
 

صنعت خودروسازی در ایران، یکی از صنایع 
مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشــور است. این 
جایگاه را می تــوان از ابعاد بازار، میزان گردش 
مالی و همچنین ســطح اشتغال زایی واحدهای 
خودروسازی و قطعه سازی به وضوح دریافت. این 
در حالی است که در دوره های مختلف، انتقادات 
متعددی به این صنعت و بازار خودرو کشور وارد 
شده که از جمله آنها می توان به دغدغه کیفیت 
و قیمت اشــاره کرد. برای روشن شدن شرایط 
و مشــخصا وضعیت قطعه سازی خودرو کشور، 
به سراغ مهندس علی چنگی، مدیرعامل گروه 
پژوهش صنعت مدرن که سهم باالیی در تامین 
نیاز خودروســازان به سیستم های روشنایی و 
چراغ دارد، رفتیم و نظرات وی را در این خصوص 
جویا شدیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.
داشتیم  جنابعالی  با  که  گفت وگویی  آخرین 
به بهمن ماه 1400 باز می گردد. لطفا بفرمایید که 
گروه پژوهش صنعت مدرن از آن زمان تاکنون 
برای توســعه فعالیت های خود، چه اقداماتی را 

انجام داده است؟
باتوجه به بحران جهانی که در صنعت حمل و نقل 
به وجود آمد که نهایتا قیمت های حمل و نقل در جهان 
را افزایش داد، معادالت خودروســازی به هم ریخت و 
آمارهای تولید شــرکت های تراز اول دنیا نظیر تویوتا 
و... به شــدت تحت تاثیر قرار گرفت، اما خوشبختانه 
واحدهای خودروسازی در کشور، جهش تولیدی قابل 
تقدیری داشتند. ایران، به رغم تمام فشارهای سیاسی 
و اقتصادی ناشــی از تحریم، با روش های به کارگرفته 
شــده و افزایش تیراژ به نقــل از خبرگزاری ایرنا طی 
9 ماهــه اول ســال 2022 به عنوان دهمین کشــور 
خودروساز برتر جهان شناخته شد که از این بابت باید 
به فعاالن این صنعــت و البته هم میهنان مان تبریک 
بگوییم. این در حالی اســت کــه در بهترین مقاطع، 
جایگاه ایران از رتبه چهاردهم باالتر نیامده بود. گروه 
پژوهش صنعت مدرن نیز مانند ســایر شــرکت های 
تولید قطعات خودرو، به موازات پیشرفت های حاصل 
شــده در خودروسازی کشور، فرآیند رشد و توسعه را 
طی کرده و همچنان به مسیر خود ادامه می دهد. در 
واقع قطعه ســازان توانســتند برابر با نیاز شرکت های 
خودروسازی، تولیدات خود را افزایش دهند که ما هم 

در این میان، سهم قابل توجهی در بازار قطعه داشتیم.
خوشــبختانه تالش های گذشــته این شرکت، به 
نتیجه رســیده و می توانم با افتخار اعالم کنم که در 
حال حاضر، روزانه بیــن 25 تا 30 هزار چراغ خودرو 
تولید می کنیم، همانطور که می دانید خودروســازان 
اصلی در این حوزه، تماما نیاز خود را از تولیدات داخلی 
تامین می کنند و ظرفیت تولید روشــنایی خودرو در 
کشور، کامال جوابگوی نیاز خودروسازان است؛ یعنی با 
وجود مشکالت فراوانی که با آنها مواجه هستیم، اجازه 
ورود قطعات خارجی در حوزه کاری خود به کشــور 
را نداده ایم. مطابق با آمارهای ارائه شــده، ساالنه بالغ 
بر 25 میلیون خودرو در سطح کشور تردد می کند و 
میزان تولید خودرو در سال، حدود یک و نیم میلیون 
دســتگاه اســت؛ با این حال هیچ خودرویی در حال 
حاضر به قطعات خارجی نیاز ندارد. حتی اگر ظرفیت 
تولید خودرو بازهم بیشتر شود، امکان ارتقاء تولید در 

