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 خودرو   رانی ا یها ونی کام د ی خر ی | راهنما زل ی خودرو د  رانی محصوالت ا ی اقساط دی خر

  11ه شنبه سنامه که در تاریخ  جب این بخشمود. به مورا اعالم ن و دیزل درایط فروش ایران خو شر ،بط عمومی ایران خودروروا

 زیر می باشد.  وش کامیون های ایران خودرو به ترتیب اجرا شده است، قیمت و شرایط قطعی فر 1401مرداد ماه سال 

در این مقاله با شرایط فروش ایران خودرو دیزل، شرایط خرید نقدی و اقساطی، شرایط فروش کامیون های ایران خودرو و راهنمای  

ونه سوال در این زمینه با کارشناسان مشورت در ارتباط  رو خواهیم پرداختو در صورت وجود هرگخرید کامیون های ایران خود

 ید.باش

 

 زل ی خودرو د ران ی ا خچهی تار

  داتی شد و با تول  سی تاس 1341است که از سال   رانی ا یخودروساز  یشرکت ها  نی و مجهزتر نی از بزرگتر یکی خودرو  رانی ا شرکت 

  دی تول ی به تعداد خودروها یخارج   یها ل ی قطعات اتومب   دی شد و توانست با مونتاژ و تول رانی رسماً وارد بازار ا یفرانسو   یروها خود

 .دی افزای ب  ران ی داخل در ا

باشد که به صورت   یم نی سنگ  یو خودروها  یزلی د دات ی جهت تول یسبک شامل بخش  ی خودروها دی خودرو عالوه بر تول رانی ا شرکت 

و کشنده و    ونی کام دی خط تول ی دارا زلی خودرو د  رانی . کارخانه ادهدی محصوالت خود را ارائه م زلی خودرو د  رانی انام  مستقل با

بنز در   ی مدل ها نی از پرطرفدارتر یکی بنز که  2624 ونی بنز و کام 1924 ونی هنوز کام نی ب  نی باشد. در ا ی بنز م یها یکمپرس

 .شود یم د ی تول زلی و دخودر  رانی باشد توسط کارخانه ا یم رانی ا

 

راستا فروش   نی دهد و در هم ی را به خود اختصاص م نی سنگ ی از بازار خودروها یهر ساله بخش زلی خودرو د  رانی ا کارخانه

  زلی خودرو د  رانی کند. ا یم  ران ی فروش شرکت در بازار ا  شی به افزا یان ی خودرو کمک شا رانی ا یها ون ی کام یو اقساط ینگی زی ل

 .باشد یم ی پرسکشنده و کم ونت،ی کام ،نوی کام دکنندهی تول

 

بعضاً  نی سنگ  یخودروها  متی که ق دی توجه داشته باش دی شده است اما با  ستی بعضاً ل نی سنگ یها نی ماش مت ی مختلف ق ی ها ت ی وبسا در

  نی آخر تبرمع یها یندگی از نما دی کن  ی خودرو سع  دی به خر م ی باشد لذا همواره قبل از تصم یم مت ی و افت ق  شی دچار نوسان و افزا

 .دیی نما افتی را در زلی د روخود  رانی محصوالت ا متی ق  ستی ل

 

راستا فروش   نی دهد و در هم ی را به خود اختصاص م نی سنگ ی از بازار خودروها یهر ساله بخش زلی خودرو د  رانی ا کارخانه

  زلی خودرو د  رانی کند. ا یم  ران ی فروش شرکت در بازار ا  شی به افزا یان ی خودرو کمک شا رانی ا یها ون ی کام یو اقساط ینگی زی ل

 باشد.  یم ی پرسکشنده و کم ونت،ی کام ون،ی کام دکنندهی تول

 کامیون های ایران خودرو وش شرایط فر

یران خودرو دیزل آغاز شده است. ثبت نام کامیون های فوتون بدون  فروش ا  مرحله جدید  1401مرداد  11از روز سه شنبه  

این محصول،   دد ادامه دارد. در این مرحله از فرشو ب این شرکت اعالم نگرجان از  تی که تکمیل ظرفی محدودیت بوده و تا زمان 

