ﻣﻘﺼﻮد اﺳﻌﺪی ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺮوی ﻣﻬﻨﺪس در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ رﺷﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن در ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد
و اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺨﺒﻪ ،در آﯾﻨﺪه در رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮی در دﻧﯿﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :در راﺳﺘﺎی
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری و ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﮑﺎری
ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﻫﻨﺪﻟﯿﻨﮓ ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در اواﺧﺮ ﻣﺎه ﺟﺎری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
اﺳﻌﺪی ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آن اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻮزه ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در راﺳﺘﺎی ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻮ و ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻄﻌﺎً اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪای در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ،اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن ﻗﻄﻌﻪ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ
ﮐﺸﻮری را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در اﯾﻦﺑﺎره اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻢﻓﮑﺮی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺳﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮای رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ و ﻧﺎوﺑﺮی ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮان و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و
ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ.
در ﻣﺮاﺳﻢ اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ و ﻧﺎوﺑﺮی ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﻋﺮﺻﻪ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ و ﻧﺎوﺑﺮی ﻫﻮاﯾﯽ در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺣﻤﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻪآﺑﺎدی در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﺎ دارﯾﻢ ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد درﮔﺎﻫﯽ واﺣﺪ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای داﻧﺶﭘﮋوﻫﺎن و ﺻﻨﻌﺖﮔﺮان
ﻧﺨﺒﻪ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ ،ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺗﻮان ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﮐﺎﻻی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺮﺧﻮردار از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮق ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ و ﻧﺎوﺑﺮی ﻫﻮاﯾﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی
ﮐﺸﻮر را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺧﻮد در آورد.
ﻣﻪآﺑﺎدی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ و ﻧﺎوﺑﺮی ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮان ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺳﺎزوﮐﺎری ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﻓﻨﺎوریﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ راﻫﺒﺮد اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﻮان و داﻧﺶ داﺧﻞ ﺷﺘﺎﺑﯽ دو ﭼﻨﺪان دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ و ﻧﺎوﺑﺮی ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮان رﺷﺪ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ و
ﻧﺎوﺑﺮی ﻫﻮاﯾﯽ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،اﯾﺮان را در ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه
وﯾﮋه ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
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