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ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺳﺎﯾﭙﺎ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻧﺮخ ارز در ﮐﺸﻮر ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﮔﺮوه ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ روﻧﺪ
را ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ و اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻧﯿﻮز،
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﺮوش در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻢ روز ﻣﻠﯽ ﺻﺎدرات ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺤﺎق
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ،رﺿﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻓﻌﺎﻻن
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﮔﺮوه ﺳﺎﯾﭙﺎ
در ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دو اﺻﻞ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اول
ارﺗﻘﺎی ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﭙﺎ و ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﯾﺮان در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف و دوم
ﮐﺴﺐ ﺳﻮدآوری ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی و ارزآوری ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ دو اﺻﻞ ،ﺻﺎدرات ﺧﻮدرو در ﻣﺤﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮔﺮوه
ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻗﺮار دارد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺮوه
ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺻﻮرت SKD
رﺷﺪ  ۲.۵ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات
ﻗﻄﻌﺎت  CBUﻫﻢ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﺶ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل
ﺟﺎری ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎدرات ﮔﺮوه ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ  ۵۰درﺻﺪی
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﺮوش ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺳﺎﯾﭙﺎ در ﭘﻨﺞ ﻣﺤﻮر ﺗﺪوﯾﻦ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن ﻣﻮارد ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم رﺳﺎﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ:
در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎدرات ،ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوه ﺳﺎﯾﭙﺎ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺎزارﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻊ و ﺳﺪ ﺑﺰرﮔﯽ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ارز در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﺮوه وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل

ارز ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺣﺎل
ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ
را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮری ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﭙﺎ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮل ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮدرو ﻫﻢ در
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و ﮔﺮوه
ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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