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واردات غیرقانونی
موتورهای سنگین توسط
برخی شرکتها
صیدانلو گفت  :تنها ورزشکاران
حرفهای ،باشگاههای موتورسواری،
آکادمیهــا و هیاتهای اســتانی
موتورســواری حــق واردات
موتورسیکلتهای سنگین را دارند
که البته باید پس از ارائه درخواست
به فدراســیون و تایید آن صورت
گیرد.
کافــی اســت ســری بــه بــازار
موتورســیکلت و نمایشــگاههای فروش
موتورسیکلتهای گرانقیمت در مناطق
شــمالی تهران بزنید تا روشــن شــود
همچنان فروش موتورسیکلتهای باالی
۲۵۰سیســی یا همان ورزشیهایی که
تنها در پیســتهای موتورسواری اجازه
تردد دارند ،هنوز هم توسط واردکنندگان
انجــام میشــود؛ این شــرکتها ظاهرا
همچنان انواع موتورسیکلتهای سنگین
را بدون محدودیت وارد کشور میکنند و
البته در بحث فروش نیز محدودیتی قائل
نیســتند و به هرکس که توان پرداخت
هزینهاش را داشته باشد ،میفروشند.
امــا همانطور که قانــون میگوید،
واردات موتورســیکلتهای ورزشــی در
تعداد باال ،توسط شرکتهای واردکننده
موتورســیکلت و عرضــه و فــروش در
نمایشــگاههای سطحشــهر غیرقانونی و
ممنوع است .این را محمود صیدانلو رئیس
فدراســیون اتومبیلرانی و موتورسواری
متذکر میشود و میگوید« :این قانون از
سال  ،۱۳۹۰پس از تصویب هیات وزیران
الزماالجرا شــد اما تا امروز به درستی به
آن عمل نشده است».
اگرچه امــکان دریافت پالک و تردد
اینگونه موتورسیکلتها در معابر شهری
وجود ندارد اما کمتر کســی است که به
ممنوعیت قانونــی واردات و فروش آنها
توجه کنــد .قانونی که  ۶ســال قبل به
تصویب هیات دولت رســید و مشــخص
شــد واردات موتورســیکلتهای باالی
۲۵۰سیســی تنها باید برای ورزشکاران
باشــد و مســئولیت صدور مجوز نیز با
وزارت ورزش و جوانان است.
رئیــس فدراســیون موتورســواری
در ادامــه گفتوگو بــا «دنیایخودرو»
ضمــن تاکیــد بــر غیرقانونــی بودن
واردات موتورســیکلتهای ســنگین،
بدون هماهنگی و نیازســنجی از ســوی
فدراســیون اتومبیلرانی و موتورسواری
میگوید« :بر اساس مصوبه سال ۹۰هیات
دولت ،واردات موتورســیکلتهای باالی
۲۵۰سیسی تنها به منظور استفادههای
ورزشــی و برای ورزشــکاران امکانپذیر
اســت ».در این قانون و آییننامه اجرایی
تدوین شده توسط وزارت ورزشوجوانان،
تاکیــد شــده اســت ورزشــکاران باید
درخواســت خود مبنی بــر صدور مجوز
واردات برای موتورسیکلت را به فدراسیون
ارائــه دهند تا پس از تاییــد مدل و نوع
موتورسیکلت توسط فدراسیون و وزارت
ورزش و جوانان ،اجازه ثبت سفارش برای
همان مدل صادر شــود .به گفته وی ،بر
اساس همین مصوبه و آییننامه اجرایی،
هیچ شرکتی اجازه ثبت سفارش و واردات
موتورسیکلتهای ســنگین به کشور را
ندارد و اقدام شــرکتهای واردکننده در
واردات حجــم زیادی موتورســیکلت در
انواع مختلف و عرضه و فروش آن به افراد
غیر ورزشکارغیرقانونی است.
صیدانلــو تاکید میکنــد« :در این
آییننامه هیچ ردی از اینکه شــرکتها
اجازه واردات بدون نیازســنجی از سوی
وزارت ورزشوجوانان را داشته باشند وجود
ندارد و در عمل اقدام صورت گرفته توسط
برخی واردکنندگان غیرقانونی است ».به
گفته رئیــس فدراســیون اتومبیلرانی
و موتورســواری ،بــر اســاس آییننامه
واردات موتورســیکلتهای ورزشــی که
شــش ســال قبل در شــورای معاونان
ورزش حرفــهای وزارت ورزشوجوانــان
به تصویب رســیده است ،هیچ استثنایی
برای واردات موتورهای ورزشــی توسط
شــرکتهای واردکننده دیده نشده و در
عمل واردات و فروش موتورسیکلتهای
ورزشی توســط این شــرکتها ممنوع
اســت .او اشــارهای دیگر بــه آییننامه
موجود در وزارت ورزشوجوانان میکند
و میگوید« :تنها ورزشــکاران حرفهای،
باشــگاههای موتورســواری ،آکادمیها و
هیاتهای اســتانی موتورســواری حق
واردات موتورسیکلتهای سنگین را دارند
که البته باید پس از ارائه درخواســت به
فدراسیون و تایید آن صورت گیرد».

