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رئیس و اعضای کمیس��یون اصل نود مجلس 
ش��ورای اس��امی از خطوط تولید ش��رکت ایران 
خودرو دیدار کردند و از نزدیک با دس��تاوردهای 

این گروه خودروساز آشنا شدند.  
مهندس هاش��م یک��ه زارع، مدیرعامل گروه 
صنعتی ایران خودرو در این جلس��ه گزارش��ی از 
عملکرد ایران خودرو در حوزه های تولید، فروش، 
کیفیت، صادرات و همچنین برنامه های آینده این 
گروه صنعتي ارایه کرد.وی ذی نفعان ایران خودرو 
را شامل کارکنان، سهامداران و مهم ترین آن مشتریان 
دانس��ت و گفت: وظیفه ما این است که محصولی 
ک��ه به مش��تری عرضه م��ی کنیم رضای��ت کامل 
او را ب��رآورده کند. یک��ه زارع افزود: کیفیت فعلی 
خودروها ایده آل نیس��ت اما تمام تاش مجموعه 
ایران خودرو بر افزایش کیفیت محصوالت و جلب 

رضایت مشتریان است.
مدیرعامل گروه صنعت��ی ایران خودرو تاکید 
کرد: پاس��خگویی نامناسب به مش��تریان از جمله 
دالیل نارضایتی آنان اس��ت و ما در صدد هس��تیم 
در ای��ن بخش برنام��ه های ویژه ای پیاده س��ازی 
کنی��م تا میزان پاس��خگویی و به تب��ع آن رضایت 
مش��تریان افزایش یابد. مهندس یکه زارع تصریح 
کرد: برخاف گذشته که با انتقاد به صورت تدافعی 
برخورد می ش��د ما تشنه انتقاد سازنده و راهنمایی 
هس��تیم. وي در ادامه اظهار کرد: ما اولین گام را که 
احیای تولی��د و افزایش تیراژ بود، انجام داده ایم و 
درحال حاضر اولویت ما توسعه محصول، کیفیت، 
خدم��ات پس از ف��روش و صادرات اس��ت که با 
تحقق آن ه��م در بازارهای داخلی و هم بازارهای 
صادراتی موفق خواهیم بود.مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو افزود: در نیمه نخس��ت سال گذشته 

126 هزار خودرو تولید کردیم که در نیمه دوم تولید 
شتاب بیشتری گرفت و ما موفق شدیم در نیمه دوم 
سال گذشته با تولید تعداد 239 هزار دستگاه سهم 
از دست رفته بازار را مجددا کسب کنیم.یکه زارع 
یاد آور شد: از نیمه دوم سال گذشته سهم بازار ایران 
خ��ودرو به 54 درصد رس��یده که این رقم تا کنون 
حفظ ش��ده است. در سال گذشته در مجموع 365 
هزار خودرو تولید کردیم و بیشترین سهم بازار از 

آن ایران خودرو شد.
وی درخص��وص بهبود روند تولید در س��ال 
جاری گفت: در نیمه نخس��ت امس��ال نس��بت به 
مدت مش��ابه سال گذش��ته با تولید و عرضه 275 
هزار دس��تگاه، 116 درصد افزایش تولید را به ثبت 
رس��انده ایم و البته افزایش  تی��راژ تولید با افزایش 
کیفیت همراه بوده اس��ت.مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو افزود: برنامه تولید امس��ال 600 هزار 
دستگاه خودرو اس��ت که بر اساس هدف گذاری 
صورت گرفته تا سال 99 این تعداد را به یک میلیون 
دس��تگاه خواهیم رس��اند. یکه زارع تصریح کرد: 
هدف این اس��ت که 60 درصد از کل س��ه میلیون 
دستگاه خودرویی که در سال 1404 تولید می شود 
متعلق به گروه صنعتی ایران خودرو باشد.وي درباره 
محص��والت جدید اظهار کرد: 70 درصد تولیدات 
ایران خودرو متعلق به محصوالت داخلی است که 
در برنامه هاي آینده این شرکت منظور شده است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود: از نیمه 
دوم س��ال آینده، هر شش ماه محصول جدیدی به 
س��بد محصوالت ایران خودرو افزوده خواهد شد. 
20 درصد تولیدات نیز متعلق به محصوالت شرکت 
های اروپایی و 10 درصد نیز برای محصوالت چینی 
خواهد بود.یکه زارع درباره توقف تولید ناقص در 

