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صنعت خودروسازي كش��ور در سال هاي92 وقبل از آن هم 
زمان با تحريم هاي بين المللي در ش��رايط نامساعدي قرار داشت. 
از اواس��ط س��ال 92 ، مس��ير حركت گروه صنعتی اي��ران خودرو 
دستخوش تغييرات زيادي شد ودرايت مديريت جديد، اين مجموعه 
را از چالش هاي بسياري رهانيد. نگاهي به دستاوردها و عملكرد 
گ��روه صنعتي ايران خودرو حكايت از وضعيت مطلوب توليد دارد 
كه بازيابي س��هم بيش از 50 درصدي بازار نيز مصداقي بر اين امر 
اس��ت. از نيمه دوم سال 92 رويكردهاي جديدي در ايران خودرو 
به كار گرفته شد كه نتايج مفيد و سازنده اي به همراه داشت. اولين 
نتيجه ناش��ي از عملكرد ماه هاي اخير، احياي توليد و نجات طيف 
وس��يعي از س��ازندگان اين شركت بوده اس��ت. در اين متن نگاهي 
خواهيم داش��ت به مهم ترين رويكردهاي اجرا ش��ده ايران خودرو 
در 4 س��ال اخير كه دستاوردهاي مهم و ارزنده اي را براي اقتصاد 

كشور به همراه داشته است. 
شتاب در توليد

اولي��ن اقدامي كه از نيمه دوم س��ال 92 صورت گرفت،  تامين 
به موقع قطعات و نهاده هاي توليد بود، در ش��رايطي كه تغييری در 
فضاي كس��ب و كار و روابط بين المللي اين خودروساز روي نداده 
بود. شتاب در توليد ايران خودرو موجب نجات صنايع قطعه سازي 
و وابس��ته به اين صنعت شد. در سال 92 سرمايه هنگفتي در ايران 
خودرو به صورت خودرو ناقص دركف كارخانه انباش��ته شده بود. 
اعم��ال رويكردهاي جديد مديريتي و تامين قطعات كه بدون تغيير 
در مناس��بات بي��ن المللي ممكن ش��د،  موجب ب��رون رفت از اين 
شرايط ش��د. در نيمه دوم همين سال رونق دوباره به خطوط توليد 
بازگش��ت و با تامين قطعات ناقص خودروها سرمايه هاي راكد به 
توليد بازگشت و خودروهاي كف كارخانه به صورت كامل تحويل 

مشتريان شد. 
در نيمه نخست سال 92 خطوط توليد در ايران خودرو با افت 
ش��ديدي روبرو بود كه تدابير مديرعامل اين شركت موجب شد در 
نيمه دوم اين سال، عقب افتادگي هاي توليد جبران شده و در پايان 
اين س��ال بيش از 360 هزار دستگاه خودرو روانه بازار شود. طبق 
تكليف مديرعامل گ��روه صنعتي ايران خودرو به مديران توليد،  در 
س��ال 93 ديگر خودروي ناقصي در ايران خودرو توليد نش��د. هر 
خودرويي كه از خط توليد خارج شد به صورت كامل و بدون نقص 
بود. موجودي تعداد زياد خودروهايي كه قبال به دليل نقص و كمبود 
قطعه در پاركينگ هاي ايران خودرو دپو شده بود در خردادماه اين 
سال به صفر رسيد. در ماه هاي پاياني سال 93 تعداد توليد روزانه 
ايران خودرو به دو هزار و 500 دس��تگاه افزايش يافت و در پايان 
اين س��ال با عبور از تيراژ توليد 600 هزار دستگاه ركورد جديدي 
در توليد ايران خودرو به ثبت رس��يد. از نيمه دوم س��ال 92 توليد 
س��مند سورن از سرگرفته شد. مشكالت موجود در تامين برخي از 
قطعات اين محصول خط توليد آن را به تعطيلي كش��انده بود. اما با 
برنام��ه ريزي هاي دقيق تامين، اي��ن محصول دوباره به مدار توليد 
بازگشت. به منظور عرضه محصول 405 و پارس مجهز به دوكيسه 
هوا و افزايش ايمني راننده و سرنش��ين تغييراتي در آن ايجاد ش��د. 
اين محصوالت نيز در س��ال 92 با تعبيه داش��بورد جديد و به روز 
به مشتريان تحويل داده شد.محصول پرطرفدار و جوان پسند 206 
تي��پ دو كه توليد آن به دليل عدم توانايي در تامين قطعات متوقف 
ش��ده بود، با داخلي س��ازي موتور تي.يو.3 و تامين قطعات مورد 
نياز به دس��ت س��ازندگان داخلي به توليد انبوه رسيد. ركورد توليد 
درس��ال 95 از650 هزار دس��تگاه عبور كرد و ب��ه اين ترتيب نياز 
بازارو مش��تريان با ارائه محصوالت متنوع ايران خودرو تامين شد. 
با بازگشت توليد به روال عادي، دغدغه مديران ارشد ايران خودرو 

