
طرح عدل بانک رفاه تمدید شد
 طرح عدل بانک رفاه با توجه به استقبال مشتریان 
و ب��ه منظور بهره من��دی هر چه بیش��تر آن ها از 

مزایای این طرح، تمدید شد.   
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک رف��اه کارگران، 
طرح عدل که بر اس��اس آن، کارشناس��ان رسمی 
دادگس��تری دارای مجوز از قوه قضائی��ه یا کانون 
کارشناس��ان، سر دفتر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج 
و طالق دارای مجوز از سازمان ثبت اسناد و امالک 
کش��ور، مدیر )دارنده مجوز فعالیت( دفاتر خدمات 
الکترونی��ک قضای��ی دارای مجوز از ق��وه قضائیه، 
مترجمین رس��می دادگس��تری دارای مجوز از قوه 
قضائیه و کانون مترجمان رس��می ایران و کارکنان 
رس��می یا قرارداد دائم ش��اغل در اداره های ثبت 
اس��ناد و امالک کشور تسهیالت دریافت می کنند، 

تا پایان آذرماه سال جاری تمدید شد.   

مجمع عمومی عادی ساالنه بانک 
مسکن برگزار شد

جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه بانک مسکن در 
محل این بانک برگزار شد.

به گزارش هیبنا، مجمع عمومی عادی ساالنه بانک 
مسکن مربوط به سال مالی منتهی به اسفند 98 با 
حضور فرهاد دژپس��ند وزیر امور اقتصادی و دارایی 

به عنوان رییس مجمع بانک تشکیل شد.
در این جلس��ه عباس معمارنژاد معاون امور بانکی، 
بیمه ای و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد، محمود 
ش��ایان مدیرعامل بانک مس��کن، اعض��ای هیأت 
مدیره بانک، محمود محمودزاده معاون مس��کن و 
س��اختمان وزیر راه و شهرس��ازی، حجت میرزایی 
مع��اون امور اقتص��ادی وزی��ر تع��اون، کار و امور 
اجتماعی و نمایندگان اعضای مجمع بانک مسکن 
نیز حضور داش��تند. در ابتدای این جلس��ه محمود 
ش��ایان ضمن ارائه گزارش کل��ی از عملکرد بانک 
مس��کن، از افزایش سرمایه بانک در سال مالی 98 

به 130 هزار میلیارد ریال خبر داد.
همچنین س��ید محسن فاضلیان عضو هیأت مدیره 
بانک مس��کن گ��زارش مفصلی از عملک��رد بانک 

مسکن ارائه داد.

بيانيه بانک انصار به مناسبت 
بزرگداشت هفته دفاع مقدس

بانک انص��ار در بیانیه اي با گرامیداش��ت چهلمین 
س��الگرد هفته دف��اع مق��دس در برابر م��زدوران 
اس��تکبارجهاني، دفاع مقدس هشت ساله را الگوي 
جاودانه و پیروزي آفرین ملت عزیز ایران اس��المي 
براي دفاع در برابر همه دش��منان به ویژه آمریکاي 
جنایتکار و اسراییل غاصب در همه عرصه ها دانست 
ک��ه پیروي از آن، گذر پیروزمندانه از س��ختي هاي 
گوناگون اقتصادي، سیاس��ي و نظامي و چیرگي بر 
فتنه انگیزي ها و توطئه چیني هاي نظام س��لطه را 

تضمین مي کند.
در ابت��داي ای��ن بیانی��ه آمده اس��ت: چهل س��ال 
پیش، اس��تکبارجهاني براي درهم شکستن انقالب 
ضداس��تعماري ملت متحد و متعهد ایران اسالمي، 
جنگ��ي را به این کش��ور بزرگ تحمی��ل کرد تا به 
خی��ال خام خود، اراده ایرانیان را براي ایجاد جبهه 
مقاومت اس��المي در منطقه درهم شکند، غافل از 
آن ک��ه ای��ن تهاجم نه تنها این هدف ش��یطاني را 
محقق نخواهد کرد، بلک��ه با الطاف خفیه الهي، به 
تقویت و گسترش جبهه مقاومت خواهد انجامید و 
میهن عزیز اس��المي را به مح��ور مبارزه و مقابله با 
شرارت هاي اس��تکباري و صهیونیستي در سراسر 

