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 آگاهی بخشی به صاحب حساب 
 و ذینفع چک برگشتی 
از طریق ارسال پیامک

با هدف توســعه خدمات الکترونیک و در راستای 
آگاهی بخشــی به صاحب حســاب و ذینفع چک، 
خدمت "ارســال پیامک ثبت چک برگشتی و رفع 
سوءاثر در ســامانه سماچک"، توســط بانک رفاه 

کارگران مورد بهره برداری قرار گرفت.
به گــزارش روابــط عمومی بانک رفــاه کارگران، 
"ارســال مکانیزه چک های برگشتی و رفع سوءاثر 
شده در ســامانه سماچک به صورت روزانه طی سه 
مرحله رأس ســاعت های 10 ، 13 و 16"، "ارسال 
پیامک صدور چک برگشتی به صاحب حساب پس 
از ثبت در سامانه ســماچک و اخذ کدرهگیری"، 
"ارسال پیامک رفع سوءاثر چک به صاحب حساب 
و ذینفع چک پس از ارســال در سامانه سماچک"، 
ظرفیت های آگاهی بخشی در این خدمت هستند. 

بر اساس این گزارش، ارســال پیامک رفع سوءاثر 
برای ذینفع چک صرفا در صورت صدور گواهینامه 
عدم پرداخت )عالوه بر عملیات برگشــت چک( و 
ثبت شــماره تلفن همراه ذینفع چک در اطالعات 

مربوطه امکان پذیر است.

 مدیریت هوشمند مصارف 
در دستور کار شعب قرار گیرد

سرپرســت بانک توسعه تعاون برمدیریت هوشمند 
مصارف و تســهیالت تاکید کــرد وگفت :ابزارهای 
تامین مالی نوین همچون اوراق گام وال سی ریالی 

در اولویت شعب قرار گیرند.
توسـعه  بانـک  حسینی،سرپرسـت  محمدشـیخ 
مدیـران  بـا  ویدئوکنفرانسـی  درنشسـت  تعـاون 
شـعب استان،روسـای دوایر اعتباری و کارشناسان 
اعتبـاری و بازاریابی اسـتان ها با موضوع »بررسـی 
قانـون  الـف تبصـره 18  بنـد  اعتبـارات  عملکـرد 
بودجه سـال 1400« اظهـار کرد:عملکرد همکاران 
صـف در حـوزه هـای مصـارف، درآمـد و وصـول 
در نیمـه اول سـال جـاری مطلـوب بـوده اسـت. 
جـاری  درسـال  بانـک  تکالیـف  افزود:میـزان  وی 
بسیارسـنگین اسـت.میزان افزایـش تسـهیالت در 
برخـی سـرفصل هـا تـا 10 برابـر افزایـش یافتـه 
بـه همیـن دلیـل نیازمنـد مدیریـت هوشـمندانه 
مصـارف هسـتیم. شـیخ حسـینی ادامـه داد:مهـم 
تریـن شـاخص در نظـام بانکـی تعـادل بخشـیدن 

بیـن مصـارف و منابـع اسـت.

 برپایی موکب بانک ایران زمین 
در مرز شلمچه

به منظور خدمت رســانی به زوار اربعین حسینی 
بانک ایران زمیــن با برپایی موکــب از زائران آن 

حضرت استقبال و پذیرایی می کند.
به گزارش روابط عمومی؛ به همت مدیریت شــعب 
استان های خوزستان و لرستان موکب بانک ایران 
زمیــن جهت خدمت رســانی و پذیرایــی در مرز 
شــلمچه برپا شده اســت و زوار گرامی می توانند 
از خدمات آن اســتفاده کنند. الزم به ذکر است با 
همکاری مدیریت شعب استان های غرب کشور و 
اســتان خوزستان شــعب الغدیر، ایالم و آبادان در 
اســتان های کرمانشاه، ایالم و خوزستان از ساعت 
۷:30 الی 18:00 تا 31 شــهریورماه آماده خدمت 
رسانی به زوار هســتند. همچنین زوار گرامی می 
توانند از دســتگاه های خودپرداز بانک ایران زمین 
در شعب این استان ها تا سقف 5/000/000 ریال 

وجه نقد دریافت نمایند.

