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1-مقدمه

صنعــت تایــر پــس از فــوالد، مهمتریــن حلقــه باالدســتی زنجیــره ارزش صنعــت خــودرو قلمــداد می شــود. از ســوی دیگــر 

کــه هرگونــه کمبــود در  ، یــک محصــول اســتراتژیک بــه حســاب می آیــد  تایــر بــه لحــاظ نقــش آن در بخــش حمل ونقــل کشــور

کــه اجتنــاب و گریــز  عرضــه آن، تبعــات اقتصــادی و اجتماعــی را در پــی خواهــد داشــت. بــه واقــع تایــر از نمونــه اقالمــی اســت 

کــه در کشــور وجــود دارد و یــا قــرار اســت  از خریــد و تامیــن محصــوالت مرتبــط بــا آن، غیــر ممکــن اســت زیــرا هــر خودرویــی 

در آینــده تولیــد شــود و حتــی خودروهــای خارجــی، نیازمنــد تایــر هســتند و خواهنــد بــود و در نبــود ایــن محصــول اساســی 

بــرای خــودرو، امــکان حرکــت از اتومبیــل ســلب خواهــد شــد. در طــی دهه هــای گذشــته و پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی 

گزارشــات موجــود و مطالعــات  کــه بنابــر  ایــران، پیشــرفت های بســیاری در عرصــه تایرســازی کشــور حاصــل شــد، تــا جایــی 

؛  انجــام شــده، در حــال حاضــر بیــش از 10 کارخانــه تایرســازی در کشــور فعــال اســت. یکــی از نقــاط قــوت کشــور در حــوزه تایــر

برخــورداری از منابــع َغنــِی نفتــی می باشــد، زیــرا پایــه مــواد اولیــه الســتیک از مشــتقات نفتــی تامیــن می شــود و ایــن موضــوع 

باعــث شــده تــا از ظرفیت هــای بالقــوه ای در ایــن صنعــت برخــوردار شــویم. البتــه صرفــا تکیــه بــر برخــورداری از منابــع نفتــی، 

کنــار ایــن اســتعداد و موهبــت الهــی، پیشــرفت در فنــاوری تولیــد  ضامــن پیشــرفت و توســعه صنعــت مذکــور نیســت، زیــرا در 

کــه یقینــا در فقــدان و خــالء آن، امــکان تولیــد انــواع تایــر محــال ممکــن خواهــد بــود. در عرصــه تایــر  تایــر نیــز ضرورتــی اســت 

، همچــون بســیاری از بخش هــا و صنایــع کشــور شــاهد توســعه و پیشــرفت بوده ایــم، امــا ســرعت و شــتاِب ایــن پیشــرفت،  نیــز

، شــهریور 1400(. کــه بایــد رضایت بخــش بــه نظــر نمی رســد )ماهنامــه دنیــای الســتیک و تایــر آنچنــان 

کــه اشــتغال بیــش از بیســت هزار نفــر را بــه صــورت مســتقیم و بیــش از یکصد هــزار نفــر را بــه  ایــن صنعــت راهبــردی 

صــورت غیر مســتقیم فراهــم آورده اســت، از ســال 1397 تــا ســال 1400 بــا چالش هایــی مواجــه بــوده اســت: 

اثرگذاری تحریم ها و وابستگی شدید صنعت تایر سواری به فناوری، ماشین آالت و مواد اولیه به خارج	 

نوسانات قیمت نفت و تاثیر آن بر روی قیمت محصوالت پتروشیمی و مواد اولیه تایر	 

 کاهش تقاضای خودرو در کشور به دلیل شرایط اقتصادی و تاثیر آن بر روی کاهش تقاضای تایر	 

افزایش قیمت مواد اولیه تایر در اثر تورم و نوسانات قیمت ارز	 

واردات بی رویه، تولید مازاد نیاز بازار و در نتیجه افزایش انباشت تایر و نبود تقاضای مناسب با تولید	 

بی تاثیر بودن ابالغیه مجوز صادراتی بر صادرات مازاد تولید و نواقص آن	 

کارخانه های تایرسازی	  عدم اجرا برنامه های توسعه ای در جهت افزایش ظرفیت های رقابتی در 

قیمت گذاری دستوری انواع تایر	 

بــه 	  موســوم  اروپایــی  اســتانداردهای  جملــه  از  تایــر  صــادرات  بــرای  ســخت گیرانه  اســتانداردهای  وجــود   

بهتــر در جــاده خیــس. ترمزگیــری  و  ، مصــرف ســوخت  تایــر کنتــرل صــدای  زمینــه  SWR در  و   E-MARK
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تولیــد تایرهــای ســواری در کشــور در ســال 1399 نســبت بــه ســال 1398 بــه 3/9 میلیــون حلقــه افزایــش یافــت و 

از 21/4 میلیــون حلقــه بــه 25/3 میلیــون حلقــه رســید. طــی همیــن مــدت واردات ایــن گــروه از تایــر نیــز 1/4 میلیــون 

حلقــه افزایــش یافــت و از 3/5 میلیــون حلقــه بــه 4/9 حلقــه رســید. در مجمــوع نزدیــک بــه 5 میلیــون حلقــه تایــر در 

ســال 1399 نســبت بــه ســال 1398 تایــر ســواری بیشــتری وارد بــازار شــد. از طرفــی ابالغیــه ممنوعیــت صــادرات تایــر از 

کــه بــازار کشــش  ســال 1397 تــا شــهریور 1400 نیــز بــه انباشــت بیشــتر تایــر دامــن زده اســت. شــواهد نشــان می دهنــد 

ایــن تعــداد تایــر را نداشــته و بــا مــازاد بــر نیــاز مواجــه شــده اســت. طبــق بررســی های بــه عمــل آمــده، در حــال حاضــر 

ــز عرضــه انباشــت شــده  ک ــازار در مرا ــر نیــاز بدلیــل برهــم خــوردن تعــادل ب نزدیــک بــه 3 میلیــون حلقــه تایــر مــازاد ب

ــی  ــود و حت ــل س ــا حداق ــر ب ــد تای ــات تولی کارخانج ــا  ــت، ام ــدگان اس ــع مصرف کنن ــه نف ــد ب ــوع هرچن ــن موض ــت. ای اس

گاهــی اوقــات بــدون ســود اقــدام بــه فــروش تایرهــا می کننــد تــا بــه ســرمایه اولیــه برســند. بــا تــداوم ایــن رویــه شــاهد 

کارخانجــات نیــز شــروع بــه نسیه فروشــی  گمرنــگ توزیع کننــدگان تایــر را در بــازار می باشــیم و همچنیــن،  حضــور 

کارخانجــات شــده و در نتیجــه، خریدهایشــان را دچــار  کاهــش نقدینگــی در اختیــار  کرده انــد. نسیه فروشــی منجــر بــه 

اشــکال نمــوده اســت، فلــذا شــاهد افزایــش نیــاز تولیدکننــدگان بــه وام و تســهیالت نیــز هســتیم. بنابرایــن تــداوم ایــن 

کنــون روی  مســاله در بلندمــدت منجــر بــه کاهــش تولیــد کارخانجــات خواهــد شــد. تولیدکننــدگان تایرهــای ســواری ا