این حوزه وجود دارد.
سال گذشــته اعالم کردید که یک هزار و 
100 نفر در گروه پژوهش صنعت مدرن مشغول 
به فعالیت هستند. آیا این رقم، افزایش داشته 

است؟
در حال حاضر تعداد نیروهایی که به شکل مستقیم 
در مجموعــه فعالیت دارند به یک هــزار و 300 نفر 
رســیده که این رقم با جــذب 200 نیروی کار خانم، 
محقق شــده است. نکته حائز اهمیت در این باره این 
اســت که از بیشتر این بانوان همکار، در بخش مونتاژ 
اســتفاده می کنیم که به دلیل دقــت نظر و آموزش 
پذیری مناسب، بهره وری بســیار باالیی هم دارند. ما 
همچنان نیز در حال جذب نیرو هســتیم، اما یکی از 
مسائلی که با آن مواجه هستیم، نبود نیروی متخصص 

و حتی اپراتور است.
چگونه با وجــود آمارهایی که از تعداد افراد 
جویای کار می شنویم، می گویید برای جذب نیرو 

با مشکل رو به رو هستید؟
به نکته خوبی اشاره کردید. همانطور که می دانید، 
کشــورمان در ســال های اخیــر با تــورم باالیی در 
بخش های مختلف نظیر مســکن مواجــه بوده و اگر 
دقت کنید، در حال حاضــر قیمت ملک در برخی از 
مناطق تهران، بــا نیویورک، برلین، پاریس و... برابری 
می کند. ناهنجاری از اینجا آغاز می شود که در یکی از 

گران ترین مناطق و شهرهای دنیا، ارزان ترین سوخت، 
برق و سایر منابع انرژی را مصرف می کنیم. این یعنی 
جامعه ایران از تعادل اقتصادی خارج شــده است. در 
این شرایط است که یک نیروی کار جوان می گوید، کار 
کردن در موقعیت های شــغلی موجود در کشور، فاقد 
صرفه اقتصادی اســت. این حرف درست است؛ چون 
آنقدر تعداد شغل های جذاب و درآمدزا در کشور زیاد 
شده که کمتر کسی تمایل دارد در واحدهای تولیدی 
مشغول به کار شود. وقتی با یک سرمایه ناچیز می توان 
یک موتورسیکلت خرید و با کار کردن به عنوان پیک 
موتوری، درآمد باالیی کسب کرد، این وضعیت طبیعی 
است. اینگونه است که واحدهای تولیدی برای جذب 
نیرو مشــکل دارند. حتی بســیاری از فروشگاه ها در 
ســطح شــهر به دلیل کمبود نیروی کار هموطن، به 

سراغ جذب نیرو از میان اتباع افغانستانی و... رفته اند.
هم اکنون فرآیند جذب نیرو در گروه پژوهش 
صنعت مدرن چگونه اســت و چه ویژگی ها و 

تخصص هایی برای پذیرش، مورد نیاز است؟
صنعــت خودروســازی مانند صنایــع غذایی و... 
عمومیــت نــدارد؛ بلکه یــک صنعت برخــوردار از 
تکنولوژی های خاص اســت. افرادی هــم که در این 
صنعت کار می کنند، در کل دنیا محدودند. به همین 
دلیل، جــذب نیروی متخصــص و همچنین تربیت 
و نگه داشــتن آنها در داخل مجموعه، کار ســاده ای 
نیســت. ما برای آموزش نیروهای خود، از مشاوره ها و 
آموزش هایی که از طریق نیروهایی که به کشــورهای 
خارجی اعزام شــده اند، استفاده می کنیم. دلیلش هم 

این اســت که بسیاری از تکنولوژی ها در کشور وجود 
ندارد و با وارد کردن و بومی ســازی آنها، می توان آنها 
را به کار گرفت. به عنوان مثال، تکنولوژی طراحی نور 
یا فیزیک اپتیک را خودمان در شرکت مان بومی سازی 

کرده ایم.
وضعیت سرمایه گذاری در بخش تولید قطعات 
در کشور چگونه است و مشخصا گروه پژوهش 

