

سال  هدف  کاهش  1401گذاری  هزینه   15،  تمامدرصدی  سال  شده  های  به  نسبت  ثابت(  قیمت  است.    1400)به 

درصد کمتر از تورم باشد. شایان ذکر است، کاهش قیمت تمام شده به    15، قیمت تمام شده خودرو باید  یگر دعبارت به

از محصوالت  یاکارخانه)قیمت    یدکننده تولمعنای کاهش قیمت   در بسیاری  اینکه قیمت کارخانه  به  توجه  با  ( نیست؛ 

 از قیمت تمام شده است، کاهش قیمت تمام شده باعث کاهش زیان تولید خواهد شد.  تریین پا

 از:  اندعبارت  یدکنندهتولبرای کاهش قیمت  شدهبینی یش پبرخی از اقدامات  

های تولید خودروسازان داخلی بر اساس تولید حداقل  منابع انسانی و زیرساخت  ازآنجاکهدستیابی به افزایش تولید:  .  1

های  و چهارصد هزار دستگاه خودرو ایجاد شده است، تولید کمتر از این میزان منجر به باال رفتن هزینه  نمیلیو یک

 شود. سربار می

در حوزه  های سربار  هش هزینهبندی سازندگان و کاهای ردهو اجرای پروژه  ینتأماصالحات ساختاری در حوزه  .  2

 ین تأم

ای یا امکان  مالی زنجیره  ینتأمهایی نظیر  مالی به روش  ین تأممالی از طریق تسهیل    ینتأمهای  کاهش هزینه .  3

 خودروسازان  فروشیش پ

 خودروسازان های سربار کاهش هزینه های منجر به جویی. صرفه4

 . تسهیل خرید مواد اولیه نظیر خرید اعتباری ورق فوالدی از بورس کاال و ... 5

 هشد تمام  یمتق -۳-۲-1
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بیش از آنکه به باال بردن  است که قیمت، تصور مشتریان به باال بودن قیمت خودرو در کشور در حوزه نگاهی دیگر  

 . استهای اخیر در سال  ایشانتابع پایین بودن قدرت خرید مرتبط باشد، قیمت محصول 

نشان می بندی دهکتقسیم بازار خودروی کشور  به  های  در    % 50دهد که قریب  توان خرید  بازمشتریان  ایران  ار 

رضه محصول اقتصادی در پاسخ به بخش اعظم بازار  ؛ بنابراین عمیلیون تومان را ندارند  200  حدوداً محصوالتی با قیمت  

واردات خودروهای  و    اقتصادی  خودروی   بن سازه طراحی و توسعه    : شودمی   پیگیری از دو رویکرد  ضرورت دارد، این ضرورت  

 اقتصادی 
 های درآمدی در ایران سهم بازار و قدرت خرید دهک: 7جدول 

  یهادهک

 درآمدی

 محدوده قیمت 
 سهم بازار 

 حد پایین حد باال

  1دهک  
  2دهک  
  3دهک  
  4دهک  
  5دهک  
  6دهک  
  7دهک  
  8دهک  
  9دهک  
  10دهک  

 

 

 
 دیمختلف قدرت خر هایدهک هیبر پا ران یا یبازار خودروسهم : 11 نمودار

 

%18/1؛ 1دهک 

%30/8؛ 2دهک 

%21/6؛ 3دهک 

%14/5؛ 4دهک 

%3/5؛ 5دهک 

%7/1؛ 6دهک 

%1/6؛ 7دهک  %1/3؛ 8دهک  %0/4؛ 9دهک  ؛ 10دهک 

1/0%

 ی مشتر  یدقدرت خر -۴-۲-1
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اهداف کیفی  .  خدمات پس از فروشکیفیت خدمات فروش و  ،  کیفیت محصوالتاست:    مؤلفه   2خودرو شامل  کیفیت  

 شده است. ارائهدر جدول ذیل   1401برای سال  مؤلفه این شده در تعیین

 
 1401سال و اهداف تعیین شده در   1400: خالصه آخرین وضعیت صنعت خودرو در سال 8جدول

 درصد بهبود  1401هدف سال  1400سال  زیرشاخص شاخص 

ت 
فی

کی
 

 +۳% ۷۳0 6۷۳ رضایت کیفیت اولیه محصول 

 تداوم دوام کیفیت محصول 

)افت رضایت از کیفیت دوام محصول نسبت به کیفیت  

 اولیه محصول( 

 - % 4افت کمتر از  %4.8

 +IQS ۲90 ۲۵0 %10متوسط شاخص  

 - % 100 %90 سالمت خودرو در زمان تحویل 

ناشی از عدم مراجعه خودرو به نمایندگی بابت عیوب 

 کیلومتر 10.000کیفیت قطعات در کمتر از 
- 100 %  

 +۵% 9۲ 11۳ سطح کیفی خودرو

ش
رو

ت ف
ما

خد
 

 +10% ۷۳0 6۳۷ رضایت از خدمات فروش 

مجاز   یهایندگ ینمانسبت توزیع سطوح کیفی )رتبه( 

 خدمات فروش

 % ۳.6 :1 رتبه

 %۳1.9 :۲رتبه 

 % ۳۷.4 :۳رتبه 

 % ۲۷.1 :4رتبه 

 %۲۵ :1 رتبه

 %۵۵ :۲رتبه 

 %۲0 :۳رتبه 

 % 0 :4رتبه 

- 

کل   به نسبت شده تحویل موقعبه خودروهای درصد

 شده  فروخته خودروهای
- 100 % - 

در حوزه خدمات  نامهنییآوضعیت انطباق الزامات 

 فروش
۷۲.4% 8۵%  

ش
رو

ز ف
س ا

ت پ
ما

خد
 

 +۳% 800 ۷۷۵ از فروش رضایت از خدمات پس 

مجاز   یهایندگ ینمانسبت توزیع سطوح کیفی )رتبه( 

 فروش خدمات پس از

 %49 :1رتبه 

 %۳۳.6 :۲رتبه 

 % 1۲.۳ :۳رتبه 

 % ۵.1 :4رتبه 

 % 60 :1رتبه 

 %۳۵ :۲رتبه 

 % ۵ :۳رتبه 

 % 0 :4رتبه 

- 

بابت تعمیرات در بازه زمانی  نرخ خودروهای برگشتی

 ماهه سه
- 0%  

  %80 - مجاز یهایندگینمافنی شبکه  کارکنانمهارت 

در حوزه خدمات پس  نامهنییآوضعیت انطباق الزامات 

 از فروش
۵6.4% 8۵%  

 كیفیت -۳-1
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 :اندشده قبلی اضافه  یهاشاخص به  1401تدقیق فرایند ارزیابی کیفیت برای سال  منظوربه به شرح زیر سه شاخص 

 سالمت خودرو در زمان تحویل )فروش( •

 کیلومتر 10.000خودرو به نمایندگی بابت عیوب ناشی از کیفیت قطعات در کمتر از عدم مراجعه  •

 شده فروخته کل خودروهای به نسبت شده تحویل موقعبه خودروهای درصد •
 

 

 

ای مسائل مرتبط با کیفیت محصوالت الزم است  و برای حل ریشه  استها  سازهبن ناشی از    عمدتاًکیفیت محصوالت  

 جدید صورت گیرد.  ی هاسازهبن و حرکت به سمت محصوالت مبتنی بر  بن سازه برنامه تغییرات 

 . جدول ذیل است در حوزه کیفیت محصول مطابق 1401 وضعیت کیفی صنعت خودرو در سال

 
 در حوزه کیفیت محصول  1401سال وضعیت کیفی صنعت خودرو در  : 9جدول

 میزان تغییرات 1401 خرداد 1400 اسفند زیر شاخص شاخص 

کیفیت  

 حصول م

 +%3.2 %93.2 %90 سالمت خودرو در زمان تحویل )فروش( 

 +%15 96 113 سطح کیفی خودرو )نمره منفی( 

 

  210برداری و به مدت  کیلومتر( نمونه  50)پیمایش    پویا و    ایستا   صورت به وهایی  رارزشیابی کیفی خودرو، خود  منظوربه

شوند و عالوه بر ثبت عیوب ظاهری، عیوب عملکردی خودرو با ضرایب افزایشی در نمره نهایی خودرو  دقیقه بازرسی می

 شود. نتیجه این ارزشیابی )نمره منفی( بر اساس سطح قیمتی خودروها در جدول زیر نشان داده شده است. لحاظ می

 
   1400و   1399خودرو در سال   یابینمرات ارزش  یتوضع : 10جدول

سطح  

 1قیمتی 

درصد   1400وضعیت سال   1399سال 

تغییرات بین  

  1400سال 

 1399و 

 تعداد ستاره 
میانگین نمره  

 منفی 
 تعداد ستاره 

میانگین  

 نمره منفی 

(5 ) 2 162.2 3 124.7 23 

(4 ) 2 113.4 3 98.9 14 

(3 ) 2 60 3 71.3 19- 

 - 40.1 3کسب  89% 40.1 2 ( 2)

(1 ) 2 9.7 3 22.5 132- 

 

 
به خودروهای دارای باالترین   1سطح  کهیطوربهاست  شدهیبندطبقهسطح  5سطوح قیمتی خودروهای تولید داخل توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در  1

 ترین قیمت اشاره دارد. دروهای دارای پایینبه خو 5قیمت و سطح 

 یدی محصوالت تول یفیتك -1-۳-1
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بر اهمیت است. وضعیت کیفی    عالوه  به مشتری بسیار حائز  ارائه شده  تولیدی، کیفیت خدمات  کیفیت محصول 

 در حوزه خدمات فروش و خدمات پس از فروش در جدول زیر آورده شده است.   1401صنعت خودرو در سال 

 
 خدمات فروش و خدمات پس از فروش حوزه  در   1401وضعیت کیفی صنعت خودرو در سال  : 11جدول

 میزان تغییرات 1401 خرداد 1400 اسفند زیر شاخص شاخص 

  خدمات

 فروش

 +%3.6 663 640 رضایت از خدمات پس از فروش 

حوزه  در    نامهیین آعیت انطباق الزامات  وض

 خدمات فروش 
73.4 72.4% 1.4%- 

 نسبت توزیع سطوح کیفی )رتبه(

 خدمات فروش های مجاز  نمایندگی

 % 2:  1رتبه  

 % 33.6:  2رتبه  

 % 39.3:  3رتبه  

 % 25.2:  4رتبه  

 % 10.5:  1رتبه  

 % 45.6:  2رتبه  

 % 35:  3رتبه  

 % 8.9:  4رتبه  

 واحد ارتقاء   120:  1رتبه  

 واحد ارتقاء   116:  2رتبه  

 واحد ارتقاء   132:  3رتبه  

 واحد ارتقاء   281  :4رتبه  

پس  خدمات 

 فروش از 
 %0.0 775 775 فروش رضایت از خدمات پس از  

 

ارائه    1400و    1399های  بین سال   حوزه خدمات فروش و پس از فروش  های کیفیدر ادامه روند تغییرات شاخص

 شده است. 

 

 
 1400تا  1394از خدمات فروش در متوسط صنعت خودرو از سال  یانمشتر یتروند رضا: 12نمودار

 

6۲۲

660
6۷۲

6۳9

۵۷۵

6۲۵
644

660

۷00 ۷00

۷۵0 ۷۵0

۷00
۷۲0

۵00

600

۷00

۸00

1۳۹4 1۳۹۵ 1۳۹6 1۳۹۷ 1۳۹۸ 1۳۹۹ 1400

متوسط صنعت خودرو هدف رضایت مشتریان از خدمات فروش

 خدمات فروش و خدمات پس از فروش یفیتك -۲-۳-1
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 1400تا  1394: روند رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش در متوسط صنعت خودرو از سال 13نمودار

 

اندازی  ، راهفروشو پس از    انجام شده در زمینه ارزیابی کیفیت خدمات فروشاخیر  ترین اقدامات  یکی از شاخص

و    1401خودرو از فروردین در حوزه خدمات فروش است. این فرایند برای محصوالت گروه ایران  1فرایند پیگیری فعاالنه 

 آغاز شده است.  1400برای شرکت سایپا از اسفند  

ارائه    یتخودرو، وضع  یل ساعت پس از تحو   72و سازمان،    یان مشتر  یان برد م  -برد    بلندمدت رابطه    یجاد ا  منظوربه

فرصت    یندگی و نما   شودی انجام م   یان مشتر  یت رضا  یابیطرح قبل ارز  ین . ایردگی قرار م  ی مورد بررس  ی طورکلبه خدمت  

 . را جلب کند یان مشتر  یت، رضا مؤثر  یاقدام اصالح  یفو تعر یناراض  یانمشتر ییدارد با شناسا

 از:  اندت عباراهداف این شاخص 

 ها شناسایی مشتریان ناراضی و هماهنگی برای مراجعه مجدد به شبکه نمایندگی  •

 سازی ایشان از شرایط و ضوابط رسانی به مشتریان و آگاه اطالع •

 های مشتریان و جلوگیری از ثبت شکایاترسیدگی سریع به درخواست •

 سوی نمایندگیشناخت کامل از وضعیت رضایت مشتری از خدمت دریافت شده از  •

 مجاز فروش یهایندگینماافزایش رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده در  •

 خودرو و سایپا در ادامه آورده شده است. درصد فراوانی علل نارضایتی از خودروهای تحویلی از دو شرکت ایران
 

 
1 Follow Up 

68۵
698

۷۲0
۷۳1

۷۳9
۷۵۲

۷۷۵

۷۵0 ۷۵0 ۷۵0

۷6۵ ۷6۵ ۷6۵

۷8۵

600

6۵0

۷00

۷۵0

۸00

1۳۹4 1۳۹۵ 1۳۹6 1۳۹۷ 1۳۹۸ 1۳۹۹ 1400

متوسط صنعت خودرو هدف شاخص رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش
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 خودرو از خودروی تحویلی مشتریان ایراندرصد فراوانی علل نارضایتی :  14 نمودار

 

 

 
 

 درصد فراوانی علل نارضایتی مشتریان سایپا از خودروی تحویلی:  15 نمودار
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اخیر    ماههسه در    پیگیری فعاالنهروند رضایت مشتریان در فرایند   ،شودمشاهده می  زیر  نمودارهایکه در    گونههمان 

ترین عوامل این افزایش رضایت،  دهد که یکی از مهمدارای رشد محسوسی بوده است. تحلیل شرایط موجود نشان می

افزایش تعداد خودروهای عبور مستقیم و کاهش انبارش خودروها در پارکینگ خودروسازان بوده است. الزم به ذکر است  

های کیفی فراوان به سبب  بروز نقصان   منشأ های اخیر  وسازان در سالکه بسیاری از خودروهای انبارشده در پارکینگ خودر

 بوده است.  کنترلیرقابل غکاری فرایند تکمیل

 

 
 1401در بهار  از خودروی تحویلی خودرو روند رضایت مشتریان ایران: 16 نمودار

 

 

 
 1401رضایت مشتریان سایپا از خودروی تحویلی در بهار : روند 17 نمودار
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   1401خرداد   –تحول در  صنعت خودرو  گزارش  34

است، شاخص سالمت خودرو به معنی درصد ایرادات خودروی    مدنظر  پیگیری فعاالنهشاخص دیگری که در برنامه 

 دهد. که در هر دو خودروساز بزرگ کشور روند کاهشی را نشان می  است تحویلی توسط شرکت 

 

 
 1401خودرو در بهار های تحویلی ایرانسالمت خودرو: روند 18 نمودار

 

 

 

 

 
 1401: روند سالمت خودروهای تحویلی سایپا در بهار 19 نمودار

 

 

  

5/90% 5/90%

5/30%

5/00%
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نیازهای    ینتأمبر روی    1401با توجه به شکاف عرضه و تقاضا در بازار خودروی داخلی، تمرکز خودروسازان در سال  

مستلزم گسترش بازارهای صادراتی است    1404میلیون خودرو( تا سال    3هدف تولید تعیین شده )  ازآنجاکهاما    استداخلی  

برنامه  گذشته  سال  دوم  نیمه  شناخت  از  و  محصول  خودروسازان  ریزی  کار  دستور  در  هدف  است    قرارگرفتهبازارهای 

ها، نیازهای بازارهای صادراتی گنجانده  های جدید و محصوالت مبتنی بر آنسازهبن که در طراحی و توسعه    یاگونهبه

و    تشویق خودروسازان   منظوربه. از سوی دیگر  اقتصادی(   بن سازهشود )نظیر در نظر گرفتن فرمان راست در محصول  

  منظور بهسازان در تحقق اهداف صادراتی، مشوق واردات خودرو به ازای صادرات آن در طرح پیشنهادی وزارت صمت  قطعه

 در نظر گرفته شده است. واردات  

های رقابتی خودروسازان  ابزاری برای ارتقاء کیفیت و مزیت   عنوان به با توجه به اهمیت رقابت در بازارهای صادراتی  

های تحولی صنعت خودرو  فراتر در صنعت خودرو کشور توسعه صادرات اهمیت مضاعفی در پروژه  و جهش به سطحی 

 هدف اصلی افزایش نسبت صادرات به واردات است. دارد.  

الزم به ذکر است که خط تولید خانواده سمند در سنگال و خط تولید خودروی دنا در عراق فعال شده است و تولید  

 تارا در آذربایجان آغاز شده است.  وخودروی دنا پالس 

های متقابل  از فرصت همکاری   ی برداربهره بازار روسیه، مذاکرات جدی برای  با توجه به شرایط کنونی، در خصوص  

 در این بازار در جریان است. 

 

 

  

  مبادالت خارجی -۴-1
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                                                                                    دوم فصل

 راهبردها
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راهبردها   دهد.( را نشان می اندشدهن یی تعراهبردها، مسیر رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب )که در مقاصد  

 کنند. محقق شود، بیان می  اندازچشم ترین تغییراتی را که باید رخ دهند تا مقاصد و بیانگر رویکردها بوده و مهم 

 از:  اندعبارت راهبردهای صنعت خودرو  

 ارتقاء فناوری و نوآوری در طراحی و ساخت خودرو .1
 های خودروسازیداری شرکتاصالح ساختار مالی و سهام .2
 کنندگاننیتأمافزایی خودروسازان و ارتقاء توانمندی و هم .3
 اصالح ساختار زنجیره ارزش صنعت خودرو .4
 صنعت خودرو یالمللنیبارتقا جایگاه ایران در زنجیره ارزش  .5

 

 

 

 

است. همچنین علت بسیاری    «محصوالت  هایسازهبن قدیمی بودن  »ریشه اصلی عدم کیفیت در محصوالت داخلی،  

ی در صنعت خودروی  اسازهبن های کیفی، قیمتی و تولیدی در صنعت خودروی کشور در عدم استقرار رویکرد  از نقش

کردن به توسعه محصوالت بر اساس ایجاد    و صرفاً تکیه   سازهبن . عدم توسعه محصوالت جدید مبتنی بر  استکشور  

  شود ی در صنعت خودروی کشور نهادینه ناسازه بن های قدیمی، سبب شده که عمالً رویکرد  سازهبن تغییرات ظاهری روی  

  رو ین ازاباشد.    محصولتکمحور مبتنی بر    سازهبن جای رویکرد  های توسعه محصوالت خودروسازان داخلی بهو حتی برنامه

تا در یک    شودجای گفتمان محصول محور حاکم  محور به  سازهبن ضروری است تا در صنعت خودروی کشور، گفتمان  

مبنای   بر  محصول  به    سازهبن خانواده  دستیابی  امکان  اشتراکشمار  مشترک،  مجموعه  در  تولید  )اجزای  اقتصادی  ها 

-های خودرو، شناسایی، اولویت کنندگان از ویژگی رات مصرف. از سوی دیگر با توجه به افزایش انتظاشود ( میسر  ایسازه بن

 های جدید حائز اهمیت است. سازهبن های مورد انتظار در طراحی بندی و دستیابی به فناوری

های فناورانه صنعت خودروی داخلی در مقایسه با روند جهانی، موجب بروز  از سوی دیگر، روند کُند ارتقای قابلیت

  منظور به این صنعت شده که نتیجه آن در تنوع پایین سبد محصوالت تولیدی متبلور گردیده است.  شکاف فناورانه در  

روی توسعه تولید و محصول در صنعت  های پیشو استفاده از فرصت 1کاهش شکاف موجود الزم است نسبت به فرارسی 

  عنوانبههای وسایل نقلیه برقی«  رساختسازی زیدهی طراحی و ساخت و آمادهرو، پروژه »شتاب خودرو بهره برد. ازاین 

برای    یازموردنهای  های اصلی این سند تعریف شده است تا با ایجاد هماهنگی با سایر متولیان، زیرساختیکی از پروژه

توسعه تولید خودروهای برقی در کشور مهیا شده و تولید خودروهای برقی وارد مرحله تجاری شود. بر این اساس الزم  

های تعمیق ساخت داخل و  تدوین شده و مالک عمل در برنامه  یازموردنهای  است نقشه راه فناوری قطعات و مجموعه

 گذاری مستقیم یا مشترک( قرار گیرد. )اعم از سرمایه های جدید گذاری انجام سرمایه 

 سرفصل اقدامات قابل انجام در این راهبرد به شرح زیر است: 

 
1 Catch Up 

 ارتقاء فناوری و نوآوری در طراحی و ساخت خودرو -1-۲
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  ی هاستم یمحرکه، س  ی خودرو توسط خودروسازان )قوا  ی ها و قطعات اصل در مجموعه   ی نقشه راه فناور  ن یتدو .1

 و...(  کیبرق و الکترون سازهبن انتقال قدرت، 

قطعات    دی در تول  حاًیسازان خارجی ترج مشترک قطعه سازان و مجموعه   /میمستق  یگذار ه یبه سرما  ی دهت یاولو .2

 باال  یبا فناور

به   ی بازنگر .3 م  ی روزرسانو  از  IPI)  ی ساز  ی داخل   زان یحداقل  به    20(  افزا  30درصد  و  و    ی پلکان  شی درصد 

 عمق ساخت داخل  شی ها با افزا مشوق  یسازمتناسب

 ی اتعرفه   ی هااستی س  ن ییداخل و تع  د ی از تول  تیحما   کرد یها با روواردات انواع خودرو، قطعات و مجموعه   ت یریمد .4

 ،مناسب

 سازی ارزش صنعت خودرو و قطعه رهیزنج  یدر ارتقا  انیبنهای دانش و شرکت یاز مراکز پژوهش  استفاده  .5

کامل، آزمون مونتاژ خودرو، آزمون    یآزمون خودرو  یشامل مراکز مل   یاتوسعه   یهارساخت ی ز  جادیاز ا   تیحما .6

