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کاهش قیمت خودرو ادامه دارد

رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی تهران گفت :هم اکنون قیمت خودرو در
حال کاهش اما شیب آن کند است.سعید موتمنی رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه
داران و فروشندگان خودروی تهران گفت :عوامل مختلفی در کاهش قیمت
خودرو دخیل بوده که عرضه خودرو ،ثبات نرخ ارز و تغییر و تحول در شرکتهای
خودروسازی از جمله این موارد است.وی گفت :از یکم تیرماه سال جاری تاکنون
 ۴۰درصد قیمت خودرو شامل خودروهای داخلی ،مونتاژی و وارداتی کاهش یافته
است.رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران افزود:
برخی از خودروهای به قیمت ابتدای سال جاری رسیده است و برخی همچنان
حباب دارد.وی اضافه کرد :هم اکنون پراید مدل  ۱۱۱و  ۱۳۱به ترتیب با قیمت
 ۴۶،۵و  ۴۲میلیون تومان در بازار معامله میشود که هجدهم فروردین ماه سال
جاری نیز همین قیمتها بوده است.آقای موتمنی گفت :پژو پارس ۲۰۶،تیپ  ۲و

اخبار
در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان؛

نمایندگیهای منتخب ایرانخودرو
جمعهها باز است

شماره 1248

شرکت خدمات پس از فروش ایرانخودرو ،در راستای تکریم مشتریان و
تسهیل در ارائه خدمات ،از هشتم شهریور ماه تا اواخر آبانماه ،روزهای جمعه
را نیز به شیفت کاری تعمیرگاههای منتخب این شرکت افزود.مدیر عامل
شرکت ایساکو در این باره گفت :با توجه به نزدیک شدن فصل بازگشایی
مدارس و به منظور کمک به کاهش ترافیک صبحگاهی و همراهی با مشتریان
در این ایام ،نمایندگیهای مجاز منتخب به صورت دورهای در روزهای جمعه
نیز آماده ارائه خدمات خواهند بود.رضا حسینی افزود :آمارهای پیشین نشان
میدهد ،همزمان با آغاز فصل پاییز میزان مراجعه به نمایندگیها برای دریافت
سرویسهای دورهای افزایش مییابد ،از سویی این ایام در سال جاری با مراسم
سوگواری ساالر شهیدان و اربعین حسینی همراه است و آمادگی برای سفر
زیارتی کربالی معال با خودروی شخصی نیز ،نیاز به دریافت خدمات را بیشتر
میکند،ازاینرودرشرکتایساکو،تمهیداتیاندیشیدهشدکهجمعههانیزبتوانیم
پاسخگوینیازهایخدماتیمشتریانشرکتایرانخودروباشیم.ویادامهداد:این
طرح در سالهای گذشته نیز در ایام خاصی از سال اجرا و با استقبال هموطنان
مواجه شد و امیدواریم با فراهم آمدن شرایط بتوانیم این برنامه را به تمام سال
تسری دهیم.حسینی در ادامه افزود :شرکت خدمات پس از فروش ایرانخودرو،
در راستای توسعه پایدار به صورت پویا ،موارد ثبت شده توسط هموطنان در مرکز
پاسخگویی ایرانخودرو و سایر کانالهای ارتباطی را در جلسهها و کارگروههای
تخصصیموردبحثوبررسیقراردادهوبانیازسنجیهایصورتگرفته،طرحهای
کارآمد و نوینی را برنامهریزی و اجرایی میکند که موجب تسهیل در ارائه خدمات
نمایندگیها و افزایش روز افزون رضایت مشتریان شود.حسینی در پایان گفت:
عالوهبرامکانپذیرشخودرودرروزهایجمعهدرنمایندگیهایمنتخب،برخی
نمایندگیهای این شرکت نیز همچنان به صورت دو شیفت به ارائه خدمات
خود ادامه میدهند تا شرکت ایساکو با دارا بودن نزدیک به  800نمایندگی
مجاز به عنوان گستردهترین شبکه خدمات در سراسر کشور ،به لحاظ زمان
ارائه خدمات نیز در کشور پیشرو باشد.
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 ،۵پژو  ۴۰۵جی ال ایکس همچنان  ۱۳میلیون تومان حباب دارد.
وی اظهار امیدواری کرد که با عرضه بیشتر خودرو ،اختالف قیمت کارخانه و
بازار کمتر شود زیرا هرچه این فاصله کم و حاشیه بازار نباشد به نفع مصرف کننده
است.رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران در پاسخ
به پرسشی مبنی بر اینکه چگونه ثبات نرخ ارز بر روند کاهشی قیمت خودرو در
بازار تاثیرگذاشته است ،گفت :وقتی هفتهها قیمت ارز بدون نوسان در بازار ثابت
بماند بدون شک تاثیرگذار است.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه خودروسازان چگونه
میتوانند به افزایش شیب نزولی قیمتها کمک کنند ،افزود :طی این مدتی که
قیمت خودرو کاهش یافته ،بیشتر به دلیل عرضه بوده البته در بازار خریدار نیز
کم است.

