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سرعتخودروسازاندرجادهپسابرجام
مهدی جمالی

مدیرعامل سایپا

ســال 95با تمام فراز و نشــیبهایی که در صنعت خودروســازی
وجود دارد رو به پایان اســت .به هــر حال این صنعت که به نوعی
لکوموتیــوصنایعلقبگرفتــهوهمراهباخودحــدود 60صنعت
دیگــررابههمــراهداردآنقدرمهموتأثیرگذاربرایهرکشــوریاز
جمله ایران است که دولت ،مجلس و مردم را پیگیر مسائل ریزو
درشتآنکند.
درسال 94وپسازبهثمررسیدنتالشدیپلماتهایکشورمان
در مذاکــرات ،برجام به فرجام رســید و پس از آن شــرایط دشــوار
ایــن صنعــت در ســالهای گذشــته کــه بــه دلیــل تحریمهــای
ناجوانمردانــه علیه ایــران ایجاد شــده بود رو به بهبود گذاشــت.
بواســطه برجــام صنعــت خــودروی کشــور توانســت بخشــی از
عقبماندگیهایخودراجبرانکندوبرنامههایتوســعهایکه
مدنظرداشتراپیادهسازیکند.خوشبختانهروندمناسبیکهدر
اینصنعتدرپسابرجامآغازشدهبوددرسال 95همباسرعتی
مناســب ادامه یافت و در گروه خودروســازی ســایپا نیــز این روند
به شکل بسیار خوب و روبه رشدی دنبال شد .در سالی که گذشت
در گــروه ســایپا و درهمــه حوزههای طراحــی ،تولید ،مهندســی،
کیفیت،فروشوخدماتپسازفروشبارشدچشمگیریهمراه
بود.براینخســتینباردرکشورطرحاصالحساختارسرمایهرادر
گروهخودروسازیسایپاپیادهسازیکردیمکهدستاوردهایبسیار
ارزشمندیرابرایاینگروهحاصلکرد.
از دســتاوردهای مهــم ایــن اقــدام میتــوان بــه مــواردی چــون
)1خــروجشــرکتهایاصلــیگــروهکهمســئولیتتأمیــنوتولید
بیــش از 80درصــد تولیــدات گــروه را دارنــد از مشــمولیت مــاده
 141قانــونتجــارت)2افزایــشارزشبازارشــرکتســایپااز1395
میلیــارد تومان در شــهریور ماه ســال 94بــه 6300میلیــارد تومان
درانتهــایســال)3،94ســاماندهیمعوقــاتوبدهیهایبانکی
 )4تحقق ســود 654.4میلیارد تومانی شرکت ســایپا به جای زیان
 305میلیــارد تومانــی در ســال 94و)5افزایــش تیــراژ تولیــد گروه
اشاره کرد .در خصوص افزایش تولید گروه سایپا نیز میتوان گفت
در ســال گذشــته تصور اینکه تیراژ تولید روزانه ســایپا در دو شیفت
به 2500دســتگاه برســد غیرقابل باور بود .اما امروز ما توانستهایم
افزایشتولید 54درصدینســبتبهســالگذشــتهداشتهباشیم.
همچنین تولید روزانه خود را نســبت به مهرماه ســال گذشته260
درصد افزایش دهیم و برنامه تولید ســال 95را 107درصد محقق
کنیــم .من بــه عنــوان یــک دانشآموخته مدیریــت اعتقــاد دارم
بحــث اقتصاد مقاومتی یک تاکتیک نیســت بلکه یک اســتراتژی
هوشــمندانهاســتوبــرهمیــناســاسازپتانســیلهایگــروهکه
مهمترین آن دانش باالی طراحی و تولید محصول جدید در گروه
سایپا است استفاده و با وجود همه تنگناهای مالی ،سرمایهگذاری
توســعه محصــول داخلــی را به عنــوان یک اصــل دنبــال کردیم.
