4

یکشنبه

 7دی 1399
 12جمادیاالول1442
 27دسامبر2020
شماره 1692
پیاپی 3010

خودرو و قطعه

یادداشت

تصمیمگیرانی
که از میزهای
خود شخصیت
میگیرند

سیدمحمد بحرینیان

پژوهشگر حوزه توسعه صنعتی

طرح ساماندهی بازار خودرو به مناقشه کشید

گروه صنعت

editor@smtnews.ir

روحاله ایزدخواه

طرح ساماندهی
صنعت و بازار
خودروهای
سبک بهزودی
برای رایگیری
به صحن علنی
مجلس میرود

فربد زاوه

با عرضه خودرو
در بورس،
دستکاری
قیمتی رخ
خواهد داد
و این خود
سرمنشأ
مشکالت
دیگری میشود

ب��ازار خ��ودرو ب��ا حرکت خ��ودرو به س��وی کاالیی
سرمایهای به میدانی برای داللی تبدیل شد .بهگزارش
آش��فتگی این ب��ازار منجر به ب��روز قیمتهای
نجومی ش��د که میتوان به س��ادهترین مثال آن اشاره
کرد؛ پراید  ۲۰تا  ۲۲میلیون تومانی درحالحاضر کمتر
از  ۱۰۰میلیون تومان معامله نمیش��ود .پژو  ۲۰۰۸که
در ابتدای طرح س��اخت آن  ۸۰ت��ا  ۹۰میلیون تومان
قیمتگذاری ش��د ،امروز کمتر از ی��ک میلیارد تومان
خرید و فروش نمیشود.
س��اماندهی چنین آش��فتهبازاری منج��ر به طرحی
ب��ا عنوان «طرح س��اماندهی بازار» ش��د ک��ه گاهی از
آن بهعن��وان «طرح س��اماندهی صنعت خ��ودرو» نیز
نام برده میش��ود .اگرچه این ط��رح با چکشکاری در
نهایت در کمیته خودرویی کمیس��یون صنایع و معادن
مجلس یازدهم با عنوان طرح ساماندهی صنعت و بازار
خودرویی س��بک قرار است وارد مرحله اجرا شود.یکی
از پیش��نهادهایی که برای س��اماندهی بازار خودرو در
این طرح مطرحش��ده که م��ورد تایید صنعتگران فعال
صنعت خ��ودرو نیز ق��راردارد ،ارائه خ��ودرو در بورس
است .این موضوع البته منتقدان زیادی دارد و برخی از
قطعهسازان هم با آن مخالفند .برخی کارشناسان حوزه
بورس هم اعالم کردهاند عرضه خودرو در بورس منجر
به کاهش قیمت آن نش��ده ،بلکه ممکن است افزایش
بیش از بازار فعلی آن داش��ته باش��د .تنه��ا مزیت ارائه
خودرو در بازار بورس ،شفاف شدن معامالت و ردگیری
آن است.
ب��ا تمام این تفس��یرها ،ط��رح هنوز ب��ه مرحله اجرا
نرس��یده و میت��وان گفت بهنوعی پنچر ش��ده اس��ت.
درحالیک��ه وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت ارائه خودرو
به بورس را منتفی اع�لام کرده ،اعضای کمیته خودرو
کمیس��یون صنایع و معادن همچن��ان عنوان میکنند
طرح در حال پیگیری در مجلس اس��ت .رئیس کمیته
خ��ودرو اع�لام کرد ،طرح س��اماندهی صنع��ت و بازار
خودروهای س��بک بهزودی ب��رای رایگیری به صحن
علنی مجلس میرود.

 طرحی در میانه اجرا و تغییر

ح��ال باید دید هنگامی که طرح��ی از همان ابتدای
اج��را دچار تنش و مناقش��ه میش��ود در ادامه چگونه
میتواند منجربه ساماندهی آشفتهبازاری دیگر شود.
بهگزارش ص��دای بورس ،تح��والت بینالمللی تاثیر
مس��تقیم بر قیمت خودرو گذاش��ت و وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت برای مدیریت بازار خودرو موفق عمل
نکرد .مجلس ش��ورای اس�لامی برای حل مشکل وارد
عمل شد و طرح خود را ارائه داد که با چکشکاری در
نهایت کلیات آن تصویب شد.

عکس:

دولته��ای ما هم��واره ش��عار تولید داخل
س��ر دادهان��د اما ب��ه آن اعتق��اد ندارند .ذات
فک��ری دولتهای ما مصرف اس��ت .در واقع،
تقاضای کل را از طریق تقاضای مصرف تامین
میکنن��د .وزی��ر راه جاده میزن��د ،میگوید
نمیتوانم صبر کنم ریل ساخته شود.
درحالحاض��ر ه��م صحبت از «نوس��ازی
ناوگان فرس��وده تجاری» اس��ت که هدف آن
واردات اس��ت .حدود  ۴۰سال است کامیون
تولید میکنیم اما دانش آن هنوز وجود ندارد.
ذهن خ��ود را هم خس��ته نمیکنیم که چرا
نتوانستیم.
در دوران جن��گ نی��از ب��ود ک��ه واردات
نباشد .دولت در س��الهای  ۷۶و  ۷۸بهدلیل
نب��ود منابع ارزی ناگزیر ب��ود به تولید داخل
اهمی��ت دهد ام��ا با پایان رفع مش��کالت در
ح��وزه محدودیته��ای بینالملل��ی و ارزی،
تولید دوب��اره یتیم و به حال خود رها ش��د.
از س��ال  ۸۱به بعد تم��ام تولیدکنندگانی که
تولید واقعی انجام میدادند ،دیگر به دولتها
اعتماد ندارند .باید در ش��رایط کنونی صنعت
خودرو ،تصمیمگیران اقتصادی دولتها را به
پاسخگویی وادارند.
وقتی قیمتها با تغییر دالر تغییر میکند،
میشود حدس زد که دالالنی در لباس تولید
قرار گرفتهاند ک��ه واردات انجام میدادهاند و
س��اخت داخل آنها فریبی بیش نبوده اس��ت.
درحالحاضر ن��رخ دالر روزبهروز باال میرود.
اگ��ر تقاضای کاذب بهوجودآمده را رها کنیم،
اگر وزرای صنعتی قبلی کارها را درست انجام
داده بودن��د ،دیگ��ر با تغییر ن��رخ دالر ،بهای
خودرو نجومی نمیشد و فقط  ۵تا  ۱۰درصد
باال میرفت .اما وضعیت فعلی اینگونه نیست.
چرا پیشتر که واردات خودرو داش��تیم برای
این امر ارز دولتی پرداخت میش��د؟ آیا تفکر
مبتنی بر تولید و حمایت از آن بود؟
ما از سال  ۸۵تاکنون تحت تحریم هستیم.
دولته��ا بای��د حواسش��ان به ای��ن موضوع
میبود .اقتصاددانان کش��ورهای تحریمکننده
پیشت��ر به صراح��ت عنوان ک��رده بودند در
تحریم هدف تخلیه منابع ارزی ایران اس��ت.
آیا تحلیلگری نبوده که در اینباره فکر کند؟
س��کوت در مقابل پاس��خ این پرسش این
را بی��ان میکند که تصمیمگی��ران اقتصادی
اهلیت حرفهای نداش��تند و این س��ادهترین
وج ه آن اس��ت .آنها باید پاس��خگو باشند که
چرا ما قدرت سیاس��ی و امنیتی خوبی داریم
اما مسائل اقتصادی را نمیتوانیم پاسخ دهیم.
در بعضیه��ا ه��م س��ادهانگاریهایی وجود
دارد .گاهی میگویند چرا موش��ک میتوانیم
بس��ازیم ،ام��ا خودرو ن��ه .گاه��ی «ال اله» را
میگویند اما «اال اهلل» را نمیگویند.
در صنعت موشک یک تصمیمگیر داریم که
تمام الزامات مورد نیاز برای ساخت موشک را
بسیج کرده است .اما آیا در حوزه صنایع دیگر
هم ای��ن کار را کردهایم؟ یا اینکه این صنایع
را در دام واردکنندگان رها کرده ،هر وقت به
تولید نیاز داشتهایم به سراغ تولیدکننده رفته
و هر زم��ان هم که وضع مال��ی دولت خوب
بوده به آنها توجه��ی نکردهایم؟ طبق بعضی
از اطالع��ات در خ��ودرو بی��ش از  ۵۰نقط��ه
تصمیمگیر داریم.
سه قوه هستند که هر کدام هم در کار هم
دخال��ت میکنند و دایره تصمیمگیران دارای
اهلیته��ای سیاس��ی و امنیتی ه��م محدود
است .وگرنه بدیهی اس��ت در کشور نخبگان
دارای اهلی��ت حرفهای صاحب تجربه اجرایی
ه��م فراوان داریم اما آنها ج��زو دایره محدود
تصمیمگیر نیستند.
 ۳۰س��ال اس��ت همین اف��راد تصمیمگیر
اقتص��ادی در دولته��ا جابهجا میش��وند و
تصمیمس��ازی میکنند .گاه��ی میگویند از
بخش خصوصی مش��اوره گرفتهای��م ،اما اگر
مشاوره هم گرفتهاند کار خود را انجام دادهاند.
درباره این م��وارد در جایی متمرکز باید فکر
ش��ده و برای آن برنامهریزی انجام ش��ود .هر
کس ساز خود را در اقتصاد میزند.
امیدوارم مس��ئوالن تصمیمگی��ر اقتصادی
با از خودگذش��تگی در راس��تای تشکیل یک
گ��روه و قوه عاقل��ه ب��رای برنامهریزی تالش
کنند که اولویتها را بشناس��ند و با استفاده
از خرد جمعی به سوی پیشرفت گام بردارند.
کشور به تصمیمگیران اقتصادی نیاز دارد که
به میزهای خود شخصیت بدهند ،نه اینکه از
میزهای خود شخصیت بگیرند.

