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 میتسوبیشی؛ سازنده اولین 
کامیون برقی جهان

 Mitsubishi Fuso  میتسوبیشی خودروی
ک��ه   Truck and Bus Corporation
Fuso eCanter را اولین کامیون س��بک تمام 
الکتریکی با قابلیت تولید انبوه معرفی کرده است. 
به گزارش خبرخودرو،  قرار است که این کامیون 
در پرتغ��ال تولی��د و برای ف��روش در بازارهای 
اروپا و امریکا آماده ش��ود. این خبر هم زمان با 
آغاز رس��می تولید کامیون سبک Fuso منتشر 
و اعالم ش��ده که یک س��امانه موتوری الکترکی 
 Ecenter .جدید برای آن طراحی ش��ده است
دارای حداق��ل 100 کیلومتر برد و ظرفیت 2 تا 
3 تنی حمل ب��ار خواهد بود. س��امانه موتوری 
این کامیون دارای ش��ش بس��ته بات��ری لیتیومی 
اس��ت که هر کدام 13.8 کیلووات قدرت دارند. 
این باتری ها توسط Accumotive که یکی از 
شرکت های وابسته دایملر است ساخته می شود. 
پیش از این eCanter در س��ال های 2014 تا 
2017 در آلم��ان و پرتغال م��ورد آزمایش قرار 
 گرفته بود. ش��رکت عقیده دارد ک��ه این کامیون 
م��ی تواند در هر ده ه��زار کیلومتر بیش از هزار 

یورو صرفه جویی کند.

 پیش فروش محصول جديد دنا پالس 
با گارانتي 3 ساله

تفاه��م- گروه خ��ودرو: با اس��تقبال زیاد 
شهروندان از مدل جدید محصول دنا و به منظور 
پاس��خ به تقاضاي مش��تریان و تامین نیاز بازار، 
پیش فروش این محصول با موعد تحویل دي و 
بهمن امسال از امروز 23 مردادماه آغاز مي شود. 
مبلغ تعیین شده براي پیش پرداخت نام نویسي دنا 
پالس 24 میلیون تومان درنظر گرفته شده است. 
برمبناي این گزارش، در این طرح خودروي دنا 
پالس در رنگ هاي متنوع، با گارانتي سه سال و 
یا 50 هزار کیلومتر عرضه مي شود. امکان صلح 
تا دو مرتبه نیز براي متقاضیان پیش بیني ش��ده 
اس��ت. گفتني است، دنا پالس با داشتن امکاناتي 
چون سان روف، دوربین دید عقب و صندلي هاي 
تمام برقي جلو مي تواند انتخاب بس��یار مناسبي 
براي مش��تریان صاحب سلیقه محصوالت ایران 
خودرو باشد. متقاضیان مي توانند از 23 مردادماه 
با مراجع��ه به نمایندگی های مجاز گروه صنعتي 
ای��ران خودرو در سراس��ر کش��ور و یا س��ایت 
 فروش اینترنتی ش��رکت ایران خودرو به نشانی

Esales.ikco.ir ، نس��بت ب��ه ن��ام نویس��ي و 
بهره مندی از مزایای این طرح اقدام کنند.

نوسازی 21 هزار خودرو فرسوده
مدیرعام��ل اتحادی��ه اتوبوس��رانی ش��هری 
کشوری اعالم کرد: 21هزار خودرو فرسوده حمل 
 بار نوس��ازی می شوند .محسن مس��لم خانی در 
گفت و گو ب��ا ایرنا افزود: در ای��ن طرح 21 هزار 
خودروی فرس��وده حمل بار سنگین، نیمه سنگین 
و س��بک مشمول اسقاط و نوس��ازی می شوند که 
 2هزار دستگاه خودروهای سنگین و نیمه سنگین و 
19 هزار دستگاه وانت بار هستند. وی با بیان اینکه 
در این طرح وزارت کشور، شهرداری ها و اتحادیه 
اتوبوسرانی شهری کشوری مشارکت دارند، گفت: 
سود تس��هیالت 8 درصد اس��ت و به خودروهای 
فرسوده وانت بار تا 20 میلیون تومان و خودروهای 
نیمه س��نگین وس��نگین تا 220 میلیون تومان وام 
تعلق می گی��رد. مدیرعامل اتحادیه اتوبوس��رانی 
شهری کشوری افزود: متقاضیان خودروهای حمل 
بار وانت و کامیونت و س��نگین که تا 100 میلیون 
تقاضای وام دارند با یک ضامن معتبر و باالی 100 
میلیون دو ضامن معتبر به بانک های عامل معرفی 

