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سایپا در کنار مردم آسیب دیده زلزله
تفاهم- گروه خودرو: گروه خودروس��ازی 
س��ایپا در پی اعالم خبر زلزله استان های غرب 
کش��ور ضمن ابراز همدردی با هموطنان آسیب 
دی��ده اعالم کرد ک��ه برای کم��ک و دلجویی از 
مردم عزی��ز آن منطقه، خود را در کنار آنها دیده 
و با تمام امکانات به ی��اری مردم منطقه خواهد 
ش��تافت. بر اساس دس��تور جمالی- مدیر عامل 
گروه خودروس��ازی سایپا تمامی نمایندگی های 
این گروه خودروس��ازی در اس��تان کرمانش��اه 
و س��ایر اس��تان ه��ای همجوار به کم��ک مردم 
خواهند ش��تافت و ارائه خدم��ات خواهند داد. 
ش��بکه خدمات پ��س از فروش س��ایپا موظف 
ش��د به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات 
باش��د و خودروهای آس��یب دیده از زلزله را در 
اسرع وقت خدمات رسانی کند. همچنین تمامی 
نمایندگی های گروه س��ایپا در اس��تان کرمانشاه 
و اس��تان های همجوار موظ��ف به ارائه خدمات 
در خصوص اس��کان آسیب دیدگان ناشی از این 
حادثه ش��ده اند. عالوه بر این با هماهنگی های 
صورت پذیرفته، برای خودروهای آس��یب دیده 
در زلزله ک��ه امکان حمل آنها ب��ه نمایندگی ها 
وجود ندارد، تعمیرکاران ش��بکه خدمات پس از 
فروش س��ایپا به محل اعزام خواهند ش��د و در 
همان مکان خدمات امدادی را ارائه خواهند داد. 

حضور ساپكو با جدیدترین دستاوردها 
در نمایشگاه بین المللي قطعات

تفاهم- گروه خودرو: دوازدهمین نمایش��گاه 
بی��ن المللي قطعات، لوازم و مجموعه هاي خودرو 
در حالي کار خ��ود را از 22 آبان ماه آغاز مي کند 
که شرکت ساپکو همچون سال هاي گذشته همراه 
ب��ا 110 تامین کننده خود در آن حضوري پررنگ 
دارد. در نمایش��گاه دوازده��م که ب��ا حضور 570 
شرکت داخلي و  510شرکت خارجي از 25 کشور 
به عرصه رقابت تنگاتنگ ش��رکت هاي س��ازنده 
داخل��ي و ش��رکت کنندگان خارجي تبدیل ش��ده 
است، ساپکو در فضایي به وسعت 4800متر مربع 
با نمایش فیزیکي 16مگاماژول خودرو و نمایش 
مجازي و اینفوگرافي آنها و تشریح سیستم ارزیابي 
جامع سازندگان که شامل معیارهاي هفتگانه ارزیابي 
س��ازندگان داخلي اس��ت، در غرفه خود پذیراي 
عالقمن��دان خواهد بود. ارائه پ��روژه هاي کاهش 
هزینه و دستاوردهاي شرکت در حوزه بسته بندي و 
 معرفي آخرین دستاوردها در زمینه سفارش گذاري

 از برنامه هاي معاونت برنامه ریزي ساپکو در این 
نمایشگاه است. معاونت اقتصادي نیز با هدف تعامل 
با مشتریان و تامین کنندگان و بروزآوري اطالعات 
صادراتي س��ازندگان در قالب اظهارنامه هاي توان 
صادراتي در این نمایشگاه حضور مي یابد. معاونت 
مهندس��ي و س��اخت دیگر بخش س��اپکو در این 
نمایش��گاه است که امس��ال با ارائه مباحث جدید 
خودرو ب��ه بازدیدکنندگان، آنها را با مفاهیم جدید 
 NA،-EF7 آشنا س��اخته، به معرفي موتورهاي
TC-EF7 و EFD و تش��ریح عملکرد آنها براي 
بازدیدکنندگان مي پردازد. همچنین در نمایش��گاه 
امس��ال از دو عنوان کتاب جدید انتشارات ساپکو 
در حوزه کاتالیست هاي خودرو و تضمین کیفیت 

رونمایي خواهد شد. 