 و...  ی منی ا زات یتجه شگاهیتصادف و آزما

 

 

 

 

 

ها موجب  ی شرکتدار خودسهام های غیرمولد و  حبس بخشی از نقدینگی خودروسازان در قالب اموال، امالک و دارایی

بهرهافزایش هزینه  غیرعملیاتی، کاهش  و کمبود سرمایههای  پروژه  وری  اجرای  برای  نیاز  توسعه  مورد  و  های طراحی 

 . یابد یم. با اصالح ساختار سهامداری، سطح و کیفیت مدیریت صنعت خودرو نیز ارتقا  محصول شده است

 
 

 

 

 

ساز  ساز و مجموعههای قطعهرنگ شرکتخودرو و حضور کم  تأمینسازان کوچک و متوسط در زنجیره  تعدد قطعه

  منجر بهسازان  همراه با مناسب نبودن ساختار تعامالت خودروسازان و قطعه  ره یزنجدر این    (FSS)رده اول و توانمند  

های جذب  نعت خودرو شده است. عالوه بر آن، باال بودن هزینهدر ص  تأمین های  تولید و باال رفتن هزینه   شمار پایین بودن  

ها با فناوری باال ناشی از اشکاالت ناظر بر ضوابط  و اقتصادی نبودن تولید برخی از قطعات و ابرمجموعه و توسعه فناوری

های با فناوری باال  ابرمجموعههای قبل، ضعف در تولید برخی از قطعات و  گذاری و ثبات دستوری نرخ ارز در سال قیمت

های تولید در صنعت خودرو دامن زده است. برای رفع این مشکالت  را به دنبال داشته است که این امر نیز بر افزایش هزینه

صنعت    تأمین خودرو«، »اصالح ساختار زنجیره    تأمین در ذیل این راهبردی، سه پروژه »اصالح ساختار بازارهای زنجیره  

و رده اول  بزرگ  سازان  ازنگری قواعد صنعت خودرو« تعریف شده است تا با اجرای آن ضمن ایجاد مجموعهخودرو« و »ب

ها، طراحی و توسعه  سازی قطعات و مجموعهمشترک، مشترک  سازهبن های بین بنگاهی در توسعه  و تعریف مشارکت

 های خودروسازیداری شركتاصالح ساختار مالی و سهام -۲-۲
 

 كنندگاننیتأمافزایی خودروسازان و ارتقاء توانمندی و هم -۳-۲
 



 

 

 

 

  1401خرداد   –تحول صنعت خودرو گزارش  39

تولید، کاهش ریسک توسعه محصوالت    ر شمابرای اقتصادی شدن    نهیباال زمهای با فناوری  مشترک قطعات و مجموعه

 . شودجدید و کوتاه شدن بازه زمانی عرضه محصول جدید به بازار مهیا 

 از:  اندعبارتدر راستای این راهبرد باید انجام شوند اقداماتی که  برخی از 

کاهش    اس، یاز مق  یجویی ناش های خودروساز )صرفه شرکت  ن یمشترک ب  سازهبن ها/  مجموعه   ی سازمشترک .1

 به بازار(  دی کاهش زمان ارائه محصول جد د، یتوسعه محصوالت جد  سکیکاهش ر  ، یهای عموم هزینه 

 مورد نیاز صنعت خودرو  ی توسعه فناور ای و   دی بنگاهی در حوزه جذب، انتقال، خرهای بین مشارکت توسعه .2

 نوین  های فناوری و توسعه مشترک محصول در حوزه  طراحی .3

پا   ژهیومحرکه )بهبخش قوای   در .4 انتقال    یهاستمی گازسوز، بنزینی، دیزلی، برقی و هیبریدی(، س  هیموتورهای 

 ره یالکترونیک و غهای برق و  قدرت، مجموعه 

 زساساز و مجموعه های قطعه رکت ش یبندو رتبه  یهای اعتبارسنج برنامه  یاجرا .5

 1پذیرهای رقابتسازان بزرگ در تولید قطعات و مجموعهمجموعه ایجاد .6
 
 
 
 
 

  است  صورت دین های مهندسی و کیفیت بو تمرکز فعالیت مرکز فناوری  با ایجاد    خودروسازان جهانیتغییر ساختار در  

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

های واحد بر تمام ارکان خودروسازی از منظر مهندسی و کیفیت  های تولید بر خودروسازان خاتمه یافت و سیاست کارخانه

 های توسعه محصول جهانی میسر شد. قیق فرآیندها مطابق بر نظامیکپارچه شکل گرفت و بدین ترتیب امکان اجرای د

دنیا،   در صنعت خودروسازی  رویکردبنابراین  زنجیره    تغییر  به  نگاه  نوع  در  رویکرد سلطه تأمیناساسی  از  جویانه  ، 

بر  .  تعاملی استای  مدل حاکم بر صنعت خودرو دنیا رابطه  . رخ داده است 2به رویکرد تعاملی   ،تأمینخودروساز به زنجیره  

یعنی عمالً این خودروساز  ؛  شکل گرفته است  کنندگان تأمینسازندگان و   3بندی رده  ، سپاری خودروسازانبرون   راهبرد اساس  

سازان  است بلکه خودروساز با اتحاد استراتژیکی که با قطعه  هایشیرمجموعه ز نیست که تولیدکننده و صاحب تمام قطعات و  

 . کندعمالً شراکتی پایدار را در طراحی و توسعه محصول بنا می  ،ایجاد کرده است خود(  تأمین خود )زنجیره 

تواند ضامن این اتحاد  وجه نمی هیچ به  تأمین توان گفت آرایش فعلی خودروسازان از منظر مدیریت زنجیره  می   روین ازا

هایی که قرار بود نقش مدیریت زنجیره  های اخیر، سازمان بلکه عمدتاً طی سال   ، ساز باشداستراتژیک بین خودروساز و قطعه

ترین حالت به قیمت  بینانهاند که در خوش ساز بدل شده ای در بین خودروساز و قطعهواسطه  خود به   ، را ایفا کنند  تأمین

اما آنچه  ؛  اندش قیمت را به ارمغان آورده ساز، کاه بازنده بین خودروساز و قطعه-ای بازنده قربانی کردن کیفیت، در رابطه 

 
1 FULL SERVICE SUPLIER 

2 Collaborative 

3 Tiering 

 اصالح ساختار زنجیره ارزش صنعت خودرو -۴-۲
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های متمرکز  با سازمان   مؤثر اکنون خودروساز کشور به آن نیازمند است داشتن سیستم خرید چابکی است که با ارتباط  

در مالکیت طرح قطعه، اتحاد استراتژیک زنجیره    تأمین مهندسی و کیفیت، بتواند ضمن به رسمیت شناختن حقوقِ زنجیره  

توان گفت که  خودروساز برای دستیابی به موفقیت محصول در بازارهای هدف را تضمین کند و از این منظر می   و  تأمین

 ناپذیر است.بندی ساختاری در خودروسازانِ بزرگ کشور ضرورتی اجتناب بازنگری در آرایش و پیکره 

های  ، تغییری در وزن زنجیرهار ذیلنمودسازی انبوه در صنعت خودروی کشور( مطابق  های اخیر )عصر سفارشی در دهه

دادن ارزش  شدن از اهمیت حلقه مرتبط با ساخت و تولید و سوق ارزش در صنعت خودروی جهان رخ داده است و آن کاسته

 .است 1های بومی به سمت دارا بودن مالکیت در حلقه طراحی و توسعه محصول با نشان

 : استبه شرح زیر  سرفصل اقداماتی که در این بخش انجام خواهد شد

 محیطی )حرکت به سمت الگوی تکنوسنتر( هایینوآورجذب  منظوربهاصالحات ساختاری در خودروسازان  .1
 تأمینخرید مستقیم از زنجیره  منظوربهتولید  یهاکارخانهاصالح ساختار در  .2
  جانبههمه  هاییتقابلالگوی سالالازندگان رده یکم دارای    یسالالوبهو حرکت   تأمیناصالالالح سالالاختار در زنجیره   .3

 (FSSطراحی تا تولید )

 

 
 ارزش صنعت خودرو  رهی در زنج افزودهارزش ریی تغ: 20نمودار

 

 

 

 

پذیری محصوالت از  مستلزم گسترش بازارهای صادراتی در منطقه و افزایش رقابتدستیابی به اهداف افزایش تولید  

 قرار گرفته است:  مدنظر. بدین منظور رویکردهای ذیل در صنعت خودروی کشور استطریق ارتقا کیفیت 

 
1 Own Brand 

 یالمللنیبارتقا جایگاه ایران در زنجیره ارزش  -۵-۲
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 مبتنی بر تولید مشترک در بازارهای هدف   یمرزبرون  هاییت ساگسترش  -1

در نظر گرفتن مشوق واردات   مثالعنوان به گسترش بازارهای صادراتی ) منظوربه صادراتی  ی هامشوق در نظر گرفتن  -2

 خودرو در قبال صادرات در طرح ارائه شده توسط وزارت صمت( 

 خودروسازان جهانی از طریق ارتقاء کیفیت  ینتأمقرار گرفتن قطعه سازان داخلی در زنجیره  منظوربه یزی ربرنامه -3

 صنعت خودرو  هاییرساخت زارتقاء   منظوربه خارجی  گذارییهسرما جذب  منظوربه یزی ربرنامه -4

از    منظوربه   یزی ربرنامه -5 و    یهاشرکت استفاده  داخل  خودرو  صنعت  ارزش  زنجیره  در  خارجی  آزمون  و  مهندسی 

های خارجی برای تقویت مزیت رقابتی: لزوم داشتن استراتژی  برداری از مواجهه با فرصتبهره  منظوربه   یزی ربرنامه

گذاری  های خارجی در صنعت خودروی کشور بسیار ضروری است. سوق دادن سرمایه روشن برای مواجهه با فرصت

نمودن شرکتخا بنا  به سمت  و  رجی  مهندسی  آزمون   های یرساخت ز های  با  در  مرتبط  آنچه  )نظیر  خودرویی  های 

های طراحی و مهندسی در کشورهای سرآمد در این حوزه  کشورهایی نظیر ترکیه و هند اتفاق افتاد( و تصاحب شرکت

های چینی و هندی محقق  وص شرکتهای رقابتی در محصوالت داخلی )نظیر آنچه در خصمنظور ایجاد مزیت به

های چینی و هندی صاحب مراکز طراحی در تورین ایتالیا هستند( از جمله این  بسیاری از شرکت  اکنونهمگردید و  

این موارد میاستها  سیاست ایجاد سرمایهتواند در کنار جذب سرمایه .  با زنجیره  گذاری و  ،  تأمین گذاری مشترک 

 . شودار محصول نهایی به رقبای خارجی جایگزین واگذاری ساده باز
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                                                                                    سوم  فصل

 هاسازكار
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های  های فیزیکی )مانند واحدهای صنعتی، زیرساخت با وجود برخورداری از نعمت منابع طبیعی سرشار و زیرساخت 

 . مناسب، اقتصاد ایران مسائل عمیقی و متعددی دارد باً یتقر ونقل( حمل 

قطعه    30000واسطه برخورداری از حدود  شود. توسعه یک خودرو بهصنعت خودرو پیشران صنایع مختلف شناخته می

گذاری و تولید انبوه، فرایندی بسیار  سازی، کالیبراسیون، صحه کپارچه، یتأمینتنیده، از نظر طراحی، فرایند ساخت،  درهم

گذاری  و بسیار پرهزینه است. پس از طراحی، تولید و عرضه خودرو، سرمایه برزمان های مختلف،  فناورانه، مبتنی بر دانش

زنجیره عنوان شده،  و مدیریت قطعات یدکی مورد نیاز و خدمات پس از فروش توسط خودروساز ضروری است. در این  

شود. سوء مدیریت و  باال حاصل می  شمار تولیدگذاری کالن مورد نیاز، عمده سود ناشی از فروش در  یهواسطه سرمابه

 شده کسب های  موقع، هزینهدر صورت عدم رسیدگی به  کهینحوبه شود  نقص در هر بخش منجر به ضعف کل زنجیره می

 شود. افول صنعت می یتاًنهااز سود برای درمان آن نقص، منجر به ایجاد و انباشت زیان و 

 

 
 صنعت خودرو: زنجیره ارزش  2یرتصو 

 

 از:  اندعبارت است   تحول صنعت خودرو کشور تدارک دیده شده منظوربه هایی که سازکار

 صنعت خودرو  مالکیتیو  مدیریتیاصالح ساختار  .1

 اصالح ساختار بازارهای زنجیره خودرو  .2

 افزایی و استانداردسازی در سطح صنعتی بندی سازندگان و هماستقرار نظام رده .3

 ونقل حمل نوسازی ناوگان  .4

 ارتقاء خدمات فروش و پس از فروش خودرو  .5

 مالی برای خودروسازان  تأمین های نوین روش .6

 طراحی و توسعه محصول جدید  .7

 های جدید های نوین صنعت خودرو متناسب با فناوری مواد اولیه و زیرساخت تأمین .8

 صنعت خودروهای زیرساختارتقاء  .9
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 : اندشدهی بندطبقه سطح به شرح زیر  6در   وکارهاکسبمعماری نوین ساختار مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو، در 

 خودرو  (صاحبان بن سازه )پلت فرم -1

 تولیدی  هاییت و ساهای خودروساز شرکت -2

 ین تأمدر زنجیره    1رده   کنندگان ین تأم -3

 3و  2قطعه سازان رده  -4

 شبکه خدمات پس از فروش  -5

 های خدمات مهندسی و آزمون شرکت -6

 

 

 

  نسبت (،یدو تولاز منظر طراحی نظر )بازیگر در این حوزه با تملک بن سازه مورد  ترینی اصل  عنوانبه ها این شرکت 

  یرمجموعه ز  یا و  طرف قرارداد    ی هاشرکتطریق تولید در    از   انواع محصوالت طرح ریزی شده،  و عرضه تولید    یزی ربرنامه  به

 . نمایندی مبه عرضه خودرو در بازار  اقدام خود، 

مختلف    یهارده دارای مالکیت بن سازه در    یپاو سا  خودرویران ا  یهاشرکت   کشور،حاضر در صنعت خودروی    در حال

در گروه سایپا    SP1و    SP0سازهو بن   خودرو یران اگروه    ( درP700تارا )و    KP1  یهاسازه. بن هستندکالس خودرویی  

 . هستند اقتصادی در هردو گروه از این جمله   یو خودرو  X90  یهاسازهو بن 

خارجی نیز در ایجاد    گذاریه سرما  یهاشرکت )کنسرسیوم( بخش خصوصی و    یهاتشکل همچنین استفاده از ظرفیت  

 . قرار دارد این برنامه  جدید، در ی هاسازهبن  ین تأم و

 

 

 

  840حدود  تولید ساالنه در    یتو ظرفزیر، قابلیت    ی هاشرکت  مالکیت  با  ، خودرویران ادر حال حاضر گروه صنعتی  

تا بیش از    و...(   پرس   خطوط رنگ،)  ید تولزنجیره    یهاحلقهکه با تکمیل کمبودها در برخی از    استهزار دستگاه را دارا  

 دستگاه در سال قابلیت افزایش دارد.   میلیونیک

)مالکیت    یت سا  شامل:   ها شرکتاین   تهران  ا (%100مرکزی  مالکیت    یران ،  )با  خراسان  ایران  -( %100خودروی 

خزر  خودروی    و توسعه(  % 100  یتمالکبا  کرمانشاه )ایران خودروی  -(%51فارس ) ایران خودروی  -(%51)  یزتبرخودروی  

 . هستند گروه فعال  ین در ا  تولید خودروی سبک  ینددر فرا( %100با مالکیت  )

که با    استهزار دستگاه را دارا    744تولید ساالنه    یتو ظرفزیر، قابلیت    یهاشرکت  سایپا با مالکیت  همچنین گروه

 . هزار دستگاه در سال، قابلیت افزایش دارد  صد ششو   میلیون یک تا بیش از  زنجیره تولید یهاحلقه تکمیل برخی از 

  صنعت خودرو مالکیتیو  مدیریتیساختار  -1-۳

 صاحبان بن سازه -1-1-۳

 خودروساز یهاشركت  -۲-1-۳
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- ( %50)  یتروئن سسایپا  -( %73)با مالکیت    خودرو، پارس(%100ران )مالکیت  مرکزی ته   یتسا   شامل:  هاشرکتاین  

 . هستند  فعال گروه،   در این تولید خودروی سبک یند در فرا (  % 47.7زامیاد )با مالکیت  -( %100ن رو ) ب

  هستندمونتاژ( خودرو فعال  )  یدتولتولیدی دیگری در قالب بخش خصوصی در حوزه    ی هاشرکتاست    به ذکرالزم  

 . هستند ... موتور وبهمن -کرمان موتور-مدیران خودرو  شرکت شامل:   هاآن  ین ترو فعال  ین ترمهمکه 

 

 

 

داخلی، سیستم انتقال    ینات تزئ  قوای محرکه،  شامل  اصلی خودرو،  یهامجموعه   کنندگانین تأم  عنوان به  هاشرکت این  

الکترونیک  یستم س  قدرت،    ی هاشرکتارتباط    ین و همچن  ها سازهمحوری در طراحی و تولید بن   نقش   ، یو شاس  برق و 

مگا موتور    داخلی، مانند شرکت  یدکنندگانتولحال حاضر برخی از    در  دارند.  به عهدهرا    ترکوچک خودروساز با قطعه سازان  

 . هستند خودرو کشوردر صنعت  ین تأمرده یک  ی هاشرکت یات و خصوصنقش  دارای ... و مهرکام پارس و  

 

 

 

مورد نیاز صنعت خودرو    ی هاو مجموعه قطعات    ید و تولتولیدی دارای توان طراحی    یها شرکت  عنوانبه   هاشرکت این  

در شبکه خدمات    ترکوچکبرخی از قطعات    ین و همچنرده یک    یدکنندگان تولمورد نیاز   ها مجموعه   ینتأموظیفه    هستند 

 دارند.   به عهدهپس از فروش را 

 

 

 

  به عهده از تحویل خودرو به مشتریان را    پس   خدمات،  ارائهوظیفه اصلی ارتباط با مشتری در حوزه    هاشرکت این  

  نسبت  خدماتی در سطح کشور،   و مراکزبر اساس قانون ارتقای کیفی صنعت خودرو، با تشکیل شبکه    اندموظف   داشته و

وامداد خودرو در گروه    ایساکو  ی هاشرکت  قطعات مورد نیاز اقدام نمایند.   ین تأم  ین و همچنخدمات تعمیرگاهی    ارائهبه  

خودروساز    ی هاشرکت شبکه خدمات    به همراه سایپا یدک وامداد خودرو سایپا در گروه سایپا    ی هاشرکتو    خودرو یران ا

 دارند.  به عهدهبخش خصوصی، در حال حاضر مسئولیت این امر را 

 

 

 

و  مراحل طراحی    و دربوده    خودرو فعال در حوزه صنعت    و آزمون   تست   ،ی طراح  خدمات مهندسی،   ارائهاین مراکز با  

.  نمایندی مخودروهای تولیدی، ایفای نقش    و عملکردهرگونه تغییرات مهندسی در سازه    یاو  محصوالت جدید    ینتکو

 یک رده  سازانمجموعه  - ۳-1-۳

 ۳و  ۲قطعه سازان رده  - ۴-1-۳

 شبکه خدمات پس از فروش  -۵-1-۳

 و آزمون  یمراكز مهندس  - ۶-1-۳
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فناوری سایپا، این مراکز    خودرویران اتحقیقات موتور    مرکز  مرکز تحقیقات  از جمله  آزمون    ین همچن  . هستندو...  مرکز 

 . هستنددر این حوزه فعال   مراکز خصوصی عنوانبه ... خودرو و یاجاده مون  آز  و مرکز آالیندگی خودرو 

 

 

 

بررسی    ینو همچنهریک از بازیگران حوزه تولید خودروی سبک در کشور    یتو مسئولبا عنایت به تبیین فرآیند تولید  

  است متبوع درصدد    وزارت  ، هااز آن اصلی در هریک    یهاشرکتمیزان سهم    به همراهواحدهای تولیدی    یتو ظرفتوان  

  یرمجموعه ز   یاهشرکتاز طریق واگذاری سهام    یپاو سا  خودرو یران ا  ی هاشرکتتا نسبت به اصالح ساختار سهامداری در  

 در اختیار ایشان است، اقدام نماید.  ها آن بخشی از سهام   یا و  کلی  صورت به  که یا

اصلی از حوزه شرکت    ی هاشرکت  یسازسبک   ضمن  جدید در صنعت خودروی کشور،   ی و معماراین اصالح ساختار  

توانمند خصوصی    یهاو تشکل   اهشرکت باعث به ایجاد فضای رقابتی بجهت حضور    تواندی م،  تودرتو   ی و سهامدارداری  

 . شود ،هاشرکت مناسب از ظرفیت تولیدی این  یورو بهره  یدو تول در راستای افزایش ظرفیت 

دارا    ینو همچن  یو اقتصاداز منظر توان مالی  )  یتاهلدارای    بخش خصوصی توانمند و  به  هاشرکت واگذاری این  

  تواندی م   ( فناور  و   یانبندانش از مراکز    یری گو بهره   المللی ین ب  های ی و همکاربودن سوابق فعالیت تولید در حوزه خودرو  

خالی این مراکز، به ارتقای کیفی محصوالت، با استفاده   های یت ظرفتولید خودرو با استفاده از  یراژو تضمن افزایش توان 

 . شودمنتج حداکثری از ظرفیت ساخت داخل 

بندی  های فنی و برند، کارشناسان رشته حسابداری نسبت به جمع های کارشناسان رسمی رشته پس از اتمام گزارش 

خودرو طبق مصوبه شورای پول و  های مازاد ایرانتعیین تکلیف دارائی  .گذاری سهام اقدام خواهند نمود ها و ارزش گزارش 

 ذیل نشان داده شده است.در جدول   27/01/1401اعتبار تا تاریخ 
 

 خودرو رانیمازاد ا هاییدارائ فی تکل نیی تع تیوضع: 12جدول 

شرکت  

 خودروایران

عملکرد واگذاری سهام،  

امالک مازاد )از زمان 

ابالغ مصوبه شورای پول  

 (1399و اعتبار تا پایان 

 1400در سال  واگذارشده هایییدارا

 سهام سهام
امالک و اموال  

 مازاد 

42918 3969 4711 

 ۸6۸0 6۲1۳۷ مجموع 

 .یرمجموعه استزی هاشرکتی گروه و سهام هاشرکتخودرو متعلق به  یراناتوضیح: سهام شامل سهام بانک پارسیان و سهام 