در س��ال 93 ديگر تيراژ توليد نب��ود. بلكه تمركز اصلي معطوف به 
افزايش كيفيت، توس��عه محصول، توسعه خدمات پس از فروش و 
در نهاي��ت صادرات ش��د. يكي ديگر از رويكرده��اي اصلي ايران 
خودرو توس��عه روابط بين المللي و دعوت از خودروسازان بزرگ 
و معتبر دنيا براي سرمايه گذاري در اين شركت و حركت به سوي 
خودروساز شدن بود. گروه صنعتي ايران خودرو در سال هاي اخير 
مذاكرات زيادي را با خودروس��ازان س��رآمد در جهان انجام داده 
كه منجر به عقد قراردادهاي مهمي در تاريخ صنعت خودروس��ازي 
كش��ور شده اس��ت. ش��رايط خاصي در همكاري هاي نوين ايران 
خ��ودرو در عرصه بي��ن المللي درنظر گرفته ش��ده كه ضمن حفظ 
منافع ملي، درنهايت ايران خودرو تبديل به خودروساز جهاني شود. 

عرضه محصوالت جديد به بازار
به توليد رس��يدن اولين محصول پسابرجامي در ايران خودرو 
نقطه عطفي درمسير خودروسازشدن اين شركت محسوب مي شود. 
تالش هاي ايران خودرو در ارديبهشت ماه سال 96 به ثمر نشست 
و با اجرايي ش��دن قرارداد با پژو،2008 اولين محصول مشترك دو 
شركت ايران خودرو و پژو در قالب شركت مشترك ايكاپ به توليد 
رس��يد.همچنين در مراس��می آغاز توليد انبوه پژو2008 با حضور 
رئيس جمهوري آغاز ش��د. عرضه دومحص��ول جديد دناپالس و 
207i نيز از ديگر دستاوردهاي ايران خودرو است. اين دو خودرو 
نيز كه در س��ال 95 رونمايي شد، در سال 96 وارد بازار شد. پيش 
از اين محصول دنا در بهمن ماه س��ال 93 در اختيار مشتريان قرار 
گرفته بود كه عرضه دناپالس با هدف توسعه محصوالت فعلي ايران 
خودرو صورت گرفت. عرضه س��وزوكي في��س ليفت،  رنو كپچر، 
هايما و اچ س��ي كراس نيز از ديگر دستاوردهاي ايران خودرو در 

