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برخی کش��ورها از جمله چین و ترکیه ،صنعت خودرو خود را نخس��ت از قطعهس��ازی آغاز کردند .امروز
حتی برخی کشورها فقط روی صنعت قطعه متمرکز هستند .برخی کارشناسان عنوان کردهاند اگر ایران از
صنعت قطعه به سوی خودروسازی حرکت میکرد ،موفقتر ظاهر میشد ،درحالیکه امروز بهدلیل تحریم
و کمبود قطعات ،خودروها ناقص تولید میش��ود .برای تجاریس��ازی بعضی از مدلهای مونتاژی گاه چند
ماه خط تولید معطل یک یا چند قطعه مانند کاتالیست میماند .قطعهسازی ایران در دهه  ۷۰آغاز بهکار
کرد و از عمر آن حدود  ۲دهه میگذرد اما با این پیشینه هنوز به جایگاه مورد انتظار در بازارهای جهانی
دس��ت نیافته اس��ت .ترکیه در صنعت قطعه از ایران پیشی گرفت و بهزودی شاهد خواهیم بود که قطعات
هن��دی ه��م عرصه را برای قطعات ایرانی تنگتر کند .این در حالی اس��ت ک��ه برای افق ۶ ،۱۴۰۴میلیارد
دالر صادرات در این حوزه درنظر گرفته شده بود .با آغاز دوباره نهضت داخلیسازی ،ایران چقدر میتواند
در این حوزه یعنی صادرات موفق باش��د .فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه در حوزه قطعهس��ازی
ب��ه خودکفایی رس��یدهایم ،عنوان ک��رده بود ،نیروی زمینی توانمندی و توانای��ی الزم را دارد که در حوزه
قطعهسازی به کشورهای دوست کمک کند .حال با این ظرفیت و امکانات در صنایع دفاعی ،صنعت قطعه
کشور میتواند در مشارکت با این بخش به سوی بازارهای جهانی حرکت کند.

