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پنجشنبه 31 فروردین 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3063 

 تولید بیشتر وانت های داخلی 
در پایین ترین سطح کیفی 

براس��اس جدیدترین گزارش های رسمی 
بیشتر وانت های داخلی، همچنان در پایین ترین 
سطح کیفی تولید می ش��وند. به گزارش ایسنا، 
گ��زارش ارزیابی کیفی��ت خودروهای تولیدی 
در اس��فند ماه سال گذشته )۱۳۹۵( اخیرا منتشر 
ش��د. نگاهی به این گزارش نشان می دهد که از 
هشت مدل وانت در حال تولید در خودروسازان 
داخلی ش��ش مدل در پایین ترین س��طح کیفی 
ممکن قرار دارند. در میان وانت های تولیدی در 
اسفند ۱۳۹۵ تنها وانت تندر ۹۰ سه ستاره کیفی 
دریاف��ت کرده و وانت پیکاپ فوتون دیزلی نیز 
دو ستاره کیفی کسب کرده  است. باقی وانت های 
تولیدی ش��امل: وانت نیسان دوگانه  سوز، وانت 
آریسان، وانت نیس��ان تک سوز، وانت مزدا کارا 
۲۰۰۰ دو کابین، وانت مزدا کارا ۲۰۰۰ تک کابین 
و وانت س��ایپا ۱۵۱ تنها یک ستاره از پنج ستاره 
کیفی را کس��ب کرده اند. در مدل ارزیابی کیفی 
خودروه��ای داخلی، این محصوالت بس��ته به 
کیفیت خود یک تا پنج ستاره دریافت می کنند. 
یک س��تاره پایین ترین سطح کیفی و پنج ستاره 

باالترین سطح کیفی را نشان می دهد.

فورد از بامبو خودرو می سازد
خودروس��از آمریکایی فورد موتور قصد 
دارد؛ از یک��ی از محک��م  تری��ن م��واد طبیعی 
یعنی بامبو خودرو بس��ازد. به گزارش  پرشین 
خودرو، فورد موتور با انتشار یک بیانیه رسمی 
اعالم کرد: به  زودی برخی از س��طوح داخلی 
خودروهای ما از ترکیبی از بامبو و پالس��تیک 
س��اخته می ش��ود. جانت یی��ن- رئیس بخش 
مهندس��ی مواد در مرکز تحقیقات و مهندس��ی 
نانجین��گ می گوید: بامبو ش��گفت آور اس��ت. 
ای��ن گیاه محک��م، انعطاف پذی��ر، تجدیدپذیر 
اس��ت و به فراوانی در چین و دیگر کشورهای 
آس��یایی یافت می شود. طی س��ال های گذشته 
فورد موتور استفاده از بامبو در طراحی داخلی 
خ��ودرو و تولید قطع��ات فوق العاده محکم از 
طریق ترکیب آن با پالس��تیک را مورد بررسی 
قرار داده است. این خودروساز آمریکایی اعالم 
کرده اس��ت: پس از انجام آزمایش های بسیار، 
تی��م تحقیقاتی فورد متوجه ش��ده اس��ت؛ که 
بامبو به طور چشمگیری بهتر از دیگر فیبرهای 

مصنوعی و طبیعی عمل می کند. 

تخفیف 50 درصدی هزینه های بندری 
برای رونق ترانشیب کاال 

تفاهم- گروه خودرو: مدیرعامل سازمان 
بنادر و دریانوردی گفت: ایجاد اشتغال پایدار 
در حوزه دریایی، یکی از برنامه های س��ازمان 
بنادر در س��ال ۹6 اس��ت .محمد س��عید نژاد، 
توسعه محور شرق، فعال کردن بنادر کوچک، 
افزای��ش س��طح رقابت  پذیری بن��ادر بزرگ، 
رون��ق ترانش��یپ بین بن��ادر داخل��ی، ورود 
مس��تقیم کاال به بنادر و توس��عه گردش��گری 
دریایی را از مهم ترین برنامه های سازمان بنادر 
و دریانوردی در سال جاری برشمرد و افزود: 
برجام تاثیر مس��تقیمی بر حمل و نقل دریایی 
داش��ت؛ به  طوری که روند تجاری کش��ور از 
واردات ب��ه جریان واردات و صادرات تبدیل 
و تراز صادرات کشورمان نیز مثبت شد. وی با 
اشاره به اعمال تخفیف ۵۰ درصدی هزینه های 
بندری و حقوق و عوارض گمرکی برای رونق 
ترانشیب کاال بین بنادر داخلی، بیان کرد: رونق 
ترانشیپ بین بنادر داخلی، ورود مستقیم کاال 
به بنادر و توس��عه گردشگری دریایی از دیگر 
برنامه های سازمان بنادر و دریانوردی در سال 
جاری اس��ت. سعید نژاد ادامه داد: در راستای 
رونق س��فرهای دریایی و توسعه گردشگری 
دریای��ی، باید خرید کش��تی های کروز، ایجاد 
و معرف��ی جاذبه های گردش��گری به ویژه در 
جزای��ر هنگام، الرک، هرم��ز و ... مورد توجه 
ق��رار گیرد  وی تصریح کرد: اگرچه س��ازمان 
بنادر و دریانوردی طراح و تس��هیل کننده این 
اقدامات اس��ت، اما اجرای آنها بدون حضور 
و س��رمایه گذاری بخش خصوصی امکان پذیر 