کنند. 
مسلم خانی اضافه کرد: هم اکنون شرکت های 
خودروس��ازی زامیاد، ایران خودرو دیزل و تیراژه 
دیزل آمادگ��ی دارند خودروهای نو را به صاحبان 
خودروه��ای فرس��وده پ��س از مراح��ل اداری و 
اس��قاط خودرو واگذار کنن��د. وی افزود: صاحبان 
خودروهای فرسوده می توانند برای ثبت نام در این 
طرح هم به سامانه www.taxiholding.ir و یا 
به صورت حضوری به س��ازمان های حمل و نقل 
و تاکسیرانی شهرها مراجعه کنند و ثبت نام در این 

مرحله رایگان است .

خبرنامه

 ساماندهی 1200 شرکت مسافربری 
در 35 شبکه سیر

مدیرکل دفتر حمل و نقل مس��افر س��ازمان 
جاده ای و حمل و نقل کشور با اشاره به ضرورت 
ارتقای سطح مدیریت ارائه خدمات مسافربری، 
گفت: 1200 شرکت حمل و نقل اتوبوسی مسافر 
کش��ور تحت پوشش ش��بکه س��یر ارتقای ارائه 
خدمات مس��افربری قرار گرفتن��د. »حمیدرضا 
شهرکی ثانوی« در حاشیه سفر به یزد در گفت وگو 
با ایسنا، با بیان این که بخش حمل و نقل عمومی 
و مسافر جاده کشور یک سالی هست که ضوابط 
جدید تأسیس شرکت های حمل و نقل را تدوین 
و ابالغ کرده اس��ت، اظهار کرد: ضوابط جدید به 
نوعی تحوالت جدی مبتنی بر اس��ناد باالدستی 
و سیاس��ت های کالن را در دس��تور کار خ��ود 
قرار داده اس��ت. وی افزود: ساالنه 170 میلیون 
جابجایی توس��ط وس��ایل حمل و نقل عمومی 
جاده در حال انجام اس��ت. این مقام مس��ئول در 
ادامه با بیاش��ن این که شرکت اتوبوسی کشور در 
قریب به 35 شبکه سیر اصلی ساماندهی شدند، 
خاطرنشان کرد: از این پس شرکت های اتوبوسی 
فعال کش��ور با 1200 اسم، نام برده نمی شوند و 
فقط با مش��خصه 35 شبکه س��یر در کل کشور 
معرفی می ش��وند. شهرکی با بیان این که فازهای 
بعدی شبکه سیر مشخص است، خاطرنشان کرد: 
به دلیل ش��رایط موجود در فض��ای حمل و نقل 
مسافری، ورود شبکه های سیر به فضایی رقابتی 

یکی از اولویت های اجرایی این حوزه است.

تولید ريل ملی با شمش و فاينانس هندی
معاون توس��عه راه آهن ش��رکت س��اخت و 
توس��عه زیربناهای حمل ونقل کش��ور، گفت: در 
هفت��ه جاری ب��رای نهایی ش��دن فاینانس تولید 
ریل ملی مس��ئوالن مربوطه به هند سفر می کنند. 
جبارعل��ی ذاکری در گفت وگو با تس��نیم اظهار 
کرد: بر اس��اس تفاهم صورت گرفته با هندی ها، 
مقدم��ات تامین فاینانس این کش��ور برای تولید 
ری��ل ملی در کارخان��ه ذوب آهن اصفهان فراهم 
ش��ده است. وی ادامه داد:  بر این اساس هندی ها 
ش��مش فوالدی م��ورد نیاز را ب��رای ذوب آهن 
تامین می کنن��د و این کارخانه نیز ش��مش را به 
نورد تبدیل کرده و پس از آن ریل تولید می شود. 
معاون س��اخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت 
اواخر بهمن گذشته با اشاره به مذاکرات مستمر با 
 )UIC60( دولت هند از تولید ریل پیشرفته ملی
بافاینانس هندی ها در کارخانه ذوب آهن اصفهان 
خب��ر داده و گفته بود:  با توجه به مذاکرات انجام 
شده، تولید ریل ملی از 2 ماه آینده آغاز می شود. 
ذاکری با اشاره به پیگیری ها برای استفاده از ریل 
ملی در پروژه های زیرساختی حمل ونقل، اظهار 
ک��رد: بر اس��اس مذاکراتی که به نتیجه رس��یده، 
کشور هند ش��مش مورد نیاز تولید ریلی ملی را 
در کارخان��ه ذوب آهن اصفه��ان و از محل منابع 
فاینان��س تامی��ن می کند که به ای��ن ترتیب ریل 
UIC60 با کیفیت برای اولین بار در کشور تولید 
می شود. ذاکری انتقال فناوری تولید ریلی را یکی 
دیگر از مزیت های توافق با هندی ها اعالم کرده 