 الیر اردیلیمبالغ به متوضیح: 

 

سایپا اقدامات زیر را انجام داده    گروه   داریسهام  و  مالی  ساختار  اصالح   شرکت سایپا نیز تحت عنوان پروژه  •

 است: 

 18/12/1400توافق با مرکز وکال و کارشناسان رسمی قوه قضائیه جهت ارزیابی سهام شرکت سایپا در تاریخ   -1

 22/02/1401ها و ارائه به کارشناسان رسمی تا تاریخ ها و مالی شرکتتهیه اطالعات کلیه دارایی  -2

 پایو سا خودروران یا یهاشركت  یو سهامدار یتیاصالح ساختار حاكم یندفرآ -۷-1-۳
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ابالغیه  -3 کارصدور  تعداد  های  به  مرکز وکال  توسط  تعداد    133شناس رسمی  و  ابالغیه    513ابالغیه شرکتی 

 06/01/1401کارشناسی در تاریخ 

 1401/ 01/ 06ها از تاریخ شروع عملیات بازدید و ارزیابی دارائی -4

 1401/ 02/ 01های فاقد برند و همچنین گزارشات برند از  شروع تهیه گزارش نهایی مالی شرکت -5

 25/02/1401ها تا تاریخ  اتمام عملیات ارزیابی کلیه دارایی -6

 25/01/1401رفع توثیق سهام جهت امکان جایگزینی با سهام توثیقی سایپا  -7

 25/02/1401شروع عملیات جایگزینی توثیق سهام در بانک تجارت از تاریخ   -8

 20/02/1401ملی )پارت اول( و سپه از تاریخ  یهاثیق سهام در بانک شروع عملیات رفع تو  -9

 28/02/1401شروع عملیات بررسی صالحیت عمومی و تخصصی متقاضیان خرید سهام از تاریخ  -10

 وضعیت پیشرفت ارزیابی و مزایده سهام شرکت سایپا در نمودار زیر نشان داده شده است.  -11

 

 
 پایسهام سا دهیو مزا  یابیارز شرفتیپ  تیوضع: 21 نمودار

 

 : در دستور کار قرار دارد اجرایی اقدامات زیر  ی هابرنامه  تکمیلدر این  
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 ساختار مالکیتی و مدیریتی صنعت خودرو  اقدامات آتی اصالح یبندزمانبرنامه  : 13جدول

 تاریخ پایان تاریخ شروع شرح ردیف 

 1401مهر  1401تیر  تولیدی خودروسازان )دارای خطوط بدنه سازی، رنگ و مونتاژ(  یهاشرکتواگذاری  1

 1401بهمن  1401تیر  بدنه سازی، رنگ و مونتاژ( زنجیره کامل  تولیدی خودروسازان )فاقد یهاشرکتواگذاری  2

3 
 مستقل یهاشرکتبه  خودرو یرانا مرکزی سایپا و  هاییتساتبدیل 

 اداری و سپس شرکت حقوقی مستقل(  صورتبه)مرحله اول 
 1401آذر  1401تیر 

 1401اسفند  جاری غیرمولد مازاد  هایییدارا فروش  4

 1401اسفند  جاری سازه با کسب کار بن مرتبط یرغ یهاشرکت واگذاری فروش و 5

 1402شهریور  1402 فروردین و...(  گسترسازهمازاد )ساپکو،  یهاشرکتانحالل  6

 1401اسفند  1401تیر  رده یک  یهاشرکتتشکیل  7

 1401اسفند  1401خرداد  تشکیل کنسرسیوم بخش خصوصی  8

 1401شهریور  جاری های خودروسازتحت کنترل شرکتواگذاری سهام  9

 1401بهمن  1401تیرماه   ( ...و رنگ پرس، ) یدتولتوازن زنجیره  برای تکمیل و گذارییهسرماآغاز فرآیند  10

 1402 یورشهر 1401تیرماه   راکد  هاییخودروساز یسازفعال 11
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 از:  اندعبارت بازارهای زنجیره خودرو 

 قطعات یدکی پس از فروشبازار  •

 بازار خودروهای سواری •

 نیتأمزنجیره  یهاحلقهبازار بین  •

 

 

 

 : در دستور کار قرار گرفته است  خودرو، اقدامات ذیل یدکیلوازمدر راستای ساماندهی بازار 

 مقابله با قطعات یدکی قاچاق و تقلبی .1

 های خودرو سازمان استاندارد برای تدوین استانداردهای جدید برای حوزه قطعات و سیستم هماهنگی با  .2

 شفافیت جریان کاال .3

 دکنندهیتولدرج قیمت  .4

 یافته و شفافهای توزیع سامانگسترش نظام .5
 

بندی اجرای این طرح در تصویر  زمانآغاز شد.    قطعات یدکی قاچاق و تقلبی، مقابله  1401سال    فرودین ماه  15از  

 شده است.  نشان زیر 

 

 
 با قطعات یدکی قاچاق و تقلبی مقابله بندی اجرای طرح زمان: 3یرتصو 

 

 سهم قاچاق در انواع قطعات یدکی در نمودار زیر نشان داده شده است. 

  ساختار بازارهای زنجیره خودرو اصالح -۲-۳

 بازار قطعات یدكی پس از فروش  -1-۲-۳
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 خودرو  یدکیلوازمقاچاق  تیوضع: 22نمودار 

 

کردن این    دارشناسنامه  شود،می میلیارد دالر برآورد    10با توجه به اهمیت تجارت و تولید قطعات یدکی که حدود  

  صرفاًاست به همین دلیل پروژه ساماندهی بازار قطعات یدکی و خدمات خودرو    برخوردار  یاژه یو گروه کاالیی از اهمیت  

بین   همگرایی  ایجاد  با  و  ننموده  بسنده  رهگیری  و  کاال  شناسه  موضوع  و    یهاتشکل به  خودرو  تعمیرکاران  صنفی 

در   کاربردی    یهانه یزمخودروسازان  ابزارهای تخصصی  و  است  یی هانامهتفاهم آموزشی  انعقاد  در مجموع    در حال  که 

که در    است  ی ریگشکل در حال    یی هاسازهبن موجب افزایش کیفیت ارائه خدمات در این بخش خواهد گردید همچنین  

با جانمایی صنوف    کهی نحوبه خواهد نمود    ر یپذامکان نزدیک ارائه خدمات خودرویی را در بستر فضای مجازی    یاندهیآ

را افزایش خواهد داد.    ماتکیفیت خد  شکی بدر نقشه خدمات شهری    ها آن دارای مجوز فعالیت و قابل جستجو نمودن  

  (انجام شده  یریگنمونه طرحی در حال اجرا است که با مراجعه به واحدهای ارائه خدمات خودرویی )بر اساس    اکنونهم

الزم برای ترسیم آینده این خدمات    ی های طراحانجام خواهد گرفت تا از طریق آن    برآوردی از سطح و کیفیت این واحدها 

در راستای جلوگیری از عرضه کاالهای تقلبی و قاچاق، فرایند صدور شناسه کاال و کد رهگیری    حالیای علصورت پذیرد.  

 در وزارت صمت سرعت گرفته است و اقدامات ذیل در دوره اخیر صورت گرفته است: 

 قطعات مصوب از طریق سامانه جامع تجارت برخطامکان رهگیری و استعالم م شدن فراه •

 پرکاربرد افزارهاینرماز فروشندگان مجاز در  مشمول طرح یدکی قطعات برخط کان خریدام •

 وکار مجازیهای متبوع و اتحادیه کسبهای اینترنتی از اتحادیهمجوز فروشگاهدریافت  •

اسالتعالم در تمامی    ایجاد امکان منظوربه  فردمنحصالربهمیلیون قطعه یدکی با کد رهگیری    39اطالعات  دریافت   •
 نیتأمطول زنجیره 

  کنندهنیتأموارد و   1200هزار شالناساله توسالط    34و    دکنندهیتولواحد    238  توسالطهزار شالناساله کاال    19دریافت   •
 کاالهای وارداتی

، باتری، استارت،  فنرکمکمثل    هاآنقلم از    54)کاال در گروه قطعات یدکی    قلم  298  شالناساله کاال برایدریافت   •
 هستند.(کد رهگیری  دریافت بلبرینگ، تسمه تایم و ... مشمول
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مطابق جدول ذیل    برای اقالم پرمصرف  دکنندهی تولبا اجرای پروژه شفافیت جریان کاال، پروژه درج قیمت  همچنین  

های بازار در سطح عرضه  مدیریت بر قیمت  سازکارسازی مسیر معامالت و ایجاد  شفاف  ، هاپروژهاین    کارکرد انجام شد.  

 است.

 دکننده ی تول گذاریمتیقطعات مشمول طرح ق: 14جدول 

 نام قطعه ردیف نام قطعه ردیف نام قطعه ردیف نام قطعه ردیف

 دسته سیم  43 رادیاتور 29 ترموستات 15 لنت ترمز 1

 اگزوز 44 کیسه هوای ایمنی 30 انواع سنسور  16 فیلتر روغن 2

 شیشه 45 شیشه باالبر  31 سوپاپ 17 چراغ 3

 کوئل 46 اواپراتور  32 فنر کمک 18 باتری 4

 ریموت کنترل  47 آینه 33 کمربند ایمنی 19 فرمانجعبه 5

 دندهجعبه 48 بوق  34 کن پاکبرف  20 رینگ چرخ 6

 49 قفل 35 یاتاقان  21 پلوس 7
شیر تنظیم هوای ورودی  

 موتور

 سانروف  50 رینگ پیستون 36 کندانسور 22 انواع تسمه  8

 سپر 51 کفشک لنت ترمز 37 بلندگو 23 استارتر  9

 24 دینام  10
  کننده کنترلیونیت  

 موتور
 موتورروغن 52 غربیلک فرمان 38

11 
هیدرولیک   پمپ 

 فرمان
 ترمز کامل 53 المپ 39 نمدکاسه 25

   صندلی  40 بوستر ترمز  26 سیستم ضد قفل 12

   سیستم تهویه مطبوع  41 کالیپر ترمز  27 موتور دسته 13

   کنترل پنل  42 میل بادامک 28 استپر موتور  14

 

 

 

 

شکاف عرضه و تقاضا در بازار خودرو، باعث افزایش قیمت در بازار و توزیع نامناسب خورد شد است. اقدامات آغاز  

 از:  اندعبارت شده برای اصالح بازار خودرو 

 )ناقص( در جریان ساخت  افزایش عرضه از طریق کاهش خودروهای  -1

 % 50ز افزایش تولید خودرو به میزان بیش ا -2

 واردات خودرو  -3

-اصالت )خودرو.    یدوفروشخر  آگهی  هاییتساوب تشویقی( در    صورت بهاول  سنجی خریدار )در مرحله  اصالت -4

 ( گیرد.قرار می  یموردبررس  یکد مل نجی خریدار از طریق ثبت شماره موبایل و س

 ودرو خ یکشقرعه گی و نظارت بر یکپارچ با سازی عرضه شفاف -5

 بازار خودروهای سواری  -۲-۲-۳
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 آغاز شد:  1401عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با اهداف زیر در سال   یسازشفاف 

 توسط خودروسازان داخلی و پایش میزان عرضه  بازارسازیشائبه مربوط به رفع  .1

 فروش و ایجاد تعهدات فراتر از توان تولید کنترل میزان فروش خودروسازان برای اجتناب از پیش .2

 کشی سازی و اعمال رویه واحد قرعهبرای همه خودروسازان و شفافای واحد ایجاد رویه .3

 خودرو  ی چکانقطرهجای عرضه عرضه متنوع و چندین برابر ظرفیت دفعات قبل به .4

 قانون جوانی جمعیت شدناجرایی  .5

 

 

 

تواند بر قیمت و میزان  می  خودروسازانتا    ین تأمقطعات در زنجیره    یدوفروشخرهرگونه نوسان در بازار    ازآنجاکه

گذاری درست در حوزه تولید و همچنین  باشد، ایجاد شفافیت در این بازار برای انجام سیاست   مؤثر عرضه خودروی نهایی  

  تأمین زنجیره    فروش در   هایصورتحساب ثبت    روین ازاجلوگیری از شکنندگی جریان تولید خودروسازان بسیار حیاتی است.  

 الزامی شده است. تجارت جامع در سامانه 

 از:  دانعبارت  خودرو در سامانه جامع تجارت  تأمین   یرهمعامالت در زنج یه ثبت کلکارکردهای  

 ها ها، بازار قطعات و مجموعه در بازار نهاده ی و تقارن اطالعات  یتشفاف ایجاد  -1

 ی مال هایینه صنعت خودرو و کاهش هز اییرهزنج  ی مال تأمین  ی برا سازیبستر -2

 گذاری یمت ساختار ق اصالح -3

  

 ن یتأمزنجیره  یهاحلقهبازار بین   -۳-۲-۳
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سازی آن شکل گرفته است و بر  مونتاژ یک محصول خارجی و سپس داخلی  بر اساسساختار خودروسازان داخلی  

های طراحی و توسعه محصول  که خودروسازان جهانی ساختاری دارند که بتوانند پروژهی درحال اند.  همان اساس رشد کرده

یابد.  ی م افزایش    شدت بههای توسعه محصول ای پروژههبا برند خودی را پوشش دهند، در غیر این صورت زمان و هزینه 

کنندگان در حین فرایند توسعه محصول فراهم  ین تأمبرای این منظور الزم است تا در خودروسازان امکان جلب مشارکت  

ریق  خرید مستقیم از ط   بنابراین همانند تمامی خودروسازان جهانی الزم است تا؛  محصول و فرایند(  زمانهم آید )مهندسی  

عالوه  سایت تا  شوند  جایگزین  خرید  تضمین  قرادادهای  با  تکوین  قرادادهای  همچنین  و  شود  محقق  تولید  بر  های 

های توسعه محصول  کنندگان از ابتدای پروژهین تأم  مؤثر یی اقتصادی برای خودروسازان، امکان جلب مشارکت  جوصرفه

سازه برای کاهش  و تخصیص هر کارخانه تولید به یک بن ای  سازهفراهم آید. از سوی دیگر ضروری است رویکرد بن 

 های لجستیک و افزایش کیفیت و... در خودروسازان داخلی حاکم شود. هزینه 

سازان شکل گیرد و  متناسب با این اصالحات ساختاری در خودروسازان داخلی، الزم است تا آرایشی جدید از قطعه

یا  سوبه حرکت   یک  رده  سازندگان  ایجاد  یعنی    TIER  اصطالحاً ی  شود.  میین تأمانجام  که  بزرگی  توانند  کنندگان 

کننده خرد با  ین تأم  400ی جابه شود تا خودروساز  ین کنند. این امر سبب میتأمهای بزرگ را برای خودروسازان  مجموعه

 انجامد. های سربار خودروسازان میزینه کار کند. این امر نیز به کاهش معنادار ه TIERسازنده   70حدود 

های  های طراحی و مهندسی با اتصال ایشان به شبکه شرکتاز سوی دیگر الزم است تا توانمندی سازندگان در حوزه 

تواندانش تا  یابد  ارتقاء  یا  ایجاد  فعالیتانجام زنجیره  بنیان کشور  از  طراحی محصول، توسعه فرآیندهای  »ها نظیر  ای 

اطمینان    که خودروساز باینحو بهرا داشته باشند    «گذاری، ابزارسازی، کنترل کیفیت و تستسازی، صحهنهساخت، نمو

کامل    طوربه   خودش شده از سوی  متناسب با تعاریف و اهداف مشخص یرسیستم یا ماژول را  ز خاطر، طراحی و تولید یک  

، اهداف  یرسیستم، ماژول یا قطعهاف کیفی و کارکردی زتمام اهد شامل  اهداف یادشده  سپاری کند.  به این سازندگان برون

دست خودروساز بلکه بر اساس  ؛ بنابراین طراحی تفصیلی قطعه و سیستم نه بهاستقیمتی و البته ملزومات تأمینی قطعات  

فرآیند  آن طراحی    یه شود و سپس بر پاکننده مرتبط انجام می دست تأمین  شده از سوی خودروساز بهمسئله تعریف صورت 

می  تکمیل  نیز  آن  با  متناظر  مونتاژ  و  سازندگان،    اصطالحاً.  شودساخت  از  نوع  این   Full Serviceیا    FSSبه 

Supplier  شود. بندی سازندگان پیگیری میشود. این مهم در پروژه استقرار نظام ردهگفته می 

باشد. این پروژه در دو    تأمین های سربار در زنجیره  تواند ضامن کاهش هزینهاقدامات و دستاوردهای این بخش می

و    سی وی تی  های تغییر یافته در دو خودروی آریا و شاهین با گیربکس مقدماتی و جزئی برای قسمت  صورت به فاز ابتدا  

 . شودی مخودروی اقتصادی استفاده  سازهبنکامل در پروژه  صورت به سپس 

سازان بهره  عنوان بازوی اجرایی برای آرایش نوین قطعههمگن کشور به  سازان در این پروژه از توان انجمن قطعه

سازندگان رده یکم در ارتباط    عنوانبهسازانی از گروه سایپا  ابتدا مجموعه   مطابق تصویر،گرفته خواهد شد. در فاز مقدماتی  

بندی سازندگان در  ی دقیق و کامل ردهاما اجرا؛  گیرندمی  به عهدههای کلیدی را  مجموعه   تأمین مستقیم با کارخانه تولید،  

  افزایی و استانداردسازیبندی سازندگان و هماستقرار نظام رده -۳-۳
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که تمامی انتظاراتی که از یک سازنده رده یکمی در حین فرآیند    یبترت   ین بد پذیرد.  اقتصادی صورت می  سازه بن پروژه  

 . شود رود در این پروژه اجرایی میطراحی و توسعه محصول می

 

 
 سازندگان بندیپروژه رده یاجرا یشی آزما مرحله: 4 یرتصو 

 

 اند از: ها عبارتاهم این شاخص 

 منظور دستیابی به قیمت هدف طراحی و توسعه قطعات به  •

 ساز در فرآیند توسعه محصول برمبنای قرارداد تضمین خرید اجرای رویکرد مشارکتی مجموعه •

 1هامدیریت کیفیت در زیرمجموعه •

 مستقیم برای کارخانه تولید   تأمین •

 سپاری در سطح ماژول های سربار خودروساز از طریق برونکاهش هزینه •

مجموعه اصلی سازندگان    61، هر یک از  شوددر پروژه خودروی اقتصادی که با همکاری خودروسازان داخلی انجام می

یکم،   مجموعه   یت مسئولرده  توسعه  و  کیف طراحی  اهداف  برمبنای  را  خود  می های  به عهده  زمانی  و  قیمتی  گیرند.  ی، 

برای مشارکت سازندگان نمایش داده شده    تصویر زیر های مختلف خودرویی  بندی انجام شده برمبنای مجموعهتقسیم

است. مشارکت این سازندگان برمبنای قرارداد تضمین خرید ایشان با کارخانه مشترک تولید خانواده محصول اقتصادی  

. این  شوددر تمام فرآیند طراحی و توسعه محصول انجام می  تأمین گذاری زنجیره  آن سرمایه  ساس بر اگیرد و  شکل می 

 اقتصادی ایفا خواهد نمود.  سازهبن ای مرتبط با محصوالت افزایی، خود نقش بسزایی در تحقق اهداف هزینههم

 
 

 

 
1 sub-supplier management 
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 کم یانتخاب سازندگان رده  یبرا یاقتصاد یخودرو  هایستمیس بندیمیتقس: 15جدول 

 ردیف 
  یرسیستمز

 اصلی
 ردیف  سیستم 

  یرسیستمز

 اصلی
 سیستم 

1 

 قوای محرکه 

 32 مجموعه موتور 

سیستم تعلیق و 

 ترمز و فرمان 

 سیستم اکسل جلو 

2 

 ,ECU, TCUهای کنترل موتور و گیربکس:سیستم

GSI, CRUISE CONTROL SPEED LIMITER 

EOBD, ECU&TCY (Integrated in AMT 

Version) ترمز و 

 سیستم اکسل عقب  33

 34 مجموعه استارت  3

 برق و الکترونیک 

 بوق 

 Multiplexing sys. BCM 35 مجموعه آلترناتور  4

(including PEPS, TPMS, …) 

5 Feed System (Front Engine Accessory Drive) 36 Driver Information Sys. 

(Cluster) 

6 Air Intake (Air Supply) 37 Radio, Multimedia, navigation 

(HMI), Antenna Incl. 

7 Vacuum System (Hose) 38 Anti-Start COD sys. 

(Immobilizer) 

8 Gearbox System (MT&AT) 39 Wiring harness, fuse & relay 

box (EDS) 
9 Gear Shifting System (AT&MT) 40 

 تریم و ملحقات

 ها شیشه

 باالبرها یشهشمکانیزم  41 )باک و متعلقات(  یرسانسوختسیستم  10

 Cooling Pack 42سیستم خنک کاری موتور  11

سپرها و قطعات تریم داخلی  

 )فینیشرها و گارنیش( 

Extract Chamber and Cowl 

Cover 
 داشبورد و کنسول و لوورها و ...  43 سیستم اگزوز و کاتالیست  12

 داخلی  هاییرهدستگرودری ها و  44 ( Powertrain Mounting System) موتورهادسته 13

14 Power Supply System (Battery) 45 ها سیستم تریم سقف و روستونی 

 کن پاکبرفمکانیزم  46 ( Drive Shaftها )پلوس 15

 ها آینه 47 (Clutch & Release Controlسیستم کالچ ) 16

 نام و نشان خودرو  48 پدال کالچ و ترمز  17

 موکتی  هاییقعاو  هاموکت 49 پدال گاز  18

19 

تم بدنه و  سسی

 ملحقات

 کابلی   کنندهیمتنظ به همراه  هاچراغ G3, G4, G5 50پنل های بدنه 

20 Body Paint and Sealant System 51 سانروف 

21 Damping Stiffness and Baffles 52 Roof Rack 

 ی بندآبنوارهای  53 لوال و چکر درهای جانبی  22

23 
 Doorها )مکانیزم قفل درهای جانبی و دستگیره 

Latching ) 
 خودرو ابزارجعبه 54

 ها یصندل 55 عقب صندوقمکانیزم قفل درب موتور و  24
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حل ایشان در  راه  عنوانبه که    است  ای پرتکرار واژه  مبینهای مالی خودروسازان جهانی در دهه گذشته  صورت   بررسی

اما ؛  است  SYNERGY افزایی« یاهمانا واژه »هم   و آن  است وری  های سربار و افزایش بهره خصوص کاهش هزینه 

افزایی در خودروسازان مختلف الزم است قطعات استاندارد در سطح صنعت خودرو تعریف شوند تا از  امکان هم  منظوربه

 . شودهای کلیدی پرهیز ثمر بخصوص در ماژول تنوع بی

شدت  ها رویکردی است که عمالً در صنعت خودروی دنیا بهعههای استاندارد در سطح قطعات و مجموتعریف ماژول

.  استهمین مفهوم    بریهتک گرفتن از رقبا با  مورد توجه قرار گرفته و حتی مزیت رقابتی کشورهایی نظیر چین در پیشی  

با   نیز  جهانی  بزرگ  توانستهخودروسازان  مفهوم  این  از  به  استفاده  یابند.    شمار اند  دست  تولید  ذیل،  اقتصادی  تصویر 

بهرهنشان  از مفهوم خانواده ماژولدهنده  برای  گیری  نمودن همامکانهای مشترک  به مقیاس  پذیر  در دستیابی  افزایی 

 اقتصادی تولید است. 

