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بي ام و سري  2گرن کوپه در هند ارائه مي شود
اين مدل نسخه ويژه کام ً
ال از به روزرساني هاي ظاهري برخوردار است.
بي ام و يکي از خودروسازان ممتازي است که بيشتر درگير بازار خودرو
هند است و باواريايي ها به تازگي مدل ويژه ديگري را در اين کشور عرضه
کرده اند.
اين خودرو بر اساس سري  2گرن کوپه ساخته شده و shadow black
نام دارد .مشتريان در حال حاضر مي توانند آن را به صورت آنالين سفارش
دهند و توليد آن در کارخانه اين شرکت در چناي برنامه ريزي شده است.
اين سدان کوچک شيک بر روي چرخ هاي  18اينچي با پره هاي  Yشکل
از مجموعه  Mپرفورمنس سوار مي شود .از ديگر ارتقاهاي قابل توجه بيروني مي
توان به اسپويلر عقب Mپرفورمنس و اگزوز مشکي کرومي اشاره کرد.

کابين با سقف شيشه اي عريض ،صندلي هاي اسپرت با کنترل الکتريکي
و عملکرد حافظه و نور محيطي شش رنگ به همان اندازه چشمگير است .تنها
يک موتور موجود است ،اما يک واحد گازسوز  2.0ليتري توئين توربو که 190
اسب بخار ( 142کيلووات) قدرت را از طريق يک جعبه دنده هفت سرعته
اتوماتيک به چرخ هاي جلو مي رساند .بي ام و شتاب  62-0مايل در ساعت
( 100-0کيلومتر در ساعت) را تنها در  7.1ثانيه فهرست مي کند.
همانطور که در باال ذکر شد ،سري  2گرن کوپه نسخه مشکي در حال
حاضر براي سفارشات در هند با قيمتي حدودا معادل  58هزار و  575دالر در
دسترس است .با اين حال 24 ،مشتري اول مي توانند کيت نسخه ويژه را با
قيمتي استثنايي که هنوز ميزان آن مشخص نيست ،خريداري کنند.

اخبار
کاميونهاي ايران خودرو ديزل
مجهز به موتور ساخت داخل

مديرعامل ايران خودرو ديزل با بيان اينکه تمامي کاميونهاي
اين شرکت مجهز به قواي محرکه ساخت داخل بوده و داراي
باالترين استانداردهاي موجود است ،عنوان کرد :موتور اين
محصوالت داراي استاندارد يورو چهار است که با تجهيز به DPF
(فيلتر جاذب دوده) به مشتريان عرضه مي شود و در سال 1401
نيز به استاندارد يورو پنج ارتقا خواهد يافت.
جواد توسلي مهر ،با بيان اينکه سياست هاي کالن ايران
خودرو ديزل ،حرکت به سمت حداکثر استفاده از ظرفيت هاي
توليد داخل است ،گفت :محصوالتي که در حال حاضر در اين
شرکت توليد ميشود ،با موتورهاي بنزيني است که در شرکت ايدم
تبريز داخليسازي شده و توليد مي شود.
وي با اشاره به اينکه موتور نصب شده بر روي محصوالت
ساخت داخل از جمله انواع کاميون  19تن و  26تن ،از موتورهاي
گروه  355بوده و در اتوبوس موتور  457استفاده مي شود ،يادآور
شد :هر دوي اين محصوالت در مجموعه ايران خودرو ديزل توليد
مي شود.به گفته مدير عامل شرکت ايران خودرو ديزل ،صرفا يکي
از کاميون هاي اين خودروساز به صورت مونتاژي و با همکاري
شريک تجاري بزرگ و معتبر جهان توليد مي شود و فعاليت هاي
آن در سطح جهاني و نيز استانداردهاي بين المللي روز است.
وي خاطرنشان کرد :موتور کامينز که از بهترين برندهاي موتور
ديزلي به شمار مي رود ،داراي باالترين سطح استاندارد بوده و بر
روي يکي از مدل هاي خودروي ديزلي نصب مي شود.
توسلي مهر افزود :ايران خودرو ديزل در  20سال گذشته،
در نوسازي ناوگان باري و مسافري همواره پيشرو بوده و آمادگي
کامل خود را براي توليد و تحويل ساالنه هفت هزار دستگاه کاميون
با همکاري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ،مشروط به
اصالح الگوي تامين مالي اعالم کرده است.

