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تداوم افزايش قيمت خودرو در بازار
رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو گفت:پيش بيني مي شود با انتخاب
وزير جديد صنعت معدن و تجارت روند افزايش قيمت خودرو در بازار
ساماندهي شود.سعيد موئتمني افزود:متاسفانه شاهد افزايش قيمت خودرو بر
روي کاغذ هستيم و همين امر باعث شده تا قيمتها واقعي نباشد و معامالت
را به صفر برساند.رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو گفت :به خريداران توصيه
ميکنيم در شرايط فعلي به هيچ عنوان از بازار خودرو خريد نکنند چرا که در
نهايت منجر به ضرر آنها خواهد شد.
وي گفت :به دليل نداشتن سقف قيمت در اين بازار ،هرکسي هر
قيمتي که دلش ميخواهد تعيين قيمت ميکند و قيمتها کامال سليقهاي
و ساختگي است.

اخبار
قيمتخودروکاهشمييابد

 8صفحه  2000تومان

نايبرئيساتحاديهنمايشگاهدارانخودرويتهراناظهارداشت:بدليل
تقاضاي کاذب تنها 20درصد خريداران مصرفکننده واقعي هستند ،مابقي
خودرو را در خانههاي خود نگهداري تا مجددا در زمان گراني آن را معامله
کنند .همين امر موجب شده تا تقاضاي کاذب در بازار به وجود بيايد که خود
بيشترين دليل گراني نيز محسوب ميشود.
نعمتاهلل کاشانينسب در مورد آخرين وضعيت بازار خودرو اظهار
داشت :در حال حاضر بازر در رکود به سر ميبرد و معالمهاي انجام نميشود،
با اين حال قيمتها اندکي افزايش داشته است .البته نه خريداري است و نه
فروشندهاي؛ چون قيمتها به گونهاي است که همه به انتظار کاهش قيمت
دست نگه داشتهاند.وي ادامه داد :بازار خودرو به کل راکد است و خريد و
فروش انجام نميشود .از همين روي پيش بيني ما اين است که قيمتها
به اين منوال نماند چون غير واقعي و کاذب است.کاشانينسب تصريح کرد:
دو شرکت عمده خودروساز توليدات خود را نسبت به سال گذشته 19
درصد افزايش دادهاند اما بدليل تقاضاي کاذب تنها  20درصد خريداران
مصرفکننده واقعي هستند ،مابقي خودرو را در خانههاي خود نگهداري تا
مجددا در زمان گراني آن را معامله کنند .همين امر موجب شده تا تقاضاي
کاذب در بازار به وجود بيايد که خود بيشترين دليل گراني نيز محسوب
ميشود.کاشانينسب با انتقاد از تاثير فضاي مجازي براي قيمتهاي
غيرواقعي اظهار داشت :قرار بر آن بود که سايتها درج قيمت نداشته باشند
اما بسياري از سايتها و کانالهاي تلگرامي قيمتها را درج ميکنند و
بر اين آشفته بازار دامن ميزنند .در واقع با اشتراکگذاري قيمتهاي
عجيب و غريب بازار را ملتهب ميکنند و مردم با توجه به اين قيمتها
گمان ميکنند قيمت خودرو بسيار گران شده است.نائب رئيس اتحاديه
نمايشگاهداران خودرو خاطرنشان کرد :بايد در نظر داشت که توليدات نسبت
به سال گذشته افزايش داشته که  60درصد توليد براي ايفاي تعهدات و 40
درصد براي فروش فوري مربوط ميشود .بنابراين با تداوم اين رويه ،قيمتها
به اين شکل نميماند و کاهش قيمت را پيش رو خواهيم داشت البته در
مورد درصد کاهش نميتوان اظهار نظر کرد چون به توليد بستگي دارد که
در صورت افزايش ،تب و تاب مردم و تقاضاي غيرواقعي کاهش پيدا ميکند.
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رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو اضافه کرد :در دو سه هفته گذشته،
هيچکدام از همکاران ما معامله يا قراردادي انجام نداده اند و بازار در رکود
کامل به سر ميبرد.
موئتمني گفت :براي مثال قيمت محصوالت سايپا امروز در نمايشگاههاي
خودرو و همچنين در فضاي مجازي کامال متفاوت است چنانکه اختالف
قيمتها به بيش از  10ميليون تومان ميرسد.
وي در پايان افزود :پيش بيني ميشود با آمدن وزير جديد وزارت صنعت،
معدن و تجارت که امروز در مجلس شوراي اسالمي راي اعتماد گرفتند و
برنامههايي که دارند در هفتههاي آينده شاهد اتفاقات خوبي در بازار خودرو
باشيم.