 

 
 مشترک سازنده خودرو  هایماژولخانواده :  5 یرتصو 

 

شوند تا    به کار گرفتهبنیان مهندسی در صنعت خودروی کشور  های دانشگیری از این مفهوم باید شرکتبرای بهره

های استاندارد تعریف شود. نکته مهم آن است که در بسیاری از موارد،  در سطح صنعت خودرو کشور قطعات و مجموعه

سازی از منظر دستیابی به مقیاس اقتصادی  ها، صرفه نداشتن داخلیزی قطعات و مجموعه ساچالشِ پیش روی داخلی

باز قابلیت تعمیم به صنعت خودروی کشور را دارد. تنها الزم است مراکز طراحی  بنابراین مفهوم معماری شبه؛  تولید است

گیری از یک سری قطعات استاندارد را فراهم  منظور بهره مهندسی معتبر، امکان تغییر در معماری محصوالت جاری به

 افزایی و استانداردسازی در سطح صنعتی هم  - 1-۳-۳
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نحوی طراحی نمود که بتوان از یک  توان محفظه موتور و نقاط اتصال قوای محرکه به بدنه را بهمی  مثالعنوان به آورد.  

استفاده    Cشود، در تمام گستره محصوالت خودرویی داخلی مثالً کالس  گیربکس خاص که در داخل کشور تولید می

هایی مانند شیشه باالبر در یک کالس خودرویی و نهایتاً تدوین قطعات مرجع  فاده از اتصاالت استاندارد، مکانیزمنمود. است

در حوزه قطعات متنوع کنونی را به حداقل برساند.    شمار تولید تواند دغدغه  استاندارد در سطح صنعت خودروی کشور می

تواند در تولید اجزای این بخش از خودروها  می  تصویر زیر   نیز مطابق   گیری از این مفهوم در بین خودروسازان تجاریبهره

 نیز صرفه اقتصادی ایجاد نماید. 

 
 ی تجار خودروهای در هاماژول یلزوم استانداردساز :6 یرتصو 

 
 

 

 

،  ساز در این صنعتپنجره فرصتی که در صنعت خودرو برای ظهور بازیگران جدید وجود دارد، ظهور چهار روند جریان 

خودروها«»برقی   روندیعنی   اتصال ،  سازی  »ظهور  »گسترش  و  خودران«  خودروهای  »گسترش  خودروها«،  پذیری 

ها  گیری از این فناوریفاصله بین خودروسازان داخلی در بهره  اشتراکی« است.   ونقلحمل نظیر    ونقلحمل های جدید  صورت 

های نوین مورد  سمت فناوری های خودروسازان داخلی در گذار به  ، لذا ضروری است برنامهاستهای سنتی  کمتر از فناوری

 . یرد قرارگعمومی و واردات مورد توجه  ونقلحمل ها نظیر توسعه گذاریپایش قرار گیرد و این مهم در تمامی سیاست

  

بنیان  شبکه دانش بره یتکهای نوین با برداری از فرصت فناوریافزایی و بهرههم   -۲-۳-۳

 داخلی

1 
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می را  طرح  موتورسیکلتاین  و  سواری  خودروهای  تجاری،  خودروهای  حوزه  سه  به  تقسیمتوان  نمود.  ها  بندی 

منابع تجاری خودروهای خصوصبه و فرسوده خودروهای مستقیمبه را سرمایه از عظیمی فرسوده،   و صورت 

از معایبنموده مشغول خود به یرمستقیمغ  یینپاسرعت ،  هاجاده در  پایین امنیت توان بهمی فرسوده خودروهای اند. 

 است حالی در نمود. این اشاره ... کشور و انرژی و سوخت مصرف اضافهنامناسب،   باال، ظاهری ، آالیندگیونقلحمل 

 های ایجادروش  از یکی نیز اسقاط صنعت طرفی . ازشودمی وارد مختلف هاییارانه ارائه با مقاطع سوخت برخی در که

 فرسوده خودروهای باالیآمار   وجود به توجه بنابراین با؛  است زیستیط مح حفظ همچنین و اقتصادی رونق و اشتغال

 است.  ضروری امری فرسوده خودروهای کالن جایگزینی و منسجم هایطرح  مربوطه، وجود مشکالت و کشور در

 

 

 

طرحبه فرسوده،  خودروهای  نوسازی  جایگزینی  منظور  ناوگان    176550های  خودروهای  از    ونقل حمل دستگاه 

شورای اقتصاد و طرح حمایت از تولید    20/03/1397مورخ    128845بر اساس مصوبه شماره    ی شهربرون و    ی شهردرون 

شورای اقتصاد و    23/09/1398مورخ    537573سوز بر اساس مصوبه شماره  و تبدیل کارگاهی خودروی تاکسی دوگانه

دستگاه خودروی    657که بر این اساس تاکنون    استدر حال اجرا    29/03/1400مورخ    136596حیه آن به شماره  اصال

 دستگاه خودروی سواری تاکسی تحویل گردیده است. 89000سنگین و 

فنی در زمینه کنترل و    نامهیین آ   1397/ 30/07  خه مور   55072/ ت  100602شماره    نامهیب تصو  11مطابق ماده  

  یکلت موتورسگذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه  شماره»ها موضوع قانون هوای پاک  ودگیکاهش آل

ربط )وزارت صمت و پلیس راهور ناجا( نظارت و  های تولیدکننده رعایت و توسط مبادی ذیکه از سوی شرکت  «است

 شود. کنترل می

با  ایران(  مشارکت وزارت راه و شهرسازی )سازمان راهداری و    وزارت صمت )سازمان گسترش و نوسازی صنایع 

ها( دو طرح پیشنهادی در زمینه نوسازی ناوگان فرسوده  ها و دهیاریای( و وزارت کشور )سازمان شهرداری جاده  ونقلحمل 

 محترم دولت به شرح زیر ارائه نموده است.  یئتهرا به ترتیب به دبیرخانه شورای اقتصاد و  

 

 شهری هزار دستگاه خودرو فرسوده تجاری برون 1۶۷: نوسازی و جایگزینی 1طرح  -1-1-۴-۳

و شهرسازی، جهت اخذ مصوبه تحویل شورای اقتصاد شده است.  طرح به پیشنهاد مشترک وزارت صمت و وزارت راه  

  جدولبا مکانیزم نشان داده شده در  جدول    ارائه شده است. طبق برنامه زمانی مندرج در در جدول زیر  خالصه این طرح  

شهرسازی است. از جمله الزامات اجرای    و   راه   وزارت   و   صنعت، معدن و تجارت  . مجری این طرح وزارت است  اجراقابل   ر زی

  ونقلحملنوسازی ناوگان  -۴-۳

 تجاری كشور  ونقلحمل ناوگان فرسوده  نوسازی طرح  - 1-۴-۳
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. طرح جایگزینی  استتولید  موانع  رفع  قانون ( 12)ماده  تسهیالت از  استفاده  منظور به  اقتصاد  شورای مصوبه  این طرح اخذ 

 . شودای با همین نام دنبال میناوگان فرسوده تقدیم شورای اقتصاد گردیده و در پروژه

 
 شهری خالصه طرح نوسازی و جایگزینی خودروهای فرسوده تجاری برون  : 16جدول

 هدف کمی  شنهاددهنده ی پدستگاه 
منابع مالی مورد نیاز و  

 تأمین محل 
 آخرین وضعیت  الزامات مورد نیاز  اجرا زمانمدت

  –وزارت صمت 

 وزارت راه و شهرسازی

هزار   167نوسازی 

دستگاه ناوگان  

شامل  یشهربرون 

هزار دستگاه   136

 9کامیون و کشنده، 

هزار دستگاه اتوبوس  

هزار   22، یشهرنیب

 بوس ینیمدستگاه 

 میلیون دالر 10.724

با استفاده از منابع  

قانون  12مالی ماده 

 رفع موانع تولید

 سال 5

اخذ مصوبه شورای  

منابع   تأمین –اقتصاد 

 مالی در اسرع وقت

. نامه پیشنهادی  1

مشترک وزرای محترم راه 

و شهرسازی و صمت به  

  وبودجهبرنامه سازمان 

 ارسال شده است. 

. مستندات طرح در  2

سامانه شورای اقتصاد 

 بارگذاری شده است. 

 

 

 تجاری فرسوده خودروهای  خروج طرح  ساالنه بندیزمان برنامه: 17جدول 

 جمع کل )دستگاه(  سال پنجم  سال چهارم  سال سوم سال دوم سال اول  نوع وسیله 

برون   اتوبوس 

 شهری

1000 1400 1800 2200 2600 9000 

 11000 3800 2500 2000 1500 1200 تن 18 کامیون

 63000 14050 13650 14200 11450 9650 تن 26 کامیون

 62000 14550 13850 12500 11450 9650 کشنده 

 22000 5000 4800 4500 4200 3500 بوس ینیم

 167،000 40،000 37،000 35،000 30،000 25،000 جمع
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 ی عموم ونقلحملناوگان  یطرح نوساز  یکل ندیفرا: 7 یرتصو 

 

 : استاهم اهداف و نتایج این طرح به شرح زیر 

میلیون    25.400از  تجاری بار و مسافر )بیش    ونقلحمل های فسیلی در ناوگان فرسوده  کاهش مصرف سوخت  .1

 سال(  12و اتوبوس گازسوز طی  سال 7جویی در مصرف گازوییل طی  لیتر صرفه

 ای کشور افزایش ایمنی در ترددهای جاده  .2

 از مصرف سوخت  یناش  یطیمحت سیز ی های کاهش آلودگ .3

 سازی و تقویت صنعت خودروسازی کشور در بخش ناوگان سنگین تجاری فعال .4

 صورت زیر در نظر گرفته شده است: به طرح  مالی  تأمین .5

  بخشی  پرداخت +    ...( و  خودروسازان )  گذاران سرمایه  توسط   بانکی   تسهیالت   طریق   از   خودروها   قیمت   % 80  تأمین  .6

 طرح  ابتدای  در   گذارسرمایه  توسط  بانکی  تسهیالت  بهره از

 متقاضیان  توسط تسهیالت   بهره از  بخشی  و  بانکی وام اصل+  خودرو  قیمت % 20 پرداخت  .7

  شروع   و   خودروها   پیمایش   از   پس   است  شده   پرداخت  خودروساز   توسط   که  بانکی   تسهیالت  بهره  از   بخشی .8

بازپرداختشود ی م  عودت  خودروساز  به  یی جوصرفه   از  حاصل  منابع  طریق   از   تسهیالت،  بازپرداخت   از  منابع  . 

فرسوده    و   نو  خودرو  شده   جویی صرفه  سوخت   التفاوت مابه   بر اساس   و  تولید   موانع  رفع  قانون (  12)ماده    طریق 

 صورت خواهد گرفت.

  گازوییل   لیتر  میلیارد  27  حدود   شده  جوییصرفه  سوخت   کل   و   ساله  7  بازپرداخت  ساله،  5  طرح   اجرای  بندیزمان .9

 . است دالر   میلیارد 10.7  معادل
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 .است صورت جدول زیر به آخرین وضعیت نوسازی ناوگان تجاری فرسوده 

 

 به متقاضیان شدهآخرین وضعیت محصوالت تحویل : 18جدول 

 تعداد  سازنده نوع محصول  آخرین وضعیت 

از  شدهبرداشتمبلغ 

 منابع صندوق توسعه ملی

 )میلیون دالر( 

 شدهلیتحو

 کشنده 
 اسکانیا-ماموت

358 
21 

 2 کامیون

 105 افشان عقاب اتوبوس برون شهری 
23 

 248 زل ید ایآر کشنده 

 44 713 جمع

 

نشان داده    تصویر زیر خودرو دیزل در زمینه جایگزینی خودروهای فرسوده در  برنامه جاری شرکت ایران،  مثالعنوان به

 شده است. 

 

 
 یناوگان تجار  یجهت نوساز   زلید خودرورانیشرکت ا هایبرنامه:  8 یرتصو 

 

 های زیر است: در حال پیگیری برنامه 1401برای سال  یپادیزلسا همچنین در این راستا شرکت 

 1401سنگین در سال  دستگاه خودروی تجاری 2500تولید  .1

)در صورت    1401مذاکرات انجام شده جهت تولید محصوالت تجاری سنگین جدید فوتون و دانگ فنگ در سال   .2

 اضافه خواهد شد(  1401نمونه به برنامه  دیتائ

 (Huanghaiو  skywellهزار دستگاه ) 1000های حمل مسافر )اتوبوس(: تولید راهبری پروژه .3
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های  های مشترک خودروهای تجاری و استانداردسازی ماژولسازهبن ای برای طراحی و تولید  از سوی دیگر برنامه

 کند. پرکاربرد آن در برنامه لحاظ شده است که تصویر زیر به این مورد اشاره می

 

 
 ی تجار یمشترک در حوزه خودروها سازهبن دهیگسترش ا: 9 یرتصو 

 

 شهری هزار دستگاه خودروی فرسوده درون  ۵۹: نوسازی و جایگزینی ۲طرح  -۲-1-۴-۳ 

 ارسال شده است.   های شهردارطرح به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و وزارت صمت جهت تصویب در بودجه سنواتی  

 
 شهری خالصه طرح نوسازی و جایگزینی خودروهای فرسوده تجاری درون : 19جدول 

دستگاه  

 شنهاددهنده یپ
 کمی هدف 

منابع مالی مورد 

 تأمین نیاز و محل 
 آخرین وضعیت  الزامات مورد نیاز  اجرا زمانمدت

  –وزارت کشور 

 وزارت صمت

هزار   59نوسازی 

دستگاه ناوگان  

 شهری

  16400شامل 

دستگاه اتوبوس  

  2600شهری، 

دستگاه اتوبوس  

  20000برقی، 

،  بوسینیمدستگاه 

دستگاه   10000

  10000ون، 

 دستگاه کامیونت

میلیارد  127.987

 تومان

 

بودجه سنواتی  

 ها یشهردار

 سال 4

تصویب در بودجه  

 هایشهردارسنواتی  

تخصیص منابع   –

 مالی در اسرع وقت

منابع   ینیبشیپ

مالی در بودجه سال  

 هایشهردار 1401
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با توجه به شکاف عرضه و تقاضا در محصوالت خودروسازان داخلی، طرحی از سوی وزارت صمت پیشنهاد گردید  

. این طرح  شودعمومی آزاد    ونقل حمل بانک مرکزی، جهت نوسازی شبکه    ید تائارز خارجیِ مورد    منشأکه واردات خودرو با  

 نهایی قرار دارد.  اکنون جزئی از بسته پیشنهادی واردات و در مراحل تصویبهم

 

 

 

 

( با همکاری معاونت علمی در حال  SWAPدر خصوص موتورسیکلت، استفاده از طرح جایگزینی باتری یا سوآپ ) 

ایستگاهبرنامه از  باتری موتورسیکلت به یکی  اتمام شارژ  این طرح، راکب در صورت  مبادله باتری  های  ریزی است. در 

 دهد. کند و با تعویض باتری دشارژ شده با باتری شارژ شده، به فعالیت خود ادامه می مراجعه می

  

 عمومی خودروهای سواری ونقلحمل طرح نوسازی شبکه  -۲-۴-۳

 های فرسودهنوسازی موتورسیکلت طرح  -۳-۴-۳
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شود. با توجه به  پرداخته می  در راستای ارتقا خدمات فروش و پس از فروش   های انجام شدهفعالیت   بهدر این بخش،  

ها را به خود اختصاص  سهم بزرگی از این فعالیت  -ایساکو و سایپا یدک-اینکه دو مجموعه بزرگ خدمات پس از فروش

های  فروش در مجموعه توسعه خدمات پس از  لکن    های آنان پرداخته شده استاند. در این گزارش بیشتر به فعالیت داده 

 خودرویی یدکی قطعات و خدمات ارائه کنونی عرصه  های صنعت خودرو در دستور کار قرار دارد. وابسته به سایر شرکت 

 است:  زیر موارد جمله از  جدیدی هایپدیده بروز شاهد

 کاال /خدمت خرید در مشتریان رفتار تغییر .1

 مشتریان  نیاز و توقع سطح تغییر .2

 قطعات  و خدمات بازار در  جدی و جدید بازیگران ظهور .3

 اقتصادی  شرایط در ینیبش ی پرقابل ی غ گاها و سریع تغییرات .4

 این در  توانندی نمخودروساز    یهاشرکتسابق،   هایمکانیزم و فرایندها رویکردها، ها،نگرش با فوق، یلبه دال

 . کنند  موفقیت کسب حوزه

 

 

 

 خودرو،ایران یدکی محصوالت قطعات بازار رهبری به نیل به جهتایساکو   شرکت،  ی در بحث بازرگانی قطعات یدک

کار در را هاسیستم توسعه و فرایندها ساختار، از اعم سازمان  ارکان بازبینی  داخلی فرایندهای و داده قرار دستور 

 نخست، گام در تاتغییر داده است   و بازنگری  را مشتریان و بازار هاینیازمندی و تغییرات با مواجهه در وکارکسب

 اقدامات و هاشاخص  .دنمای حرکت موفقیت و توسعه مسیر در بتواند سپس و نموده را کنترل خود بازارِ سهم کاهش

 :است ذیل شرح به قطعات بازرگانی حوزه مهم

 

 ها شاخص -1-1-۵-۳

 %75 از بیش  داخلی:   تأمین تحقق -1

 %65 از بیش  خارجی:   تأمین تحقق -2

 1399سال  مشابه دوره به نسبت %87 افزایش    فروش:  -3

 دالر  میلیون 4 بربالغ   قطعه:   صادرات -4

 %85 از بیش ها:  دهی نمایندگی نرخ سرویس -5

 %70 از بیش ها:  فروشگاه دهی نرخ سرویس -6

 

  ارتقاء خدمات فروش و پس از فروش خودرو -۵-۳

 بازرگانی قطعات یدكی  -1-۵-۳
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 اقدامات -۲-1-۵-۳

 به همراهعملیاتی   هایسیستم و فرایندها سازیبهینه و طراحی طریق از ایساکو بازرگانی زنجیره ساماندهی -1

 پشتیبان  سازمانی مستندات تکمیل و تدوین

گذاری،  سفارش  تا بازار سهم و حجم محاسبه از بازرگانی فرایندهای افزاری نرم هایسیستم طراحی -2

 برخط  ردیابی قابلیت با یدوفروشخر

یدکی تعریف  و کدگذاری هایمکانیزم طورکلیبه و کاال اصالت و قطعات  ردیابی سیستم طراحی -3  قطعات 

 مصرف  تا تأمین مختلف مراحل در قطعات سیستمی ردیابی و شناسایی جهت

 حاکمیتی  هایارگان  و نهادها با همکاری و کاال قاچاق با مبارزه ستاد تشکیل -4

خواهند   یا نموده دریافت کاال شناسه شانکاالهای برای که سازندگانی  از صرفاً داخلی خرید به الزام ابالغ -5

 نمود. 