عزم سايپا براي تحويل خودروهاي
مشتريان در موعد مقرر

معاون بازاريابي و فروش گروه سايپا گفت :در حال حاضر در
توليد و تحويل محصوالت خود به مشتريان با تاخير زياد مواجه
نيستيم و خودروها براساس برنامهريزي و بهموقع توليد شده و در
زمان مقرر تحويل ميشود.
به گزارش سايپانيوز ،حسين کاظمي افزود :مطابق با تدابير
مديرعامل گروه و نيز برنامهريزيهاي صورت گرفته ،چالش تاخير
در تحويل محصوالت سايپا برطرف شده و خودروها در موعد مقرر
تحويل مشتريان ميشود.
وي ادامه داد :دو قطعه مهم و راهبردي شامل مالتيمدياي
خودرو شاهين و همچنين قطعه  ACUمربوط به محصوالت ساينا.
اس و کوييک.اس با تاخير توليد توسط شرکت هاي قطعه ساز
مواجه شده که موجب شده تحويل اين محصوالت به مشتريان با
کمي تاخير مواجه شود.
به گفته وي ،گروه سايپا هماهنگيهاي الزم با زنجيره تامين
و قطعهسازان را براي رفع مشکل توليد و تامين قطعات مذکور
انجام داده و به زودي توليد هر دو قطعه طبق روال برنامهريزيشده
صورت خواهد گرفت.
معاون بازاريابي و فروش سايپا تصريح کرد :رويکرد سايپاي
نوين ،جلب رضايت مشتريان از طريق ارتقاء کيفي مستمر و نيز
تسريع در توليد محصوالت و عرضه است.
کاظمي گفت :با وجود همه مشکالت توانستيم مشکل مهم
تعهدات معوق را بهطور کامل حل و فصل کنيم و امروز در زمينه
تحويل هيچيک از محصوالت با تاخير طوالني مدت مواجه نيستيم.
وي در پايان تاکيد کرد :تالش ميکنيم با افزايش توليد و
عرضه خودرو به بازار ،نيازهاي مشتريان و تقاضاي موجود در بازار
را پاسخ دهيم.

نيسان
روگ2022
با پيشرانه
سه سيلندر
جديد

نيسان براي روگ موتور سه سيلندر 201اسب بخار
( 150کيلووات) و 225پوند فوت ( 305نيوتن متر) گشتاور
را ارائه مي دهد و شما مي توانيد جزئياتي از آن را در اينجا
بررسي کنيد.نيسان براي سال  ،2021روگ خود را به روز
رساني کرد ،اگرچه پيشرانه آن يک موتور  4سيلندر 2.5
ليتريتنفسطبيعيبود.بااينحال،اينموضوعبرايسال
 2022در حال تغيير است زيرا نيسان اعالم مي کند که
اين کراس اوور يک موتور سه سيلندر 1.5ليتري توربوشارژ
جديد را دريافت مي کند که در عين کارآمدتر بودن ،قدرت

فاز یک ودو مطالعات بالینی  ۱۲تا  ۱۸سال واکسن برکت عكس :مسعود شهرستانی/تسنیم
بيشترينسبتبهموتورخروجيدارد.اينموتوردرمقايسه
با موتور  2.5ليتري که  181اسب بخار ( 134کيلووات) و
 181پوند بر فوت ( 245نيوتن متر) گشتاور توليد مي کرد،
که به ترتيب  11و  24درصد افزايش داشت.اين موتور از
فناوري  VCتوربو نيسان استفاده ميکند که دو پروفايل
مختلف رانندگي را با تمرکز موتور جديد بر بهبود عملکرد
و کارايي پويا امکان پذير ميکند .اين موتور داراي سيستم
تزريقسوختبافشارباال،باالبرسوپاپهايجديداستکه
اصطکاکراکاهشميدهد.پيشرانهجديدباافزايشجزئي

قيمت اوليه در محدوده روگ براي سال 2022همراه است.
مدلهاي ديفرانسيل جلو  650دالر افزايش مي يابند ،در
حالي که تريم هاي چهار چرخ متحرک 750دالر افزايش
مييابند .نيسان روگ مدل 2022را با سه بسته اختياري
عرضه مي کند SV :پريميوم ( 2هزار و  660دالر)SL ،
پريميوم (هزار و  320دالر) و صفحه نمايش  10.8اينچي
براي تريم پالتينيوم ( 400دالر) .نيسان روژ مدل 2022از
زمستان امسال که از  2دسامبر آغاز مي شود در دسترس
خواهدبود.

