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شاسی بلند آستون مارتین هیبریدی می شود
گزارش شده است که نیرومحرکه هیبریدی
در شاسی بلند جدید آستون مارتین قدرتی در
حدود  700اسب بخار خواهد داشت.
این خودرو که قرار است  Varekaiنامیده
شود در ابتدا قرار بود اولین مدل تمام برقی آستون
مارتین باشد اما با احیای برند الگوندا که در پی
ادامه رویکردی برقی است ،این برنامه ها لغو شدند.
در عوض ،این خودرو که بسیار متفاوت از
 DBXکانسپت خواهد بود با طیفی از آپشن های
بنزینی و هیبریدی عرضه می شود که گفته می

شود نیرومحرکه هیبریدی آن  700اسب بخار توان
خواهد داشت.
مدیرعامل آستون مارتین ،اندی پالمر اظهار
داشت« :ما می توانیم یک خودروی برقی تولید
کنیم اما فعال برنامه ما نیرومحرکه های بنزینی
و هیبریدی است .ما مسیری را می بینیم که ما
را قادر می سازد تا با هیبریدی سازی از قوانین
 CAFEپیروی کنیم».
گفته می شود نیرومحرکه هیبریدی این
خودرو شامل یک موتور بنزینی  4.0لیتری V8
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بای توربو گرفته شده از  AMGبا قدرت 500
اسب بخار به همراه یک موتور برقی با قدرت 200
اسب بخار است.
در عین حال ،این خودروساز تایید کرده که
اولین محصول الگوندای جدید یک شاسی بلند
خواهد بود که در سال  2021معرفی می شود.
فعال اطالعات کمی از این مدل در دست است
اما از طراحی تکامل یافته ویژن کانسپت بهره می
برد که ماه مارس در نمایشگاه خودروی ژنو دیده
شده بود.

اخبار
روند تولید خودروهای ملی تسریع شود

دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی گفت :خودروسازان باید
خروج آمریکا از برجام را به فال نیک گرفته و روند تولید خودروهای
ملی را تسریع کنند.آرش محبینژاد  ،اظهار کرد :خوشبختانه در چند
ل اخیر به موازات همکاری با خودروسازان مطرح جهان ،موضوع
سا 
طراحی و تولید پلتفرمهای ملی نیز از سوی صنعت خودرو پیگیری
شده است.وی با بیان اینکه دو خودروساز بزرگ هماکنون مشغول
طراحی و توسعه پلتفرمهای ملی خود هستند ،خاطرنشان کرد :در این
شرایط با توجه ب ه آنکه آمریکا از برجام خارج شده خودروسازان باید این
موضوع را به فرصتی برای تسریع در روند طراحی و تولید خودروهای
ملی تبدیل کنند.دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی ادامه داد :البته
با توجه به تاکیدات و مواضع کشورهای اروپایی به همراه چین و روسیه
در زمینه لزوم حفظ برجام ،تحریمهای احتمالی آمریکا در آینده مشکل
خاصی برای صنعت خودرو ایجاد نخواهد کرد زیرا کشورهای اروپایی،
روسیه و چین به این تحریمها نمیپیوندند.
وی افزود :از آن سو نیز صنعت خودروی ما ارتباطی با صنعت
خودروی آمریکا نداشته است که بخواهد از تحریمهای احتمالی آمریکا
متاثر شود بنابراین نگرانی از این جنبه برای صنعت خودرو وجود ندارد.
محبینژاد با بیان اینکه با این حال مواضع آمریکا ضرورت خودکفا
شدن صنعت خودرو را مجددا به ما یادآوری کرد ،تصریح کرد :در این
شرایط از دو خودروساز بزرگ انتظار میرود در کنار ادامه همکاری با
خودروسازان مطرح جهان ،طراحی و تولید پلتفرمها و خودروهای ملی
را با سرعت بیشتری پیگیری کنند.
وی اظهار کرد :امیدواریم با اقدام خودروسازان در یکی دو سال
آینده شاهد عرضه خودروهای جدید ملی به بازار باشیم .در این زمینه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت باید با ارائه مشوقهای الزم از جمله
تخصیص  ۳۲هزار میلیارد تومان تسهیالت وعده داده شده برای
نوسازی و بهسازی واحدهای صنعتی ،شرایط را برای ارتقای صنعت
قطعهسازی و خودروسازی فراهم کند.

