ﺧﻮدروﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺪام ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺻﺎدر
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از ﺧﻮدروﺳﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ آﻧﻘﺪر در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﺗﺼﻮر
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻤﺪه ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و دوﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮاق و
ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﮔﻤﺮک در ﻃﯽ ﯾﮑﯽ دوﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ
ﺧﻮدروﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ رﻫﺴﭙﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﭙﺎ در ﺑﺮﻫﻪای از زﻣﺎن ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﻫﻤﭽﻮن اوﮐﺮاﯾﻦ
و روﺳﯿﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮی و ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳﺒﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی
ﻣﻬﻢ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر دوﺑﺎره در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ ﮔﺰارﺷﯽ از آﻣﺎر ﮔﻤﺮک ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده
ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آن ،ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﮔﻤﺮک ۹۰ ،درﺻﺪ ﺻﺎدرات ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ،۱۳۹۸ﺧﻮدرو ﺳﺎﯾﻨﺎ ﺑﻮده و ۱۰
درﺻﺪ اﻟﺒﺎﻗﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺮاﯾﺪ ،ﺗﯿﺒﺎ و ﮐﻮﮏ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺳﺎﯾﭙﺎ و ﺳﻤﻨﺪ،
ﭘﮋو ﭘﺎرس ،ﭘﮋو  ،۲۰۷ﻫﺎﯾﻤﺎ و دﻧﺎ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮانﺧﻮدرو ﺑﻮده اﺳﺖ.

ارزش رﯾﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ

ﮐﺸﻮر ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﺑﻪ ارزش  ۱۱۶ﻫﺰار و  ۸۶۲دﻻر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭘﺲ از آن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ واردات ﺧﻮدروﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ارزآوری  ۹۶ﻫﺰار و

 ۳۶۲دﻻری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺻﺎدرات ﺧﻮدروﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺎﯾﻮان و ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ
ارزش ۷۹ﻫﺰار و  ۵۲۱دﻻر و  ۳۶ﻫﺰار و  ۶۰۰دﻻر ﺻﺎدرات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﻣﺤﻞ ﺻﺎدرات ﺧﻮدروﺳﺎزان داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ  ۷۰۰۰دﻻر و ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و
 ۶۶۲دﻻر ،ارزآوری ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ آﻣﺎر اراﻳﻪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺻﺎدرات ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺬراﻧﺪن

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺴﺖ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺗﺼﺎدف ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

