
7 خودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

عسل داداشلو
dadashloo@gmail.com

دوشنبه
27 دی 1395

شماره 699

امروز برجام ش�مع یک سالگی اش را فوت می کند و 
شیرینی این کیک یک سالگی در صنعت خودرو کامال 

قابل لمس است. شاید به جرات بتوان گفت که آفتاب 
روزهای بعد از برجام در آسمان صنعت خودروی ایران 
بیش از س�ایر بخش ها طالیی رنگ بوده و زمس�تان 
ای�ن صنعت را ب�ه بهار تبدیل کرده اس�ت. اکنون در 

آستانه یک سالگی اجرای روند توافقات ایران با گروه 
1+5، میوه بیشتر مذاکرات خودروسازان ایرانی به بار 
نشسته و مذاکرات دیگر منتظر فصل رسیدن هستند. 
حاال س�هم صنعت خودروی ایران از برجام، بازگشت 

رفقای فرانس�وی اش در مرحل�ه اول و ارزیابی جدی 
نام آوران بزرگی چون فولکس واگن، فیات کرایس�لر، 
کیا و تویوتا برای س�رمایه گذاری در تولید خودرو در 
بازار ایران بوده اس�ت. صنعت خودروی ایران حاال با 

تکی�ه بر برجام با اعتماد به نفس بیش�تری روی ریل 
توس�عه به پیش م�ی رود و هنوز ه�م می تواند حاوی 
خبرهای پس�ابرجامی خوش تری برای اقتصاد کشور 

باشد. 

میوه برجام روی درخت خودروسازان

بازگشت قدیمی ترین 
شریک تجاری ساز ایران با 

جت شخصی

سفر مدیران ارشد دایملر 
 )مالک مرسدس بنز( به ایران

 26 دی ماه

 207i طراحی خودروی
صندوقدار برای نخستین 

بار در ایران در قالب 
اجرایی شدن قرارداد 
 ایران خودرو و پژو 26 

ثبت شرکت رسمی دی ماه 95
ماموت و فولکس واگن، 
نخستین گام فولکس 
برای ورود رسمی به 

بازار ایران

امضای نخستین قرارداد 
مشارکت قطعه سازی 
در پسابرجام میان 

کنسرسیوم ماد قطعه 
آریا با فورسیا  )ششمین 

 قطعه ساز بزرگ دنیا(
12آذر 95

چرخش چرخشگر به 
سمت بومی سازی قطعات

راه اندازی خط تولید 
 گیربکس رنو 

 در تبریز 
11 آبان 95

گروهبان فرانسوی 
سرباز سایپا شد

 امضای قرارداد گروه 
خودروسازی سایپا با 

پژو سیتروئن و واگذاری 
50 درصد از سهام سایپا 

 کاشان به این شرکت 
16 مهر ماه 95

امضای پیش نویس 
 قرارداد ایدرو 

و رنو در حاشیه 
 نمایشگاه فرانسه 

9 مهر ماه 95

بازگشت هیوندای به ایران

امضای قرارداد میان شرکت کرمان 
 موتور با هیوندای کره جنوبی 

28 شهریور ماه

فراهم شدن امکان 
استفاده از یوزانس 18 ماهه 

برای خودروسازان تجاری

محسن صالحی نیا، 
معاون امور صنایع وزیر 
صنعت در گفت وگو با  

»فرصت امروز« خبر داد. 
14 تیر 95

 اعالم خبر واگذاری 
50 درصد از سایپا 
کاشان به سیتروئن 

 فرانسوی 
22 خرداد ماه

افتتاح دفتر بوش 
آلمان در تهران برای 

سرمایه گذاری در 
 حوزه قطعه

14 اردیبهشت ماه

امضای تفاهم نامه 
میان انجمن 

قطعه سازان ایران و 
ایالت باواریای آلمان 

فروردین 95

امضای تفاهم نامه 
میان انجمن 

قطعه سازان ایران و 
انجمن قطعه سازان هند

10 اسفند

امضای تفاهم نامه میان 
انجمن قطعه سازان ایران 

و انجمن قطعه سازان 
ترکیه

10 اسفند

امضای تفاهم نامه 
میان اسکانیا و ماموت

10 اسفند

امضای تفاهم نامه میان 
ایران خودرو دیزل با 

دایملر برای تولید ساالنه 
9 هزار دستگاه از چند 

 محصول تجاری 
28 دی ماه 

شیرهای فرانسوی به ایران 
بازگشتند

امضای قرارداد ایران خودرو 
با پژو و شکل گیری جوینت 

 ونچر ایکاپ 
8 بهمن ماه 94

مذاکرات ایران خودرو با فیات

هاشم یکه زارع مدیرعامل 
ایران خودرو در نشستی خبری 

اعالم کرد که فیات کرایسلر 
شریک چهارم ایران خودرو خواهد 

بود البته هنوز این مذاکرات به 
 هیچ نتیجه ای نرسیده است

19 بهمن ماه 94

درخشش دوباره ستاره 
بنز در جاده مخصوص

 امضای تفاهم نامه میان 
ستاره ایران و بنز برای 
واردات 1500 دستگاه 

خودرو در سال

برگزاری پرشکوه 
سومین همایش 

بین المللی خودرو با 
حضور مدیران ارشد 

بزرگ ترین شرکت های 
 خودروسازی جهان 

10 اسفند
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رئیس هیأت عامل 
ایدرو خبر از امضای 

پنج قرارداد مشارکت 
خارجی در حوزه 

خودرو تا پایان سال 
جاری داده است. 

امضای 
پیمان جنتلمن های 

آلمانی با آبی های جاده مخصوص
خبرها حاکی از امضای قرارداد ایران خودرو 
با بنز طی چند روز آینده است. می توان این 

قرارداد را یکی از مهم ترین قراردادهای تاریخ 
صنعت خودروی ایران دانست. در قالب این 
قرارداد ایران خودرو تولیدکننده خودروهای 
سواری و تجاری بنز در ایران خواهد بود و 
تنها واردکننده محصوالت این جنتلمن 

آلمانی

امضای 
 قرارداد ایدرو و رنو 

در بهمن ماه
پیش نویس قرارداد سازمان گسترش و 

نوسازی صنایع ایران)ایدرو( با رنو در حاشیه 
نمایشگاه پاریس به امضا رسیده بود و در بهمن 

ماه سال جاری قرارداد رسمی مشارکت این 
دو شرکت منعقد خواهد شد. ایدرو سهم 40 

درصدی و رنو سهم 60 درصدی از این 
جوینت ونچر خواهند داشت. 

حرکت خودروسازی در جاده برجام