 معرفی جدیدترین
 ابرخودروی برقی امریكایی 

 Rice ی��ک ش��رکت امریکای��ی ب��ه ن��ام
 Advanced Engineering Systems
اولی��ن  از   )and Research )RAESR
خ��ودروی خ��ود رونمای��ی ک��رده ک��ه ب��ا نام 
ش��ود.  م��ی  ش��ناخته   Tachyon Speed"
 Tachyon Speed ،ب��ه گزارش خبرخ��ودرو
یک ابرخودروی برقی با دو صندلی پش��ت س��ر 
هم و قدرت 1250 اسب بخار است. این قدرت 
 direct بس��یار باال از ش��ش موتور الکتریکی
drive تامی��ن م��ی ش��ود که در کن��ار یکدیگر 
گش��تاور 3650 فوت پوند نی��ز تولید می کنند. 
Tachyon ب��ا بدنه ای فیب��ر کربنی تنها دارای 
وزن 1338 کیلوگرم است. شتاب صفر تا صد این 
 خودرو کم تر از 3 ثانیه و صفر تا 200 آن کم تر 
از هف��ت ثانیه زمان می ب��رد. این خودرو دارای 

بیشینه سرعت 386 کیلومتر بر ساعت است. 

خبرنامه

 اختصاص ۵ پرواز فوق العاده
 برای مناطق زلزله زده

مدیرکل روابط عمومی س��ازمان هواپیمایی 
کش��وری اعالم ک��رد: به منظور امداد رس��انی و 
تس��هیل رف��ت و آمد به ش��هرهای زلزل��ه زده 5 
پرواز اختصاصی و فوق العاده به دو اس��تان ایالم 
و کرمانشاه انجام خواهد شد. رضا جعفرزاده در 
گفت وگو با ایسنا با بیان این خبر، گفت: این پنج 
پرواز که با هماهنگی شرکت فرودگاه ها اجرایی 
می ش��وند، به منظور بهبود شرایط امدادرسانی به 
مناطق زلزله زده و تس��هیل رف��ت  وآمد به این 
مناطق خواهد بود. وی گفت: خوش��بختانه فعال 
اوضاع این فرودگاه ها شکلی عادی دارد و تمام 
پروازهای برنامه ای به مقصد یا از مبدا آنها بدون 

مشکل انجام می شود. 

 اعزام نیروهای امدادی ایران خودرو
 به مناطق زلزله زده

تفاهم- گروه خودرو: پ��س از وقوع زلزله  
در اس��تان های غربی ش��رکت خدمات پس از 
فروش ایران خودرو )ایس��اکو( و دفاتر منطقه ای 
ش��امل تهران، همدان و اهواز برای امدادرس��انی 
به مناط��ق زلزله زده در حالت آم��اده باش قرار 
گرفتند. گروه صنعتی ایران خودرو پس از وقوع 
زلزله آمادگی خود برای کمک به آس��یب دیدگان 
را به ستاد بحران زلزله و پلیس راهور اعالم کرد 
و با هماهنگی های صورت گرفته، ناوگان امدادی 
را ب��ه منطقه اعزام کرد. طبق اعالم ایران خودرو، 
نمایندگی های خدمات پس از فروش استان های 
همجوار مناطق زلزله زده نیز برای ارائه خدمات 
به هم میهنان زلزله  زده ش��هرهای غرب کش��ور 
تجهیز شده و کشیک های ویژه برای آن ها تعریف 
شده است. برخی نمایندگی های خدمات پس از 
فروش نیز در شیفت شبانه فعال شده و کانکس های 
ام��دادی نی��ز در ای��ن مناطق مس��تقر ش��ده اند. 
همچنین با توجه به وج��ود پس لرزه های متعدد 
 و ادام��ه نگرانی هموطن��ان در مناطق زلزله زده،

 تمام��ی نمایندگی ه��ای ایس��اکو و اکی��پ های 
امدادی در این حوزه تا اعالم وضعیت عادی در 

آماده باش خواهند بود. 

 تداوم مذاکره شرکت های هندی 
در توسعه زیرساخت های چابهار 

مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به 
آغاز سرمایه گذاری ش��رکت های هندی در توسعه 
زیرس��اخت های چابه��ار از تداوم مذاک��ره با این 
 کش��ور برای حضور در راه آه��ن این بندر خبر داد.

 محمد راستاد در گفت وگو با ایسنا با بیان این مطلب، 
اظه��ار کرد: یکی از اصلی ترین پروژه هایی که برای 
توسعه دریایی ایران در دستور کار قرار داشته، بهبود 
زیرساخت های چابهار برای قرار گرفتن این بندر در 
فهرست مهم ترین بنادر ترانزیت و ترانشیپ در منطقه 
است. به گفته وی، یکی از اصلی ترین بخش هایی که 
چابهار می تواند در آن مطرح ش��ود، قرار گرفتن در 
مسیر ترانزیتی هند به آسیای میانه و افغانستان است 
که از این رو هندی ها در قراردادهای رس��می طرح 
سرمایه گذاری در این بندر را نهایی کردند. مدیرعامل 
س��ازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: ایران نیز در 
کنار برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذار خارجی 
طرح های��ی را برای وارد ک��ردن تجهیزات جدید به 
چابهار اجرایی کرده ک��ه تاکنون دو محموله از این 
تجهیزات وارد چابهار شده اند و محموله های بعدی 
نیز طبق برنامه زمان بندی وارد این بندر خواهند شد. 
راس��تاد گفت: طرف هندی پیش از این عالقه خود 
برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف این بندر 
را اعالم کرده و در زمینه راه آهن نیز مذاکراتی میان 
دو طرف انجام ش��ده است. به گفته معاون وزیر راه، 
در حال حاضر این مذاکرات به توافق قطعی نرسیده 
اما احتمال آنکه در آینده نزدیک خبرهای جدید در 
رابطه با آن اعالم شود، وجود دارد. در حال حاضر 
کار اجرایی در خ��ط ریلی چابهار ادامه دارد و این 
طرح با س��رمایه گذاری داخلی انجام شده، پیگیری 
می ش��ود. خط ریلی چابهار که در حال حاضر در 
چهار فاز متفاوت در دست ساخت است، این بندر 
را به زاهدان و ش��بکه ریلی مرکزی کش��ور متصل 
خواهد کرد. طرح جامع در نظر گرفته شده به بندر 
ریل چابهار به مرزهای شمال شرقی ایران و اتصال 

مستقیم آن به آسیای میانه است.

خبرنامه

  نقش مخرب
  خودروسازان 

در آلودگی هوا  

تفاهم- گ��روه خ��ودرو: یک کارش��ناس 
صنعت خودرو گفت: خودروس��ازان با ادامه تولید 
برخ��ی خودروهای قدیمی و آالینده نقش مخربی 
در آلودگی هوای شهرها دارند. امرا... امینی اظهار 
کرد: متاس��فانه با فرا رس��یدن فصل سرما به دلیل 
پدیده وارونگ��ی هوا، آلودگی هوای کالنش��هرها 
افزایش می یاب��د. وی با بیان اینکه خودروها یکی 
از منابع اصلی آلودگی هوا در کالنش��هرها هستند، 
خاطرنشان کرد: در این زمینه خودروسازان با ادامه 
تولید برخی خودروهای قدیمی نقش مخرب اصلی 

را بر عهده دارند. 
امینی با بیان اینکه با توقف تولید خودروهای 
قدیم��ی و بی کیفیت مطمئنا آلودگی هوای ناش��ی 
از ت��ردد خودروها کاهش خواه��د یافت، تصریح 
ک��رد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید فش��ار 
 بر خودروس��ازان را افزایش دهد تا این شرکت ها

 هرچه زودتر ملزم به از رده خارج کردن خودروهای 

قدیمی و آالینده شوند. امینی در پایان خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر خودروسازان بین المللی برای 
کاهش آلودگی هوا به س��مت تولی��د خودروهای 
هیبری��دی و برق��ی حرک��ت کرده ان��د بنابرای��ن 
 خودروس��ازان داخل��ی نیز باید هر چه س��ریع تر