عکس :آیدا فریدی

هم��ه میدانی��م که صادرات ،کلید موفقیت توس��عه اقتصاد و
صنعت کش��ور است .صادرات از چند منظر موضوع مهمی است.
نخس��ت اینکه وقتی صادرات داریم؛ یعنی کاالیی رقابتپذیر در
س��طح جهانی داریم و کاالی رقابتپذیر یعنی کاالی باکیفیت و
قیمت مناسب .برای صادرات ،باید به دانش و فناوری روز مسلح
باش��یم .پس وقتی صادرات داریم یعنی در حال س��رمایهگذاری
روی تحقیقوتوسعه هستیم .اگر این امر را جدی گرفتیم؛ یعنی
سیس��تم پویایی از منابع انس��انی را در کشور بهکار میگیریم و
منابع انسانی خودبهخود به سمت رقابتپذیری گام بر میدارند.
از طرف��ی صادرات ی��ک توازن ارزی برای ه��ر صنعتی ایجاد
میکند .بدیهی است که صنعتی مانند خودرو ،ارزبر بوده و هیچ
کش��وری نیس��ت که خودروسازی کامال مس��تقل داشته باشد.
حداقل وابس��تگی ،ورود برخی مواد اولیه است .بماند که صنعت
خ��ودرو رقابتپذی��ر ،حتی در آلمان و ژاپن ،صنعتی اس��ت که
قطعات و مجموعهها را از قطعهس��ازان و مجموعهسازان جهانی
رقابتپذی��ر تامین میکند که منحصر به یک کش��ور نیس��ت؛
بنابراین صادرات یک توازن مناس��ب برای آن کش��ور و صنعتش
ایج��اد میکند .بدینترتیب صادرات ،اولوی��ت اصلی دولتها و
صنایع اصلی در هر کشور پیشرفته است و برای ما هم سالهاست
در ظاه��ر در اولویت قرار گرفته اس��ت .ام��ا باوجود این واقعیت
و درک ل��زوم آن ،در س��الهای اخیر ،عم�لا صادرات در صنعت
خودرو ،بیشتر شبیه یک شوخی است .یکی از دالیل ظاهری این
وضعیت ،نداش��تن محصول جدید متناسب با بازارهای صادراتی
در نظر گرفته میش��ود .اما واقعیت این اس��ت که این وضعیت
ناشی از دالیل ساختاری متعددی است .ماجرای مرغ و تخممرغ
است :وقتی صادرات نداریم و بازار داخلی ،تشنه است؛ نیازی به
تحقیقوتوسعه هم نداریم .وقتی تحقیقوتوسعه نداریم ،محصول
صادراتی نداریم .اما ما در مقطعی محصول صادراتی هم داشتیم
و ص��ادرات خوب��ی هم پیدا کردیم .اما چ��را ادامه نیافت؟ بهنظر
میرسد چند موضوع مهم را جدی نگرفتیم .صادرات زمین بازی
حرفهایهاست .هرچند سیاست در صادرات خودرو نقش جدی
ب��ازی میکند اما مهارته��ای مدیریتی ،فروش و حتی طراحی
هم برای ادامه صادرات مهم اس��ت .متاس��فانه ما این مهارتها و
دانشها را دستکم گرفتیم .ورود به یک بازار جدید خودرو ،کار
بسیار سخت و طاقتفرسایی است .بازاریابی و ایجاد اطمینان در
مشتری ،حتی با داشتن بهترین خودروها ،نیازمند استفاده از هنر
و فناوری در فروش و تصویرسازی و برندسازی است .وقتی یک
بازار اولیه بهوجود آمد ،باید با قدرت در آن بازار ماند .متاس��فانه
ما در ایران ،صادرات را یک شوخی میدانیم و در نتیجه در کشور
هر وقت مش��کلی بهلحاظ تولید ایجاد ش��ده است یا اینکه بازار
داخلی خیلی رونق میگیرد ،بهراحتی بازار صادراتی را فراموش
میکنی��م .بدینترتی��ب ش��رکتهای ما بهعنوان ش��رکتهای
بیتعهد و بیمسئولیت شناخته میشوند.
اصوال در سیاس��ت اقتصادی کش��ور ،ص��ادرات جایگاه واقعی
ن��دارد .در کش��ورهای صنعت��ی که دارای ش��رکتهای غول با
صادرات باال هس��تند ،معموال س��فرا ،خود را موظف به همکاری
و بسترس��ازی با ش��رکتهای صادرکننده در کشورهای مقصد
میدانند و عمده وقت خود را برای این منظور و نه امور سیاسی
ص��رف میکنن��د .همچنین وزارتخانههای مختل��ف و نهادهای
نظارتی در مواقعی که کمبود عرضه بهوجود میآید ،نخس��تین
کاری ک��ه میکنند ،جل��وی صادرات را میگیرن��د و این یعنی
فاجعه .س��الها طول میکش��د یک بازار صادراتی شکل بگیرد.
بعد با یک بخشنامه کل مسیر قفل میکند .امروز هم که موضوع
ارزهای صادراتی هم یک موضوع جدید ش��ده است .شرکتها و
افرادی با س��ختیهای فراوان صادرات انجام دادهاند ،اما مسیری
که برای بازگش��ت ارزهای صادرات در نظر گرفته ش��ده ،منافع
صادرکنن��دگان را تامین نمیکند .البته در این میان ،دولت هم
حرفهایی دارد که درس��ت اس��ت .اما موضوع اینجاست که چرا
اینقدر قوانین و مقررات صادراتی مبهم اس��ت که ما دائم ش��اهد
دع��وای صادرکنندگان و نهادهای دولتی و حکومتی هس��تیم.
مث�لا همین جایزه ص��ادرات .من که در این س��الها در نهایت
ی که در
نفهمیدم جریان این جایزه صادرات چیست؟ نکته بعد 
صادرات باید در نظر گرفت این است که برای محصوالت فناورانه
مانن��د خودرو ی��ا قطعات آن ،بدون حض��ور فیزیکی بازاریابها
و متخصصان تحلیل بازار ،نمیتوان انتظار داش��ت خواستههای
مش��تریان را بهدرستی شناس��ایی کنیم .نتیجه این میشود که
در مقطع��ی خودرویی را ص��ادر میکنیم که اتفاقی نیازهای آن
ب��ازار را رف��ع میکند اما کمی بعد با تغیی��ر ذائقهها ،عمال بدون
اینکه متوجه ش��ویم ،ب��ازار به رقبا واگذار میش��ود .ما نیازمند
مکانیس��مهای نوآوری در طراحی محص��ول و فرآیند محصول
هس��تیم که بتوان بهدرس��تی و بهموقع نیازها ک��ه نه ،آرزوهای
مشتریان را در بازار کشف کرد ،بهمرحله ایدهپردازی و تحقیقات
رس��اند و در نهایت تبدیل به یک نوآوری در محصول کرد و آن
را بهصورت رقابتی در بازار مربوط عرضه کرد .این مسیر نیازمند
ثبات رویه و ش��فافیت در روابط و عملیاتی است که در شبکهای
از ذینفعان شکل میگیرد.
مس��ئله دیگری که ما درباره صادرات قطعات داریم این است
ک��ه در صنعت خودرو بدون ورود به جریانهای اصلی گرداننده
صنعت خودرو در دنیا ،عمال رقابت پایدار غیرممکن است .امروز
صنعت خودرو جهان دست  ۱۴برند اصلی خودروسازی و چندین
مجموعهساز و قطعهساز بزرگ است .ما نه در سیاست خارجی و
نه در سیاست اقتصادی خود جایگاهی برای ورود به این شبکهها
قائل نیس��تیم و فرضمان است که دارای مزیت رقابتی هستیم؛
ی که ناشی از قیمت پایین انرژی است .خالصه اینکه
مزیت رقابت 
با این وضعیتی که ما با صادرات شوخی میکنیم ،بهنظر نمیرسد
این رویای ما در صنعت خودرو به این زودیها جامه عمل بپوشد.
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پیم��ان یزدانبخ��ش از فعاالن صنع��ت قطعه در
اینباره ب ه
گفت :داخلیسازی و عمق ساخت
داخل از سالهاس��ت همزمان با س��ن قطعهسازی در
کش��ور انجام میشود و نهضت تعمیق ساخت داخل
در دور جدید مربوط به تکمیل باقی درصد س��اخت
داخل خودروهاس��ت .وی افزود :در برخی مدلها تا
 ۹۰درصد تعمیق س��اخت داش��تیم و هماکنون در
درصدهای پایانی برای قطع وابستگی در حال انجام
کار هستیم .این فعال صنعت قطعه در بحث صادرات
اظهارکرد :یکی از بسترهای صادرات ،زمینه همکاری
اقتصادی بین دو کش��ور اس��ت که ما از مس��ئوالن
کشوری و دولتی درخواست میکنیم به قطعهسازان
کمک کنن��د تا این صنعتگ��ران بتوانند از فضاهای
ایجادش��ده در حوزه سیاسیاقتصادی استفاده کرده
و محصوالت را حداقل به این کش��ورها صادر کنند.
قطعهس��ازان اس��تقبال میکنن��د و منتظ��ر چنین
فرصتهایی هس��تند .او ادامه داد :صنعت قطعه این
توانمن��دی را دارد ک��ه محصوالت��ش را در کالس و