 شناسه کاال به ایساکو  کاالی کد اتصال نمایش امکان و ایساکو در قطعات کدگذاری ساختار و فرایند طراحی -6

 خارجی و و داخلی کاالهای شناسه اجباری ثبت منظوربه ایساکو، جامع سیستم در سیستمی قابلیت ایجاد -7

 خرید  و تأمین هایتیم توسط ایساکو شرکت تدارکاتی کدهای به هاآن اتصال

 2الیه  و مستقل هایفروشگاه اندازیراه -8

در  1400ر سال  نیز دشرکت سایپایدک   به رشد  پیدا    وکارکسب،  یدکی دست  . فروش  استکرده بازرگانی قطعات 

رشد نشان   %66مشابه سال قبل،  میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت  20921برابر با   1400قطعات یدکی در سال  

 دهد. روند فروش قطعات یدکی در این نمودار قابل مشاهده است.می

 

 
 1400و   1399در سال  دکیپایشرکت سا یدک یفروش خالص قطعات  سهیمقا: 23نمودار 

 

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

1399عملکرد   113 746 718 848 870 1,238 846 1,156 1,124 1,298 1,623 2,029
1400عملکرد   790 1,299 1,298 1,555 1,317 1,948 1,510 2,016 2,178 2,174 2,508 2,327
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به شرح زیر به انجام رسانده  ی  دستیابی به اهداف فروش قطعات یدکی، راهکارها و اقدامات   منظوربه شرکت سایپایدک  

 است:

 کنندگان و تنوع محصوالت توسعه بازارگاه قطعات یدکی گروه خودروسازی سایپا با افزایش تعداد تأمین .1

 ساز گروههای قطعهجذب ظرفیت مازاد شرکت  منظور بهاندازی بازارچه قطعات یدکی گروه خودروسازی سایپا  راه .2

 صورت فصلی و مناسبتی های ویژه فروش به اجرای طرح  .3

 های فروش قطعات یدکیها و عاملیتریزی و نظارت بر فروش قطعات یدکی توسط نمایندگیبرنامه .4

دستیابی به اهداف فروش و افزایش سهم بازار قطعات یدکی، اقدامات ابتکاری زیر  همچنین شرکت سایپایدک برای  

 را در دستور کار دارد: 

 ایاندازی مراکز توزیع و فروش منطقهراه .1

 ( پارت پا یسا سایت اینترنتی فروش قطعات یدکی گروه خودروسازی سایپا )اندازی وبراه .2

 زیع قطعات ریزی تأمین و حمل و توبهبود فرایندهای برنامه .3

 ی، انبارش و حمل قطعات بندبسته توسعه ظرفیت  .4

 

 

 

 : اندشدهارائهل ذی  شرح به یا خدمات پس از فروش  تعمیرگاهی خدمات حوزه مهم ا و اقداماتهشاخص

 

 ها شاخص -1-۲-۵-۳

 فروش  از پس خدمات از مشتریان رضایت .1

 از مشتریان  رضایت جلب در مستمر و  پایدار رشد یک به  ایساکو شرکت 1400 سال چندین  طینمودار زیر  مطابق

 دستبه  1400سال    اسفندماهرا در    793یعنی امتیاز   شده کسب امتیاز باالترین و یافته است دست فروش از خدمات پس

 ه است. آورد

 ارائه خدمات كارگاهی )خدمات پس از فروش(  -۲-۵-۳
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 ساکویشرکت ا (CSIفروش )از خدمات پس از  انیمشتر شاخص رضایتروند : 24 نمودار

 

 ها تعمیرگاه در روز 2 از  بیش خودروها ماندگاری .2

-اجرای سیستم و سازی پیاده ها،نمایندگی کارکنان آموزش قطعات، تأمین جمله از مختلف  های بخش  دری  اقدامات

 است که گرفته صورت هانمایندگی ترخیص تا پذیرش فرایند به دهیسرعت منظوربه افزاریسخت و افزارینرم ایه

در   روز 2 از بیش  خودروها ماندگاری میزان بیشترین فوق،  استراتژیک شاخص در  آمدهعمل به های سنجش اساس بر

 .است رسیده  %4.7به  عدد این 1401 سال درنمودار زیر،  طبق  که بوده % 4.9معادل  1400 سال در هاتعمیرگاه

 
 1401 بهشتیارد یاز ابتدا تا انتها  ساکو یا هایرگاهتعمی به کنندهمراجعه یروز خودروها 2از   شیب  یدرصد ماندگار:  25 نمودار

 

 یکسان  ایراد با برگشتی  خودروهای درصد .3

 موجبات و نمایندمی مراجعه هانمایندگی به مجدد یکسان ایراد یلبه دل که خودروهایی موضوع اهمیت به توجه با

 مسئله حل هایرویه استقرار و تعمیرات و یابیعیب کیفیت ارتقاء هایبرنامه است، آورده فراهم را نارضایتی مشتریان
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خودروهای برگشتی با ایراد   میزان است. بیشترین گرفته قرار ایساکو شرکت کار دستور در  پرتکرار خصوص مراجعات در

 با که است بوده %3.47 میزان آن  کمترین و  %6 معادل 1400 سال شود، درشناخته می  CV2یکسان که با شاخص  

 است.  رسیده %3.1 به یکسان ایراد یلبه دلبرگشتی  خودروهای ، درصد1401 سال در شده انجام اقدامات به توجه

 

 
 1401 بهشتیارد یاز ابتدا تا انتها  کسانی رادیبا ا یبرگشت  یدرصد خودروها :  26 نمودار

 

 فروش  از پس خدمات از مشتریان هایدرخواست و هاپرونده نسبت .4

رضایت   جلب و مشتریان شکایات ورودی کاهشحرکت در راستای   به ذیل هایبرنامه  اجرای با ایساکو شرکت

 1401 سال ابتدایی ماهه 2 و 1400 سال در آنان شکایات و هادرخواست به رسیدگی زمان کاهش همچنین و آنان

 پرداخته است: 

 کالمی  استانداردهای سازیجاری و مشتری تکریم .1

 تعمیرات و یابیعیب کیفیت ارتقاء .2

 پرتکرار  مراجعات خصوص در مسئله حل هایرویه  استقرار .3

 پذیرش به خودروایران فروش  از پس  خدمات حوزه ورودی  های پرونده نسبت میزان باالترین،  نمودار ذیل   مطابق

 .است رسیده % 0.8 به 1401 سال در نسبت این که بوده %1.4 معادل 1400 سال در خودروها
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 )%(  1401  نیفرورد انیتا پا 1399سال  یاز ابتدا رشیبه پذ انیمشتر هاینسبت کل پرونده: 27 نمودار

 

 اقدامات -۲-۲-۵-۳

 : ها عبارت است ازقدامات انجام شده در جهت بهبود وضعیت شاخصا

 و...(  نوروزی  امداد فجر، دهه سفر، ویژه )بازدید هایمناسبت در سراسری خدماتی هایطرح اجرای -1

 رانان تاکسی از حمایت طرح در پرمصرف قطعات در ویژه تخفیف ارائه -2

مشارکت دو   با(دار مدت و یمتقارزان  تسهیالت با مجاز شبکه و مستقل تعمیرکاران جامعه ارائه کارت حامی -3

 )ایرانیان مهر و رسالت بانک

 خودرو  دارندگان به خدمات ارائهو  بسپر خدمات توسعۀ -4

 مانده  راه در مشتریانِ به قطعات و خدمات قیمت کاهش -5

 کشور سطح در سفیر  طرح اجرای -6

 توزیع  و تأمین بهبود یافته فرایندهای با متوقع خودروهای کاهش و متوقف خودروهای حذف -7

 و ...(  عملکرد پاداش تکمیلی، بیمه( ها نمایندگی ماهر کارکنان ریزش  از پیشگیری اجرای طرح -8

 

گروه   تولیدی  خودروهای  نیاز  مورد  یدکی  قطعات  تأمین  و  فروش  از  پس  خدمات  ارائه  متولی  سایپایدک  شرکت 

های مجاز خدمات پس از فروش  کارگیری شبکه خدمات پس از فروش شامل نمایندگی با ایجاد و بهنیز  خودروسازی سایپا  

 رساند. میهای مجاز فروش قطعات یدکی، این مأموریت را به انجام و عاملیت
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نسبت به سال  سایپایدک  ، تعداد پذیرش خودرو در شبکه خدمات پس از فروش  1400مطابق نمودار ذیل، در سال  

افزایش داشته است که متناسب با افزایش مراجعه مشتریان به شبکه مجاز خدمات پس از فروش، اقدامات    %16  بربالغ قبل  

 مشتریان تعریف و اجرا شده است. ای برای پاسخگویی و جلب رضایت توسعه

 
 دک یپایخودرو در سا رشیتعداد پذ انهیروند سال: 28نمودار 

 

نمایندگی خدمات پس از فروش و عاملیت فروش قطعات   999جمعاً تعداد  جدول ذیل،، مطابق 1400در پایان سال 

این شبکه  رسانی به دارندگان خودروهای تولیدی گروه خودروسازی سایپا بودهشهر کشور، مشغول خدمت  271در   اند. 

این رقم افزایش    ، 1401فرصت شغلی ایجاد نماید که با توجه به برنامه توسعه شبکه در سال    9298  بربالغ توانسته است  

 خواهد داشت. 

 
 1400های فروش شرکت سایپا در سال های مجاز خدمات پس از فروش و عاملیت: تعداد نمایندگی20جدول 

 558 ها مجاز خدمات پس از فروشتعداد نمایندگی

 441 های مجاز فروش قطعاتتعداد عاملیت

 999 مجموع 

 

 

 

 فنی اقدامات زیر را انجام داده است:   ی هادر حوزه توسعه زیرساخت  ایساکو  ،با هدف بهبود و افزایش رضایت مشتریان 

 شرکت نرم افزار و سایتتوسعه وب و یبازطراح -1

 PDA از  استفاده با آنالین ترخیص یستمس توسعه و طراحی -2

 در تسریع جهت خوان پالک از استفاده و پذیرش های سیستم در QR Code با کارت خدمات جایگزینی  -3

 ها پذیرش نمایندگی فرایند

 ها نمایندگی در ایساکو با امداد خودرو هایسیستم ادغام -4

 خرید  و ریزیبرنامه جدید سیستم ایجاد -5

 اقدامات سایر  -۳-۵-۳
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 ویژه  امداد های درخواست خودکار تخصیص -6

 جهتقصد دارد    خودرو ایران صنعتی گروه، خودرویی نوین های فناوری توسعه و گسترش به با توجه از سوی دیگر  

 هایی فنّاور توسعه و ارتقاء  جهت الزم هایظرفیت خودرو، بازار تحوالت با متناسب مشتریان و نیاز به پاسخگویی

در را خودرویی نوین دهد.   جدید، محصوالت برای  «1متصل  خودروهای» عنوان با یاپروژه راستا، همین افزایش 

مشترکبه  با همکاری نیازمند آن اجرای که است گردیده تعریف ایساکو و خودروایران هایشرکت بین صورت 

 .است اپراتورها فنی  بسترهای و امکانات از استفاده مخابراتی جهت هایشرکت

و   روز هایفناوری از استفاده با و متنوع و متمرکز خودرویی و امدادی خدمات ارائه هدف با  طرحی همچنین  

 گردیده است.  تعریف ایران امداد خودروی شرکت در یانبندانش  هایشرکت با همکاری

  گروه خودروسازی سایپا ،  های ابالغی وزارت صمت در حوزه خدمات پس از فروشدر راستای سیاستاز سویی دیگر  

از فروش گروه خودروسازی    مندی مشتریان از خدمات پسبا هدف افزایش کیفیت و رضایتی  های اقدام به تعریف پروژه

 ارائه شده است.  زیر در جدول سایپا نموده است که  

 
 مندی مشتریان های گروه خودروسازی سایپا با هدف افزایش کیفیت و رضایتپروژه : 21جدول 

 تاریخ پایان تاریخ شروع نام پروژه  ردیف
درصد پیشرفت  

 ی ابرنامه

درصد پیشرفت  

 واقعی 

1 
سازی استانداردهای کالمی در حوزه تکریم مشتری و جاری

 خدمات 
16/11/1400 30/07/1401 51 46 

 0 0 30/08/1401 20/02/1401 بهبود زمان انتظار مشتریان برای دریافت خدمات 2

3 
عدم استفاده از قطعات غیر اصلی و نامعتبر در شبکه  

 ها نمایندگی
16/11/1400 30/05/1401 29 28 

4 
تجهیز امدادگران و تأمین اقالم یدکی )سبد قطعه  

 امدادگران(
16/11/1400 15/05/1401 59 15 

5 
بر اساس نتایج ارزیابی سالیانه    4رتبه  هاییندگینماارتقاء 

 وزارت صمت
16/11/1400 31/03/1401 67 67 

 

 ریزی است. افزایش کیفیت خدمات پس از فروش در حال طرحنیز در راستای افزایش کیفیت های همچنین، پروژه

 

  

 
1 Connected Car 
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 های افزایش کیفیت خدمات پس از فروش در گروه خودروسازی سایپاپروژه : 22جدول 

 تاریخ انجام  نام پروژه  ردیف

 TC 06/1401فروش و تشکیل واحد   هبود فرایند تحلیل عیوب در شبکه خدمات پس ازب 1

 05/1401 ها اهش خطای نمایندگیک ها وسیستم ارزیابی و نظارت بر نمایندگی ءتقاار 2

 04/1401 های کیفیارتقاء روش فراخوان 3

 06/1401 بت دقیق اظهارات مشتریان و ایرادات ث طالعاتی سایپایدک و امداد خودرو ومهبود سیستم ب 4

 06/1401 ایپا یدک در دوره گارانتیس بهبود در سیستم ردیابی قطعات مصرفی شرکتیجاد ا 5

 04/1401 ستانداردهای رنو ا مطابق PIMOF و GMF افزارنرم هبود سیستم و ب 6

 06/1401 نیروهای متخصصداشت نگه ها ودانش و مهارت کارشناسی در نمایندگی ءتقاار 7
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مولدسازی و فروش    مثالعنوان به مالی در صنعت خودرو در دستور کار قرار دارد.    ین تأمهای گوناگونی برای  روش

مالی    ین تأم،  ( یدارسهامخود  )  یاصل ی  هاخودروسازی، فروش سهام تحت کنترل شرکت  ی هاشرکتاموال و امالک مازاد  

گام،  ینتأم  ،ایزنجیره  اوراق  از  از روش   مالی  استفاده  و  نقدینگی  دوره چرخه  از روش کاهش  متنوع فروش  های  های 

 مالی هستند.  ینتأمگوناگون 

  یننو   یمال   تأمین  یابزارها   یینقابل مشاهده است، سهم پا  یخوبهب  یپاخودرو و سایرانا   یمال  تأمینآنچه در ساختار  

باال بودن نرخ    یه، بازار سرما   هاییت محدود از ظرف  یریگعلل بهره   ین تراز عمده   ها است.شرکت   ین ا  ی مال   ی در پورتفو

در نحوه اخذ و مصارف    یتوجود شفاف  ینگی،نقد   یافتدر  یبرو زمان   یندبودن فرآ   یبازار، طوالن  ینموجود در ا  ابزارهایبهره  

  ی مال  تأمین  یهادر روش  آنکهحال است.    یدسررس  در  یافتیتر، بازپرداخت وجوه در ه مهمبازار و از هم   ینمنابع حاصل از ا

  یی، اعطا  یالتبودن نرخ سود تسه  تریین عالوه بر پا  شود،ی ارائه م  یالت که در قالب تسه   یو منابع دولت   یبر نظام بانک   یمبتن

ثبت  بنابراین ؛ دارد  دوجو  یافتیبازپرداخت وجوه در یبرا ید تر بوده و امکان استمهال و تجدکوتاه  ی منابع مال یافتزمان در

ها، بازار قطعات و  در بازار نهاده   یاطالعات  یتشفاف یجادخودرو در سامانه جامع تجارت و ا تأمین  یرهمعامالت در زنج یهکل

بازارمجموعه  و  تقاضاهاموجب کنترل و    تواندی م  خودرو   ها  تبد  اییه و سرما  یرواقعیغ  یحذف  به کاال  یلو    ی خودرو 

  ی مال  تأمین  یرنظ  ی مال   تأمین  یننو  ی صنعت از ابزارها  ینا  یمندبهره   سازینه زم  تواند یم  رام  ین ا  ین شود. همچن  ی مصرف

 . ی باشد مال های ینه و کاهش هز اییره زنج

کاهش    یبرا  ینهزم  ،ثابت(  یمتشده خودروها )به قتمام   یکاهش بها  ینو عرضه خودرو و همچن  ید تول  یش افزا  با

  تأمین کاهش میزان معوقات خودروسازان به زنجیره    . شودی محصوالت خودرو فراهم م  گذارییمت شده ساختار قتمام  یبها

؛  باشد  مؤثر گیرد نیز  تحویل می   تأمینزنجیره  هایی که خودروساز از  تواند بر کیفیت قطعات و سیستم طور غیرمستقیم میبه

نوین  بنابراین می از روش  استفاده  و همچنین  تجارت  در سامانه  معامالت  ثبت  فرآیند  آغاز  مالی    تأمین توان گفت که 

 مالی باشد.  تأمینای جدید برای خودروسازان از منظر ساز ایجاد دریچهتواند زمینهای میزنجیره

 از:  اندعبارت ای مالی زنجیره تأمینارائه شده است. مزایای  تصویر زیر ای در مالی زنجیره تأمین های اجرایی گام

 جریان مالی اقتصاد و معامالت  ی ری پذنظارت افزایش شفافیت و  .1

 کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی  .2

 تولیدی  یهابنگاه مالی  تأمینتسریع دسترسی به سرمایه در گردش و بهبود فرایند  .3

 مالی سرمایه در گردش  تأمینکاهش نیاز به دریافت تسهیالت جدید برای  .4

 ها بانک ی جار ری غکاهش مطالبات  .5

 و کمک به اصالح نظام بانکی  یسازنهیزم .6

 محصول شده کاهش هزینه تمام .7

 ها بنگاه مالی  تأمینهای آثار تورمی ناشی از سایر روش لکنتر .8

  مالی برای خودروسازان نیتأمهای نوین روش -۶-۳
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 ای مالی زنجیره تأمینهای اجرایی گام : 10 یرتصو 
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کنندگان، طراحی و توسعه  نیاز مصرف  تأمینافزایش کیفیت، کاهش قیمت و    منظوربهبنا بر آنچه تاکنون بیان گردید،  

در دستور کار قرار دارد.    کنندگانین تأممحصوالت جدید با نشان بومی با استفاده از حداکثر ظرفیت تولید خودروسازان و  

 .استی و حرکت به سمت فناوری خودروهای برقی  اسازهبن اندازی رکن پوست ین ترمهم در این راستا 

 

 

 

ای در صنعت خودروی کشور در عدم  های کیفی، قیمتی و هزینهکه ذکر گردید، ریشه بسیاری از نقش   گونههمان 

های ارزش در صنعت  . از سوی دیگر تغییری در وزن زنجیرهاستی در صنعت خودروی کشور  اسازه بن استقرار رویکرد  

دادن ارزش به سمت دارا  شدن از اهمیت حلقه مرتبط با ساخت و تولید و سوق رخ داده است و آن کاسته  خودروی جهان

 . استهای بومی بودن مالکیت در حلقه طراحی و توسعه محصول با نشان 

همچنین اگر بخواهیم ترجمان دقیقی از اقتصاد مقاومتی در صنعت خودروی کشور ارائه دهیم، همانا تکیه صنعت  

بومی مهندسی  و  طراحی  با  محصوالت  بر  علیاست  خودرو  ظالمانه  تحریم  دورانِ  در  شرکای  .  از  بسیاری  ترک  رغم 

به   اتکاء  با  تولید صنعت خودرو  بومی  سازهبن عهدشکن، جریان  تیبا(    یافتهتوسعه های  و  )نظیر سمند  در صنعت خودرو 

بنیان  حلقه طراحی و توسعه محصوالت بومی به تولید دانشتوانست به حیات خود ادامه دهد. لذا ضروری است با تقویت 

 . یابیمدستدر این صنعت  

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

طراحی و توسعه    اند و به تقویت مراکز آورده  ی رو  خود های  همگی به سمت طراحی و توسعه محصوالت بومی با نشان

 روین ازا.  یافتدست توان به عایدی مناسب از زنجیره ارزش خودرو  بدون تصاحب این حلقه نمی  چراکهاند  محصول پرداخته

ی کشور نشان  اسازهبن نقشه راه  نمودار زیر،  . در  استی در این خصوص بسیار حیاتی  اسازهبن داشتن نقشه راه مشخص  

به  اند  هایی که با رنگ قرمز نشان داده شدهسازهبننشان داده شده است،    نمودارر این  گونه که د داده شده است. همان

تدریج متوقف  بایست بهسبب معماری قدیمی و گران، میسازی استانداردهای اجباری به بودن و عدم برآوردهقدیمی    سبب

کلیدی در صنعت خودروی کشور تعریف و مورد پایش    سازهبن های توسعه محصول بر روی چهار  گردند و در عوض برنامه

 قرار خواهد گرفت. 

  طراحی و توسعه محصوالت جدید -۷-۳

 در صنعت خودروی كشور  «ایبن سازه  یانداز»پوست رویکرد   -1-۷-۳
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 ی دیکل  سازهبنبه سمت چهار   یاسازهبنو گذار   یخودروسازان بزرگ داخل یاسازهبننقشه راه : 29 نمودار

 

 خودروی اقتصادی  سازهبن -1-1-۷-۳

متر و وزن   4مشخص گردیده است، عمالً محدوده ابعادی خودروهایی با طول کمتر از  نمودار قبل که در  گونههمان 

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

و    سازه بن است. لذا ضروری است که در این محدوده،    ماندهپاسخ ی ب ((  X100  سازهبناز سبد محصوالت خودروسازان )

 خانواده محصوالتی توسعه داده شود که بتواند نیازهای بازار را رفع نماید. 

الگوبرداری نمود، محصولی که بتواند نیاز بازار   1بندی بازارتوان از خودروهای موفق در این بخشکه می  گونههمان 

 های کلیدی زیر باشد: ایران را برآورده سازد الزم است شامل ویژگی

های مرتبط با قیمت  این هزینه همه هزینه   کهیطوربه های مرتبط با مالکیت خودرو پایین باشد  هزینه  کل -1

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

قابل    حجمکم)بر اساس کاهش وزن و استفاده از موتور    سازهبن کمتر از پنج لیتر در صد کیلومتر بر اساس این  

 حصول خواهد بود( از اهداف اصلی است. 

  بازارهای   اغلب  در   رشد  به  رو  گونهیک  SUV  گونه  زیرا  باشد،   داشته   SUV  متمایل به   یفردمنحصربهظاهر   -2

  هستیم  مواجه MICRO SUV استایلی  تراریخته گونهیک   با محصول  در این  روین ازا شود.می محسوب  دنیا

 
1 Segment 

 
 

 

 هاهزینه قطعات مجموعه

 

 دالر 9000

 

 دالر 8000

 

 دالر 7000

 

 دالر 6000

 

 دالر 5000

 

 دالر 4000
 

 دالر 3000

360039504200 43504650
طول )میلیمتر(
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  سوی   از  است.  بودن آن  CROSS  آن هم  و  کند می  حمل  خود   با   بودن  کوچک  رغمعلی   را  پارادوکسی   که

باال    طبیعی  صورت خودرو از سطح زمین بهخودرو، فاصله کف    از  گونهین ا  در  باالتر  ارتفاع  به  توجه  با  دیگر 

 ، مزیت محسوب شود. توسعهدرحال   کشورهای ناهموار هایجاده برای  تا شود می سبب  امر این  و  بود خواهد 

  محسوب   مدرن  دنیای   با   خودرو  صاحب  اتصال  نقطه  کهنحویبه  باشد   مدرن   کافی  اندازهبه  است   الزم  خودرو  این -3

های  مشخصه  از   بسیاری   حتی   بلکه   شود   محسوب   قدیمی   کاالیی   یا   زشت   محصول  قرار نیست   روین ازا .  شود

با   که دارد نیز برقی گونه  خودرو این همچنین  شود. بینیپیش  الزم است مدرن ایرسانهمانند سیستم چند آن

روی  مدرن  های فناوری   از   استفاده   سوی به  ای دریچه  تواند می  خودرو  بودن   یمتقارزان   به   توجه   خودرو   بر 

 . آید   حساببه

  برای   را  الزم  فضای  یعنی   ، شود  محسوب   خود   در کالس  بهترین   سرنشین   فضای   منظر   از   است  الزم   خودرو   این  -4

  دادن   ارزش از منظر  قدیم را  و  جدید   خودروهای معماری  مثالی از تفاوت  تصویر زیر  . نماید مهیا  بار  و  سرنشین

 دهد. می  نشان  داخل   فضای به بیشتر

 

 
 ن ی سرنش یبه فضا  شتری بها دادن ب  یمحصول برا فیمحصول در تعر یمعمار تیاهم: 11 یرتصو 

 

باشد که ارزش خرید باالیی برای   1صرفهتوان گفت که این محصول باید محصولی بهبا توجه به آنچه گفته شد می

باشد. نکته مهم دیگر آن است که محصول برقی اقتصادی در این خانواده محصول باید از ابتدا لحاظ  خریداری داشته  

 . شود

  سازهبن صدهزار خودرو در سایت تولید مشترک( در این  برای آنکه بتوان به مقیاس اقتصادی تولید )تولید سالیانه سی

ایجاد    مدنظر   سازهبن های مختلف محصوالت مبتنی بر  افزایی بین خودروسازان در تولید مدل الزم است هم،  یافتدست

 نشان داده شده است. تصویر زیر . این مهم در شود

 

 
1 Affordable 
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 ی اقتصاد دیمشترک با توان تول دیتول تیسا: 12 یرتصو 

 

 محصوالت مذکور را نسبت به محصوالت جاری تضمین نماید، به شرح ذیل است:ی که بتواند تولید اقتصادی  سازکار

گذاری  های سرمایه ای که هزینهگونهبهتصویر زیر  از زنجیره ارزش خودرو مطابق    %70  ی گذارمشارکت در سرمایه -1

دستی در  های باالیعنی کلیه فعالیت ؛  کنندگان در طرح کاهش یابداز مشارکت  هرکدام به طرز معناداری برای  

این  زنجیره ارزش خودرو یعنی طراحی و توسعه محصوالت، خرید و تولید بین مشارکت طرح به  کنندگان در 

محصول خود را با نشان   مدنظر توانند گونه کنندگان میشود و در عوض هر یک از مشارکتاشتراک گذاشته می

مشترک در    در سایت تولید  PSAبین تویوتا و    ییافزاهم تجاری خود عرضه نمایند. نمونه موفق این تجربه در  

 چک اجرا شده است. 
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 یاقتصاد سازهبن دیدر توسعه و تول گذارییهسرما  نهی هز گذاریبه اشتراک: 13 یرتصو 

 

در توسعه  ها، استفاده از الگوی مشارکت سازندگان رده یکم  داشتن هزینه، پایین نگه سازکاراصل دوم در خصوص   -2

 . استطور مستقیم توسط کارخانه تولید مشترک محصول بر اساس قرارداد تضمین خرید به

 .است ونقلحمل های نزدیک به کارخانه تولید برای کاهش هزینه  تأمیناصل سوم استفاده از زنجیره  -3

ها در کلیه  و مهندسی هزینه  است 1منظور دستیابی به قیمت هدف گیری از فرآیند طراحی بهاصل چهارم بهره  -4

 گرفته خواهد شد.  به کار  2فرآیند توسعه محصول بر مبنای مهندسی مقتصدانه

مبنای   -5 بر  فرآیند  و  در طراحی محصول  و مشارکت  پروژه  ابتدای  از  یکم  رده  پنجم مشارکت سازندگان  اصل 

 . استهای بومی فرآیندهای تولید و قابلیت 

 

 تندر سازهبن -۲-1-۷-۳

نمایش داده شده  تصویر زیر  دارد در    وجودها  روز بر روی آنکلیدی دیگر که قابلیت توسعه محصوالت به  سازهبن

گسترده آن در داخل کشور شکل گرفته    تأمینو زنجیره    خودروپارس مشترک تندر که خط تولید مجهز    سازهبناست.  