نیست.

خبرنامه

 وضعیت تولید ایران خودرو 
پس از آتش سوزی کروز

تفاهم- گ��روه خودرو: قائم مقام اجرایی 
ای��ران خودرو با اش��اره به آتش س��وزی هفته 
گذش��ته انبار شرکت قطعه سازی کروز تصریح 
کرد: براس��اس برنامه ریزی های صورت گرفته، 
تولی��د روزانه بیش از ۲۰۰۰ دس��تگاه خودرو 
در گ��روه صنعتی ای��ران خودرو ادام��ه دارد. 
محسن ناقدی برادران اضافه کرد: تمامی خطوط 
تولید در س��الن های مختل��ف ایران خودرو و 
س��ایت های تولیدی این ش��رکت، فعال است. 
قائ��م مقام اجرای��ی مدیرعامل ای��ران خودرو، 
همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: خودروسازان 
کشور جهت تحقق اهداف و برنامه های تولید و 
اشتغال وزارت صنعت، معدن و تجارت از تمام 
ظرفیت های الزم استفاده می کنند. براساس این 
گزارش، هفته گذشته انبار شرکت قطعه سازی 
کروز )تامین کننده قطع��ات تولید خودرو( در 
ج��اده مخصوص تهران - ک��رج طعمه حریق 

شد.

ورود نخستین هواپیمای ATR به تهران 
در هفته آینده 

تفاه��م- گروه خودرو: س��ایت رس��می 
ش��رکت هواپیما س��ازی ATR با انتشار خبر 
عقد قرارداد با ایران ایر برای فروش ۲۰ فروند 
هواپیمای ATR7۲-6۰۰، از ورود نخس��تین 
هواپیمای این ش��رکت به تهران در هفته آینده 
خبر داد. روز ۲4 فروردین ماه امس��ال قرارداد 
خرید ۲۰ فروند از این هواپیماهای کوتاه برد به 
ارزش 4۰۰ میلیون دالر بین ایران ایر و شرکت 
هواپیما سازی ATRبه امضا رسید. هواپیمای 
ای. تی. آر 6۰۰-7۲ که در ۲۰۰ شرکت هوایی 
در جه��ان پرواز م��ی کند، اولین بار در س��ال 
 7۲-۲۱۲A ۱۳8۵ ب��ا نام تج��اری ای.ت��ی. آر
به بازار معرفی ش��د و تولیدکنندگان آن تاریخ 
عرضه آن را س��ال ۱۳88 اعالم کردند و اولین 
نمونه این مدل که مدل توسعه یافته  ای. تی. آر 
۵۰۰-7۲ بود و ای. تی. آر 6۰۰-7۲ با چندین 
ویژگ��ی بهبود یافت. این گ��زارش می افزاید: 
 PW۱۲7M این مدل مجهز به موتور کانادایی
اس��ت ک��ه ب��ا ۵٪ افزایش توان به برخاس��ت 
راحت تر کمک می کند. تولیدکنندگان با اضافه 
کردن چندین صفحه نمایش کامپیوتر در کابین 
پ��رواز به امنیت پرواز اضاف��ه کردند و با تغییر 
مدل صندلی ها و س��بک  تر ک��ردن وزن آن ها 
ظرفیت مسافران را به 74 تا 78 افزاشی یافت. 
هواپیمایی مدرن مناسب فرودگاه های شهرهای 
کوچک ایران 7۲-6۰۰ که برای خرید توس��ط 
ایران انتخاب ش��ده توانایی طی کردن مسافت 
بین ۱۵۰۰ ت��ا ۱6۰۰ کیلومتر را دارد می تواند؛ 
در پروازهای داخلی میان فرودگاه های کوچک 
ایران مورد اس��تفاده قرار گیرد. بر اس��اس این 
گزارش، از جمله مشخصات عملکردی سری 
ATR 6۰۰ می توان به سرعت کروز )پیمایش 
طوالنی( ۵۰۹ کیلومتر در س��اعت، بُرد پروازی 
۱۵۰۰ کیلومتر و نیاز به مس��افت ۱۳۳۳ متری 
برای پرواز )طول مس��یر تیک آف( اشاره کرد، 
که استفاده از این هواپیما را در مسیرهای درون 
شهری و فرودگاه های نسبتا کوچک شهرهای 