سال چهاردهم شماره 3096

جیلیران یا خودرو سازان بم
به تازگی در برخی شــهرها لوگوی جیلی در
کنار نماد شرکت جیلرانموتور قرار گرفته و گویا
این شــرکت دوباره در حال احــداث نمایندگی
جدیدی برای عرضه جیلی در ایران است.
بــا اینکه امروز جیلی به صــورت مونتاژ داخل پا به
بازار ایران گذاشته و شرکت خودروسازان بم را به عنوان
شــریک خود معرفــی میکند ولی گویــا جیلرانموتور
میخواهد دوباره برخی محصوالت جیلی را به بازار ایران
عرضه کنــد .برخی خبرهای غیررســمی میگویند تیم
جیلرانموتــور در حال مذاکره با کمپانی مادر اســت تا
بتواند خط تولید نســخههای امگرند جیلی را در کشور

راهاندازی کند .مســالهای که در این میان مطرح است،
جیلرانموتور ســالهای گذشــته هم میخواست مونتاژ
جیلی را در ایران شــروع کند و به خاطر عدم توافق ،این
کار در آن دوره انجام نپذیرفت .حال که خودروســازان
بم فروش جیلیهای مونتاژی در ایران را شــروع کرده و
قرار اســت تا پایان سال  ۹۶تیراژ چند هزار دستگاهی را
با  GC6داشته باشد ،میگویند جیلرانموتور هم چنین
برنامهای دارد و میخواهد برخی محصوالت جیلی را در
ایران تولید کند.
البتــه با توجــه به شــرایط فعلی ،این شــرکت
میخواهد ابتدا محصوالت جیلــی را به صورت وارداتی

بــه بازار ایران عرضه و بعد برنامه مونتاژ در ایران را پیاده
کند .جیلرانموتور میخواهد دوباره با جیلی امگرند ۷به
بازار ایران برگردد و این بار این سدان به نسبت محبوب
چینی را بــا ظاهر فیسلیفت به بازار کشــور ارائه کند.
امگرند ۷فیسلیفت پیشــرانهای چون قبل در بازار ایران
دارد و بــا قیمتی بیش از  ۸۰میلیــون تومان روانه بازار
کشور میشود.
هنوز کمپانی جیلــی و جیلرانموتور خبری درباره
از ســرگیری همکاری مشــترک با هم منتشر نکرده و
تنها راهاندازی نمایندگیهای جدید جیلرانموتور چنین
احتمالهایی را رقم زده است.

زامیاد اولین کامیونت اروپایی را به بازار
ایران می آورد
مدیر عامل شــرکت زامیاد گفت :در
ادامــه روند ورود خودروهــای تجاری با
کیفیت اروپایی به کشور ،اولین کامیونت با
برند اروپایی بزودی توسط زامیاد به بازار
می آید.
فریــدون حمیدی ضمن اعــام این خبر
افزود :این محصول با برند ایویکو ایتالیا شریک
تجاری شــرکت زامیاد در نیمه دوم سال جاری
وارد ناوگان حمل و نقل بار کشــور خواهد شد
و در آینده ای نزدیک شــرایط پیش فروش آن
اعالم می شود.
وی در ادامه با اشــاره به برنامه تولید بیش
از هزار دستگاه خودرو تجاری با برند ایویکو در
سال خاطر نشــان کرد :در سال جاری عالوه بر
عرضه کامیون کشنده استرالیس و کامیون باری
یوروکارگو ،بار دیگر تولید محصوالت مســافری
ایویکو نظیر ون مسافری  ۱۱نفره و مینی بوس
 ۱۹نفره بــا برند ایویکو را آغاز خواهیم کرد که
در بازار ایران بی رقیب خواهد بود.
مدیر عامل زامیاد در مورد ویژگی های این