 هدف گذاری برای جذب
 ۵۰ میلیون مشتری

مدیرعامــل بانــک قرض الحســنه مهر ایــران در 
گفت وگو با خبرنگاران خبر از رشــد 40 درصدی 
منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران در سال 1401 
و هدف گذاری این بانک بــرای جذب 50 میلیون 

مشتری داد.
نشست خبری تشریح عملکرد این بانک و صندوق 
توســعه فناوری های نوین در راستای تحقق شعار 
ســال و حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان و 
فناور بــا حضور مدیران عامــل، جمعی از مدیران 
۲ مجموعــه و اصحاب رســانه برگزار شــد. دکتر 
»ســید ســعید شمســی نژاد« مدیرعامــل بانک 
قرض الحســنه مهر ایران در این نشســت با بیان 
اینکه صندوق توســعه فناوری های نوین به دنبال 
حمایــت از بخش های کارآفریــن و دانش بنیان و 
در مســیر تحقق تدابیر مقام معظــم رهبری )مد 
ظله العالی( حرکت می کند،  اظهار داشــت:  امروزه 
بســیاری از مشــکالت اقتصادی کشور در سطوح 
 مختلــف را می توان با توســعه اقتصاد دانش بنیان 

مرتفع ساخت.

افتتاح شعبه خبرنگار بانک اقتصادنوین 
در تهران

شــعبه خبرنگار بانک اقتصادنویــن در تهران که 
پیش ازاین به منظــور انجام عملیات بازســازی به 
محل موقت منتقل شــده بود، در محل قبلی آماده 

ارائه خدمات به هم وطنان گرامی است.
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، شــعبه 
خبرنگار )کــد ۲11( که بر اســاس هویت بصری 
جدیــد این بانــک طراحی و تجهیز شــده، از روز 
پنج شــنبه 1۷ شــهریورماه 1401 در محل قبلی 
خود به نشــانی تهران، بزرگراه شــهید سلیمانی، 
بیــن بزرگراه باقری و خیابان رشــید تهران پارس، 
 پــالک ۲۲4 آماده خدمت رســانی به مشــتریان

ارجمند است.

گزارشاخبـــار

وزیــر امور اقتصادی و دارایی از معافیت مالیاتی 340 هزار 
میلیــارد تومانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در ســال 

1400 خبر داد. 
»سید احســان خاندوزی« در حاشیه نشست گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی افزود: دولت ســیزدهم در ســال 
1400 نزدیک به 340 هزار میلیارد تومان مالیات از محل 

معافیت های قانونی اخذ نکرده است.
وی تاکید کــرد: این معافیت های قانونی از ســوی دولت 
به شــرکت های تولیدی و صادراتی کشــور که در مناطق 
محروم یا مناطق آزاد فعالیت تولیدی و اقتصادی داشتند، 
اختصاص یافت. وزیر اقتصاد اظهار داشت: معافیت مالیاتی 
سال گذشته در مقایسه با 300 هزار میلیارد تومان مالیات 

وصولی این سال رقم باالیی است و این معافیت های قانونی 
به تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی کشور 

اختصاص یافته است.
وی بیان داشت: اعداد و ارقام حاکی از این است که در هفته 
ابتدایی شــهریور ماه امسال نیز نزدیک به یک هزار میلیارد 
تومان بخشودگی به فعاالن اقتصادی کشور تخصیص یافت 
و آن بخش از فعاالن اقتصادی کشــور که اصل بدهی خود 
را پرداخت کردند از این بخشــودگی ها اســتفاده کردند.
خاندوزی خاطرنشان کرد: این تدابیر همچنان ادامه خواهد 
داشــت و امیدواریم بتوانیم بیشــترین تسهیل و کمک را 

برای فعاالن حوزه تولید و صادرات کشور داشته باشیم.
وی در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران درخصوص 

تحول در نگرش دولت در حوزه مالیات به ویژه اخذ مالیات 
از اشــخاص به جای تولید کننــدگان نیز گفت: همان طور 
که بارها اعالم شده و در مصوبه های دولت و پیشنهادهای 
مندرج در بودجــه 1401 نیز آمده اســت، راهبرد دولت 
سیزدهم این است که فشار بر فعاالن رسمی و قانون مدار 
و تولیدکنندگان کشــور کاهش پیدا کند و این سیاســت 
کاهش فشار به شــکل های گوناگون از جمله کاهش پنج 
 درصــدی نرخ مالیات در ســال 1401 و ســایر تدابیر را 