کشور امکان پذیر می کند. 

 E معرفی خودروی اشکودا ویژن
اشکودا ویژن E کانس��پت در ماه گذشته 
از طری��ق طراحی های ابتدایی معرفی ش��د و 
اخیرا رونمایی دیجیتال برنامه ریزی نش��ده ای 
داشته اس��ت. به گزارش خبرخودرو، تصاویر 
منتشر ش��ده از این خودرو اولین نمای واضح 
از این کانسپت را قبل از رونمایی در نمایشگاه 
 E خودروی شانگهای نش��ان می دهند. ویژن
که جدیدترین محصول از سری کانسپت های 
ویژن اش��کودا اس��ت یک همتای کوپه شکل 
ب��رای شاس��ی بلند جدی��د کودیاک را نش��ان 
می دهد. اگرچه این خودرو در تصاویر منتش��ر 
ش��ده کامپکت تر به نظر می رس��د؛ اما دارای 
ط��ول 464۵ میلی متر، عرض ۱۹۱7 میلی متر، 
ارتف��اع ۱۵۵۰ میلی متر و فاصله بین دو محور 

۲8۵۰ میلی متر است.

خبرنامه

افزایش 38 درصدی 
تولیدات سایپاپرس 

در سال 1395

تفاهم- گروه خودرو: معاون تولید شرکت 
س��ایپاپرس گف��ت: در س��ال ۱۳۹۵ نس��بت به 
سال قبل، ش��اهد افزایش ۳8 درصدی در تولید 
محصوالت مختلف پرسی بوده ایم. اشکان مومنی 
با اشاره به ارتقای شاخص های تولیدی و افزایش 
بهره وری اظهار کرد: با تالش تمامی همکاران در 
واحدهای مختلف سازمانی به ویژه رهنمودهای، 
هاش��می- مدیریت ارشد شرکت در سال ۱۳۹۵ 
تولید محصوالت در س��ایپاپرس ب��ه ۱7 میلیون 
قطعه افزایش یافته اس��ت. وی افزود: در س��ال 
۱۳۹۵ جهت رس��یدن به اهداف، ش��اخص هایی 
مانندکاهش ضایعات، افزایش س��رعت تولید و 
کاهش توقفات برنامه ریزی و جلس��ات مدونی 
ص��ورت گرفت؛ که با تالش تمامی همکاران به 

نتایج مطلوبی در این موارد رسیده ایم.
 مع��اون تولید س��ایپا پرس اظه��ار کرد: در 

نیمه دوم س��ال ۱۳۹۵ براس��اس دستور مدیریت 
ارش��د بهینه سازی در بکارگیری نیروی انسانی در 
راس��تای افزایش راندمان کاری در دستور کار قرار 
گرف��ت و واحد تولید توانس��ت ۵۰ درصد نیروی 
انسانی مورد نیاز خطوط مجموعه سازی درب های 
س��اندرو در س��ایت پارس خودرو ک��ه به تازگی 
راه اندازی ش��ده را تامین نماید. مومنی اضافه کرد: 
کاهش ضایعات یکی دیگر از مهم ترین موضوعاتی 

بود که در س��ال ۱۳۹۵ بر روی آن تمرکز داشتیم و 
با پایش مداوم پارامترهای آن توانستیم نتایج خوبی 
در این زمینه بدست بیاوریم و با تالش همکاران در 
واحد قالب ابزار به ویژه با حضور تیم کاری جدید 
 در این قس��مت توانستیم؛ به طور میانگین کاهش 
۲۰ درصدی ضایعات را در س��ال گذش��ته تجربه 
کنیم. همچنین با تالش هم��کاران در حوزه های 
نت، قالب ابزار و تولید شاهد کاهش ۱۳ درصدی 

