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ابوالفض��ل خلخال��ی ،مدرس مهندس��ی خ��ودرو و
یک��ی از کارشناس��ان این ح��وزه در اینباره به
گف��ت :اگرچ��ه اتحادیه اروپ��ا با خواس��تههای جدید
رئیسجمه��وری امری��کا همراهی نکردند ام��ا این امر
نمیتوان��د تاثیر زی��ادی در صنعت خودرو کش��ور در
راستای بهبودی وضعیت موجود داشته باشد.
او اف��زود :در بح��ث س��هم قطع��ات خارج��ی در
خودروه��ای داخلی عالوهبر تاثی��ر تحریم ،نرخ ارز هم
که مس��ئلهای داخلی است مش��کالتی را برای فعاالن
ای��ن صنعت بهوجود آورده اس��ت .تخصیص ندادن ارز
از س��وی بانک مرکزی به قطعات خودرو تحریم داخلی
است و ارتباطی به ترامپ و سیاستهای او ندارد.
این کارش��ناس ح��وزه خودرو با بی��ان اینکه صنعت

رض��ا رضایی ،عض��و هیاتمدیره انجم��ن تخصصی
صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهس��ازان کش��ور هم با
اش��اره به اینکه حتی با برجام ارتباطات سهل و راحت
نبود ب��ه
گف��ت :در دورهای ک��ه تحریمها هم
برداشته شد و برجام به نتیجه نشست کارها به سهولت
انج��ام نمیش��د و نقل و انتق��ال بانکی خیلی آس��ان
نبود.
وی اف��زود :حض��ور ش��رکتهای خارجی بیش��تر از
س��وی آنهایی بود که در ایران پیشینه فعالیت داشتند
مانند رن��و و پژو .البته با ش��رایطی آمدند که کمترین
هزین��های در داخ��ل کش��ور بهلح��اظ پولی نداش��ته
باش��ند .اما درحالحاضر با بیش از دو س��ال س��یاهی
که تولیدکنندگان صنعت خودرو پشتس��ر گذاش��تند

در ادامه رضا هاشمی ،عضو انجمن قطعهسازان کشور
در اینب��اره به
گفت :بههر حال مس��ئله «هویج
و چماق» اس��ت اتحادی��ه اروپا و امری��کا دارای منافع
مشترک هستند از اینرو به اعتقاد من آنها بهدنبال این
هستند که ایران از وضعیت فعلی جلوتر حرکت نکند و
توسعه نداشته باشد.
وی افزود :مس��ئله ماش��ه را مطرح میکنند تا ایران
را در حال��ت خوف و رجا نگه دارند که به اهدافش��ان
برس��اند .اتفاقا دشمنی آنها با ما سبب خیر شد و باعث
ش��ده صنعتگران ما ساختوساز را در داخل با جدیت و
امید بیشتر آغاز کنند.
این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه  ۴دهه س��ر این
صنع��ت کاله رفته ،گفت :با عنوانه��ای مختلف ارز از
کش��ور خارج کردن��د و واردات انجام ش��د و این افراد
بهنظر من خائن اجازه ندادند تولیدکنندگان تولید خود
را داش��ته باشند .حاال که فرصتی پیش آمده است چرا
از این فرصت استفاده نکنیم .از دید ما صنعتگران ،باید
درود فرستاد بر کسانی که ما را تحریم کردهاند.

 تحریم غنیمت بود

هاشمی با اشاره به نهضت تعمیق ساخت داخل ادامه

عکسها  :سامان شرفالدین

دونالد ترامپ بهدنبال جمع کردن رأی برای دوره دوم ریاستجمهوری خود سعی داشت محدودیتهای
ایران را بیش��تر کرده و صنایع کش��ور را در تنگناهای بیش��تری قرار دهد .اما بهظاهر تیرش بهخطا رفته و
اینب��ار اتحادیه اروپا با او همراهی نکرده اس��ت .حال باید دید جس��ارتی که کش��ورهای اروپایی در مقابل
زیادهخواهیهای این سیاستمدار امریکایی بهخرج دادهاند ،چقدر به نفع صنایع کشور بهویژه صنعت خودرو
تمام میشود .مدتی است تعداد خودروهای ناقص و در کف کارخانه مانده زیاد شده و اگرچه بخشی مربوط
به قطعات رسوبش��ده در گمرکات کش��ور برمیگردد اما اگر بخواهیم تیراژ تولید حفظ ش��ود ناگزیر باید
بخشی از مواد اولیه و قطعات نیمهساخته مورد نیاز وارد شود .آیا این مخالفت اتحادیه اروپا با ترامپ فرجی
برای خودروسازان کشور خواهد بود؟