بر همین اســاس برنامــه محصول گــروه برای تولیــد یک میلیون
دســتگاهدرســال 1400بهبعدتدوینشــدهوگروهســایپاپتانســیل
افزایــشظرفیتوتولیدبهمیزان1/5میلیوندســتگاهخودروراتا
ســال 1404دارد .همچنین گروه ســایپا با طراحــی یک مگاپلتفرم
اختصاصــی قصــد دارد در هــر ســال 2محصــول جدید را بــه بازار
عرضــهکند.همچنینگــروهســایپادرآیندهقصــدداردنزدیکبه
 50درصــد از محصــوالت را از طریــق برنــد ســایپا و  50درصــد
را از طریــق جوینــت ونچــر بــا شــرکای برتــر خارجــی انجــام دهد
وبرهمیناســاسشــرکتسایپاســیتروئنایجادشــدهاست.پایه
این همکاری ،مشــارکت 50-50اســت و این شــرکت مشــترک در
زمینه توســعه محصــول ،برنامهریــزی خرید ،مهندســی ،فروش
و خدمات پس از فروش مطابق با استانداردهای جهانی فعالیت
خواهد کــرد .در فــاز اول بیــش از 300میلیون یورو ســرمایهگذاری
خواهیــم کــرد کــه بر توســعه صنعــت خــودرو نیــز اثــرات مثبتی
خواهدداشــت.همچنینیکشــبکهتخصصیفروشوخدمات
پــسازفــروشمطابــقبااســتانداردهایســیتروئنوســایپابرای
ارائــهخدمــاتمتمایزبهمشــتریانطراحــیواجــراخواهیمکرد.
بایــد یــادآور شــد کــه در ایــن مشــارکت 30درصــد از کل تولیدات
اینجوینتونچرراصادرخواهیمکردودرابتدایکارسهمحصول
روزدنیاراتولیدخواهیمکردوشروعتولیداتمشترکازسال2018
خواهدبود.قطعاًتماماینمواردمطرحشدهعاملیخواهدبودکه
سایپا در سال آینده به روند روبه رشد خود با سرعت بیشتری ادامه
دادهوزمینهرضایتبیشترذینفعانوهموطنانرافراهمکند.
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درکلچقدرازتجارتایرانوابستهبهکشتیرانیاست؟
در دوران جدیــد بــا توجه به اینکه 16خط بینالمللی بــه بنادر ما رفت
وآمدمیکنند،مجموعاً 55درصدازصادراتووارداتماازهمهجای
دنیا،بهکشتیرانیجمهوریاسالمیایرانوابستهاست.
چالش بیمهها چطور؟ بیمه نشــدن کشــتیها چه هزینههایی
بهتجارتماتحمیلکردهبود؟
ایــنهزینهبســیارقابــلتوجهبود.وقتــیبیمهبینالمللینداشــتیم،
توآمد ما محدود میشــد .کشتیها باید بیمههای مختلفی مانند
رف 
بیمــه ثالــث ،بیمه بــار و … بــه صــورت معتبر و شــناخته شــده از نظر
بینالمللی داشــته باشــند؛ زمانی که چنین شــرایطی فراهم نباشــد،
نمیتوانیمبههمهبنادردنیارفتوآمدکنیم.
کلــوپ بیمــهای لنــدن شــامل چنــد شــرکت بیمــهای میشــود و مــا
بابزرگترینآنهاقراردادبستهایم.درحالحاضربسیاریازکشتیهای
مــا تحــت پوشــش کلــوپ
بیمــهای لنــدن هســتند.
ما اخیراً
خوشــبختانه توانســتهایم
با شرکت ایدرو،
پوشــش بیمــهای در حــدود
سازمانگسترشو
 ۵۸۰میلیــون دالر بــرای
نفتکش
شرکتملی
شــناورها قــرارداد منعقــد
ایران ،قرارداد ایجاد
کنیم.
