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رکورد توليد روزانه ايران خودرو شکسته شد
گروه صنعتي ايران خودرو ،در نخستين روز آذرماه ،رکورد توليد
روزانه محصوالت را با توليد دوهزار و  625دستگاه خودرو شکست؛ اين
تعداد در آمار توليد دو سال اخير ايران خودرو بيسابقه است.
گروه صنعتي ايران خودرو ،در نخستين روز آذرماه ،رکورد توليد
روزانه محصوالت را با توليد دوهزار و  625دستگاه خودرو شکست؛ اين
تعداد در آمار توليد دو سال اخير ايران خودرو بيسابقه است.
بزرگ ترين خودروساز کشور ،در ابتداي آذرماه امسال نسبت به مدت
مشابه سال گذشته ،توانست رشد  59درصدي را در تعداد توليد رقم بزند.
ايران خودرو موفق شده در اين بازه زماني بيش از  320هزار دستگاه
خودرو توليد کند که حدود  120هزار دستگاه بيشتر از هشت ماه سال

گذشته است.
در همين حال ،تعداد تعهدات معوق به مشتريان نيز کاهش
چشمگيري داشته و از حدود  200هزار دستگاه سال گذشته به  36هزار
دستگاه رسيده است .بيش از  30درصد از معوقات مربوط به توليدات
مشترک با شرکت هاي خارجي بوده که اين بخش نيز با اجراي طرح هاي
تبديل به محصوالت ايران خودرو که با رضايت مشتريان خواهد بود ،تا
پايان سال به صفر خواهد رسيد.
درحال حاضر ميانگين تاخير در ايفاي تعهدات به کم تر از دو
ماه رسيده و با اين روند ،به روزآوري آن در آينده نزديک محقق
خواهد شد.

اخبار
نايب رييس کميسيون صنايع در خانه ملت:

کروز نقش موثري در اشتغالزايي ايفا کرده است

يک نماينده مجلس گفت :قطعه سازي کروز توانسته در بحث
اشتغالزايي نقشي موثر را ايفا کند که بايد از اين شرکت قطعه
سازي تقدير کرد.يک نماينده در مجلس شوراي اسالمي از سايت
شماره  2شرکت کروز ،فعاليتها و خطوط توليد و مراکز طراحي و
توليد دستگاههاي صنعتي اين بنگاه اقتصادي بازديد به عمل آورد.
در اين بازديد که با توضيحات مديران بخشهاي مختلف همراه بود،
رسولي نژاد و ساير همراهان با نحوه فعاليتها و مديريت بهره وري و
نظارت بر کيفيت در اين شرکت آشنا شدند .سيد احمد رسولينژاد
نايب رييس اول کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي
در حاشيه بازديد از قطعه سازي کروز گفت :از مديران کروز بخاطر
اشتغالزايي براي  12هزار و  600نفر از جوانان اين کشور تقدير
و تشکر مي کنم ،قطعه سازي کروز توانسته در بحث اشتغالزايي
نقشي موثر را ايفا کند .نماينده مردم دماوند و فيروزکوه در مجلس
با اشاره به اينکه در کميسيون صنايع عالوه بر تصويب قوانين،
نظارت ميداني نيز جز وظايف ما محسوب مي شود ،تصريح کرد:
بايد در کارگروه ها ،کميته ها و صحن کميسيون پيگير مشکالت
صنعت باشيم و براي حل آن راهکارهاي مدوني بيابيم .رسولي نژاد
اظهار کرد :بحث ارز ،تسهيالت بانکي ،گمرک و تعزيرات موضوعاتي
است که بخش صنعت و البته ساير بخش ها با آن مواجه هستند
و گاهي با مشکالتي روبرو مي شوند که بايد با تقويت و ايجاد
راهکارهاي موثر بتوانيم شاهد شکوفايي تمامي بخش هاي توليدي
و صنعتي باشيم .نايب رييس اول کميسيون صنايع و معادن مجلس
شوراي اسالمي با بيان اينکه صنعت خودرو با اشتغالزايي مستقيم
حدود يک ميليون نفر و بطور غيرمستقيم بيش از  4ميليون نفر،
جز اولويت هاي مهم کميسيون صنايع مجلس شوراي اسالمي براي
بررسي قرار دارد ،خاطر نشان کرد :حق مردم است که بتوانند يک
خودروي با کيفيت ،به صرفه و با قيمت مناسب داشته باشند ،از اين
رو حل مشکالت صنعت قطعه و خودروسازي بايد بيش از گذشته از
سوي قوه مقننه و قوه مجريه مورد توجه قرار گيرد.