محدودیتها فقط خارجی نیست

خودروسازان ما باید روی تامین مواد اولیه و
قطعات مورد نیاز خود از داخل تمرکز کنند و
نهضت داخلیسازی را با جدیت تا خودکفایی
واقعی ادامه دهند.

 ضرورت�ی به حضور ش�رکتهای
خارجی نیست

این عضو هیاتعلمی دانشگاه علم و صنعت
در پاسخ به این پرسش که با وضعیت موجود آیا ممکن
اس��ت ش��رکتهای اروپایی در صنعت خودرو با ایران
وارد همکاری دوباره ش��وند ،گفت :اتفاقا ش��رکتهای
خارجی تمایل زیادی برای همکاری با ایران دارند .پس
از برجام هم هجمه زیادی از حضور این خودروس��ازان
به کشور را شاهد بودیم .اما ضرورتی به این کار نیست.

خارجیها هزینه نمیکنند

خودشان را پیدا کردهاند.
ای��ن فع��ال صنعت قطع��ه ادام��ه داد :در
برخی قطعات نیاز به واردات داریم اما بعضی
قطعات در میزهای تخصصی اول ،دوم و سوم
خودرویی داخلیسازی شدند .اما در اینباره
مش��کالت داخلی گریبانگی��ر تولیدکنندگان
شده است.

 تحریمهای آسیبرسان داخلی

رئیس پیش��ین انجمن قطعهس��ازان کش��ور با بیان
اینکه هنگام واردات یک تعرفه پرداخت میشود ،گفت:
هنگام��ی که بخش��ی از  ECUبه همت قطعهس��ازان
داخلیسازی ش��ده است باز هم نیاز داریم تا بخشی از
قطعات آن وراد ش��ود .بنابراین اگر پیش تر فقط برای

 کور سوی امید باقی است

این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه بیاثر شدن

مزایای تحریم برای قطعه سازان

داد ۶ :تا  ۷ماه اس��ت که قطعهسازان خود را
پیدا کردهاند و با ش��رایط تحمیلی به کش��ور
کن��ار آمده و برنامهریزی برای داخلیس��ازی
کردهاند.
او گفت :معتقدم کسانی که عنوان میکنند
بدون همکاری و مشارکت کشورهای اروپایی
و ش��رکتهای خارجی نمیتوانی��م کاری از
پیش ببریم ،نس��بت به کش��ور عناد دارند .چه کس��ی
میگوید نمیتوانیم؟ مش��کالت اساسی مربوط به مواد
اولیه است که اگر اجازه دهند ما آنها را هم داخلیسازی
میکنیم.
این فع��ال صنعت قطعه ب��ا بیان اینک��ه یک درصد
از منابع جهان در کش��ور ماس��ت ،گف��ت :ابرقدرتها
نمیخواهند ما رش��د کنیم .یک درصد منابع خدادادی
جه��ان را در اختی��ار داش��تن ک��م نیس��ت .در بحث
خودکفایی دائم س��نگاندازی میکنند و اجازه حرکت
نمیدهند؛ از س��وی دیگر چراغ سبز نشان میدهند که
متمایل به آنها ش��ویم ،درحالیکه گاه��ی این چراغها
زمینه نابودی کشور میشود.
این عضو انجمن قطعهس��ازان کش��ور یادآور ش��د :از

بنابراین گزارش کارشناسان و فعاالن حوزه خودرو معتقدند تحریم فرصتی
برای تکیه بر توان و ظرفیتهای داخلی بود که در فضای آرامش این غنیمت

ی��ک قطع��ه  ECUتعرفه پرداخت میش��د
درحالحاض��ر باید ب��رای  ۶۰درصد قطعاتی
که برای تعمیق ساخت داخل نیاز داریم وارد
شود و برای هر یک از آنها تعرفه جداگانهای
بپردازی��م .این یعنی به تع��داد قطعات مورد
نیاز  ECUمشکل با گمرک و سایر نهادهای
مدیریت در این حوزه.
رضای��ی عنوان کرد :کن��ار تحریمه��ای بینالمللی،
قوانی��ن داخل��ی و محدودیتهای��ی ک��ه در کش��ور
تولیدکنن��دگان ب��ا آن دس��توپنجه ن��رم میکنن��د
آسیبرسانتر هستند.