الزم به   در جدول زیر جزئیات این طرح قرار داده شده است.  ریان می توانند کشنده فوتون را با قیمت قطعی خریداری نمایند.مشت 

 ی می باشد. برای آذر و دی ماه سال جاروتون ح است که موعد تحویل کامیون های فتوضی 

 جدول قیمت ها 

 

 واگن هود ایران خودرو دیزل   2624روش کامیون های  شرایط ف



فروش کامیون های واگن هود در دو مدل باری و کمپرسی آغاز شده است. همچنین طبق    1401خرداد ماه  25به  رشن از روز چها 

رو ها  خود  فیت فروشبه محض تکمیل ظر دیت زمانی بوده و طالعیه شرکت ایران خودرو فروش کامیون های بنز بدون محدوا

ویل آن ها از آبان لغایت آذر  دیزل قطعی بوده و موعد تح ایران خودرو این دوره از فروش  یمت های اعالم شده در ق شود. متوقف می 

 وش این مدل خواهمی پرداخت. فردر ادامه به بررسی شرایط  می باشد  1401

 ی 1

 گرفت. سود مشارکت تعلق نخواهد اختی هیچ گونه  ردلغ پ مبا به صورت قطعی بوده و قیمت خودرو به 

از   کماهی پرداخت (مشروط بر گذشت  ش ی طبق جدول فوق سود انصراف به مبالغ پ  د،ی سود انصراف : در صورت انصراف از خر

 . ردی گ یصدور دعوتنامه)تعلق م  خی انصراف (حداکثر تا تار خی ثبت نام) تا تار

بوده و جهت هر نوع خودرو، هر شخص   ینترنت ی شرکت و به صورت ا ت ی سا ق ی از طرنام صرفاً ها : ثبت  تی نحوه ثبت نام و محدود

 . دی دستگاه ثبت نام نما کی  ی تواند برا ی سال) صرفاًم18 یباال  یسن   طی مشخص و شرا ی (با کد مل

  ونی از انواع کام کی  چی ون هه.ش) تا کن  1400سال گذشته (سال   ی باشند که از ابتدا ی مجاز به ثبت نام م یها : فقط افراد  ت ی محدود

 نکرده باشند.  ی داری خر  زلی ودرو دخ  رانی ها را از شرکت ا

 گردد.  یصادر م دار ی باشد و اسناد خودروها به نام خر ینم ری نام و صلح امکانپذ ریی تغ

 . دی شرکت حق دارد نسبت به توقف طرح اقدام نما نی ا تی ظرف  لی به محض تکم

پرداخت   شی فوق لحاظ و به مبلغ پ  مت ی باشد که در ق ی م لایر 150/936/3الحساب   ی رت علهر دستگاه به صو ی شماره گذار نهی هز

به   ابد،مای  ریی تغ ربطی ذ یخودرو بر اساس اعالم مراجع قانون   لی تا زمان تحو یمال لی تکم خی اضافه شده است.چنانچه از تار یاول نقد

 خودرو   لی از تحو ل محاسبه و قب  نهی التفاوت هز

 خواهد شد   افتی در دار ی خر از

  نهی فوق لحاظ شده است و ما به التفاوت هز  متی الحساب در ق ی باشد که به صورت عل ی م یشخص ثالت بر عهده مشتر مهی ب  نهی هز

تا   یست ی با ی م داری خواهد شد. الزم به ذکر است خر  افتی و در ،محاسبهیینها مت ی گر و اعالم ق مهی ب  ی نمودن خودرو از سو مهی پس از ب 

 گر اقدام  مهی ب  رکت ش نیی به تعنسبت  ل ی زمان تحو

 .دی نما

  دی جد  یبا صندل ل ی خودرو در زمان تحو کهی خودروها، در صورت  ی برا دی جد  ینصب صندل ی انجام شده برا یزی با توجه به برنامه ر-

 خواهد شد  افت ی در یما به التفاوت آن از مشتر  نه ی شود، هز  لی تحو

  ی ) که ناش  رهی و غ ناتی ، تزئ   یمحرکه ، بدنه ، الزامات جانب  یوا و ( ق خودر یدر مشخصات فن  راتیی در صورت اعمال هر گونه تغ-