تسال مدل  Sبرد بيشتري نسبت به لوسيد اير دارد

پس از اينکه تسال مدل  Sالنگ رنج پالس در ژوئن 2020
به طور رسمي با  402مايل ( 647کيلومتر) رتبه بندي شد ،تسال
اکنون نسخه هايي را ارائه مي دهد که حتي مي توانند فراتر بروند.
با توجه به برچسب مونروني مدل Sپالس تازه توليد شده در ماه
نوامبر 409 ،مايل ( 658كيلومتر) برد تلفيقي  EPAرا نشان مي
دهد.اين رقم  1.7درصد بيشتر از گذشته و يک رکورد جديد براي
يک خودروي الکتريکي موجود در بازار است .هنگامي که رتبه
جديد  EPAرا با رتبه قبلي از ژوئن مقايسه کنيم ،مشخص مي
شود که تفاوت هايي در کارايي وجود دارد.مدل  Sجديد در چرخه
آزمايش ترکيبي تقريباً  ٪1کارآمدتر است و در شهر  ٪1.6کارآيي
کمتري دارد ،در حاليکه در بزرگراه تقريباً  ٪1کارآمدتر است.چطور
ممکن است که خودروي جديد کمي کارآمدتر باشد ،اما  ٪1.7برد
بيشتري داشته باشد؟ حدس ما اين است که داراي سلول هاي
باتري متراکم بيشتري است.حدس مي بزنيم که سلول هاي جديد
چند درصد پيشرفت دارند ،اما تسال هنوز راجع به آن صحبتي
نکرده است .نسخه پرفورمنس نيز اخيرا ً يک ارتقا برد دريافت کرده
است ٪11.2 :به  387مايل ( 623کيلومتر).
افزايش به  409مايلي ممكن است مربوط به رقابت تسال /
لوسيد موتورز باشد .در ماه اکتبر ،تسال قيمت تسال مدل  Sسطح
ابتدايي را به  69هزار و  420دالر کاهش داد و ارزان تر از سطح
ابتدايي لوسيد اير آينده بود.
سطح اوليه لوسيد اير  406مايل ( 653کيلومتر) رتبه بندي
شده بود که به معناي کمي باالتر از مدل  Sبا  402مايل است.
اکنون تسال با  409مايل از نظر قيمت ،برد و البته در دسترس
بودن پيشتاز است.

نگاهي
به قيمت
برخي از
خودروهاي
داخلي در
بازار

از آنجاييکه بازارهاي ايران اعم از سکه ،مسکن،
بورس و  ...وابستگي بسيار زيادي به نوسانات بازار ارز
دارند ،طي مدت اخير پس از اعالم برد جو بايدن از
حزب دموکرات در انتخابات رياست جمهوري اياالت
متحده آمريکا ،روند نزولي در پيش گرفتند و در اين
ميان بازار خودرو نيز از اين قاعده مستثني نيست و
مشاهدات ميداني نيز حکايت از ريزش قيمتها در
اين بازار دارد.
گفتني است ،فعاالن اين صنعت ضمن اذعان به
اين مطلب که ميان قيمت خودرو و نرخ ارز ارتباط
نزديکي وجود دارد ،ميگويند که با کاهش نرخ ارز،
قيمت خودرو نيز استارت کاهش را زد و در هفتههاي
گذشته قيمت انواع خودروها بين  20تا  27درصد با
کاهش همراه شد .پيش از اين نيز ،کارشناسان عنوان

خطر شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در تاالب میقان اراک عكس :بهنام یوسفی/مهر
کرده بودند که در صورت ادامه روند کاهشي بازار
ارز ،قيمتها در بازار خودرو بيشتر کاهش مييابند و
قيمت پرايد که تا  130ميليون تومان نيز پيش رفته و
موجب اعتراض بسياري در فضاي مجازي ،مجلس و ...
شده بود ،به زير  100ميليون تومان ميرسد.
روند کاهشي قيمت ارز تاثير مستقيمي بر کاهش
قيمت خودرو در کشور را دارد ولي مسئله مهم تر عدم
عرضه خودرو به بازار از طرف خودروسازان مي باشد
که يک مشکل داخلي مي باشد و ارتباطي با روند
قيمت ارز ندارد  .در صورتيکه طبق آمار جديد وزارت
صمت در  7ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل
افزايش توليد خودروهاي سواري را داشتيم.
بر اساس اين گزارش ،در ماههاي گذشته به
دليل افزايش بياعتمادي در بورس ،عدهاي سرمايه