نوسازی ناوگان حملونقلی
شرکتمشترکیرا
از پــر ســر و صداتریــن
برایتعمیرات
بحثهای سال گذشته بوده
ناوگانکشتیرانیکشور
اســتکهالبتهتوجــهاصلی،
و بعد از آن ساخت
بــه حــوزه هوایی بــود امــا در
یدرسایزهای
کشت 
حملونقلآبیچهوضعیتی
ایم
ه
کرد
امضا
مناسب
داریم؟ناوگانکشتیرانیمان
که در آینده نزدیک
همفرتوتشدهاست؟
نمــی توانــم بگویــم نــاوگان
بین این سه طرف
فرســوده اســت ولی بتدریج
تشکیلخواهدشد
که ســن نــاوگان باال مــیرود،
باید بســرعت نوسازی انجام
شود .توسعه ناوگان از برنامههای اصلی شرکت است .فرصت زیادی
نداریــم و بایــد بســرعت ایــن برنامــه را اجرایی کنیــم .رقابــت در بازار
دریایی بســیار ســخت و فشــرده اســت .همه بازیگرها ســعی میکنند
همکاریهای جدیدی را تعریف کنند و در این چارچوبها بازار خیلی
فشــردهمیشــود.ماهمبایدســهمگذشــتهمانرابازپسگیریموهم
ظرفیتهای خالی و جدید بازار جهانی را به دست آوریم .البته در یک
سالگذشته،توانستهایممقدارزیادیازسهمیراکهازدستدادهایم،
پس بگیریم .اکنون نیز یکی از برنامههای اصلی ما توســعه و نوســازی
استکهرویآنمتمرکزشدهایم.دولتووزیرانمحترمنیزمساعدت
خیلــیخوبیدارندتابســرعتبتوانیــمناوگانرااحیاکنیــم.بهخاطر
همیــن تالشها ،جایگاه ما در رتبهبندی جهانی چهار پله ارتقا یافته و
امسال به رتبه  ۱۹در جهان رســیدهایم ،در حالی که سال گذشته در
رتبــه  23قرار داشــتیم .به هر حال ما باید ظرف پنج ســال آینده،
برنامــه نوســازی نــاوگان کشــتیرانی را اجرایــی کنیــم و از همــه
ظرفیتهــای داخلــی و خارجــی بایــد اســتفاده کنیم .کشــتیرانی
در دو مقطــع بســیار حســاس ،یکی در زمان دفــاع مقدس و یکی
هم در دوره تحریمها ،اجازه نداد کشــور آســیب جــدی ببیند .در
غیر این صــورت ،حتماً در بخش صــادرات ،واردات و بخصوص
بــرای تأمیــن کاالهای ضــروری و اساســی دچار مشــکالت جدی
میشــدیم .بنابراین کشــتیرانی جمهوری اســامی ایران سرمایه
ملــی برای مردم و دولت محســوب میشــود و همــه موظفیم در
بخش خصوصــی و دولتی ناوگان ملی کشــور را تقویت کنیم.
درقراردادهــایبعــدازبرجــام،نــامهیونداینیــزدرصنعت
حملونقــل آبــی شــنیده شــده اســت .ماجــرای حضــور
ابرکشتیهایهیوندایدرآبهایایرانچیست؟
 9ســالپیــش،قراردادخرید ۱۷فروندکشــتیباهیوندایمنعقدشــده
بود .در آن زمان قیمت شــناورها در باالترین سطح بود و مبنای قرارداد
نیز فاینانس و اســتفاده از منابع مالی خارجی نبوده اســت .منابع مالی
آنقــراربــودازداخلایرانتأمینشــود.درفرآینــدتحریماینمعامله
معلــق میشــود ،در شــرایطی کــه 158میلیــون دالر بــه طــرف کرهای
پیشپرداخت داده بودیم و در طول  9ســال گذشته این مبلغ در اختیار
ســازنده قرار داشــت ،یک راه این بود که پیش پرداخت  9ســال پیش را

زنده کنیم و اجازه ندهیم موضوع به محاکم داوری بینالمللی کشیده
شــود .هیوندای ادعای ضرر و زیان زیادی داشــت ،با این استدالل که ما
نتوانســتهایم قســطهای بعدیمان را پرداخت کنیــم .راه حل بعدی،
رسیدن به توافقی جدید با شرایطی جدید بود .در مجموع مسئوالن به
این نتیجه رســیدند راه دوم را انتخاب کنیم؛ مبلغ قبلی پرداخت شــده
را مبنــای پیشپرداخــت قرار دهیم و قیمت و نوع کشــتیها بر اســاس
شــرایط روز تعریف شد .شرکت هیوندای حســن نیت خوبی نشان داد
ومــاطــییکســالودومــاهمذاکراتفشــردهبــهتفاهمبســیارخوبی
رســیدیم.ضمــناینکهمبلغپیــشپرداختاحیاشــدوطرفینتعهد
دادندازادامهطرحموضوعدرمحاکمبینالمللیانصرافدهند.
مــا توانســتیم  35درصد تخفیــف بگیریم و بر اســاس نیــاز روز تعداد
شــناورها را از  17بــه  10فرونــد کاهــش دادیــم .با ســفارشهای جدید
عمالًوارد عرصه کشــتیهای مگاســایز غولپیکر شدیم که نکته بسیار
بااهمیتی بود .نکته پایانی هم اینکه پس از برجام ،نخستین فاینانس
خارجیرابعداز 9ســالازطریقاینقراردادفراهمکردیم.توانســتیم
درتوافــقباشــرکتهیوندایعمــاًهمانمبلغیراکــهقبالًپرداخت
کرده بودیم بهعنوان پیش پرداخت تعریف و  80درصد باقی مانده را
از طریق بانکهای کــرهای فاینانس بگیریم .بعداز برجام تا آن زمان،
هیچقراردادبینالمللیدیگریدراینخصوصفاینانسنشدهبود.