ترخيص  1900کاميون وارداتي از گمرکات

معاون امور گمرکي گمرک جمهوري اسالمي ايران از
ترخيص  1900دستگاه کاميون وارداتي از مرداد تاکنون
خبر داد.
مهرداد جمال ارونقي گفت :از اين ميزان  650دستگاه
از گمرک تهران (شهريار سابق) ،حدود  400دستگاه از
گمرک غرب ،بيش از  100دستگاه از گمرک اروميه،
بيش از  50دستگاه از گمرک اصفهان 250 ،دستگاه از
گمرک اردبيل 250 ،دستگاه از گمرک سهالن ،صد دستگاه
از گمرک زنجان و بيش از صد دستگاه از گمرک جلفا
ترخيص شده است.
وي با بيان اين که رانندهها براي تامين مبلغ پيش
خريد اين کاميونها ،کاميون قبلي خود را که منبع
درآمدشان بود فروختند افزود :از آن جا که اين رانندهها
داراي کارت بازرگاني نبودند ثبت سفارش واردات کاميونها
توسط اشخاص يا شرکتهاي حقوقي مورد تاييد سازمان
حمل و نقل جادهاي صورت پذيرفت و کاميونها به کشور
وارد شد ،اما در ترخيص آنها موانع مختلفي وجود داشت
که با همکاري دستگاههاي نظارتي بيشتر اين مشکالت رفع
شد.
معاون امور گمرکي گمرک جمهوري اسالمي ايران
ادامه داد :بارها به همه شرکتها هشدار داديم که موانع
پيش روي ترخيص را به گمرک اعالم کنند تا رفع شود،
اما بعضي از شرکتها به داليل مختلف از ترخيص اين
کاميونها خودداري کردند در حالي که اگر مشکلي وجود
داشت بايد به گمرک منعکس ميکردند.

ارونقي با بيان اين که گمرک مشکالت موجود را
به دادستاني کل و دادستاني تهران منعکس کرد گفت:
ترخيص  1900دستگاه کاميون از ميان حدود شش هزار
دستگاه کاميون اگرچه عدد خوبي است ،اما انتظار اين بود
کاميونهاي بيشتري ترخيص شود ،زيرا مشکالت ترخيص
حل شده بود.
وي اضافه کرد :به صاحبان کاميونها اخطار داديم
در مدت  20روز به ترخيص کاميونهاي موجود داراي
ثبت سفارش اقدام کنند در غير اين صورت اين کاميونها
متروکه ميشود و در اختيار سازمان جمع آوري و فروش
اموال تمليکي قرار ميگيرد مگر اينکه صاحبان کاميونها
به گمرک اثبات کنند که مشکالتي بر سر راه ترخيص وجود
داشته است.
معاون امور گمرکي گمرک جمهوري اسالمي ايران