استاندارد جهانی تولید و عرضه کند .حتی
ب��ا اطمینان میتوان گفت کیفیت قطعات
تولی��دی داخ��ل ب��ا کیفی��ت محصوالت
اروپای��ی برابری میکن��د و قیمت آنها از
قطعات تولیدی چین هم پایینتر است.
یزدانبخش با بی��ان اینکه این فرصت،
ش��انس بزرگی برای صنعت کشور است،
گف��ت :تحقق صادرات فقط نیازمند بس��تر اس��ت؛
بنابراین درخواس��ت قطعهس��ازان از مس��ئوالن این
است که این فضا را در اختیار صنعتگران قرار دهند.

 پاشنه آشیل تولید

با ای��ن توانمندی هنوز ش��اهدیم که خودروهای
ناق��ص تجاری نش��ده در کارخانجات بزرگ کش��ور
موجود است که یکی از معضالت بازار خودرو را رقم
زده است .یزدانبخش در اینباره توضیح داد :در یک
خودرو ممکن اس��ت یک پیچ یا یک قطعه که س��هم
آن از  ۱۰۰درصد فقط یکدهم درصد اس��ت ،آن را
تج��اری نکن��د و بهراحتی یک قطع��ه جزئی خودرو

را در ک��ف کارخانه معط��ل نگه دارد .وی
ادامه داد :این قطعات بهطور عمده ش��امل
قطعات الکترونیک پیشرفته و مولتیمدیا
بوده که وابسته به واردات است.