ای��ران خودرو گفت: تولید خودروی ناقص عاوه 
بر این که س��رمایه ه��ای جاری ای��ران خودرو را 
تبدیل به س��رمایه راکد می کرد، موجب بروز ایراد 
کیفیت در محصوالت می ش��د که از ابتدای سال 
جاری این مش��کل برطرف شده و دیگر خودروی 
ناقصی تولید نمی ش��ود. وی خاطر نش��ان کرد: با 
به جری��ان انداختن این س��رمایه های راکد نه تنها 
تس��هیات بانکی دریافت نکردیم، بلکه بخشی از 
بدهی خود به سیستم بانکی را نیز پرداخت کردیم.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو کاهش هزینه 
های لجستیک را نیز قابل ماحظه خواند و گفت: 
ب��ا حذف برخی هزینه های حمل و نقل خودرو و 
یا قطعات در سال جاری 100 میلیارد تومان کاهش 
هزینه خواهیم داشت. یکه زارع تصریح کرد: درحال 
حاضر سهام ایران خودرو در وضعیت مناسبی قرار 
دارد و س��رمایه گذاران تمای��ل زیادی به خرید آن 
دارند.مدیرعام��ل گ��روه صنعتي ای��ران خودرو از 
واگذاری سایت های تولیدی این شرکت به بخش 
خصوصی خبر داد و گفت: با واگذاری این شرکت 
ها بر روی قوای محرکه س��رمایه گذاری خواهیم 
ک��رد تا زنجیره س��اخت خودرو کامل ش��ود. وي 
به اهمیت خودروس��ازی در موضوع اشتغال زایی 
اش��اره کرد و گفت: تعداد 58 هزار نفر به صورت 
مستقیم در گروه صنعتی ایران خودرو فعالیت می 
 کنند که البته این رقم بدون احتساب شرکت های 

قطعه سازی است.
 یکه زارع با اش��اره به میزان اش��تغال زایي در 
صنعت خودروتاکید کرد: به ازای تولید هر خودرو 
2.1 ش��غل ایجاد می شود.مدیرعامل گروه صنعتي 
ایران خودرو در مورد قطعه س��ازان داخلی گفت: 
مطالبات قطعه سازان به روز شده است و آنان با رونق 

تولید به دنبال خرید ماشین آالت و سرمایه گذاری 
هس��تند. وي درباره کیفیت محصوالت اظهار کرد: 
طبق ارزیابی های شرکت بازرسی، کلیه محصوالت 
ایران خودرو در رده کیفی خیلی خوب قرار دارند. 
با پروژه هایی که تعریف ش��ده تاش می کنیم تا 
نمرات منف��ی را کاهش داده و کیفیت محصوالت 

را افزایش دهیم.
مدیرعامل گروه صنعتي ای��ران خودرو یکی 
از راه های خودروس��از ش��دن را استفاده از دانش 
نخبگان ش��رکت های بزرگ خودروساز دانست و 
گفت: تیم هایی متش��کل از نخبگان خودروسازان 
جهان��ی ایجاد ش��ده که ب��ا حضور آن��ان در کنار 
متخصص��ان داخلی و انتقال دانش و تجاربش��ان، 
در مسیر خودروساز ش��دن گام خواهیم برداشت.
وی در پای��ان اظهار کرد: عش��قی که در مجموعه 
کارکنان و مدیران ای��ران خودرو  براي خدمت به 
مردم و مشتریان وجود دارد حتما به وعده هایی که 
داده ایم جامه عمل خواهد پوش��اند. هدف ما تولید 
و صادرات محصول اس��ت که طبق اهداف اقتصاد 
مقاومتی که از س��وی مقام معظم رهبری ترسیم و 
تعیین ش��ده تحقق آن م��ا را از ارز دولتی بی نیاز 

خواهد کرد.
رئیس و اعضاي کمیس��یون اصل 90 پس از 
ارائه گزارش توسط مهندس یکه زارع، از پیشرفت 
هاي اخیر گروه صنعتي ایران خودرو ابراز خرسندي 
کردند. اعضاي این کمیس��یون پیشرفت هاي اخیر 
ایران خودرو و رسیدن به شرایط مطلوب با وجود 