بود. 

 کسب باالترين رشد رضايت 
خدمات پس از فروش توسط نگین خودرو

نگین خودرو، نماینده رس��می رنو فرانس��ه 
در ای��ران درکنار کس��ب رتبه نخس��ت خدمات 
پس از فروش ش��رکت های عرضه کننده خودرو 
در سال 1395، بیشترین میزان افزایش رضایت 
مش��تریان از خدمات پس از فروش را بدس��ت 
آورد. ب��ه گزارش تفاهم، غی��ر از رده بندی کلی 
خدمات پس از ف��روش، نگین خودرو در زمینه 
وضعیت نظام مدیریتی نیز توانس��ت رتبه نخست 
را از آن خود کند، ضمن آنکه در زمینه وضعیت 
نمایندگی های مجاز رتبه س��وم و در زمینه نتایج 
تلفیقی رضایت مندی مشتریان رتبه چهارم را به 
 ،ISQI دس��ت آورده است. بر اس��اس گزارش
وضعیت خدم��ات پس از فروش صنعت خودرو 
ایران در س��ال 1395 در مقایس��ه با س��ال 94 
به طورکلی ش��اهد رشد بوده اس��ت و تقریبا در 
تمام��ی پارامترهای مورد ارزیابی در س��ال 95 

شاهد عملکرد بهتری نسبت به سال 94 هستیم.

خبرنامه

همکاری سایپا آذین 
با کره ای ها برای 

تولید صندلی های 
استاندارد

تفاهم- گ��روه خودرو: مدیر عامل ش��رکت 
سایپا آذین گفت: از س��ال 94 شرکت سایپا آذین با 
هدف توسعه محصوالت خود، همگام با فرایند توسعه 
محصول ابالغی توسط مدیریت ارشد گروه سایپا گام 
برداشت. قبال این شرکت یک پلت فرم صندلی به نام 
ایکس 100 داش��ت که بر روی خودرو پراید در این 
سال ها اس��تفاده شده و پاسخگوی نیازهای سطوح 
اس��تانداردی خودرو مذکور اس��ت. امیررضا نخعی 
در حاش��یه برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی 
خودرو در نمایش��گاه بین المللی مشهد ادامه داد: در 
چارچوب برنامه مدون شده،هرس��ال یک پلت فرم 
جدید در دس��تور کار س��ایپا آذین ق��رار گرفت. در 
سال 94 و 95 دو پلت فرم جدید توسط مهندسین و 
کارشناسان داخلی سایپا آذین اضافه شد، به طوری که 
بتواند پاسخگوی انتظارات مشتری در حال حاضر و 
حداقل تا 4 سال آینده از لحاظ استانداردهای مختلف 
را داشته باشد. این پلت فرم بر روی خودروهایی اعم 
از »برلیانس« و »کوئیک« و »آریو« مورد اس��تفاده 

قرار گرفته است.

مدی��ر عام��ل ش��رکت س��ایپا آذین با اش��اره 
ب��ه ق��راردادی که با یکی از ش��رکت ه��ای کره ای،  
تامین کنن��ده اصلی صندل��ی ه��ای GM  در حال 
اجراست، بیان کرد: شرکت طراح و تولید کننده کره ای 
که تامین کنن��ده اصلی صندلی ه��ای GM در کره 
اس��ت، در ارتباط با صندلی های مدل س��دان و هاچ 
ب��ک SP100 و SP0 اقدام��ات موثری با همکاری 
طرف خارجی صورت گرفته است. نمونه های ارسال 
شده،  اس��تانداردهای الزم را با موفقیت طی کرده و 
پاسخگوی استانداردهای روز دنیا در 10 تا 12 سال 
آینده اس��ت. وی افزود: البته این قرارداد صرفا تولید 

محص��ول را دربرنگرفته بلکه ق��رارداد انتقال دانش 
فن��ی نیز بوده و در کنار طراحی محصول به گونه ای 
است که س��طح تکنولوژی گروه های سایپا و سایپا 
آذین در حوزه ساخت صندلی به طور ویژه همگام با 

صندلی سازان روز دنیا ارتقا می دهد.
 SP100 نخع��ی با تاکی��د بر اینک��ه خ��ودرو
خودرویی متفاوت اس��ت که گروه سایپا بحث ارائه 
آن را به بازار دارد، تصریح کرد: مجموعه صندلی های 
این خودرو در اس��تانداردهای ایمنی با تفاوت های 
ماهوی نسبت به محصوالت جاری کشور و به جهت 
رقابت پذیری با خودروهای روز دنیا توسعه و تکوین 

یافته اس��ت به طوری ک��ه، مدل های مختلف هاچ 
بک، س��دان و کراس اوور آن ه��ر کدام ویژگی های 
منحص��ر به فرد خ��ود را داراس��ت. وی در رابطه با 
خودرو SP0 اظهار کرد: صندلی پیش بینی شده برای 
ای��ن خودرو معادل همان تعاریف به عمل آمده برای 
خودروی SP100 اس��ت. برنامه طراحی صندلی آن 
با همان ویژگی و ساختار استانداردی انجام شده که 
با توجه به زمان بندی به موقع ارائه می ش��ود. مدیر 
عامل ش��رکت سایپا آذین عمده تفاوت صندلی های 
طراحی و س��اخته ش��ده قبلی در صنع��ت خودرو 
کش��ور را در قیاس با صندلی های طراحی شده برای 
خودروهای SP100  و SP0 ، سطح استانداردهای  
ایمنی، راحتی و ارگونومی آن بیان نمود و اظهار کرد: 
اس��تانداردهای پیش بینی ش��ده ب��رای خودروهای 
SP100  و SP0  توس��ط مرکز تحقیقات و نوآوری 
سایپا به گونه ای است که نیازمندی های صادراتی این 
خودرو را پاسخگو بوده و تحولی در این حوزه را در 
صنعت خودرو کشور و سطح محصوالت شرکت های 

قطعه ساز به وجود می آورد.

سایپا  آذین

معاون وزیر صنعت از بسته ماندن سایت ثبت 
س��فارش واردات خودرو تا اطالع ثانوی خبر داد. 
به گزارش تس��نیم، مجتبی خس��روتاج در حاشیه 
برنام��ه اتاق بازرگان��ی تهران که ب��ه منظور اعالم 
برنامه ه��ای وزرای پیش��نهادی وزارت صنع��ت و 
اقتص��اد دولت دوازدهم برگزار ش��ده بود، در مورد 
بس��ته بودن س��ایت ثبت س��فارش خودرو ، اظهار 
داش��ت: ثبت س��فارش واردات خ��ودرو تا زمان 
تصویب طرح تصویب س��اماندهی واردات خودرو 
در دولت باز نخواهد ش��د. وی با بیان اینکه مشکل 
ثبت سفارش واردات خودرو ربطی به انتقال داده ها 
و به روزس��انی س��ایت آن ندارد، اف��زود: از آنجا 
که می خواستیم طبق دس��تورالعمل جدید واردات 
خودرو و شفافیت واردات حرکت کنیم، جلوی ثبت 
سفارش را گرفتیم و هر زمان آن بخشنامه در دولت 
تصویب ش��د، اج��ازه واردات خ��ودرو را خواهیم 
داد. خس��روتاج تاکید کرد: در دستورالعمل جدید 
بحث نمایندگی رسمی شرکت ها،استفاده از ظرفیت 
تولید داخل،مش��خص بودن واردکنندگان خودرو و 
تعهدات��ی که واردکنندگان خ��ودرو بایدانجام دهند 
قید شده است. معاون وزیر صنعت اضافه کرد: ثبت 
سفارش خودرو برای خودروهای سی بی یو بسته 
است و مابقی مجموعه های مونتاژ کننده می توانند 