ت صادرات
 قطعاتی با مزی 

یزدانبخش در پاس��خ به این پرس��ش
که صنع��ت قطعه ای��ران در صادرات چه
قطعاتی مزیتهای بیشتری برای رقابت دارد ،گفت:
بهط��ور عمده ،قطعات انرژیبر و قطعاتی که ترکیبی
از قطعات پتروش��یمی اس��ت .ماده اولیه و پایه این
محصوالت ،تولیدات داخ��ل بوده و قابلیت صادرات
رقابت��ی دارن��د .اما اگر م��واد اولیه تولی��د داخل به
نحوی قیمتگذاری ش��ود که متاس��فانه رخ داده و
نرخها جهانی محاس��به میش��ود ،فقط به این دلیل
که خامفروش��ی نش��ود در عمل ق��درت رقابت را از
قطعهس��از میگی��رد .بهعنوان مث��ال ،اگر صنعتگر
ایران��ی ورق ف��والد یا مواد پتروش��یمی را همقیمت
کش��ور همس��ایه خریداری کن��د ،محصوالتش چه

صادرات زمانبر
در ادام��ه ن��ادر خل��دی یک��ی از دیگ��ر از
فع��االن صنعت قطعه با اش��اره به نیروی کار
و انرژی ارزان کش��ور به
گفت :بهطور
قط��ع ،صنعت قطعه کش��ور امکان و ظرفیت
صادرات دارد و درحالحاضر هم اگر ارتباطات
بینالملل��ی برقرار بود ،ص��ادرات محصوالت
ادامه میداش��ت .وی اف��زود :تحقق صادرات
در کوتاهم��دت بعید اس��ت نه از بابت ک��ه صرفه اقتصادی
ندارد ،برعکس صادرات با ش��رایط فعلی بهنفع تولید است،
زی��را نیروی کار و انرژی در کش��ور بس��یار ارزان اس��ت و
قطعات با قیمت تمامشده پایینتری حتی نسبت به چین
و ترکی��ه تولید و عرضه میش��ود .ای��ن فعال صنعت قطعه
درباره کیفیت و امکان صادرات گفت :قطعات تولید داخل
دارای کیفیت اس��ت اما هر کارخانه و خودروسازی کیفیت
و اس��تانداردهای خاصی را برای محص��والت خود تعریف
میکند .گاهی مش��تری چون محصول را در مدتکوتاه و
نی��ز ارزان میخواهد از قطعهس��از کیفیت خیلی باال طلب
نمیکند .قطعهساز براساس درخواست و سفارش مشتری
محص��والت را تولی��د ک��رده و در اختیار خودروس��از قرار
میدهد .او تصریح کرد :صنعتگر داخلی در هر س��طحی از
کیفیت و استاندارد که مشتری بخواهد قطعات را میتواند
تولی��د و تامین کند؛ این ظرفیت در صنعت قطعه کش��ور
وجود دارد.

 ضرورت صادرات برای موفقیت

خلدی با بیان اینکه ما در خودروس��ازی موفق نخواهیم
ب��ود ،گفت :ترکیه و چین ابتدا قطعهس��ازان خوبی بودند،

