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ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ‐ ﺣﻤﯿﺪ ﮐﺸﺎورز در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻂ واﻧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﻤﻦ دﯾﺰل در ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘ اﻟﺒﺮز ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺑﻬﻤﻦ ﮔﻔﺖ :اﯾﺮان ﯾ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو اﺳﺖ و ﺗﻨﻮع آب
ﻫﻮاﯾ ،ﺑﺰرﮔ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و وﺟﻮد ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾ ﺑﺎزار ﺧﻮب را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده وﻟ ﺑﺎﯾﺪ اراده و ﻓﺮ را ﺑﺎر ﺑﯿﺮﯾﻢ و از دل
.ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻪ ﮔﺰارش وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی »ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ« ﮐﺸﺎورز اﻓﺰود :از ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟ ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺳ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو
ﺳﺎزی وارد ﺷﺪﯾﻢ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌ ﮐﺮدﯾﻢ ﯾﺎد ﺑﯿﺮﯾﻢ .ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﯿﻢ در ﮐﻨﺎر  ۲۰۰ﻫﺰار ﺳﻬﺎﻣﺪار در ﮔﺮوه
ﺑﻬﻤﻦ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آرام آرام ﯾ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺸﻮﯾﻢ .ﻫﺮﭼﻨﺪ راه زﯾﺎدی دارﯾﻢ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو
.ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ذﻫﻦ دارﯾﻢ ﺑﺮﺳﯿﻢ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺑﻬﻤﻦ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ذﯾﻨﻔﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺪاری اﺗﻔﺎق
ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮط اﺻﻠ ﺑﺮای ﯾ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .اﺻﻠ ﮐﻪ در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﻬﻤﻦ رواج داده اﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از
.ﺧﻮدﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ ﮐﻪ در ﺑﻬﻤﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ
ﺣﻤﯿﺪ ﮐﺸﺎورز در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوژه اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻂ واﻧﺖ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺮدﯾﻢ و اﻻن ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺘﺘﺎح اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد ﯾ ﺷﺮوع ﺑﺮای ﻣﺪرن ﮐﺮدن و ﺗﻮﺳﻌﻪ واﻧﺖ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺨﺸﻬﺎی
.دﯾﺮی ﻧﯿﺰ در راه دارﯾﻢ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮﻓﺼﻞ ﯾ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﻬﻤﻦ دﯾﺰل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﮐﺸﺎورز در آﺧﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪی ﺑﻬﻤﻦ دﯾﺰل در ﺑﺎزار ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾ ﺗﺠﺎری ﺳﺎز ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﯿﻠ
ﻃﻮﻻﻧ را ﺑﺎﯾﺪ ﻃ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﻨﯿ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ و ﺗﻨﻮﻟﻮژﯾ زﯾﺎدی دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺰم ﺟﻬﺎدﮔﺮان ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻋﻢ از ﻣﺪﯾﺮان و
.ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد

