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ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮان  ،در ﻫﯿﺄت آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺬاﮐﺮه و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان آﻣﺪهاﻧﺪ ،از
ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺗﺎ اﺳﺘﺪﻟﺮ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎ
اﺷﺘﯿﺎق ﺗﻤﺎم ،ﻣﺸﻐﻮل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﺮﮐﺎﯾﺸﺎن در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﯽﺗﻮﺑﯽ )ﻣﺬاﮐﺮه
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ( ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی اﺗﺎق اﯾﺮان و آﻟﻤﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻌﺪ از
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ،ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺎ اﯾﺮان را ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽداﻧﻨﺪ .دﻧﺒﺎل ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ «.اﯾﻦ رواﯾﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻫﯿﺄت آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  300ﻫﯿﺄت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل،
ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮان رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻻن
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﺮﮐﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ،
ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ از ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺒﺮی داﺧﻠﯽ
و ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﮐﺮه
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻮﺋﺪ و آﻟﻤﺎن در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺠﺰ
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﯽ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در ﺣﺎل ورود ﺑﻪ
ﺣـﻮزه ﻧﻔـﺖ اﯾـﺮان ﻫﺴـﺘﻨﺪ و در ﺣـﻮزه رﯾﻞﻫـﺎی ﮐﺸـﻮر ﻧﯿـﺰ روﺳـﯿﻪ،
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و آﻟﻤﺎن در راه آﻣﺪﻧﻨﺪ .ﺣﻮزهﻫﺎی ﮐﺎری و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ
زﯾﺎد اﺳﺖ و »اﯾﺮان« در ﮔﺰارﺷﯽ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮ و
ﺻﺪاﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻮﺋﺪیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ

ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ را دور زدﻧﺪ

»ﻣﺎرﺗﯿﻦ اووﯾﻨﯿﻦ و ﻣﯿﮑﻞ ﯾﻮﻫﺎﻧﺴﻮن ،ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺷﺮﮐﺖ دوران ﻃﻮﻻﻧﯽ از
زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮد را در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺻﺮف ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ اﺳﻼﻣﯽ
ـﺖ در
ـﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻـ
ـﻢ ،ﻋـ
ـﺪ از ﺗﺤﺮﯾـ
ـﺮان در دوران ﺑﻌـ
ـﺪ .اﯾـ
ﮐﺮدهاﻧـ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺸﺪت ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻔﻮذ ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻢ اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو،
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ روی ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ارﺳﺎل
ﭘﻮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﺮان ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ«.