حفظ بازارهای بینالمللی

س��پس وارد خودروسازی شدند .ما نیز از این بستر
اس��ت که میتوانیم صادرات خودرو داشته باشیم.
در اینب��اره ض��رورت دارد قطعاتی صادر ش��ود که
نفربر و انرژیبر اس��ت؛ قطعاتی مانند ریختهگری،
دایکس��ت .اما قطعات هایت��ک و الکترونیکی که
معموال فناوری باالیی نیاز دارند و نفر در آنها دخیل
نیس��ت ،قطعاتی وارداتی بوده ک��ه امکان تولید در
کشور وجود ندارند اگر تولید شوند گرانتر از مشابه خارجی
بوده که امکان صادرات نخواهد داش��ت .این فعال صنعت
قطعه در ادامه س��خنان خود در بحث صادرات گفت :برای
صادرات حتی این قطعات در بلندمدت به مش��کل برخورد
خواهیم کرد ،زیرا فناوری به سرعت در جهان در حال تغییر
است و ما اگر قطعات را نتوانیم با فناوری بهروز تولید کنیم
قیم��ت آن باال رفته و در ادامه صادرات به بازارهای جهانی
با مش��کل روبهرو خواهدش��د .او اضافه کرد :وقتی در بازار
جهانی برند معتبری شویم ،قیمت محصوالت باالتر میرود
و در این ش��رایط رقبایی مانند چین و هند پیدا میش��وند.
قطعهسازان هندی هم در بخش قطعات ریختهگری خیلی
قوی هس��تند .ما باید بتوانیم با فناوری جدید برای ادامه و
گسترش بازارمان قیمتها را کاهش داده و فعالیت داشته
باش��یم .خلدی با بیان اینکه ضرورت دارد با س��ود حاصل
از ص��ادرات برای توس��عه همین صنعت هزینه کرد ،گفت:
این در حالی اس��ت که برخی کارخانهدارها با س��ود حاصل
از ف��روش بهدنبال خرید زمین و س��رمایهگذاری در حوزه
غیرصنعتی هس��تند .آنها باید با کمک دولت و تس��هیالت
ارزانقیمت ،فناوری جدید را کسب و خود را روزآمد کنند.

ن��ادر روان یکی از تولیدکنندگان
و تامینکنندگان قطعات بازار لوازم
یدک��ی درباره ص��ادرات قطعات به
بازاره��ای بینالملل��ی در گفتوگو
ب��ا
گفت :با توج��ه به اینکه
ن��رخ ارز افزایش پیدا ک��رده و این
ام��ر سببش��ده تولید نس��بت به
واردات مزیت پیدا کن��د ،بهطور طبیعی باید
ص��ادرات افزایش یاب��د اما برای اس��تفاده از
چنین موقعیتی الزم اس��ت برنامهریزی شده
و زیرس��اختها فراهم ش��ود .وی اف��زود :با
ش��روع تحریمها ،صادرات قطع��ه تا حدودی
ادامه دارد اما بیش��ترین می��زان این صادرات
به ش��رکتهای همسایه و کشورهای همجوار
محدود میش��ود .در تولید برخی اقالم مانند
م��واد اولیه نیز کش��ور بهلحاظ نی��روی کار و
انرژی ارزان ،مزیت نسبی دارد در نتیجه نرخ
تمام ش��ده برخی قطعات نس��بت به رقیبان
خارجی و حتی چینیها ،پایینتر است.
این فعال صنعت قطع��ه در ادامه به برخی
مشکالت موجود در امر تولید و صادرات اشاره
ک��رد و گفت :بخش��ی از فناوریهای موجود
در صنای��ع داخلی مربوط ب��ه دهههای پیش
اس��ت .عالوهبر این ،از دیگر مش��کالت ما در
حوزه قطعه این است که قطعات داخلی ویژه
خودروهایی بوده که از زمان تولید آنها سالها

قطعات ماشینآالت کشاورزی و بازار خارجی
نادر خلدی:
صنعتگر داخلی
در هر سطحی
از کیفیت و
استاندارد که
مشتری بخواهد
قطعات را
میتواند تولید
و تامین کند؛
این ظرفیت در
صنعت قطعه
کشور وجود دارد