جهان تبدیل خواهد کرد.
ای��ن بیانی��ه مي افزاید: جنگ��ي که کاف��ران براي 
خاموشي انقالب اسالمي تدارک دیدند، به مصداق 
وعده اله��ي »یُِریُدوَن لُِیْطِفُئ��وا نُ��وَر الَلِهّ بَِأْفَواِهِهْم 
َوالَلُهّ ُمِت��مُّ نُوِرِه َولَْوَک��ِرَه الَْکافُِروَن« و با رهبري امام 
خمیني)قدس س��ره( و ف��داکاري و ایثارگري ملت 
شریف و سلحش��ور ایران اس��المي و البته عنایات 
خاص��ه حض��رت بقی��ه الل االعظم خنثي ش��د و 
ابرقدرت هاي شرق و غرب و اقمار وابسته به آن ها را 
ناامید و رزمندگان عاشورایي را به سازندگان اقتدار 
و فراهم کنندگان بس��ترهاي بالندگي، پیشرفت و 

نیل به قله هاي ممتاز افتخار تبدیل کرد.
در ادامه ای��ن بیانیه آمده اس��ت »درایت هاي بي 
نظی��ر رهبرمعظ��م انق��الب، ایث��ار و یگانگي آحاد 
ملت، رش��ادت هاي ب��ي بدیل رزمن��دگان و اراده 
خلل ناپذیر فرمانده��ان در کنار عنایات ویژه الهي 
را باید رمز پیروزي بزرگ ملت سلحش��ور و س��تم 
س��تیز ایران اسالمي در هشت س��ال دفاع مقدس 
بدانیم که بي هیچ تردید باید در آموزه هاي نظامي 
ب��ه عنوان معیارهاي پی��روزي و مقاومت در جهان 
معاصر شناخته شوند تا نسل جوان ایران اسالمي را 
به شناخت و پیروي از نسل قهرمان انقالب اسالمي 
مجاب و مطمئن کنند. این اطمینان از این واقعیت 
آشکار حاصل مي ش��ود که دیگر کسي نه تنها در 
منطقه، بلکه در سطح جهاني، جرات تعرض نظامي 
به ایران را ندارد و ایران هم اکنون به نماد استقالل، 
اقتدار و پیش��رفت نه تنها در منطقه بلکه در سطح 

بین الملل تبدیل شده است«.
بیانی��ه بان��ک انصار ب��ه عن��وان بانک مق��اوم در 
را  مق��دس  دف��اع  رزمن��دگان  اقتصادمقاومت��ي، 
آم��وزگاران ایثارگري و رش��ادت مي نامد که جبهه 
مقاومت اس��المي امروز در منطقه حاصل فداکاري، 
ایم��ان و ش��هادت طلب��ي آن��ان در کالس درس 
جبهه ه��اي نبرد حق علیه باطل با درس��نامه هاي 
کربالي حسیني است و ساختار قدرت بازدارندگي 
جمهوري اس��المي ایران به همت واال و توان رزمي 

آنان از چنین استحکامي برخوردار شده است.

اخبار گزارش

درحال��ی داللی ب��ه عنوان یک��ی از علل اصلی آش��فتگی 
بازار خودرو مطرح می ش��ود که طرح��ی در مجلس برای 
س��اماندهی بازار خودرو در حال بررسی است که می تواند 
دالل��ی را به حداقل رس��انده و خودرو را به دس��ت مصرف 

کننده واقعی برساند.
وضعی��ت بازار خ��ودرو در هفتههای اخیر ملتهبتر ش��ده و 
میزان رش��د قیمت خودروهای داخلی و خارجی، مردم را 
نگران کرده و مسئولین این حوزه را به تکاپو واداشته است؛ 
بهطوریکه طی روزهای اخیر، اظهارنظرهای مس��ئولین در 
خصوص بازار خودرو افزایش یافته است. مردم نیز، در بستر 
فضای مجازی، با بررس��ی قیمت جدی��د خودروها و مرور 
قیمتهای خودرو در س��الهای نهچندان دور، به این موضوع 