شامل می شود.
وزیر اقتصاد بیان داشــت: از بین یک میلیون شرکت فعال 
در اقتصاد ایران، امســال فقط در حدود 350 هزار شرکت 
اظهارنامه مالیاتی خود را به ســازمان امور مالیاتی کشــور 

ارائه کرده اند.
وی با تأکید بر اینکه نزدیک به یک میلیون شــرکت ثبت 
شده در کشــور نیز غیرفعال هســتند، افزود: این اعداد و 
ارقام نشــان می دهد که بیش از 600 هزار شــرکت فعال 
در اقتصاد کشــور امســال اظهارنامه مالیاتــی خود را به 
ســازمان امور مالیاتی کشــور ارائه نکرده اند و امیدواریم با 
شناســایی این بخش و این شــرکت ها بتوانیم بار مالیاتی 
که بر دوش شرکت های قانونی و با انضباط کشور است را 
کاهش دهیم و بار مالیاتی بر دوش آن دســته از فعاالن و 
شرکت هایی قرار بگیرد که با فرار مالیاتی یا پنهان کاری یا 
کتمان درآمدهای خود، تاکنون جزو مؤدیان مالیاتی کشور 

محسوب نمی شده اند.  ایرنا

وزیر اقتصاد اعالم کرد: 

معافیت مالیاتی ۳۴۰ هزار میلیاردی تولیدکنندگان و صادرکنندگان

معاون تولید شرکت نفت ستاره خلیج فارس گفت: تولید بنزین پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس به عنوان اصلی ترین تأمین کننده بنزین کشور، نسبت به مدت مشابه 

پارسال بیش از ۲0 درصد افزایش یافته است.
 آقای ســروش ذیگلری از اجرای طرح های توســعه ای به منظور افزایش ظرفیت 
پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس خبر داد و گفت: از جمله گام های مهم شرکت 
نفت ســتاره خلیج فارس در 6 ماهه نخست ســال 1401، افزایش تولید فرآورده 
راهبردی بنزین بوده اســت؛ به نحوی که با وجود افزایش ســفر های تابستانی و 
افزایش مصرف روزانه بنزین کشــور، هیچ گونه خللــی در موازنه تولید و مصرف 

بنزین کشور به وجود نیامده است. 
وی با اشاره به قرار گرفتن شرکت نفت ستاره خلیج فارس در فهرست تحریم های 

اخیر که با اهداف ایجاد اختالل در تأمین ســوخت مصرفی لجســتیک و ناوگان 
حمل ونقل، نیروگاه های برق و زیرســاخت های کشــور و سلب امنیت و آسایش 
خاطر هم وطنان عزیزمان بوده است، گفت: یکی از اهداف کالن پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس، تولید فرآورده های پــاک با کیفیتی باالتر از حدود مجاز مؤلفه های 
زیســت محیطی استاندارد یورو 5 در کالس جهانی به شمار می رود، به نحوی که 

مقدار گوگرد بنزین تولیدی پاالیشــگاه با حــدود ۲0 برابر کمتر از مقدار مجاز، 
تأثیر بسزایی در کاهش آالیندگی های زیست محیطی داشته است.

معاون تولید شرکت نفت ستاره خلیج فارس تأکید کرد: با برنامه ریزی های انجام شده 
در اجرای مراحــل آتی پروژه افزایش ظرفیت و طرح های توســعه زنجیره ارزش 
فرآورده ها، در آینده ای نزدیک پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس به پتروپاالیشگاهی 
بزرگ و مدرن به منظور تولید محصوالت موردنیاز کشور و ایجاد ارزش افزوده بیشتر 
تبدیل خواهد شد. وی گفت: با وجود اعمال تحریم های همه جانبه، با اتکا به توان 
فنی و ظرفیت های منحصربه فرد دانش بنیان داخلی، استمرار عملیات تولید بیش 
از 40 درصد بنزین ســبد سوخت کشور در ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین 

پاالیشگاه میعانات گازی جهان حاصل شد.  صدا و سیما

 افزایش ۲۰ درصدی تولید بنزین 
در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