باال گرفتن
انتقادات
از ايران
خودرو بابت
قيمتگذاري
جديد رانا پالس

يکي از پيش ثبتنام کنندگان خودرو
رانا پالس با بيان اينکه خرداد امسال در طرح
پيش فروش محصوالت ايران خودرو ثبت نام
کردم ،اظهار داشت :در اين طرح برنده خريد
يک دستگاه رانا پالس شدم و در آن زمان 75
ميليون تومان به حساب ايران خودرو واريز کردم.
وي با بيان اينکه در قرارداد ما ذکر شده بود
که قيمت خودرو بر مبناي قيمت روز محاسبه
ميشود ،گفت :در حال حاضر قيمت جديد رانا
پالس از سوي ايران خودرو  145ميليون تومان

دانهیل سواری در آبیدر سنندج عكس :بختیار صمدی/مهر
تعيين شده است ،به طوري که براي تحويل اين
خودرو در موعد تحويل مهرماه بايد  70ميليون
تومان به حساب اين شرکت واريز شود.
رستمي تصريح کرد :در شرايطي شاهد
افزايش بيش از حد قيمت رانا پالس هستيم که
خودروهاي همرده اين خودرو ،قيمتي پايينتر
از آن دارند به طوري که پژو  206صندوقدار با
قيمت  106ميليون تومان عرضه ميشود و حتي
قيمت پژو  207نيز که آپشنهاي آن به اندازه
رانا پالس است ،از اين خودرو ارزانتر است .در

مورد دنا نيز همين مسأله صادق است.
وي ادامه داد :موعد تحويل برخي خريداران
خرداد سال آينده است که معلوم نيست تا آن
زمان قيمت اين خودرو چقدر افزايش خواهد
يافت.
وي افزود :در تماس با شرکت ايران خودرو،
به ما اعالم کردند که ممکن است خودروي
جايگزين براي اين محصول ارائه کنند ،اما
درخواست ما اين است که قيمتگذاري عادالنه
براي راناپالس صورت گيرد.

تحقق شعار جهش توليد در پايان نيمه نخست سال؛

«ايرانخودرو» رکورد  98خود را با مابهالتفاوت 80هزار دستگاهي شکست

ايرانخودرو از ابتداي امسال تا پايان روز چهارم مهرماه
جاري242 ،هزار و  19دستگاه خودرو را توليد کرده که
80هزار دستگاه و معادل  50درصد نسبت به مدت مشابه
سال گذشته بيشتر است .سال گذشته همين بازه زماني،
تعداد 161هزار و  846دستگاه خودرو توليد شده بود.
گروه صنعتي ايرانخودرو توانست در سال جهش توليد،
با پشت سرگذاشتن موانع ناشي از تحريم ،رونق را به خطوط
توليد بازگرداند و شعار جهش توليد را در پايان نيمه نخست
امسال محقق کند .اين خودروساز بزرگ کشور موفق شد تا
تعداد توليد را از ابتداي امسال تا هفته نخست مهرماه ،به
ميزان  50درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش
دهد .ايرانخودرو از ابتداي امسال تا پايان روز چهارم مهرماه
جاري242 ،هزار و  19دستگاه خودرو را توليد کرده که 80هزار
دستگاه و معادل  50درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته
بيشتر است .سال گذشته همين بازه زماني ،تعداد 161هزار و
 846دستگاه خودرو توليد شده بود.
تکميل و عرضه 30هزار دستگاه خودرو کسريدار