ﺷﺮﮐﺖ »دﻧﯿﺎی دﻟﯿﺮ ﻧﻮ« ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺧﺘﺼﺎری  BNWﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺻﻔﺤﻪ
اول ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ،ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻧﻘﺸﻪ اﯾﺮان ﻗﺮار داده و ﭼﻨﯿﻦ درﺑﺎره
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻮﯾﻦﻓﺎﮐﺲ ،ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺧﺒﺮی در ﺣﻮزه
ﭘﻮلﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد»:ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری دﻧﯿﺎی دﻟﯿﺮ
ﻧﻮ« ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دور از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ،
ﺑﺎ ﭘﻮلﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در اﯾﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ «.ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش،
ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﺋﺪی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از »ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ« ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
اﯾﺮان اﻗﺪام ﮐﺮد .اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ در اﻗﺪاﻣﯽ ﺗﺎزه
ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎرت آپ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻣﯿﺰان ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺧﻮد و
ﺛﺒﺖﻧﺎم در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﻮﺋﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﺎبﻫﺎی
راﯾﺞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،از ﺣﺴﺎبِ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ راﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﻮﺋﺪی در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ وﺟﻮد دارد ،آﻧﻬﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ،ﻧﻮﻋﯽ ارز ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﻮلﻫﺎی واﻗﻌﯽ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮ
اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ،ارزش ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ از ﻣﺮز  4ﻫﺰار دﻻر ﻋﺒﻮر ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ارزﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ رﯾﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ و از آن ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم در ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد» .ﮐﻮﯾﻦ دﺳﮏ«
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ»:ﺣﺎﻻ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی،
آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
اﺷﺘﯿﺎق »اﯾﻨﭙﮑﺲ«
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺘﯽ ژاﭘﻦ
اﯾﻨﭙﮑﺲ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ژاﭘﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﮐﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 1966ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،در ﺳﺎل  2006ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﻮﮐﯿﻮ ادﻏﺎم و
ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ اﯾﻨﭙﮑﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ 290
ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  809ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻦ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﯿﺶ از  2ﻫﺰار ﮐﺎرﻣﻨﺪ دارد .ﯾﮑﯽ
ـﺎ
ـﺒﺮی ﺑـ
ـﯽ ﺧـ
ـﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـ
ـﺎی ژاﭘﻨـ
ـﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫـ
ـﺶ ﺑﺮﺧـ
دو روز ﭘﯿـ
ﺗﯿﺘﺮ»ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ژاﭘﻦ ﻣﺸﺘﺎق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﺮان« ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ﮐﺎردر ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ
ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﭙﮑﺲ ﺟﻠﺴﻪ داﺷﺘﻪاﯾﻢ؛ آﻧﻬﺎ از ﻣﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ اروﭘﺎﯾﯽ دارای ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻻ
ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪ«.
اﯾﻨﭙﮑﺲ ،ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺳﺎل  2016ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﯿﺪان آزادﮔﺎن
ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ اﻣﻀﺎ ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮐﯿﻮدو ،ﺳﺨﻨﮕﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ از ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺻﺤﺖ دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﯿﺪان آزادﮔﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﺟﺰﯾﯿﺎﺗﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ.ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﺿﺎع
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺗﺨﺎذ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻣﯽآﯾﻨﺪ
»ﻣﺎن دﯾﺰلاﻧﺪ ﺗﻮرﺑﻮ« ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ در ﺻﻒ
ورود ﺑﻪ اﯾﺮان ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ در ﺳﺎل  2010در
آﻟﻤﺎن ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺗﻮرﺑﯿﻨﯽ ﺣﺪود  14ﻫﺰار و  500ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪ دارد ،ﺑﺨﺸﯽ از
ﮔﺮوه ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ آن ﺑﻪ ﺣﺪود  4ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﯾﻮرو ﻣﯽرﺳﺪ.
ﮔﯿﺒﯽ ﻫﺎﺑﺎﻧﺎ ،ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ و رﺋﯿﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺷﺮﮐﺖ »ﻣﺎن« در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ
»ﮔﺎﻟﻒ ﻧﯿﻮز« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ»:ﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺷﺮﮐﺘﻤﺎن در اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﯾﺮان ﭘﺎور را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ .اﮐﻨﻮن
ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ در آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﻦ اﺧﯿﺮاً ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺴﺖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎ در اﯾﺮان اﺟﺎره ﮐﺮدهام .ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ
از ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺎ اﯾﺮان را ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ «.اووه ﻻﺑﺮ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ»:اﯾﺮان
ﻗﺒﻞ از وﺿﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ،اﯾﺮان ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ و ﮐﺮهای را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ«.
»ﺑﯽﺟﯽاف رﯾﺘﯿﻞ«
ﺑﺎ ﺳﻮدای ﺳﻮدآوری ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺮه
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻓﻮرﺑﺰ ،ﺑﯽﺟﯽ اف رﯾﺘﯿﻞ ﺑﺎ ارزش  4.7ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر،
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و ﻓﺮوش آن ﺑﻪ 3.83
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ،در ﺳﺎل  1994در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻨﯿﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻘﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽآﯾﺪ .ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﯾﻮﻧﻬﺎپ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻗﺮاردادی ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺮارداد
ﻫﺎﯾﭙﺮﻣﺎرﮐﺖ زﻧﺠﯿﺮهای ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺶ در ﺧﺎرج از
ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺮارداد ،ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻟﻮازم
ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و اداره ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ

ﮐﺮهای در اﯾﺮان را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺗﺐ آﻧﻬﺎ
در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻗﺒﺎل ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﯽﺟﯽ اف رﯾﺘﯿﻞ ﮐﺮهای ،ﺳﻮدای ﺳﻮدآوری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎرج از
ﻣﺮزﻫﺎﯾﺶ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ،اﯾﺮان را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
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