صنعت مدرن چه جایگاهی از این نظر دارد؟
طبیعتا برای به روزرســانی تکنولوژی و نوآوری در 
تولید محصوالت، به ســرمایه گذاری نیاز است. قطعا 
اگر ســرمایه گذاری الزم را در مقاطع گذشته و حال 
انجام نمی دادیم، امروز نمی توانســتیم چراغ های روز 
دنیا را برای خودروهای داخلی کشــورمان طراحی و 
تولید کنیم. عالوه براین اقدامات، عمق داخلی ســازی 
تکنولوژیک شرکت را به 100 درصد نزدیک کرده ایم؛ 
یعنی نه تنها سیســتم روشنایی خودروهای کشور را 
تولید و تامین می کنیم، بلکه تکنولوژی و دانش فنی 
ســاخت اجزاء قطعات و مواد اولیه الزم نیز در شرکت 
مهیــا کرده ایم. اگــر این اتفاق نیفتاده بــود، باوجود 
شرایط اقتصادی و تحریم های تحمیلی، امکان بقاء و 
تداوم فعالیت وجود نداشــت. راهی که درگذشته طی 
کرده ایم، با انجام سرمایه گذاری های درست )چه مالی 
و چه معنوی و انرژیک( مســیر درستی بوده و از این 
بابت، خوشــحال هســتیم، زیرا در حال حاضر شاهد 
نتایج مثبت و موفق هســتیم. اگر واقع بینانه بخواهم 
بگویم؛ تقریبا تکنولوژی پرکاربرد و معمول ســاخت 
چراغ  های روشــنایی خودرو را در داخل شرکت ایجاد 

کرده ایم که این ظرفیت، امکان رقابت با سایر شرکت ها 
و ماندگاری در بازار خودروســازی را برای ما به همراه 

خواهد داشت.
ایــران در حوزه تولید چــراغ خودرو، چه 

جایگاهی در جهان دارد؟
با نقل قول از متخصصانی که برنقشــه ژئوپلیتیک 
صنعتــی منطقه اشــراف دارند؛ عــرض می کنم که 
ایــران در خاورمیانه، صنعتی ترین کشــور در حوزه 
خودروسازی است. اینکه در این صنعت، جایگاه دهم 
به ایران اختصاص پیدا کرده و حتی کشــوری مانند 
ترکیه با پشتوانه قدرت های بزرگ جهان، توان رقابت 
با ایران در این صنعت را ندارد، واقعا باعث افتخار است. 
متاســفانه مردم آنطــور که باید و شــاید به این 
موفقیت واقع نیســتند و رسانه ها نیز در انتشار اخبار 
مربوطه، چندان موفق نبوده اند. قطعه سازی ایران نیز 
به تبع همین رتبه بندی، باالترین رتبه را در خاورمیانه 
دارد، به طوری که قطعه ســازان ایرانی عالوه بر تامین 
نیاز داخلی، صادرات بخشی از محصوالت به خارج از 
کشور را انجام می دهند که محصوالت گروه پژوهش 
صنعت مدرن نیز در این گروه قرار دارد. اما مشــخصا 
در پاســخ به سوال شــما باید بگویم که این صنعت، 
صنعتی تخصصی است و در دنیا جایگاه خاصی دارد. 
هیچ دانشجویی در هیچ دانشگاهی نمی تواند صرفا با 
تکیه بر آموخته های آکادمیک خود به دانش صنعت 
روشــنایی و مواد مصرفی در چراغ رســیده باشد، به 
همین دلیل رسیدن به دانش و تکنولوژی های تولید 
در این صنعت، ما را در میان سایر کشورهای منطقه و 

جهان در جایگاه ویژه ای قرار داده است.
آیا موفق شده اید که نیاز به واردات در بخش 

تامین مواد مصرفی را به صفر نزدیک کنید؟
اقدامات صورت گرفته باعث شــده در این مسیر، 
موفقیت های قابل توجهی به دست آوریم، اما همچنان 
امــکان تولیــد برخی از اقــالم به دلیــل پیچیدگی 
تکنولوژی به کار رفته شــده در آنها وجود ندارد. مثال 
بخشی از این اقالم، محصول صنایع پتروشیمی هستند 
و تولید آنها در کشــور، مستلزم احداث و تجهیز یک 
سایت پتروشیمی با ســرمایه گذاری چند ده میلیون 
دالری اســت، با این حال در بخش اعظمی از موارد، 
واردات را به صفر رسانده ایم. به عنوان مثال در بخش 
ماشــین آالت، ایــن اتفــاق رخ داده و در حال حاضر 

