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ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی رﻧﻮ ،ﻗﺮارداد ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻫﺎ را ﻗﺮاردادی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت رﻧﻮ در اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺗﯿﺮی ﺑﻠﻮره در آﯾﯿﻦ اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک
در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﯽ از اﯾﺪرو و ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮﺗﻮ
ﻧﮕﯿﻦ ﻧﺎﺻﺢ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﻔﺘﺨﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﻀﺎ ﻗﺮاردادی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ را ﺑﺎ اﯾﺪرو و
ﮔﺮوه ﻧﮕﯿﻦ در ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای رﻧﻮ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺮان
را ﺑﻪ اﻣﻀﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :در دﻧﯿﺎی رﻧﻮ اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﻮب ﺻﻨﻌﺘﯽ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ژﺋﻮﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﻨﯽ ﮐﻪ از
ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی رﻧﻮ ،ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ،اﻧﺘﻘﺎل
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی و ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﻪ روز و
ﺻﺎدرات در ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﮐﺎﻣﻞ ارزش در اﯾﺮان ﻣﺪﻧﻈﺮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻠﻮره ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ رﻧﻮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺪون وﻗﻔﻪ در اﯾﺮان از ﺳﺎل ٢٠٠٤
ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﻗﺮار داد ﺗﻌﻬﺪ
و ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﻮی ﻣﺎ را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در اﯾﺮان ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو اﯾﺮان ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻻزم را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک را ﺑﺎ دو ﺷﺮﯾﮏ
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺪرو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دوﻟﺖ و ﮔﺮوه ﻧﮕﯿﻦ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ،ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺎ ﺑﺎ دو ﺷﺮﯾﮏ
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در
آﯾﻨﺪه ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻗﺪﻣﯽ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و رﻧﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و ارزش ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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