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ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ
و ﮐﺮه ای  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ زﻧﮕﻨﻪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو اﯾﺮان ﺑﺎ اداﻣﻪ وﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ
ره ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺑﺎزار اﯾﺮان در ﻃﯽ ده ﺳﺎل ﮐﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد

ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻧﺪک اﻣﯿﺪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﺑﺘﺪای دﻫﻪ  80ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدرو ﻣﻠﯽ و دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی روز ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﮐﻤﺮﻧﮓ و ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﻮد.
اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﭼﻨﺪ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ و ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺷﺪن اﯾﺮان ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭼﻮن ﻣﺎﻫﻠﻪ )ﺳﺎزﻧﺪه اﺟﺰا و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﺗﻮر( ﺑﻨﺘﻠﺮ )ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ(،
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﭘﺎورﺗﮏ وﭘﺎﻧﭻ )ﺳﺎزﻧﺪه ﻗﻄﻌﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت و ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ( وارد ﻓﺎز ﻫﻤﮑﺎری و اﻧﺘﻘﺎل
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻋﻠﯽ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺛﻤﺮه اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری در ﺣﺪود 2.5
ﺳﺎل دﯾﮕﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻫﻮﯾﺪا ﺷﻮد.

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﻣﺎژوﻻر )ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﮕﻤﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ(،
ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﮐﺴﻞ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻨﺮﺑﻨﺪی و ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺗﻮر و ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان
ﺧﻮدرو و ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺎزه اش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﻇﺮف  10ﺳﺎل آﯾﻨﺪه  23ﻣﺤﺼﻮ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺪل ﻫﺎی ﺳﺪان،ﻫﺎچ ﺑﮏ ،واﻧﺖ و…در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز آﯾﻨﺪه ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی و ﺑﺮﻗﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه و ﻋﺮﺿﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻨﯿﻦ ﻓﺎرﯾﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﺪ ﻃﻮﻻﯾﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎﻣﯽ ﭼﻮن ﻓﺮاری و آﻟﻔﺎروﻣﺌﻮ
را دارد ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در اﯾﺮان و داﺧﻞ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد.
ﺗﺎﺳﯿﺲ و اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺷﺮﯾﻒ و اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ در
راﺳﺘﺎی ﮐﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ اﺳﺖ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎ )ﭘﻨﯿﻦ ﻓﺎرﯾﻨﺎ( ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اوﻟﯿﻦ
ﺧﻮدرو اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و اﮐﺴﻞ ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻫﺎی ﮐﺮه ای و ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ در ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

