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به زودي محصوالت ايران خودرو در روسيه توليد خواهند شد
سابينا نوبري ،مديرکل صادراتي منطقه آسيا ،اروپا و  CISشرکت ايران
خودرو درباره آخرين وضعيت صادرات خودروهاي توليد اين شرکت در اين
منطقه اظهار کرد :در حال حاضر صادرات به کشور آذربايجان را داريم که با
حمايتهاي دولت همراه و در حال توسعه است.او افزود :تالش ميکنيم تا با
حضور در نمايشگاه اختصاصي اوراسيا ،بتوانيم سهم خود از بازار کشورهاي
عضو اين اتحاديه افزايش دهيم .اينگونه نمايشگاهها ظرفيت بسيار خوبي دارند
به ويژه اين که قرار است اين نمايشگاه در کشور خودمان برگزار شود.نوبري
ادامه داد :اميدواريم روابطمان را با کشورهاي عضو اين اتحاديه افزايش دهيم
تا بعد از آزاد شدن تعرفه گمرکي طي يک و نيم تا دو سال آينده که قرار
است خودرو نيز به ليست اين کاالها بپيوندد ،بتوانيم خودروهايي که در کالس

اخبار
ارايه  52هزار خدمت غيرحضوري در جشنواره
خدمات نوروزي  1400ايرانخودرو

جشنواره خدمات نوروزي گروه صنعتي ايران خودرو ،از
تاريخ  26اسفند ماه  1399تا  14فروردين  1400به مدت
 19روز و با تاکيد بر «ماندن در خانه» و «دريافت خدمت
غيرحضوري» اجرا شد.
به گزارش ايکوپرس -در اين جشنواره  51هزار و 776
مورد خدمت امدادي با توجه به شرايط نامناسب جوي در
برخي مناطق به همت  1440دستگاه ناوگان امدادي مستقر
در 104هزار کيلومتر از جادههاي کشور به هموطنان ارايه شد.
همچنين با حضور حدود  200نمايندگي کشيک ،بالغ بر 35
هزار خودرو در نمايندگيها پذيرش شدند.
به گزارش روابط عمومي شرکت خدمات پس از
فروش ايرا نخودرو ،مدير عامل اين شرکت گفت:
باتوجه به تاکيد ستاد ملي کرونا مبني بر رعايت
تردد و اجتناب از سفرهاي غيرضروري 78.3 ،درصد از
امدادهاي صورت گرفته در قالب را هاندازي خودرو در
محل (امدادباليني) و  21.7درصد از درخواستها از
نوع حمل بوده است ،که بر همين اساس ،ارايه خدمات
در محل مورد نظر مشتري در اولويت کاري شرکت
امداد خودرو ايران قرار گرفت.
مهدي مونسان افزود :مرکز پاسخگويي هوشمند
ايرا نخودرو در ايام جشنواره خدمات نوروزي ،پاسخگوي
تمامي تما سهاي هموطنان در سراسر کشور بود؛ آمارها
نشان ميدهد در اين بازه  19روزه ،بر خالف رشد روزانه
تما سهاي صورت گرفته براي برخورداري از انواع خدمات
امدادي اين شرکت ،زمان انتظار امدادخواهان براي حضور
تيم امدادي و ارايه خدمات کاهش يافته و در حدود يک
دقيقه کمتر از زمان انتظار هدف است.
وي تشريح کرد :جشنواره خدمات نوروزي گروه
صنعتي ايران خودرو ،در دو سال اخير با تاکيد ستاد ملي
کرونا ،تمرکز خود را بر افزايش خدمات غيرحضوري و در
محل مورد نظر هموطنان داشته است و رشد 77درصدي
خدمات ارايه شده در سال جاري ،نشان از استقبال
درخواستهاي مردمي و تاثيرگذاري اين نوع خدمات
ارايه شده به هموطنان دارد.
گفتني است ،اين مجموعه عالوه بر ارايه خدمات به
مشتريان ايرا نخودرو ،خدمترساني به دارندگان محصوالت
ساير خودروسازان تا حد امکان و خدمترساني ويژه به
ناشنوايان را نيز به انجام رسانده است.
درگا ههاي درخواست امداد ،وب سايت .096440.www
 comشماره سراسري  096440و همچنين اپليکيشن
ايساکو بوده که هموطنان در صورت نياز در هر ساعت از
شبانه روز قادر به ثبت درخواست خدمات امدادي خود
هستند .