قطعات خودرویی را وارد کنند. 
ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش، رئی��س انجم��ن 
واردکنندگان خودرو در این رابطه گفت: خس��ارت 
واردکنندگان در بسته ش��دن س��ایت ثبت سفارش 
خودرو را به صورت قانونی پیگیری قضایی خواهیم 
کرد.فرهاد احتش��ام زاده اظهار داش��ت: بسته شدن 

س��ایت ثبت سفارش خودرو غیرقانونی است.  وی 
با بیان اینکه "خسارت واردکنندگان در بسته شدن 
س��ایت ثبت س��فارش را در مراج��ع قضایی حتمًا 
بررس��ی می کنیم"، گفت: براس��اس م��اده 5 قانون 
بهبود فضای کس��ب وکار که در انتهای سال گذشته 
نیز تأکیداتی از س��وی معاون اول رئیس جمهور در 
اجرایی شدن آن مطرح شد، دستگاه ها باید حتمًا در 
تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه ها نظر تشکل های 
تخصصی را جویا ش��وند. ب��ا توجه به این موضوع 
باید بگویم وزارت صنعت اصاًل در ممنوعیت ثبت 
سفارش خودرو با فعاالن این حوزه مشورتی نکرده 
اس��ت. رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تصریح 
کرد: اقدام وزارت صنعت در بسته شدن سایت ثبت 
س��فارش خودجوش و بدون رعای��ت قوانین بوده 
اس��ت. گفتنی است، براس��اس طرحی که از سوی 
وزارت صنعت آماده و به دولت ارس��ال شده است، 
واردات خودرو منوط به استفاده 50 درصدی از ارز 

صادرکنندگان است.

رییس س��ازمان هواپیمایی کشوری با بیان این 
که تعدادی از شرکت های هواپیمایی جدید توانسته اند 
موافق��ت اصولی برای آغاز ب��ه کار خود را دریافت 
کند، اظهار کرد: مرحله بع��دی برای این ایرالین ها، 
خری��د و وارد کردن هواپیماهای مورد نیاز اس��ت.

علی عابدزاده در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بهبود 
نس��بی ش��رایط صنعت هوایی ایران در سال 1395، 
تصریح کرد: خوشبختانه ارزیابی عملکرد و آمارهای 
به دست آمده از عملکرد این صنعت در سال گذشته 
نش��ان می دهد که ما رش��د قابل توجه و مثبتی را به 
ثبت رسانده ایم. به گفته وی، وضعیت ناوگان هوایی 
و کیفیت خدمات ارائه ش��ده به مسافران اصلی ترین 
ش��اخص هایی اس��ت که در س��ال 1395 پیشرفتی 
محس��وس را به ثبت رس��انده است. رییس سازمان 
هواپیمایی کشوری ادامه داد: خوشبختانه در ماه های 
گذش��ته با توجه به بهبود نسبی شرایط برای فعالیت 
صنای��ع هوای��ی ای��ران در بازارهای بی��ن المللی و 
همچنین تاثیرگذاری برجام در نهایی کردن قراردادها 
ما ش��اهد آن بودیم که وضعیت ناوگان هوایی ایران 
بهب��ودی قابل توج��ه را به ثبت رس��انده و تعدادی 
هواپیمای نو به ناوگان کشور اضافه شدند.عابدزاده با 
بیان اینکه این فضای مثبت با حضور سرمایه  گذاران 
جدید تقویت می شود، تاکید کرد: یکی از اصلی ترین 
مسائلی که صنعت هوایی ایران به آن نیاز دارد، جذب 
سرمایه  گذاری های جدید در این حوزه است. در این 
میان فعال کردن ایرالین های جدید با محوریت بخش 
خصوصی یکی از اصلی ترین فضاهای موجود است 
که می تواند با ورود هواپیماهای تازه نفس شرایط را 
برای رقابت با ایرالین های منطقه فراهم کند. وی در 

پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت دریافت مجوز 
آغ��از ب��ه کار ایرالین های جدید چگونه اس��ت نیز 
توضی��ح داد: همان طور که پیش از این اعالم کردیم 
سازمان هواپیمایی از سرمایه  گذاری های جدید در 

این بخش استقبال می کند. 
در طول ماه های گذشته تعدادی از ایرالین هایی 
که درخواس��ت مجوز داشتند، موافقت اصولی کار را 
دریافت کردند و باید به مراحل بعدی که اصلی ترین 
آن خرید و وارد کردن هواپیماهای جدید است اقدام 