افزایش سقف
تامین مالی
پروژهها

مع��اون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :با تعامل و
همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار ،سقف تامین مالی پروژهها تا ۱۰۰
میلیارد ریال از طریق تامین مالی جمعی شد.
بهگزارش شاتا ،سعید زرندی افزود :پیش از این هر پروژه تا سقف ۲۰
میلیارد ریال امکان اس��تفاده از ابزار تامین مالی جمعی را داش��ت اما با
توجه به افزایش قابلتوجه شاخص بهای تولیدکننده این رقم با تصمیم
فرابورس ،به  ۱۰۰میلیارد ریال برای هر پروژه افزایش یافته است.

وی گف��ت :در این روش ،ش��رکتها میتوانن��د پروژههای توجیهپذیر
خود ک��ه بهدلیل کمبود منابع اجرا نش��ده را با اس��تفاده از جمعآوری
سرمایههای خُ رد مردمی تامین مالی کرده و پروژه به بهرهبرداری برسد.
مع��اون طرح و برنام��ه وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت تصریح کرد:
باتوجه به اهمیت ابزار تامین مالی جمعی در جذب و هدایت سرمایههای
خُرد مردمی به س��مت پروژهه��ای مولد و ارزشآفرین ،این موضوع جزو
اولویتهای کاری معاونت قراردارد.

زرندی گفت :چالشها و موانع دس��تورالعمل تامی��ن مالی جمعی به
سازمان بورس و اوراق بهادار منعکس شده که با تعامل خوب آنها شاهد
مصوبات خوبی در این حوزه هستیم.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :بارها تاکید
کردی��م که تولی��د باید به س��وی بهرهبرداری از ابزاره��ای نوین مالی و
ساختار مالی شرکتها به این سمت حرکت کند و وزارتخانه هم باید در
تعامل با سایر نهادها این مسیر را هموار کند.