آنها رقابت کمتري وجود دارد را در روسيه توليد کنيم .همچنين روسيه نيز
بتواند خودروهايي که کالس آنها در ايران کمتر است را اينجا توليد کند.او
درباره اسامي خودروهاي مورد نظر براي توليد در روسيه ،گفت :اسامي دقيق
اين خودروها بعد از مذاکره اعالم ميشود اما بيشتر سعي ميکنيم تا در زمينه
توليد خودروهاي اکونوميک مثل دنا ،سمند ،رانا در آن کشور ايفاي نقش
کنيم،تارا نيز خودروي خوب و نويني است.نوبري درباره اسامي خودروهايي که
در حال حاضر به کشور آذربايجان صادر ميشوند ،نيز بيان کرد :سمند ،دنا ،دنا
پالس و  405خودروهايي هستند که به آذربايجان صادر ميکنيم .اوايل سال
گذشته به دليل شرايط کرونا ،توقفي را در صادرات به اين کشور داشتيم ،اما
با روشهاي بهداشتي صادراتمان را ادامه داديم.

تمرین یخ نوردی یگان ویژه صابرین عكس :حسین ظهروند/تسنیم

نسخه شوراي رقابت بر گراني خودرو برخالف وعده دولت براي کنترل قيمتها

سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس افزايش
قيمت خودرو در کارخانه را غيرمنطقي دانست و گفت:
کميسيون صنايع و معادن مجلس با جديت موضوع افزايش
قيمت خودرو را پيگيري کرده و از گراني بي ضابطه آن
جلوگيري ميکند.
حجت اله فيروزي درباره صحبتهاي رييس شوراي
رقابت مبني بر اينکه قطعا در سه ماه نخست سال
 1400قيمت خودروهاي داخلي توليد شده در کارخانهها
افزايش مييابد ،گفت :از آخرين باري که شوراي رقابت
به خودروسازان اجازه افزايش قيمت داد تاکنون نرخ ارز
يا قيمت مواد اوليه موردنياز توليد افزايشي نداشته ،افزون
بر اين ،حتي توافق نامه ايران و چين بر ثبات بازار اثر
مثبت داشته است ،بنابراين اجازه افزايش قيمت خودرو
در کارخانه بدون اينکه عوامل اثرگذار در قيمت تمام شده
توليد تغييري داشته باشد ،محلي از اعراب ندارد.
نماينده مردم فسا در مجلس شوراي اسالمي با بيان
اينکه هرچند وارد سال جديد شديم اما مواد اوليه موردنياز
توليد خودرو تغييري نکرده است ،افزود :در سالهاي
گذشته قيمت کاالهاي مصرفي يک بار در ابتداي سال
افزايش مييافت اين در حالي است که در سال  99قيمت
خودرو تقريبا هر سه ماه يک بار در کارخانه افزايش يافته

است بنابراين دليلي براي گراني چندباره چهارچرخها در
شرايط کنوني وجود ندارد.
وي با بيان اينکه شوراي رقابت بايد همان گونه که
به دنبال حمايت از توليدکننده است ،از حقوق مصرف
کنندگان نيز دفاع کند ،اضافه کرد :موافقت با گراني
بي ضابطه ،نه تنها خدمت به توليد نيست بلکه ضرر به
توليدکنندگان است.
گراني خودرو توسط خودروسازان ،منطقي نيست
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با تاکيد براينکه
خودروسازان بايد با کاهش هزينههاي سربار زمينه استفاده