محصــوالت افزود :در محصوالت ون مســافری
و مینی بــوس که پیش فــروش آن انجام و با
اســتقبال مناسب متقاضیان مواجه شد ،ویژگی
هایی چون :قدرت موتور  ۱۴۳اسب بخار ،حجم
موتور ۳۰۰۰ســی ســی ،موتور پرقدرت دیزل،
استاندارد آالیندگی ،Euro4گارانتی  ۲۰۰هزار
کیلومتر و امکانات رفاهی بسیار خوب به چشم
می خورد و به نظر می رســد با استقبال بسیار
فعاالن حوزه حمل و نقل مسافری کشور مواجه
شود.
حمیــدی همچنین با برشــمردن مزایای
کامیون های اروپایی ،فاصلــه تکنولوژی تولید
ایــن نوع خودروهای تجاری در بازار ایران را در
قیاس با محصوالت ایویکو بســیار ناچیز خواند
و یاد آور شــد :به عنوان مثــال در حال حاضر
کامیون هــای “اســترالیس” و “یوروکارگو” به
عنوان محصوالت روز تولید اروپا ،با همان درجه
کارایی و کیفیت در شرکت زامیاد تولید و عرضه
می شوند که این موضوع بیانگر تضمین کیفیت
خودروهای تجاری اروپایی در کشورمان است.

وی در پایــان به رضایتمنــدی رانندگان
فعــال در بخش حمل و نقل تجاری کشــور از
محصوالت ایویکو اشــاره کــرد و گفت :کاربری
متنوع و مناســب با بازار ایران ،خدمات پس از

فروش گســترده ،دوام بــاال و هزینه نگهداری
پایین خودروهای ایویکو که در شــرکت زامیاد
تولید می شــود باعث تاثیر گذاری بسیار خوب
در دیدگاه فعاالن این حوزه شده است

از «الف» تا «ي» استانداردهاي
خودرويي در ايران

بیشــترین تعــداد اســتانداردهاي
اجبــاري در راســتاي افزايــش ايمني
محصوالت از جمله خودرو تصويب شده
و همچنيــن بر اســاس قوانين مربوطه
 ،مســئوليت بررســي و پايــش كيفيت
خودروها بر عهــده وزارت صنعت،معدن
و تجــارت بــوده و در حــوزه وظايف و
اختيارات سازمان ملی اســتاندارد ایران
قرار ندارد.
به گزارش خودرونگاران به نقل از

سازمان ملی استاندارد ،پیمان پیرایش،
مدیرکل نظــارت بر اجرای اســتاندارد
صنایع فلزی ســازمان ملی اســتاندارد
ایــران درباره اســتانداردهای خودرویی
اعالم کرد :استاندارد به خودرو به عنوان
يك مجموعه واحد می نگرد و قطعات ،
سيستمها و مجموعه هاي فني مجزاي
مهــم و همچنين عملكردهاي آنها را در
قالب يك مجموعه همگن مورد بررسي
قرار مي دهد  .اين استانداردها به عنوان

اســتانداردهاي جداگانه
تأييد نــوع خودرو مطرح
بوده و تعداد آنها بر اساس
شرايط مختلف مي تواند
تغيير پيدا كند.
وی بــا اشــاره به
الزامــي شــدن اجراي
تمامــي اســتانداردهاي
جداگانه اجبــاري ايمني
عملكــردي تأييــد نوع
خودرو از ســال  1384و
همچنين پيرو اجراي قانون ارتقاء كيفي
توليد خودرو و ســاير توليــدات صنعتي
داخلي اظهار داشت :در حال حاضر همه
توليدكنندگان خودرو براي اخذ تأييديه از
اين سازمان ،بايد همه ضوابط و الزامات
استانداردهاي جداگانه مذكور كه مستند
بــه الزامــات و قوانیــن ( دایرکتیوها )
اتحاديه اروپا است ،را رعايت کنند.
مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد

صنایع فلــزی در همین زمینه ادامه داد:
دسته دوم اســتانداردهای خودرویی به
بررسي مشــخصات و الزامات تك تك
قطعات و مجموعه هاي خودرو از جمله
فيلتر هــوا و روغن ،رادياتور و ســيبك
بصورت مجزا می پردازد و عملكرد آنها
را مورد بررسي قرار مي دهد.
پیرایــش گفــت :ایــن دســته
استانداردهای خودرویی بر اساس ميزان
اهميــت و كاربرد قطعات مختلف ،حدود
 ۴۰عنوان استاندارد را شامل می شود که
در شــوراي عالي استاندارد تصويب و در
مراكز توليدي و مبادي گمركي به مورد
اجرا گذاشــته شده اســت .ساير قطعات
خودرو بايد بر اســاس اســتانداردهاي
كارخانــه اي يــا الزامــات كيفــي هر
خودروســاز ،به صورت مجزا و توســط
خود توليدكننده خودرو مورد بررسي قرار
گيرد .وی تاکیــد کرد :تا زماني كه يك
نوع خودرو امكان رعايت استانداردهاي

جداگانه اجبــاري ايمني عملكردي تأييد
نوع خودرو را داشته باشد ،ادامه توليد آن
از نظر اين سازمان بالمانع بوده و ايجاد
هرگونه محدوديــت توليد در اين زمینه
در حيطــه وظايف و اختيــارات وزارت
صنعت،معدن و تجارت است.
پیرایش بابیان اینکه ســازمان ملی
اســتاندارد ایران از لحاظ وجود ســطوح
ايمني قابل پذيرش در خودروهاي توليد
داخل (مطابق با اســتانداردها و مقررات
الزامات اروپايي) ،به بررسي آن خودروها
مي پردازد ادامه داد :عالوه بر آزمونها و
الزاماتي كه خودروها بايد در زمان تأييد
نوع اوليه رعایت کنند ،تولید کنندگان بر
اســاس ميزان توليد هر محصول  ،ملزم
به انجــام آزمون در زمينــه تعدادي از
اســتانداردهاي جداگانه اجباري و احراز
انطبــاق با الزامــات آنها بــوده و بدين
ترتيب از لحاظ ايمني مورد بررسي قرار
مي گيرند.

ایران خودرو تنها مرجع رسمی فروش پژو 2008است
به گــزارش راه مردم:گروه صنعتی
ایــران خودرو بــا صــدور اطالعیه ای
نسبت به فعالیت برخی افراد و موسسات
غیرمجــاز هشــدار داد و تاکید کرد که
محصــول پــژو 2008فقــط از طریق
ایــن گــروه صنعتی به فــروش خواهد

رسيد.
 محصــول پژو 2008بــه عنوان
نخستین محصول پسابرجامی در شرکت
مشــترک ایران خودرو و پــژو به تولید
رســیده و طرح فــروش آن به زودی از
طریق گروه صنعتی ایــران خودرو اجرا

خواهد شد .در چنین شرایطی دیده شده
که برخی افراد و شــرکت هــا از اقبال
عمومی نســبت به این محصول ســوء
اســتفاده کرده و با دریافــت پول ،برای
عرضه پژو 2008ثبت نام می کنند.
گروه صنعتی ایران خودرو صراحتا
اعالم می کنــد که تنها
مرجع رســمی فروش و
عرضه ایــن محصوالت
اســت و هر گونــه طرح
فروش از ســوی مرجعی
دیگــر رد مــی شــود و
غیرقابل قبول است.
در اطالعیــه گروه
صنعتی ایران خودرو آمده
اســت که طــرح فروش
محصــول پــژو 2008به
زودی از ســوی این گروه
صنعتی اعالم خواهد شد.
ماموتخــودرو قصد
شــرکت در نمایشــگاه
خودروی شــیراز را دارد