واکنش نشان دادهاند.
از س��وی دیگر اخبار فروش دنا پ��الس اتوماتیک با قیمت 
نجومی 600 میلیون تومان توسط صاحبان حوالههای ثبت 
نامی، منجر به مقایسه این خودرو با خودروهایی شده است 
که با همین مبلغ میتوان در خارج از کش��ور تهیه کرد؛ اما 
بهراس��تی چه چیز باعث به وجود آمدن چنین ش��رایطی 

شده است؟

مسئولین درباره گرانی خودرو چه میگویند؟
علی ربیعی، سخنگوی دولت، روز سهشنبه 18 شهریورماه، 
در نشس��ت خبری خود، گریزی به گرانی اخیر خودرو زد 
و با اش��اره به اینکه از افزایش قیمت خودرو مطلع اس��ت، 
ب��ا تاکید بر اینک��ه نمیخواهد مدیریت غل��ط را انکار کند، 
تکانههای عظیم واردش��ده به اقتصاد ایران را علت اصلی به 
وجود آمدن چنین ش��رایطی دانست؛ وی همچنین اضافه 
کرد: »دولت در تالش است تا با اتخاذ سیاستهایی ازجمله 
افزایش تولید داخل و ممنوعیت واردات، بتواند این تنشها 

را کنترل کند«.
از س��وی دیگر رضا ش��یوا، رئیس ش��ورای رقابت، در یک 
گفتگوی تلویزیونی ادعا کرد، قیمتهایی که ش��ورای رقابت 
برای خودروها تعیین و ابالغ نموده اس��ت، هم برای مردم 
و هم برای خودروس��ازان منصفانه اس��ت؛ وی همچنین با 
تاکید بر وجود تقاضاهای س��وداگرانه در ب��ازار خودرو، به 

کمب��ود تولید و عرضه خودرو اش��اره کرد و وضعیت امروز 
بازار خودرو را ناشی از انحصار خودروسازان دانست.

وی در ادامه افزود: االن در چنین شرایطی باید تالش بشود 
خودروهای تولیدشده به دست مصرفکننده واقعی برسد و 
ما با اعمال محدودیت برای ثبتنام کنندگان در قرعهکشی 
در تالش��یم تا بتوانیم خودرو را ب��ه مصرفکنندگان واقعی 
برس��انیم؛ حاال اگر در بین این افراد مصرفکنندگان واقعی 

نبودند، تشخیص این مساله خیلی مشکل است.

ایراد کار کجاست؟
چند علت متفاوت میتوان برای به وجود آمدن نابس��امانی 
در بازار خودرو کشور بیان نمود؛ بیگمان ضعف مدیریت در 
خودروسازان، بهکارگیری رویههای غلط قیمتگذاری توسط 
ش��ورای رقابت، ناکارآم��دی وزارت صنعت در کنترل بازار، 
مافیای قطعهس��ازی، تحریمها و ش��وکهای ارزی و تورمی، 
بهعنوان علل اصلی ایجاد این نابس��امانی مطرحاند. به نظر 
میرس��د نتیجه همه ای��ن موارد، از بین رفت��ن تعادل بین 

عرضه و تقاضا است.

درحالیک��ه عرضه خ��ودرو توس��ط خودروس��ازان کاهش 
چشمگیری داشته اس��ت، وجود اختالف در قیمت مصوب 
ش��ورای رقابت و قیمتهای ب��ازار آزاد، خود بهعنوان عاملی 
مهم در ش��کلگیری و افزایش میزان تقاضاهای غیرمصرفی 
شده است؛ برای مثال، در شرایطی که مطابق با محاسبات 
اقتصادی، نیاز ساالنه کش��ور به تولید خودرو صفر نزدیک 
به 1.200.000 دس��تگاه اس��ت، فقط در یک��ی از مراحل 
قرعهکش��ی قریب به 7.000.000 نف��ر برای خرید خودرو 
ثبتنام کردند. همین مثال نش��اندهنده آن است که میزان 
تقاض��ای حال حاضر بازار خ��ودرو از جنس مصرف واقعی 
نبوده و تقاضاهای س��وداگرانه و تقاضاهای س��رمایهای به 

بازار خودرو ورود پیداکردهاند.