 ملزم به تولید خودروهای برقی و پاک شوند.
 لزوم پرداخت هزینه توسط خودروهای

 تک سرنشین برای تردد در شهر 
همچنین عضو کمیس��یون بهداش��ت و درمان 

مجلس شورای اس��المی نیز بحث آلودگي هوا را 
یکي از مسایل مهم کالنشهرهاي کشور عنوان کرد 
و افزود: در دنیاي توس��عه یافته مساله آلودگی هوا 
منحصر به کش��ور ما محدود نمی شود و این مساله 
در کشورهاي دیگر  نیز وجود دارد و راهکارهاي 
متفاوت براي مقابله به آن اتخاذ ش��ده است. احمد 
حم��زه از دالی��ل عمده آلودگی هوا در ش��هرهای 
بزرگ را ازدیاد خودروها و بنزین غیر اس��تاندارد 
عن��وان کرد و ادام��ه داد: باید برای آلودگی هوا در 

کالنشهرها، راهکاری مناسب تشویقی و تنبیه ای 
در نظر گرفته ش��ود و خودروهای تک سرنش��ین 
برای تردد در ش��هر ملزم به پرداخت هزینه شوند، 
البته این مس��اله مستلزم ساماندهی و فراهم سازی 
سیس��تم حمل و نقل عمومی است. وی با تاکید بر 
اینکه الزم اس��ت، پاک س��ازی هوا از آالینده ها 
مرحله به مرحله صورت گیرد، افزود: در این راستا 
استانداردس��ازی بنزین از گام ه��ای موثر در این 
زمینه است. فرهنگ س��ازی در راستای فراگیری 
اس��تفاده از سیس��تم حمل و نق��ل عمومی و عدم 
اس��تفاده از خودروهای تک سرنشین می تواند از 
گام های موثر بعدی باشد. حمزه با بیان اینکه باید 
مش��وق هایی را برای افرادی که به پاک ماندن هوا 
کمک می کنند نیز در نظر گرفته شود، ادامه داد: در 
این راستا فرهنگ اس��تفاده از دوچرخه را تقویت 
کنیم و روزهایی را برای عدم خروج خودروها در 

شهر در نظر بگیریم.

صنعت خودرو

تفاه��م- گ��روه گ��زارش: رئیس س��ازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران در حاشیه افتتاح 
نمایش��گاه قطعات خودرو، گفت: امسال با وجود 
 مش��کل کس��ب و کارها، در صنعت قطعه س��ازی 
خ��ودرو افزای��ش تولید و اش��تغال داریم. منصور 
معظمی با بیان اینکه در همه قراردادهای خودرویی 
 با شرکای خارجی یکی از بندها، ارتقای قطعه سازی 
داخل��ی اس��ت، افزود: در ق��رارداد س��ایپا، ایران 
خودرو و هم در قرارداد سازمان گسترش بندهایی 
وجود دارد که ش��رکت های پژو، رنو و س��یتروئن 
باید قطعه س��ازان ایرانی را ارتقا دهند تا به شبکه 
جهانی قطعه س��ازی پیوند بخورند که این کار در 
س��ایپا و ایران خودرو آغاز شده است. وی اضافه 
کرد: همه قرارداده��ای خودرویی را مطالعه کردم 
و هی��چ جای نگرانی ب��رای قطعه س��ازان وجود 
ندارد زیرا خواس��ت وزارتخانه از خودروس��ازان 
و س��ازمان گسترش این اس��ت که به قطعه سازان 
داخلی در قراردادهای توجه ویژه ش��ود و به طور 
نمونه در بحث سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران )ایدرو( 15 قطعه س��از تولی��دات صادراتی 

دارند که بناست به 60 قطعه ساز افزایش یابد.
داخ��ل  س��اخت  می��زان  درب��اره  معظم��ی 
خودروهای تولید مشترک، گفت: در همه قراردادها 

خودروس��ازان و ش��رکای خارجی ش��ان موظف 
ش��دند با 40 درص��د تولید داخل اق��دام به تولید 
مش��ترک کنند اما وقتی قراردادی می بندید دوره 
زمانی برای اج��را دارد و تا زمان اجرا وزارتخانه 
اجازه داد که با درصدی کمتری از س��اخت داخل 
این خودروها وارد بازار ش��ود ام��ا در عین حال 
سیاس��ت وزارتخانه این اس��ت که خودروس��ازان 
حداقل 40 درصد س��اخت داخل را رعایت کنند 
اگر غیر از این باش��د اجازه ورود خودرو به بازار 
داده نمی شود. وی با بیان اینکه قطعه سازی ایران 