فروش اعتباری هایما S7اتوماتیک توربو

گروه صنعتي ايران خودرو با هدف پاسخگويی به نیاز بازار و
مشتريان ،اقدام به فروش اعتباري تعداد محدودي هایما S7اتوماتیک
توربو كرده است.فروش اعتباری این محصول با موعد تحويل  30روزه
بوده و تا پايان تكميل ظرفيت ادامه خواهد داشت.بر مبنای این گزارش،
در این طرح فروش ،هایما  S7با قیمت مصوب  104میلیون و 313
هزار و  500تومان با پیش پرداخت  55میلیون تومان و مابقی در قالب
دو چک شش ماهه ،سه چک شش ماهه و چهار چک شش ماهه به
مشتریان عرضه می شود.متقاضيان مي توانند از ساعت  10صبح روز
سه شنبه  25اردیبهشت ماه با مراجعه به نمایندگی های مجاز سراسر
کشور نسبت به ثبت نام در اين طرح اقدام نمایند.
گفتني است ،در این برنامه فروش ،صرفا مشتریانی امکان
ثبت نام خواهند داشت که فاقد هرگونه چک برگشتی باشند .از
این رو اطالعات صادر کننده چک پس از انجام پیش ثبت نام،
اعتبارسنجی شده و در صورت دارا بودن شرایط الزم ،ادامه فرآیند
ثبت نام و واریز وجه امکان پذیر خواهد بود .ضمنا نتیجه بررسی و
اعتبارسنجی از طریق پیامک به مشتریان و امکان ادامه ثبت نام به
نمایندگی اطالع رسانی خواهد شد.

برنامهريزي
توليد
 10هزار
دستگاه
خودروي
تجاري در
سال 97

مديرعامل سايپاديزل گفت :زيرساخت
هاي الزم براي افزايش توليد انواع محصوالت
تجاري مهيا شده و بر همين اساس ،توليد 10
هزار دستگاه محصول در سال  97برنامه ريزي
شده است.
محمد هادي نوري در جمع نمايندگان
خدمات پس از فروش و عاملين مجاز فروش
قطعه شركت خدمات فني رنا ،ضمن اعالم خبر
فوق افزود :با ديپلماسي مناسب صنعتي كه
با ولوو تراكس قديمي ترين شريك تجاري
خود داشتيم ،تعداد  8هزار دستگاه از توليدات
سايپاديزل را محصوالت ولوو تشكيل خواهند
داد تا ضمن تأمين خودروهاي طرح نوسازي
ناوگان ،نيازهاي ساير مشتريان اين كاميون
پرطرفدار نيز مرتفع شود.
وی با اشاره به طرح نوسازی ناوگان حمل
و نقل جاده ای گفت :واگذاري محصوالت اين

به رنک بهار عكس :رسول عزیزی/میزان
طرح به صورت كليد به كليد ،براي شركت
سايپاديزل به صورت ماموريت ويژه اي تعريف
شده كه بر اين اساس 8 ،هزار دستگاه محصول
از توليدات در سال  ، 97به اين طرح ملي
اختصاص خواهد يافت .در این راستا ،با توجه
به افزايش حجم بازار سايپادیزل و برنامه
های تولید پيش رو ،نقش نمایندگان در ارائه
خدمات پس از فروش بسيار پُر رنگ ،حياتي و
حائز اهميت است.
مديرعامل سايپاديزل در ادامه افزود:
برنامه فروش شركت خدمات فنی رنا در سال
 97با افزايش بيش از  100درصدي همراه
خواهد بود و بر اساس تيراژ توليد سال جاري
تدوين شده و شرکت رنا با کمک نمایندگان
خود در سراسر كشور ،می تواند این امر را
محقق سازد .همچنين ،برنامه ريزي الزم در
خصوص تأمین به موقع قطعات اصلي صورت

پذيرفته است.
عضو هيأت مديره سايپاديزل با اشاره به
سفارش گذاری انجام شده برای تأمین قطعات
يدكي خاطرنشان كرد :تقویت شبکه نمایندگی
ها از طریق ارائه اعتبار ،توسعه بازار قطعات،
اختصاص ابزار مخصوص با توجه به نیاز شبکه
و نيز آموزش پرسنل ،از دیگر برنامه های
جاری شرکت سایپادیزل و خدمات فنی رنا به
شمار مي آيد كه تحقق اين برنامه ها ،منوط به
همکاری متقابل با نمایندگان است.
گفتنی است ،شرکت خدمات فنی رنا
به عنوان متولی امر خدمات پس از فروش
محصوالت سایپادیزل با دارا بودن 38
نمایندگی خدماتي و  23عاملیت فروش قطعه،
به عنوان بزرگترین شبکه ارائه دهنده خدمات
پس از فروش خودروهای تجاری در سطح
کشور شناخته مي شود.

