رﻧـﻮ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ﻓـﺮوش ﺧـﻮدرو ﺑـﻪ
اﯾﺮان را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -رﻧﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو اﯾﺮان ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﺮان در
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۱۸را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪ.

ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﻮدروﺳﺎزی رﻧﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد در ﻣﺎه
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺎه ﻫﯿﭻ ﻓﺮوﺷﯽ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۰ﻫﺰار و ۹۳۲
دﺳﺘﮕﺎه از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را رواﻧﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﮐﺮده ﺑﻮد در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
 ۲۰۱۸ﻫﯿﭻ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
رﻧﻮ در اوت  ۲۰۱۸ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻓﺮوش ﺧﻮد در ﺑﺎزار اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺑﻪ ۷
ﻫﺰار و  ۶۲۶دﺳﺘﮕﺎه رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو اﯾﺮان از  ۶اوت ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ در
اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺑﻮد ،اﻣﺎ
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ

ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺎ وﺟﻮد رواﺑﻂ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو
ﯾﮏ ﺑﺎره ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
دوره اول ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﻋﻠﯿﻪ
اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﺮان ﮐﺎﻫﺶ داده
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،۲۰۱۸در دوره ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ اﯾﻦ
را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮان رﻧﻮ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﺮان ﭘﯿﺮوی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش رﻧﻮ ﺑﻪ اﯾﺮان در  ۹ﻣﺎﻫﻪ  ۲۰۱۸ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻓﺖ  ۱۳درﺻﺪی داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ  ۹۶ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .رﻧﻮ در  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۱۱۰ﻫﺰار و  ۵۴۹دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو رواﻧﻪ
ﺑﺎزار اﯾﺮان ﮐﺮده ﺑﻮد.
رﻧﻮ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻣﯿﻼدی  ۱۶۲ﻫﺰار و  ۷۹دﺳﺘﮕﺎه از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را
رواﻧﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﮐﺮد .ﻓﺮوش رﻧﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺳﺎل
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن رﺷﺪ  ۴۹.۳درﺻﺪی داﺷﺖ .ﻓﺮوش رﻧﻮ ﺑﻪ اﯾﺮان
در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن رﺷﺪ  ۱۱۰درﺻﺪی داﺷﺖ و ﺑﻪ
 ۱۰۸۵۳۶دﺳﺘﮕﺎه رﺳﯿﺪ .رﻧﻮ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ،۵۱۵۰۰در ﺳﺎل ۲۰۱۴
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۳ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه و در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۹ﻫﺰار و ۶۰۰
دﺳﺘﮕﺎه از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮد.