موزه حرم مطهر امام حسین(ع) عكس :زهرا صیدانلو-فارس

مدیرعامل ایران خودرو خبر داد:

تشکیل کمیته های تخصصی بررسی مشکالت در صنعت قطعه سازی

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از تشکیل کمیته
های تخصصی بررسی مشکالت کمیت و کیفیت در صنعت
قطعه سازی با همکاری تشکلها خبر داد.
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحركه و قطعه سازان
خودرو كشور در نشست با مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو
بسته پیشنهادی چندبخشی جبران كسری نقدینگی در صنعت
خودرو به روش های تخصصی را ارایه كرد.
در این نشست ،مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو
ضمن استقبال از همراهی انجمن و تشكل های مرتبط
با خودروسازی برای رفع مشكالت جاری ،دستور بررسی
كارشناسی و اجرای پیشنهادات  8بندی ارایه شده از سوی
انجمن همگن قطعه سازان را صادر كرد.
فرشاد مقیمی با بیان این كه مشكالت امروز یك شبه
ایجاد نشده كه بخواهد یك شبه هم حل شود گفت :مسایل
قابل حل است و با اجرای الزامات آن و در كنار یكدیگر می
توانیم از تمامی آن عبور كنیم .از جایی باید شروع كنیم كه
بیشترین اثرگذاری را در روند مسایل داشته باشد.
وی اولویت اصلی امروز ایران خودرو را جلب رضایت
ذینفعان دانست و گفت :هدف اصلی ما این است كه
وضعیت تولید را بهبود بخشیم و با تكمیل خودروهای كف،
سرمایه های قابل توجهی كه بلوكه شده را وارد چرخه
تولید كنیم .وی با اشاره به ابالغ مفاد مصوب برای اصالح
رابطه با قطعه سازان گفت :به دنبال این هستیم كه رابطه
با قطعه سازان را برمبنای شاخص های عملكردی و مالی به
صورت كامال شفاف و نظام مند ساماندهی كنیم.
وی اضافه كرد :چرخه تولید باید منجربه توسعه قطعه
ساز و خودروساز شود .توسعه محصول یكی از وظایف اصلی

ما است.
مقیمی تصریح كرد :فرآیند ساماندهی به وضعیت
موجود را با ساز و كاری دقیق دنبال و یقینا نتایج خوبی
نیز كسب خواهیم كرد .با نیروی انسانی متخصص و متعهد
صنعت خودرو باید نشان دهیم همه در كنار هم هستیم و
با تشریك مساعی از ظرفیت و پتانسیل یكدیگر برای تحقق
اهداف استفاده می كنیم.
وی با تاكید بر شفاف سازی و كار در فضای
سیستماتیك و فرآیندی گفت :همه ذینفعان باید بر نتایج
عملكرد و اقدامات ما دسترسی داشته باشند .قطعه سازان
شریك تجاری ما هستند و باید در جریان امور تولید قرار
بگیرند ،همانطور كه خودروساز باید در جریان وضعیت
تولید قطعه ساز قرار بگیرد.
وی از تفاهم با گمرك برای تسهیل در امور و
فرآیندهای گمركی مربوط به ایران خودرو خبر داد و گفت:
تفاهمات صورت گرفته شامل زنجیره تامین ایران خودرو
نیز می شود و قطعه سازان می توانند از
نتایج این تفاهم منتفع شوند.
مقیمی پشتوانه پول ملی كشور
را فعالیت اقتصادی صنعتگران و
تولیدكننده ها دانست و تصریح كرد:

مردم انتظار دارند تا با ارتقای بهره وری ،دانش و تكنولوژی
محصول با كیفیت مناسب ،قیمت رقابتی و خدمات پس از
فروش شایسته عرضه كنیم.
وی تنها راه نجات كشور را توجه به توان داخل و داخلی
سازی تولید دانست و گفت :حتما مسایل جاری را پشت سر
خواهیم گذاشت ،از جمله مهم ترین آن تكمیل خودروهای
ناقص و تامین نقدینگی تولید است .با همدلی و همراهی هم
می توانیم از مسایل پیش روی با موفقیت عبور كنیم.
وی همچنین بر استمرار جلسات تخصصی با تشكل
قطعه سازان در موضوعات مبتالبه و تشكیل كمیته های
ویژه برای رفع كامل مشكالت و مسایل تاكید كرد.
در این نشست ،قائم مقام ارشد مدیرعامل ایران خودرو
ضمن استقبال از برگزاری جلسات مشترك با قطعه سازان
گفت :دچار چرخه معیوبی در تولید قطعه و خودرو هستیم
و باید با همراهی و كمك به یكدیگر به عنوان شریك
تجاری از این شرایط بحرانی عبور كنیم.
عباس ملكی طهرانی افزود :مدیرعامل گروه صنعتی
ایران خودرو تالش های شبانه روزی برای رفع مسایل دارد
و باید با حمایت و پشتیبانی شبكه تامین و مسئوالن ذیربط
در كشور بتوانیم مشكالت را حل كنیم.
محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن تخصصی صنایع
همگن نیرومحركه و قطعه سازان خودرو كشور نیز با اعالم
حمایت از مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت:
وظیفه ما خدمت و كمك به صنعت خودرو است.
وی افزود :در گذشته كمیته هایی مانند قیمت گذاری،
قراردادها ،بررسی مشكالت كیفیت و كمی در انجمن وجود
داشت و این آمادگی وجود دارد تا این كمیته ها احیا شده
و به خودروسازی كمك كند.
نجفی منش تصریح كرد :ما تمام قد در كنار مدیرعامل
ایران خودرو برای بهبود این صنعت ایستاده ایم تا تصویر
ذهنی جامعه از صنعت خودرو ارتقا یابد .از این صنعت دفاع
می كنیم تا آن را به جایگاهی كه شایسته است برسانیم.