التیام بازار خودرو با طرح جدید مجلس
ب��رای اص��الح وضعیت ب��ازار خ��ودرو نمیتوان نس��خهای 
منحصربهفرد ارائه داد، بااینح��ال مجموعهای از رویکردها 
و اقدامات میتوانند التهاب بازار خودرو را با روند کاهش��ی 
مواجه کرده، میزان تولید را افزایش داده و درنهایت قیمت 

خ��ودرو را واقعی کنند؛ عرضه خ��ودرو صفر در بورس کاال 
میتواند یکی از این اقدامات باشد.

بر همین اساس اخیرا در مجلس شورای اسالمی طرحی با 
عنوان طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک اعالم وصول 
ش��د که در آن نوآوری هایی برای فروش خودرو با استفاده 
از سازوکار بورس در نظر گرفته شده است موضوعی که می 
تواند موجب ش��ود که قیم��ت واقعی خودرو در یک فضای 
ش��فاف و رقابت��ی تعیین گردد. قیمتی که ش��ورای رقابت 
نمیتوان��د با فرم��ول گذاریهای دس��توری و بدون توجه به 

هزینههای تولید خودرو آن را تعیین نماید.
در ای��ن طرح با اخذ اختالف قیمت مصوب ش��ورای رقابت 
و قیمت کشفش��ده در بورس از خریداران خودرو به عنوان 
مالیات، دس��ت دالالن را از سوداگری در بازار خودرو قطع 
میکند. البته الزم به ذکر اس��ت بخشی از مالیات اخذ شده 
بهعنوان وام و آن هم بهصورت گشایش اعتباری در اختیار 
خودروسازان قرار خواهد گرفت تا بتوانند با آن مبلغ صرفاً 

به خرید قطعه و افزایش تیراژ تولید بپردازند.

طرح جدید مجلس برای شفافیت بازار خودرو  
مدیری��ت بازار خ��ودرو  و حذف دالالن موضوعی نیس��ت 
که صرفا با دس��تور امکان پذیر باش��د و ب��رای همین الزم 
تا س��ازوکاری طراحی ش��ود تا مولد س��وداگری نباش��د. 
بر این اس��اس به نظر میرس��د طرح تحول ب��ازار و صنعت 
خ��ودرو س��بک که در مجل��س در حال پیگیری اس��ت با 
ایجاد سازکاری ش��فاف در بازار خودرو قادر است تا دست 
س��وداگران را قطع و تقاضا س��رمایهای ب��ازار خودرو را به 

حداقل برساند.
این گ��زارش در پرونده »کیلومتر14؛ انحراف به راس��ت« 
ب��ه بی��ان چرایی گی��ر افت��ادن صنعت خ��ودرو در باتالق 
توسعهنیافتگی و دور باطل تصمیمگیری و سیاستگذاریهای 
غلط، خوشبینانه و سادهسازیشده که پیچیدگیهای صنعت 
خودرو را در دل خود ندیده اس��ت میپردازد، بهخصوص در 
مس��ائلی چون خصوصیسازی، ساختار سهامداری تودرتو و 
مکانیزم قیمت که مهمترین مشکالت فعلی صنعت خودرو 
در امر تصمیم سازی و سیاستگذاری میباشد.  تسنيم 
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دبير کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران 
خواستار شد ؛

  بررسی مشکالت معيشتی  در جلسه 
شورای عالی کار    

دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کش��ور 
با اش��اره به اینکه کارگران در مشکالت معیشتی گرفتار 
ش��ده اند گفت: درخواس��تمان از دولت این است که با 
برگزاری جلسه ش��ورای عالی کار فکری برای کارگران 

کند.
ه��ادی ابوی، دبی��ر کل کانون عال��ی انجمنهای صنفی 
کارگ��ران کش��ور درباره مش��کالت معیش��تی کارگران 
گفت:یکی از مهمترین مشکالت کارگران بحث معیشتی 

اس��ت. در حال حاضر خط فقر 10میلیون تومان است. 
کارگران هنوز 2میلیون و خورده ای دریافت می کند.

