ﺑﻮﻟﺰوان ﺑﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ؛ ﻣﮑﻤﻞ
ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
ﺧﻮدرو  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ زﻧﮕﻨﻪ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۴ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۵
ﺑﻨﺰﯾﻦ اﯾﺮان ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﻨﺪان ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﻧﻈﺮ ﻋﺪد ﺑﻬﺴﻮزی )ﻋﺪد اﮐﺘﺎن( ﺑﺮای ﻋﻤﻮم
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮرﺑﻮ( ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز روز اﻓﺰودن ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻧﺒﻮد ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﯽ ﺗﻮان

اﯾﺮان را ﺑﺎزاری ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ و اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺑﺪﻧﻪ ﯾﺎ اﺟﺰای ﻓﻨﯽ ﺧﻮدرو
داﻧﺴﺖ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎﯾﯽ و اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺳﻮﻧﺎﮐﺲ STP، WURTH ،و….در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ از اﻧﻮاع ﻏﯿﺮ اﺻﻠﯽ و ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ و وزارت ﻧﻔﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺨﺶ ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎ

اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ از ﻏﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﻓﺮوش آن ﻫﺎ در ﭘﻤﭗ
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﻨﺰﯾﻦ اﯾﺮان از ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻓﺮوش ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی وارد ﮐﻨﻨﺪه ،از ﻧﯿﺎز ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﻤﮑﻞ ﻫﺎی اﮐﺘﺎن ﺑﻮﺳﺘﺮ و….ﺳﺨﻦ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﺑﻮﻟﺰوان ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ واﻗﻊ در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻮﯾﻨﺖ وﻧﭽﺮ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ راﻣﺎن ﮐﺎر ﭘﯿﺸﺮو وارد ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺷﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﺳﻮﺧﺖ و ﻣﺤﻠﻮل اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻃﯿﻒ
ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ای از  70ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﻨﻮع از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺷﯿﺸﻪ ،ﺿﺪ ﯾﺦ ،ﻣﮑﻤﻞ
روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ،ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ،ﻣﺤﺎﻓﻆ روﮐﺶ ﭼﺮﻣﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎ و اﺟﺰای

ﺗﺮﯾﻢ داﺧﻠﯽ ،اﺳﭙﺮی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺗﺎﯾﺮ ،ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻮا و ﺣﺘﯽ آﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻋﺮﯾﺾ ﺑﺮای
ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻘﺎط ﮐﻮر و ﺗﯿﻐﻪ ﺑﺮف ﭘﺎک ﮐﻦ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 BULLsoneﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﭘﻨﺠﺎه ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﺳﻮﺧﺖ
و ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار را در اﺧﺘﯿﺎر دارد.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮد ﻧﻈﯿﺮ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﻮﺗﻮر ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺸﻬﻮر  TUVآﻟﻤﺎن ﺷﺪه و ﻣﺠﻮز ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و ﻣﯿﺰان ﮔﺎز ﻫﺎی آﻻﯾﻨﺪه ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاﮔﯿﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮﺧﺖ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و
اﺻﻠﯽ ﻧﺒﻮدن ﮐﺎﻻﻫﺎی رﻗﯿﺐ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻋﺮﺿﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻮﻟﺰوان
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ اﺻﻠﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﺮان را ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻣﺜﺒﺖ در ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﮑﻤﻞ و
ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺎی ﺧﻮدرو داﻧﺴﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