دولتمردان میخواهیم ب��ه ما تولیدکنندگان
و کارآفرین��ان اج��ازه دهن��د ،کار کنیم ،اگر
ش��رکتهای خارجی به کش��ور ورود کنند یا
واردات انجام ش��ود دوباره ما به آنها وابس��ته
خواهیم شد .این خیانت بزرگی در حق تولید
و تولیدکنن��ده داخلی اس��ت .نباید اجازه داد
این فرصتی که بهوجود آمده از دست برود.

 زمانی برای موفقیت

هاش��می ادامه داد :تفاوت یک فرد موفق با غیرموفق
چیس��ت؟ هر کس به موضوعی اشاره میکند اما از نگاه
م��ن تولیدکننده دلی��ل موفقیت یک��ی و موفق نبودن
دیگ��ری زمان اس��ت یکی از زمان اس��تفاده میکند از
دس��ته موفقان میشود و دیگری اس��تفاده نمیکند و
ناموفق است.
باید دولتمردان اج��ازه دهند صنعتگران از زمانی که
بهوج��ود آمده اس��تفاده کنند و نباید م��ا «با یک غوره
سردیمان کند و با یک کشمش گرمی» ،با یک مطلب
به وجد بیاییم و با یک موضوع ناراحت شود.
وی گفت :اگر زمینهای بهوجود آید که حتی نخبگان
ب��ه کش��ور برگردند خیل��ی جلوت��ر در صنعت حرکت

سخن آخر

بهنفع کش��ورهای خارجی بوده اس��ت .آنها در کنار اس��تقبال از تحریمهای
خارجی نس��بت به تحریمهای داخلی گالیهمند هس��تند ک��ه پای رفتن را

یادداشت

خودکفایی
در شرایط
سخت

شرایط سختتر از وضعیت فعلی نمیشود

خ��ودرو در بخ��ش تولی��د ب��ا  ۲معض��ل
روبهروس��ت ،گفت :نخست ،همکاری نکردن
خودروس��ازان اروپایی از جمل��ه رنو و پژو با
همتایان خود در ایران است به این دلیل که
تراکنشهای مالی آنها از س��وی سازمانهای
بینالمللی رصد میشود.
موضوع دوم داخلی اس��ت ک��ه به موضوع
هم��ان تخصی��ص نیافت��ن ارز ب��رای ثبتس��فارش
محصوالت خارجی برمیگردد .با مخالفت اتحادیه اروپا
با سیاستهای خارجی تغییر در روند بهبود این معضل
بهوجود نمیآید .از اینرو نمیتوانیم ش��اهد باشیم در
بح��ث ورود قطعات خارجی اتفاق��ی رخ دهد .خلخالی
ب��ا تاکید ب��ر تمرکز ب��ر توانمندیه��ای داخلی گفت:
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مکانیسم ماشه ارز را
گران کرد؟

آنها بیشتر بهدنبال بازار ایران بودند.
این مدرس مهندس��ی خودرو با اش��اره به پیش��ینه
صنعت خودرو کشور ،گفت :صنعت خودرو ما  ۵۰سال
تجرب��ه در کارنامه کاری خ��ود دارد دارای دانش فنی
اس��ت و با تکیه بر همین مولفهها میتوانیم تولید ملی
را افزای��ش دهیم .چرا باید ب��ازار بکر خود را در اختیار
تولیدکنندگان و محصوالت خارج��ی بگذاریم .ما باید
بازار کشور را اقتصادی کنیم و روی کیفیت محصوالت
متمرکز شویم.
خلخالی تاکید کرد :تولی��د خودرو را باید با تکیه بر
توان داخل پیش ببریم و اصال تولید باید به این ش��کل
باش��د .راه دیگری جز آن وجود ن��دارد .از راه دیگر به
تولید و صنعت خودرو پرداختن اشتباه است.

