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ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ از ﺳﻮی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻮک ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر وارد و ﻓﻀﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﺎ رﮐﻮد ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﻼش اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﭘﺲ از ﺑﺮﺟﺎم ﺗﺤﻮل ﻣﺜﺒﺘﯽ را در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رادﯾﻮﺳﻬﺎم  ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ از ﺳﻮی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻮک ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر وارد و ﻓﻀﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﺎ رﮐﻮد ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﻼش اﯾﺮان ﺧﻮدرو
ﭘﺲ از ﺑﺮﺟﺎم ﺗﺤﻮل ﻣﺜﺒﺘﯽ را در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رﺿﯿﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ  :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﺟﺎم اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﮔﺎم ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ را در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ رﻓﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ  ،ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﭘﺲ از ﺑﺮﺟﺎم
ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی در ﺣﻮزه ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮد و ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻬﺘﺮی در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ  :ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎی ﻓﻦ آوری و داﻧﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﻮدرو در ﮐﺸﻮر ،از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو اﯾﺮان دﻧﺒﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﺮوز وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻣﺒﯿﻦ
ﺣﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود  :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ در
دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو آﻏﺎز ﺷﺪه  ،ﻗﻄﻌﺎ آﯾﻨﺪه ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮدروﺳﺎزی اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :اﻟﺒﺘﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﺮوز اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
ﺧﻮدروﺳﺎز وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ،ﻣﯿﺰان ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﻮدروﺳﺎز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو وﺟﻮد دارد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ
رود اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻮد.
رﺿﯿﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﺧﻮدرو اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻨﻮع ﺳﻼﯾﻖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ذاﺋﻘﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و از ﺳﻮﯾﯽ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ،اﯾﺮان ﺧﻮدرو در ﺣﻮزه ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮل در دو ﺳﻪ
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮﺑﯽ را داﺷﺖ و ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد

را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﻣﺸﺘﺮی اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻠﯿﻘﻪ ای ﮐﻪ دارد اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را از ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :اﻣﺮوز ﻧﮕﺎه ﻣﺠﻠﺲ و اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺎﯾﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ  ،در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن داﺧﻠﯽ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮارداد  ۰۱ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮم و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ داﺧﻠﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ  :ﻗﻄﻌﺎ اﺟﺮای دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪم اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺧﻮدرو
ﻫﺎﯾﯽ  ۰۰۱درﺻﺪ داﺧﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد دﯾﺪﮔﺎه ﭼﻨﺪان درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ داﺧﻠﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
وی اﻓﺰود  :ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ  ،ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ  ،ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﻮع
ﻣﺤﺼﻮل ،ﻈﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ را در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﺒﺮﺧﻮدرو
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮔﺎم ﻣﻬﻢ اﯾﺮان ﺧﻮدرو در ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺧﺎرﺟﯽ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﺧﺒﺎر ﺑﻮرس ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
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