 باشد .  یاعالم شده م ی ها نهی ملزم به پرداخت هز ریی تغ نی ا رشی ضمن پذ داری خر  باشدی شرکت م  یاز الزامات اجبار 

 

ملزم به   ری ی تغ نی ا رشی ضمن پذ دار ی و عوارض، خر اتی بر پرداخت مال  یمبن  یو الزام قانون   ریی در صورت اعمال هر گونه تغ

 باشد  یاعالم شده م  یها نه ی پرداخت هز

  ی م افتی شده) در زمان ثبت نام در نیی تع د ی (به سررس  ادی فقره چک ص  کی مرحله دوم، سوم و چهارم پرداخت، هر کدام  ز ی وار یبرا

 " و "ثنا" ثبت شده باشد. ادی در سامانه "ص دی گردد که با

روش   یمراحل پرداخت  ی پرونده و ارائه چک ها ل ی نسبت به تکم  یحداکثر تا دو روز کار   ستی با یم ی،متقاضینترنت ی در فروش ا- 13

 .دی مورد نظر اقدام نما یندگی به نما یفروش انتخاب 

 

خودرو در موعد مقرر   یکل بها ست ی با یم ی مرحله ا ی باشد.(در روش فروش نقد یخودرو م یبها  لی خودرو منوط به تکم  لی تحو

 د. وصول شده باش



 

 ایران خودرو  1924فروش کامیون   شرایط

امکان ثبت نام  انی مرحله، مشتر نی . در اشودی آغاز م 1401خردادماه   23از روز دوشنبه  زل ی خودرو د رانی ا ینترنت ی فروش ا

تومان   ونی لی م 30حدود   ،یو کمپرس ی در هردو مدل بار 1924 ونی کام مت ی ق نکه ی را دارند. ضمن ا  1924هود بنز واگن ونی کام

قرارداد معادل صفر بوده اما سود   نی سود مشارکت در ا  زل،ی خودرو د  انری براساس طرح فروش ا تر از قبل شده است.گران

 % درنظر گرفته شده است. 10انصراف معادل  

 

 ی 2

 د ی جد مت ی فوتون با ق  ونی فروش کام

است. ثبت نام فوتون از روز شنبه  مشخص شده  4وروی فروش کشنده فوتون   دی مرحله جد خی تار زل،ی خودرو د  رانی اعالم شرکت ا با

بخشنامه،   نی فروش خودروها ادامه خواهد داشت. در ا  تی ظرف  لیتکم انی تا پا ان،ی از مشتر یسی نوآغاز شده و نام 1401خردادماه  21

  متی ز قتر ان گرانتوما  ونی لی م 40تومان اعالم شده که حدود   ونی لی م 827  اردوی لی م 2و معادل  ه بود ی فوتون قطع  ونی کام متی ق

 . ردی گیتعلق نم دارانی سود مشارکت به خر زل، ی خودرو د رانی فروش ا نی براساس قوان  است.  ماهبهشتی ارد

 ی 3

 1401در سال   زلی خودرو د  رانی ا متی ق

در سال   زل ی خودرو د رانی شرکت ا نی و سنگ نی سنگ مهی ن  ،یانواع محصوالت سوار  یبرا یندگی نما متی ق  راتیی تغ ر،ی جدول ز در

 .دی کن  ی اهده مرا مش 1401

 

 

 چقدر است؟  زلی خودرو د  رانی کشنده فوتون ا متی ق

  نی احتماال ا زی که در فروش مرداد ماه ن  دهدی نشان م زل ی خودرو د  رانی ماه ا ری فروش ت  هی کشنده فوتون در اطالع ت می ق  یبررس 

کشنده فوتون است   یینها متی ق نی البته ا . دی تومان به فروش خواهد رس ۳۶۶هزار و  ۵۳۹و  ونی لی م ۸۲۷و  اردی لی م ۲ متی کشنده به ق

 . شودیهم م یگذارشماره  نه ی ثالث و هز مهی الحساب حق ب  یعل نهی و شامل  هز

 