ارائه محصول جديد به بازار در چهار سال اخير است. 
مشاركت هاي بين المللي

مش��اركت و توليد محصول مش��ترك با خودروسازان جهاني 
از جمل��ه رويكردهاي اصلي ايران خودرو در مس��ير خودروس��از 
شدن است. در س��ال هاي اخير مذاكرات متعددي با خودروسازان 
مط��رح جهاني ص��ورت گرفته كه برخي از آن ب��ه مرحله اجرا نيز 
رس��يده اس��ت. فن آوري، بومي س��ازي و افزايش ساخت داخل 
محصوالت مش��ترك توليدي با ش��ركت هاي خارجي و صادرات 
30 درصدي توليد از محوره��اي مهم قراردادهاي ايران خودرو با 
خودروسازان خارجي است. نخستين قرارداد مشترك پسابرجامي 
در خودروس��ازي ايران مربوط به نام ايران خودرو ثبت شده است. 
مش��اركت با پژو ب��ا انعقاد قراردادي مبتني بر منافع ملي و كس��ب 
منفعت براي اقتصاد كش��ور برنامه ريزي شده است. مطابق با مفاد 
اين قرارداد توليد محصول مشترك ايران خودرو و پژو درپايان سال 
چهارم فعاليت به 70 درصد توليد داخلي خواهد رس��يد. مشاركت 
قطعه س��ازان ايراني و اروپايي خود عامل بسيار مهمي در فناوري 
و به روز رس��اني توليدات قطعه س��ازان و افزايش كيفيت قطعات 
توليدي خواهد بود. بر همين اس��اس به موازات اجراي قرارداد پژو 
مذاكرات قطعه سازان دو شركت براي ايجاد جوينت ونچر در حوزه 
قطعه سازي با رويكرد انتقال دانش و فن آوري توليد قطعه درحال 

انجام است كه بخشي از آن به سرانجام رسيده است. 
همچني��ن بر اس��اس تفاهم نام��ه ده جانبه ای ك��ه بين گروه 
صنعتي ايران خودرو، معاونت علمی-فناوری رياس��ت جمهوری، 
دانش��گاه های صنعتی شريف و اميركبير، شركت پينين فارينا ايتاليا، 
پانچ بلژيک، هيون��دای پاورتک كره جنوبی و بنتلر و ماهله آلمان 
امضا شد، تمامی مراحل طراحی و توليد پلتفرم و محصول اختصاصی 
ايران خودرو توسط برترين های صنعت خودروی جهان آغاز شد. 
عالوه بر اين تفاهم نامه، گروه صنعتي ايران خودرو و شركت پينين 

فارينا ايتاليا قراردادي را به امضا رس��اندند، كه براساس آن شركت 
ايتاليايي با همراهي ش��ركت هاي ذكر ش��ده، پلتفرم و محصوالت 
جديد ايران خودرو را طراحي و توليد می كند. سرمايه گذاري الزم 
براي اجراي قرارداد بيش از ده هزار ميليارد ريال برآورد مي شود 
و كليه مراحل آن در داخل كشور و گروه صنعتي ايران خودرو انجام 
خواهد ش��د. اين قرارداد نخستين و بزرگترين همكاري بين المللي 
اي��ران در اين زمينه به ش��مار مي آيد.همچنين در مس��ير توس��عه 
همكاري ه��اي بين المللي و ارائه محص��والت مدرن با آاليندگي 
پايي��ن به ب��ازار گروه صنعتي ايران خودرو و ش��ركت ماهله آلمان 
قرارداد طراحي و توليد خانواده اي از موتورهاي س��ه س��يلندر را 