خود را به بازارهايي همچون مسکن و خودرو هدايت
کردند که در حال حاضر گفته ميشود اين عده در
بازار خودرو فروشنده هستند اما در بازار مشتري ديده
نميشود .به عبارتي ،تعداد فروشندگان زياد شده است
اما مشتريان به اميد کاهش بيشتر قيمتها دست نگه
داشته و خريدي انجام نميشود.
بدليل تعطيلي نمايشگاهاي خودرو ،معامالت
خارج از شبکه نمايشگاه انجام ميشود.
در حال حاضر خودروي پارس بنزيني با قيمت
 210ميليون ،دنا پالس  310ميليون ،پارس ال ايکس
 246ميليون ،پژو  405دوگانه سوز  185ميليون ،پژو
 405بنزيني و سمند ال ايکس  180ميليون ،پژو 206
تيپ  2حدود  192ميليون و  SLX 405حدود 190
ميليون تومان قيمتگذاري شدند.

خريداران مراقب خودروهاي رهني باشند؛

بازار داغ دالالن در نبود نمايشگاه ها

در پي فروش خودروهاي صفرکيلومتر بدون سند در
بازار و همچنين اطالع شرکت و شکايت واحدهاي حقوقي،
گفته ميشود خودروهاي برخي از اين افراد توقيف شده و
فروشندگان نيز به اتهام فروش مال غير ،تحت پيگرد قضايي
قرار گرفتهاند
در روزهايي که فروشندگان خودرو بهدليل شيوع کرونا در
منازل خود هستند ،بازار دالالن خودرو بيشاز هر زمان ديگري
داغ شده است .بازاري که در آن مشتريان بايد حواسشان را
بابت خريد خودروهاي رهني موجود در بازار جمع کنند و
مراقب دالالن باشند.
از ابتداي سال جاري ،شرايط فروش خودروسازان به
روشهاي جديد و همراه با محدوديتهاي گوناگوني اجرا
شد تا از اين طريق بتوانند جلوي داللي در بازار خودروهاي
صفرکيلومتر را بگيرند .با اينحال دالالني هستند که
خودروهاي صفرکيلومتر را که سند آنان در رهن کارخانه است،
وارد بازار ميکنند و ميفروشند که البته همين موضوع موجب
بروز مشکالتي براي مصرفکنندگان شده است.
در شرايط کنوني بازار خودرو ،خريد يک خودرو ايراني
از کارخانه به بخت و شانس ثبتنام کنندگان گره خورده و
مصرفکنندگان واقعي بايد چشم اميدشان به قرعه کشي
خودروسازان باشد تا شايد آنان انتخاب شوند و بتوانند
خودرويي صفر کيلومتر خريداري کنند .با اين حال بين
متقاضيان شرکتهاي خودروسازي ،برخي دالالن هم هستند
که شناسايي آنان تقريبا غيرممکن بوده و پس از برنده شدن
و دريافت خودرو جديد ،آن را بدون سند وارد بازار ميکنند.
اتفاقي که متاسفانه کالهبرداري بزرگي در بازار خودرو محسوب

ميشود.
درواقع شرکت هاي خودروسازي با هماهنگي وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،سند ماشينهاي صفرکيلومتر
عرضهشده به مشتريان را به مدت يکسال نزد خود نگه
ميدارند تا امکان خريدوفروش آن در بازار آزاد وجود نداشته
باشد تا به اين ترتيب بتوانند بازار را بهتر کنترل کنند .اتفاقي
که متاسفانه با سودجويي برخي دالالن و عدم آگاهي خريداران
در بازار شاهد آن هستيم.
اين دالالن خودروهاي بدونسند را به مشتريان
مي فروشند و وعده تحويل سند را پس از دريافت آن از
شرکتهاي خودروسازي ميدهند .در پي فروش خودروهاي
صفرکيلومتر بدون سند در بازار و همچنين اطالع شرکت و
شکايت واحدهاي حقوقي ،گفته ميشود خودروهاي برخي از
اين افراد توقيف شده و فروشندگان نيز به اتهام فروش مال غير،
تحت پيگرد قضايي قرار گرفتهاند .همچنين خودروها براساس

