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ﺻﻨﻌﺖ

ﺧﻮدروﺳﺎزی

ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﺗﺮی در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
دﮐﺘﺮ اﻧﺪی ﭘﺎﻟﻤﺮ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ آﺳﺘﻮن ﻣﺎرﺗﯿﻦ از اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﻤﭽﻮن
ﮔﯿﮕﺎﻓﮑﺘﻮری در ﺧﺎک اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی اﯾﻦ

ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

او در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و وزﯾﺮ ﺗﺠﺎرت ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺎﺗﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺮوج اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪن ﻓﺮوش
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ و دﯾﺰل ﺳﻮز در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل  2030ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

دﮐﺘﺮ اﻧﺪی ﭘﺎﻟﻤﺮ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺗﺮی در ﺧﺎک اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺻﻨﻌﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺟﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﭘﯿﺸﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺿﺮر ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ«.
او اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  800ﻫﺰار ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در ﺣﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﻨﮕﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺎﺗﺮی و ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﺎل  2026ﺗﻨﻬﺎ  50درﺻﺪ از اﺟﺰای ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﺻﺎدر ﮐﺮدن ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ

ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻬﺮدار وﺳﺖ ﻣﯿﺪﻟﻨﺪز زﻣﯿﻨﯽ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﻓﮑﺘﻮری در ﮐﺎوﻧﺘﺮی ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده

اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﮕﻮار ﻟﻨﺪرور ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﺟﮕﻮار ﻣﺪل  I-Paceﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻗﯽ اﺳﺖ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و

ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺴﻼ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی آن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﺷﻨﻪ آﺷﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﺮوش ﮐﻤﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