افزایش قیمت خودرو به بهانه افزایش نرخ دالر

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
اصفهان با تاکید بر اینکه قیمت خودروهایی
که هم چنان وارد کشور می شود با نرخ دالر
سابق است ،گفت :گرانی خودروهای داخلی
و خارجی به بهانه افزایش نرخ دالر تخلف
است و اگر خودروسازان قصد افزایش قیمت
دارند ،باید از مبادی رسمی تصمیم گیری و
اعالم شود.
محمد مجیری اظهار کرد :متاسفانه
برخی با ایجاد تنش در بازار از نوسانات نرخ
دالر بهره می برند در حالی که این اتفاق
درستی نیست .وی تصریح کرد :مردم اگر به خود رحم
نکنند نباید انتظاری از دیگر کشورها که ایران را در تحریم
قرار داده و مشکالتی برای ما ایجاد می کنند ،داشته باشیم.
وی در خصوص اینکه نمایندگی برخی از شرکتهای
خودروساز عنوان می کنند ،در حال حاضر خودرویی در
انبارهای خود ندارند ،اظهار کرد :طبق قانون نظام صنفی و
تعزیرات حکومتی ،اگر کاالیی موجود باشد و واحد عرضه
نکند ،مصداق تخلف است و می توان عنوان احتکار را برای
آن در نظر گرفت و به طور قطع سازمان تعزیرات حکومتی
باید به این مساله ورود کنند.
مجیری با بیان اینکه شرکت های خودروساز باید با
قیمت هایی که پیش از این با مشتریان خود قرارداد بسته
اند ،محصوالت را عرضه کنند ،اضافه کرد :اینکه افراد پیش
از این خودرویی را ثبت نام و قرارداد کامل بسته اند،
اما اکنون زمان تحویل خودرو آنهاست ،نمایندگی ها و
یا شرکت های خودروساز به بهانه افزایش نرخ مواد اولیه
و دالر از آنها تقاضا وجه بیشتر در قبال خودرو را دارند،
اشتباه و تخلف است.

وی در خصوص افزایش قیمت خودروهای خارجی در
بازار که عنوان می شود به دلیل افزایش نرخ دالر است،
گفت :هنوز هیچ خودرویی با این ارز جدید ثبت سفارش
نشده و یا اگر ثبت شده ،هنوز بر اساس قیمت جدید
دالر ترخیص نشده است.معاون امور بازرگانی و توسعه
تجارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان
گفت :شرایط اقتصادی کشور باید تا حدودی پیش رود تا
فضا هموار شود و دولت بتواند به تعهدات خود با نرخ ارز
جدید ،عمل کند و ثبت سفارش های خود را انجام دهد تا
بر مبنای آن قیمت گذاری جدید انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر کاال به وفور در
انبارهای کشور موجود است ،اظهار کرد :در حال حاضر به
طور مرتب جلسات مختلفی پیرامون تنظیم بازار تشکیل
می شود ،اما باید توجه داشت که جو روانی موجود بازار که
عنوان می شود به دلیل خروج آمریکا از برجام ،کاال وجود
ندارد به صالح اقتصاد کشور نیست و موجب سوءاستفاده
برخی از این شرایط می شود.
مجیری تصریح کرد :به دنبال نوسانات نرخ ارز و به
خصوص دالر و عرضه محدود آن در بازار نرخ خودرو به
خصوص بعد از خروج آمریکا از برجام به
طور جهشی روزانه و ساعتی تعیین می
شود و در عمل خرید و فروشی در بازار
خودرو صورت نمی گیرد.
یکی از فروشندگان بازار خودرو در
گفت وگو با خبرنگار ایسنا در خصوص
تاثیر افزایش نرخ ارز و نوسانات دالر و
هم چنین خروج آمریکا از برجام بر بازار
خودرو ،اظهار کرد :در حال حاضر قیمت
خودروهای داخلی و خارجی تغییر می