به مفاد قانوني مندرج در قرارداد از برگزيدگان متخلف پس
گرفته خواهند شد.
در روزهايي که نمايشگاهداران خودرو تهران و شهرستانها
تعطيل هستند ،بيشترين سود را دالالن خودرو از اين شرايط
کسب ميکنند زيرا خودرو را از شخص خريداري ميکنند و به
همين صورت به فرد ديگري ميفروشند.
اتفاقي که در شرايط فعلي بازار خودرو بهترين سود را
دارد .متاسفانه درحالحاضر برخي دالالن اغلب خودروهايي را
خريداري ميکنند که سندهاي آنها در رهن شرکت توليدکننده
است .تخلفي که بايد با آن به شدت برخورد شود .زيرا طبق
قانون ،خودروهايي که سند آنها در رهن کمپاني سازنده است
غيرقابل فروش و غيرقابل انتقال هستند و به نوعي فروش
مالغير محسوب ميشوند ،اما متاسفانه برخي از خريداران
بهدليل اختالف قيمت زياد و همچنين آگاهي نداشتن در
مورد سند اين خودروها ،وجه درخواستي فروشندگان را به
آنها پرداخت ميکنند .کاله گشادي که متاسفانه به راحتي سر
خريداران ميرود.
اما شايد زمان انتقال سند به اين خريداران از همهجا
بيخبر اعالم شود خودرو از شخص ديگري خريداري شده و
قابل انتقال نيست .اتفاقي که متاسفانه باعث ميشود خريداران
يا از خريد منصرف شوند و خودرو را پس بدهند يا يکسال تا
زمان سند زدن خودرو صبر کنند.
در چنين شرايطي تنها نظارت يکپارچه الزم است تا
اين چنين اقداماتي را از بازار خودرو دور کند .متاسفانه نهتنها
چنين اقدامي به وضوح در بازار ديده نميشود بلکه همچنان
اين شيوه کالهبرداري آشکارا در بازار وجود دارد.

شرکت ايساکو اعالم کرد

سرويس ادواري خودرو در نمايندگي بدون نوبت انجام ميشود

معاون خدمات پس از فروش شرکت ايساکو اعالم کرد:
دريافت سرويسهاي ادواري تضميني براي حفظ سالمت و کارکرد
مطلوب خودرو مشتريان است.به گزارش ايکوپرس -ماشاءاهلل
ورديني ،معاون خدمات پس از فروش شرکت ايساکو در اينباره
گفت :سرويسهاي ادواري يکي از عوامل موثر در کارکرد بهينه
خودرو و جلوگيري از مشکالت جانبي بوده و تاکيد بر استفاده از
اين خدمات در زمانهاي مشخص شده در دفترچه خودرو با توجه
به بازه اعالم شده نيز به همين منظور صورت ميگيرد.وي افزود:
متاسفانه در سالهاي اخير توليد و توزيع قطعات يدکي غير اصل،
بيکيفيت و در بستهبنديهاي تقلبي در بازار به نحوي رواج يافته

که تشخيص اصل بودن قطعات براي مشتريان دشوار است ،در
حالي که استفاده از اين قطعات عالوه بر تحميل هزينههاي مالي
زياد ،در بخش اقالم و قطعات ايمني خطرات جاني را نيز براي
مشتريان به همراه دارد.معاون خدمات پس از فروش شرکت ايساکو
تصريح کرد :انجام سرويسها و تعميرات خارج از شبکه خدمات
پس از فروش ايرانخودرو ،به دليل عدم آشنايي تعميرکاران متفرقه
با نقشه فني خودروهاي جديد و يا استفاده از مواد مصرفي يا
لوازم يدکي بيکيفيت باعث صدمات جبران ناپذيري به
خودروها شده است.وي ادامه داد :به منظور حفظ سالمت
خودرو ،مشتريان در زمان مقرر شده در دفترچه خودرو براي