 اب��وی با بیان اینک��ه هزینه کارگران به غی��ر از تأمین 
معاش در بحث بهداش��تی افزوده ش��ده است گفت:قبل 
از معیش��ت کارگ��ران دغدغه امنیت ش��غلی داش��تند. 
عمده کارگرانی که  در بخش خدمات فعالیت داش��تند 
با مش��کالت متعدد بیکاری و معیش��تی دست و پنجه 
ن��رم می کنند. زندگی کارگران با این میزان درآمد نمی 

گردد.
 دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور 
بیان کرد: وظیفه دولت اس��ت که ش��ورای عالی کار را 
تش��کیل دهند و راهکاری برای معیشت کارگران تدبیر 

کند.
ابوی با اشاره به اینکه درآمد برخی کارگران کم شده یا 
به صفر رس��یده است و از طرف دیگر هزینهها باال رفته، 
عنوان میکند: کارگران در ش��رایط عادی قادر به تامین 
معیش��ت خود نیس��تند. آنها اگر قرارداد داش��ته باشند 
و حق��وق حداقلی بگیرند، در بهترین حالت یک س��وم 
هزینهه��ای خود را تامین میکنن��د. کارگری که به نان 
ش��ب محتاج است  و نان خالی و س��یب زمینی آب پز 
س��هم سفره های کارگران اس��ت. چطور قرار است مواد 
ضدعفونی کننده بخرد یا با تغذیه مناس��ب ایمنی بدن 

خود را افزایش دهد.  تسنيم 

 معاون فنی و اجرایی سازمان راهداری مطرح کرد؛
 عدم پرداخت 60 درصد عوارض 
الکترونيکی آزادراههای دولتی  

معاون فنی و اجرایی س��ازمان راه��داری و حمل و نقل 
جاده��ای گفت: فق��ط 40 درصد ع��وارض الکترونیکی 
آزادراههای دولتی توس��ط مردم پرداخت ش��ده اس��ت 
ک��ه این موضوع روند نگهداری و بهس��ازی مس��یرهای 

آزادراهی را با مشکل مواجه میکند.
خداداد مقبلی گفت: درحالی که ایمن سازی و بهسازی 
هر کیلومتر مس��یر آزادراهی با توجه به تورم فعلی بین 
3 تا ۵ میلیارد تومان هزینه دارد و نس��بت به نوع مسیر 
و قیم��ت ارز متغییر اس��ت، با مش��کل دریافت عوارض 

الکترونیکی آزادراهی روبرو هستیم.

وی ادام��ه داد: الکترونیک��ی ش��دن ع��وارض آزادراهی 
طرح��ی بود که دول��ت تدبیر و امید هم��ه تالش خود 
را ب��رای اجرای درس��ت آن داش��ت و نهایتا توانس��تیم 
از ابتدای س��ال گذش��ته چهار آزادراه دولتی را به اخذ 
ع��وارض الکترونیکی مجهز کنیم ت��ا هم صف خودروها 
در عوارضی ش��هرها کاهش یابد و هم برنامه هوش��مند 
س��ازی مسیر آزادراهی کش��ور محقق شود و هم برنامه 
اصل��ی برای صرفه جویی در مصرف س��وخت با کاهش 

زمان سفر به انجام برسد.
مقبلی گفت: اکن��ون آزادراههای کرج – قزوین، قزوین 
–زنجان، تهران- س��اوه، تهران - قم و بندرعباس - بندر 
شهید رجایی به اخذ عوارض الکترونیکی مجهز است اما 
شاهد هس��تیم که فقط 40 درصد عوارض توسط مردم 