 بار ایران خودرو دیزل رین اخآخ

 درو دیزل به سندرم رونمایی مبتال شده است ایران خو

از کشنده   ماهک ی کرد و تنها با گذشت  ییرونما H5 از کشنده فوتون 1401 بهشت ی در ارد زلی خودرو د ران ی نوشت: ا یخبر فور  

 .کرد ییبه نام آتانان رونما یگری د

 

را در خصوص   دهای ترد ی خودرو برخ رانی ماه توسط ا کی   یدو کشنده ط ییرونما ،یران ی سازان اودرو خ  ی فعل ط ی توجه به شرا با

  ران ی خرداد امسال ا .دانستندی م دی را بع یاتفاق نی چن  نانی با اطم یکرد. کارشناسان حوزه خودروساز  جادی ها اکشنده نی ا دی تول تی فی ک

کشنده   نی ا یجلو   یدر طراح زل ی خودرو د ران ی کرد. ا ری همه را متح Ataman کشنده آتامان ونی از کام ییبا رونما زل ی خودرو د

شرکت چگونه    نی واردات قطعات خرد ا  می تحر ط ی در شرا ست ی مشخص ن  که ی بزرگ نام مرسدس بنز را درج کرده است. در حال

 .وارد کند انری به ا یرا ثبت کند و آن را در سکوت خبر زل ی موتور د دی قرارداد خر  مانتوانسته با شرکت مرسدس آل



 

  چگونهی از آتامان ه ییخودرو در مراسم رونما  رانی ا رانی قوت گرفت که مد  یزمان  زلی د نی ا  یدر خصوص اصالت آلمان  دی ترد

شرکت   نی از ا یاندهی نما چی ه زل ی د نی از ا ییدر جلسه رونما  یعقد قرارداد با بنز آلمان ارائه نداد و حت  یدرباره چگونگ یحی توض

تناقض   گر ی نشد. مساله د زلی د  نی موتور مرسدس بنز در ا یری در بکارگ دی شرکت بنز باعث ترد ندهی نما ابی فقط غحضور نداشت. اما  

زده است اما   ییهاییرونما نی دست به چن  یای خودروساز با چه استراتژ نی ا ست ی مشخص ن  کشنده بود.  نی ا رونی درون و ب  یلوگوها

خودروها اعتماد نخواهد   نی ا د ی بازار به خر رد،ی صورت نگ  تی شفاف هازل ی د نی ا دی که در خصوص نحوه تول ی تا مادام یآنچه به روشن 

 کرد. 

 

 ی کیفیت اتوبوس آتروس ایران خودرو دیزل ارتقا

  ۹حدود  ران،ی و استاندارد ا  تی فی ک یگزارش شرکت بازرس  نی اتوبوس آتروس در آخر ینمره منف ت،ی فی برنامه بهبود ک ی با اجرا

 .داشته استدرصد بهبود 

  یفی رتبه ک ش ی محصول، موفق به افزا نی ا یانجام شده بر رو  یف ی ک یو ارتقا یری گی با پ  زی در سال گذشته ن  زل ی خودرو د رانی ا شرکت 

  یهاگزارش  ل ی پروژه بهبود با تحل ۱۳راستا  نی گزارش، در هم نی ا ه ی بر پا از سه ستاره به چهار ستاره شده بود. ISQIآن در گزارش 

ISQI  ی درصد ۹شده و کاهش  فی تعر زل ی خودرو د رانی در شرکت ا انی مشتر یهاو درخواست  هادگاهی د  ل ی با تحل پروژه بهبود ۴۶و  

  ۷۵شده،   فی تعر. با انجام اقدامات موثر ستبهبود بوده ا یهاپروژه  نی ا شبردی پ  جهی در نت  یدر سه ماهه اول سال جار ینمره منف

طرح اقدام و پروژه بهبود مشخص است که    یدارا  ای فروش، مرتفع شده   شده در حوزه خدمات پس از ییشناسا  یفی درصد مشکالت ک

جهش    شاهددوباره  C۱۲۳۰بهبود مورد اشاره در اتوبوس آتروس  یهادر حال انجام است و با انجام پروژه  یات ی عمل یهامی توسط ت 

 بود.  می محصول خواه نی در ا یقابل توجه یفی ک
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