با ترخيص قطعات خودروهاي کسريدار ،بيش از
30هزار دستگاه خودرو در مدت کوتاهي تکميل و روانه
بازار خواهد شد .فروشهاي مستمر فوقالعاده محصوالت ،با
موعد تحويل حداکثر سه ماه نيز بهعنوان يکي از مسيرهاي
افزايش عرضه به بازار درنظر گرفته شده است که بر
همين اساس تا پايان امسال ،در مقطع زماني هر دو هفته،
محصوالت اين شرکت در قالب اين طرح
عرضه خواهند شد.
درحالحاضر تعهدات معوق
ايرانخودرو به مشتريان به کمتر از
30هزار دستگاه رسيده است و بهزودي با
تکميل و عرضه خودروهاي داراي کسري
اين تعداد به حداقل ممکن خواهد
رسيد .بنا بر اين گزارش ،در مردادماه
نيز ايرانخودرو با اعالم تيراژ 41هزار
و  378دستگاهي براي تجاريسازي،
پالس مثبتي به بازار فرستاد .چراکه
بهرغم تعطيالت تابستاني ايرانخودرو
و قطعهسازان در مردادماه ،کارگران
«خطوط توليد و تکميلکاري» اين
گروه صنعتي با همراهي تامينکنندگان
به تجاريسازي خودروهاي ناقص همت
گماردند و رکورد «تجاريسازي هفتگي
خودروها» در دو سال اخير را نيز در
هفته پاياني مردادماه امسال شکستند.
همدلي زنجيره تامين با
ايرانخودرو
از زمان شروع تحريمهاي ظالمانه و
تصميم براي پيوستن به نهضت ساخت
داخل ،خودروسازان و قطعهسازان با
حمايت از يکديگر و صرفا براي تحقق

يک هدف جمعي ،به برونرفت از فضاي راکد صنعت
در ماههاي اوليه تحريمها کمک کردند .در اين راستا،
تعامالت شفافي با سازندگان صورت پذيرفت که منتهي
به پرداختهاي عادالنه به تامينکنندگان و افزايش آن از
حدود 30ميليارد تومان در ابتداي مهرماه  98به 80ميليارد
تومان در پايان سال و نيز برقراري تعامل مثبت و سازنده با
تامينکنندگان و امضاي ميثاقنامه اتحاد و همدلي شرکت
ايرانخودرو با قطعهسازان براي تحقق برنامههاي توليد شد.
گروه صنعتي ايرانخودرو ،در راستاي نهضت ساخت داخل،
پروژههاي متعددي را در دست اجرا دارد که ازجمله آنها
ميتوان به  28پروژه تعريفشده با صنايع دفاع و 102
پروژه به همراه  86تفاهمنامه با مشارکت شرکتهاي دانش
بنيان اشاره کرد .براي دستيابي به کاهش ارزبري ناشي از
تعميق ساخت داخل و ارتقاي محصوالت جاري ،پروژههايي
در قالب ميزهاي داخليسازي وزارت صمت تعريف شد.
در اين راستا ،تاکنون  4ميز برگزار شده که در مجموع
کاهش ارزبري 52ميليون يورويي را به ارمغان آورده است.
پروژههاي داخليسازي قطعات و مواد خارج از ميزهاي
وزارت صمت نيز کاهش ارزبري 27ميليون يورويي را
محقق ساخته است .همچنين اجراي پروژههاي بهينهسازي
طراحي نيز ارزبري 58ميليون يورويي به همراه داشته است.
اطمينان به تحقق برنامه توليد 500هزار دستگاه
خودرو
هرچند در ابتداي اعمال تحريم عليه صنعت خودرو
کشور تامين مواد اوليه و برخي از قطعات با چالش
مواجه شد ،اما با اجراي نهضت ساخت داخل و تکيه بر
توان متخصصان و سازندگان داخلي کشور ،شرکتهاي
دانشبنيان و با بهرهگيري از توان مراکزي مانند صنايع
دفاع ،ايرانخودرو توانست در يک سال اخير در داخليسازي
بخشي از مواد و قطعات وارداتي موفق عمل کند و در
مجموع موارد کاهش ارزبري ،صرفهجويي 137ميليون
يورويي را محقق کند .ايرانخودرو تحقق اهداف خودکفايي
و تعميق ساخت داخل قطعات را همچنان دنبال ميکند.
امسال ،برنامه توليد 500هزار دستگاه خودرو در دستور
کار اين خودروساز قرار دارد که با شتاب توليد در نيمه
دوم سال ،توليد و عرضه اين تعداد بهراحتي در دسترس
خواهد بود .گروه صنعتي ايرانخودرو با همکاري زنجيره
تامين ،همدلي مجموعه کارکنان و مديريت صحيح منابع
توليد ،توانسته است از کل توليد خودرو در کشور طي پنج
ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با
افزايش  7درصدي سهم بازار ،سهم محصوالت خود را به
 54درصد برساند.