توقفات بوده ای��م. وی یادآور ش��د: با همکاری 
خوب واحدهای نت و تولید س��رعت در خطوط  
G۱ و G۲را در راس��تای ارتقای CPM  افزایش 
داده شد که در برخی از قطعات مانند سقف ال ۹۰، 
درب ه��ای پراید و گلگیر تیبا افزایش۲۰ درصدی 
در CPM  را شاهد بودیم.  معاون تولید سایپاپرس 
افزود: با همت و پیگیرهای مدیرعامل سایپا پرس 
قالب س��اید خودرو ۲۱۱ به این شرکت منتقل شد 
و ب��ا تالش هم��کاران واحد قالب اب��زار و ایجاد 
بهبودهای کیفی این قالب وارد فاز تولید ش��د، که 
با تولید انبوه این قطعه در ش��رکت می توان گفت: 
س��ایپاپرس به اوج بلوغ کاری در حوزه های قالب 
ابزار و پرس کاری رس��یده اس��ت. وی در پایان از 
تالش تمامی همکاران در واحدهای مختلف به 
ویژه مدیریت ارشد شرکت و همکاران تالشگر 

واحد تولید تشکر کرد.

تولید

شركت ره بال آسمان 
این شركت با شرایط زیر استخدام می نماید. 

شغل مورد ردیف
جنسیتتخصص و توانایينظر

 گرافیست 1

 After Effect ،Adobe Illustratorو Adobe Photoshopتسلط کامل به نرم افزار • 
 Flat Design, Material(آشنایی کامل با سبک های نوین طراحی گرافیک در وب •

Design( • توانایی طراحی بنر، و گرافیک های تبلیغاتی کاربردی در وب • خالق و ایده 
پرداز، مشتاق و مستعد و انگیزه باال • آشنا به طراحی انیمیشن های وب

 مرد و زن 

2 
 برنامه 

UI/ نویس
UX

 • تسلط کامل بر HTML5 ، JS، CSS3 ، Bootstrap • مسلط بر طراحی واکنشگرا 
)Responsive web design( • مسلط به نرم افزارهای Photoshop, Illustrator و 
Dreamweaver • مهارت در فرایندهای پیاده سازی صفحه های وب • توانایی تبدیل 

ایده ها به طرح کاربردی به همراه رابط کاربری کاربر پسند • حساس به تجربه کاربری در 
طراحی و تعامل کاربر با بخش های مختلف رابط کاربری • دید صحیح در زیبایی شناسی 
صفحات وب و دقت در ریزترین جزئیات • حداقل دو سال سابقه کار در زمینه طراحی 

صفحات وب

شرایط عمومی: حضور بصورت تمام وقت یکسره )ساعت ۸-۱۷(
 محل كار: مشهد، بلوار سازمان آب، بین شهید صادقی ۱5 و ۱۷ 

شركت هواپیمایی ره بال آسمان 
 job@rahbal.ir ایمیل

شرکت کامپیوتري ایزي
این شركت با شرایط زیر نیرو می پذیرد. 

جنسیتتخصص و توانایيشغل مورد نظرردیف
استان 
محل 
خدمت

 کارشناس فنی  1
شبکه

 مسلط به شبکه •آشنایی با محصوالت و سرویس های مایکروسافتی 
•آشنایی با تجهیزات شبکه •مسلط به سیسکو • خالق و دارای روحیه 

کارتیمی • توانایی مستند سازی •توانایی تولید محتوا
 مرد و زن

 تهران

 کارشناس  2
بازرگانی

 دو سال سابقه کار مرتبط با امورات بازرگانی تسلط کامل به نرم 
excel تهرانافزارهای عمومی، مخصوصا 

شرایط عمومی: از متقاضیان ردیف ۱ خواهشمندیم، در موضوع ایمیل پس از درج نام و 
نام خانوادگی حتما ذكر گردد برای واحد فنی. از متقاضیان ردیف ۲ خواهشمندیم، در 

موضوع ایمیل پس از درج نام و نام خانوادگی حتما ذكر گردد برای واحد بازرگانی
محل كار: تهران