کند و متاسفانه هیچ مرجعی پاسخگوی
افزایش قیمت ها نیست.
امیرحسین بیات با تاکید بر اینکه
متاسفانه قیمت خودرو از دست فروشندگان
آن خارج شده است ،افزود :گرانی خودرو از
سوی نمایندگی های سایپا و ایران خودرو به
طور روزانه اعالم می شود و دست کم هر
خودرو داخلی بین چهار تا پنج میلیون تومان
افزایش قیمت دارد .در این شرایط متاسفانه
خرید و فروش خودروهای ایرانی و خارجی
بسیار اندک شده است و در حال حاضر اندک
خرید و فروش خودرو مربوط به خودروهای
کارکرده مدل پایین داخلی و خارجی است.این فروشنده
بازار خودرو تاکید کرد :به طور میانگین قیمت خودروهای
داخلی و خارجی حدود  10درصد گران شده است .وی در
پاسخ به این سوال که آیا افزایش نرخ خودروهای داخلی
به طور رسمی اعالم شده است یا خیر؟ گفت :متاسفانه
افزایش نرخ خودرو بدون اعالم قبلی تغییر می کند.
بیات به قیمت برخی خودروهای داخلی و خارجی
پیش از خروج آمریکا از برجام اشاره کرد و گفت :پیش
از این قیمت خودرو پارس تیوفایو  44 میلیون تومان،
سمند  32میلیون تومان ،پژو  405حدود  31میلیون و
 500هزار تومان ،دنا  45میلیون تومان ،پراید  111حدود
 22میلیون و  500هزار تومان ،ال نود  40میلیون تومان،
ساندار  44میلیون تومان ،چانگان نیمه شاسی 67 میلیون
تومان ،جک  104 s5میلیون تومان ،سانتافه  210میلیون
تومان ،لکسوز  340میلیون تومان ،تویوتا  150میلیون
تومان بود ،اما بعد از خروج آمریکا از برجام نرخ خودرو
پارس تیوفایو 47 میلیون تومان ،سمند  36میلیون تومان،
پژو  405حدود  34میلیون و  500هزار تومان ،دنا 55
میلیون تومان ،پراید  111حدود  24میلیون تومان ،ال نود
 48میلیون تومان ،چانگان نیمه شاسی 75 میلیون تومان،
جک  125 s5میلیون تومان ،سانتافه  350میلیون تومان،
لکسوز  600میلیون تومان ،تویوتا  220میلیون تومان و
النترا  210میلیون تومان شده است.
وی تصریح کرد :متاسفانه در این شرایط بخش
دولتی هیچ برنامه ای برای کنترل بازار ندارد و شرکت
های تولیدکننده حاضر به عرضه خودروهای تولیدی خود
به بازار نیستند چرا که قیمت ها نامشخص و روزانه تغییر
می کند و تولیدات خود را در انبارها نگهداری میکنند.

دوکلمه خبر

خریداران و فروشندگان
لوازم یدکی در انتظار
ثبات بازار

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم
یدکی اتومبیل و ماشین آالت خودرو
با اشاره به تاثیر افزایش نرخ ارز بر
بازار لوازم یدکی اظهار داشت :بحران
ناخواسته افزایش قیمت ارز بر بازار
همچنین قیمت لوازم یدکی بی تاثیر
نبوده است اما در حال حاضر عواملی
مانند میزان سرمایه  ،میزان موجودی
کاال  ،بدهی ها و کاالهای متوقف شده
در گمرک از اهمیت بیشتری نسبت به
نرخ ارز در صنف لوازم یدکی برخوردار
هستند.
غالمرضا بخشی زاده در گفتگو با
خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت  :در
حال حاضر فقط فروشندگانی که بدهی
دارند برای جلوگیری از برگشت چک و
رفع نیاز مالی اقدام به فروش لوازم خود
می کنند؛ نظم بازار از کنترل خارج
شده است و بیشتر فروشندگان تمایلی
به فروش ندارند و به انتظار ثبات بازار
دست نگه داشته اند.
وی با توجه به آخرین وضعیت
بازار لوازم یدکی گفت  :رکود شدیدا بر
بازار لوازم یدکی حاکم است و افرادی
که در شرایط فعلی کاالهای خود را به
فروش می رسانند افراد ریسک پذیری
هستند زیرا هر چند به علت اینکه قبال
کاال را ارزان خریداری کرده اند در این
شرایط سود می کنند ،اما ممکن است
در آینده کاالیی را که خریداری می
کنند نتوانند با سود خوبی به فروش
برسانند.
وی در ادامه افزود  :در حال حاضر
خریداران نیز فقط برای رفع نیاز،
کاال خریداری می کنند چنانچه قبال
خریداران شهرستانی همیشه در تعداد
باال سفارش می دادند اما در حال حاضر
فقط اگر مجبور باشند و گاهی فقط یک
عدد کاال سفارش می دهند و منتظر
شرایط بازار هستند.
صنف
اتحادیه
رئیس
فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل و
ماشین آالت با اشاره به تک نرخی
شدن ارز تصریح کرد :خوشبختانه
پس از اقدام به موقع دولت وضعیت
کمی آرام تر شده است و چنانچه
بازار ارز ثبات پیدا کند وضعیت
بازار بهتر هم خواهد شد.
وی در ادامه افزود  :راهی که
دولت در پیش گرفته است راه درستی
است فقط باید راهکاری برای ترخیص
کاالهای در گمرک مانده ارائه دهند تا
مشکل این دسته از افراد نیز مرتفع
شود و بتوانند هر چه زودتر کاالهای
خود را دریافت کنند.