تناقض��ی که در ب��ازار خ��ودرو ایران وج��ود دارد ،انحص��ار آن و
پیگیری برای خروج محصوالت از قیمتگذاری شورای رقابت است.
با پیش��نهاد ارائه خودرو به بورس ،قرار اس��ت پایه قیمت از سوی
ش��ورای رقابت تعیین ش��ود اما در ادامه این بازار سهام است که
نرخ نهایی را مشخص میکند
بهگفته روحاله ایزدخواه ،رئیس کمیته خودرو ،طرح
بهزودی برای رایگیری به صحن مجلس میرود.
از س��وی دیگر ،علیرضا رزمحس��ینی ،وزیر صنعت،
مع��دن و تجارت طرح جدیدی به مجلس برد مبنی بر
اینکه قیمتگذاری خودروهای کم تیراژ که  ۴۵درصد
محصوالت خودروسازی ایران را تشکیل میدهند ،آزاد
ش��ود و پرتیراژها همچنان دستوری باقی بماند و هر ۳
ماه یک بار قیمت آنها اصالح شود .مجلس با این طرح
موافقت نکرد.

 مجلس طرح وزیر را رد کرد

رئی��س کمیته خودرو در کمیس��یون صنایع مجلس
درباره اظه��ارات وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت مبنی
بر منتفی ش��دن عرضه خودرو در بورس به مهر گفت:
کلی��ات طرح عرضه خ��ودرو در بورس در کمیس��یون
تصویب ش��ده و ما در حال بررس��ی جزئیات این طرح
هستیم.
روحاله ایزدخواه گفت :وزیر صنعت ،معدن و تجارت
از ابت��دا مخالف ای��ن طرح بود و احتم��اال با چند نفر
از مخالف��ان طرح عرضه خ��ودرو در بورس در مجلس
صحبت کرد ه و به این نتیجه رس��یدهاند که این طرح
منتف��ی ش��ده ،درحالیکه این موضوع از دس��تور کار
خارج نشده است.

بخش��ی از کس��ب س��ودهای هنگفت از طریق مالیات
سنگین است ،گفت :در تمام جهان با این شیوه بازارها
را کنترل میکنند و روش��ی است که نتیجه داده و در
ایران هم این روش میتواند پاسخگو باشد.
ای��ن کارش��ناس ب��ا اش��اره ب��ه اینکه خودروس��از
بنگاه تولیدی اس��ت ،گف��ت :نباید خودروس��ازیها با
قیمتگذاری دس��توری درگیر مسائل حاشیهای شوند.
این حق خودروساز است که بر مبنای هزینههای خود
قیم��ت محصول آن را تعیین کند ،نه اینکه یک مرجع
دیگ��ر براس��اس ش��اخصههای مورد نظر خ��ود قیمت
تمامشده را مشخص کند.
زاوه با اشاره به سهامداران گروه خودروییها در بورس
گفت :قیمتگذاری دستوری خودرو کل زنجیره صنعت
خودرو را درگیر کرده است .صنعت خودرو سالهاست
در ض��رر بوده و این ضرر به س��هام این ش��رکتها نیز
منتقل شده است .چرخه ضرر با قیمتگذاری دستوری
در قالب تورم به تمام بخشهای جامعه منتقل میشود
و در واق��ع تخفیفهای��ی که در کارخانه به مش��تریان
میدهند ،در قالب ضرر به سهامداران خودرویی منتقل
میشود.

� سخن پایانی

 از قیمتگذاری دستوری تا آزادسازی آن

فربد زاوه ،کارش��ناس بازار خ��ودرو درباره طرحهای
ارائهش��ده وزارت صنعت ،معدن و تجارت و مجلس به
صدای بورس گفت :با س��خنان وزی��ر صنعت ،معدن و
تجارت مبنی بر آزادسازی بخشی از خودروهای لوکس
خودروس��ازان داخلی موافق هستم اما با قیمتگذاری
دس��توری خودروهای پرتیراژ موافق نیس��تم.او عنوان
کرد :در کش��وری که نرخ تورم باالس��ت ،وزیر صنعت،
مع��دن و تج��ارت چگونه میخواهد ه��ر  ۳ماه یک بار
درب��اره قیم��ت خ��ودرو تجدیدنظر کن��د؟ وی درباره
اختالفنظر وزیر و مجلس ادامه داد :با عرضه خودرو در
بورس مخالف هس��تم زیرا این عرضه هم مدلی جدید
برای فروش خودرو اس��ت .اگر بورس در بس��تر درست
خ��ود جاری باش��د ،ام��کان دارد قیمت خ��ودرو ۱۰۰
میلیونی تا بیش از  ۵برابر ارزش واقعی خود نیز معامله
شود اما آیا با اوج گرفتن قیمت خودرو در بورس وزارت
صنعت ،معدن و تجارت س��اکت خواهد نشس��ت؟ زاوه
بیان کرد :با عرضه خودرو در بورس دس��تکاری قیمتی
بهطور حتم رخ خواهد داد و این خود در ادامه سرمنشأ
مشکالت بسیار دیگری میشود.