گفت :برخي از صاحبان کاميونها اعالم ميکنند کد
رهگيري بانک در فرآيندي طوالني مدت به آنها اعالم
ميشود و يا اين که کارشناسان مجازي در گمرک ممکن
است ايستاييهايي را به وجود آورند که روند ترخيص کاال
را طوالنيتر کند.
ارونقي افزود :در اين بين برخي شرکتها ماليات بر
ارزش افزوده را چندبار از صاحبان کاميونها اخذ ميکنند
بعضي از شرکتها هم هر روز با رانندهها تماس ميگيرند
که بايد صد ميليون يا  200ميليون بپردازيد و در قبال آن
هيچ رسيدي ارائه نميکنند ضمن اين که کالهبرداريهايي
هم در اين بين صورت گرفته است.
وي گفت :افرادي که هيچ کاميوني در گمرک ندارند
اقدام به فروش يا پيش فروش کاميون کردند و يا اين
که با ظهور و بروز داللها بعضي از شرکتها به واگذاري
کاميونها به شرکتهاي ديگر اقدام کردند که با وجود
اين که به گمرک ارتباطي نداشته ،اما از آن جا که داراي
تبعاتي براي صاحبان کاميونها بوده اين موضوع از طريق
دادستاني از دو هفته قبل به پليس امنيت ارجاع شده که
پليس امنيت با تخلفات در اين باره برخورد خواهد کرد.
ارونقي اضافه کرد :اين کاميونها شرط تا سه سال
ساخت دارند يعني کاميون زماني که به کشور ميرسد نبايد
از سال ساخت آن بيش از سه سال گذشته باشد ،اما اکنون
برخي رانندهها با کاميونهايي مواجه شدند که مدل 2018
بوده ،اما سال ساخت آنها  2017و يا قبل از آن است که
شرايط ترخيص را ندارد.

ايساکو اعالم کرد

مرکز پاسخگويي هوشمند ايرانخودرو سطح اعتماد مشتريان را افزايش داده است

مدير مرکز پاسخگويي هوشمند ايرانخودرو گفت:
با توجه به وجود زيرساختهاي ارتباطي و نرم افزاري اين
مرکز که در کالس جهاني و با بهينهکاوي از بهترين مراکز
تماس دنيا توسعه يافته 266 ،جايگاه کاري بهصورت حضوري
و  300جايگاه به صورت دورکاري در هفت مرکز تماس با
قابليت پاسخگويي همزمان  530تماس در سراسرکشور بدون
محدوديت جغرافيايي فعال است.
به گزارش ايکوپرس -مهدي عباسي افزود :برخي
از خدمات ارايه شده در مرکز تماس شامل نوبتدهي
نمايندگيهاي مجاز ،راهنمايي و پاسخدهي و ارايه مشاوره فني
تلفني ،ثبت درخواستهاي شکايات مشتريان مربوط به حوزه
فروش و خدمات پس از فروش و کيفيت محصول است.
وي اطالعرساني و راهنمايي مشتريان در خصوص
رويه ثبتنام ،قرعهکشي و واريز وجه طرحهاي فروش و
پيش فروش ايرانخودرو ،انجام نظرسنجيهاي حوزههاي
مختلف در خصوص ايرانخودرو و ايساکو از مشتريان ،اجراي
طرح پيگيري رضايت مشتريان پس از ترخيص خودرو از
نمايندگيها ،ثبت درخواستهاي امدادي و اعزام امدادگر براي

خودروهاي سواري و سنگين (ايران خودرو ديزل) را از جمله
خدمات اين مرکز برشمرد و گفت :مرکز پاسخگويي هوشمند
ايرانخودرو به عنوان يک کانال ارتباطي چابک و در دسترس
بين هموطنان و مديريت ارتباط با مشتريان گروه صنعتي
ايرانخودرو ،بيش از دو دهه است در خدمت هموطنان قرار
گرفته و با پيشرفت روزافزون و بهرهمندي از فناوريهاي نوين،
توانسته اعتماد دارندگان محصوالت ايرانخودرو را به خدمات
مجموعه افزايش دهد.
عباسي با بيان اينکه مرکز پاسخگويي هوشمند ايران
خودرو با شماره اختصاصي  ،096440مرکز ارتباط مشتريان
با شرکت ايرانخودرو ،ايساکو و امدادخودرو ايران است ،اظهار
کرد :شهروندان ميتوانند در مورد تمام مسايل مربوط به
خودروي خود با اين شماره تماس گرفته و در خصوص فروش،
خدمات پس از فروش و خدمات امدادي و … در هر ساعت از
شبانهروز با کارشناسان مرتبط طرح موضوع کنند.
وي افزود :اين مرکز با رويکرد توسعه بازار ،در سالهاي
اخير ارايه خدمات به محصوالت ساير خودروسازان کشور را
نيز در برنامه کاري خود قرار داد و با برنامهريزي آموزشي به