تلفن تماس 0۲۱۸4۲۸۲ داخلی) ۲5۲ ,۲5۸(

در آخرین روزه��ای فروردین ماه همچنان 
بازار خودروهای داخلی و وارداتی در سراشیبی 
قیم��ت ق��رار دارد به طوری که ب��ه گفته رییس 
اتحادی��ه نمایش��گاه داران، س��یر قیم��ت اغلب 
خودروها اعم از داخلی و وارداتی در مقایسه با 
هفته گذش��ته همچنان نزولی است این در حالی 
اس��ت، که از ابتدای س��ال تاکنون کارخانجات 
داخل��ی، محصولی را به ب��ازار عرضه نکرده اند 
و با ش��روع اردیبهش��ت ماه، رس��ما شرکت ها 
اقدام به تزری��ق خودرو به ب��ازار خواهند کرد. 
س��عید موتمنی در گفتگو ب��ا خبر خودرو اظهار 
کرد: ب��ا توجه به اعالم ن��رخ جدید و درصدی 
افزایش قیمت توس��ط خودروسازان، اما به دلیل 
افت تقاض��ا، قیمت داخلی ها در بازار با کاهش 
قیمت مواجه شده است و پیش بینی می شود با 
شروع عرضه خودرو، این روند ادامه یابد. وی با 
اش��اره به تداوم افت قیمت در بازار خودروهای 
داخلی تصریح کرد : در حال حاضر، قیمت پژو 
۲۰6 تی��پ ۲ با ۵۰۰ ه��زار تومان افت قیمت به 
۳۳ میلی��ون و ۵۰۰ و تی��پ ۵ نیز ب��ا ۳۰۰ هزار 
تومان کاهش با قیمت ۳7 میلیون و ۹۰۰ در بازار 
رس��یده اس��ت؛ ضمن اینکه قیمت پژو V8 نیز 
ب��ا  ۳۰۰ ه��زار تومان افت هم اکن��ون با قیمت 
۳8 میلی��ون و ۵۰۰ هزار توم��ان در بازار معامله 
می ش��ود. موتمنی اف��زود: در همی��ن حال طی 
چند روز گذش��ته با ادامه افت قیمت  داخلی ها 
 در ب��ازار، قیمت پژو 4۰۵ ح��دود ۲۹ میلیون و 
7۰۰ ه��زار و م��دل SLX آن ۳۱ میلیون و 8۰۰ 
هزار ش��ده است. وی خاطرنش��ان کرد: در بازار 
خودرو، قیمت س��مند EF7 حدود ۳۱ و نیم و 
مدل LX ان ۳۱ میلی��ون و 8۰۰ خرید و فروش 
می ش��ود؛ این در حالی اس��ت ک��ه قیمت تندر 
اتوماتیک نس��بت به هفته گذشته با افت بیشتری 
همراه بوده و از ۵۰ میلیون و ۲۰۰ به 48میلیون و 

۳۰۰ هزار تومان در بازار رسیده است. 
موتمن��ی قیمت دنا را در بازار را 4۳ میلیون 
و۵۰۰ اع��الم ک��رد و گفت: طی هفته گذش��ته 
تاکن��ون قیم��ت س��اندرو در بازار ب��ا اختالف 
چندانی مواجه نبوده به طوری که همچنان مدل 
اتوم��ات و دنده ای آن به ترتیب 6۲ و ۵۳ میلیون 
در بازار اس��ت. وی همچنین در خصوص سایر 
قیمت ه��ای محص��والت داخلی گف��ت: قیمت  
هایما با افت نسبت به هفته گذشته هم اکنون، در 
بازار 7۹ میلیون و۵۰۰ ، رنو کپچر ۱۱8 میلیون و 
مزدا ۳ ، ۱۱۹ میلیون اس��ت که اختالف چندانی 
با قیمت ش��رکت ندارند. موتمن��ی همچنین در 
خص��وص برخی از محصوالت س��ایپا در بازار 
بیان کرد: در روز س��ه ش��نبه قیم��ت پراید ۱۳۱ 
 ح��دود ۲۱ میلی��ون و ۳۰۰ ، پرای��د ۱۱۱ حدود 
۲۲ میلیون و س��اینا ۲8 میلیون تومان بوده است. 
وی گف��ت: پیش بینی می ش��ود ب��ا آغاز عرضه 
خودرو توس��ط ش��رکت ها ب��ه ب��ازار، قیمت 
خودروه��ای داخلی باز هم افت قیمت داش��ته 
باش��د. رییس اتحادیه نمایشگاه داران افزود: هم 
اکن��ون قیمت تویوتا NX۳۰۰ ک��ه ۳44 میلیون 
بود دیروز به ۳4۲ میلیون در بازار رسیده است.

