ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی واﮔﻦ ﺳﺎزی ۴۰
درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ دارﻧﺪ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،ﻣﻨﺼﻮر ﻣﻌﻈﻤﯽ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻇﻬﺎرداﺷﺖ:
ﺻﻨﻌﺖ رﯾﻠﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺻﻨﻌﺖ رﯾﻠﯽ ﻣﺎ ﻫﻤﺴﻮ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :راهآﻫﻦ از ﻧﻈﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ،اﯾﻤﻨﯽ و ﻧﺮخ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای
ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻈﻤﯽ اﻓﺰود :در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه  ۸۸ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺻﻨﻌﺖ رﯾﻠﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻨﺎ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای درﺳﺖ ﮐﻨﺪ و
ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاری آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار
ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻈﻤﯽ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻇﺮﻓﯿﺖ رﯾﻠﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
و اﻣﺮوز ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎزﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه واﮔﻦ  ۳۰ﺗﺎ  ۴۰درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺧﺎﻟﯽ دارﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻠﻘﻪ
واﺳﻄﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻮان داﺧﻞ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ؛ ﺷﻮرای
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ  ۲ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه واﮔﻦ ﻣﺘﺮو ﻣﺼﻮﺑﻪای داد
ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ وزارت ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ
 ۶۳۰دﺳﺘﮕﺎه اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ۴ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﻗﺮارداد ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻧﺪه داﺧﻞ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای داﺧﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر آن ﺻﺎدرات ﺑﺎﺷﺪ؛
در دﻧﯿﺎ  ۲ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای داﺧﻞ و
دﯾﮕﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﺻﺎدرات اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﺻﺎدرات

ﻫﺴﺘﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺑﺮﺟﺎم ۶
ﻗﺮارداد ﺧﻮدروﯾﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺧﻠﯽ-ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ و
اﯾﻦ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۳۰درﺻﺪ آن ﺗﻮﻟﯿﺪات را ﺻﺎدرات
ﮐﻨﺪ .ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎزار ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎزار واردات ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
داﺧﻠﯽ-ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزار ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻫﻢ ﻣﺎ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺜﻼ ً ﻣﺎ ﺑﻪ رﻧﻮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺻﺎدرات  ۳۰درﺻﺪی ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﻧﻮ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺻﺎدرات ﺑﻪ
ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﻈﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﻻن
 ۳ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺸﺖ درب اﺗﺎق ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ و ۱.۳
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ آوردهاﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ درد ﻣﺎ
ﻧﻤﯽﺧﻮرد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻞ ﻣﺎ را ﻫﻢ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ .روسﻫﺎ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ اﻣﺎ درﺻﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ در داﺧﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﮑﻞ داﺧﻞ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ رﻓﻊ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ اﻋﻼم
وزارت اﻗﺘﺼــﺎد و داراﯾــﯽ در دوﻟــﺖ ﯾــﺎزدﻫﻢ  ۱۳ﻣﯿﻠﯿــﺎرد دﻻر
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر آن در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و
ﻣﻌﺪن ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ رﻗﻢ  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﺲ از ﺑﺮﺟﺎم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
وی اﻓـﺰود :اﻣـﺎ آﻧﭽـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ  ۱.۳ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻠﻘﻪ واﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه واﮔﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ
و ﻇﺮﻓﯿﺖ واﮔﻦﺳﺎزﻫﺎ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﻘﺮونﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﯿﻮب واﮔﻦ ﺳﺎزﻫﺎی ﻣﺎ ﺿﻌﻒ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء ﺳﻔﺎرش اﯾﻦ واﮔﻦﺳﺎزﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎل
ﺷﻮﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان اﻓﺰود :در ﺣﻮزه رﯾﻠﯽ
اﻣﮑﺎن ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﯾﻢ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ واﮔﻦﺳﺎزﻫﺎی

داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﺻﻨﻌﺖ و وزارت اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻼش
ﮐﺮدﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﺳﺎﺣﺖ واﮔﻦ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ واﮔﻦﺳﺎزﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮﺑﯽ در ﺻﻨﻌﺖ رﯾﻠﯽ ﮐﺸﻮر در آﯾﻨﺪه رخ ﺧﻮاﻫﺪ
داد.
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