ــوص  ــادرات در خص ــی ص ــورای عال ــب ش ــه تصوی ــه ب ــا توج ــی ب ــع صادرات ــع موان ــه رف ــد. ابالغی ــت می کنن ــغ حرک ــه تی لب

کیفــی تولیــد تایــر کمــک شــایانی نکــرده اســت. از  کمــی و  آزاد شــدن صــادرات تایــر در تاریــخ 1400/06/15، بــه بهبــود 

طرفــی ایــن صنعــت بــا چالش هــای بزرگــی مخصوصــا در ســال های اخیــر بــه واســطه شــرایط اقتصــادی و تحریم هــای 

گزارش هــای شــرکت های ایــن صنعــت نشــان می دهــد،  کــه  بین المللــی در مســیر تولیــد مواجــه بــوده اســت. آنگونــه 

تولیدکننده   هــای تایــر بــه شــدت بــه تحریــم حســاس هســتند، زیــرا از نظــر تکنولــوژی 100  درصــد، از نظــر ماشــین   آالت 

85 درصــد و از نظــر مواداولیــه حــدود 50  درصــد وابســتگی خارجــی دارد، بنابرایــن شــرایط تحریمــی بــه شــدت 

ــل  ــای داخ ــه ظرفیت   ه ــکا ب ــز ات ــاره   ای ج ــات چ ــه حی ــرای ادام ــد و ب ــرار می ده ــر ق ــت را تحت تاثی ــن صنع ــت ای وضعی

متصــور نیســت. 

گــزارش پــس از مقدمــه ای بــر صنعــت تایــر ســواری در ایــران و جهــان و دســته بندی ســاختاری تایرهــا و  در ایــن 

؛ ابتــدا میــزان تولیــد، توزیــع، مصــرف و نیــاز بــازار داخلــی و همچنیــن واردات بی رویــه  مــواد تشــکیل دهنده انــواع تایــر

گرفتــه اســت. ســپس، تاثیــر دو عامــل مــازاد مصــرف داخلــی و  تایــر ســواری در ســال های اخیــر مــورد بررســی قــرار 

کارخانه هــا و بــر هــم خــوردن تعــادل بــازار بــه تفســیر بیــان شــده اســت. در  واردات بی رویــه بــرروی انباشــت تایــر در 

کالن و خــرد ایــن صنعــت اشــاره شــد و در نهایــت بــه ارائــه راه حل هــای پیشــنهادی بــرای  ادامــه بــه چالش هــای 

خــروج از شــرایط مذکــور در جهــت حــل چالش هــای احصــا شــده پرداختــه شــده اســت. 
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کــه  ، از جملــه صنایــع مهــم در زنجیــره ارزش صنعــت خــودرو و صنعــت حمــل و نقــل اســت و از آنجــا  صنعــت تایــر

بیــش از 60 درصــد از مــواد اولیــه مــورد مصــرف در ایــن صنعــت را مشــتقات نفتــی تشــکیل می دهــد، برخــورداری 

کــرده اســت. بــا ایــن  کشــورها در صنعــت تایــر تبدیــل  ، ایــران را بــه یکــی از مســتعدترین  کشــور از منابــع نفتــی در 

امــا  کشــور وجــود دارد،  ایــن صنعــت مهــم در  بــرای توســعه  از زیرســاخت ها  اینکــه بســیاری  بــه  بــا توجــه  حــال، 

کنــون از ظرفیت هــای بالقــوه ایــن صنعــت بــرای ایجــاد جاذبــه در ســرمایه گذاری های صنایــع پاییــن دســت نفــت  تا

کشــور و در نهایــت، بهره منــدی از مزایــای اقتصــادی و مزیت هــای  و پتروشــیمی و تکمیل شــدن زنجیــره تولیــد در 

رقابتــی و صادراتــی آن اســتفاده نشــده اســت، بــه طــوری کــه امــروزه برخــی کشــورهای همجــوار از قبیــل عــراق و امــارات 

گــوی ســبقت را در صنعــت تایــر از ایــران ربوده انــد و در تولیــد  کــه از منابــع نفتــی برخــوردار هســتند،  متحــده عربــی 

، آبــان  و صــادرات محصــوالت ایــن صنعــت بســیار جلوتــر از ایــران حرکــت  می کننــد )ماهنامــه دنیــای الســتیک و تایــر

1400(. جــدول 1 میــزان واردات تایرهــای ســواری بــه ایــران را در ســال 1400 براســاس کشــور مبــدا نشــان می دهــد. 

جدول1. واردات تایرهای سواری به در سال 1400 بر اساس کشور مبدا

درصدوزن )تن(کشور

413940.98امارات متحده عربی 

407140.31چین

7187.11عراق

5235.18ترکیه

3253.22کره )جنوبی(

1021.01ژاپن

800.79اندونزی

650.64تایوان

380.38سایر کشورهای خارجی

290.29ویتنام

100.10آلمان

10100100جمع

منبع: ماهنامه دنیای الستیک و تایر 
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کــه در مجمــوع  کــدام بــا 40 درصــد  کــه در جــدول 1 مشــاهده می شــود، امــارات متحــده عربــی و چیــن هــر  همان طــور 

کشــور تعلــق دارد، شــامل می شــود و مبــادی عمــده واردات  حــدود 80 درصــد از تایرهــای وارد شــده بــه ایــن دو 

تایرهــای ســواری در ســال 1400 بوده انــد. 

قابــل ذکــر اســت کــه بــازار صادراتــی تایرهــای تولیــد داخــل در گــروه خودروهای ســواری در ســال 1400 تنهــا محدود 

ــن  ــه ای ــر ب ــن تای ــدود 0.62 ت ــا ح ــال 1400، تنه ــه اول س ــه در نیم ک ــوری  ــه ط ــت. ب ــده اس ــتان می ش ــور افغانس ــه کش ب

کشــور صــادر شــده اســت.

کنــون بــا در اختیــار گذاشــتن حــدود 15000 شــاغل مســتقیم و فــروش ســالیانه نزدیــک بــه 800-750  صنعــت تایــر ا

میلیــون دالر و تامیــن حــدود 70% نیــاز کشــور بــه انــواع تایرهای خودرو نقش شــایان توجهی در رشــد صنعتی و تولیدات 

کــه فراینــد تولیــد بخشــی از زنجیــره ارزش ایــن صنعــت شــامل نــخ اســتخوان بندی  گرفتــه شــود  گــر در نظــر  ملــی دارد. ا

کائوچوهــای مصنوعــی و برخــی مــواد شــیمیایی و پتروشــیمیایی نیــز در کشــور تکمیــل  ، انــواع دوده، ســیم طوقــه،  تایــر

گــردد، نقــش صنعــت  گردیــده و در واقــع ارزش افــزوده ایــن بخــش نیــز می بایســت بــه ارزش افــزوده صنعــت تایــر افــزوده 

تایــر در اقتصــاد ملــی روشــن تر می گــردد )توانــا و همــکاران، 1398(. بــر اســاس بررســی های بــه عمــل آمــده، بــا توجــه بــه 

کــه همپــای رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی می باشــد میــزان خودروهــای در حــال  ــا ســال 1404،  رشــد مصــرف خــودرو ت

حرکــت کشــور بــه 3 برابــر میــزان کنونــی آن خواهــد رســید. بنابرایــن اهمیــت تولیــد داخلــی تایــر بــه عنــوان کاالی مصرفــی 

در صنعــت تولیــد خــودرو و نیــز نــاوگان حمــل و نقــل جــاده ای کشــور بیــش از پیــش نمایــان خواهــد شــد.    

