ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت
ﯾﺪﮐﯽ در دوران ﺗﺤﺮﯾﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز و ﺑﺮوز ﺗﻨﮕﻨﺎی ﺗﺤﺮﯾﻢ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺪرن و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻗﻄﻌﺎت رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻫﻨﻮز آﺛﺎر واﻗﻌﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ روی ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروی
اﯾﺮان ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮد را روی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
ﺧﻮدروﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﺮ روال ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ
اﻟﺘﻬﺎب و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮدروﯾﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻐﺮ روال
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﻮد اﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪ و اﺟﺮای آن ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﻟﺘﻬﺎب ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮی در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو و ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ورود ﺧﻮدرو ﻫﺎی وارداﺗﯽ  CBUﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮازات آن واردات
ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .در وﻫﻠﻪ
اول ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﺗﻐﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺑﺎزار ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﺿﺮوری ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺎزار ﻧﺎﯾﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻗﻄﻌﻪ اﯾﯽ
ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﺑﻪ ﻟﻄﻒ دﻻﻻن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد
ﺳﺮدرﮔﻢ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺎﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎز و ﻣﻮﻧﺘﺎژی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻓﺮﺻﺖ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﺮان ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﺪرت و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد در ﺑﺎزار ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﻋﻈﯿﻤﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزی ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را دارﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت را ﺟﺰء
اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺳﻌﯽ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮآﻣﺪه اﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎل ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎری ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪه و
وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روال ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺷﺒﮑﻪ ای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺑﯿﺶ از  ۱۴۰ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر راه اﻧﺪازی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻮد روش ﺑﺮد -ﺑﺮد را ﮐﻪ روش ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮو در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻇﻬﺎر ﺷﺪه از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺪون و
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻻزم در ﻫﺮ دو ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت
ﯾﺪﮐﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪل ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﺮ دو ﺑﺮﻧﺪ  MVMو  CHERYاﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻃﺮ را ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻂ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﻠﻠﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﺗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ رﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی
ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی  15ﺳﺎﻟﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ،و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﮐﻨﺎر ﺗﻌﺪد ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز دﻧﯿﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﺠﯿﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺨﺶ آﯾﻨﺪه روﺷﻦ ﺗﺮی در ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﻮدرو اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ
رﺳﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ آدرس  www.mvmco.irاز آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی
آن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

