


5از  1 صفحه

  "یه تعالباسم"

  ارتقاء سطح کیفی خدمات پس از فروش صنعت خودروآئین نامه اجرایی 

  بکمربوط به عرضه کنندگان خودرو س

  )21جلسه شماره  31/01/1389مصوب شوراي سیاستگذاري صنعت خودرو مورخ (

  

  :هدف-1

    خودرو بر مبناي صنعت  خدمات پس از فروش تسریع در ارتقاء سطح کیفی ، این آئین نامههدف از تدوین 

  به کلیه  می باشد که "دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو" ارزیابی هاي

  .، الزم االجرا می باشد هاي عرضه کننده ابالغ و از تاریخ ابالغ شرکت

  : دامنه کاربرد-2

اعـم   ( دودیفرانسیل و ون ، وانت ، سواري هاي سبک شاملخودرو عرضه کنندگانکلیه  مربوط به ن نامهیئآن یا

  . باشد می،  )وارد کنندگان تولید کنندگان و از

  :ت اجرا یمسئول-3

  .دباش یخودرو معرضه کننده  بر عهده ن نامهین آئیمفاد ا ییت اجرایمسئول -3-1

وزارت معاونـت امـور صـنایع و اقتصـادي     مرجع ذیربط و مسئول نظارت بر حسن اجراي این آئین نامـه   -3-2

  .می باشد) ماشین سازي و نیروي محرکه دفتر صنایع(صنایع و معادن 

    ،  واسـطه هـاي خـدمات پـس از فـروش      ، خـودرو  گانعرضه کننـد  يادوار يها یابیت انجام ارزیمسئول -3-3

انجـام   ، ابط خـدمات پـس از فـروش صـنعت خـودرو     براساس دستورالعمل شـرایط و ضـو   نمایندگی هاي مجاز

و ارائـه   ن براساس دستورالعمل اجرائـی انـدازه گیـري رضـایت مشـتریان صـنعت خـودرو       نظرسنجی از مشتریا

  .باشد یمشرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران عهده بر موردي/ ادواري گزارشات
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ضوابط و شرایط ارتقاء-4

  توسعه کمی شبکه خدمات پس از فروش -الف

تولید کنندگان ( سبکعرضه کنندگان خودرو  از هر یک :تعداد نمایندگی هاي خدمات پس از فروش - 1-الف

نسبت به افزایش کمی نمایندگی هاي خدمات پس از فروش مطابق با دستورالعمل  موظفند )و واردکنندگان

شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو به گونه اي برنامه ریزي و اقدام نمایند که به ازاي هر 

 مجاز یک نمایندگی حداقل 1390سطح کشور تا پایان سال در تحت پوشش ن دستگاه خودرو از کل ناوگا 4000

  .محقق گردد 1389درصد ازاین برنامه توسعه می بایست تا پایان سال  50د ضمناً داشته باش وجود

بر اساس  تجهیزات و نیروي انسانی آموزش دیدهتامین در اعطاي نمایندگی مجاز اولویت با : 1تبصره

هاي عرضه کننده ملزم به  بوده و شرکتو ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو  دستورالعمل شرایط

  .تسهیل سایر شرایط اعطا خواهند بود

 جادیواردات نسبت به ا /دیموظفند به منظور اخذ مجوز تول سبکعرضه خودرو  یمتقاض يها شرکت: 2تبصره

اقدام  دیو معادن ابالغ خواهد گرد عیمصوب که توسط وزارت صنا شهرهايمجاز در  یندگینما 10حداقل 

  .ندینما

  

 )تولید کنندگان و واردکنندگان( سبکعرضه کنندگان خودرو  هر یک از :هاي تعمیراتی تعداد جایگاه - 2-الف

نسبت به افزایش کمی نمایندگی هاي خدمات پس از فروش مطابق با دستورالعمل شرایط و ضوابط  موظفند

دستگاه خودرو  400ه گونه اي برنامه ریزي و اقدام نمایند که به ازاي هر خدمات پس از فروش صنعت خودرو ب

د وجود داشته باشیک جایگاه تعمیراتی  حداقل 1390سطح کشور تا پایان سال در تحت پوششاز کل ناوگان 

  .محقق گردد 1389درصد ازاین برنامه توسعه می بایست تا پایان سال  50ضمناً 
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 ) تولید کنندگان و واردکنندگان( سبککلیه عرضه کنندگان خودرو  :در شبکهموجودي قطعات یدکی  - 3-الف

ن در شبکه انیاز مشتری مورد قطعات یدکی اصلی نسبت تامینباید به گونه اي برنامه ریزي و اقدام نمایند که 

داقل به ح 1390پایان سال  تاو درصد  85به حداقل  1389هاي خدمات پس از فروش تا پایان سال  نمایندگی

  .افزایش یابد درصد 95

  . ، نسبت مشتریانی است که قطعه یدکی مورد نیاز آنها در شبکه تامین شده است منظور ازاین شاخص: تبصره 

  

    موظف  )تولید کنندگان و واردکنندگان( سبککلیه عرضه کنندگان خودرو : سهم بازار قطعات یدکی - 4-الف

 1389ر تا پایان سال دام نمایند که سهم بازار قطعات یدکی آنها در کشومی باشند به گونه اي برنامه ریزي و اق

