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… ﻣﻌﺎون اﺳﺘﺎﻧﺪار اﻟﺒﺮز ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ 65
ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدرو و ﻣﻠﺰوﻣﺎت در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﻟﺒﺮز ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻄﻌﻪ در اﺳﺘﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺗﻮﻟﯿﺪی از ﻫﯿﭻ ﮐﺎری درﯾﻎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ… .

ﺷﺮﮐﺖ و ﮔﺮوه ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﻮدروی اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز
ﺻﻮرت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از
در ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی

ﮔﺠﺖ
۲۳:۴۸ – ۱۳۹۶/۰۴/۱۴
… .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯽ ام و در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر داوران را
ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺮی  3ﺑﯽ ام و در ﺷﺘﺎب ﮔﯿﺮی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب ﺑﻮد
اﻣﺎ در ﺗﺮﻣﺰﮔﯿﺮی ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ،اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺘﺎب ﮔﯿﺮی ﺧﻮب ،ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﻢ ﺗﻮرﺑﻮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﯿﻦ داوران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .آﻟﻔﺎروﻣﺌﻮ
ﺟﻮﻟﯿﺎ آﺋﻮدی … A4
… ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﯿﻮﻧﺪای ،اﻧﯽ ،ﺗﻮﺗﺎل و ﺷﻞ ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺎرس
ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺮارﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮد ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ
را ﭘﺮ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﺟﺮای ﻓﺎزﻫﺎی  15و  16ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺮارﮔﺎه ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ و ﻣﺒﻨﺎی اﺟﺮای ﻓﺎزی دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .اﻓﺘﺘﺎح ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ
اﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺮد ﺳﺎل  ،92ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن
از ﻓﺮوش ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ و ﻗﺮارﮔﺎه ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
ازﻓﺎزﻫﺎی اﯾﻦ …
… ﻣﯿﺮﻫﺎدی ﺳﯿﺪی ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
اﯾﺮان و واﺳﯽ واﻟﻮد ﺑﺎﺑﻮﺷﮑﯿﻦ ﻣﻌﺎون ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﺧﻮدروﺳﺎزی وزارت
ﺻﻨﺎﯾﻊ روﺳﯿﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ،
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎز ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎ و راﯾﺰﻧﯽ ﻫﺎی ﻻزم را
ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ،ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت در دو ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺳﺎل  1387ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو اﯾﺮاﻧﯽ در روﺳﯿﻪ و …
دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزاری ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و
ﺧﺮﯾﺪ و ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ

ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدرو اﻟﺒﺮز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﺴﯿﺎری
ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻄﺤﯽ ﺗﺮ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺻﻒ ورودی ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ
ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه از ﺳﺎﻋﺎت آﻏﺎزﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد .اﺳﺘﺎن
اﻟﺒﺮز و ﺷﻬﺮ ﮐﺮج ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ دارد در
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ …
… ،در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل روز ﺗﺐ و ﺗﺎب اﯾﻦ را دارد ﮐﻪ ﮐﺪام ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای
دﻟﺒﻨﺪش دﻟﭽﺴﺐ ﺗﺮﻧﺪ و در رﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺖ او ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺗﺮی دارﻧﺪ .از
ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ را
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﮐﻬﻨﻪ از ﺑﺎﻓﺖ
ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻃﻌﻢ دﻫﻨﺪه ،ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و رﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ… .
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺰان  ،ﻗﺮارداد ﺑﺎ رﻧﻮ ﺣﺮف و
ﺣﺪﯾﺚ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ وﺟﻮد آورد زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻨﺪی ﮐﻪ در ﻗﺮارداد ﺑﺎ رﻧﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺎدرات
30درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻣﻨﺼﻮر
ﻣﻌﻈﻤﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﮐﻪ در راس اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺣﻀﻮر داﺷﺖ،
اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ… ،
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺧﺒﺎر ﺧﻮدرو ،روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدروی اﻟﺒﺮز
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ روﯾﺪاد ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  96و دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮدرو ،ﻗﻄﻌﺎت و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ،واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎران اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دوره ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﺒﺮز ﺑﺎ دوره
ﻫـﺎی ﭘﯿﺸﯿـﻦ ﺗﻨـﻮع ﻣﺤﺼـﻮﻻت و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐـﺖ ﮐﻨﻨـﺪه در اﯾـﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺧﻮدرو …
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻋﺼﺮ ﺧﻮدرو  ،ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮدی ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه
ﺗﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎم اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ درﺧﻮر و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ،اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻟﺒﺮز را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ …
… .او اداﻣﻪ داد :ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدرو اﻟﺒﺮز ﺟﺎی ﺧﻮد را در ﺗﻘﻮﯾﻢ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮐﺮده و ﺣﻀﻮر ﺟﺪی و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻢ از
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ

ﺑﺎزار ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﮐﺮج و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ آن ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ …
ﮔﺮوه ﺧﻮدروﯾﯽ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻮرا ﺑﺮای
ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار اﻧﺤﺼﺎری دارﻧﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ
ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
رﺿﺎ ﺷﯿﻮا ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺼﻮب ﮐﺮد،
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ را ﯾﮏ ﺳﺎل …
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