محدودیت هاي بین المللي را قابل تقدیر دانستند.
سرمايه گذاري در تحقيق و پژوهش

محمدعلي پورمختار- رئیس کمیسیون اصل 
نود مجلس ش��ورای اسامی در نشست مشترک 

با مدیرعامل ایران خودرو گفت: صنعت خودرو 
جزو صنایع مادر کشور محسوب می شود و باید 
ب��ه صورت جدی مورد حمایت ق��رار گیرد تا با 
بومی س��ازی تولید از ظرفیت های باالی کشور 
در این حوزه بهره برداری ش��ود.وی حمل و نقل 
در بخش های مختلف س��واری، باری و تجاری 
را مه��م توصیف کرد و گفت: حوزه خودروهای 
سواری به دلیل فراگیری بیشتر مورد توجه است 
اما با این وجود خودروهای س��نگین هم نیازمند 
توجه هس��تند چراکه درحال حاضر بیش از 500 
هزار خودروی س��نگین فرسوده باید جایگزین و 
نوسازی ش��وند.پورمختار اولویت اصلی صنعت 
خودروسازی را توسعه سازندگان داخلی دانست 
و گفت: در برخی موارد که تولید قطعه در داخل 
امکان پذی��ر و یا به صرفه اقتصادی نیس��ت باید 
به مرور زمان و انتقال دانش س��اخت، تولید این 
قطع��ات ه��م در داخل مرزهای کش��ور صورت 
گیرد.وي گف��ت: ایران خودرو با مش��کاتی که 
در سال های گذش��ته با آن مواجه بود، در آستانه 
تعطیلی ق��رار گرفته بود که ب��ا مدیریت جهادی 
مهندس یکه زارع بسیاری از آن حل شد و تولید به 

روال عادی خود بازگشت.رئیس کمیسیون اصل 
نود همچنین خواس��تار افزایش تنوع محصوالت 
خودروسازان شد و گفت: سایق و ذائقه مشتریان 
بس��یار متنوع است که باید خودروسازان با تولید 
محص��والت متنوع به فکر تامین این طیف متنوع 
سایق باشند. وی تاکید کرد: از سویی دیگر تولید 
با کیفیت هم باید در راس امور خودروسازان قرار 
گیرد.وی ضمن تاکید برسرمایه گذاری در بخش 
تحقیق و پژوهش پیشنهاد کرد: سهامداران حقوقی 
ایران خودرو می توانند با انصراف از دریافت سود 
ساالنه آن را در بخش های تحقیقاتی ایران خودرو 
سرمایه گذاری کنند تا از این طریق سود بیشتری 
نصیبشان شود. وی در پایان اظهار کرد: کمیته ای 
در مجلس تش��کیل ش��ده تا اجرای منویات مقام 
معظم رهبری در بازدید سال 89 از شرکت ایران 

خودرو را پیگیری کند.
گفتن��ي اس��ت؛ اعضاي کمیس��یون اصل 90 
مجلس شوراي اسامي از خطوط مختلف تولیدي 
گ��روه صنعت��ي ایران خ��ودرو و همچنی��ن مرکز 
تحقیقات این شرکت دیدن کردند و از نزدیک در 

جریان اقدامات انجام شده قرار گرفتند.

مهندس يكه زارع در ديدار اعضای کمیسیون اصل نود:

از انتقاد سازنده استقبال مي کنیم

هفته بسیج، یادآور 

روزهای حماسه و ایثار
گلواژه بس��یج، همواره با خاطرات روزها 
و س��ال های دف��اع مق��دس و فداکاری ها و 
ایثارگ��ری ه��ای دالورم��ردان و دریادالن��ی 
تداعی می ش��ود ک��ه صفح��ه روزگار هرگز 
همانن��د آن ها را به یاد نم��ی آورد و آوردگاه 
جنگ تحمیلی که این ایثارگران مفس��ر عشق 
و ایم��ان، آن را با جان نث��اری هرچه تمام تر 
به منصه ظهور رساندند، به هیچ میدان نبردی 
ش��باهت ندارد، ج��ز صحنه پرش��ور کربا و 
روز پرغوغای عاش��ورا که همواره الهام بخش 
بس��یجیان اس��ت و شوق وصال ش��هیدان آن 
میدان پرش��کوه، شور ش��هادت را در سرشان 
می پروراند.بسیج تجسم عشق الهی، عبودیت 
بی پیرایه و ش��جاعت بی کران اس��ت که جز 
رهروان جان نثار خاندان عظیم الش��أن عترت 
و طهارت)ع(، ش��اگردان مدرسه حماسه ساز 
کربا، پیروان امام خمین��ی کبیر)ع(، رهپویان 
راه امام خامنه ای)مدظله العالی(بزرگ بسیجی 
مکتب انقاب و سرانجام مشتاقان ظهور قائم 
آل محمد)ص( قادر به کسب عنوانش نیستند.
بس��یجی، این نماد ایثار، عروج و شجاعت که 
پژواک حماس��ه هایش در هم��ه اعصار و در 
همه زمین پیچیده و در مس��ابقه شهادت طلبی 
و عروج معنوی و تبلور همه نیکی ها در برابر 
هم��ه تباهی ها به رفیع تری��ن قله پیروزی که 
همانا محشورش��دن با ش��هدای کربا دس��ت 
یافت��ه، ترجی��ح بند ش��عر ش��هادت، نگارنده 
فرهنگ ایثار و آموزگار واژه نامه ایمان است. 
امام خمینی)ره( که س��الک هفت منزل عرفان 
بود و خود به واژه بس��یج معنابخشید، خود را 
بس��یجی و بسیج را »مدرس��ه عشق و مکتب 

