ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎک ﭘﻠﯿﻤﺮی اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺎرا در ﮐﺸﻮر؛
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻼش ﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮓ راﯾﺰﮐﻮ و اروﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮو -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ زﻧﮕﻨﻪ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎک ﭘﻠﯿﻤﺮی ﺗﺎرا و ﻧﻮار آب ﺑﻨﺪی دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ در ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ راﯾﺰﮐﻮ در ﻣﺮاﺳﻤﯽ
رﺳﻤﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﯿﺎ ،ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ و ﻓﺮﺷﺎد ﻣﻘﯿﻤﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮان ﺧﻮدرو و
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺻﻤﺪی ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮓ راﯾﺰﮐﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اروﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮو )از زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی
راﯾﺰﮐﻮ( رﺳﻤﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﺻﻤﺪی درﺑﺎره وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد» :ﺑﺎک ﭘﻠﯿﻤﺮی ﺗﺎرا ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﻮرو ۶
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﺑﺎ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی داﻧﺶ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از آن رﺳﻤﺎ در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺎرا ﭘﻤﭗ و ﮔﯿﺞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﻪ داﻧﺶ آن در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻮد داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی
ﺷﺪ و از اﯾﻦ ﭘﺲ در راﯾﺰﮐﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻨﺞ ﻻﯾﻪ ﮐﻪ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺨﺎر و آﻟﻮدﮔﯽ
ﻫﻮا ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی دارد دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی آن در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دارد.
ﻗﻄﻌﻪ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه رادﯾﺎﺗﻮر ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ در دوره ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل در داﺧﻞ ﺑﺎ ﻻﯾﺴﻨﺲ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات از اﯾﻦ ﭘﺲ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.

در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻓﺮﺷﺎد ﻣﻘﯿﻤﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎک
ﭘﻠﯿﻤﺮی ﺗﺎرا اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :اﯾﺮان ﺧﻮدرو در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ اﻣﺴﺎل  ۱۸ﻃﺮح را ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و در
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺧﻮدرو ﺗﺎرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻦ ﺧﻮدرو داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی ﺷﺪه و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد .در واﻗﻊ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ،در ﭘﺎﯾﺎن آذر ﻣﺎه ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﮐﻮرد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ و در ﺷﺸﻢ ﺑﻬﻤﻦ
ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو در ﺳﺎل  ۹۷ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻗﻄﻌﻪ
ﺳﺎزان و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺑﻪ  ۵۰۰ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی ﻗﻄﻌﺎت اداﻣﻪ دارد و ﺣﺘﯽ در ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎی
داﺧﻠﯽ ،ﺑﻨﺎ ﺷﺪه از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
دﻧﺒﺎل ﺷﻮد«.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﯿﺮاژ ﮐﻠﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺎرا از روزاﻧﻪ  2دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ روزاﻧﻪ  6دﺳﺘﮕﺎه

در ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