حصوالت دیگری با نشان خودی بر روی آن توسعه  و عمالً م  شودافزایی خودروسازان داخلی احیا  تواند با هماست، می

سازان  های انجام شده فراوان توسط خودروسازان و قطعهگذاریرغم سرمایهعلی   سازهبن یابد. تعلل در استفاده بهینه از این  

ال تولید  در روسیه و هند نیز با محصوالت متنوع در ح  سازهبن این    کهی درصورت خصوص  وجه جایز نیست. به هیچداخلی به

  ین بد خارجی برای جلوگیری از توقف تولید محصوالت مرتبط با آن وجود دارد.    تأمیناست و امکان استفاده از زنجیره  

را به تولید خانواده محصوالت    خودرو پارس افزایی دو خودروساز، عمالً سایت  با هم  سازهبن توان با احیای این  می  یبترت

 . تخصیص داد سازهبن مبتنی بر این 

 
1 Design For Cost 

2 Frugal Innovation 
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 تندر  سازهبن یبر رو امکان توسعه محصوالت متنوع  : 14 یرتصو 

 

 
 خودرو در شرکت پارس  یاقتصاد دیتول یایاح یبرا یدو خودروساز داخل  نیب افزاییامکان هم: 15 یرتصو 
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 خودروی تارا  سازهبن -۳-1-۷-۳

داخلی بر روی آن انجام شده اما به سبب    تأمینگذاری فراوانی در خودروسازان و زنجیره دیگری که سرمایه سازهبن

با توجه به    استخودروی تارا    سازه بن های ظالمانه سبب توقف خطوط تولید در سایپا کاشان گردیده است،  تحریم که 

گیری از آن برای توسعه محصوالت جدید وجود دارد.  هرهاشتراکات فراوان در محصول مرتبط با سایپای کاشان، قابلیت ب

ترتیب می این  بدین  احیای  با  خانواده  با هم  سازهبن توان  تولید  به  را  کاشان  سایپای  سایت  افزایی دو خودروساز عمالً 

حیای این  افزایی بین دو خودروساز برای ادهنده این همنشانتصویر زیر  تخصیص داد.    سازهبن محصوالت مبتنی بر این  

در    سازهبن های انجام شده برای تولید محصوالت این  گذاریاز سرمایه   % 70. نکته مهم این است که عمالً  است  سازهبن

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

توان این ظرفیت  بنیان میهای دانشبا اتکا به مراکز طراحی و توسعه محصول داخلی و شرکت  کهی درحال است.    ماندهیباق

 بالقوه را احیا نمود. 
 

 

 سایپا  SP سازهبن -۴-1-۷-۳

کامل    صورتبهگذاری زیادی بر روی آن انجام شد اما خانواده محصوالت مبتنی بر آن  دیگری که سرمایه   سازهبن

بر    Cو    Bهای  قابلیت توسعه محصوالت متنوعی در کالس  مطابق تصویر زیرسایپا است که    SP  سازهبن عرضه نشد،  

 سازهبن گذاری انجام شده بر روی محصوالت این  توانند از سرمایهروی آن وجود دارد. بدین ترتیب خودروسازان داخلی می

 بهره گیرند.   تأمیند در زنجیره  ( برای دستیابی به مقیاس اقتصادی تولیMini SUVو    HB)محصوالت    Bکالس  در  
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 پای سا SP سازهبن یبر رو   Bتوسعه محصوالت متنوع در کالس : 16 یرتصو 

 

 

 

 

خود قرار خواهد داد،    یرتأثآتی این صنعت را تحت    ماهیتساز در صنعت خودرو دنیا که  چهار روند جریان   از بین

حاکم بر انقالب  (  پارادایمبینش )ساز دیگر نیز تحت  سازی خودروها در جهان است. سه روند جریان شک روند برقی بی

وها«، »گسترش خودروهای خودران« و »ظهور  پذیری خودرگیرند که شامل: »گسترش اتصال صنعتی چهارم شکل می 

ها نیز بر روی بستر خودروهای برقی تعریف  که همه آن   اشتراکی« است  ونقل حمل نظیر    ونقل حمل های جدید  صورت 

ها و الزامات محیط زیستی زمینه را  تواند ضمن کمک به حل دغدغهبنابراین گسترش وسایل نقلیه برقی می؛  گردندمی

کشور در رابطه با تغییرات پرشتاب محیطی دنیا در این عرصه مهیا سازد.    ونقلحمل روزآوری صنایع مرتبط با  برای به

کنندگان  تأمینعالوه بازیگران سنتی در عرصه خودرو و  بازیگران متعددی اعم از ایجادکنندگان نوظهور فناوری به  ازآنجاکه 

این رابطه وجود دارند، لزوم ساماندهی و همراه داشتن نقشه راه روشن در سطوح  ها به سازی فعالیتیکپارچه  متعدد در 

ضروری است. اقدامات ذیل    ازپیش یش بسازی بازیگران متنوع این عرصه  ها و...( و همگاممختلف )خودرو و زیرمجموعه 

 جهت رسیدن به این هدف باید پیگیری شوند: 

در هر دو حوزه خودروهای سبک و سنگین با   رگذاری ثتأتوسعه وسایل نقلیه برقی با اجماع نهادهای ایجاد سند  .1

 نفعان کلیدی در این حوزههای ذیسازی کلیه فعالیتسازی و یکپارچهافزایی، همگامهم برهیتک

 بسترسازی و حركت به سمت فناوری خودروهای برقی  -۲-۷-۳
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های  نفعان کلیدی و پیگیریبخشی به فرآیندها در تعامل با ذیسازی بسترهای اجرایی سند از طریق شتابپیاده .2

 موانع اجرایی مستمر برای غلبه بر 

های توسعه وسایل نقلیه برقی در کشور و اجتناب از  افزایی بین بازیگران متعدد در استفاده و ایجاد زیرساخت هم .3

 ها با توجه به محدودیت منابعکاری موازی

 منظور دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید نفعان متعدد بهشده توسط ذی بکار گرفتههای استانداردسازی ماژول .4

بندی اجرایی برای توسعه وسایل نقلیه برقی )از سطح خودرو تا سطح  همراه زمانوین نقشه راه مشخص بهتد .5

 شدههای مرتبط( با توجه به مقتضیات بازار و اهداف تعیینسیستم

 های اجرایی برای تخصیص آن های دولتی و فعالیتها و حمایت دهی مشوقها و جهتتعیین اولویت .6

  الخصوص ی علخصوص در حوزه خودروهای عمومی )دهی تولید محصول بهمنظور شتاببهرفع موانع اجرایی   .7

 بوس( اتوبوس، ون و مینی

سازی محصوالت برقی و به ثمر رساندن فرآیندهای اجرایی از طریق تعامل و  شتاب بخشیدن به آغاز تجاری  .8

 نفعان کلیدی اقدامات مشترک با ذی

 . استهای نوین در صنعت خودرو نشانگر رویکردهای اساسی مدنظر در پروژه بسترسازی فناوری نمودار ذیل 

 

 
 ونقل در صنعت حمل نینو هاییفناور  یمدنظر در پروژه بسترساز  یاساس یکردهایرو: 17 یرتصو 

 

تصویر  سازی خودروهای سواری در کشور )در خصوص برقی  شده   ی ط ضمن مطالعه و بررسی مسیر    سازکار در این  

های پیشین بررسی گردید و بر اساس مطالعه رویکردهای غالب در  در هرکدام از پروژه 1(، میزان آمادگی سطح فناوریزیر

ی در اولویت قرار گرفت که البته هر دو  سازی در حوزه خودروهای سوارصنعت خودروی دنیا، دو جریان اصلی برای برقی

 
1 TRL 
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  یر تصواین دو مسیر در    گیرد.دارای محصوالت بنزینی شکل می   سازهبن مسیر بر اساس توسعه و تبدیل گونه برقی بر روی  

 داده شده است. نشان   19

 

 
 در کشور   یسوار یبرق یدر توسعه خودروها   یفناور یسطح بلوغ آمادگ یجیتکامل تدر: 18 یرتصو 

 

 

 
 کشور   یسوار یدر خودروها سازییگسترش برق یبرا  ریدو مس تیاولو : 19 یرتصو 

 



 

 

 

 

  1401خرداد   –تحول صنعت خودرو گزارش  85

)خودروهایی نظیر گونه برقی پژو   استدالر  30000  حدوداًبا محدوده قیمتی  SUVمتعلق به خودروهای  مسیر اول 

به سبب  2008 اما  داشت،  خواهند  در کشورمان  محدودی  بازار  خودروها  این  طبیعتاً   .)SUV    از مناسبی  فاصله  بودن، 

ت. در مقابل، در خصوص گونه سدان، این فاصله  پس از جانمایی باتری خواهند داش 1ترین نقطه خودرو تا کف زمینپایین

های ناهموار کشورمان مناسب  ی در سیستم تعلیق یا کل کفی، بسیار کم بوده و عمالً برای جادهاسازه بن بدون تغییرات  

 دارند.  SUVعالوه آنکه خودروهای سدان عموماً در بازار کشش قیمتی کمتری نسبت به گونه نخواهد بود. به

. شایان ذکر  اندشدهگرفتهخودرو و آریای برقی در سایپا برای جریان اول در نظر  در ایران  K125ودروی  خ  روین ازا

بین دو خودروساز برای توسعه گونه برقی این دو محصول    ییافزاهم »اجزای برقی الزم است    اندازهبهاست که با توجه  

مشترک برقیبرای  محرکه  قوای  پروژه  « سازی  این  دو  هر  در  گیرد.  نمونهصورت  تجربیات  از  است  سازی  ها ضروری 

 خودروهای تارای برقی و شاهین برقی بهره کامل برده شود. 

سازی بخصوص در  ای در گسترش برقینقش عمدهبه آن پرداخته شده است و    تصویر فوقدومی که در    اما مسیر

توان خانواده محصوالت  می  روین ازادارد، مسیر مرتبط با توسعه خودروهای کوچک ارزان است.    توسعهدرحال کشورهای  

توان به توسعه خودروی برقی  می  سازهبن در آن    چراکهاقتصادی را دارای اهمیت مضاعفی دانست،    سازهبن مبتنی بر  

 دالر(.   10000)خودرویی با قیمت کمتر از  یافتدست نیز  تیمقارزان 

دارند    توسعه درحال خصوص در کشورهای  سازی بهاکنون نقش بسیار مهمی در گسترش برقیخودروهای کوچک هم

هزار عدد    350ترین محصوالت برقی در چین، یک مدل از خودروی برقی کوچک با فروش  که یکی از پرفروشطوریبه

 که عمالً باعث جابجایی رکورد فروش خودروهای برقی در سال گذشته شده است. استخودرو در سال 

اشتراکی نیز    ونقلحمل های نوین  صورت   نکته حائز اهمیت در این میان آن است که خودروهای کوچک برقی در 

 راستا در دستور کار قرار دارد. کنند. پایش نقشه راه ترسیم شده برای خودروسازان در این  قش پررنگی را ایفا مین

 توان به شرح ذیل خالصه کرد: اقدامات و دستاوردها را در این بخش می

 سازی در خودروهای سواری و تفکیک نقش خودروسازان داخلی تهیه نقشه راه برقی .1

افزایی بین دو خودروساز اصلی برای دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید در قوای محرکه  ایجاد همهماهنگی برای   .2

 برقی

 تخصیص نقش مرتبط در توسعه خودروی اقتصادی برقی  .3

 های برقی در مناطق آزاد استفاده از ابزار واردات برای توسعه فناوری .4

 رای ارتقاء خدمات پس از فروش ریزی برای توسعه خودروهای متصل و استفاده از آن ببرنامه .5

ریزی برای توسعه آن در کشور از طریق ایجاد  های بالقوه در توسعه خودروهای خودران و برنامهشناسایی ظرفیت .6

 های نوین در صنعت خودرو قطب فناوری

  

 
1 Ground Clearance 
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کنندگان و رعایت مقررات و الزامات حاکمیتی  های مد نظر مصرفهای جدید با هدف دستیابی به ویژگیسازهبن توسعه  

کاهش وزن خودرو و    منظور به سازی است.  وزن خودرو، افزایش استحکام و ایمنی خودرو و افزایش برقیمستلزم کاهش  

های فوالدی  سازان رویکرد خودروسازان پیشرو به استفاده از ورقافزایش استحکام بدنه خودرو در تصادفات، خودرو  توأمان

داغ، اتصاالت    یکارپرس های تولید جدید مانند جوش لیزر، روش  های آلومینیومی به همراه روش استحکام باال و ورق

... تغییر کرده است. لذا برنامه-ترکیبی جوش تقاء کیفیت بدنه  ها در ارریزی برای استفاده از این مواد و روش چسب یا 

 است.  مؤثر خودروها از نظر استحکام و ایمنی بسیار 

پذیری بهتر خودرو و کاهش مصرف سوخت و آالیندگی تولیدی خودروها  از سوی دیگر عالوه بر کاهش وزن، کنترل

های بیشتر  سازی یعنی استفاده از حسگرها و عملگر های جدید است. منظور از برقیسازهبن سازی  نیازمند افزایش برقی

ین  ترمهم پذیری است. یکی از  کنترل بهتر خودرو از نظر آالیندگی، ایمنی، پایداری، ترمزگیری، رانندگی و فرمان  منظوربه

های بیشتر    I/Oهای جدیدی با سرعت پردازش باالتر و قابلیت    ECUارکان برآورده کردن این نیاز، در اختیار داشتن  

کند بلکه با توجه به بحران فعلی تراشه موجود در سطح جهانی،  نیت تولید را تضمین میبومی ام  ECUداشتن    تنهانهاست.  

 های آتی ضروری است. گذاری برای دستیابی به این قطعه استراتژیک نیز در سال سرمایه

ویژگی  استانداردهای  اضافه کردن  برآورده کردن  و  به خودرو  ایمنی،  گانه بخصوص    85های جدید  استانداردهای 

سازی قطعات جدید و دستیابی  است. همچنین بومی  های تست و آزمون گذاری به جهت ایجاد زیرساختمستلزم سرمایه 

ها صورت  ی خارجی آزمون سپاربرون یل عدم وجود زیرساخت از طریق  به دل  عمدتاًها  به استانداردهای عملکردی و دوام آن

 ریزی در این زمینه باید صورت گیرد. بر و پرهزینه شده است. لذا برنامهعلی زمانگیرد که در شرایط تحریمی ف می

  

 های جدیدهای نوین صنعت خودرو متناسب با فناوریمواد اولیه و زیرساخت نیتأم -۸-۳
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 های فیزیکی صنعت خودروی کشور در دو حوزه در دستور کار قرار دارد: ارتقا زیرساخت 

 بخش تولیدفیزیکی  هاییرساختز •

 بر حوزه کیفیت یرگذارتأثفیزیکی  هاییرساختز •

 

 

 

تولید صنعت خودروی کشور در    طورهمان  مونتاژ و بدنه    یهابخش که در نمودار زیر نمایش داده شده است، ظرفیت 

های آنان  و رفع گلوگاه ها یرساخت زبرخی  ین تأممیلیون دستگاه خودرو در سال را دارد و در صورت  3آمادگی تولید حدود 

حجم تولید ساالنه خودرو در کشور را به    توان ی م،  ماندهمعطل   های یتظرف  ی سازفعالو همچنین مدیریت صحیح جهت  

 داد. میلیون دستگاه در سال افزایش   3

 
 واحد: هزار دستگاه در سال  –مختلف  یهابخشبرآورد ظرفیت ساالنه تولید خودروی کشور در : 30نمودار 

 

 :اندشده یفتعرهای تولید و افزایش ظرفیت برای رفع گلوگاه ذیل  گذاری یهسرماهای در همین راستا پروژه

میلیون دالر   75دسالالالتگاه در روز معادل    1000به ازای افزایش هر    گذارییهسالالالرمارفع محدودیت پرس:   .1
 )فقط تولید قطعات رویه(

میلیون    100دسالالتگاه در روز معادل    1000  ربه ازای افزایش ه  گذارییهسالالرمارفع محدودیت خط رنگ:   .2
 دالر

میلیون    30دسالالتگاه در روز معادل    1000  ربه ازای افزایش ه  گذارییهسالالرمارفع محدودیت بدنه سالالازی:   .3
 درصد( 65با خودکارسازی کمتر از ) ردال

 

 

 

 

 فیزیکی صنعت خودروهای ارتقاء زیرساخت -۹-۳

 

 

 تولید  بخش های فیزیکیارتقا زیرساخت  - 1-۹-۳
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قرار  در راستای ارتقا کیفیت محصوالت تولیدی صنعت خودروی کشور رویکردها و اقدامات متنوعی در دستور کار  

 است: قالب عناوین ذیل ارائه شده گرفته است که اهم این موارد در

 محصول  تیفیبر ک رگذاری تأثتمرکز بر اصالح فرآیندهای  .1

 های معرف کیفیت برمبنای نیازهای مشتری بازنگری در شاخص  .2

شور( و تدوین  بازنگری در استانداردهای خودرو و قطعات برمبنای نیازهای بومی )با همکاری پژوهشکده خودروی ک .3

 تبعیت صرف از استانداردهای اروپایی  ی جابهاستانداردهای بومی 

( که البته  شودمنابع خارجی که سبب هدر رفت منابع ملی می بره یتک یجابههای کیفی )های آزمونتوسعه زیرساخت .4

 . استها ترین این پروژهیکی از مهم  ISQIکلید خوردن پروژه آزمون تصادف توسط شرکت 

 سازان داخلی و خودروسازان کشور سازان و مجموعههای کیفی در قطعهش استقرار نظامپای  .5

 از منظر تطابق، ظرفیت و تکرارپذیری  1های فرآیندهای تولید تمرکز بر قابلیت .6

 شود ای که کیفیت تبدیل به مزیتی رقابتی گونهگذاری بهپیشنهاد اصالح سیاست .7

 محصول نهایی  ت یفیبر ک سازهبنی با توجه به اهمیت اسازهبن  یاندازپوستپایش نقشه راه رویکرد  .8

  منظوربه شفاف    صورت به ها و مطالعه رضایت مشتری  های مستقل در خصوص تحلیل بازار، بررسی داده توسعه شرکت .9

 (D. PowerJ2. ی آمارایجاد جو رقابتی در محصوالت نو و دسته دوم )همانند موسسه مطالعات 

اکنون خودروسازان داخلی فرآیند ارتقاء  آن است که متعاقب با فرامین ریاست محترم جمهوری هم  ذکرقابلنکته  

بایست  ، می1401به بازار از ابتدای سال    شدهعرضه خودروهای  اند و همچنین  نموده  آغازکیفیت در محصوالت خود را  

جهت افزایش    بزرگ کشور   های اختصاصی خودروسازان. برنامه کیلومتر، ضمانت شوندهزار    60سال یا پیمایش    3حداقل با  

 ارائه شده است. تصاویر زیر کیفیت در 

 

 
1 Capability 

 
2 J.D. Power    های  بنگاه و بازاریابی تا  گرفته صنعت خودرو مختلف از صنایع خریداران در  رفتار و کاال کیفیت هدرباراست که    مشتریت  رضای آماری مطالعات  مؤسسهیک

های سرتاسر دنیا قرار  در اختیار کمپانیهای خود را  کند و اطالعات و دیدگاهآوری میکنندگان جمعها و نظرات زیادی را از مصرفهر ساله برداشت  1968از سال   تبلیغاتی

در  می اطالعات  این  بیفزایند.  یا خدمات خود  به کیفیت محصوالت  تا  در    حوزهدهد  اولیه  4خودرو  اعتماد (Initial Quality Study (IQS))  قسمت کیفیت  قابلیت   ،  

(Vehicle Dependability Study (VDS))چیدمان و  اجرا  خودرو،  عملکرد   ،(APEAL)    مشتریانو تقسیم   (Customer Service Index (CSI) Study) خدمات 

