ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ  CNHTCﺑﻪ ﺟﺎی
اﺳﮑﺎﻧﯿﺎ؛ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺎﻣﻮت دﯾﺰل در دوران
ﺗﺤﺮﯾﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﻫﺮا ﻣﻠﮑﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﻣﻮت ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎی اﺳﮑﺎﻧﯿﺎ ﺳﻮﺋﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری ﻓﻮﻟﮑﺲ
واﮔﻦ آﻟﻤﺎن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ

 CNHTCرا آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎی ﻫﻮو در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ آﮔﺎه اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﻣﻮت اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ

اﯾﻦ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﻣﻮت ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ واردات اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺷﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﺬاﮐﺮات و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻃﺮف ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺿﻌﯿﻒ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺪون ﺗﺮس از ﻋﻮاﻗﺐ ﮐﺎر ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﻧﺴﯿﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮک

ﮐﺸﻮرﻣﺎن دارﻧﺪ.

ﻣﺎﻣﻮت ﺧﻮدرو از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ادﻋﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی درﺟﻪ اول

اروﭘﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻨﺪان ﺳﻼﻣﺖ و ﺟﺎن ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ
ﮐﺮد .ﺣﺎل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎﯾﯽ

ﮐﻪ روزﮔﺎراﻧﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در اﯾﺮان رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
راﻫﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ و ﺟﺎده ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺷﺪه و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮت ﺧﻮدرو ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم و
ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻋﺰﯾﺰ ﮐﺸﻮرﻣﺎن دﻗﺖ ﮐﻨﺪ

ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم دﺳﺖ ﻣﺎﯾﻪ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﻫﺎی وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎ
اﯾﻤﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