تــا در اولیــن قدم محصــوالت خود را
در ایــن اتفاق نمایشــگاهی در معرض
دید رســانهها و بازدیدکننــدگان بگذارد
ولی اعالم شــد حضور این شــرکت با
محصوالت فولکسواگن در نمایشــگاه
خودروی شــیراز معلوم نیســت و شاید
فولکس به شــیراز نیاید .بــا اینکه این
روزها شــرکت ماموت به عنوان نماینده
رســمی فولکسواگن در ایران شناخته
میشود و از ســال گذشته برنامه مونتاژ
محصوالت ایــن برند آلمانی را در ایران
دنبــال میکند ولی بعد از گذشــت چند
ماه هنوز هیچ خبری درباره فعالیتهای
این برند در ایران نیســت و هیچ شوروم
مرکزی بــرای محصوالت فولکسواگن
افتتاح نشــده اســت .برخی شــنیدهها
حاکی اســت ماموتخودرو قصد شرکت
در نمایشگاه خودروی شــیراز را دارد تا
در اولین قدم محصوالت خود را در این
اتفاق نمایشگاهی در معرض دید رسانهها
و بازدیدکننــدگان بگــذارد ولی اعالم
شــد حضور این شــرکت با محصوالت

فولکسواگــن در نمایشــگاه خودروی
شــیراز معلوم نیست و شــاید فولکس
به شــیراز نیاید .اواخر سال  ۹۵تعدادی
فولکسواگن به صورت وارداتی با تیراژ
محدود به کشور آمدند و احتمال عرضه
زودهنگام محصوالت ایــن برند آلمانی
در بــازار باال رفت ولی با گذشــت بیش
از شــش ماه از این اتفاق هنوز تصویری
از خــط مونتاژ خودروهــای فولکس در
ایــران منتشــر نشــده و ماموتخودرو
اعالم نمیکنــد باالخره قصد دارد کدام
خودروهــای فولکسواگــن را در ایران
مونتاژ کند .ماههــا پیش حدس و گمان
رســانهها با جهتدهیهای تایید شــده
اعالم میکرد فولکس واگن برنامه دارد
مونتــاژ خودروهای  ۷۰تــا  ۱۰۰میلیون
تومــان را در اولین قدم برای بازار ایران
داشــته باشــد .ولی بارها هم اعالم شد
شاید محصوالت مونتاژی فولکسواگن
بیــش از  ۱۰۰میلیون تومان باشــند و
محصوالت این برند بیشتر قابل استفاده
برای قشر متوسط رو به باال باشد.
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رتبه بندی رضایتمندی
مشتریان
گــزارش رضایتمندی مشــتریان از
خدمات پس از فروش در حالی اعالم شــده
که طبق آن ،ردههای اول تا چهارم در اختیار
واردکنندگان قرار گرفته است.
بر این اساس ،معین موتور (عرضهکننده
محصوالت پورشه در ایران) با  776امتیاز در
صدر جدول قرار دارد .این شــرکت  6درصد
افزایش را نســبت به ســال  94در کارنامه
خود ثبت کرده است؛ این شرکت همچنین
توانسته  26واحد امتیاز بیشتر از هدف مدنظر
وزارتخانه یعنی امتیاز  750را کســب کند.
دومین رتبه شاخص رضایتمندی مشتریان
خودرو به ایرتویا با  762امتیاز رسیده است.
با وجود این شــرکت در سال  95در مقایسه
با سال  94میزان  0 /8درصد کاهش امتیاز
را به خود دیده است .با وجود اینکه مشتریان
امتیاز کمتری نســبت به سال  94به ایرتویا
دادهاند ،اما فاصله امتیاز این شرکت 12واحد
بیشتر از هدف وزارت صنعت است.
رتبه سوم جدول مذکور متعلق به شرکت
اطلسخــودرو (عرضهکننده محصوالت کیا
موتورز کره در ایران) با  749امتیاز اســت .با
وجود این شرکت مذکور  0 /4درصد کاهش
امتیاز را در سال  95در مقایسه با سال  94به
خود دیده اســت .فاصله امتیاز این شرکت با
هدف وزارتخانه نیز یک واحد کاهش یافته
