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شده  لیجهان تبد ع ی صنا نی از مهم تر ی کیبه  یزه صنعت خودروساز امرو 
ها  ونیلیم روزانه .شود ی دشوار م اریبدون خودرو بس یکه زندگ  چرا .است

  نیا تی نشان از محبوب نیها در رفت و آمد هستند که ا ابانیخودرو در خ
 .باشد ی صنعت م 

 میآن خواه خچهیو تار یصنعت خودرو ساز  ی مقاله ما به بررس نیا در
 .پرداخت

 .دیما همراه باش با

 

 ی صنعت خودروساز  1#

 .و ابداع است تیاز علم و فن، دانش، خالق ی بیترک ی خودروساز  صنعت
بازار و   د،یتوسعه، تول ،یطراح ری نظ یی صنعت متشکل از بخش ها نیا

صنعت هستند که در   نیاز ا ی ها بخشها و کارخانه شرکت  .فروش است
طور  به .باشند ی م لیدخ هینقل لی و فروش وسا ی ابیساخت، بازار ،ی طراح 

 .است یدیشغل تول  کی یصنعت خودرو ساز  ی کل

 ی مختلف عرضه م  یها متیبوده و با ق ی ع یوس فیشامل ط دات یتول نیا
  .است یو اقتصاد ی اس یعوامل س لیها به دل متیدر ق تفاوت  شوند که

  دات یتول  نیا .شوند ی م دیتوسط کارخانه ها تول  ی انبوه  محصوالت 
  ی انیمشتر  جهینت  در .شوند ی فروش منتقل م یشده و به مکان ها یباربند

توانند به   ی ثبت نام کردند، م  ی موردنظر خود را به صورت دولت  یکه خودرو
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 یها یخودروها به گالر  نیاز ا یتعداد .کنند افتیاقساط در ایصورت نقد 
  نیتوجه به ا با .رسند ی شوند و در آنجا به فروش م  یفرستاده م  نیماش

 .شده است لیتشک   هیقطعات و مواد اول ،یانیم یکه خودرو از مجموعه ها
اجزا مانند  نیمرتبط با ساخت ا ع ی از صنا یگسترده ا فیط جهینت در

 .شود ی رنگ و... را شامل م ،ییایمیمواد ش ،ی نساج ،یفلز  ع یصنا

 یدار یخود را خر ازیموردن هیخودرو قطعات و مواد اول یکارخانه ها اکثرا  
و  یتوجه داشت که جمع آور   دیبا البته .کنند ی کرده و آن را مونتاژ م

 یاستراتژ  ن ی و تع  ی تی ریو توان مد ی دانش فن ازمندیمونتاژ قطعات، ن
با قطعات   ی م یشده ارتباط مستق  دیتول یخودرو تیف یک مناسب است و

 .دارد هیمواد اول

 دیدر تول ی راتیاز ابتدا تا به حال تغ یتکنولوژ  شرفت یتوجه به پ با
صنعت   خچهیدر ادامه شما را با تار ما خودروها به وجود آمده است و

 .کرد م یخودرو آشنا خواه
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 رانی در ا یصنعت خودروساز  خچهی تار  2#

  نیشاه مردم با ا نی به نام فورد به دستور مظفرالد لیاتومب نی ورود اول با
 انیدربار یلوکس تنها برا لهیوس کی آن زمان خودرو  در  .آشنا شدند لهیوس
فقط  یدوران پهلو انیپا  ی عنیاز گذشت چند دهه   بعد .شد ی م  ی تلق 

 .شد ی خودرو به کشور وارد م  یتعداد محدود

مناسب خودرو، واردات  یده هادوم با احداث جا  ی از جنگ جهان بعد
 .کرد دایآن کاهش پ متیو ق افتی شیخودرو به کشور افزا 

 

  ی بهره مند شدند و حمل و نقل عموم  لهیوس نیاز ا یشتر ی افراد ب جهیدرنت
 .افتیگسترش  ی درون و برون شهر 
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مرتب بود که در  یخودرو در کشور، کارخانه خودروساز  دیکارخانه تول نیاول
شرکت  یها لیفروش اتومب ی ندگیعنوان نما به شد و سی تأس 1336سال 

و   دیکارخانه تول نیا البته .دیُرِور با نام کارخانه لندُرِور در تهران به ثبت رس
مجوز   1342اقتصاد سال  وزارت  .آغاز کرد 1341مونتاژ را رسما  از سال 

از آن که مونتاژ خودرو در داخل  پس  .خت را در داخل کشور صادر کردسا
 یبا هدف مونتاژ خودروها یی ها شرکت واردات انجام شد، یکشور به جا

 .شدند لیتشک ی خارج

 ی نام فعل با کارخانه خاور است که 1338در سال  ونیکام دکنندهیتول نیاول
 1335سال  در .کند  ی م دیشرکت بنز را تول یها ونیکام  زل،یخودرو د  رانیا

 .دی گرد سیتأس رانیا پیج ی شرکت پارس خودرو، با نام شرکت بازرگان
که   رانیموتور ا الندیو ل ادی، زام1341خودرو سال  رانی ا ری نظ یی ها شرکت

سال  پای، سا1344کاوه سال  رانی، ا 1342 سال همان شهاب خودرو است،
 .شدند سیتأس 1349و مزدا سال  1345

  ی به علت وابستگ یخودروساز  یوقوع انقالب، اغلب شرکت ها با
 ،یلیجنگ تحم در .سهامداران عمده به دربار به نفع دولت مصادره شدند