تفاه��م- گروه خ��ودرو: مدیرعامل چری 
گف��ت: ای��ران از نظر نیروی انس��انی و ظرفیت 
تولید، ت��وان کافی برای تبدیل ش��دن به پایگاه 
صادراتی چری در منطقه را دارد. یین در نشست 
خب��ری با خبرنگاران اظهار کرد: ش��رکت چری 
به عن��وان بزرگ تری��ن صادرکننده خودروهای 
سواری در چین، در نظر دارد برای ادامه حضور 
خ��ود در بازارهای جهانی، از توان مهندس��ی و 
قطعه س��ازی ایران برای توسعه محصوالت آتی 
خود اس��تفاده کند. وی ضمن اش��اره به تولید و 
عرض��ه خودروهای جدید چ��ری در بازارهای 
جهان��ی اظهار کرد: بع��د از تیگو 7 که به زودی 
در بازار ایران هم عرضه خواهد شد، محصوالت 
جدی��د و متنوع دیگری در ح��ال طراحی نهایی 
و تولید اس��ت. از دیگر برنامه های این ش��رکت 
برای ب��ازار ایران، ایجاد خ��ط رنگ بدنه جدید 
در سال نو اس��ت؛ که ظرفیت تولید این شرکت 
را ب��ه میزان ۱۲۰هزار دس��تگاه افزایش می دهد. 
وی همچنین به موضوع رقابت با خودروسازان 
ب��زرگ در ایران پرداخت و اذعان کرد: چری در 
بزرگ ترین بازار خ��ودرو جهان فعالیت می کند 
که خودروسازان مطرح برای کسب سهم بیش تر 
در آن در حال رقابت هس��تند بنابراین با وجود 
چنین تجرب��ه ای، آمادگی کافی ب��رای رقابت با 
خودروس��ازان بزرگ در بازاره��ای دیگر مانند، 
ای��ران را داریم. یین اف��زود : چری قصد دارد با 
پلت ف��رم های جدید اولین حض��ور خود را در 
نمایش��گاه فرانکفورت تجربه کند و با همکاری 
شرکای جدید خود به بازار اروپا و پس از آن به 

آمریکا راه پیدا کند. 
در ادام��ه ای��ن نشس��ت خب��ری ، ژانگ ، 
مدیرعام��ل مدیران خودرو که ش��ریک تجاری 
کمپانی چری در ایران اس��ت اظهار کرد: مدیران 
خودرو برنامه ویژه ای برای توسعه محصوالت 

و س��هم ب��ازار خود در بازار ای��ران دارد؛ که در 
این راستا با رونمایی و عرضه محصوالت جدید 
س��بد محصوالت خود را تکمی��ل خواهیم کرد. 
وی افزود: تیگو7 ب��ه عنوان یکی از جدیدترین 
محصوالت چری، بع��د از ماه مبارک رمضان به 
صورت رسمی در ایران رونمایی می شود و پس 
از آن نی��ز محصول دیگری با نام X۵۵ به عنوان 
شاس��ی بلند تازه برن��د ام وی ام که هنوز به بازار 
چین نیز معرفی نش��ده، در ایران عرضه خواهد 
شد. همچنین بهرام شریعت، رییس هیئت مدیره 
مدی��ران خودرو نی��ز در این نشس��ت خبری با 
اش��اره به توجه ویژه ش��رکت مدی��ران خودرو 
به ه��ر دو برند چ��ری و MVM ، اظهار کرد: 
ش��رکت مدیران خودرو برای توسعه سهم بازار 
و عرضه خودروهای اقتص��ادی و ارزان تر برند 
MVM را تقویت می کند. وی با اشاره به اینکه 
برنامه  پنج ساله با محصوالت مشخص برای هر 
دو برن��د در نظ��ر داریم، گف��ت: همچنین برای 
توس��عه سهم بازار در خودروهای با قیمت های 
باالتر و لوکس و با امکانات بیش تر، محصوالت 

چری را در ایران عرضه می کنیم.