تقریبا تمام ماشــین های مورد نیاز در گروه پژوهش 
صنعت مدرن به شکل اختصاصی تولید می شوند. این 
ماشین ها به قدری خاص هستند که حتی در کشور نیز 
توسط هیچ تولیدکننده ای ساخته نمی شوند. همچنین 
 LED با سرمایه گذاری در حوزه تولید چراغ ماژول های
این امیدواری وجود دارد که در آینده نزدیک، نیاز به 

واردات را تا حد چشم گیری کاهش دهیم.
افزایش قیمت خــودرو در ماه های اخیر، به 
شدت محسوس بوده اســت. به نظر شما این 

موضوع ریشه در چه عواملی دارد؟
همانطــور کــه گفتــم، مــا در عرصــه اقتصاد، 
ناهنجاری هایــی داریم. رویه های غلط در گذشــته، 
امروز نتایج خودشان را به بدترین شکل ممکن نشان 
می  دهند که یکی از مصادیق آن، همین مساله افزایش 
ناهنجار قیمت خودرو است. عامل این افزایش قیمت ها، 
نه در بخش قطعه سازی اســت و نه در خودروسازی. 
مساله اصلی، اشتباه در سیستم قیمت گذاری خودرو 
اســت، به طوری که قیمت خودرو در سیستم فروش 
از طریق قرعه کشی، بســیار پایین لحاظ می شود، تا 
جایی که خودروسازان و جذب نقدینگی قطعه سازان 
تحت فشار قرار می گیرند. این مساله باعث ایجاد یک 
نوع رانت ناخواسته در کشور شده و به ایجاد نقدینگی 
سرگردان هنگفتی در کشور منجر شده است. اگر این 
نقدینگی عظیم به خوبی مدیریت شود، باعث رشد و 
شکوفایی اقتصاد کشور می شود، در غیر این صورت به 
جریانی تبدیل می شود که جز ویرانی اقتصاد، نتیجه ای 

به همراه نخواهد داشت.
 همانطور که می بینیم، حرکت سیل  گونه این حجم 
ســرمایه از بازاری به بازار دیگر، خسارت های فراوانی 
را به همراه داشــته است؛ چه وقتی که به سمت بازار 
خودرو وارد می شود، چه زمانی که به سمت بازار طال،  
ارز یا بورس ســرازیر می شــود و چه وقتی که به بازار 
ملک و مســکن ســوق پیدا می کند. اگر نتوانیم این 
سیل را با سدبندی های مهندسی شده کنترل کنیم، 
همــه چیز را ویران می کند. پیرو صحبتی که پیش تر 
داشتیم، وقتی یک شخص می تواند با برنده شدن در 
قرعه کشی خودرو به راحتی 150 میلیون تومان سود 
کند، معلوم است که راضی نمی شود با حقوق معقول 

در یک واحد تولیدی مشغول به کار شود؛...
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مدیرعامل گروه پژوهش صنعت مدرن مطرح کرد

ناهنجاری های اقتصادی عامل اصلی افزایش قیمت خودرو

ظرفیت تولید روشنایی خودرو در کشور، کامال جوابگوی نیاز خودروسازان است؛ یعنی 
باوجود مشکالت فراوانی که با آنها مواجه هستیم، اجازه ورود قطعات خارجی در حوزه 

کاری خود به کشور را نداده ایم
 * * *

مشــکل افزایش قیمت خودرو ربطی به خودروســازی و قطعه سازی ندارد بلکه نشأت 
گرفته از ناهنجاری های موجود در عرصه اقتصاد کالن است که با وجود افزایش عرضه، 

مانع از کنترل قیمت ها می شود
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