پیش بینی هــا نشــان  می دهــد بــا توجــه بــه چشــم انداز آینــده نســبت بــه تقاضــای خــودرو در کل جهــان، نیــاز بــه 

کیفیــت بســیار مــورد توجــه اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه بخــش عمــده ای از  اســتفاده از تایر هــای مرغــوب و بــا 

کونتیننتــال، یوکوهامــا، دانلــوپ،  ، بریجســتون، پیرلــی،  گودیــر تایر هــای دنیــا توســط شــرکت هایی همچــون میشــلن، 

کــرده تــا ســال 2025، ظرفیــت اســمی تولیــد تایــر در  هانکــوک و یوکوهامــا تولیــد می شــود، بانــک جهانــی پیش بینــی 

جهــان 3515 تــن، عرضــه جهانــی 2542 تــن و تقاضــای جهانــی 2496 تــن خواهــد بــود.

بــازار تایــر جهانــی بــا تقاضــای بــاالی ایــن محصــول در جهــان بــه جلــو حرکــت می کنــد. در ســال 2020، چیــن در 

بــازار تایــر پیشــتاز بــود و تقریبــا 49% صنعــت تایــر جهانــی را بــه خــود اختصــاص داد. بعــد از چیــن، اروپــا، آمریــکا، هنــد 

و ژاپــن بعنــوان برخــی از بازارهــای پرتقاضــا تایــر در جهــان بودنــد. بــازار چیــن تحــت حمایــت صنعــت رو بــه رشــد 

خــودرو اســت. ایــن کشــور 30% صنعــت خــودرو جهانــی را در ســال 2020 بــه خــود اختصــاص می دهــد. رشــد تولیــد 

ــودرو  ــد خ ــش تولی ــرک افزای ، مح ــور ــط نوظه ــه متوس ــان طبق ــودرو در می ــرای خ ــا ب ــش تقاض ــی و افزای ــص داخل ناخال

ــاس  ــر اس ــان را ب ــر جه ــده تای کنن ــد  ــرکت های تولی ــن ش ــدول 2 بزرگتری ــتند. ج ــن هس ــر در چی ــای تای ــش تقاض و افزای

جایــگاه ارزش برنــد نشــان می دهــد.
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جدول2. بزرگ ترین شرکت های تولیدکننده تایر جهان بر اساس جایگاه ارزش برند

نام کشورنام شرکت

Michelinفرانسه

Bridgestoneژاپن

Continentalآلمان

Dunlopآمریکا

Goodyearآمریکا

Pirelliایتالیا

Hankookکره جنوبی

Yokohamaژاپن

Sumitomoژاپن

Longlongچین

منبع: موسسه برند دایرکتوری

بــا مطالعــه و مــرور بــر مطالــب بــاال می تــوان بیــان داشــت، رشــد و توســعه صنعــت تایــر ســواری و حتــی بقــای آن 

ــر توســعه  ــر ب ــا چالش هــای متعــددی روبه روســت. از ایــن رو شــناخت ایــن چالش هــا، شــناخت عوامــل موث امــروزه ب

و یــا محدودتــر شــدن ایــن چالش هــا، شــناخت راهبردهــای اساســی بــه منظــور آمادگــی بــرای جهــان آینــده، حفــظ و 

، رقابت پذیــری موثــر در بازارهــای داخلــی و منطقــه ای بــا رقبــای جهانــی  توســعه رونــد رشــد صنعــت تایــر ســواری کشــور

و تفــوق بــر چالش هــای موجــود و چالش هــای فــراروی ایــن صنعــت، موضــوع ایــن بررســی اســت. 

1-2-دسته بندی ساختاری تایرها و مواد تشکیل دهنده انواع تایرها
1-1-2-دسته بندی ساختاری تایرها

گروه عمده بایاس )اریب( و رادیال )شعاعی( تقسیم نمود. تایرها را از نظر ساختار می توان به دو 

1-1-1-2-تایرهای بایاس

کــه در شــکل زیــر مشــاهده می شــود امتــداد نخ هــای الیــه بــا خــط مرکــزی تایــر زاویــه  ، همانطــور  در ایــن نــوع تایــر

گیــری الیه هــا روی یکدیگــر بــه صــورت ضربــدری می باشــد. جنــس نــخ الیه هــا از نایلــون اســت و  مــورب می ســازد و قرا

در بدنــه آن بــه جــز در ناحیــه طوقه هــا از ســیم فــوالدی اســتفاده نمی شــود )شــکل 1 تصویــر ســمت چــپ(.
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2-1-1-2-تایرهای رادیال
کــه در شــکل نیــز مشــخص می باشــد، امتــداد نخ هــای الیــه بــا خــط مرکــزی تایــر زاویــه 90 درجــه  در تایرهــای رادیــال 

می ســازد. بــه عبــارت دیگــر امتــداد نخ هــا در جهــت شــعاعی می باشــد. جنــس و مــواد بــه کار رفتــه در نخ هــا معمــوال از 

پلــی اســتر یــا ریــون اســت. در ایــن تایرهــا بــه منظــور پایــداری حرکتــی از کمربنــد یــا بلــت در جهــت حرکتــی الیه هــای بــه 

عــرض آج و زاویــه مــورب نســبت بــه خــط مرکــزی تایــر اســتفاده می شــود. جنــس ایــن کمربندهــا از جنــس نــخ یــا ســیم 

فــوالدی اســت )شــکل 1 ســمت راســت( )وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، 1401(.

منبع: وزارت صنعت، معدن و تجارت 

شکل1. تایر بایاس )تصویر سمت چپ( و تایر رادیال )تصویر سمت راست(

2-1-2-مواد تشکیل دهنده انواع تایرها

کــه هــر یــک در عملکــرد  در ســاختمان تایــر خــودرو از مــواد شــیمیایی، طبیعــی و معدنــی مختلفــی اســتفاده  می شــود 

کــه  و نیــز در جریــان تولیــد آن نقــش خاصــی را ایفــا  می کننــد. اجــزای اصلــی تشــکیل دهنده تایرهــای بایــاس و رادیــال 

در خودروهــای ســواری مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، در شــکل 2 نشــان داده شــده اســت.
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منبع: وزارت صنعت، معدن و تجارت 

شکل2. اجزای تشکیل دهنده تایرخودرو

اصلی ترین مواد تشکیل دهنده تایر به شرح زیر است: 

کائوچو  )1

کائوچو را به سه دسته تقسیم  می کنند:  از نظر تهیه و فرآوری، 

کائوچوی طبیعی1	 

کائوچوی مصنوعی2	 

کائوچوی بازیافتی3	 

کــه در مناطــق اســتوایی و کشــورهایی نظیــر مالــزی و تایلنــد  می رویــد،  کائوچــوی طبیعــی از شــیره درخــت مخصوصــی 

بــه دســت  می آیــد. 