 زنجیره تامین و قیمتگذاری

زاوه با بیان اینکه نظام مالیاتی ،بهترین راهکار جذب

تناقض��ی که در بازار خودرو ایران وجود دارد،
انحص��ار آن و پیگیری برای خروج محصوالت از
تگذاری ش��ورای رقابت اس��ت .با پیشنهاد
قیم 
ارائ��ه خودرو ب��ه بورس ،قرار اس��ت پایه قیمت
از س��وی شورای رقابت تعیین شود اما در ادامه
این بازار س��هام است که نرخ نهایی را مشخص
میکند؛ از همینرو خودروسازان و قطع هسازان
پیشنهاد بورس��ی شدن خودرو را مطرح کردند.
البته آنه��ا دو راهکار برای خروج از ضرر و زیان
تگذاری مواد
فعلی خود پیش��نهاد دادند؛ قیم 
اولی��ه تولید داخل از س��وی ش��ورای رقابت یا
عرضه خودرو در بورس.
گویا در جمعبندی انجامشده و براساس اینکه
تولیدکنن��دگان باالدس��ت ،حاضر ب��ه پذیرش
تگذاری دس��توری نیستند ،تصمیم بر این
قیم 
ش��ده خودرو ب هعنوان تجربهای کامال جدید در
جهان ،به بورس عرضه ش��ود .البته این موضوع
هم در نهایت محلی برای مناقش��ه وزیر صنعت،
معدن و تجارت با نمایندگان کمیسیون صنایع و
معادن مجلس یازدهم شده است .حال باید دید
آیا پرونده س��اماندهی بازار خودرو بهس��رانجام
میرسد.

جهش تولید و افزایش کیفیت محقق شد
رئیس س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،با بیان اینکه موضوع
مش��ترکی بین س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و گروه
صنعتی ایرانخودرو در قاچاق قطعات خودرو وجود دارد ،عنوان
کرد :برای برخورد اساس��ی با این معض��ل اقتصادی و تجاری،
موظفیم از همه ظرفیتهای بالقوه و بالفعل تمامی ارکان فعال
در خودروس��ازی بهرهمند ش��ویم .بهگزارش ایکوپرس ،سردار
علی مویدیخرمآبادی در دیدار با مدیرعامل ایرانخودرو تاکید
کرد :تحقق ش��عار رهبر معظم انقالب مبن��ی بر جهش تولید،
در ایرانخودرو و همچنی��ن افزایش کیفیت در محصوالت این
خودروساز مشهود و محسوس است .رئیس ستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز با اشاره به تفاهمنامهها و اقدامات موثر در پیشگیری
از قاچ��اق قطعات در گذش��ته ،تصریح ک��رد :درحالحاضر هم

ب��رای اس��تمرار برنامههای قبل��ی و بهروز کردن آنها نشس��ت
کارشناس��ی برگزار و در سطح مدیریت تصمیمات خوبی اتخاذ
ش��د تا بتوانیم به صورت مش��ترک ،فضای جامعه را برای افراد
فرصتطل��ب و س��ودآور در امر قاچاق ناام��ن کنیم .وی اذعان
کرد :در زمینه پیشگیری از وقوع قاچاق باید با اقدامات فرهنگی
و همکاری رس��انهها و اقدام��ات بازدارنده و موثر پیش��گیرانه،
بتوانیم میل به اس��تفاده از قطعات قاچاق که ایمنی و س�لامت
جامع��ه را بهخط��ر میاندازد را کاهش دهیم .فرش��اد مقیمی،
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو نیز در این نشس��ت با بیان
اینکه جلوگیری از قاچاق کاال و قطعات ،موجب اش��تغالزایی و
کمک به بهبود اقتصاد کش��ور میش��ود ،به موضوع برندسازی
گروه صنعتی ایرانخودرو اشاره کرد و گفت :در حال حرکت به