کنند. 
رییس سازمان هواپیمایی کشوری، خاطر نشان 
کرد: در طول ماه های گذشته همواره روند وارد شدن 
هواپیماهای جدید به ناوگان ایران ادامه داشته و چه 
در قال��ب قرار دادهای خری��د هواپیماهای نو و چه 
در وارد کردن هواپیمای دس��ت دوم اقدامات مثبتی 
صورت گرفت��ه و در این چارچ��وب ایرالین هایی 
ک��ه قصد آغاز کار خ��ود را در این عرصه دارند نیز 

می توانند فعالیت شان به طور رسمی کلید بزنند.

مسدود ماندن سايت ثبت سفارش 
واردات خودرو تا اطالع ثانوی

 آخرين خبرها 
از تاسیس ايرالين های جديد

 تبعات منفی عدم تولید 
موتورهای انژکتوری بر صنعت موتورسیکلت 

نایب رئیس سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت 
کش��ور می گوید: نبود سیاست گذاری های مناسب در 
تولید موتورس��یکلت های انژکتوری در کشور موجب 
گردی��ده با وجود مصوب��ه دولت تاکن��ون امکان تولید 
موتورس��یکلت های انژکتوری در کش��ور فراهم نشود. 
حبیب ا... محم��ودان در گفتگو با خبر خ��ودرو اظهار 
داشت: عدم تدبیر در تصمیمات صورت گرفته، متاسفانه 
جریان تولید به خصوص صنعت موتورس��یکلت را به 
مرز نابودی رسانده است. وی با اشاره به وضعیت تولید 

موتورسیکلت در 5 ماهه اول امسال، گفت: صنعت موتورسیکلت از ابتدای امسال با توقف تولید مواجه شده 
است و متاسفانه هیچ راهکاری نیز برای خروج از این شرایط وجود ندارد. وی افزود: عدم تولید موتورهای 
انژکت��وری و توقف ش��ماره گذاری موتورهای کاربراتوری، نگرانی زی��ادی را برای فعاالن و تولیدکنندگان و 
آینده شغلی این صنعت ایجاد کرده است. نایب رئیس سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور در ادامه به 
س��هم باالی چینی ها از بازار موتورس��یکلت در ایران اشاره کرد و یاد آور شد: در شرایطی که انتظار می رود 
برنامه ای برای بهبود جریان تولید در این صنعت ارائه شود، متاسفانه نه تنها حرکتی صورت نمی گیرد بلکه بخش 
خصوصی نیز تضعیف می شود به طوری که امروز این بخش نیز در شرایط بسیار بد و نگران کننده ای قرار دارد. 
محمودان افزود: در صورتی که برنامه و الزامات قانونی و دقیقی توسط دولت برای این صنعت تدوین و ارائه 
شود مسلما صنعت موتورسیکلت و قطعه سازی در این بخش توسعه یافته و با رشد کیفی تولیدات، امکان رقابت 

در بازارهای داخلی و خارجی فراهم خواهد شد.

 آمادگی ایران برای همکاری 
با صنعت خودروسازی آذربایجان

تفاهم- گروه خ��ودرو: یکی از مقامات انجمن 
تولیدکنن��دگان قطعات خودرو در ای��ران از آمادگی 
قطعه س��ازان ایرانی برای هم��کاری با همتایان خود 
در جمه��وری آذربایجان خب��ر داد. محمدرضا نجفی 
من��ش – دبیر انجمن قطعه س��ازان خ��ودروی ایران 
در مصاحب��ه ای ب��ا خبرگ��زاری ترن��د، با اش��اره به 
همکاری ه��ای کنونی می��ان خودروس��ازان این دو 
کش��ور، ایران خودرو و  AzEuroCar، اظهار کرد: 
که قطعه سازان ایرانی می توانند با همکاری صنعتگران 