این کشــتیها در حال ســاخت اســت .در پایان ســال 96و ابتدای ســال
 ،97نخســتین فرونــد آن بــه ایــران تحویل داده میشــود و بــه فاصله
هر یک ماه یک شــناور تحویل و به آبهای ایران میرسد .از این طریق
هــم رتبهبنــدی بینالمللی ما بهبــود پیدا میکنــد و هم نــاوگان ملی
کشــورمان با اعتبــار بیشــتر بینالمللی جــوان و پویا میشــود .با توجه
به اینکه تولید محصوالت پتروشــیمی ما طی ســالهای آینده بشدت
رو به افزایش اســت ،باید نوع کشــتیهایمان متناســب با صادرات آن
محصوالت باشد .از طریق این کشتیها ،ما بهعنوان شرکتی قدرتمند
جایگاهخدماتیمانرادرآبهایدنیااحیامیکنیم.درحالحاضرما
155فروندکشتیداریمکهبااین 10فروندبه165فروندکشتیخواهیم
رســید.اینفازاولنوســازیماســت.درفازدوم،برنامــهجامعیبرای
توسعهناوگاندرحالتنظیماست.
فقطبــاهیونــدایهمــکاریمیکنیــدیاباســایرشــرکتهای
خارجیهممذاکراتیداشتهاید؟
همه شیپیاردهای داخلی و بینالمللی که بتوانند با قیمت و کیفیت
و زمان مناســب به ما کشــتی و شــناور تحویــل دهند ،چــه داخلی و چه
خارجــی ،در برنامه ما قــرار دارند و هیچ محدودیتــی ایجاد نکردهایم.
البتهزمانوکیفیتساختبسیاربااهمیتاست.
قــرارداد بــا شــرکتهای داخلــی چطــور؟ اصــاً ظرفیــت
کشتیسازیداخلیمامیتواندپاسخگوینیازباشد؟
در حــال حاضر توان داخلی ما در بخش ســاخت شــناورهای بزرگ
مناســب نیســت .تجربه ســابق نشــان داده اســت که اگــر بخواهیم
در بخش ســاخت شــناور توســعه داشــته باشــیم ،باید با مشــارکت
دولــت ،بخــش خصوصی و شــرکای خارجی برنامه توســعه شــیپ
یــارد داخلــی را در بلنــد مــدت در برنامــه خودمــان قــرار دهیــم.
انتقــال تکنولوژی بســیار مهم اســت ،ایــن کار باید از طریق شــریک
خارجــی صورت بگیرد و مبانی اقتصاد مقاومتی را در بلند مدت در
کشورمان مستحکم کنیم.
یکی ازمهمترینمســائل ،تأمینمالی از طرفســازنده است .در دنیا،
هر ســازندهای که پیشــنهادی بــرای ســاخت ارائه میدهــد ،همزمان
پیشــنهاد فاینانس هــم ارائه میدهد .شــیپیاردهای داخلــی ما باید
خودشــان را بســرعت و با اســتفاده از فناوریهای روز تجهیــز و بتوانند
منابعمالیالزمراهمبرایمشتریانفراهمکنند.
مااخیراًباشرکتایدرو،سازمانگسترشوشرکتملینفتکشایران،
قرارداد ایجاد شــرکت مشــترکی را بــرای تعمیرات ناوگان کشــتیرانی
ی در سایزهای مناســب امضا کردهایم
کشــور و بعد از آن ســاخت کشت 
که در آینده نزدیک بین این ســه طرف تشکیل خواهد شد .البته در این
چارچوبازشرکایخارجیهممیتواناستفادهکرد.
آینده حمل و نقل دریایی کشورمان با بهرهگیری از ناوگان قدرتمند
و ملی کشور بسیار روشــن است و خوشبختانه هرماه اتفاقات مثبت
و تأثیرگذاری در گروه کشــتیرانی جمهوری اســامی رخ میدهد که
موجب استحکام مبانی صادراتی و وارداتی کشورمان با بهرهگیری
کامــل از ناوگان ملی کشــورمان خواهد بــود .امروز پرچــم پرافتخار
کشــورمان بر فراز عرشــه شــناورهای شــرکت کشــتیرانی جمهوری
اســامی ایران در تمامی بنادر معتبر دنیا به اهتزاز درآمده است.
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