 .شوندمی

 بر حوزه كیفیت   رگذاری تأثهای فیزیکی ارتقا زیرساخت  -۲-۹-۳

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C#%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C
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 محصوالت  تیفیک   شیافزا یبرا خودرورانیبرنامه شرکت ا: 20 یرتصو 

 

 
 محصوالت تیفیک   شیافزا یبرا پایسا رانیبرنامه شرکت ا: 21 یرتصو 

 

  

تدوین و اجرای طرح تحول کیفی در زنجیره ارزش خودرو و رفع عیوب مزمن و 
کیفی سازی محصوالت تولیدی جاری

1

پروژه بهبود مشخصه های کیفی محصوالت جاری و 70تعریف و اجرای حدود 
ایران برنامه زیرساختی ارتقا کیفیت در طول زنجیره ارزش شرکت190قریب به 

خودرو در سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
۲

خودروهای متوقف و متوقع در شبکه خدمات پس از فروش از بهمن % 55کاهش 
با اولویت دهی به تامین قطعات شبکه شاهد و1401تا فروردین 1400ماه سال 

افزایش رضایتمندی مشتریان
۳

ازرسی و سطح کیفی محصوالت ایران خودرو بر اساس ارزشیابی شرکت ب% 5بهبود 
شاخص های کیفی قبل از تحویل% 20استاندارد ایران طی سه ماه گذشته و بهبود 

4

مدت زمان گارانتی کلیه 1401در سال : افزایش مدت زمان گارانتی محصوالت
3خودرو شاهین با ضمانت 1400در سال . سال افزایش پیدا میکند3محصوالت به 

.هزار کیلومتر عرضه شده است60سال یا پیمایش 
1

، قطعات و (3)زیرساخت)پروژه بهبود و ارتقای کیفیت سطح زنجیره 42تعریف 
((5)، فروش و خدمات پس از فروش (5)، فرایند خودروساز(29)مجموعه ها

۲
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که   است  ضروری  نکته  این  به  اشاره  انتها  تمامی  در  گانه  سازکاردر  نه  آیینبایست  می های  و  نامهقواعد،  ها 

توان گفت  را برای رسیدن به اهداف مد نظر تسهیل نماید. همچنین می  وکارکسبکه فضای    شود هایی تدوین  دستورالعمل 

بنابراین برای تغییر شرایط فعلی ضروری   ،معلول قواعد حاکم بر این صنعت استکه شرایط فعلی صنعت خودروی کشور 

نامطلوب فعلی    به وجود است قواعدی که   جلسات کارشناسی    روینازا، شناسایی و اصالح شوند.  هستندآورنده شرایط 

 استخراج شده است:  شناسی وضع موجود برگزار و موارد ذیلمختلفی در خصوص آسیب

 ان یبندانش های منسجم در خصوص ارتقاء تولید گذاری سیاستلزوم  .1

تجمیع سیاست .2 قطعات  لزوم  در   الخصوص ی عل خودرویی    رگذار یتأث گذاری  الکترونیکی  تخصصی    قطعات  دفتر 

 خودرو 

 های ناظر و پایش عملکرد شرکت IPIشفاف در خصوص تعیین   نامهن ییآلزوم ایجاد  .3

 گذاری در حوزه خودرو و قطعات آن های تعرفهسازی و انسجام سیاستلزوم یکپارچه .4

 های ناظر های کیفی خودروها و پایش عملکرد شرکتلزوم بازنگری در شاخص .5

 گذاری خودرو سیاستلزوم ایجاد نوآوری باز در  .6

 کنندگان در حوزه خودرو )جایگزینی سیستمی کمیته خودرو( اجرایی حمایت از مصرف  نامهن یی آلزوم بازنگری در   .7

 های الکترونیکها در سامانهبا اختیارات دفتر خودرو و تعریف آن لزوم ایجاد فرآیندهای روشن در رابطه .8

 د کاربری در دفتر خودرو های متنوع مور لزوم ایجاد یکپارچگی در سامانه  .9

 گری و پایش گری، تنظیمبندی، تسهیللزوم یکپارچگی ابزارهای حکمرانی در حوزه خودرو شامل اولویت .10

 ستیزط ی محلزوم بازنگری در استانداردهای خودرویی با هماهنگی سازمان استاندارد و  .11

 منظور استانداردسازی در سطح صنعتلزوم بازنگری در قواعد به .12

 تهیه دستورالعمل اجرایی اسقاط خودرو لزوم  .13

 خودروسازی سی تأسضوابط جواز  .14

 بازنگری در ضوابط ثبت و صدور نشان تجاری شریک خارجی  .15

 CKDتهیه دستورالعمل صدور مجوزهای واردات  .16

 تهیه دستورالعمل اجرایی واردات خودرو  .17

 سازی و خودروسازی تهیه قوانین مالکیت معنوی در حوزه قطعه .18

 ها یی در بخش خودروهای تجاری و موتورسیکلتافزاتسهیل هم .19

 های نوین در صنعت خودرو تسهیل توسعه فناوری .20

 ی اصول حاکمیت شرکتیسازشفاف  .21

 و توسعه محصول و فناوری خودروسازان داخلی و پایش عملکرد  سازهبن تدوین نقشه راه در حوزه  .22

 الزامات توسعه صنعتی کشور و پایش عملکرد تدوین الزامات عملکردی خودروسازان داخلی مطابق با  .23

های طراحی، مهندسی  گذاری خارجی در زنجیرههای خارجی و جذب سرمایه نامه مواجهه با فرصتتدوین آیین .24

 های کیفی و توسعه محصول و همچنین مراکز آزمون 
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روند فعلی در خصوص    بنیان در صنعت خودرو، اصالحدر شرایط کنونی، توجه به لزوم حرکت در مسیر تولید دانش

های ناظر در این حوزه و همچنین حوزه  گذاری و پایش عملکرد شرکتسازی با توجه به نظام تعرفهافزایش عمق داخلی

 یابد. کیفیت اهمیتی مضاعف می

 

 
 و ساختارها در صنعت خودرو  ندهایاصالح مقررات فرآ کردیرو: 22 یرتصو 

 

 از:  اندعبارت شده در این حوزه  یزی ربرنامه اقدامات آتی 

 دستیابی به هدف افزایش مقیاس تولید  منظوربه نامه مرتبط با تعیین سقف مجوزهای فروش اصالح آیین .1

 نامه اسقاط خودرو اصالح آیین .2

سازی  منظور افزایش عمق داخلینواقص اجرایی آن بهسازی )رفع  نامه مرتبط با تعیین عمق داخلیاصالح آیین .3

 در دفتر تخصصی مرتبط آغاز شده است.(   اکنونهم
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چهارم                                         فصل 
 نقشه راه 
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 مقدمه 

»آمادگی،  شود:  مرحله می   3  نقشه راه بخش صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق تمدن نوین اسالمی شامل 

 .المللی« بازآفرینی و گسترش بین 

نقشه راه تحول صنعت خودروی ایران بر اساس برنامه تدوین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، شامل سه مرحله  

 از:  اندعبارت ذیل این مراحل   تصویراصلی است. مطابق 

 ( 1401تا پایان  1400های موجود )نیمه دوم سازی و احیای ظرفیتآماده -1

o  ها بنگاهحل مسائل و اصالح ساختار 

o های موجود بالفعل کردن ظرفیت 

o  دستیابی به ترکیب مناسب تولید 

o گذاری های سرمایه تعریف و آغاز پروژه 

 ( 1402استانداردسازی کلیه محصوالت و تمرکز بر گسترش صادرات )سال  -2

o  حذف محصوالت قدیمی 

o گانه   85ردهای تولید محصوالت منطبق بر کلیه استاندا 

o  دستیابی به کیفیت رقابتی 

 ( 1404و   1403تمرکز بر ارتباطات خارجی )  -3

o برداری از فرصت خارجی و گسترش بازارهای صادراتی مبتنی بر محصوالت رقابتی بهره 

o  های ایجادشده در صنعت خودروی داخلی گذاری خارجی بر مبنای مزیتجذب سرمایه 

 

 
 مراحل اصلی نقشه راه تحول صنعت خودروی ایران : 23 یرتصو 
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علمی با انحصار دو  تخصصی و غیر مدیریت در حوزه خودروسازی و همراهی غیر  منظوربهریزی مناسب  عدم برنامه

مسبب وضع    رقابتایجاد  به حقوق مشتریان و اصل اساسی بازار یعنی عرضه و تقاضا و    توجهیی ب خودروسازی و همچنین  

 خودرو کشور هستند. موجود صنعت 

در صنعت    QCDتوان در محورهای تولید، قیمت، کیفیت )رویکرد مبتنی بر اهداف  اهداف صنعت خودرو را می

وزارت صنعت،    شدهی طراحخالصه نمود. در این بخش به بیان جزئیات و اقدامات    المللی ین بخودرو( و همچنین مبادالت  

 .معدن و تجارت، در راستای تحقق این اهداف اختصاص یافته است

 

 

 

  درصد   15 یزانبه م 1400ثابت در سال   یمتتمام شده نسبت به ق یمتاهش ق، ک1401هدف اصلی قیمت در سال 

 راهکار اصلی در نظر گرفته شده است:  5شده محصوالت،  در راستای کاهش قیمت تمامکمتر از تورم است.  

 

 های مالی تولیدكاهش هزینه -1-1-1-۴

شده محصوالت در نظر  یکی از پارامترهای قیمت تمام  عنوان به راهکارهای مختلفی در راستای کاهش هزینه مالی  

های سربار  ای، کاهش هزینه مالی زنجیره  تأمینمالی نظیر    تأمینهای نوین  این موارد، روشگرفته شده است. از جمله  

داری و همچنین کاهش دوره زمانی تولید )از خرید  خودسهام مسئلههای خودروساز از طریق واگذاری سهام و حل شرکت

 سربار در نظر گرفته شده است. های مواد اولیه تا فروش خودرو( به جهت افزایش گردش نقدینگی و کاهش هزینه

 

 قطعات  تأمینكاهش هزینه  -۲-1-1-۴

شده هزینه قطعات مورد استفاده در تولید است. وزارت صنعت، معدن و تجارت، به  یکی از اجزای اصلی قیمت تمام 

 اقداماتی را طراحی کرده است: هاینههزجهت کاهش این بخش از 

واسطه )که در   یهاشرکتالف: قطعات داخلی: در زمینه این دسته از قطعات، با اصالح ساختار مدیریتی مانند حذف 

های توسعه محصول نیز  توانند عالوه بر هزینه، به زماناکز طراحی و توسعه محصول مینبودن با مر  راستاهم صورت  

 . استاز جمله اقدامات   شودمطالبات قطعه سازان که همچنان منجر به ارتقاء کیفیت نیز می موقعبه بیفزایند(، پرداخت 

، شفافیت جریان کاال از طریق  شودی م   تأمینخارجی: در زمینه قطعاتی که هنوز از منابع خارجی    تأمینب: قطعات  

کاهش وابستگی و تحقق    منظوربه . همچنین  شودهای اضافی توزیع میثبت در سامانه تجارت منجر به کاهش هزینه 

 بنیان در دستور کار قرار دارد. دانش  یهاشرکتگیری از ظرفیت  اقتصاد مقاومتی افزایش عمق ساخت داخل از طریق بهره

  اهداف تحول صنعت خودرو -1-۴

 كاهش قیمت -1-1-۴
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 سربار  یهانهیهزد و كاهش مقیاس تولی -۳-1-1-۴

مستقیم خود بر بازار و افزایش   یرتأثتر از ظرفیت اسمی تولید، غیر از اید دقت داشت که میزان تولید و عرضه پایینب

های سربار خودروسازان  غیرمستقیم نیز در باال رفتن قیمت خودرو از طریق افزایش هزینه  صورت به های ناشی از آن،  قیمت

دستگاه    میلیون یکاست. شایان ذکر است که هر یک از دو خودروساز کلیدی کشور بر مبنای ظرفیت تولید قریب به    مؤثر

  سومیک ، اما چند سال است که با ظرفیت ها بر این اساس شکل گرفته استاند و زنجیره ارزش آن در سال بنا نهاده شده

در برنامه کار هر دو خودروساز داخلی    %50بنابراین برنامه افزایش تولید خودروسازان به میزان بیش از  ؛  کنندفعالیت می

 گنجانده شده است. 

 

 بن سازه مشترک و قطعات استاندارد -۴-1-1-۴

ها در تولید محصول در سطح  مشترک و همچنین عدم استانداردسازی قطعات و مجموعه  بن سازهعدم استفاده از  

تولید می اقتصادی  مقیاس  به  از دستیابی  مانع  و    کهی درصورت .  شود صنعت خودروی کشور  دادن خودروسازان  با سوق 

پذیر  اقتصادی تولید و رقابتها و قطعات یکسان در محصوالت، دستیابی به مقیاس  سازان به سمت استفاده از مجموعه قطعه

دهد. نکته مهم دیگر آن است که عدم دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید، سبب شکنندگی  شدن محصول را افزایش می 

  یر غپذیرتر و سازان با توان مالی و ظرفیت تولید پایین آسیبدر تحریم گذشته کلیه قطعه  ینکهکما ا ؛ شودجریان تولید می

شده  تواند منجر به کاهش قیمت تمامبرداری از این دو موضوع مهم میمحیطی بودند. لذا بهره  ت اتالطمنسبت به    ترمقاوم

 محصول نهایی شود. 

 

 كاهش سهم مواد اولیه و قطعات -۵-1-1-۴

ریشه در دو عامل الف( باال بودن قیمت خرید   تأمینهای مرتبط با قیمت خرید خودروساز از زنجیره باال بودن هزینه 

، معوقات پیشین و مقیاس غیراقتصادی تولید و ب( گران بودن  تأمیندالیل متعدد نظیر ساختار  کنندگان به تأمینقطعات از  

الف  عامل    های هدف دارد.منظور هزینهگیری از رهیافت طراحی بهها و عدم بهرهسازهبنسبب قدیمی بودن  محصوالت به

طریق   ردهاز  ساختار  خودرواصالح  زنجیره  ساختار  اصالح  و  سازندگان  رویکرد    بندی  با  ب  عامل  و 

 ی در صنعت خودروی ایران پیگیری و مرتفع خواهد شد. اسازهبن  یاندازپوست 

 

 

 

های محصوالت  سازهبن ها یا  سازهریشه اصلی عدم کیفیت در محصوالت داخلی، در اصل ناشی از قدیمی بودن بن

خودرو بستگی    سازهبنشود به  توان گفت هرآنچه که توسط مشتری از کیفیت یک خودرو درک میمی  یگر دعبارت بهاست.  

دهد که ریشه اصلی تمام عیوب مرتبط با  های مرتبط با رضایت مشتری نشان میدارد. بررسی گزارشات مرتبط با شاخص

های جدید خودروسازان بنا  سازهبن محصول دارد و در محصوالتی که بر روی    سازهبن مستقیم به    کیفیت محصول ارتباط 

 افزایش كیفیت  -۲-1-۴
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بنابراین اجرای رویکرد  ؛  کاهش معناداری یافته است  شوداند عمالً میزان عیوبی که به نارضایتی مشتری منجر میشده

بهره  «یاسازه بن اندازی  پوست» و  ترکیدر صنعت خودروی کشور  از  از  گیری  تولید  های جدید  سازهبن ب بخش عمده 

 گشای بسیاری از مسائل مرتبط با حوزه کیفیت در صنعت خودرو باشد. تواند گره می

 

 بندی سازندگان نظام رده -1-۲-1-۴

  یتمسئول  یسپاربرون شود. در حقیقت    تأمینهای سربار در زنجیره  تواند ضامن کاهش هزینهبندی سازندگان میرده

های خودرو برمبنای اهداف کیفی، قیمتی و زمانی از طرف خودروساز به سازندگان رده یک،  طراحی و توسعه مجموعه

های واسطه در زنجیره تولید  های خودروساز و شرکتداخل شرکت یرضروری غمنجر به حذف واحدهای تحقیق و توسعه 

 شود. خودرو می

 

 خودروسازان یداخل یفیتكنترل ك یهاسازكار -۲-۲-1-۴

  توأمان گذاری  صحه» و همچنین    «طراحی و توسعه فرآیند»توجهی به دو فاز اصلی  در فرایند طراحی محصول، بی

 . شودهای فراوان در محصول میباعث ایجاد نقص« محصول و فرایند

این    متأسفانهکه    است  تأمین طراحی و توسعه فرآیند، ناظر به ایجاد فرآیندی منطبق، تکرارپذیر و با ظرفیت برای  

  تأمین بنابراین فرآیند تولید چه در خودروسازان و چه در زنجیره  ؛  مهم در ساختار خودروسازان داخلی مغفول واقع شده است

( بیش از  COPهای تطابق تولید )تمرکز بر روی آزمون  یبترت  ینبد.  است  یر تکرارپذ  یرغ عموماً دارای نوسانات فراوان و  

هر زمان دیگری دارای اهمیت است. پراکندگی عیوب تولید در یک محصول خودروسازان داخلی خود گواهی بر این مطلب  

زند.  در خودروسازان داخلی به این عیب عمده در صنعت خودروی کشور دامن می  تأمیناست. از سوی دیگر فرآیندهای  

از یک یا دو منبع در یک    تأمین تواند به سیاست  در یک محصول می  مینتأمبتنی بر استفاده از چند منبع    تأمینسیاست  

تا عالوه بر دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید، امکان عیوب ناشی از فرایندهای متعدد تولید به حداقل    شود اصالح    سازه بن

 برسد. 

سرایت آن بر روند تولید و  ساز و  سازان منجر به کاهش سرمایه در گردش قطعهاز سوی دیگر مطالبات معوق قطعه

قطعات مورد    موقعبه  تأمینسازان، عالوه بر  موقع مطالبات قطعه. در این راستا پرداخت بهشودافت کیفیت محصول می

 . شودنیاز، منجر به دوام کیفیت می

 

 كیفیت قطعات تقلبی و قاچاق-۳-۲-1-۴

حاشیه سود خوب قاچاق قطعات یدکی خودرو، آمار آن رو به افزایش است و در سال    یلبه دلهای گذشته  در سال 

کاالها مربوط به قطعات    %70از بازار قطعات یدکی را به خود اختصاص داده است. از این میزان حدود    %30گذشته حدود  

خطر افتادن امنیت جانبی   . بهاستقطعات مصرفی موتور و گیربکس    %5الستیک و    % 5سیستم تعلیق/جلوبندی و ترمز، 

 کنترل یرقابل غها به سمت تجارت منفعل تا تجارت پویا، خروج  کنندگان، کاهش انگیزه تولیدکنندگان و رغبت آنمصرف
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متولی، عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی و کاهش تسلط حاکمیت بر    ی هادستگاه ارز و ایجاد فرسایش کاری برای  

 .استه بازار از مسائل مترتب این حوز

صورت غیررسمی  کیفیت از طریق فرایندهای غیراستاندارد و بهدر کنار کاالی قاچاق، تولید قطعات یدکی تقلبی و بی

از: کاهش امنیت جانی و مالی مردم و ایجاد بحران،    اند عبارتنیز در حال افزایش است. مسائل مترتب از این نوع کاالها  

افزایش حس   خودروها،  استهالک  دستگاه   اعتمادی ی ب افزایش  به  نسبت  مردم  ناکارآمدی  دعاوی  و  ایجاد  متولی،  های 

اجتماعی و حقوقی میان مردم و تعمیرکاران و فروشندگان، برهم خوردن بازار تعامل رقابتی و ایجاد تبعات اجتماعی برای  

 نهادهای متولی. 