کارکنان مرکز تماس و توسعه و تجهيز ناوگان امدادي ،خدمات
عمومي امدادي و حمل خودروي آسيب ديده و معيوب را براي
ساير برندهاي خودرويي به انجام ميرساند و اين امر عالوه
بر افزايش اعتماد مشتريان گروه صنعتي ايرانخودرو ،موجب
ارتقاي اعتمادسازي دارندگان ساير محصوالت به اين مجموعه
شده است.مدير مرکز پاسخگويي هوشمند ايرانخودرو ضمن
بر شمردن نقاط قوت مرکز پاسخگويي هوشمند ايرانخودرو،
سطح کمي و کيفي خدمات اين مرکز را از نظر مشتريان
مطلوب ارزيابي و اعالم کرد :با حضور بيش از  300کارشناس
پاسخگويي در 24ساعت شبانه روز و هفت روز هفته ،ميزان
تماس ورودي روزانه اين مرکز در تمامي حوزهها نزديک به
 20هزار تماس است.گفتني است ،شرکت امدادخودرو ايران
که مرکز پاسخگويي هوشمند ايرانخودرو به عنوان مهمترين
بازوي آن در حال خدمترساني به هموطنان است ،از سال
 1379و در راستاي تکميل زنجيره فروش گروه صنعتي
ايرانخودرو ،آغاز به کار کرده است و امروز بزرگترين ناوگان
امدادرساني خودرويي کشور را براي ارايه بهترين خدمات
خودرو در اختيار دارد.

دوکلمه خبر
خودرويي با
«داشبورد خجالتي»!

شرکت
جديد
نوآوري
« کا نتيننتا ل » ( )C o n t i n e n t a l
موسوم به نمايشگر «فناوري
خجالتي»( )ShyTechکه برنده جايزه
نوآوري نمايشگاه  CESدر سال 2022
نيز شده است ،فقط زماني ظاهر ميشود
که راننده به آن نياز داشته باشد.
شما هنگام رانندگي ،صفحه
نمايشي ميخواهيد که اطالعات مورد
نياز را در اختيار شما قرار دهد ،اما نه
آن قدري که حواس شما را پرت کند.
مشکل اکثر نمايشگرهاي خودروهاي
امروزي اين است که هميشه جلوي
چشم هستند و موجب حواسپرتي
ميشوند.
به گزارش آياي؛ اکنون شرکت
« کا نتيننتا ل » ( )C o n t i n e n t a l
يک راه حل نوآورانه به نام نمايشگر
« »ShyTechرا در نظر گرفته است
که فقط در صورت نياز نمايش داده
ميشود.
«اولريش لودرز» رييس استراتژي
و نمونه کارها در واحد تجاري رابط
کاربري خودرو و انسان در «کانتيننتال»
در يک بيانيه مطبوعاتي گفت:
نمايشگرها رابط اصلي انسان و ماشين
در خودرو هستند .طراحي نمايشگرها
نقشي اساسي در طراحي اتاق خودرو
دارد .صفحهنمايشهاي «»ShyTech
ما خبر از آغاز عصر جديدي ميدهند و
آينده نگرانه هستند.
اين نمايشگر با نمايشگرهاي
بزرگتري که در حال حاضر در خودروها
تعبيه ميشوند ،فاصله زيادي دارد.
اين شرکت استدالل ميکند که در
نمايشگرهاي امروزي ،هر پيامي که
نمايش داده ميشود در موقعيت
مناسب به نمايش درنميآيد و از طرفي
نمايشگرهاي بزرگ بدون محتوا نيز با
طراحي مدرن اتاق خودرو هماهنگ
نيستند.
به همين دليل است که نمايشگر
خجالتي اين شرکت فقط زماني ظاهر
ميشود که راننده به آن نياز داشته
باشد.
مذکور،
مطبوعاتي
بيانيه
جزييات زيادي در مورد نحوه عملکرد
اين نمايشگر يا مشخصات آن ارائه
نميدهد.
اين نمايشگر وقتي وجود
صفحهنمايش مورد نياز نيست،
به سادگي از نظر پنهان ميشود.
اختراعي که بايد قبول کنيم بسيار
جالب است و حتما به همين دليل
برنده جايزه نوآوري 2022 CES
شده است.