کائوچــوی مصنوعــی نیــز از مشــتقات نفتــی و محصــول کارخانجات پتروشــیمی اســت. از انواع کائوچــوی مصنوعی 

می تــوان بوتادیــن رابــر )BR( و اســتایرن بوتادیــن رابــر )SBR( را نــام بــرد. 

هــر یــک از اجــزای مختلــف شــامل نســبت های مختلفــی از کائوچــوی طبیعــی و مصنوعــی هســتند کــه ایــن نســبت 

کائوچــوی طبیعــی دارای مقاومــت حرارتــی بــاال و  بــه خصوصیــات فیزیکــی مــورد نیــاز بســتگی دارد. بــه عنــوان مثــال 

کاربــرد دارد.  چســبندگی عالــی اســت و بــه ایــن دلیــل در اجــزا درونــی تــر تایــر مثــل الیه هــا بیشــتر 

1. Natural Rubber
2. Synthetic Rubber
3. Reclaim Rubber
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2( دوده
اضافــه کــردن دوده بــه کائوچــو باعــث افزایــش مقاومــت سایشــی تایــر شــده و خواص مکانیکــی آن را بهبود  می بخشــد. 

کــه در بیــن مولکول هــای آن، فضاهــای خالــی وجــود دارد و دوده در ایــن فضاهــا  گونــه ای اســت  کائوچــو بــه  ســاختار 

ــتفاده   ــز اس ــن نی کائول ــا  ــیم ی کلس ــات  کربن ــر  ــای نظی ــر دوده ــای غی ــر دوده از پرکننده ه ــالوه ب ــی ع گاه ــرد.  ــرار  می گی ق

می شــود. 

3( نخ

( الســتیکی تشــکیل می دهــد.  بدنــه اصلــی تایرهــای بایــاس را الیه هــای نخــی پوشــش داده شــده بــا آمیــزه )خمیــر

کارکاس  ، منجیــد یــا  جنــس نخ هــا نایلــون، ریــون یــا پلــی اســتر اســت. بــه مجمــوع الیه هــای نخــی بــکار رفتــه در تایــر

ــر  می باشــد.  ــر تای ــار وارد شــده از خــارج ب ــاد از داخــل و ب گفتــه  می شــود. وظیفــه الیه هــای نخــی، تحمــل فشــار ب

4( سیم

بــه منظــور ایجــاد اســتحکام کافــی در بخشــی از تایــر کــه روی رینــگ قــرار  می گیــرد و طوقــه )بیــد( نــام دارد، از ســیم های 

فــوالدی اســتفاده  می شــود. ایــن ســیم ها ضمــن آنکــه دارای پوشــش مســی یــا برنــزی هســتند توســط آمیــزه الســتیکی 

نیــز پوشــش داده شــده، پــس از چنــد دور تابیــده شــدن، بــا مقطعــی بــه شــکل مربــع یــا ذوزنقــه مجموعــه ســیم های 

طوقــه را تشــکیل می دهنــد. 

همچنیــن در کمربنــد تایرهــای رادیــال ســیمی ســواری و در الیه هــای تایرهــای بــاری تمــام ســیمی از ســیم های 

فــوالدی بــا قطــر و ضخامــت مشــخص اســتفاده  می گــردد. 

۵( محافظت کننده ها

کســیژن و ازن موجــود در هــوا  می تواننــد باعــث تخریــب و فرســایش اجــزای تایــر شــود. بــرای مقابلــه بــا اثــرات  ا

کســیدانت ها، موم هــا و ضــد ازنانت هــا در آمیــزه  مضــر ایــن عوامــل از مــواد شــیمیایی خاصــی نظیــر آنتــی ا

الســتیکی اســتفاده  می شــود. 

۶( سایر عوامل شیمیایی

بــه منظــور تولیــد و فــراوری بهتــر و آســان تر آمیــزه الســتیکی، در چرخــه و مراحــل مختلــف فراینــد تولیــد از مــواد 

ــزان  ــردد. می ــتفاده  می گ ــت( و... اس ــل پخ ــوان عام ــه عن ــرد )ب گوگ ــتاب دهنده ها،  ــن، ش ــواع روغ ــر ان ــری نظی دیگ

، شــرایط حرکتــی جــاده، شــرایط آب و هوایــی و عوامــل  اســتفاده از هــر یــک از اجــزای فــوق بــه نــوع و ســاختار تایــر

مختلــف دیگــری بســتگی دارد. بــه عنــوان مثــال درصــد وزنــی هــر یــک از مــواد تشــکیل دهنــده تایــر رادیــال 

ســواری بــه شــرح زیــر  می باشــد: 
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کائوچوی طبیعی و مصنوعی ............ %42-46 

نخ ................. 5 - %3 

دوده ............... %22-26

سیم ............... %11-15 

سایر مواد شیمیایی ..... %12-15

3-بررسی میزان تولید تایرهای سواری در کشور در سال های اخیر
1-3-بررسی ظرفیت اسمی تولید و تولید

کــه در جــدول 3 نشــان داده  بــر اســاس اطالعــات و آمــار بــه دســت آمــده از انجمــن صنفــی صنعــت تایــر و همانطــور 

کــه در طــول بــازه ســه  شــده اســت، ظرفیــت اســمی تولیــد الســتیک کشــور در ســال 1399، 363.500 تــن بــوده اســت 

کارخانجــات تولیــد ایــن محصــول در  ســاله منتهــی بــه آن، تغییــری نداشــته اســت. همچنیــن جــدول 4، میــزان تولیــد 

کارخانجــات در  کشــور را طــی بــازه ســه ســاله منتهــی بــه ســال 1399 نمایــش می دهــد. بــر اســاس جــدول، تولیــدات 

ســال 1399 نســبت بــه ســال 1397 و 1398 رونــد افزایشــی داشــته اســت. ایــن امــر بــه دلیــل عواملــی ماننــد اجــرای 

طرح هــای توســعه ای و رونــد بهتــر تخصیــص ارز در ســامانه نیمــا، افزایــش میــزان تولیــد خــودرو، حــذف ارز 4200 

تومانــی بــرای الســتیک، افزایــش قیمــت ارز و بالتبــع آن افزایــش قیمــت الســتیک های وارداتــی بــوده اســت. همچنیــن، 

کــه در ردیــف انتهایــی جــدول 3 مشــاهده می شــود نســبت میــزان تولیــد بــه ظرفیــت اســمی از 60 درصــد در  همانطــور 

ســال 1397 بــه 75 درصــد در ســال 1399 رســیده اســت. 
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کارخانجات تایر سازی در سال های 1397 تا 1399 )تن( جدول 3. آمار ظرفیت اسمی تولید 