 نقشه راه جهت مبارزه با کاالهای قاچاق عبارت است از 

 قاچاق و تقلبی  ی دکیلوازم مناسب در مبارزه با سازی ساختار فعال •

 خودرو  یدکیلوازم برداری از شناسه کاال و کد رهگیری در حوزه  تکمیل بهره •

 منطبق  ر یغبخش سازمان ملی استاندارد بر محصوالت تقلبی و  نظارت مستمر و نتیجه •

طریق سامانه جامع تجارت توسط تمامی  سازی امکان رهگیری و استعالم جامع و آنالین قطعات مصوب از  فراهم •

 نفعان ذی

 خودرویی مصوب از فروشندگان مجاز   یدکیلوازم سازی امکان خرید آنالین  فراهم •

 خودرو   یدک یلوازماخذ پروانه صنفی توسط فروشندگان اینترنتی )مجاز(  •

 خودرو  ی دکیلوازم ساماندهی و نظارت بر واردات قانونی  •

 کنندگان عرضه ن و مسئولیت اجتماعی تولیدکنندگا •

 کننده تسریع در رسیدگی و صدور احکام بازدارنده و متناسب از سوی مراجع رسیدگی •

 اعمال دقیق استاندارد بر کاالهای وارداتی و تولید داخل  •

 های دولتی لت توسط مجموعهاقاچاق، تقلبی و غیر منطبق بدون اص یدکیلوازم جلوگیری از خرید  •

 ومی به مردم رسانی عم و اطالع یساز  ی آگاه •

 

 زیرساخت تست و آزمون  -۴-۲-1-۴

و ... سبب شده    یاجاده های  های تصادف، مراکز آزمونهای کیفی نظیر عدم وجود مراکز آزمونعدم وجود زیرساخت 

قطعه و  خودروسازان  توسط  کیفی  موارد  بر  تمرکز  که  زماناست  و  گران  بهسازان  باشد.  اعمال  بر  شرایط  در  خصوص 

های جدی مواجه  های مذکور سبب گردیده تا پایش کیفیت با چالشظالمانه و دشواری انجام برخی از تستهای  تحریم

سریع؛  شود هرچه  کشور،  خودروی  برای صنعت  شده  تعیین  اهداف  به  توجه  با  که  است  ایجاد  بنابراین ضروری  بر  تر 

 . شودارتقاء کیفیت در صنعت خودرو دنبال میدر پروژه  برد این امر مهم. پیششود های کیفی در کشور تمرکز زیرساخت 
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 و افزایش عبور مستقیم در جریان ساخت )ناقص(كاهش تولید خودروهای  -۵-۲-1-۴

و عرضه به بازار، عالوه بر افزایش معوقات    تولید خودروی ناقص و برگشت مجدد آن به خط تولید جهت تکمیل 

شود. در  های تولید منجر به افت کیفیت محصول نهایی ناشی از کاهش عمر قطعات مصرفی میتولید و افزایش هزینه

 در دستور کار خودروسازان اصلی قرار گرفته است. % 90ریزی برای تولید مستقیم همین راستا برنامه

 

 موقعبهش و تحویل خدمات پس از فرو-۶-۲-1-۴

های بازرسی کیفیت، ارائه خدمات پس از فروش به خریداران خودرو روند رو به رشدی  های شرکتبا توجه به گزارش

 شود. دارد. با تعیین اهداف کیفی باالتر نسبت به سال گذشته، این روند همچنان مثبت ارزیابی می

پس  است    مقررشدهتوسط خودروسازان، معوقات کاهش یافته و  ، با افزایش تولید خودروی کامل  1401از ابتدای سال  

 . شودبالوجه، قابل تحویل به مشتری  یر تأخفروش شده باید بدون از تکمیل وجه، خودروهای پیش 

 

 

 

ارزان )حدود   ارزان    دهمیکوجود نیروی کار  ترکیه(، نیروهای متخصص و مهندسین فراوان )دو برابر کشورهای 

آید.  می  به شمار ترین مزایای صنعت خودرو کشور  ترکیه( از مهم  هفتم یک اروپایی نظیر رومانی( و انرژی ارزان )حدود  

انبا از  با هدف پاسخ به تقاضای گسترده داخلی ناشی  افزایش تولید  از این مزایا جهت  های  شت تقاضا در سالاستفاده 

 وری است. های افزایش بهرهگذشته و جایگزینی خودروهای فرسوده و همچنین با هدف افزایش صادرات از جمله راه 

در حال حاضر بسیاری از    تنهانه معطل تولید بسیار حائز اهمیت است.    هاییتظرفدر کنار این مورد، فعال کردن  

های  افزایش تصاعدی هزینه   یلبه دلکنند، بلکه  نیمی از ظرفیت اسمی تولید میسازان با کمتر از  خودروسازان و قطعه

تولید کاهش و حتی به زیان منجر می و    شدهیی شناسا های مختلف  معطل تولید شرکت  هاییتظرف.  شود سربار، سود 

های ایجاد  . از منظر ساختاری زمینهاستریزی  اقتصادی در دست طراحی در حال برنامه  سازهبن تولید مشترک    منظوربه

 شود. های مختلف تولید از طریق ایجاد تکنوسنتر مهیا میافزایی بین کارخانههم

 

 

 

 

صنعت خودروی کشور در زنجیره ارزش جهانی و همچنین    کنندگان ین تأمسازان و  در این بخش قرار گرفتن قطعه 

در    آنچهارتقاء برندهای بومی مطابق  منظوربه  المللیینبتصاحب مراکز صاحب فناوری و استفاده از مراکز تست و آزمون  

زم برای  اکنون بسترسازی الاشاره گردید مد نظر قرار دارد. از سوی دیگر ضروری است تا از هم  2راهبرد مرتبط در فصل  

تا در صورت دستیابی به اهداف افزایش    شودنیازسنجی مشتریان در بازار هدف آغاز    بریهتکتوسعه بازارهای صادراتی با  

باشد.   داشته  وجود  هدف  بازارهای  در  مناسب  تقاضای  صادراتی    روین ازاتولید،  بازارهای  توسعه  در  نوین  رویکردی 

  افزایش تولید -۳-1-۴

  یالمللنیبافزایش مبادالت  -۴-1-۴
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ذیل تعریف    صورتبه خودرو و سایپا  ریزی شده توسط ایرانهای صادراتی طرحژهپروبر این اساس  است که    شدهیزی ربرنامه

 : شده و اجرایی گردیده است

 سازی خط تولید خانواده سمند در کارخانه سنگالفعال .1

 سازی خط تولید خودروی دنا در عراقفعال .2

 در آذربایجان دنا پالستولید خودروی  .3

 آغاز صادرات خودروی تارا .4

 و تیبا 131صادرات ساینا، سایپا گسترش  .5

 آغاز صادرات دنا پالس .6

 گسترش صادرات و خدمات پس از فروش در کشورهای عربی و آفریقایی .7

 آغاز صادرات خودرو شاهین .8

 گسترش صادرات و خدمات پس از فروش در منطقه اوراسیا .9

 گسترش صادرات و خدمات پس از فروش در منطقه آمریکای جنوبی .10
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، به شرح  دهد ی م اخیر را نشان    ی هاماهروند زمانی برخی از اقدامات و رویدادها که مسیر حرکت صنعت خودرو طی  

 : زیر است

 

 1400شهریور 

 ادامه روند کنونی  ینیبش ی پبررسی وضعیت صنعت خودرو و   •

 

 1400مهر 

 کاهش قیمت و افزایش کیفیت محصوالت خودروسازان داخلی تدوین سند تحول صنعت خودرو با هدف  •

 

 1400آبان 

 : تکمیل و انتشار سند تحول صنعت خودرو با پنج محور زیر 

 اصالح ساختار صنعت خودرو •

 اصالح ساختار حاکمیت شرکتی  •

 ارتقای فناوری و نوآوری در طراحی و ساخت  •

 ارتقای نمای صنعت خودرو  •

 المللی های بین تسهیل مشارکت •

 

 1400ر آذ

 : پروژه تحولی صنعت خودرو در راستای سند منتشر شده در ایران در این خصوص به شرح زیر 9عریف ت

 خودرو  تأمیناصالح ساختار بازارهای زنجیره   •

 خودرو  تأمین اصالح ساختار زنجیره  •

 اندازی فرآیند نوسازی ناوگان راه •

 ارتقای خدمات پس از فروش  •

 بازنگری قواعد صنعت خودرو  •

 ونقل حمل های نوین در حوزه بسترسازی و گسترش فناوری  •

 گسترش صادرات و تولید خودرو در سایر کشورها  •

 های خودروساز اصالح ساختار مالی و سهامداری شرکت •

  صنعت خودرو روند زمانی اقدامات -۲-۴
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 صنعت خودرو  در   ارتقا کیفیت •

 

 1400دی 

کف    کرده در توسط خودروسازان رسوب  در جریان ساخت  و تمرکز برای کاهش حجم خودروهای    ی زیربرنامه •

 ها نگ یپارک

 بر روی محصوالت مرتبط با قطعات خودرو  دکننده ی تولشروع ثبت قیمت  •

ارتقاء خدمات پس از فروش خودرو، اصالح قوانین مرتبط با صنعت خودرو    یهاپروژه شروع فرآیندهای اجرایی   •

 خودروساز داخلی  یها شرکتو اصالح ساختار مالی 

 

 1400بهمن 

 خودروساز  یهاشرکت درب پارکینگ در جریان ساخت دروهای ادامه تمرکز بر کاهش خو •

اول سال با هدف   ی هاماه تمرکز بر کاهش تعهدات خودروسازان از طریق افزایش جبران کاهش میزان تولید در  •

 افزایش عرضه خودرو به بازار 

 نقدینگی مورد نیاز برای تولید  تأمینخودروساز با هدف فروش و  یهاشرکت مازاد  ی هایی داراشناسایی اموال و  •

شروع فرایند تدوین دستورالعمل توسعه خودروهای برقی و خودران با هماهنگی موسسه استاندارد با هدف تمرکز    •

 های مرتبط با این حوزهو یکپارچگی فعالیت

 

 1400اسفند 

 1400رو در پایان سال  با هدف کنترل بازار خودبه مشتریان و کاهش خودروهای ناقص  تمرکز بر تحویل خودرو   •

بازارهای هدف صادراتی برای محصوالت    ی هات یفعالشروع   • با توسعه  از طریق    ی هاشرکتمرتبط  خودروساز 

 دیپلماسی اقتصادی 

 خودروساز  یهاشرکتکنندگان صنعت خودرو معروف به تیروان با هماهنگی تأمینشروع پروژه اصالح ساختار  •

 اد برای پیشبرد طرح نوسازی ناوگان خودروهای تجاری کشور پیگیری برای اخذ مصوبه شورای اقتص  •

خودروسازی با هدف اصالح ساختار مالی    ی هاشرکتهای مازاد و غیرمرتبط  فروش بخش اول اموال و دارایی •

 خودروساز  یهاشرکت

در جریان  جدید )تفکیک خودروهای تولیدی کامل و   ی هاشاخص سامانه پایش تولید خودرو بر اساس    یاندازراه •

 (ساخت

 ارائه کلیات طرح واردات خودرو برای تصویب در هیئت دولت •
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 1401فروردین 

 1400نتایج و آثار اقدامات انجام شده ذیل برنامه تحول صنعت خودرو منتهی به اسفند  یبندجمع •

ذیل سند تحول صنعت خودرو بر اساس نتایج کسب شده  تعریف شده    ی هاپروژهتغییر ساختار مدیریتی و اجرایی    •

 1400از اقدامات منتهی به سال 

 بر اساس بازخوردهای اجرایی  تعریف شده  یهاپروژه اصالح و بازنگری در فرایند اجرایی   •

پیگیری برای دستیابی به اهداف تعیین شده ذیل پروژه توسعه صادرات توسعه بازارهای صادراتی محصوالت   •

 خودروسازان داخلی 

 

 1401اردیبهشت 

 سامانه یکپارچه تخصیص خودرو  یاندازراه شفافیت در عرضه خودرو با  •

 دستگاه خودرو در دو خودروساز   50000دستیابی به هدف کاهش خودروهای ناقص پارکینگ به تعداد کمتر از  •

و    های معطل تولید ر ظرفیتافزایی دهم  منظوربهدعوت از خودروسازان بخش خصوصی برای ایجاد کنسرسیوم   •

 تشکیل کنسرسیوم منظوربه آغاز فرایند اجرایی 

 

 

 1401خرداد 

 اولین عرضه خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و اجرای کامل طرح جوانی جمعیت در تمامی خودروسازها  •

وری  تدوین سند راهبردی بهرهوری خودروسازان و  وری ایران جهت ارائه گزارش بهرهجلسه با سازمان ملی بهره •

 در صنعت خودرو 

 در سه شاخص کیفیت، فروش و خدمات پس از فروش به خودروسازان  1401ابالغ اهداف کیفی سال  •

 افزایی خودروسازاناقتصادی با هم سازه بن سازی برای توسعه زمینه •

 خلی تثبیت در روند افزایش تولید خودروهای کامل و عبور مستقیم در خودروسازان دا •

 

 آتی  رویدادهای

 های کلیدی و تثبیت نقشه راه جریان توسعه محصوالت جدید سازهبنرونمایی از محصوالت مبتنی بر   •

 رونمایی از نمونه خودروی اقتصادی  •

 رونمایی از خودروی برقی تارا  •

 پایلوت موتورسیکلت برقی سوآپ  ستگاه یدو ارونمایی از  •

 در شرکت سایپا کاشان  تارا  سازهبن خودروی مدرن مبتنی بر رونمایی از نمونه اولیه  •

 ان یبندانش شرکت   10رونمایی از اتوبوس برقی با قوای محرکه توسعه داده شده توسط   •
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 خودرو پارساقتصادی شرکت  سازهبن جدید بر روی  ی هامدل رونمایی از  •

 روی خودروی سواری( E-Callاولین سیستم تماس اضطراری )  •
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                                         پیوست         
ها در خصوص بهبود وضعیت صنعت خودروی گزارش اقدامات و فعالیت

 بر مبنای فرامین ریاست محترم جمهور  كشور

 
 



 

 

 

 ی ریاست محترم جمهوری ا ماده 8جدول گزارش اقدامات صورت گرفته متناظر با فرامین : 23جدول 

 1401خرداد  10اقدامات انجام شده تا  فرامین ریاست محترم جمهور 

 حوزه تولید  -1

حداقل   1400نسبت به سال  1401الف( تولید خودرو در سال 

 درصد افزایش یابد.  50

 هزار دستگاه 893: 1400تولید دو خودروساز در سال 

 درصد افزایش(  56) خودرو و سایپابرای ایران  میلیون دستگاه 1.4: 1401برنامه سال 

 است.  شدهی نیبشیپهزار دستگاه خودرو برای سایپا  650و  خودروران یاهزار خودرو برای  750:  1401برنامه تولید سال  

 است.  شدهی زیربرنامه هزار دستگاه  200سایر خودروسازها: 

درصد  76نیز  )در جریان ساخت( درصد افزایش یافته و تولید خودرو ناقص 289: تولید خودروی سبک در این مدت 1400نسبت به بهار   1401بهار مقایسه 

 نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. 

 صدی تولید خودروی ناقص  در 72درصدی( و کاهش  719دستگاه خودرو )رشد  80812: تولید کامل خودروران یا 

 درصدی تولید خودروی ناقص  82درصدی( و کاهش  161دستگاه خودرو )رشد  86889سایپا: تولید کامل 

 هفتگی  صورتبه اخذ برنامه تولید 

 پایش مستمر تولید از طریق سامانه پایش وزارت صمت

تولید و عرضه حداقل یک »خودروی   منظوربهب( سازوکارهای الزم 

 . شود ، فراهم روزبهاقتصادی« با ساختار 

 تعریف شده است.  نت علمی و فناوری ریاست جمهوریخودروی اقتصادی با محوریت وزارت صمت و معاو سازهبن

 ساخته شده است.  ولیهفنی ا پروتوتایپ برای ارزیابیخودرو به اتمام رسیده است و این خودرو در شرکت ایران طراحی مفهومی 

 .خودرو و سایپا()همکاری مشترک ایران  برای تولید مشترک این خودرو، کارخانه بن رو متعلق به گروه سایپا در نظر گرفته شده است

 عرضه خواهد شد.   1402نمونه اولیه این خودرو در شهریور سال 

 دالر خواهد بود. 6000قیمت هدف خودرو معادل  

خودرو   3خودروی قدیمی متوقف و  3حداقل تولید  1401پ( در سال 

 . جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند 

 و سمند بعد از انجام تعهدات  405توقف تولید تیبا، پژو  

 8S، وانت آریسان با موتور و شاسی جدید، رانای اتوماتیک، تارای سال، هایما 125Kخودروی  :خودروران یامحصوالت جدید 

 خودروی آریا، شاهین اتوماتیک محصوالت جدید سایپا:

ی و بسترسازی گذارهیسرماتولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و    -2

برای ایجاد تحول در   ان ی بندانش ی  هاشرکت برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت  

 . شودصنعت خودروسازی »در مقیاس اقتصادی«، فراهم 

 اتوبوس برقی: 

با محوریت شرکت مانا ساخته شده و روی اتوبوس شهری  ان یبندانش شرکت  10اتوبوس برقی با قوای محرکه بومی: قوای محرکه اتوبوس برقی با همکاری 

 دستگاه از این اتوبوس با زرین خودرو در حال انعقاد است.  200شور، قرارداد تولید شرکت زرین خودرو نصب شده است. با حمایت وزارت ک

رکه برقی دیگر با  اتوبوس برقی با قوای محرکه با یک خودروساز خارجی: طبق مذاکرات با وزارت کشور مقرر گردید که عالوه بر قوای محرکه داخلی، یک قوای مح

 در نظر گرفته شود.  ه خودروسازهای کشورمشترک برای کلی صورتبهیک همکار خارجی 

 خواهد گردید.  ان یبندانش عمدتاًی هاشرکتتوسط   هاآن ی برقی در کشور دارای دو قوای محرکه خواهند بود که باعث عمق خودکفایی باال در هااتوبوس بنابراین  

 خودروی سواری:  

 هزار دالر دیده شده است.   10خودروی اقتصادی با قیمت کمتر از  سازهبن طراحی و توسعه خودروی برقی اقتصادی است که در 

 ی داخلی خودروسازان: هاسازهبن  توسعه خودروی برقی بر اساس 

 سایپا: خودروی برقی آریا  ، 125K: خودروی برقی خودروران یا

 :  خودروهای متصل و خودران 

 توسعه فناوری اجزای کلیدی با محوریت وزارت دفاع و دانشگاه شریف و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

ی خودروساز هاشرکتو ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپو شده در انبارهای  ازیموردنقطعات  نیتأمنسبت به  -3

 . آینده، اقدام شودماه  2تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف   به بازار

 1401در بهار 

 دستگاه رسیده است.  23780دستگاه به   62000درصد کاهش داشته و از  61: تعداد خودروهای ناقص خودروران یا

 دستگاه رسیده است.  18640به  43313درصد کاهش یافته و از  57سایپا: تعداد خودروهای ناقص 

 1401تا پایان خرداد 
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 درصدی( 51است )رشد  شدهلیتحودستگاه خودرو  135339: خودروران یا

 درصدی(  21است )رشد  شدهلیتحودستگاه خودرو  111244سایپا: 

ی و رفع  ریپذرقابت افزایش  منظوربه  -4

ی قیمت خودرو  سازمتناسب شائبه انحصار، 

و جبران کمبود تولید در صورت عدم اقدام  

برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار، موانع  

قانونی و اجرایی واردات خودرو حداکثر  

و با افزایش  شودماه آینده رفع  3ظرف 

صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات 

 به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد. 

 واردات 

 در انتظار تصویب نهایی دولت است.و  شدهه یتهت خودرو از طرف وزارت صمت پیشنهاد واردا

 ونقلحمل  ینوساز گذاری،سرمایه جذب صادرات،  گسترش جدید، یهای فناوربرای توسعه  یگذاراست یس ابزار مثابهبه در این طرح از واردات  •

 است.  شدهاستفادهسازی برای تولید خودروهای اقتصادی در کشور عمومی و زمینه

 نیز اختصاص یابد. درآمدقشر کم تنظیم شده است که عواید واردات به   یاگونهبه برای اولین بار طرح واردات  •

 صادرات
 (.1400درصدی نسبت به سال  300ی شده است )افزایش  گذارهدف دستگاه انواع خودروی سواری و وانت  15000: خودروران یابرنامه صادرات 

 دستگاه خودروی سواری )خودرو و قطعات منفصله(  6450برنامه صادرات سایپا: 

در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم   -5

افزایش    منظوربه  و  شفافیت  ایجاد 

 ی مردم؛ مندتیرضا

ی با افزایش عرضه، فرآیند  کشقرعه الف( ضمن حذف تدریجی روند 

ی  سازشفاف ی( فوراً اصالح و کشقرعه فعلی عرضه خودرو )از طریق 

 . الزم در آن صورت گیرد

 جهت شفافیت در عرضه خودرو همراه با حذف تدریجی خودرو، طرحی با محورهای زیر تهیه شده است: 

 با انجام اولین دوره اجرایی گردید (کنندگان مصرف . سامانه یکپارچه تخصیص خودرو )زیر نظر سازمان حمایت از 1

 مناسب  یبندزمان با  های کشقرعه . افزایش ضریب تخصیص خودرو در 2

 سازی برای کوتاه شدن دست سوداگران از بازار خودرو زمینه. 3

 گردیدند. ی حذف کشقرعه از فرایند  رسدی نمعرضه  حدنصاببه  اهآن . خودروهایی که تعداد ثبت نامی 4

  یریکارگبه دوره اول  در  کشی خودرو خواهد بود.ساز حذف قرعهافزایش تولید خودروها، زمینه عالوهبه سامانه تخصیص یکپارچه  یریکارگبه الزم به ذکر است که 

 کشی حذف گردیده است سامانه تخصیص خودرو پانزده طرح مختلف فروش از قرعه

 .  شودبالوجه، قابل تحویل به مشتری  ریتأخشده باید بدون  فروشش یپپس از تکمیل وجه، خودروهای   1401از ابتدای سال    * طبق برنامه خودروسازان،

 است.  شدهمتوقف  1401از ابتدای سال  رانتی صورتبه  یردولتیغی دولتی و هادستگاهو  هاشرکت * واگذاری خودرو به 

  فروشش یپپس از تکمیل وجه، خودروهای  1401ب( از ابتدای سال 

 . شودبالوجه، قابل تحویل به مشتری  ریتأخشده باید بدون 

های دولتی و  ها و دستگاهپ( هرگونه واگذاری خودرو به شرکت

رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش  صورتبه غیردولتی 

 . خودرو به مردم ممنوع است

هزار خودرو )کشنده، کامیون،    20حداقل    هرسالهعمومی اعم از باری و مسافرتی،    ونقل حملنوسازی ناوگان    منظوربه   -6

و   اتوبوس  و جایگزین کردن  بوسی نیمکامیونت،  از رده خارج شده  فرسوده،  ایمنی    هاآن (  و  با کیفیت  با خودروهای 

 خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه تسهیل شود. 

 (: بوسینیمی و شهرن یبوس  طرح خروج خودروهای فرسوده تجاری )کشنده، کامیون سبک و متوسط، اتوب

 دستگاه 167000 نوسازیِ

 ن رفع موانع تولید ( قانو12استفاده از تسهیالت ماده ) منظوربه مصوبه شورای اقتصاد در حال اخذ 

ایمنی    منظوربه   -7 و  کیفیت  افزایش 

 خودروهای تولید داخل: 

استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از   هرگونهالف( 

 اندموظف ی مسئول هادستگاهمطلقاً ممنوع است و  1401ابتدای سال 

  مؤثرو  پرمصرفقطعات  ژهیوبه با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق 

 بر ایمنی خودرو نیز برخورد نمایند. 

 گانه اجباری  85ی استانداردهای هاآزمون ی هارساختیزتکمیل ریزی برای برنامه

 ی کیفی برخی قطعات هارت یمغاهمکاری با انجمن قطعه سازان جهت ارتقاء سطح کیفیت کلیه قطعه سازان و رفع 

 کارخانه روی قطعات یدکی با کیفیت توسط شرکت اصلی یا نمایندگی اصلی  شدهتمامدرج قیمت 

 مبارزه با قاچاق قطعات یدکی

 ی بهبود کیفی در هر یک از خودروسازان داخلیهاپروژه تعریف 

 به خط تولید تا زمان ارتقاء کیفیت به استانداردهای خودروساز ت یفیکی بممانعت خودروسازان از ورود قطعات 

  ستیبای م، 1401ب( خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال 

 هزار کیلومتر ضمانت شوند.  60سال یا پیمایش  3حداقل با 
 هاهای کلیه خودروسازیکیلومتر به کارخانه 60000سال یا پیمایش  3ابالغ افزایش گارانتی 

 ی سریعاً تعیین تکلیف شود.ردولتیغو سایپا به بخش    خودروران یاهای خودروسازی  واگذاری مدیریت دولتی شرکت   -8

 عرضهقابل ی سهام گذارارزش های فنی و برند و های کارشناسان رسمی رشتهاتمام گزارش

 شروع عملیات بررسی صالحیت عمومی و تخصصی متقاضیان خرید سهام  

 جهت ارائه گزارش پیشرفت کار و گرفتن رهنمودهای ایشان  جمهورس یرئجلسه با معاون اول 

 ی ردولتیغبه بخش  پایو سا خودروران یات کار جهت واگذاری سهام دو شرکت مذاکره با سازمان بورس برای انجام مقدما
 