که منظور  توضیح آن. افزایش یابد 70به  1391تا پایان سال  و درصد 60به  1390تا پایان سال  ، درصد 50به 

  .خودرو می باشد قطعه یدکی مصرف شده مربوط به هر ، درصدي از کل مجموعه سهم بازار از

  

  موظف  )تولید کنندگان و واردکنندگان( هاي سبککلیه عرضه کنندگان خودرو: سهم بازار خدمات - 5-الف

ها از کل خدمات مربوط به خودروهاي عرضه شده  گونه اي برنامه ریزي نمایند که سهم بازار آن می باشند به

 ارتقاءدرصد  70به  1391ان سال تا پای و درصد 60به  1390تا پایان سال  ، درصد 50به  1389تا پایان سال 

  .یابد

  

  توسعه کیفی شبکه خدمات پس از فروش -ب

سال و یا  2ساخت داخل حداقل  سبک مدت زمان گارانتی کلیه خودروهاي 1389از ابتداي سال  -1-ب

 000/100سال و یا  5خودروهاي وارداتی حداقل  این مدت براي و )برسد فرا هر کدام زودتر (کیلومتر 000/40

  .می باشد  )برسد فرا هر کدام زودتر( کیلومتر



5از  4 صفحه

گونه اي سطح کیفی  به ندموظف )تولید کنندگان و واردکنندگان( سبککلیه عرضه کنندگان خودرو  -2-ب

در دوره  خودروهاساالنه  ریب مراجعه تعمیراتیخودروهاي عرضه شده و خدمات مربوطه را ارتقا دهند که ض

  :دباشروش به شرح ذیل به شبکه خدمات پس از فگارانتی 

 5/2حداکثر  هر خودرو ضریب مراجعه ساالنه متوسط 1389تا پایان سال   

 25/2حداکثر  هر خودروضریب مراجعه ساالنه  متوسط 1390تا پایان سال  

 2حداکثر  هر خودروضریب مراجعه ساالنه  متوسط 1391تا پایان سال 

فعالیت شرکت ها و  ):واسطه خدمات پس از فروش( روشخدمات پس از ف ارتقاء رتبه ارائه دهندگان -3-ب

 4رتبه  با يفعالیت شرکت ها .می باشد ممنوع 1/3/1389بدون رتبه از  ارائه دهندگان خدمات پس از فروش

رماه سال آذداي بر مبناي دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو از ابت ، ارزیابی

ر ماه آذ، از ابتداي  ارزیابی 3رتبه  حائزائه این خدمت توسط شرکت هاي چنین ارهم. می باشد ممنوع 1389

، فرآیند  ارائه دهنده خدمات پس از فروش/ در صورت لغو فعالیت شرکت .خواهد بود ممنوع 1390سال 

  .به شرکت هاي با رتبه هاي مجاز واگذار خواهد شد مذکور

  

تولید ( سبککلیه عرضه کنندگان خودرو  :پس از فروش خدمات رتبه نمایندگی هاي مجازارتقاء  -4-ب

موظف به ابطال مجوز نمایندگی هاي خدمات پس از  1389ماه سال خرداداز ابتداي  )کنندگان و واردکنندگان

بر  ، ارزیابی 4رتبه  باموظف به ابطال مجوز نمایندگی هاي  1389واز ابتداي آذرماه سال رتبه بدون فروش 

   .می باشند  شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو مبناي دستورالعمل

به گونه اي برنامه ریزي  می بایست )تولید کنندگان و واردکنندگان( سبککلیه عرضه کنندگان خودرو  چنین هم

درصد نمایندگی هاي خدمات پس از فروش بر اساس ارزیابی  20حداقل  1389و اقدام نمایند که تا پایان سال 
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این شاخص براي . گردند 1ورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو حائز رتبه طبق دست

  .خواهد بود 1درصد رتبه  40حداقل  1391و براي سال  1درصد رتبه  30حداقل  1390سال 

بر ( عملکرد نتیجهضریب شاخص  ، ي عرضه کنندهشرکت ها خدمات پس از فروشدر رتبه بندي  چنین هم

درصد افزایش  70درصد به  50از  ) ورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرودست اساس

  .می یابد

  

       از به بعد  1389 از سال  استت و استاندارد ایران موظف شرکت بازرسی کیفی: اظهارنظر مشتریان -5-ب

، نظرسنجی نموده  ان خودرومراجعه کنندگان به شبکه خدمات پس از فروش با هزینه عرضه کنندگدرصد  صد

اعالم  شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو را طبق دستورالعمل همربوط تحلیلی و گزارشات

  .نماید

  

مورد تقاضـاي   ارائه سایر خدماتشماره گذاري و مجوز ،  تعیین تعداد و برنامه تولید 1389از ابتداي سال  -ج

بـین وزارت  بـه صـورت سـالیانه    که  اي خواهد بود نامه س موافقتبر اسا ، هاي عرضه کننده خودرو شرکت

  .دیگرد خواهدصنایع و معادن و عرضه کننده خودرو منعقد 

 وزارت صنایع و معادن و سایر ضوابط مصوباین آئین نامه  نامه مذکور بر اساس کلیه شرایط و مفاد موافقت 

  .تنظیم خواهد گردید
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