مکانیسم ماشه و همراهی نکردن اتحادیه اروپا با ترامپ
در سیاستهای جدید وی فقط فضا را بدتر از وضعیت
موجود نمیکند ،گفت :مخالفت اتحادیه اروپا با ترامپ
ش��رایط را سختتر و س��یاهتر از گذشته نمیکند و ما
میتوانیم ب��ا همان رویه کجدار و مریز گذش��ته ادامه
دهیم و راهها به طور کامل بس��ته نمیشود .صنعتگران
نگ��ران بودند این راهه��ای جزیی که ب��رای دور زدن
تحریم دارند از دس��ت بدهند که خوشبختانه اینگونه
نشد.
رضایی با بیان اینکه تولیدکنندگان با شرایط سخت
با ش��یوههای مختلف در حال دور زدن محدودیتهای
بینالمللی هس��تند ،گفت :امیدواریم این شرایط تغییر
کند و بستر برای فعالیتهای توسعهای باز شود.

هنگامیکه
تحریم شدیم
به عمق فاجعه
پی بردیم که
یک محصول
کامال داخلی که
سالها،بلکه
دههها است
در کشور تولید
میشود،
همچنان تا ۴۰
درصد وابستگی
ارزی دارد

خواهیم کرد.

 اوج وابستگی پیش از تحریم

این فعال صنعت قطعه با اش��اره به عمق وابستگیها
در صنعت خودرو اظهارکرد :هنگامیکه تحریم شدیم به
عمق فاجعه پی بردیم که یک محصول کامال داخلی که
س��الها و بلکه دهها سال است تولید میشود و پیش از
تحریم عنوان ش��ده بود کمترین ارزبری را دارد و بیش
از  ۸۰تا  ۹۰درصد داخلیس��ازی شده است همچنان تا
 ۴۰درصد وابس��تگی ارزی دارد .حال که از خط تولید
هم خارج شده است .در واقع فقط بهظاهر گفته میشد
داخلیسازی انجام شده است.
این عضو انجمن قطعهسازان کشور ادامه داد :با شرایط
پیشآمده نقاط ضعف و قوت شناس��ایی ش��ده اس��ت
دولت باید حمایت کند ،حمایت پولی هم نمیخواهیم،
تشویق به جلو رفتن کند .صنعتگر کارش را بلد است و
در اینباره متخصص��ان کار خود را میکنند و کارگران
هم مشغول کار خود خواهند بود .فقط فضای کسبوکار
را تسهیل کنند ،در بحث مالی سنگهایی مانند بیمه و
مالیات را از سر راه تولید برداند تولیدکننده راهبلد است
و میتواند با سرعت پیش برود.

کن��د میکند و انتظارش��ان از دولتمردان فقط برداش��تن موانع تولید بدون
حمایتهای مالی است.

صنعت خودرو
کشور  ۵۰سال
تجربه در کارنامه
کاری خود دارد،
دارای دانش
فنی است
و با تکیه بر
همین مولفهها
میتوانیم
تولید ملی را
افزایش دهیم