انجام سرويسهاي ادواري ،به تعميرگاههاي مجاز گروه صنعتي
ايران خودرو مراجعه کنند.معاون ايساکو در پايان با اشاره به
اينکه تمامي نمايندگيهاي ايرانخودرو در سراسر کشور بدون
نياز به دريافت نوبت اين خدمات را ارايه ميدهند گفت :زمان
مراجعه به تعميرگاهها براي دريافت اين سرويسها شش ماه
يا هر ده هزار کيلومتر است (هر کدام که زودتر فرا برسد) و
مشتريان ميتوانند براي دريافت آن به نزديکترين نمايندگي
مجاز مراجعه کنند.گفتني است فهرست نمايندگيهاي مجاز
ايران خودرو بر روي اپليکيشن ايساکو و وبسايت ايساکو به
نشاني  ir.isaco.wwwقابل مشاهده است.

در جلسه مديرعامل سايپا با هيات مديره انجمن صنفي قطعه سازان مطرح شد:

افزايش توليد خودرو با اجرايي شدن بسته جهش توليد صنعت خودرو

مديرعامل و مديران ارشد گروه خودروسازي سايپا در نشست مشترک با اعضاي هيات مديره انجمن
سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو ،نحوه اجراي بسته جهش توليد صنعت خودرو و قطعه سازي
که در وزارت صنعت ،معدن و تجارت مراحل پاياني مي گذراند را بررسي کردند .در اين جلسه قرار شد
پيشنهادهاي مطرح شده از سوي طرفين براي افزايش توليد خودرو و کاهش التهاب هاي بازار ،در نشست
هاي تخصصي ارزيابي شود.به گزارش سايپانيوز ،در اين نشست مشترک ،سيدجواد سليماني ،مديرعامل
گروه خودروسازي سايپا با اشاره به طراحي و تدوين بسته جهش توليد صنعت خودرو در وزارت صنعت،
معدن و تجارت که مراحل پاياني خود را طي مي کند ،گفت :گروه خودروسازي سايپا مکلف شده است که
در شش ماهه نخست اجراي طرح ياد شده  330هزار دستگاه انواع خودرو توليد کند و در شش ماهه دوم
اجراي طرح جهش توليد صنعت خودرو افزايش  10درصدي توليد هدف گذاري شده است.
وي ادامه داد :قطعا هدف گذاري صورت گرفته براي افزايش توليد با همراهي و همکاري قطعه سازان
کشور محقق خواهد شد ،به همين منظور ،در جلسات و نشست هاي تخصصي بايستي تمام چالش ها و
خواسته هاي طرفين مطرح شود تا در زمان اجراي طرح جهش توليد صنعت خودرو آمادگي هاي الزم
وجود داشته باشد.
در اين جلسه ،انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو مشکالت و چالش هاي خود را با
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در ميان گذاشتند و قرار شد در نشست هاي تخصصي تمام موارد
مطرح شده و خواسته هاي قطعه سازان مورد بررسي دقيق قرار گيرد تا سطح همکاري طرفين با هدف
افزايش توليد خودرو ،تقويت شود.
يکي از موضوعاتي که در نشست مشترک عنوان شد مبحث تامين نقدينگي و راه هاي تامين آن بود.
اعضاي انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو پيشنهاد دادند در صورتي که گروه خودروي
سايپا مي تواند ،اصالح قراردادها با سرعت انجام شود تا صورت هاي مالي قطعه سازان سودآور شود و با
اعتباراتي که صنعت قطعه سازي نزد بانک ها دارد ،حجم نقدينگي افزايش پيدا کند.
در اين ميان طرفين توافق کردند که سطح همکاري ها به گونه اي افزايش پيدا کند که توليد هزار
و  700دستگاه خودرو به  2هزار و  300دستگاه خودرو برسد.
موضوع ديگري که در نشست مديرعامل و مديران ارشد گروه خودروسازي سايپا در نشست مشترک
با اعضاي هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو مطرح شد تامين مواد اوليه از
سوي شرکت هاي داخلي و استفاده از اعتبار خودروسازان بود.