دوکلمه خبر

تمديد گواهينامه سيستم
مديريت يکپارچه ايساکو
براي ششمين سال متوالي

شرکت ايساکو در راستاي موفقيت
پايدار ،بار ديگر توانست گواهينامه سيستم
مديريت يکپارچه ( )IMSخود را که از
سال  94موفق به دريافت آن شده بود،
براي ششمين سال متوالي ،تمديد کند.
ايساکو در چند سال اخير با تلفيق
هفت استاندارد مديريتي در جهت رسيدن
به يک سيستم جامع مديريتي گام مهمي
در جهت موفقيت پايدار برداشت و موفق
به کسب گواهينامههاي مرتبط در اين
خصوص از شرکت مميزي کننده شد .اين
شرکت ،تنها شرکت خدمات خودرويي
است که تمامي اين استانداردها را با هم
داراست و در آخرين مميزيهاي صورت
گرفته ،موفق به تمديد اين گواهينامه
هاي جامع شده است.
به گزارش روابط عمومي شرکت
خدمات پس از فروش ايرانخودرو
(ايساکو) ،اين استانداردها ،شامل سه
استاندارد پايه ،شامل مديريت کيفيت
( ،)ISO9001مديريت محيط زيست
( )ISO14001و مديريت ايمني و
بهداشت حرفهاي ( ISO( 45001و چهار
عناوين مديريت آموزش
استاندارد ديگر با
ِ
برون سازماني ( ،)ISO29993مديريت
رسيدگي به شکايات (،)ISO10002
مديريت سنجش رضايت مشتريان
( )ISO10004و مديريت آموزش
کارکنان ( )ISO10015است که شرکت
ايساکو در راستاي ماموريت سازماني
خود ،با تلفيق آنها توانست يک سيستم
مديريت يکپارچه منحصر به فرد را پديد
آورد.تمديد گواهينامههاي بينالمللي به
اين معناست که شرکت ايساکو عالوه
بر موفقيت در اثبات انطباق سيستمهاي
مديريت خود با الزامات استانداردهاي
مرجع و مقررات موسسات اعتبار دهنده
بينالملل،ي توانسته است سيستمها و
فرآيندهاي خود را به شکل مستمر بهبود
بخشيده و همگام با استانداردهاي روز
دنيا ،موفق به ارايه خدماتي با کيفيت به
تمامي ذينفعان ،خصوصا مشتريان شود.
همچنين اين شرکت توانسته است
با اجراي اين استانداردها در کنار ساير
طرحها ،پروژهها و اقدامات اصالحي ،براي
يازدهمين سال متوالي مقام اول خدمات
پس از فروش صنعت خودرو کشور را
از آن خود کند و با کسب امتياز 83.9
در ارزيابي شرکت بازرسي کيفيت و
استاندارد ايران با صدرنشيني در اين حوزه
افتخار ارايه بهترين خدمات به هموطنان
را به دست آورد.