پرداخت شده است.
مع��اون فنی و اجرایی س��ازمان راه��داری و حملو نقل 
جاده��ای از تالش ب��رای اعم��ال قوانین س��ختگیرانه 
و اص��الح قوانی��ن باالدس��تی ب��رای پرداخ��ت عوارض 
الکترونیک��ی آزادراهی توس��ط مردم خب��ر داد و گفت: 
به دنبال مصوبهای هس��تیم تا زمانی که صاحب خودرو 
ب��رای تعویض پالک مراجعه میکند نس��بت به پرداخت 
عوارض الکترونیکی اقدام و س��بب امکان تعویض پالک 

برای وی فراهم شود.  ایرنا 

خ��ب��رخ��ب��ر

بهارستانی ها به بازار خودرو ورود کردند؛

دست سوداگران زیر ساطور طرح جدید مجلس

رئیس اتاق اصناف تهران اعالم کرد که س��تاد ملی کرونا 
در جلسه اخیر خود با بازگشایی صنوف پرخطر مخالفت 

کرده است.
قاس��م نوده فراهانی از  برگزاری جلسه ستاد ملی کرونا 
ب��ا موضوع بازگش��ایی صنوف تعطیل خب��ر داد و گفت: 
ستاد ملی کرونا فعال با بازگشایی صنوف پرخطر مخالفت 

کرده است و هیچ کدام باز نمیشود.
وی تاالرهای پذیرایی، قهوهخانهها، آرایشگاههای زنانه، 
اس��تخرها و وزرشگاهها را از جمله صنوف پرخطر عنوان 
و اظه��ار کرد: بیش از هش��ت ماه اس��ت از تعطیلی این 

صنوف میگذرد.
رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به اینکه چگونه برخی 
از ای��ن صنوف و به ویژه آرایش��گاههای زنان��ه با وجود 
مخالفت س��تاد ملی کرون��ا همچنان فعالی��ت میکنند، 
گفت: در صورت مش��اهده فعالی��ت صنوف پرخطر، آنها 
پلم��ب خواهند ش��د. همجنین با توجه به قرمز ش��دن 
وضعی��ت کرونا در تهران دس��تور اکید دادی��م به هیچ 

عنوان صنوف پرخط نباید فعالیت کنند.
ن��وده فراهان��ی درباره عل��ت مخالفت س��تاد ملی کرونا 
با بازگش��ایی صنوف پرخط��ر نیز اظهار ک��رد: در حال 
حاضر کرونا بیداد میکند و مردم آنطور که باید و ش��اید 

پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمیکنند و تعداد کشتهها 
هر روز بیش��تر میش��ود.همچنین به گفته وی، به زودی 
جلس��ه دیگری برای تکمیل و تش��دید نظارت و کنترل 

اجرای پروتکلها برگزار خواهد شد.
در پی ش��یوع ویروس کرونا از اسفندماه صنوف پرخطر 
تعطیل ش��دند، اما با کنترل نسبی بیماری در خرداد ماه 
مج��ددا اجازه فعالیت یافتند. با این حال  از اواخر تیرماه 
و در پی اوجگیری دوباره ش��یوع ویروس کرونا در کشور 
برخی اصناف پرخطر در مناطق قرمز و هش��دار تعطیل 
اعالم ش��دند و گفته ش��د که برای پیش��گیری از انتقال 
کرونا باش��گاهها ورزش��ی، ورزش��های پر مواجهه مانند 
کشتی و ...، مراکز تفریحی، آبی، باغوحشها، شهربازی و 
استخرهای سرپوشیده، باشگاههای بدنسازی، کافیشاپها، 
کافهها، چایخانهها و تاالرهای پذیرایی و آرایش��گاههای 
زنان��ه ح��ق فعالیت ندارن��د و برگزاری هرگونه مراس��م 
اجتماعی، فرهنگی و مذهبی و همایش��ها از تاریخ ابالغ 
مصوبه، ب��ه مدت یک هفته ممنوع اس��ت که البته این 