است .در این بین ،آسان موتور (عرضهکننده
خودروهــای هیوندایی کره در ایران) با 746
امتیاز در رد ه چهارم رضایتمندی مشتریان
از خدمات پس از فروش قرار گرفته است.
این شــرکت در سال  95توانسته امتیاز
خود را  2 /3درصد در مقایســه با سال 94
افزایش دهد .باوجــود این فاصله امتیاز این
شــرکت با هــدف وزارت صنعــت  4واحد
کاهش را نشان میدهد .در رده پنجم اما به
ایران خودرو میرسیم ،بزرگترین خودروساز
کشــور که با امتیاز  735توانســته بهترین
جایگاه رضایتمندی از خدمات پس از فروش
را در بین خودروسازان کشور از آن خود کند.
این شرکت با کســب این امتیاز در مقایسه
با سال  94توانسته  5درصد به رضایتمندی
مشــتریان بیفزاید .با وجود این فاصله امتیاز
این شــرکت با هدف  750امتیازی وزارت
صنعت  15واحد است.پس از ایران خودرو اما
 4شرکت واردکننده خودرو قرار دارند؛ براین
اساس رتبه ششم تا نهم جدول رضایتمندی
مشتریان از خدمات پس از فروش به ترتیب
به شرکتهای آرین موتور پویا (عرضه کنند
محصوالت میتسوبیشــی در ایران) و پرشیا
خودرو (عرضهکننــده محصوالت بیامو در
ایران) ،ستاره ایران (عرضهکننده محصوالت
بنز در ایران) و نگینخــودرو (عرضهکننده
محصوالت رنو در ایران) تعلق دارد که این
چهار شــرکت به ترتیب  717 ،720 ،728و
 713امتیاز به دست آوردهاند.
پشت سر این شرکتها اما پارسخودرو
قرار دارد که با امتیاز  700در رده دهم جدول
جا خوش کرده اســت .پارسخودرو در سال
 95در مقایسه با سال  94توانسته یک درصد
افزایش در رضایتمندی مشتریان نسبت به
خدمات پس از فروش به دست بیاورد .پس
از پارسخودرو ،شــرکت سایپا با  694امتیاز
قرار دارد .هر چند امتیاز این شرکت در سال
 95در مقایســه با ســال  94به میزان 5 /5
درصد افزایش داشــته اســت اما امتیاز این
شرکت با هدف  750امتیازی وزارت صنعت
 56واحد فاصلــه دارد .و اما رده دوازدهم و
ســیزدهم جدول امتیاز مشتریان از خدمات
پس از فــروش شــرکتهای عرضهکننده
خــودرو عمدتــا بــه شــرکتهای بخش
خصوصــی که به تولیــد خودروهای چینی
مشــغول هســتند ،تعلق دارد .بهطوری که
پرســتوی آبی ارگ (نمایندگی خدمات پس
از فروش خودروسازان راین) با  684امتیاز در
رده دوازدهــم قرار دارد .بعد از آن آلفا موتور
(عرضهکننده محصوالت آلفارومئو در ایران)
با امتیاز  683در رده سیزدهم قرار دارد.
بعــد از آن ،شــرکت کرمــان موتور
(عرضهکننده محصوالت هیوندای و جک و
لیفان در ایران)با امتیاز  683در رده چهاردهم
قرار دارد .رامــک یدک نیز که عرضهکننده
خودروهای ســانگ یانگ در ایران بهشمار
میرود ،با امتیــاز  676در رده پانزدهم قرار
دارد .پس از اینها ،پنج شرکت عرضهکننده
خــودرو بــه ترتیب شــامل گــروه بهمن
(عرضهکننده مزدا و بسترن) ،مدیران خودرو
(عرضهکننده محصــوالت چری در ایران)،
مدیاموتــور (عرضهکننده محصوالت امجی
چین در ایــران) ،افرا موتــور (عرضهکننده
محصــوالت ولوو در ایــران) و دیار خودرو
(عرضهکننــده محصوالت گریــت وال در
ایران) در رده پانزدهم تا بیســتم قرار دارند
که این شرکتها به ترتیب امتیاز ،666 ،676
 601 ،635 ،662و  581را بهدست آوردهاند.