139713981399نام شرکتردیف

18,00018,00018,000ایران یاسا1

28,00028,00028,000کیان تایر2

27,00027,00027,000ایران تایر3

40,00040,00040,000الستیك دنا4

40,00040,00040,000الستیك پارس5

80,00080,00080,000گروه صنعتی بارز6

کردستان7 45,00045,00045,000بارز 

30,00030,00030,000آرتاویل تایر8

36,00036,00036,000الستیك یزد9

27,00027,00027,000کویر تایر10

363,500363,500363,500جمع

606475درصد تولید به ظرفیت اسمی

منبع: انجمن صنفی صنعت تایر

کارخانجات تایرسازی در سال های 1397 تا 1399  جدول 4. آمار تولیدات 

نام شرکتردیف
139713981399

وزن )تن(حلقهوزن )تن(حلقهوزن )تن(حلقه

27,393  2,782,063  24,568  2,567,557  19,743  2,060,760  ایران تایر1

579  101,853  66,204362  360  65,499  ایران یاسا2

29,329  2,978,611  25,079  2,648,853      19,371  2,117,415  آرتاویل تایر3

29,707  4,076,457  22,321  3,210,373  19,086  2,746,756  کویر تایر4

13,576  552,501  12,795  472,511  555,93914,250  کیان تایر5

86,727  50,034,007  74,827  4,453,289  74,050  4,403,196  گروه صنعتی بارز6

9,188  171,490  8,795  154,516  15,915  299,947  الستیک پارس7

13,696  790,357  13,398  868,718  15,735  997,263  الستیک دنا8

25,080  3,220,155  22,147  2,838,042  19,944  2,538,047  الستیک یزد9

کردستان10 38,112  5,565,913  27,915  4,170,026  21,546  3,216,760  بارز 

232,20725,273,407273,386  21,450,089  219,999  18,999,582 جمع کل

منبع: انجمن صنفی صنعت تایر 
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2-3-مروری بر وضعیت تولید تایرهای سواری و شبکه های توزیع آن 
در ســال های اخیــر بــه خصــوص از زمــان اجــرای ابالغیــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــماره 60.162111 

مــورخ 1397/06/19 مبنــی بــر ممنوعیــت صــادرات، بــازار مواجــه بــا اشــباع انــواع تایــر بــه خصــوص تایرهــای ســواری 

کافــی و بیــش از نیــاز در بــازار وجــود دارد. ایــن موضــوع هرچنــد بــرای  شــده اســت. بــه طوری کــه تایــر بــه انــدازه 

ــی  گاه ــی  ــود و حت ــل س ــا حداق ــر ب ــدگان تای ــتیم تولیدکنن ــاهد آن هس ــا ش ــت، ام ــوب اس ــیار مطل ــدگان بس مصرف کنن

ــا بــه اصــل ســرمایه خــود برســند. تــداوم ایــن رویــه حضــور  اوقــات بــدون ســود اقــدام بــه فــروش تایرهــا می نماینــد ت

کارخانجــات نیــز شــروع بــه  کــرد و در پــی آن،  ( را در بــازار کم رنــگ خواهــد  توزیع کننــدگان تایــر )شــبکه توزیــع تایــر

ــه،  ــده و در نتیج ــات ش کارخانج ــار  ــی در اختی ــش نقدینگ کاه ــه  ــر ب ــی منج ــیه فروش ــرد. نس ک ــد  ــی خواهن نسیه فروش

کــرد. همچنیــن نیــاز تولیدکننــدگان بــه تســهیالت را افزایــش خواهــد داد.  خریدهایشــان را دچــار اشــکال خواهــد 

کــه ایــن مســاله بــا بررســی  تــداوم ایــن مســاله در بلندمــدت منجــر بــه کاهــش تولیــد از ســوی کارخانجــات خواهــد شــد 

آمارهــا مشــخص شــد؛ تولیــدات تایرســازان در هشــت ماهــه اول ســال 1400 از نظــر وزنــی 2 درصــد و از نظــر تعــداد 

کاهــش یافتــه اســت.  حلقــه 3 درصــد در هم ســنجی بــا هشــت ماهــه اول ســال 1399 

کانال هــای فــروش  کارخانجــات بــه اســتفاده از  همچنیــن بــه واســطه ایــن مســاله، در ســا ل های اخیــر برخــی 

کــه بــه وجــود می آیــد از دســت رفتــن  کــرد. امــا مشــکلی  کــه اتفاقــا ســود بیشــتری هــم نصیب شــان  آنالیــن روی آوردنــد 

کــه ســرمایه ای بــرای شــرکت ها محســوب می شــود. فلــذا در چنیــن شــرایطی،  شــبکه نمایندگی هــای توزیــع تایــر اســت 

تمایــل شــبکه نمایندگی هــا بــرای خدمات رســانی بــه شــرکت های خارجــی و تبدیل شــدن بــه شــبکه فــروش آنهــا یــک 

خطــر بــرای تولیــد داخــل محســوب می شــود.

4-مصرف و نیاز بازار داخلی تایرهای سواری در سال های اخیر

بــر اســاس اطالعــات و آمــار بــه دســت آمــده از جــدول 5، میــزان مصــرف تایــر ســواری در کشــور در ســال 1398 حــدود 

ــز  ــد نی ــی 19.37 درص ــی یعن ــل و مابق ــد داخ ــهم تولی ــد س ــدود 80.6 درص ــدار ح ــن مق ــه ای ک ــت  ــن اس ــزار ت 163.5 ه

ســهم واردات بــود. در ســال 1399، تولیدکننده   هــای داخلــی بــه رکــورد 160 هــزار تــن دســت یافتنــد کــه البتــه ســهم آنهــا 

گرفتــه نشــان  ــازار داخلــی تفــاوت چندانــی نکــرد )ســهم معــادل 79.5 درصــد(. بررســی های صــورت  از تامیــن نیــاز ب

کــه رکــورد بــاالی تولیــد در ســال 1399 بــه دالیلــی ماننــد حــذف ارز 4200 تومانــی و رونــد بهتــر تخصیــص ارز از  دادنــد 

گرفتــه اســت. ســامانه نیمــا، افزایــش مقــدار تولیــد خــودرو و تکمیــل طرح   هــای توســعه صــورت 
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جدول ۵. مقایسه میزان تولید، واردات و وضعیت صادرات تایر سواری از سال 1397 تا 7 ماهه اول سال 1400

1میزان مصرف سال

)نیاز بازار داخلی( )تن(
میزان تولید

)تن(
میزان واردات

وضعیت صادرات)تن(

ممنوعیت صادرات13972144,923115,02429,899

ممنوعیت صادرات1398163,527131,84331,684

ممنوعیت صادرات1399201,331160,09141,240

ممنوعیت صادرات تا شهریور797,77685,90711,5391400 ماهه 1400

منبع: انجمن صنفی صنعت تایر

۵-واردات بی رویه و کاهش صادرات تایرهای سواری در سال های اخیر

فقــدان نظــارت کیفــی و کمــی الزم بــر نحــوه واردات از مشــکالت مهــم صنعــت تایــر در عرصــه تولیــد و مصــرف بــه شــمار 

می آیــد. ورود تایرهــای غیرکیفــی ارزان قیمــت چینــی و هنــدی ضمــن مخدوش کــردن ذهــن مصرف کننــدگان در خریــد 

کیفــی استاندارد شــده داخــل را در عرضــه بــه بــازار مصــرف، دچــار مشــکالت  کاالهــای  بــه ســبب قیمت هــای پاییــن، 

کــز تولیــد تایــر نمــوده اســت. وضعیــت فعلــی،  جــدی از قبیــل اشــباع بــازار از تایــر و کاهــش مراجعــه شــبکه توزیــع بــه مرا

تولیدکننــدگان را بــه ســمت نسیه فروشــی می بــرد کــه منجــر بــه کاهــش نقدینگــی و در نتیجــه کاهــش تــوان بــرای خریــد 