  محدودیت ثبت سفارش 
باعث تشدید تخلفات مسافری شد

قاچاقچیــان تلفن همراه از طریقی مثل ته لنجی به صورت تجمیعی، کاال را وارد 
کرده و با ســوء اســتفاده از اطالعات گذرنامه، گوشــی ها را رجیستر می  کنند، 
بنابراین الزم اســت، دســتگاه های مرتبط هر چه ســریعتر نســبت به افزایش 

نظارت ها در این حوزه اقدام کنند.
پس از اجرای طرح رجیستری بود که قاچاق موبایل و تبلت به کشور تا حد بسیار 
زیــادی کاهش یافت و واردکنندگان الزام بــه پرداخت حقوق گمرکی و واردات 

قانون تلفن های همراه و تبلت شدند.

در کنار رویه اصلی واردات، بحث واردات تلفن  همراه و تبلت از طریق مســافری 
نیز وجود دارد. بر این اساس، در صورتی که مسافران سفرهای خارجی دستگاهی 
را از خارج کشور تهیه نموده  و تمایل دارند بیشتر از 30 روز از خدمات اپراتورهای 
داخل کشــور، روی دســتگاه خود اســتفاده نمایند باید باید دستگاه خود را در 

مبادی ورودی در لحظه ورود به کشور به صورت حضوری اظهار کند.
در این مرحله اطالعات مربوط به مسافر و دستگاه سیم کارت خور توسط گمرک 
ثبت و تایید می شــود. این اطالعات شــامل شناسه یا شناســه های مربوطه به 
دستگاه سیم کارت خور )اظهار از روی جعبه دستگاه(، نام و نام خانوادگی مسافر، 
کد ملی مسافر ایرانی )شناسه فراگیر اتباع(، شماره تماس مسافر و سایر اطالعات 

مربوط به گوشی دستگاه سیم کارت خور می باشد.
پس از اظهار حضوری دســتگاه در گمرک در لحظه ورود به کشور، مسافر  یک 

ماه فرصت دارد تا با مراجعه به سایت گمرک نسبت به پرداخت عوارض دستگاه، 
اقدام نماید.فرآیندی که به آن اشــاره روند قانونی اســت کــه باید برای واردات 
دستگاه های ســیم کارت خور از طریق مسافری طی شــود اما موارد متعددی از 
ســوء اســتفاده قاچاقچیان از این فرآیند وجود دارد. یکی از بازه های زمانی که 
تا پیش از این ممکن بود بســتری بیشــتری برای قاچاق تلفن های همراه فراهم 

کند اربعین بود.
به گفته حمیدرضا دهقانی نیا ســخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز برخی 
افراد ســودجو با سوءاستفاده از اطالعات هویتی افراد نسبت به صدور سیم کارت 
به نام آن ها اقدام و از آن برای رجیستری موبایل های قاچاق استفاده می کنند. به 
همین دلیل واردات گوشی مسافری از مبدا کشور عراق در بازه زمانی 10 تا 31 

شهریورماه و مصادف با ایام اربعین ممنوع شده است.  تسنیم

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان تهران از واریز آورده 
اولیه ۲0 هزار متقاضی تایید شده )1۹.4 درصد( از 103 

هزار متقاضی تایید شده نهضت ملی مسکن خبر داد.
خلیــل محبت خواه با یادآوری این کــه ۹80 هزار نفر 
در نهضت ملی مســکن ثبت نام کردند، اظهار کرد: این 
ثبت نام ها در شــهرهای جدید پرند، هشتگرد، ایوانکی، 
شهرهای اســتان تهران و شــهرهای زیرمجموعه بنیاد 
مســکن بودکه پس از پاالیش های نهایی 103 هزار نفر 

تائید نهایی شدند.
وی ادامــه داد: پیامک افتتاح حســاب برای متقاضیان 
تائید شــده از طرف بانک مســکن ارســال شده و در 
تعدادی از شهرها در نیز به سرعت در حال ارسال است.
وی بیان کرد:۲0 هزار نفر تاکنون در استان تهران افتتاح 
حساب داشته اند و بیش از 1۲ هزار نفر متقاضی استان 