محدودیتها تاکنون تمدید شده است.
 اما مش��اهدات میدانی نشان میدهد که این مصوبات در 
موارد زیادی رعایت نمیشود و شاید اجرای آنها نیازمند 

ضمانت اجرایی قویتری باشد. تسنيم 

مع��اون فروش و خدمات پس از ف��روش گروه بهمن، با 
اش��اره به تامین کافی قطعات و ل��وازم یدکی مورد نیاز 
مش��تریان این گروه خاطرنش��ان کرد: مش��تریان هیچ 

نگرانی بابت خدمات پس از فروش نداشته باشند.
به گزارش سیاس��ت روز؛ سید امیر میرمنصف در نشست 
خبری گروه بهمن در خصوص برنامههای خدمات فروش 
و پ��س از فروش، افزود: زیرس��اخت ارائه خدمات بر پایه 
وجود قطعه اس��توار اس��ت و سیاس��ت این گروه عرضه 
محصول در شرایط اطمینان از تامین قطعات تا محصول 
نهایی است و درغیر این صورت محصول عرضه نمیشود.

وی بیان داش��ت: این مهم حتی شامل تامین فناوری و 
دانش نیروی انس��انی حاضر در ش��بکه نیز می شود و تا 
این برنامه ها عملیاتی نشده و انبارها حداقل به مدت یک 
سال قطعات یدکی مورد نیاز را در اختیار نداشته باشند، 

حتی عرضه آن محصول آغاز نمیشود.
میرمنصف با اش��اره به تداوم تحریم ها، یادآور شد: یکی 
از مس��ائل اصلی گروه بهمن در عقد قرارداد با طرفهای 
تج��اری خارجی، تضمی��ن تامین قطعات ب��رای مدتی 
مش��خص اس��ت. وی تاکید کرد: موض��وع ارائه خدمات 
پس از فروش وظیفه قانونی ما و همه ش��رکت ها است و 
گروه بهم��ن نیز تامین قطعات خودروهای تولیدی خود 

به مدت 10 سال را در برنامه داشته و در خصوص برخی 
محصوالت حتی از این مدت زمان نیز فراتر رفته است.

مع��اون فروش و خدمات پس از ف��روش گروه بهمن در 
پاس��خ به پرسش��ی در خصوص وجود قطعات تقلبی در 
بازار، اظهارداش��ت: منکر وجود قطع��ات تقلبی در بازار 
نیستیم، اما باید گفت همه محصوالت و قطعات مورد نیاز 
این ش��رکت تحت یک لیبل- هولوگرام خاص که دارای 

مشخصات امنیتی و محرمانه است، تولید میشود.
به گفته وی، مش��تریان میتوانند با اسکن هولوگرام یاد 
شده و ارسال کد 16 رقمی به سرشماره 02148027 از 
اصالت قطعه مطمئن ش��وند، همچنین تامین قطعات از 
شبکه نمایندگی های مجاز به مشتریان توصیه میشود.

میرمنصف، همچنین در خصوص تغییر قیمتی قطعات، 
لوازم یدکی و تجهیزات این خودرو س��از، بیان داش��ت: 
هرچن��د قطعات ب��ا نرخ های ارز متفاوت در طول س��ال 
وارد کشور شده و به همان نسبت نیز باید قیمت گذاری 
ش��وند، اما در این زمینه س��عی کردیم تا از س��ود خود 
بکاهیم و به همین دلیل، افزایش قیمتها تاکنون زیر نرخ 
تورم بوده است. وی یادآور شد: تاکنون هیچ ارزی برای 
تامین قطعات یدکی به این شرکت تخصیص داده نشده 

و همه را با حواله های ارزی آزاد تامین کردهایم.

رئیس اتاق اصناف تهران اعالم کرد؛

فعال خبری از بازگشایی صنوف پرخطر نیست
معاون فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن؛

مشتریان گروه بهمن نگران خدمات پس از فروش نباشند