تبری��ز یک��ی از قطبه��ای قطعهس��ازی کش��ور در ح��وزه
خ��ودرو و ماش��ینآالت صنعت��ی و کش��اورزی اس��ت .در ادامه
یونس اکبرپورپایدار ،رئیس انجمن س��ازندگان قطعه ،ماش��ین
و مجموعهه��ای صنعتی و خ��ودرو تبریز در گفتوگو با
درب��اره صادرات قطعات خودرویی ،صنعتی و کش��اورزی گفت:
در صادرات قطعات صنعتی و کش��اورزی موفقتر عمل کردهایم
زیرا خرید قطعات از ایران صرفه اقتصادی دارد .او افزود :فعالیت
کارخانههای تبریز در حوزه ماش��ینآالت کشاورزی از جمله تراکتورسازی
سببشده قطعهسازان به توانمندیهای باالیی دست پیدا کنند و همین امر
منجر به موفقیت در صادرات قطعات این ماشینآالت به کشورهای همسایه
ش��ده اس��ت .وی ادامه داد :نیروی انس��انی و انرژی ارزانقیمت سببشده
نرخ تمامش��ده رقابتی باش��د ،عالوهبر اینکه شاخصهای استاندارد جهانی
نیز در این قطعات و ماش��ینهای کشاورزی رعایت شده که بهطور معمول
مربوط به اس��تانداردهای اروپایی است .این فعال صنعت قطعه عنوان کرد:
شرکتهایی در ترکیه فعالیت دارند که قطعات را از ایران خریداری کرده و
با مونتاژ آنها ،محصول نهایی را بهنام تراکتور کشور خودشان به بازار عرضه
میکنن��د .وی در ادام��ه با اش��اره به تفاوت قطعات خودرو و ماش��ینآالت
کش��اورزی و صنعتی گفت :در قطعات تراکتور تیراژ تولید ما پایین اس��ت
و روند تولید بیش��تر با نیروی انس��انی و س��نتی است که در کل جهان هم
همینگونه است .این رویکرد سبب میشود نرخ تمامشده قطعات باال باشد

مزیت رقابتی میتواند داشته باشد.
او ادامه داد :برندسازی در سایه قدرت رقابت شکل
میگیرد که بخش��ی مربوط به کیفیت و قسمتی هم
مرب��وط به قیمت تمامش��ده محصول اس��ت .بهاین
ترتیب ،میتوانیم مشتریهایی در سطح بینالمللی
ج��ذب کنیم .این فعال صنع��ت قطعه اظهارکرد :با
این ش��یوه قیمتگذاری در صنایع باالدستی تولید
شاهدیم که شرکت فوالد با سود باال سال مالی خود
را میبندد ،درحالیکه خودروساز و بهتبع قطعهساز
با زیان انباش��ته روبهرو اس��ت .این شرایط رقابت در
عرصه بینالمللی را سخت میکند.
یزدانبخ��ش در پای��ان گفت :امی��دوارم دولت و
نهادهای مس��ئول دستکم برای صنعت خودرو ،در
بازار کش��ور همسایه روسیه بس��تری برای صادرات
فراه��م کند ک��ه بازار بس��یار بزرگ و بکری اس��ت
ک��ه مغفولمان��ده .در ای��ن میان ،قطعهس��ازان نیز
درخواس��ت دارند زیرساختها انتقال یابد و صادرات
به این کشور همسایه را از دست ندهیم.

اما بهدلیل وجود نیروی انسانی و انرژی ارزان در کشور تولید این
قطعات و ماش��ینآالت بهصرفه اس��ت .این موضوع حتی درباره
قطعات خودروهای سنگین هم صدق میکند .اکبرپورپایدار در
توضیح بیش��تر درباره این موضوع اظهارکرد :تولید قطعاتی که
نیرویانس��انی و ساعتهای بیشتری را درگیر میکند ،در ایران
بهصرفه اس��ت .در این میان ،چون بیش��تر قطعات خودروهای
س��واری بهطور اتوماس��یون تولید شده و خط تولید آنها رباتیک
اس��ت ،نرخ آنها در کش��ورهای صنعتی بس��یار رقابتی است .عالوهبر اینکه
کیفیت آنها هم در س��طح مطلوبی قرار دارد .او افزود :نبود ماش��ینآالت
روز س��بب شده تولید قطعات خودروهای س��واری در ایران رقابتی نباشد
و ب��ه همی��ن دلیل هم م��ا مزیتی در ص��ادرات ای��ن قطعات(خودروهای
سواری) نداریم .او با بیان اینکه بیشتر صادرات در حوزه قطعات مربوط به
ماشینآالت کشاورزی است ،گفت :در خودروهای سنگین هم همینگونه
اس��ت و بهعنوان مثال ،اگر ش��رکت ولوو بخواهد قطعات مورد نیازش را به
قطعهس��ازان ایرانی س��فارش دهد ،هزینه تولید آن بس��یار پایین میآید.
اکبرپورپایدار درباره فعالیت قطعهسازان تبریزی در تولید قطعات سنگین و
ارزآوری آنها خاطرنشان کرد :بیشتر صادرات در بخش قطعات نیمهساخته
و ریختهگری اس��ت اما درباره ماش��ینآالت کشاورزی صادرات متنوعتر و
س��فارش از س��وی صنعتگران ترکیه برای دریافت این قطعات باال بوده و
البته ارزآوری آنها هم در شرایط فعلی اقتصاد کشور به نسبت مناسب است.