س��مت افزایش تولید خودرو با برند داخلی در سبد محصوالت
ایرانخودرو هستیم .بهاین ترتیب هم مردم با مشاهده توسعهای
که در محصوالت داخلی اتفاق افتاده اس��ت به خرید و استفاده
از خودرو داخلی تشویق خواهند شد و هم برای تحقق منویات
رهبر معظم انقالب مبنی بر تولید خودرویی با مصرف س��وخت
پایی��ن و خودکفا ش��ده ،بی��ش از پیش حرک��ت خواهیم کرد.
مدیرعام��ل ایرانخودرو با اش��اره به افزای��ش تولید محصوالت
در دو بخش س��واری و خودروهای س��نگین ،خاطرنشان کرد:
ایرانخودرو دیزل پس از گذش��ت  ۹س��ال ،توانست خط تولید
اتوبوس را احیا کرده و بخش��ی از تولیدات خود را به شهرداری
تهران اختصاص دهد .در این جلسه گزارشی از اقدامات شرکت
ایس��اکو در ح��وزه خدمات پس از فروش و نی��ز قاچاق قطعات

رشد رضایت مشتریان از سایپایدک

معاون ش��بکه شرکت س��ایپایدک گفت :س��ازمان خدمات پس از
فروش س��ایپا در راس��تای افزایش رضایت مش��تریان و ارائه خدمات
باکیفیت ،براس��اس نتایج آخرین ارزیابی ش��رکت بازرس��ی کیفیت و
اس��تاندارد ایران( )ISQIموفق به کسب باالترین میزان رشد رضایت
مشتریان در بین شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو شد.
بهگزارش سایپانیوز ،س��عید تختهچیان گفت :سایپایدک در زمینه
بهبود ش��اخصهای افزایشدهنده رضایت مش��تری پیش��رفتهای
مناس��بی داش��ته و در نظرس��نجیهای انجامش��ده از سوی شرکت
بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران در  ۳ماه دوم سال  ۹۹نسبت به
 ۳ماه نخست ،باالترین میزان رشد امتیاز را در بین سایر شرکتهای
خدمات پس از فروش کسب کرده است.
وی بی��ان ک��رد :س��ایپایدک در س��ال  ۹۹در راس��تای افزای��ش
رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش و کاهش مدت زمان
پاسخگویی به درخواستهای مشتریان ،توانسته است گامهای مهمی
در این مسیر بردارد و به اهداف پیشبینی شده دست یابد.
او ی��ادآور ش��د :ای��ن حرک��ت رو به جلو و رش��د صع��ودی که از
س��ال گذش��ته آغاز ش��ده ،مدیون تالش کارکنان و همراهی شبکه
نمایندگیها در اجرای سیاستها و برنامههای سازمان است .نظارت بر

حس��ن اجرای برنامههای خدمات پس از فروش و پیگیری خواستهها
و س�لایق مش��تریان در ارائه خدمات و همچنین ارائه خدمات نوین
مبتنی بر انتظارات مش��تری ،در کس��ب این موفقیت تاثیرگذار بوده
و در کن��ار آن از آموزش کارکن��ان نمایندگیها و بکارگیری نیروهای
متخصص نیز بهر ه بردهایم .معاون ش��بکه سایپایدک تاکید کرد :این
افزایش امتیاز که برآیند نظرات مشتریان از نحوه دریافت در خدمات
ش��بکه گس��ترده نمایندگیهاس��ت برای ما بسیار ارزش��مند و قابل
تحسین است و تالش خواهیم کرد که این روند رو به رشد را در ماهها
و سالهای آینده ادامه دهیم.