به 143 پروژه تعریف شــده نهضت ملی مسکن متصل 
شده اند.مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از برنامه 
ریزی همه جانبــه تمامی زیرمجموعه های وزارت راه و 
شهرسازی در اســتان تهران برای اتصال 103 هزار نفر 
متقاضی تائید صالحیت شــده خبر داد و گفت: بیش از 
60 درصد نیز بیشــتر از تعداد متقاضیان تائید شده  در 
حال حاضر زمین تخصیص یافته اســت و در واقع برای 
16۲ هــزار نفر متقاضی زمیــن را تامین کرده ایم تا در 

ثبت نام های آتی نیز دچار مشکل نباشیم .
محبت خواه افزود: دو فرآیند شــروع پروژه و تخصیص 
زمین را به شــکل مستمر پیش می بریم  و از شهرداران 
شــهرهای اســتان نیز پیگیر تخصیــص زمین و جذب 
ســرمایه گذار برای رونق بخشی به نهضت ملی مسکن 

هستیم.  تسنیم

 ۸۰ درصد متقاضیان نهضت ملی مسکن در تهران 
آورده اولیه را واریز نکردند

کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران در 4 ماهه ابتدای 
 TEU ســال جاری، موفق به ترانزیت ۲۷ هزار و پانصد

کانتینر از طریق کریدور شمال-جنوب شد.
ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران موفق به 
ثبت رکــورد تازه حمل بار ترانزیتی در مســیر کریدور 
شمال- جنوب شده اســت.بر این اساس در چهار ماهه 
ابتدای ســال جاری، ۲۷ هــزار و TEU 500 کانتینر از 
سوی کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران در کریدور 
شــمال-جنوب حمل شــده که حجم وزنی این تعداد 
کانتینر ترانزیتی، 33۷ هزار تُن است.نکته حائز اهمیت 
آن است که در آغاز پروژه احیای کریدور شمال-جنوب 
تنها دو مسیر ترانزیتی بین بنادر هند و امارات و روسیه 
تعریف شده بود که به سرعت و طی دو ماه اخیر، به 14 

مسیر در بنادر مختلف دنیا توسعه یافته است.

این ناوگان مقصد عمده ترانزیتی از مبادی یاد شــده را 
کشورهای حوزه CIS و روسیه اعالم و تأکید کرده است 
که کاال به صورت DOOR TO DOOR و با اســتفاده 
از امکانــات گروه در این مســیرها ترانزیت به صاحبان 
کاال تحویــل داده می شــود.در عین حال، کشــتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران یکی از اســتراتژی های اصلی 
خــود را تمرکز بیشــتر بــر حمل چندوجهــی کاالها 
نمــوده و با توجه به اینکه در حــال حاضر ظرفیت های 
بســیار خوبی در بنــادر ایران وجود دارد، تالش شــده 
تاظرفیــت کانتینــری در کشــتیرانی دریــای خزر با 
ســفارش چهار فروند شــناور به تولیدکنندگان داخلی، 
افزایــش یابد.همچنین به موازات، کشــتیرانی ایران در 
 حال توســعه ظرفیت های حمل و نقــل زمینی ناوگان
است.  روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

 کشتیرانی ایران رکورد تازه ای در حمل بار ترانزیتی 
از کریدور شمال - جنوب ثبت کرد

J7 با قیمت گذاری یک میلیاردی جک 
نگاه عموم به ریسپکت دوخته شد

در ســال های اخیر خودروسازان به طراحی ســدان هایی خانوادگی اما جوان پسند رغبت پیدا کرده اند. این محصوالت 
در کشــورهایی که درآمد سرانه آنها در سطح متوسط جهانی اســت و امکان خرید چندین خودرو نیست با استقبال 

روبرو شده است.
به نقل از حاشیه صنعت، شاهد ظهور نسل جدیدی از طراحی ها هستیم که هم برای کاربری خانوادگی قابل استفاده 
باشــد و هم برای جوان ترها.خودروسازان با ایجاد انحناهای جوان پسند و طراحی خاص داخل ماشین این خودروها را 
برای جوان ترها جذاب کرده اند. در کشــورهایی مانند ایران که درآمد ســرانه در سطح متوسط جهانی قراردارد، قیمت 
خودرو نقشی تعیین کننده در اقبال مردم به خرید این محصوالت دارد.  بسیاری از مصرف کننده ها  با درنظر گرفتن 
قیمت خودرو اقدام به خرید و ارزیابی آن می  کنند. دو خودروی KMC J۷ محصول کرمان موتور و ریسکپت از تولیدات 
گروه بهمن در ماه های آینده وارد بازار خواهند شــد. این محصول به دلیل شباهت های زیاد خود در طراحی بیرونی و 