صنع��ت لنتترمز کش��ور در بخش ریلی،
صنعت��ی ،ج��ادهای و بهط��ور کلی ن��اوگان
حملونق��ل در جای��گاه مطلوبی ق��رار دارد.
درحالیک��ه ت��ا پی��ش از تحریمه��ا ،تم��ام
لنتترمزهای ریلی ،مترو و ...از طریق واردات
تامی��ن میش��د .در همین فاصل��ه تحریم و
ممنوعی��ت واردات ،تولیدکنن��دگان داخلی،
لنتترمزه��ای ریل��ی را نی��ز بهخودکفای��ی
رس��اندهاند .یک نوب��ت کاری به  ۲نوبت و ۲
نوبتیها به  ۳نوبت تبدیل شدهاند.
تحری��م فرصتی ب��ود ک��ه تولیدکنندگان
لنتترم��ز کش��ور با ق��درت دوب��اره فعالیت
خ��ود را آغاز کنند .آنچ��ه درحالحاضر حائز
اهمیت است همکاری دولت با صنعتگران در
زمینه تامین مواد اولیه و تخصیص ارز است.
همچنی��ن تس��هیل ترخیص محص��والت از
گمرک از دیگر خواستههای صنعتگران است.
تولیدکنن��ده بهدلی��ل تعهدی که نس��بت به
تولید و خودکفایی دارد ،توانس��ته مواد اولیه
مورد نی��ازش را ب��ا دور زدن تحریمها تهیه
کند .شرایط تولید سخت شده و نیازمند این
است که دولت بیش��تر از این تولیدکنندگان
را همراهی کند.
از ارتب��اط صنع��ت و دانش��گاه بارها گفته
شده اس��ت .این امر بهویژه در شرایط کنونی
و ب��ا وجود تحریمها بس��یار ض��روری بهنظر
میرس��د .پیش از تحریمها تولیدکنندگان با
همتایان خارجی همکاری داشتند اما با آغاز
تحریمها و قطع همکاریها ،مذاکره با مراکز
علم��ی و دانش��گاهی آغاز ش��ده و تعامل در
مسیری است که بهزودی شاهد نتایج آن در
جامعه و ب��ازار خواهیم بود .همچنین برپایی
نمایش��گاهی از نداش��تهها و دعوت از مراکز
گوناگون علمی و صنعتی برای بازدید ،در این
تعامل تمام برنامههای تحریمکنندگان نقش
بر آب شده و هر تولیدکننده داخلی میتواند
در این فرص��ت پیش آمده توانمندی خود را
بهمنصه ظهور برس��اند .درحالحاضر با همت
تولیدکنندگان داخلی بخش��ی از کاس��تیها
رفع شده است.
اکن��ون زمان مناس��بی برای نش��ان دادن
توانمندیها و خالقیت اس��ت زیرا زمانی که
درها باز و پول موجود باشد ،کسی به این فکر
نمیافتد و بیش��تر همتها به س��وی واردات
متمرکز خواهد بود .باید بتوانیم از این تهدید
حسناستفاده را داشته باشیم.
ایم��ان دارم تولیدکنندگان��ی هس��تند که
میتوانن��د قطعات و مواد اولیه که امروز وارد
میشود را در داخل تولید و تامین کنند .باید
به جایگاهی برس��یم که کسی خألیی در این
صنعت برای تحریم و فش��ار بر ما پیدا نکند.
زمانی بنزین را تحریم کردند و در کوتاهمدت
با تمهیداتی بنزین در داخل تولید شد.
خوش��بختانه دانش بومیش��ده و با وجود
تحریم مش��کلی برای تولی��د بهوجود نیامده
است.
پیشت��ر تولیدکنن��دگان داخل��ی ب��ا
ش��رکتهای خارجی قرارداد داش��تند اما با
آغاز تحریمها این ش��رکتها عن��وان کردند
ش��ریک امریکایی دارند و هم��کاری خود را
قطع کردند.
با قطع همکاری ،تولیدکننده داخلی بیکار
ننشست و به مصرفکنندگان پیشنهاد داد از
سازنده داخلی کیفیت را بخواهد .بهطور قطع
با مهندسی معکوس بومیسازی ممکن است.
در ادامه با ظرفیت ش��رکتهای دانشبنیان
میتوانی��م ب��ا ش��تاب بیش��تری در بح��ث
اس��تانداردهای روز جهانی حرک��ت کرده و
بستری برای صادرات به بازارهای بینالمللی
فراهم کنیم.
این امر خواس��تهای دور از انتظار نیست،
محدودی��ت خالقی��ت و ن��وآوری بهدنب��ال
دارد فق��ط باید هوش��مندانه عم��ل کرد و از
فرصتهای بهوجود آمده اس��تفاده درس��ت
کرد.
ای��ن را از زبان س��فیران خارجی نقل قول
میکنم که گفتند ب��اور نمیکردیم ایران در
این مدتکوتاه به این توانمندی برس��د .باید
دن��دان طم��ع خارجیها را با داخلیس��ازی
کش��ید بنابراین اه��داف ترامپ ب��رای نابود
ک��ردن صنعت کش��ور راه بهجای��ی نخواهد
برد .از اینرو معتقدم تحریم فرصت مطلوبی
برای صنایع داخلی بود که توانمندی خود را
بهمنصه ظهور رساندند.