مردم از خودروهاي توليدي را فراهم کنند ،ادامه داد :از
آنجا که شاخصهاي اثرگذار بر قيمت تمام شده خودرو طي
ماههاي گذشته تغييري نداشته ،اجازه گراني خودرو توسط
خودروسازان ،منطقي نيست و نبايد با رفتارهاي هيجاني با
توجه به آغاز سال جديد قيمتها بيشتر شود.
فيروزي افزود :به منظور ساماندهي بازار خودرو ،بايد
قيمت چهارچرخها در بازار را به کارخانه نزديک کرد نه
اينکه بازار را به حال خود رها کرده و بهاي خودرو در
کارخانه را به قيمت بازار آن برسانيم.
وي با بيان اينکه در ابتداي سال  ،1400دولتمردان
وعده ثبات قيمت کاالها در سال جاري را دادند ،حال اين
سوال ايجاد ميشود که چه توجيهي براي گراني خودرو در
کارخانه وجود دارد؟ افزود :با افزايش قيمت خودرو ،نه تنها
خريداران بايد مبلغ بيشتري به ازاي خريد خودرو بپردازند
بلکه اين امر در قيمت قطعات يدکي خودرو ،خدمات پس
از فروش و ...نيز اثرگذار است.
سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان
اينکه موضوع ساماندهي حوزه خودرو يکي از مطالبات
هميشگي مردم است ،تصريح کرد :کميسيون صنايع و
معادن مجلس با جديت موضوع افزايش قيمت خودرو را
پيگيري کرده و از گراني بي ضابطه آن جلوگيري ميکند.

در سال  99برنامه توليد خودرو در کشور محقق نشد

بررسي صورتهاي مالي اعالم شده توسط خودروسازان
داخلي (ايرانخودرو و سايپا) به سازمان بورس نشان ميدهد
که در مجموع سال  1399که قرار بود يک ميلون و  200هزار
دستگاه خودرو توليد شود ،ميزان توليد به يک ميليون دستگاه
هم نرسيد.
بر اين اساس دو خودروساز بزرگ داخلي طي سالي که
گذشت در مجموع  900هزار و  714دستگاه انواع خودرو توليد
کردند که در مقايسه با مدت زمان مشابه سال  1398رشد
 4.33درصدي را نشان ميدهد.
طبق آمار ،ايرانخودرو تنها خودروسازي بود که عالوه
بر حفظ توليد ،توانست ميزان توليد را نسبت به سال 1398
افزايش هم دهد.
در سال  1399گروه صنعتي ايرانخودرو با توليد 480
هزار و  338دستگاه خودرو همچنان بيشترين تيراژ توليد را به
خود اختصاص داد .اين ميزان توليد در مقايسه با سال 1398
که  393هزار و  812دستگاه بود 21.97 ،درصد رشد نشان
ميدهد.
در ديگر خودروساز اصلي کشور (سايپا) نيز در اسفند
ماه پارسال روند کاهشي هر ماه نسبت به همان ماه در سال
 1398تغيير نکرد و در مجموع توليدات گروه سايپا طي سال
 1399کاهش توليد نسبت به سال  1398ديده شد .براساس
صورتهاي مالي ارائه شده به بورس ،دومين خودروساز بزرگ

کشور  420هزار و  376دستگاه خودرو در سال گذشته توليد
کرد که نسبت به  469هزار و  451دستگاه توليد شده طي
سال  1398با افت  11.6درصد توليد مواجه شده است.
رشد  4.33درصدي در مجموع توليدات خودروسازان
اصلي طي سال  1399نسبت به سال  1398در حالي ايجاد
شده است که وعده توليد حداقل يک ميليون و  200هزار
دستگاه خودرو محقق نشد و در مرز يک ميليون دستگاه باقي
ماند.
دو خودروساز بزرگ کشور در سالي که گذشت ،هر کدام
يک محصول جديد به سبد محصوالت خود اضافه کردند.
توليد انبوه تارا (تازه وارد ايرانخودرو) از بهمنماه سال
جاري آغاز شد و تا پايان سال 153 ،دستگاه از آن در اين گروه
خودروسازي به توليد رسيد .سايپا نيز همچون ايرانخودرو
توليد محصول جديد خود با نام شاهين را در سالي که گذشت
آغاز کرد و طبق آمار ارائه شده 1728 ،دستگاه از آن را به
توليد رساند.
در مجموع سالي که گذشت در گروه ايرانخودرو،
محصوالت گره پژو (به جز پژو  )2008تيراژي  346هزار و
 575دستگاهي داشت و  181دستگاه هم پژو  2008به توليد
رسيد .توليد سمند نير بالغ بر  50هزار دستگاه بوده است.
همچنين  13هزار و  30دستگاه رانا 55 ،هزار و  320دستگاه
دنا و  4794دستگاه در گروه وانت و ساير محصوالت توليد شد.

