دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﯿﺮو ﻣﺤﺮﮐﻪ و ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزی :داﺧﻠﯽ
ﺳﺎزی ﺗﺎرا  ۹۹.۵درﺻﺪ اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺗﺎرا ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ،ﭘﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدرو ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻇﺎﻫﺮا ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ
ﺧﻮدرو اﯾﺮان را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﯿﺮو ﻣﺤﺮﮐﻪ» ،ﻣﯿﺰان داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی ﺗﺎرا ۹۹.۵
درﺻﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﭘﮋو در اﯾﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﮑﺎپ ،ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺪان

اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﮋو  ۳۰۱ﺑﺎ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی ﺑﺎﻻ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻇﻬﻮر دوﺑﺎره ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﻗﻄﻊ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﭘﮋو ،اﯾﺮان ﺧﻮدرو را ﻣﺠﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﺮاﺗﯽ در ﻇﺎﻫﺮ  ،۳۰۱ﻧﺴﺨﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺰه آن را رواﻧﻪ ﺑﺎزار
ﮐﻨﺪ.
ﺗﺎرا ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ،ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آن ﻫﻢ در دو ﻧﺴﺨﻪ دﻧﺪهای و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ.
اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺮ روی ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی ﺗﺎرا ،ﺗﺎﮐﯿﺪ زﯾﺎدی دارد ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم و
ﻣﻮﺗﻮر اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﮋو ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎل» ،آرش ﻣﺤﺒﯽ ﻧﮋاد« ،دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان،
در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻇﻬﺎراﺗﺶ در ﺧﺼﻮص ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی ﺗﺎرا ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻤﮕﻦ ﻧﯿﺮو ﻣﺤﺮﮐﻪ و ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزی ﮐﺸﻮر
ﮔﻔﺖ:

»ﺧﻮدروی ﺗﺎرا ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮدروﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ  ۹۹.۵درﺻﺪ داﺧﻠﯽﺳﺎزی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺧﻮدروی ﺗﺎرا ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮدروﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﺎ  ۹۹.۵درﺻﺪ داﺧﻠﯽﺳﺎزی ﺷﺮوع و
ﻗﺮاردادﻫﺎی آن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮای ﺧﻮدروی ﺗﺎرا ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو
اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﺤﺚ ﮐﻼن ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،ارز و… را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺧﻮدروی ﺗﺎرا را ﻫﻢ ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ«.

ﻣﺤﺒﯽ ﻧﮋاد اداﻣﻪ داد» :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو داده اﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺎرا و ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ
و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ آن را از ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدروﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ ،ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﻧﻈﺎم ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﮕﺎر ﺧﻮدروﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و
از ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس درﺳﺖ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎرا ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
و دﻗﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻮان و ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮﺗﻮر اﯾﻦ
ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﻔﺖ درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر  TU5ﻓﻌﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.

ﻣﺤﺒﯽ ﻧﮋاد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی و ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزی در ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ
ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﻮق دارد ﺗﺎ ﻫﻤﭙﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و اﮐﻨﻮن راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻓﻖ
 ۱۴۰۴ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزی ﺧﻮدرو ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ» :اﮔﺮ در دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه از ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ﺧﻮدرو
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد آﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺣﺬف از ﺑﺎزار و ﺑﯿﮑﺎری ﮐﺎرﮔﺮاﻧﺸﺎن روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ
ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﮐﺎری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺠﺪد ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﮐﻮب اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات در ﺷﺮاﯾﻄﯽ از ﺳﻮی دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﯿﺮو ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻼ در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﻤﻮاره ﺷﺎﻫﺪ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﺑﻮدهاﯾﻢ اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﯾﻤﻦ و ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﻮﻓﯿﻖ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

