ﺑﺮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ داﻣﺎی ﺑﺎ دو ﺧﻮدروی  ۱۳۰و ۲۰۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ وارد ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻢ ﺧﻮدرو | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎران ﺧﻮدرو ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ى رﺳﻤﻰ داﻣﺎى ﭼﻴﻦ ،از ﻋﺮﺿﻪ دو ﺧﻮدروی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﺳﯽ
ﺑﻠﻨﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان از اواﯾﻞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺮار
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ،97ﻋﺮﺿﻪ دو ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری را در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت وارداﺗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی داﻣﺎی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻄﻮط
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﻮﻧﺪ و از دو ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻫﺎ در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﺎران
ﺧﻮدرو و داﻣﺎی آﻏﺎز ﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻣﺎی و ﯾﺎران ﺧﻮدرو اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ

ﺧﻮدروﻫﺎ ،ﻋﺮﺿﻪ آن ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس آﻏﺎز ﺷﻮد.

ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﺑﭽﺎری در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺧﺒﺮی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ در اﺑﺘﺪا در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﻫﻤﮑﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آن در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .وی اﻓﺰود اﯾﻦ دو ﺧﻮدرو ﺑﺎ
ﻣﺪل ﻫﺎی  X7و  X5ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪود  200و  130ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ دو ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ داراى ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺗﻮر  2000ﺗﻮرﺑﻮ و  1500ﺗﻮرﺑﻮ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
آﭘﺸﻨﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد و روز آﻣﺪ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﭽﺎری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  85ﮔﺎﻧﻪ ﺗﺒﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی
را ﭘﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﻃﺒﻖ ﻣﺬاﮐﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮای ﺻﺎدرات
ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت  SKDاﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت  CKDاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﭽﺎری ،ﻃﺮف ﭼﯿﻨﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺘﺮک در اﯾﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻓﺮاﻧﮏ،
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ داﻣﺎی ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﮐﻮﯾﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ:
ﺷﺮﮐﺖ داﻣﺎی از ﺳﺎل  2015ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آن در ﺳﺎل 2016

ﻣﯿﻼدی ﺣﺪود  100ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه و در ﺳﺎل  2017ﺣﺪود  130ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  28ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو در ﭼﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ 13 :ﺗﺎ  14ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﺳﺘﮕﺎه از اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ در ﭼﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﺑﭽﺎری اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﻧﺪ داﻣﺎی و ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﺣﺎﺻﻞ ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ
و ﺑﺮرﺳﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروی ﭼﯿﻦ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،آﭘﺸﻦ ﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی رﻓﺎﻫﯽ و اﯾﻤﻨﯽ
اﯾﻦ ﺧﻮدرو ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺷﺎن و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﻫﻮﻃﻨﺎن
ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺷﺮﮐﺖ داﻣﺎی از ﻧﻈﺮ ﺗﯿﺮاژ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ در رﺗﺒﻪ  15ﺗﺎ  20ﻗﺮار دارد.

وی اداﻣﻪ داد :ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎران ﺧﻮدرو ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮدرو در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ و ﻃﺒﻖ
ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮف ﭼﯿﻨﯽ دارﯾﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﭽﺎری اﻓﺰود :ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﺧﻮدرو در اﯾﺮان اﻗﺪاﻣﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺻﻨﻌﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر و آرزوی
دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﯿﺶ از  70ﻫﮑﺘﺎر

در ﺑﻨﺪر ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﺎدرات و ﻧﯿﺰ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻌﺪادی از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎران ﺧﻮدرو اروﻧﺪ در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  500ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ دوﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻓﺎز اول آن ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﭽﺎری اﻓﺰود در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ازای ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﺎ  10ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ و اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺸﻮر ادا ﮐﻨﯿﻢ.

وی ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ وارد ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺪ

ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد ﮐﻔﺎﺷﺪن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ.

در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎران ﺧﻮدرو اروﻧﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎی داﻣﺎی ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻔﺎرش
ﮔﺬاری ﭘﺎرت اول اﯾﻦ ﺧﻮدرو ،ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه و وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺎ

ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ و ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺮﻗﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻃﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﺮﺧﯿﺺ

اوﻟﯿﻦ ﺧﻮدرو از ﮔﻤﺮک ،ﺑﺰودی اوﻟﯿﻦ ﺧﻮدرو داﻣﺎی در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﭘﻼک ﻣﯽ ﺷﻮد.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺖ راه اﻧﺪازی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ ازﻓﺮوش
اﻓﺰود :ﺗﺎ آﻣﺎده ﺳﺎزی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