دوکلمه خبر

عدم سرمايه گذاري در
صنعت خودرو ،سبب تعميق
شکاف فناوري در آينده
اين صنعت خواهد شد

معاون طرح و برنامه وزير صنعت،
معدن و تجارت با تاکيد بر لزوم
سرمايهگذاري در توسعه صنعت خودرو از
طريق روش هاي نوين تامين مالي گفت:
از اقدامات توسعهاي در صنعت خودرو
حمايت مي کنيم.
به گزارش ايکوپرس؛ سعيد زرندي
در نشست با مديرعامل گروه صنعتي
ايران خودرو ،ضمن اشاره به موفقيت
هاي اخير اين شرکت در افزايش توليد
و عرضه محصوالت به بازار گفت :صنعت
خودروسازي حاصل سياستگذاريهاي
دورههاي مختلف در گذشته است که آثار
مثبت و منفي آن قابل مشاهده است.
وي افزود :سرمايه گذاري در توسعه
صنعت خودرو دغدغه جدي است اگر
اقدامي در اين زمينه صورت نگيرد ،شکاف
فناوري در اين حوزه ،روز به روز با شرکت
هاي بزرگ جهاني بيشتر مي شود.
زرندي با بيان اين که همه توقع
دارند که خودروسازان کشور مشابه
خودروسازان بزرگ جهان ،خدمات ارايه
کنند تاکيد کرد :بايد ديد آيا شرايط
توليد ما در کشور نيز مشابه و مساوي
خودروسازان بزرگ جهاني است؟
وي تصريح کرد :تصميم گيري و
کار در شرايط فعلي سخت تر از هر زمان
ديگري است و بايد ابتکار عمل هايي در
پيش گرفت که شرايط به خوبي مديريت
شود.
زرندي توجه به حمل و نقل عمومي
را از جمله ضروريات مهم و اساسي
مردم دانست و با تاکيد بر برنامه ريزي
حاکميتي در اين زمينه گفت :بايد در اين
بخش برنامه هاي جدي به اجرا گذاشته
شود.
وي خودروسازي را صنعت مهم
کشور خواند و گفت :براساس محاسبات
صورت گرفته ،بيش از  12درصد ارزش
ستانده کشور 12 ،درصد اشتغال و دست
کم  15ميليارد دالر کاهش ارزبري توسط
دو خودروساز کشور ،اهميت اين صنعت
را مضاعف کرده است .از سوي ديگر
حساسيتي که مردم روي اين صنعت
دارند با بخش هاي ديگر قابل مقايسه
نيست.
وي با اشاره به مشکالت و موانع در
مسير تامين مالي از طريق بانک ها ،بر
استفاده از روش هاي نوين مالي تاکيد
کرد و گفت :بايد مدلهاي جديدي
تعريف کرده و با ايجاد اعتماد در ميان
مردم ،نقدينگي موجود در جامعه را به
سمت توليد هدايت کنيم.زرندي در ادامه،
ثبت رکوردهاي متعدد توليد در ايران
خودرو را مورد تحسين قرار داد و گفت:
در سال گذشته آمار روزانه توليد ايران
خودرو به کمتر از  500دستگاه خودرو
رسيده بود که درحال حاضر تيراژ توليد
افزايش قابل توجهي يافته است.
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو
نيز در اين نشست ،گفت :اگر فعاليت
هاي توسعه اي مورد حمايت قرار گيرد،
ظرفيت هاي الزم براي انجام آن وجود
دارد ،چنانکه فعاليت جهادي مختلفي
نيز براي توسعه در ايران خودرو صورت
گرفته است.فرشاد مقيمي ،گيربکس را
يکي از اجزاي اصلي پلتفرم خودرو خواند
و گفت :مجموعه ايران خودرو در مسير
داخلي سازي اجزاي پلتفرم خودرو گام
هاي جدي برداشته که نيازمند حمايت
و پشتيباني است تا بتواند گام هاي
بعدي را هم با موفقيت بردارد.وي افزود:
طراحي ،داخلي سازي و توليد گيربکس
شش سرعته به صورت کامل با همت
و توان کارکنان و مديران گروه صنعتي
ايران خودرو انجام شده که افتخاري
براي صنعت خودروي کشور به حساب
مي آيد.مقيمي با ارايه گزارشي از
وضعيت فعلي شاخص هاي مختلف
توليد ،تحويل ،کيفيت و توسعه
محصول در ايران خودرو گفت :در حوزه
ساخت داخل گام هاي موفقي برداشته
ايم که عالوه بر کاهش ارزبري منجر به
استقالل در توليد خواهد شد.

