ﭘﯿﺶﻓﺮوش اﯾﺮانﺧﻮدرو ﻣﻬﺮ 97

ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش  53ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار ،از روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ آﻏﺎز و ﻃﯽ ﺷﺶ روز اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻪ روزﺳﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﺐ  ۱۳ -ﺑﻬﻤﻦ ۹۷
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش و ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را وﯾﮋه دﻫﻪ ﻓﺠﺮ
اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوزش و ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮانﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دﻫﻪ
ﻓﺠﺮ از روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  ۹۷/۱۱/۱۶ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول زﯾﺮ اﺳﺖ.

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  1ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش و ﭘﯿﺶﻓﺮوش اﯾﺮانﺧﻮدرو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ دﻫﻪ ﻓﺠﺮ  -ﺑﻬﻤﻦ
97

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  2ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش و ﭘﯿﺶﻓﺮوش اﯾﺮانﺧﻮدرو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ دﻫﻪ ﻓﺠﺮ -
ﺑﻬﻤﻦ 97

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  3ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش و ﭘﯿﺶﻓﺮوش اﯾﺮانﺧﻮدرو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ دﻫﻪ ﻓﺠﺮ -
ﺑﻬﻤﻦ 97
ﺗﺨﻔﯿﻔﺨﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﺮاﻧﯽ

ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﺨﻮدرو ﻣﻬﺮ97
ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی اﯾﺮانﺧﻮدرو ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت را اﻋﻼم ﮐﺮد.
زﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی :روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ 1397/07/03

آﻏﺎز ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ رﻗﻢ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ  ۲و  ۳ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺻﺒﺢ

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮوز ﺧﻮدرو در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎزار

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﺧﻮدرو
ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ،ﭘﻴﺶ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﻛﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو از روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ
 97/07/03ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﻋﻼم ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮدرو ،ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎ در  6روز و ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻴﻦ رﻗﻢ
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻛﺪﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،ﺑﻴﻦ روزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺴﻬﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺮ روز در ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ روز اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ زﻳﺮ ﻓﻌﺎل و ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
گروه يك :از روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  97/07/03ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﯽ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ رﻗﻢ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻛﺪﻣﻠﯽ آﻧﻬﺎ  1ﺑﺎﺷﺪ.
گروه دو :از روز ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ  97/07/04ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ رﻗﻢ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻛﺪﻣﻠﯽ آﻧﻬﺎ  2و  3ﺑﺎﺷﺪ.
گروه سه :از روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  97/07/05ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﯽ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ رﻗﻢ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻛﺪﻣﻠﯽ  4و  5ﺑﺎﺷﺪ.
گروه چهار :از روز ﺷﻨﺒﻪ  97/07/07ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﯽ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ رﻗﻢ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻛﺪﻣﻠﯽ آﻧﻬﺎ  6و  7ﺑﺎﺷﺪ.
گروه پنج :از روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ  97/07/08ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﯽ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ رﻗﻢ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻛﺪﻣﻠﯽ آﻧﻬﺎ  8و  9ﺑﺎﺷﺪ.

گروه ششم :از روز دوﺷﻨﺒﻪ  97/07/09ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﯽ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ رﻗﻢ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻛﺪﻣﻠﯽ آﻧﻬﺎ  0ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﻮاﻋﺪ و ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﺧﻮدرو:
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﯽ ﻛﻪ دارای ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدرو )ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم( ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛﭙﻲ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن )ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ( را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺪارك اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮدرو اوﻟﻲ و اﻓﺮادی ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮدرو ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ) ،اﻋﻢ از ﺧﻮدروی اﻳﺮان
ﺧﻮدروﻳﯽ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ اﻳﺮان ﺧﻮدروﻳﯽ( ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد ﻓﻮق ،در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﻮداﻇﻬﺎری ﻣﺸﺘﺮی ﻛﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ در زﻣﺎن
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺻﺤﺖ اﻇﻬﺎرات ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﻛﺪ ﻣﻠﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻓﻘﻂ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﯽ ﻛﻪ اﺧﻴﺮا در ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺧﻮدرو در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ،در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮدرو ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﯾﻨﻔﻮ ﮔﺮاﻓﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮدرو اوﻟﯽ ﻫﺎ

ﻣﻌﺎون ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻓﺮوش اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﮋو  206ﺗﯿﭗ 2و  206ﺗﯿﭗ
 ،5ﭘﮋو405ﺟﯽ ال اﯾﮑﺲ ،ﺳﻤﻨﺪ ال اﯾﮑﺲ ،ﺳﻮرن ای ال اﯾﮑﺲ ،راﻧﺎ ،دﻧﺎ و واﻧﺖ آرﯾﺴﺎن در اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻗﺎﺑﻞ
ﻋﺮﺿﻪ اﺳﺖ

ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﺎن ﮐﺮﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش در اﯾﻦ ﻃﺮح ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﭘﻴﺶ ﻓﺮوش وﻳﮋه اﯾﺮان
ﺧﻮدرو ،ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺮ روی وب ﺳﺎﻳﺖ ﻓﺮوش و اﺗﻼف وﻗﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖ
ﻧﺎم ،ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس رﻗﻢ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﮔﺮوه ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻫﺮ روز ﻓﻘﻂ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎ ﻛﺪ
ﻣﻠﻲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺎن ﮐﺮﻣﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ،دارﻧﺪﮔﺎن ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﺑﺎ رﻗﻢ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻋﺪد  1روز
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ،ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﺑﺎ رﻗﻢ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﻋﺪاد  2و  3روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ،ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﺑﺎ رﻗﻢ ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ اﻋﺪاد  4و  5روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ،ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﺑﺎ رﻗﻢ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﻋﺪاد  6و  7روز ﺷﻨﺒﻪ ،ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﺑﺎ رﻗﻢ
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﻋﺪاد  8و  9روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ و ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﺑﺎ رﻗﻢ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻋﺪد ﺻﻔﺮ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﻃﺮح ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﺧﻮدرو در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﯿﻦ روزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮐﺪﻣﻠﯽ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺴﻬﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻓﺮوش اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪوﯾﺖ ﻫﺎی ﻃﺮح ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش  53ﻫﺰار
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ : :اﯾﺮان ﺧﻮدرو در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای ﺧﻮدرو اوﻟﻲ
ﻫﺎ و ﻳﺎ اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻮدرو ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺧﻮد اﻇﻬﺎري را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در  18ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ
ﻃﺮح را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ  :در اﻳﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺒﻠﻲ ،ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺛﺒﺖ
ﻧﺎم اﺧﻴﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ از ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻳﭙﺎ اﺧﺬ و اﻣﻜﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺧﺎن ﮐﺮﻣﯽ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ :ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺳﺖ و ﻟﺬا در
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ و ﻋﺪم ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮدرو در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺼﻮرت ﺧﻮد
اﻇﻬﺎري اﺧﺬ و در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮدرو ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻌﻼم ﻫﺎی ﻻزم راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت ﺧﻮد
اﻇﻬﺎري اﺷﺘﺒﺎه،اﺻﻞ ودﻳﻌﻪ در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻣﻌﺎون ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻓﺮوش اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ،ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﺧﻮدرو در وب ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد اﻣﻜﺎﻧﻲ را اﻳﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه
اﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮم ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﺷﺪ.اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و
ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎره از ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﭘﺲ از  5دﻗﯿﻘﻪ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ.
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش اﯾﺮاﻧﺨﻮدرو وﯾﮋه ﻣﻬﺮﻣﺎه  97ﺑﻪ زودی اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد.
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