از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ
داﺧﻠﯽ؛ آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮓ ﻗﻄﻌﻪ
ﺳﺎزی راﯾﺰﮐﻮ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ زﻧﮕﻨﻪ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،آﺑﺎن ۱۳۹۸
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزی در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ ای
ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺬر از ﮔﺰﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،آﺧﺮﯾﻦ

دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﺮح
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻗﻀﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﭘﯿﺸﺒﺮد روﻧﺪ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو
دارد ،اروﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺘﯽ

ﺧﺒﺮی ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد.

آرﻣﺎن ﻣﻮﺳﻮی ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اورﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ داﺧﻠﯽ ﺳﺎز

ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ ارزﺑﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از
دﺳﺘﺎورد ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اروﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮو در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﻞ ﺗﺎزه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﺎک ،ﮐﻨﯿﺴﺘﺮ و ﻗﻄﻌﺎت
ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺸﺎن،
وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ راﯾﺰﮐﻮ از ﯾﮑﯽ از
ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﻪ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آرﻣﺎن ﻣﻮﺳﻮی» :ﺗﻌﺪادی از ﭼﮏ ﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮرده و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮاری

روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﺳﯿﻠﯽ ﺻﻮرﺗﺶ را ﺳﺮخ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد و در اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﯽ ﻣﻬﺮیﻫﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزان ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎن ارﺗﻘﺎء اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﯾﻮرو  ٦را دارا
ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺳﻪ ﺧﻮدروی ﭘﮋو ٣٠١؛  ٢٠٠٨و ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ  C۳ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺣﺪودی در اﯾﻦ ﭘﻠﺖ ﻓﺮمﻫﺎ داﺧﻠﯽﺳﺎزی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اورﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮو ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد» :از ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۷ﻫﺰارﻣﯿﻦ ﭘﮋو  ۲۰۰۸ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ
رﺳﺎﻧﯽ را داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی ﮐﺮدﯾﻢ و اﮔﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ آﻏﺎز ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و

ﺧﺮوج ﭘﮋو از اﯾﺮان ،ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ  ۱۰ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه  ۲۰۰۸ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﻪ رو ﻣﯽﺷﺪ«.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی ﭘﮋو  ۳۰۱از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺟﺪی اﯾﺮان ﺧﻮدرو اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد» :اواﺧﺮ

ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی  ۳۰۱ﺗﮑﻤﯿﻞ و در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی ﭘﮋو  ۳۰۱ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﮋو  ۲۰۰۸اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ» :در

راﺳﺘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﮋو  ٣٠١ﻗﺮارداد ﻓﻌﺎل دارﯾﻢ«.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮓ راﯾﺰﮐﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزی اروﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮو ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ

ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ واﺣﺪ ﻧﻮآوری ،از اﯾﺪه ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎی اﻓﺮاد ﺧﻼق و ﺻﺎﺣﺐ ﻓﮑﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﻄﻌﻪ
ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻬﺮوز ﮐﺸﺎورز ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری راﯾﺰﮐﻮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ راﯾﺰﮐﻮ آﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﯾﺪه
ﻫﺎی ﺗﺎزه و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮ روی آن ﻫﺎ ،ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ
ﺳﺎزی را ﻫﻤﻮار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و از اﯾﻦ رو در ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ
ﻧﻮآوری راﯾﺰﮐﻮ ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ اﯾﺪه ﺑﺎز اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ در راﺳﺘﺎی ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،از ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ دﻋﻮت
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﻮد.

در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻨﯿﺎد ﺧﯿﺮﯾﻪ راز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ از ﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮓ راﯾﺰﮐﻮ در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﻪ اﻫﺪای ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور
ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل در ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اورﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮو ،ﭘﺮﺗﻮﻓﺮازان وﻣﺎدﭘﺎرت،
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ در راﺳﺘﺎی
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺸﺪﯾﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
راﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد اﻣﺎ راﯾﺰﮐﻮ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺮ روﯾﮑﺮد و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