کاهــش تولیــد خواهــد شــد. ادامــه شــرایط موجــود، از جهــت  مــواد اولیــه و لــوازم یدکــی مــورد نیــاز آنــان و در نهایــت 

کاهــش تولیــد و عــدم دســتیابی بــه هدف هــای تعییــن شــده، از جملــه نــوآوری و تولیــد محصــوالت جدیــد و همچنیــن 

تأمیــن ســطوح بــاالی الزامــات اســتانداردهای ســه گانه  SWR شــامل میــزان مصــرف ســوخت، میــزان ترمزگیــری در 

گــروه تایرهــای ســواری نگران کننــده اســت. افزایــش تولیــد  جاده هــای خیــس و لغزنــده و نویــز الســتیک بــه ویــژه بــرای 

ــت و واردات  ــازی اس ــات تایرس کارخانج ــص در  ــران متخص ــان و صنعتگ ــات مهندس ــل زحم ــه حاص ک ــور  ــی کش داخل

کاهــش درآمــد  کارخانه هــای تایرســازی،  بی رویــه تایــر باعــث افزایــش عرضــه تایــر نســبت بــه تقاضــا و انباشــت تایــر در 

کارخانجــات می شــود. بنابرایــن عــالوه بــر افزایــش تولیــد داخلــی، واردات بی رویــه علــت دیگــر  و در نهایــت ضرردهــی 

از مشــکالت ایجــاد شــده در صنعــت تایرســازی اســت.

یکــی از راه هــای برون رفــت از ایــن بحــران در صنعــت تایرســازی، صــادرات تایرهــای مــازاد بــر نیــاز بــازار اســت. 

نتایــج بررســی های صورت گرفتــه، کاهــش چشــمگیر صــادرات تایرهــای ســواری مــازاد و همچنیــن افزایــش قابــل توجــه 

1. میزان مصرف: میزان تولید+میزان واردات-میزان صادرات
ــاز و تنظیــم بــازار داخلــی، صــادرات انــواع تایــر  2. بــا توجــه بــه ابالغیــه شــماره 60.162111 مــورخ 1397.06.19 وزیــر وقــت صنعــت، معــدن وتجــارت بــه منظــور تامیــن نی

ســبک و ســنگین ممنــوع شــد.  
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ــه خوبــی نشــان می دهــد. تغییــرات صــادرات و واردات  ــا ســال 1399 ب ــروه از تایرهــا را از ســال 1397 ت گ واردات ایــن 

تایرهــای ســواری از ســال 1397 تــا 1399، بــه همــراه درصــد ایــن تغییــرات در جــدول 6 نشــان داده شــده اســت.

جدول ۶. تغییرات صادرات و واردات تایرهای سواری از سال 1397 تا 1399

درصد تغییر139713981399
از 1399 به 1398

درصد تغییر 
از 1399 به 1397

4,908,2163948  3,520,440  3,322,111  واردات )حلقه(

100-95-297  6,556  613,778  صادرات )حلقه(

49,252,6381824  41,739,524  39,701,461  تولید )حلقه(

منبع: وزارت صنعت، معدن و تجارت

، نمــودار شــکل 3 ارائــه شــده اســت.  بــرای مقایســه بهتــر رونــد صــادرات، واردات و تولیــد تایرهــای ســواری در کشــور

همانطــور کــه مشــاهده می شــود میــزان واردات تایــر بــه کشــور در ســال های 1397 تــا 1399 افزایــش یافتــه اســت و ایــن 

کــه در ســال 1399 تقریبــًا  گرفتــه تــا جایــی  کاهشــی را در پیــش  کــه میــزان صــادرات رونــدی بــه شــدت  در حالــی اســت 

متوقــف شــده اســت. همچنیــن در ســال 1397 تــا ســال 1399 تولیــد تایرهــای ســواری در کشــور رونــدی افزایشــی 

داشــته اســت.
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(حلقه)تولید  (حلقه)واردات  (حلقه)صادرات 

منبع: یافته های پژوهش بر اساس آمار انجمن صنفی صنعت تایر

شکل 3. نمودار مقایسه بین تولید، صادرات و واردات تایرهای سواری در سال های 1397 تا 1399
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۶-مسائل و چالش های پیش روی صنعت تایر سواری در ایران
1-1-۶-مسائل و چالش های سطح کالن

نوسانات قیمت نفت و تاثیر آن بر روی قیمت محصوالت پتروشیمی و مواد اولیه تایر	 

از آنجایــی کــه نوســانات قیمــت نفــت بــر روی قیمــت محصــوالت پتروشــیمی تاثیر گــذار می باشــد، ایــن موضــوع 

بــر روی قیمــت محصــوالت پتروشــیمی کــه از مــواد اولیــه تایــر اســت تاثیر گــذار اســت.  

اثرگــذاری تحریم هــا و وابســتگی شــدید صنعــت تایــر ســواری بــه فنــاوری، ماشــین آالت و مــواد اولیــه بــه خــارج	 

ــاس  ــم حس ــه تحری ــدت ب ــه ش ــت ب ــن صنع ــود. ای ــی می ش ــم تلق ــت مه ــن صنع ــرای ای ــز ب ــا نی ــئله تحریم ه مس

کــه بررســی ها نشــان داده صنعــت از نظــر فنــاوری 100 درصــد، از نظــر ماشــین آالت 85 درصــد و از  اســت چــرا 

نظــر مــواد اولیــه حــدود 50 درصــد بــه خــارج وابســتگی دارد )روزنامــه دنیــای اقتصــاد، اســفند 1399( بنابرایــن 

می تــوان مدعــی شــد شــرایط تحریمــی بــه شــدت وضعیــت صنعــت را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد.

کاهش تقاضای خودرو در کشور به دلیل شرایط اقتصادی و تاثیر آن بر روی کاهش تقاضای تایر	 

کــه بــا انتشــار بودجــه 1400 دولــت نشــان داده شــد کشــور طــی ســال هــای آتــی بــا رشــد اقتصــادی  از آنجایــی 

مواجــه نیســت بــه نظــر می رســد ایــن بودجــه و وضعیــت اقتصــادی منجــر بــه بهبــود وضعیــت خانوارهــا 

ــار  کن ــرد. در  ــرار می گی ــر ق ــر تحــت تاثی ــرای خــودرو و متعاقــب آن تای نخواهــد شــد. در نتیجــه ســمت تقاضــا ب

کارخانجــات تولیــدی خــودرو بــا قیمت گــذاری دســتوری و مشــکالت هزینــه  ایــن موضــوع بــا توجــه بــه اینکــه 

هــای مالــی ســنگین روبــرو هســتند هرگونــه تغییــر در تولیــدات شــرکت های خودرویــی، تقاضــای تایــر را در ایــن 

بخــش هــم تحــت تاثیــر قــرار می دهــد.