ايران خودرو در محصوالت مونتاژي نيز موفق به توليد
 94دستگاه دانگفنگ 4971 ،دستگاه هايما و همانطور که
اشاره شد  181دستگاه پژو  2008طي سال  1399شد153 .
دستگاه تارا نيز در سال گذشته توليد شد.
از مجموع توليدات گروه سايپا در سال گذشته نيز
 50هزار و  413دستگاه خودرو مربوط به خانواده پرايد
(توليد محصوالت خانواده پرايد بهجز وانت پرايد در سايپا
و پارسخودرو از ابتداي مردادماه پارسال متوقف شد و آمار
متعلق به پيش از مردادماه است) 236 ،هزار و  939دستگاه
مربوط به خانواده تيبا 10 ،دستگاه سراتو 124 ،دستگاه آريو،
 290دستگاه چانگان و  27هزار و  455دستگاه وانت پرايد
(سايپا  )151بوده است.همچنين  1728دستگاه شاهين به
عنوان محصول جديد در دومين خودروساز بزرگ کشور در
سالي که گذشت به توليد رسيد.
در مجموعه پارسخودرو نيز که تحت مجموعه سايپا
فعاليت دارد ،طبق آمار 103 ،هزار و  55دستگاه خودرو در
سال گذشته توليد شد که  2963دستگاه آن متعلق به گروه رنو
و  3947دستگاه آن در گروه برليانس بوده است.
همچنين در مدت مذکور  23 ،هزار و  703دستگاه در
خانواده ( X100پرايدها) 9747 ،دستگاه کوييک معمولي54 ،
هزار و  568دستگاه در گروه  Q200و  8127دستگاه ساينا
(گروه  )S200در پارسخودرو توليد شده است.

دوکلمه خبر

تمديدطرح«خدمات
خودرو در محل»
امدادخودروسايپا

با دستور مديرعامل گروه خودروسازي
سايپا اجراي طرح «خدمات خودرو در
محل» امداد خودرو سايپا تا اطالع ثانوي
تمديد شد .در اين طرح خدمات امدادي با
اجرت و اياب و ذهاب رايگان براي دارندگان
محصوالت سايپا ارائه مي شود.
طرح «خدمات خودرو در محل» امداد
خودرو سايپا در راستاي مسئوليت هاي
اجتماعي اين گروه خودروسازي و همکاري
با ستاد ملي مبارزه با کرونا اجرا شده است.
مدير عمليات امداد خودرو سايپا در ا
اعالم اين خبر ،اظهار کرد :طرح بهار 1400
گروه سايپا که از  27اسفند  1399آغاز و تا
 14فروردين  1400در جاده ها و محورهاي
پرتردد کشور اجرا شد با کسب باالترين
رضايت دارندگان خودروهاي سواري گروه
سايپا و غير سايپا ،به پايان رسيد.
عباس فخاريان گفت :در اين طرح،
گروه خودروسازي سايپا ،افزايش کيفيت
خودروهاي توليدي سايپا ،استفاده از
سرويس هاي ادواري و بازديدهاي فني در
قالب طرح خدمات خودرو در محل ،سبب
شد درخواست خدمات امدادي ثبت شده
نسبت به تعداد سفرها افزايش چنداني
نداشتهباشد.
فخاريان ضمن تاکيد بر اهميت
رعايت پروتکلهاي بهداشتي ،خاطر
نشان کرد :گروه خودروسازي سايپا از
ابتداي امسال ،مشتريان خود را به دريافت
خدمات خودرو در محل و خودداري از
سفرهاي غيرضروري تشويق کرده و سنت
هر ساله خود در خصوص برگزاري طرح
نوروزي و همراهي با مسافران نوروزي را
به منظور همکاري با ستاد ملي مبارزه
با کرونا و ساير سازمان هاي زيربط با
شرايط متفاوت و عنوان طرح بهار
 1400اجرا کرد.
گفتني است گروه هاي کنترل و
نظارت در طرح بهار  1400با به کارگيري
تجهيزات کنترلي نوين و هوشمند توانستند
با بازدهي بيشتري اقدام به نظارت و رفع
نقاط قابل بهبود در خدمت رساني به
هموطنان بپردازند و در نهايت سبب کاهش
ترددهاي غير ضروري شوند.