خودرو با نام و نش��ان ایرانخودرو ارائه ش��د .ایس��اکو بهعنوان
دارنده مقام اول در میان شرکتهای ارائهدهنده خدمات پس از
فروش برای  ۱۱سال متوالی ،اقدامات و زیرساختهای متعددی
را برای ردیابی اصالت و کیفیت قطعات یدکی انجام داده است.
بر این اساس ،زیرساختهایی مانند سیستم شناسایی و ردیابی
قطعات در س��اپکو ،سیس��تم شناس��ایی و ردیابی در ایس��اکو،
سیس��تم کنترل قطعات در مرحله ورود به ایس��اکو تا توزیع و
سیس��تم مکانیزه کنترل اصالت کاال در بازار و در نهایت امکان
ایجاد مکانیسمهای دسترسی و ردیابی قطعات از سازنده تا بازار
برای نهادهای نظارتی در راس��تای حصول اطمینان از اصالت و
کیفیت قطعات یدکی برای رسیدن به کاالیی اصل ،باکیفیت و
دارای ضمانت اجرایی بهوجود آمده است.

طراحی و داخلیسازی شبکه برق و الکترونیک

مدیر طراحی سیستمهای برق ،الکترونیک و پلتفرم
ایرانخودرو از طراحی و داخلیس��ازی ش��بکه برق و
الکترونیک خودرو تارا با همت قطعهس��ازان داخلی و
مهندسان این گروه صنعتی خبر داد.
بهگزارش ایکوپرس ،سیداحمد مدیرقمی افزود :این
ش��بکه با الگوبرداری از خودروهای روز جهان طراحی
و داخلیس��ازی شده که س��اختار و معماری آن تحت
مالکیت معنوی گروه صنعتی ایرانخودرو قرار دارد.
مدیر طراحی سیستمهای برق ،الکترونیک و پلتفرم
ایرانخودرو با اش��اره به اینکه شبکه برق و الکترونیک
خودرو تارا کپیبرداری نیست ،خاطرنشان کرد :تعامل
و همکاری با ش��رکتهای دانشبنیان و قطعهس��ازان
مرتبط با ب��رق و الکترونیک یکی از فعالیتهای مرکز
تحقیقات ایرانخودرو درباره این محصول بوده است.
وی تاکی��د ک��رد :هیچ ش��رکت خودروس��ازی در
جه��ان دان��ش و فن��اوری و مالکیت معنوی ش��بکه
ب��رق و الکترونیک خ��ودرو را در اختی��ار دیگران قرار
نمیدهد و ش��بکه برق و الکترونی��ک محصول تارا از

نظر سختافزاری و نرمافزاری وابسته به خارج از کشور
نیست.
مدیر طراحی سیستمهای برق ،الکترونیک و پلتفرم
ایران خودرو خاطرنش��ان کرد :سیس��تم کنترل فشار
ب��اد تایر از نظر نرمافزاری از س��وی مهندس��ان مرکز
تحقیقات توس��عه داده ش��ده ک��ه این مه��م یکی از
نوآوریهای خاص در ش��بکه برق و الکترونیک خودرو
تاراست.
وی اظه��ار کرد :در ش��بکه ب��رق و الکترونیک تارا،
ارتباط سامانه کنترل هوشمند موتور ،سامانه پایداری
خ��ودرو ،فرمان برق��ی TCU ،گیربک��س اتوماتیک،
س��امانه کنت��رل ب��اد تای��ر ،جل��و آمپر ،س��امانههای
کروز کنترل ،س��امانه اس��تارت بدون کلید(کیلس)،
مالتیمدیا تحت شبکه  CANمدیریت میشود.
مدیرقمی گفت :ش��بکه ب��رق و الکترونیک خودرو
تارا ،ش��بکهای تک نود مجتمعی اس��ت ک��ه میتواند
پیچیدگیه��ای ارتباط��ات نوده��ای الکترونیکی یک
خودرو روز جهان را تحت شبکه  CANمدیریت کند.