گذش��ته اس��ت؛ بنابرای��ن آنچه در
داخل تولید میشود قابلیت صادرات
نداشته و صنعتگر برای شرکتهای
خارج��ی براس��اس س��فارش آنها
قطعهها را تولید و تامین کند .روان
با بی��ان اینکه ایران در تولید برخی
قطعات مانند سوپاپ ،بوش موتور و
پرسهای متالورژی پودر (سیستمی است که
دنده را به ش��کل پودر تولید میکند) بس��یار
قوی اس��ت ،اف��زود :صادرات ای��ن قطعات به
برخی کشورهای همسایه ادامه دارد .عالوهبر
اینکه در تولید قطعات ماشینآالت کشاورزی
مانند تراکتور هم قطعهس��ازان کش��ور فعال
هس��تند .عض��و اتحادیه صنف فروش��ندگان
لوازم یدکی درب��اره افق  ۱۴۰۴صنعت قطعه
مبنی بر ص��ادرات ۶میلیارد دالری قطعه هم
گف��ت :با روند فعلی ش��دنی نیس��ت ،چراکه
ماش��ینآالت م��ورد اس��تفاده در این صنعت
قدیمی بوده و نتوانس��تهایم فن��اوری خود را
در این بخ��ش روزآمد کنی��م .روان در پایان
اظهارک��رد :تولیدکنن��ده داخلی بای��د از این
فرص��ت اس��تفاده کرده و ب��ا افزایش کیفیت
محص��والت خود ،رضایت مش��تریان را جلب
کند که وقتی تحریمها برطرف و دوباره درها
باز ش��د رغبت به خرید محصوالت داخلی از
سوی متقاضیان بیشتر باشد.

خاورمیانه فرصتی برای صادرات
در ادامه عباس س��لیمیان یک��ی از فعاالن
صنع��ت قطع��ه ب��ه
گف��ت :برخ��ی
قطعهسازان میتوانند بهراحتی هر قطعهای را
تولید و تامین کنند .س��لیمیان درباره تامین
قطعات برای خط تولید خودروس��ازان جهانی
افزود :با توجه به مش��کالت مربوط به مراودات
بانکی این امر ش��دنی نیس��ت ،عالوهبر اینکه
خودروسازان برای تامین قطعات خود قراردادهای بزرگ میبندند .البته
مشکل بانکی و جابهجایی پول برای قطعات لوازم یدکی هم وجود دارد
اما صنعتگر ایرانی بهجای پول قطعات یدکی ماش��ینآالت را خریداری
کرده یا پول را با واسطه یک یا چند کشور دیگر جابهجا میکند .او یادآور
ش��د :تولیدکننده برای عبور از ش��رایط س��خت ناگزیر باید راهکارهای
جدید پیدا کند .بهعنوان مثال ،برخی تولیدکنندگان صادرات را بهطور
چمدانی و بهواس��طه کشور سوم انجام میدهند .سلیمیان معتقد است
اگر تحریم بهوجود نمیآمد قطعهسازان ایرانی میتوانستند بزرگترین
قطعهس��از در خاورمیانه باشند .پیشتر قطعهسازان زیادی به فرانسه و
سایر ش��رکتهای خودروس��از جهانی قطعه صادر میکردند .بهعنوان
مثال ،سیتروئن با ما قرارداد بست و نمونهها مورد تایید آنها قرار گرفت
و قرار بود بین یک تا ۲میلیون تیراژ داشته باشیم و بخشی از آنها به بازار
تونس برود اما با شروع تحریمها این قرارداد را فسخ کردند.