افزایش قیمت مواد اولیه تایر در اثر تورم و نوسانات قیمت ارز	 

ــی و  ــوی مصنوع کائوچ ــروه  گ ــواد  ــی از م ــی، برخ ــوی طبیع کائوچ ــر  ــر نظی ــت تای ــه صنع ــواد اولی ــد از م 50 درص

کــورد( وابســتگی خارجــی دارد. همچنیــن بیــش از 60  درصــد  تعــدادی از مــواد شــیمیایی و ســیم )اســتیل 

مــواد اصلــی تولیــد تایــر را مشــتقات نفتــی تشــکیل می دهــد و ایــن امــر باعــث تاثیــر زیــاد قیمــت نفــت در بهــای 

ــه طــور میانگیــن در ســال  کائوچــوی مصنوعــی ب ــن  ــد هــر ت ــرخ خری ــر می شــود. طبــق آمارهــا ن تمام   شــده تای

کــه در ســه مــاه اول ســال 1400 بــه 44.6 میلیــون تومــان رســیده  1399 بــه میــزان 20.1 میلیــون تومــان بــوده 

کائوچــوی طبیعــی هــم در ایــن مــدت  و نشــان از رشــد 120  درصــدی قیمــت ایــن محصــول دارد. نــرخ خریــد 

رشــد بســیار باالیــی را تجربــه کــرده اســت. قیمــت دوده نیــز بــا 91  درصــد رشــد از 11.9 بــه 22.7 میلیــون تومــان 

بــه ازای هــر تــن طــی ایــن بــازه زمانــی رســیده اســت. قیمــت نــخ هــم طــی ایــن مــدت 46  درصــد رشــد داشــته 

گفــت میانگیــن نــرخ خریــد مــواد اولیــه در ســه ماهه اول ســال 1400 نســبت بــه  کلــی می تــوان  اســت. بــه طــور 
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کــه ایــن موضــوع تاثیــر مســتقیم در میانگیــن نــرخ مصرفــی  ســال 1399 بــه میــزان 71  درصــد افزایــش داشــته 

مــواد اولیــه توســط شــرکت هــا و افزایــش قیمــت تایــر دارد. 

2-1-۶-مسائل و چالش های سطح بنگاه

بی تاثیر بودن ابالغیه مجوز صادراتی 	 

بــا توجــه بــه ابالغیــه شــماره 1400/5823 مــورخ 1400/06/14 در نهایــت براســاس تصویــب شــورای عالــی 

صــادرات، شــرکت های تولیدکننــده تایــر مجــاز هســتند 10 درصــد تایــر ســواری تولیــدی و همچنیــن 30 درصــد 

ــا صــدور  کننــد. بررســی ها نشــان می دهــد ب تایرهــای کشــاورزی، راه ســازی و صنعتــی تولیــدی خــود را صــادر 

ــان  ــه بهبــود نرفــت. در پای کامــل نبــودن آن، وضعیــت صــادرات رو ب ــه دلیــل شــفاف، جامــع و  ایــن ابالغیــه ب

ســال 1400 شــاهد زیــان ده شــدن 17 درصــدی برخــی تایر ســازان بودیــم و در ایــن بیــن فقــط تعــدادی از 

( توانســتند فقــط بخــش کوچکــی از تایرهــا را صــادر نماینــد. همچنیــن تولیــد تایــر  کویــر تایــر تایرســازان )مثــال 

کاهــش پنــج درصــدی داشــته اســت. ــا مــدت مشــابه ســال 1399  ســواری در نــه ماهــه ســال 1400 در مقایســه ب

کاهــش عرضــه تایــر توســط 	  ، انباشــت تایرهــای وارداتــی از ســنوات قبــل و  تولیــد مــازاد بــر نیــاز بــازار

تایــر توزیــع  نمایندگی هــای  شــبکه  طریــق  از  تولیدکننــده 

گــروه ســواری در ســال 1399 در  ، واردات تایرهــای  گــزارش شــده از انجمــن صنفــی صنعــت تایــر بــر اســاس آمــار 

ــن در ســال 1398، بیــش از 30 درصــد رشــد  ــه واردات 31.68 هــزار ت ــا توجــه ب ــه ب ک ــوده  ــن ب حــدود 41 هــزار ت

 ، ــر ــت تای ــی صنع ــن صنف ــار انجم ــاس آم ــر اس ــن ب ــت. همچنی ــوده اس ــل ب ــد داخ ــد تولی ــتر از رش ــته و بیش داش

ــاز  ــتر از نی ــه بیش ک ــوده  ــه ب ــون حلق ــدود 22 میلی ــال 1399 در ح ــواری در س ــی س ــای داخل ــد تایره ــزان تولی می

ــت. ــرده اس ک ــدان  ــت را دو چن ــن صنع ــای ای ــر محدودیت ه ــه تای ــد و واردات بی روی ــازاد تولی ــذا م ــت. ل ــی اس داخل

زیان ده شدن واحدهای تولیدی تایر ناشی از قیمت گذاری دستوری	 

یــک عامــل اثر گــذار دیگــر بــر عــدم ســودآوری تایرســازان در پایــان ســال 1400، بحــث آزاد نبــودن قیمت هــا اســت. 

 ، ــرخ دالر ؛ افزایــش ن قیمت هــا توســط ســازمان حمایــت تعییــن می شــود. هرچنــد محــرک افزایــش قیمــت تایــر

کامودیتی هــا در بازارهــای جهانــی و قیمــت نفــت اســت. امــا بــا بررســی رونــد نرخ هــای صنعــت  بــاال رفتــن قیمــت 

کــه  کــه تغییــر نرخ هــا معمــوال بــا تاخیــر اتفــاق می افتــد،  باالخــص نــرخ مــواد اولیــه تولیــد تایــر مشــخص شــد 

بررســی ها نشــان داد ایــن امــر منجــر بــه زیــان ده شــدن 17 درصــدی تایرســازان در پایــان ســال 1400 شــده اســت. 

کارخانه های تایرسازی	  عدم اجرای برنامه های توسعه ای در جهت افزایش ظرفیت های رقابتی در 

بــه دلیــل مشــکالت تحریــم و افزایــش نــرخ ارز امــکان خریــد ماشــین آالت جدیــد و یــا نصــب تجهیــزات جدیــد 

ــذا بســیاری از  ــه مراتــب نســبت بــه ســال های قبــل ســخت تر شــده اســت و ل کارخانه هــای تایرســازی ب ــرای  ب
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کارخانجــات تایرســازی تــوان تولیــد محصــوالت متنــوع و جدیــد متناســب بــا نیــاز خودروهــای جدیــد را ندارنــد.

عدم بهر ه گیری تولیدکنندگان تایر از جدیدترین استانداردهای روز تایر	 

بــه  موســوم  اروپایــی  جملــه اســتانداردهای  از  تایــر  صــادرات  بــرای  ســخت گیرانه  اســتانداردهای  وجــود 

، مصــرف ســوخت و ترمزگیــری بهتــر در جــاده خیــس موجــب  E-MARK و SWR در زمینــه کنتــرل صــدای تایــر

ــا چالــش مواجــه باشــند.  شــده اســت تولیدکننــدگان تایــر جهــت صــادرات بــه بازارهــای اروپایــی ب

7-نتیجه گیری و پیشنهادات

بررســی آمــار تولیــد، مصــرف، صــادرات، واردات و ابالغیه هــا در صنعــت تایــر ســواری و همچنیــن بررســی چالش هــای 

ســطح کالن و بنــگاه ایــن صنعــت در ســه ســال گذشــته از قبیــل نوســانات قیمــت نفــت، تحریم هــا، بودجــه و شــرایط 