ن تحویل میشود
کرمانموتور :خودروهای ثبت نامی تا آبا 

شرکت خودروسازی کرمانموتور اعالم کرد :همه قطعات و مواد اولیه الزم برای تولید
خودروهای ثبتنامی این شرکت تأمین شده و تا آبانماه همه تعهدات ثبتنام شده تحویل میشود.
در این اطالعیه آمده است :با توجه به اخبار منتشرشده در فضای مجازی و رسانهای کشور در
خصوص محدودیت تأمین قطعه و تعطیل شرکت کرمانموتور به دلیل کمبود نقدینگی تا پایان
آبانماه ،به استحضار مشتریان میرساند به منظور تحویل خودروهای تعهدات کنونی شرکت جای
هیچگونه نگرانی نبوده و همه قطعات و مواد اولیه الزم برای تولید این خودروها تأمین و تا آبانماه
همه تعهدات ثبتنام شده تحویل میشود«.مراتب جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از سوء
استفاده های احتمالی در فضای مجازی و رسانه ای اعالم می شود».برخی رسانه ها در روزهای
گذشته به نقل از «سامان فیروزی» مدیرعامل کرمان موتور ،اعالم کرده بودند « :اگر طی یک ماه
آینده نقدینگی مورد نیاز به صنعت خودرو کرمان تزریق نشود مجبور به تعطیلی و بیکاری بیش از
 ۱۰هزار نیروی کار مستقیم هستیم».

دوکلمه خبر
رامکخودرو به نظر
سازمان حمایت عمل نکرد

با وجود اینکه رییس سازمان
حمایت  ۴۵روز پیش اعالم کرد که
مشتریان رامکخودرو که در گذشته
تکمیل وجه کردهاند ،برای دریافت
خودروی خود نباید وجه دیگری تحت
عنوان مابهالتفاوت پرداخت کنند؛
همچنان این شرکت بر نظر خود مبنی
بر دریافت مابهالتفاوت پافشاری کرده و
از مشتریان طلب وجه میکند.
اواخر تیرماه سال جاری بعد
از چندین بارکه از سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در
رابطه با اینکه شرکت رامکخودرو
شرط تحویل خودروهای ثبتنامی با
قرارداد قیمت قطعی مشتریان خود را
دریافت وجه مابهالتفاوت کرده است؛
رییس این سازمان تاکید کرد »:با
توجه به اینکه این مشتریان تکمیل
وجه کردهاند ،مانند کسانی هستند
که قرارداد قطعی داشته و باید بدون
پرداخت مبلغ اضافی ،خودروی خود
را دریافت کنند».اما با این وجود با
گذشت بیش از  ۴۵روز از اعالم نظر
قطعی سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان در این زمینه،
جدیدترین اطالعات به دست آمده
نشان میدهد که شرکت رامک خودرو
به نظرات سازمان حمایت توجه نکرده و
به گفته مشتریان ،این شرکت همچنان
برای تحویل خودروی مشتریان ،طلب
وجه مابهالتفاوت میکند.
در این رابطه (شنبه  ۱۶شهریور
ماه) یکی از این مشتریان رامکخودرو
 ،گفت :شرکت رامک خودرو همچنان
از ما طلب مابهالتفاوت برای تحویل
خودرو میکند .مشتریانی که حاضر
به پرداخت مبلغ مازاد نسبت به رقم
قید شده در قرارداد نشدهاند ،یک طرفه
قرارداد آنها را فسخ کرده و حتی به
تعدادی از مشتریان نیز اعالم کرده
چنانچه مبلغ مازاد را پرداخت نکنند،
دیگر سود مشارکت قید شده در قرارداد
به آنها تعلق نخواهد گرفت.
این موضوع از سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد
خودروسازان و واردکنندگان خودرو
پیگیری خواهد شد.