شاهدان و شهیدان گمنامی« نامید.
ادامه در صفحه 2

یادداشت

هفته بسیج گرامی باد

ريیس سازمان چای کشورخبر داد:

 از دست دادن بزرگ ترين 
بازارهای صادراتی چای جهان

وزیر اطاعات تصریح کرد که برای استمرار 
امنی��ت پایدار ت��وام با نش��اط و س��رور و حفظ 
مصالح نظام و کش��ور ، ماحظه هیچ ش��خص و 
 گروهی را نمی کنیم. حجت االس��ام والمسلمین 
سید محمود علوی در نشست شورای اداری استان 

خوزستان در اهواز گفت: مجموعه دولت و وزارت 
اطاعات زمینه هر گونه سرمایه گذاری اقتصادی 
را ب��رای بخش خصوصی بر اس��اس قانون فراهم 

می کند تا امنیت پایدار در کشور حاصل شود. 
شرح در صفحه 2

پايان طلسم 32 ماهه با گلزنی عالیشاه

پرسپولیس2 -  استقالل1

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر راهکارهای 
جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده رقم 
بین 50 تا 60 دالر را برای نفت در بودجه مناسب 
دانست. محمود جامساز، با اشاره به مشکل کاهش 
قیمت نف��ت در بودجه س��ال ج��اری، گفت:  در 
س��ال جاری یعنی در ابتدای 2014 میادی قیمت 
نفت به اوج خود رس��یده بود و متاس��فانه تدوین 
کنندگان بودجه بدون توجه به این که سرنوش��ت 
تعیین قیمت نفت خارج از مرزها تعیین می شود و 

به عوامل بسیار سیاسی و اقتصادی مرتبط است و 
همچنین بدون توجه به تحوالت خاورمیانه بودجه 
را براساس نرخ روز قیمت نفت بستند. وی افزود: 
به همین دلیل متاسفانه ما از دو ناحیه در این زمینه 
ضرب��ه خوردیم که یکی از آن ها تعیین مقدار نفت 
صادراتی بود و قرار بود که ما در سال جاری روزانه 
ی��ک میلیون و صد هزار بش��که نفت و 400 هزار 

بشکه میعانات گازی و گاز طبیعی صادر کنیم. 
ادامه در صفحه 2

يک کارشناس اقتصادی پیشنهاد داد:

گردشگری جایگزین نفت شود 

پرس��پولیس در داربی 79 تهران از شکس��ت 
پیروزی س��اخت. محمد نوری و امید عالیش��اه با 
گل ه��ای خود سرخ پوش��ان پایتخ��ت را در نبرد 
س��نتی با آبی ها برنده از میدان بیرون فرس��تادند.
پرس��پولیس تهران آخرین بازی نیم فصل نخست 
لیگ برتر چهاردهم را با برد 2 بر یک برابر استقال 
به پایان رساند. این برد در حالی برای سرخ پوشان 
 رق��م خ��ورد ک��ه آن ه��ا در نیمه نخس��ت با گل 

س��جاد ش��هباززاده بازنده به رختکن رفته بودند. 
اما گل های محمد نوری و امید عالیش��اه شاگردان 
حمیددرخش��ان را با برد به تعطی��ات نیم فصل 
فرس��تاد.نکته جالب این مسابقه کارت قرمزی بود 
که امید عالیش��اه پس از گلزنی از تورج حق وردی 
داور ب��ازی دریافت کرد. به این ترتیب داربی پس 
از 32 ماه یا به عبارت دیگر 4 بازی ش��اهد گل و 

برتری یکی از دو تیم بود.

وزير اطالعات:

 برای استمرار امنیت و مصالح نظام 
مالحظه هیچ شخص و گروهی را نمی کنیم 

       صفحه 6