در این س��ال ها رشد خوبی داش��ته است، افزود: 
س��ال گذش��ته یک میلیون و 350 هزار دس��تگاه 
خودرو تولید کردیم که امس��ال ب��ه یک میلیون و 
650 هزار دس��تگاه و در صنعت چشم انداز به سه 
میلیون دس��تگاه خودرو خواهد رسید البته حضور 
1200 شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه های 
امس��ال نیز مؤید رشد قطعه س��ازی و استقبال از 

نمایشگاه قطعات خودرو است. 
گفتنی است؛ دوازدهمین نمایشگاه بین المللی 
قطعات، لوازم و مجموعه ه��ای خودرو تهران که 

بزرگتری��ن نمایش��گاه بین المللی قطع��ات، لوازم 
 و مجموع��ه های خ��ودرو خاورمیانه محس��وب 
می ش��ود، روز گذش��ته با حضور منصور معظمی 
مع��اون وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت و ب��ا 
مش��ارکت هزار و 80 ش��رکت داخلی و خارجی 
در محل دائمی نمایش��گاه ه��ای بین المللی تهران 
گش��ایش یافت. در این نمایش��گاه ش��رکت ها و 
نماین��دگان 23 کش��ور از مناط��ق مختلف جهان، 
جدیدترین تولیدات و خدمات خود را در معرض 
دی��د عالقمندان قرار دادند. ترکی��ه، چین، تایوان، 
ک��ره جنوبی، هند، آلمان، هلن��د، ایتالیا، دانمارک، 
بلژیک، لهس��تان، امارات متح��ده عربی، اتریش، 
اس��ترالیا، اسپانیا، ژاپن، س��وئد، فرانسه، انگلیس، 
آرژانتین، رومانی، برزیل و اندونزی کش��ورهایی 
هس��تند که در نمایش��گاه قطعات خ��ودرو تهران 
حضور دارند. در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی 
قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو تهران بیش 
از هزار و 80 ش��رکت داخل��ی و خارجی حضور 
دارند که از این تعداد 570 ش��رکت داخلی و 510 
ش��رکت خارجی هستند. این نمایشگاه بین المللی 
ت��ا 25 آبان ماه ه��ر روز از س��اعت 9 تا 17 در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آماده 

بازدید عالقمندان است. 

آغاز نمایشگاه بین المللی خودرو با حضور 510 شرکت خارجی

افزایش  تعداد قطعه سازان صادرکننده به 60 شرکت

انتشار فهرست نمایندگی های رسمی واردکننده خودرو 
دارای مجوز پیش فروش 

تفاه��م- گروه خودرو: مدی��ر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت،  معدن و تجارت فهرس��ت 
ش��رکت های نمایندگی رس��می وارد کننده خودرو دارای مجوز پیش فروش را اعالم کرد. امیر حس��ین قناتی 
ب��ا اعالم این خبر افزود: این اقدام در جهت رعایت آیی��ن نامه اجرایی قانون حمایت مصرف کنندگان خودرو 
مصوب هیأت وزیران و نیز جلوگیری از پیش فروش خودروهای وارداتی از س��وی ش��رکت های فاقد مجوز 
اس��ت. مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت گفت: بر این اس��اس نام 15 مدل خودرو با ذکر 
ش��رکت های وارد کننده رس��می به عنوان خودروهای مجاز برای پیش فروش اعالم ش��دند که ش��رکت جهان 
نوی��ن آری��ا با دو مدل خ��ودروی NISSAN JUKE و NISSAN XTRAIL، ش��رکت نگین خودرو با 
دو م��دل RENAULT KOLEOS و RENAULT TALISMAN و نی��ز ش��رکت ایرتویا با 5 مدل 
 TOYOTA و T TOYOTA PRIUS ، TOYOTA LEXUS NX200 و TOYOTA CHR