درونی شان رقابت سختی با یکدیگر دارند.
ریسپکت با جعبه دنده CVT که قابلیت شبیه سازی ۹سرعته دارد می تواند هیجان خوبی با اعضا جوان خانواده بدهد. 
در مقابل J۷ هم دســت کمی در این قضیه ندارد. این خودرو نیز با شــتاب ۷.6 ثانیه ای حس خوبی برای مانورهای 
هیجانی به راننده اش خواهد داد.هر دوی این محصوالت از پیشــرانه 1.5لیتری توربو اســتفاده می کنند. البته حجم 
موتور ریســپکت در مقایسه با J۷ کمی ضعف دارد اما در مقابل گیربکس دوکالچه محصول کرمان موتور ممکن است 
راننده را در شــهرهای پرترافیک و پرشــیب به دردسر بیاندازد.در مقایســه طراحی های داخلی این دو محصول باید 
گفت که ریســپکت رانندگان جوان را حسابی تحویل گرفته است. خطوط منحنی و زوایایی جلوی داشبورد و استفاده 
هوشمندانه از رنگ قرمز در طراحی داخلی به راننده حس سواری گرفتن از خودورهای میلیاردی می دهد. اما در مقابل 
J۷ کرمان موتور طراحی داخلی خود را ساده اجرا کرده است. فضای داخلی این خودرو به کاربرانش نه حس سوارشدن 

خودروهای کالسیک را می دهند و نه خودرویی جوان پسند. طراحی داخلی این خودرو در وضعیت بالتکلیفی است!
J7 استراتژی هنداونه دربسته

مدیران کرمان موتور اســتراتژی هندوانه دربســته را در خصــوص J۷ اجرا کرده اند. علیرغم آنکــه محصول J۷ را به 
نمایشــگاه خودروی مشــهد آورده بود اما در تمام مدت درهای این خودروی به روی بازدیدکنندگان قفل بود و کسی 
اجازه نداشــت داخل ماشــین را از نزدیک ببینید و طراحی داخل آن را لمس کند. در مقابل گروه بهمن، بی  پروا به 
بازدیدکنندگان این فرصت را داد   تا با دقت و زمان کافی  در داخل خودرو بنشیند. اجزا آن را لمس  و کیفیت ساخت 

قطعات داخل خودرو را ارزیابی کنند.
قیمت عاملی تعیین کننده!

در ماه های آینده ریســپکت و J۷ رقیب جدی یکدیگر خواهند شــد. علیرغم تفاوت هــای اندک موتوری J۷ و برتری 
ریسپکت در طراحی داخلی اما این دو خودرو می توانند بازار همدیگر را تصاحب کنند. با این حال محصول بهمن موتور 
یک امتیاز مهم دارد؛ ریســپکت بهمن موتور قرار اســت در بازه 600 تا ۷00 میلیون راهی بازار شود. این در حالیست 
که محصول کرمان موتور باالی 1میلیارد و ۲00 میلیون تومان قیمت گذاری شــده است.اگر عنصر قیمت در مقایسه 
این دو محصول دخالت داده شــود، مشــخص خواهد شد که اندک تفاوت ها نمی تواند نیم میلیارد تومان ارزش داشته 

باشد.پیش بینی می شود کسانی که می خواهند ارزان جوانی کنند، سراغ ریسپکت بروند!

 شبکه خدمات پس از فروش سایپا و ایران خودرو 
ادغام می شود

پس از آنکه مدیرعامل شرکت ایساکو از برنامه ریزی برای راه اندازی یک نمایندگی مشترک ایران خودرو و سایپا بصورت 
آزمایشی ظرف یک ماه آینده خبر داد، گروه خودروسازی سایپا نیز اعالم کرده با احداث نخستین نمایندگی مشترک 
میان دو شــرکت برای ارائه خدمات به خودروهای سواری، نیمه سنگین و سنگین، ادغام شبکه خدمات پس از فروش 