 .خود قرار دادند تیکمک به جبهه جنگ را اولو یخودروساز  یشرکت ها
  ی و بهبود درآمد عموم  یدرآمد ارز  ی ناگهان شی با افزا ی لیاز جنگ تحم پس

 .افتیو فروش خودرو رونق  د ی و خر یشهروندان، صنعت خودروساز 
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 خودرو در داخل کشور  دیمشکالت تول 1-2#

در   یاز صنعت خودروساز  تیحما یبرا ی قانون  1390تا  1372 یسال ها از
قانون موجب محدود شدن واردات خودرو به  نیا .شد بیکشور تصو 
 یها تیقانون دولت خود را موظف به انواع معاف نیا طبق .کشور شد

سهام شرکت  یو واگذار  ی مال یکمک ها  ،ی قانون یها  تی حما ،یاتیمال
 نیشکوفا شدن ا یبورس به عموم مردم برا قیاز طر یخودروساز  یها

 یداخل با کمک شرکت ها یخودروساز  یشرکت ها جهینت در .صنعت کرد
مناسب  یاز خودروها یتعداد دیخط تول ،ی و ژاپن یکره ا ،ی معتبر فرانسو

سمند به   ی رانی ا یدوره خودرو نیا در .و به روز را در کشور به راه انداختند
 .شد ی طراح  ی عنوان خودرو مل

آغاز  لیخود را به دل یهمکار  ،ی خارج ی، شرکا1394تا   1390 یسال ها از
سال ها   نیا در .قطع کردند ایکاهش داده  ی ران یا یها با شرکت ها میتحر

  زیواردات خودرو ن  یبر صنعت خودروساز  نیسنگ یبا وجود فشارها
  ی قبل متیکه نرخ ارز به سه برابر ق ی در حال 1391سال  در .افتی  شیافزا

  متیارزان به مردم و سرکوب ق متیبا ق ی التیارائه تسه با بود، دهیخود رس
  1392ها در سال  انیز نیا شدند و اندهیز یخودروساز  یها شرکت ها

 .بازار خودرو راکد شد جهیشد. در نت شتری و ب شتریب

  ران،یا یها میموقت تحر انیبرجام و پا یبه بعد با امضا 1394سال  از
بزرگ  یشرکت ها جهینت در .دوباره رونق گرفت ی صنعت خودروساز 

موجب   ی خارج یبا شرکت ها یی قراردادها  یکشور با امضا یخودروساز 
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  .شدند 1395و   1394 یشده در سال ها دیتول یتعداد خودروها  شیافزا
نرخ  دیشد شی و افزا  کایجانبه توسط آمر  کی یها میتحر   جادیبا ا مجددا  

خودرو  دیتول  زانیم جهینت در .از کشور خارج شدند ی خارج یارز، شرکا
 .شد دا یپ یدر صنعت خودروساز  ی و دوباره مشکالت افتیکاهش 

 

 در جهان  یصنعت خودروساز  خچهی تار  3#

اختراع  ی نیماش ی ک یبلژ کی نیبار در چ نیاول یبرا یالدیم 21از قرن  قبل
نقطه   21از قرن  بعد .بخار را داشت لهیبه وس یی جا به جا یی توانا کرد که
  ی مدرن، موتور احتراق داخل یصنعت خودروساز در روند تکامل  نیآغاز

آن در سال   افتهیاختراع شده و نمونه تکامل  1860سال  در بوده است که
 .شده است دیتول 1876
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بنز را  یخودرو نیبه نام کارل بنز، اول ی مخترع آلمان کی  1886سال  در
  بود که خودرو را به شکل  یفرد  نیاول او .اختراع کرده و به ثبت رساند

 .اختراع کرده است یامروز 

خودرو مسافرت کردند  نیاو با ا یتجار  کی بنز و برتا بنز، همسر و شر کارل
خود را  یدیتول  یخودرو یها تیقابل لومتر،یک 106کردن مسافت  ی ط با و

 .نشان دادند

 

، شرکت آرمان پژو 1889در سال  ی صنعت خودروساز   شگامانیاز پ ی کی
دوچرخه پرداخته و سپس به  دیشرکت ابتدا به تول نیا  .فرانسه بوده است

  دیفرانسه تول یسه هزار خودرو برا  حدود  خودرو گام برداشت و دیتول یسو
  یها ریکه از تا ی برند خودروساز  نی نخست نیهمچن .کرد و به فروش رساند

 .تفاده کرد، برند پژو استمحصوالت خود اس یبر رو ی ک یالست
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جاده ها   ی موتور قدرتمند بود و راه  یکه دارا یی خودرو نی اول 1908سال  در
 کرده و ساخته است؛ ی فورد آن را طراح یهنر  است که ی شد، فورد مدل ت

تر  ع یسر یشرق ینسبت به اروپا کایدر آن سال خودرو در آمر  نیبنابرا
 .کالسکه و دوچرخه شد نیگزیجا
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خود به   یکار  یفورد با گسترش قلمرو 1930تا   1910 یفاصل سال ها حد
 الک،یهمچون کاد ی زمان خودروسازان  نیهم در .افتیراه  یی اروپا یبازارها

  یخودروساز  صنعت خود را آغاز کردند و تیفعال لیبنز، شورلت و اولدزموب
 .درآمد یبه شکل امروز 

در   وتایتو رویش یبا نام ک یبرپا کردن کارخانه خودروساز  با زیها ن یی ایآس
وارد  زیها ن ی ژاپن کرده و دیرا تول وتایتو  یخودرو ن ی نخست 1937سال 

 شدند. ی صنعت خودروساز 

 