، تولیــد مــازاد نیــاز بــازار  اقتصــادی، افزایــش قیمــت مــواد اولیــه و نــرخ تــورم، واردات بی رویــه و افزایــش انباشــت تایــر

و نبــود تقاضــای مناســب بــا تولیــد، بی تاثیــر بــودن ابالغیــه مجــوز صادراتــی بــر صــادرات مــازاد تولیــد، قیمت گــذاری 

کارخانه هــای تایرســازی، عــدم  دســتوری، عــدم برنامه هــای توســعه ای در جهــت افزایــش ظرفیت هــای رقابتــی در 

تکمیــل پروژه هــای توســعه تولیــد داخــل، فرســوده بودن تجهیــزات و ماشــین آالت خطــوط تولیــد تایــر و وجــود 

کارخانه هــای تایرســازی  اســتانداردهای اروپایــی ســخت گیرانه بــرای صــادرات درنهایــت منجــر بــه زیــان 17 درصــدی 

در پایــان ســال 1400 شــده اســت. فلــذا پیشــنهادات زیــر در جهــت برون رفــت از ایــن چالش هــا قابــل بیــان اســت:

1-7-حمایت دولت از ارتقاء صنعت تایر
، از ارتقاء صنعت تایر کشور حمایت نماید:  پیشنهادی می شود دولت از طریق اقدامات زیر

تدوین برنامه توسعه ای صنعت تایر برای تولید کنندگان؛ -

کیفیــت تایرهــای تولیــدی:  - تعریــف ســازوکارهایی بــرای کمــک بــه افزایــش ظرفیت هــای تولیــد و بهبــود تنــوع و 

از جملــه امــکان بهره منــدی تولیدکننــدگان از منابــع مالــی نظیــر بــازار ســرمایه جهــت اجــرای طرح  هــای 

کوتاه مــدت و بلندمــدت، نوســازی ماشــین آالت و تجهیــزات تولیــد تایــر )اعــم تامیــن از داخــل یــا  توســعه ای 

واردات(، ارتقــا فناوری هــای تولیــد مطابــق بــا اســتانداردهای روز )از جملــه بــرای اخــذ تائیدیــه E-Mark و 

کاهــش هزینه هــای تامیــن مــواد اولیــه. SWR( و 

2-7-شفاف سازی و اصالح ابالغیه مجوز صادراتی بر صادرات مازاد تولید
در ارتبــاط بــا شفاف ســازی و اصــالح ابالغیــه شــماره 1400/5823 مــورخ 1400/06/14 می تــوان بیــان داشــت، بــا 

کارخانجــات، پیشــنهاد می شــود ابالغیــه فــوق  توجــه بــه موجــودی دو نــوع تایــر ســواری رادیــال و ســواری بایــاس در 
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کــدام از انــواع تایرهــا بــه تفکیــک مشــخص نمایــد و همچنیــن بــا توجــه بــه  بــه طــور دقیــق صــادرات مــازاد را بــرای هــر 

، بــرای حمایــت بیشــتر از تولیدکننــدگان درصــد صــادرات ایــن تایرهــا از ده درصــد بیشــتر شــود تــا باعــث  انباشــت تایــر

کاهــش قیمــت تایــر در بــازار داخــل، باالرفتــن تقاضــای  کــه ایــن امــر موجــب  کارخانه هــا شــود  کاهــش انباشــت تایــر در 

مصرف کننــده و انگیــزه تولیدکننــده جهــت افزایــش تولیــد می گــردد.

3-7-جلوگیری از واردات تایرهای بی کیفیت
، بــازار   ایــران بــدون آنکــه از مزایــای پیوســتن بــه ســازمان تجــارت جهانــی بهره منــد شــود بــا تعرفه هــای غیــر موثــر

کاالهــای خارجــی شــده اســت. تایرســازان داخــل تنهــا از محصــوالت صاحــب برنــد دنیــا ضربــه  خوبــی بــرای واردات 

کــه تولیدکننــدگان  نمی خورنــد بلکــه دشــمن بــزرگ آنهــا کاالهــای چینــی ارزان و بعضــا کم کیفیــت اســت. شــکی نیســت 

کیفیــت خــود را مــدام افزایــش دهنــد تــا از غول هــای تایرســازی جهــان جــا نماننــد، امــا هنــگام روبــه رو شــدن بــا  بایــد 

کاهــش قیمــت بــه جنــگ واردات رفــت. فلــذا بایــد دو اقــدام صــورت  کیفیــت یــا  دامپینــگ دیگــر نمی تــوان بــا بهبــود 

گیــرد: 1- بــرای واردات تایرهــای چینــی، افزایــش تعرفه هــا )مثــال تــا 80 درصــد( یــا تعرفه  هــای حفاظتـــی1یا ترکیبــی از هــر 

کــه بــا کمبــود عرضــه مواجــه نیســتند جلوگیــری  گرفــت. 2- از واردات تایرهــای دارای تولیــد داخــل  کار  دو ابــزار را بــه 

بــه عمــل آیــد.

کارخانه ها کارگروه تنظیم بازار و جلوگیری از زیان ده شدن  4-7-ارزیابی مجدد قیمت تایر در 
، 30 درصــد آنهــا بــه صــورت وارداتــی تهیــه می شــود و همچنیــن در  از 100 قلــم مــاده اولیــه اســتفاده در تولیــد تایــر

کــه متاثــر از نــرخ ارز نیــز بــوده اســت و  چنــد مــاه گذشــته عــالوه بــر باالرفتــن قیمــت مــواد اولیــه در بازارهــای جهانــی 

ایــن موضــوع بــه هزینــه تایرســازان نیــز اضافــه شــده اســت. همچنیــن 70 درصــد مــواد اولیــه مــورد اســتفاده در ســاخت 

کثــر ایــن مــواد اولیــه داخلــی از طریــق بــورس کاال خریــداری می شــوند کــه قیمت  شــان  تایــر در کشــور تولیــد می شــود و ا

بــه صــورت شــناور تعییــن می شــود. بــه همیــن دلیــل نمی تــوان قیمــت مــواد بــه کار  رفتــه در زنجیــره تولیــد تایــر را متغیــر 

و براســاس نــرخ ارز و تــورم تعییــن کــرد و در انتهــای زنجیــره تولیــد، قیمــت تایــر را بــه صــورت دســتوری متوقــف کــرد. لــذا 

کارگــروه تنظیــم بــازار مــورد بررســی  پیشــنهاد می شــود قیمت گــذاری تایرهــای ســواری بــا توجــه بــه شــرایط جدیــد، در 

قــرار گیــرد. 

1. Safe Guard
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فهرست منابع

انجمن صنفی صنعت تایر -

؛ تنهــا، مصطفــی؛ تقوایــی، ســعید، غالمرضــا. )1389(. ســند چشــم انداز صنعــت تایــر  - ؛ امامــی، ناصــر کبــر توانــا، ا

. چــاپ اول  ایران.انتشــارات فــراز اندیــش ســبز

- 3746304 : روزنامه دنیای اقتصاد، اسفند 1399، شماره خبر

، شهریور 1400 - ماهنامه دنیای الستیک و تایر

، آبان 1400 - ماهنامه دنیای الستیک و تایر

- /https://brandirectory.com موسسه برند دایرکتوری

- https://www.mimt.gov.ir ،وزارت صنعت، معدن و تجارت
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