 خودرو های داخلی و وارداتی 
در سراشیبی قیمت  

 ایران؛ پایگاه صادرات چری 
در منطقه می شود

 مذاکره زاگرس خودرو با پروتون 
برای همکاری مجدد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با رد برخی اخبار مبنی بر تعطیلی شرکت زاگرس خودرو 
از مذاکرات فش��رده مسئوالن این شرکت با خودروس��ازی پروتون مالزی برای آغاز مجدد همکاری 
خبر داد. محس��ن صالحی نیا در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: شرکت زاگرس خودرو از سال ۱۳88 
پس از قطع همکاری با پروتون دیگر فعالیتی در حوزه تولید مس��تقل خودرو نداش��ت و به صورت 
حق العمل کاری برای خودروس��ازان دیگر فعالیت می کرد. وی با بیان اینکه از آن زمان تاکنون مونتاژ 
بدنه و رنگ محصوالت س��ایپا و پارس خودرو در زاگرس خودرو انجام می ش��ود، خاطرنشان کرد: 
فعالیت این شرکت در این حوزه همچنان ادامه دارد، البته اخیرا تغییراتی در مالکیت زاگرس خودرو 
صورت گرفته و مالکان جدید به دنبال  آغاز مجدد همکاری با خودروس��ازی پروتون هستند. معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در همین رابطه در دو ماه اخیر مس��ئوالن ش��رکت زاگرس 
خودرو و پروتون مالزی جلسات مشترک و فشرده ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آغاز 

مجدد همکاری داشته اند.
 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از این همکاری 
با تکیه بر اصول خود مبنی بر س��رمایه گذاری خودروسازان خارجی و صادرات محصوالت تولیدی 
از ایران، حمایت می کند. صالحی نیا با بیان اینکه زاگرس خودرو پس از چندین س��ال وقفه، مجددا 
فعالیت خود را برای تولید مستقل خودرو آغاز خواهد کرد، تصریح کرد: این شرکت در حال حاضر 
همچنان مونتاژ بدنه و رنگ محصوالت پارس خودرو و سایپا را انجام می دهد و تغییری در وضعیت 

آن صورت نگرفته است.

 پایان ساخت بزرگ ترین 
پل ریلی کشور

معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به پیشرفت قابل توجه پروژه بزرگ ریلی قزوین- رشت 
اعالم کرد: در آخرین پیشرفت ثبت شده در این پروژه طوالنی ترین پل ریلی کشور آماده بهره برداری 
ش��ده است. خیرا... خادمی در گفت وگو با ایسنا، تصریح کرد: در حال حاضر پروژه قزوین – رشت 
در حوزه زیرسازی پیشرفت ۹۵ درصدی را به ثبت رسانده و در ساخت ایستگاه های این محور نیز 
رش��دی 8۵ درصدی داشته ایم. ریل گذاری این پروژه ۱6۵ کیلومتری نیز از چند ماه قبل آغاز شده و 
در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کیلومتر از این محور ریل گذاری شده است و پیش بینی می کنیم با توجه 
ب��ه آنک��ه کار در چهار جبهه مختلف ادامه دارد، ظرف چند ماه آینده ریل گذاری نیز به پایان برس��د. 
مدیرعامل ش��رکت س��اخت با بیان اینکه پروژه ریلی قزوین- رشت یکی از اصلی ترین اولویت ها و 
در عین حال دشوارترین پروژه های زیرساختی ایران به حساب می آید، توضیح داد: این محور از نظر 
س��اخت ابنیه و تونل، یکی از پیچیده ترین ش��رایط را برای پیمانکاران به وجود آورده است. با توجه 
به آنکه وضعیت پروژه کوهس��تانی اس��ت و احتمال ریزش بعضی از تونل ها وجود دارد، قطعا نیاز 
به پیگیری کار تحت ش��رایط خاص وجود خواهد داش��ت. خادمی ادامه داد: در این محور ۵8 تونل 
تعریف شده که در حال حاضر کار ۵۰ تونل به اتمام رسیده و هشت تونل پایانی نیز مراحل آخر کار 
را پشت سر می گذارند؛ تا امکان ریل گذاری در آنها فراهم شود. حدود ۵۰ دستگاه پل بزرگ در این 
پروژه قرار گرفته؛ که اقدامات مثبتی در راستای ساخت و تکمیل آنها انجام شده است. وی با اشاره 
به قرار گرفتن طوالنی ترین پل ریلی کشور در این پروژه اظهار کرد: این پل که ۱۵7۰ متر طول دارد؛ 

در ورودی سد منجیل و اطراف دریاچه این سد قرار گرفته است.

    

    

    

    