آذربایجان��ی فعالیت کنند. وی در ادامه افزود: ش��رکت های ایرانی و اروپایی در حال حاضر بیش از 50 
جوینت ونچر برای تولید قطعات خودرو در ایران تشکیل داده اند. طبق گفته وی، در حال حاضر حدودا 
1200 تامین کننده قطعه در ایران وجود دارند.  جواد جهانگیرزاده - سفیر ایران در جمهوری آذربایجان 
نیز پیش از این در مصاحبه ای با ترند عنوان کرده بود: انتظار می رود خودروسازان این دو کشور در اوایل 
س��پتامبر س��ال جاری، اقدام به ایجاد یک جوینت ونچر کرده و نخستین محصوالت این کارخانه نیز در 
پاییز وارد بازار شود. گفتنی است؛ ایران خودرو و AzEuroCar LLC در سال 2016 ، توافق نامه ای 
را برای ساخت یک کارخانه مشترک خودرو در منطقه صنعتی نفت چاالی آذربایجان امضا کرده بودند. 
این کارخانه با ظرفیت تولید حدود 10 هزار خودرو در س��ال، چهار مدل ایرانی سمند، سورن، رانا و دنا 
را تولید خواهد کرد. این پروژه 15 میلیون دالر ارزش دارد و حدود 25 درصد آن از سوی طرف ایرانی 

سرمایه گذاری خواهد شد.

شركت باني چاو ايرانيان
شركت باني چاو ايرانيان )پخش انحصاري محصوالت كاله( برای تكميل كادر 

پرسنلي خود در شهر اهواز از دارندگان شرايط دعوت به همكاري مي نمايد :
۱ - كارش��ناس مالي:  خانم يا آقا- ۱ نفر- كارش��ناس حسابداري- ترجيحا داراي 

سابقه كار مرتبط
۲ - كارش��ناس منابع انس��اني:  خانم يا آقا- ۱ نفر- كارشناس مديريت يا صنايع- 

ترجيحا داراي سابقه كار مرتبط
۳ - خزانه دار: آقا- ۲ نفر- كارش��ناس حس��ابداري- داراي كارت پايان خدمت و 

ترجيحا داراي سابقه كار مرتبط
 درخاستگران ميتوانند همه روزه در ساعات ۹ تا ۱۲ 

به آدرس اعالم شده مراجعه نمايند.
لطفا رزومه خود را به ايميل اعالم شده ارسال نماييد.

m.javadifar@bonnychow.ir :اطالعات تماس
 آدرس: اهواز- شهرك صنعتي شماره ۲- بلوار صنعت- 

خ تالش 4- شركت باني چاو

شرکت شونیز 
شونیز برای تكمیل كادر پرسنلی خود در شهرستان كرمانشاه 

از افراد دارای شرایط زیر دعوت به همكاری می نماید :
* كارشناس بهداشت آقا با شرایط زیر:

- با مدرك كارشناس بهداشت محیط-بهداشت مواد غذایی، 
بهداشت حرفه ای

-داشتن كارت پایان خدمت یا معافیت غیرپزشكی
- حداكثر سن ۳۰ سال تمام

دارندگان شرایط می توانند برای كسب اطالعات بیشتر با 
شماره تلفن اعالم شده تماس و یا به نشانی بیانشده مراجعه 

نمایند .
داشتن كارت پایان خدمت برای آقایان الزم است

آدرس: جاده سنندج به كرمانشاه- قبل از میدان آناهیتا- 
سمت راست- پالك 7 - شركت شونیز 

تلفن : ۰8۳۳427۳2۰1

شركت واژه برای تكميل 
كادر پرسنلي خود در تهران 

استخدام مينمايد:
۱- برنامه نویس PHP : مسلط به OpenCart به صورت تمام وقت

۲ - برنامه نویس مسلط به PHP : به صورت دائمي و تمام وقت
 ،illustrator و ترجیحا آشنا به PhotoShop ۳ - گرافیست:  مسلط به
آشنا به گرافیك وبسایت، خالق، ایده پرداز و نوآور به صورت دائمي و 

تمام وقت
۴ - محتوانویس وبسایت:  مسلط به نگارش فارسي، تجزیه و تحلیل متن 

و نگارشي گیرا
۵ - حسابدار ارشد: مسلط به امور مالیاتي، بیمه و ترجیحا آشنا به نرم 

افزار شایگان سیستم
-حقوق باال، بیمه، مزایا و …

Job@khojastegan.com :اطالعات تماس
آدرس: تهران، دروازه دولت، خیابان خاقاني، پالك 7۳، مجتمع چاپ 

خجسته,
تلفن: 88۳060۴۵ داخلي ۱09  

    

    

    

    


