بعد از راهاندازی کارخانه مشــترک کم کم ســازمان گسترش سهام
خــود را به رنو واگــذار میکند و این مجموعه نخســتین خودروســاز
بینالمللی مســتقل در ایران خواهد شــد.در این میان خودروهایی
که قرار اســت رنو و ســیتروئن در ایران تولید کنند مشــخص نیســت
و همیــن امر نشــان میدهد کــه هنــوز دو مجموعه قــرارداد خود را
نهایی نکردند.حضور اسکانیا و ولوو سوئد هم در ایران قطعی شده
اســت .سازمان گسترش و نوســازی میخواهد تا ابتدای سالجاری
قــراردادی را امضا کند که تولید خودروهای این برند در ایران از ســر
گرفتــه شود.شــرکتهای خصوصی خودروســاز هــم در قالبهای
مختلــف قراردادهایــی را امضــا کردند اما نحــوه همــکاری آنها در
گام اول واردات اســت و شــاید کمتر از  6درصد در ایران مونتاژ شود.
از ســویی مذاکرات خودرویی پایان پیدا نکرده است و خودروسازان
داخلی تمام هم و غم خود را گذاشــتند تا بتوانند برای خود شریک
غیرفرانسویدستوپاکنند.بااینکهصنعتخودروبهلحاظتولید
توانســت خودش را باال بکشــد و یک میلیون خــودرو تولید کند ولی
در تنــوع و کیفیــت همچنان در حال درجا زدن اســت و این موضوع
باعث شــده خودروســازان بارها کارت زرد از وزیــر صنعت بگیرند.
طی این ســالها خــودروی نوظهــوری در خط تولید خودروســازان
قرار نگرفت و تنها شــکل و شمایل ظاهری برخی از خودروها تغییر
کرد.حتــی خودروهایــی که قــرار بود طی چند ســال اخیر بــه تاریخ
بپیوندندماندنیشدند.جالبآنکهمحمدرضافیاضعضوهیأت
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تولید خودرو

ترازیکهمثبتماند

صادرات (میلیارد دالر)

واردات (میلیارد دالر)

درحــوزهتجــارتهماتفاقهــایمهمــیرخدادکهبارزتریــنآندر
دولــتیازدهممثبتشــدنترازتجاریایرانبــودوایناتفاقتاریخیاز
آبانماهسال 94خبریشد.درآنمقطعمیزانصادراتکاال 24میلیارد
و 130میلیــوندالربــودورقموارداتهمبه 24میلیاردو 70میلیوندالر
رسید.نشانههایمثبتشــدنترازتجاریازسال 92با 13/5درصدرشد
خودنمایــیکرد.حالباگذشــتیکســالازاینرخــدادمهمهمچنان
ترازتجاریکشــورمثبتاست.ســالهایقبــلهموارهمیــزانوارداتاز
صادراتبیشتربودهاستوایننشــانمیدادکهایرانهنوزدرصادرات
انواعکاالهابهبلوغنرسیدهاستولیبابرداشتهشدنتحریمها،خیلی
ازتولیدکنندگانکهشــاهدرکــودبودندبازارکشــورهایمختلفراهدف
گرفتند تا بتوانندبا استفاده از پتانسیلسایرکشورهابه حیات خود ادامه
دهند.رخداددیگرطیسهسالونیمگذشتهتغییرشرکایتجاریایران
بود.تاسال 92بیشــترینحجممبادالتماباچینبودولی اکنونمیزان
مبادالتبااینکشورآســیاییبهسطحپایینتریرسیدهاستوبخشی
ازسهمآنراکشورهایاروپاییچونآلمان،ایتالیاوفرانسهگرفتهاست.
اینچرخشمیتواندناشیازعواملینظیربهبودتدریجیروابطبانکی
ونقلوانتقالارزبینایرانباکشورهایاروپایی،حذفکشورهایواسطه
تجارت بیــن ایران و اروپــا نظیر امارات ،تقــای کشــورهای اروپایی برای
عقبنماندنازمیدانرقابتبرسربازار 80میلیوننفریایرانوتغییر
سیاســتهایتجاریدولتو انگیزه فعاالن اقتصادیبرایهمکاریبا
کشورهایاروپاییباشد.
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مدیره ایران خودرو در واکنش به اینکه چرا خودروهای قدیمی کنار
گذاشــته نمیشــوند گفت تا زمانی که مردم این خودروها را بخرند
خودروسازانتولیدمیکنند.
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