واردات ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭼﺮی و
 MVMﺑﻪ اﯾﺮان اداﻣﻪ دارد؛ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﮑﺎری
دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ و اﯾﺮان در دوران ﺗﺤﺮﯾﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
دﻧﯿﺎ ﺷﯿﺨﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
درﺣﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺗﺒﻌﺎت ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان را ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮدروی اﯾﺮان در آﺳﺘﺎﻧﻪ ورود ﺑﻪ دوره ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻮی ﺗﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺪان
ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﻪ ﻧﺎم داﺧﻠﯽ درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﭼﯿﻨﯽ و رﻗﺒﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر داﺧﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺧﻮدروﺳﺎزا
ن ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺎی اﺻﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر  ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه
اﻧﺪ و در ارﺳﺎل ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻠﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺧﻠﻞ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯿﺎن دوﻟﺘﻬﺎی اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﺑﻪ زودی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺟﺪﯾﺖ ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد
اداﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﭼﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدرو از

ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدروی
ﭼﯿﻨﯽ  ،اوﻟﯿﻦ ﻗﺮارداد ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک را ﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺎز دوم ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪرن ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﺮی راه اﻧﺪازی
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ورود ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو از ﺳﻮی ﭼﺮی ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺑﻮد و روﻧﺪ ارﺳﺎل ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰودی ﻓﺎز دوم اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  100000دﺳﺘﮕﺎه اﻓﺘﺘﺎح
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ  160000دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو در ﺳﺎل اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺮی در اﯾﺮان ﺑﺮای
راه اﻧﺪازی ﻓﺎز دوم ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺪون ﻫﯿﭻ وﻗﻔﻪ اﯾﯽ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و
رﻧﺞ وﺳﯿﻊ و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ در دﺳﺘﺮس ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