امضا كردند. 
ايران خودرو و ستاره هاي كيفيت

ارتقاي كيفيت محص��والت جاري در كنار عرضه محصوالت 
جدي��د از راهبردهاي اصلي ايران خودرو ب��راي تامين رضايت و 
نيازهاي مش��تريان اس��ت. پس از دس��تيابي ايران خودرو در سال 
93 ب��ه تيراژ مطلوب توليد اجراي پروژه ه��اي كيفيت در اولويت 
ق��رار گرفت. اجراي پروژه هاي ارتق��اي كيفيت در زنجيره ارزش 
ايران خودرو، به ثمر نشس��ته و منجر به افزايش س��تاره هاي كيفي 
محصوالت ايران خودرو ش��ده اس��ت. تندر 90 و محصول رانا در 
سال 95 سه ستاره كيفيت را به دست آورده اند. محصول پرطرفدار 
و ج��وان پس��ند ايران خودرو يعني پژو 206 ه��اچ بک در مهرماه 
95، 2 س��تاره كيفيت داشت كه توانست در آبان ماه اين سال تعداد 
س��تاره هاي خود را به 3 س��تاره افزايش دهد. 206 صندوقدار نيز 
در ش��هريورماه 95 توانس��ت تعداد س��تاره هاي خود را از 2 به 3 
س��تاره ارتقا دهد. وانت تندر ايران خودرو در س��ال 95 با كس��ب 
سه ستاره كيفيت توانست صدرنشين جدول سطوح كيفي وانت هاي 
توليد داخل شود. دنا نيز از ديگر محصوالت ايران خودرو در سال 
95  دوستاره شد. در گزارش ارديبهشت 96 شركت بازرسي، تندر 
اتوماتيک ايران خودرو از سطح كيفي 3 ستاره به 4ستاره ارتقا يافته 
است. همچنين در همين ماه،  گروه صنعتي ايران خودرو در ارزشيابي 
شركت رنو، موس��وم به آديت جامع 00611 در بين كارخانه هاي 
توليدكننده محصوالت رنو در منطقه،  موفق به كس��ب نشان برتر و 
درخشان سبز شد. اين موضوع نشان دهنده اهتمام ايران خودرو در 
كسب باالترين عناوين از سوي سازمان هاي ارزيابي كننده است. 

صادرات و بازارهاي بين المللي
 اي��ران خ��ودرو در بازاره��اي صادرات��ي ني��ز ب��ا وج��ود 
محدوديت    ه��اي ناش��ي از تحري��م در س��ال 92 و 93 توانس��ت 
گام هاي موثري بردارد. اين ش��ركت توانست گواهي نامه صادرات 
محصوالت خود به روسيه را دريافت كند.يكي ديگر ازموفقيت هاي 
اي��ران خودرو در بازارهاي بين المللي توليد رانا در س��ايت عراق 
بود. در ارديبهش��ت ماه 93 نخس��تين خودروی رانا در خط توليد 
گروه صنعتی ايران خودرو در سايت عراق توليد شد، تا گامي بلند 
در جهت حضور پررنگ ايران خودرو در اين كش��ور باشد.در سال 
94 نيز صدور محصوالت ايران خودرو به تاجيكس��تان آغاز شد. 
اي��ن رويداد با تب��ادل تفاهم نامه ميان گ��روه صنعتي ايران خودرو 
و گروه توس��عه اقتصادي و س��رمايه گذاري تاجيكس��تان صورت 
پذيرفت.همچنين ايران خودرو با ارسال نخستين محموله تجهيزات 
خ��ط تولي��د محصوالت خود به كش��ور الجزاير در س��ال 95 گام 
اساس��ي در خصوص احداث كارخانه ايكوالجزاير برداشت. برنامه 
پيش بيني شده براي توليد در اين سايت دستيابي به توليد 25 هزار 
دستگاه رانا، دنا و سورن در سال 2020 است كه در كنار آن برنامه 
خودكفايي محصوالت براي سازندگان الجزايري هم پيش بيني شده 
كه به 40 درصد خودكفايي در س��ال 2020 دس��ت يافته مي شود. 

همچنين با صادرات بيش از 300 دس��تگاه خودرو دنا به الجزاير، 
بازار ايران خودرو در بازارهاي ش��مال آفريقا احيا شد.توليد بدون 
س��رمايه گذاري از راهبردهاي اصلي ايران خودرو در كش��ورهاي 
صادراتي هدف اس��ت. در س��ال 95 عمليات س��اخت خط توليد 
محص��والت ايران خودرو در جمهوری آذربايجان آغاز ش��د. اين 
پروژه با س��رمايه گذاری 14 ميلي��ون دالری طرف آذربايجانی، به 
زودي و در نيمه نخس��ت س��ال96 به بهره برداری خواهد رسيد و 
محصوالت برند ايران خودرو ش��امل خودروهای دنا،رانا، سمند و 