دو خودروساز بزرگ کشور کلید می خورد.
طبق اعالم گروه صنعتی ســایپا، براساس تصمیم اتخاذ شده در نشست محمدعلی تیموری و مهدی خطیبی )مدیران 
عامل ســایپا و ایران خودرو(، براســاس هدف گذاری دو خودروساز بزرگ کشــور، عملیات احداث نمایندگی مشترک 

خدمات پس از فروش در مدت یک ماه آینده آغاز خواهد شد.
این برنامه با هدف کاهش هزینه، ایجاد دسترسی بهتر و سریعتر برای مشتریان  و افزایش بهره وری ظرفیت ها و امکانات 
دو خودروساز دنبال خواهد شد. در گام بعدی، ایجاد مدیریت مشترک در نمایندگی های دو خودروساز که دارای مالکیت 
مشترک باشند، در دستور کار قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه استفاده از ظرفیت نمایندگی هر یک از خودروسازان در 
شــهرهایی که خودروســاز دیگر فاقد نمایندگی است، نیز از دیگر برنامه هایی است که در جلسه مشترک میان مدیران 
عامل دو خودروســاز هدف گذاری شــد. از همین رو به منظور تســریع در اجرای مفاد تفاهم میان سایپا و ایران خودرو، 
آیین نامه ها، فرآیندها و دستورالعمل های مربوط به شبکه خدمات پس از فروش حتی االمکان به اشتراک درخواهد آمد 
تا نحوه پذیرش و خدمت دهی به مشــتریان با سهولت بیشتری صورت گیرد؛ بر این اساس، کمیته مشترکی متشکل از 
معاونت های بازاریابی و فروش و مدیران عامل شــرکت های خدمات پس از فروش دو خودروساز، طرح پیشنهادی برای 
رسیدن به اهداف ترسیم شده و نحوه یکسان سازی فرآیندها و دستورالعمل های اجرایی را ارائه خواهند کرد. همچنین 
ادغام شبکه لجستیک نیز از دیگر محورهای مذاکره در نشست مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور بوده که در این 
زمینه نیز کمیته مشــترک دو شرکت نحوه به اشــتراک گذاری امکانات و ظرفیت های حوزه لجستیک در  بخش حمل 
خودرو را بررســی و طرح پیشــنهادی الزم را ارائه خواهد کرد. شرکت ایســیکو، به عنوان محل اصلی اجرای این طرح 

انتخاب شده تا حمل خودرو با هدف کاهش هزینه ها به صورت مشترک با سایپا لجستیک برنامه ریزی و اجرا شود.
ادغام ظرفیت های موجود در دفاتر ســایپا و ایران خودرو در خارج از کشــور نیز از جمله محورهای مطرح شده در این 
نشست بوده است. بر این اساس مقرر شد تا دفاتر دو خودروساز در یکی از کشورهای منطقه به عنوان نخستین محل 
اجرای اتحاد اســتراتژیک ایران خودرو و ســایپا در خارج از مرزها، با مدیریت مشترک به فعالیت خود ادامه دهد. این 

اقدام نیز تاثیر قابل توجهی در هزینه های مدیریت دفاتر خارج از کشور خواهد داشت.
کمیته مشترک خرید نیز برای خرید کاال و قطعات دو خودروساز فعالیت خود را با جدیت دنبال خواهد کرد تا براساس 
اقدامات این کمیته، تصمیمات برای خرید از شبکه تامین و سازندگان نیز به صورت مشترک و با هدف کاهش هزینه 
تولید صورت گیرد. بهینه ســازی امکانات موجود در ســایت های تولیدی سایپا و ایران خودرو در خارج از کشور نیز از 
دیگر محورهای مورد بررسی بود که در این زمینه نیز کمیته مشترکی، طرح تحقق اهداف تعیین شده را در کوتاه ترین 
زمان ممکن ارائه خواهد داد. بابک ســالجقه- مدیرعامل ایساکو )شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو( - در این 
رابطه به برگزاری جلســات متعددی با مدیران ســایپا یدک در راســتای ایجاد این نمایندگی مشترک اشاره و اظهار 
کرد: جلســه های متعددی با مدیران سایپا یدک برگزار شده تا مشکالت زیرساختی حل شود تا با توجه به تفاوت های 

ساختاری، امکان لینک شدن دو بخش باهم فراهم شود.  ایسنا