سورن در آن توليد خواهد شد.
توسعه موتور و مجموعه

اي��ران خودرو در س��ال 93 توليد موتوره��اي كم مصرف در 
كالس ه��اي 1.2 و 1.4 را به ص��ورت جدي آغاز كرده و هم زمان 
براي توليد خودرو با موتور توربوش��ارژ پيش��رفته درحال مطالعه 
اس��ت. درحال حاض��ر تمامي محص��والت ايران خ��ودرو داراي 
اس��تاندارد زيست محيطي يورو 4 هستند. اين اقدام كاهش مصرف 
س��وخت پنج تا هفت درصدي براي تمامي محصوالت را به همراه 
داشته و موجب كاهش 35 تا حداكثر50 درصدي گازهاي آالينده 
نيز شده اس��ت. با برنامه ريزي ها و هماهنگي هاي صورت گرفته 
درح��ال حاضر تمامي فرآيندهاي تولي��د خودرو و تامين كنندگان 
كه تحت نظارت ش��ركت ساپكو هستند، برمبناي استاندارد يورو 4 
ارتقا يافته اند. افتتاح خط توليد پيش��رفته ترين گيربكس در ايران 
ني��ز ديگر اقدام ايران خودرو در راس��تاي بهبود عملكرد سيس��تم 
قدرتي خودرو است. اين خط توليد كه با سرمايه گذاري سه ميليون 
يوروي��ی به بهره برداري رس��يده، گيربكس پيش��رفته جي.اچ.كيو 
)JHQ( را توليد خواهد كرد. ظرفيت توليد اين خط س��االنه 300 
هزار دس��تگاه گيربكس اس��ت و با توجه به تكنولوژی پيشرفته و 
سطح كيفی باالی گيربكس توليدی در چرخشگر، امكان صادرات 

اين محصول نيز فراهم است.
خدمات پس از فروش ايران خودرو-ايساكو

ايساكو، به عنوان ش��ركت ارائه دهنده خدمات پس از فروش 
محصوالت ايران خودرو نيز عملكرد درخش��اني را در س��ال هاي 
اخير نش��ان داده اس��ت. كسب جايگاه ها و رتبه هاي ممتاز و برتر 
ميان ش��ركت هاي خدمات پس از فروش خودروسازان داخلي به 
عنوان يكي از موفقيت هاي اين شركت به شمار مي رود. ايساكو  با 
تدوين برنامه هاي جامع و به روز، به دنبال كسب رضايت حداكثري 
مشتريان است. ش��ركت امدادخودرو ايران كه زيرمجموعه ايساكو 
است، ميانگين زمان انتظار براي دريافت خدمات امدادي را به كم تر 
از 30 دقيقه رس��انده كه در استانداردهاي جهاني عدد قابل قبولي 
به ش��مار مي آيد.براس��اس اعالم نتايج ارزيابي ش��ركت بازرسي 
كيفيت و اس��تاندارد ايران، ايس��اكو توانس��ته با كس��ب باالترين 
امتي��از در صدر جدول ارزيابي س��ال 94 در ميان ش��ركت هاي 
 ارائه دهنده خدمات خودرويي داخلي قرار گيرد. از س��ويي ديگر 
بر اس��اس نتايج اعالم ش��ده توس��ط شركت بازرس��ی كيفيت و 
اس��تاندارد ايران، رضايت  مش��تريان از خدم��ات پس از فروش 
ايران خودرو، در س��ه ماه چهارم س��ال 95 نسبت به سه ماه سوم، 
10 امتياز و نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، 26 امتياز رشد 
يافته است. شاخص رضايت مشتريان ايساكو در زمستان 94 عدد 
705 را نش��ان می داد در حالی كه در پايان س��ال 95 اين عدد به 
731 رس��يد و شركت ايساكو با بهبود عملكرد خود در زمينه هايی 
همچون كيفيت تعميرات ارائه ش��ده، م��دت زمان تعمير و تحويل 
خودرو، نحوه ارائه س��رويس های ادواری و... توانست باز هم در 
بين خودروس��ازان داخلی رتبه اول رضايت مش��تريان را به خود 

اختصاص دهد.

 از شتاب در تولید تا عرضه محصول 2008

گام های بلند ایران خودرو در چهار سال دولت تدبیر و امید