RAV4 و نیز LEXUS RX200T از جمله آن ها هستند. 
مدی��ر کل صنایع خ��ودرو و نیرو محرکه وزارت صنع��ت،  معدن و تجارت افزود: همچنین ش��رکت آرین 
 )CVT( استیشن واگن MITSUBISHI ASX موتور پویا برای واردات و پیش فروش دو مدل خودروی
و نیز MITSUBISHI OUTLANDER استیش��ن واگن )CVT( و ش��رکت آری��ن موتور تابان برای 
خودروهایDS5LS ،DS6 ،DS5 ، DS3 وDS4 مجاز اعالم ش��ده اند. قناتی در ادامه گفت: شرکت کرمان 
موتور برای واردات و پیش فروش HYUNDAI SANTFE وHYUNDAI IX35 و ش��رکت آس��ان 
 TIVOLI و رامک خودرو ب��رای واردات و پیش فروش خودروی ELANTRA موتور ب��رای خودروی

نیز مجاز هستند. 
گفتنی اس��ت؛ مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از نهایی ش��دن 
دس��تورالعمل ط��رح مبارزه با قاچاق قطعات خودرو خبر داد. امیرحس��ین قنات��ی در رابطه با طرح الصاق کد 
رهگیری به قطعات وارداتی خودرو، اظهار کرد: دس��تورالعمل طرح مبارزه با قاچاق قطعات خودرو با الصاق 
کد رهگیری نهایی ش��ده و در حال حاضر آماده اجراس��ت. وی ادامه داد: الصاق کد رهگیری قطعات وارداتی 
 خودرو تمام قطعات را شامل نمی شود و تنها قطعاتی که بیشترین میزان قاچاق را در چند سال اخیر داشته اند،

 در این طرح قرار گرفته اند. مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه حدود 16 مجموعه از قطعات خودرو در این طرح قرار دارند، خاطرنش��ان کرد: علت اجرایی نشدن این 

طرح تاکنون به دلیل آن است که طرح برای بررسی های نهایی در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز است. 

عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی مصرف گرایی 
را از معضالت امروز در بازار خودرو ایران دانس��ت و گفت: در این ش��رایط باید دولت، 
خودروس��ازان و قطعه سازان داخلی نس��بت به ارتقاء کیفیت محصوالت تولیدی تالش 
بیش��تری نمایند تا نیاز بازار به س��مت خرید خودروهای خارجی سوق پیدا نکند. نبی 
ه��زار جریبی در گفتگو با خبرخودرو اظهار داش��ت: در صورتی که کیفیت خودروهای 
داخل��ی افزایش نیابد، مس��لما تمایل به خری��د خودروهای خارج��ی افزایش یافته و 
با افزایش خروج ارز از کش��ور، بس��یاری از صنایع داخلی در راس��تای افت تقاضای 
محصوالت داخلی زمین گیر خواهند شد. وی بخشی از علت رکود و بیکاری در کشور 
را ناش��ی از عدم نظارت کافی بر تولیدات داخلی و تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی 
دانس��ت و اف��زود: در صورتی که کیفیت تولیدات افزایش یابد، بس��یاری از مش��کالت 
موجود در بازار کسب و کار خودروسازان نیز بهبود خواهد یافت. نماینده گرگان گفت: 
خودروه��ای بی کیفیت به خاط��ر امنیت جان مردم باید از چرخه تولید خارج ش��وند. 
هزار جریبی در ادامه به جریان واردات خودرو بر روند تولید خودروس��ازان در کش��ور 
پرداخت و تصریح کرد: مسلما واردات خودروهای با سطح کیفی باال و خدمات پس از 
فروش مناس��ب، مشکلی برای تولید در کشور ایجاد نخواهد کرد اما اینکه خودروهایی 
به واسطه رانت، وارد کشور شوند، مسلما باعث ورشکستگی صنایع بزرگ خودروسازی 

در کشور خواهد شد.
ای��ن نماین��ده مجلس در ادامه به اهمیت صادرات در صنعت خودرو اش��اره کرد و 
گفت: کیفیت، تضمین کننده صادرات اس��ت در صورتی که خودروهای داخلی با کیفیت 
باال و قیمت مناس��ب تولید ش��ود، بی ش��ک توسعه صادرات و س��ودآوری مطلوبی را 
برای خودروس��ازان به دنبال خواهد داشت. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس ش��ورای اسالمی با توجه به افزایش تمایل به واردات خودرو، تاکید کرد: اکنون 
 افزایش واردات ضربه به تولید و اشتغال است از این رو باید جلوی واردات بی رویه و

 غیر ضروری در کش��ور گرفته ش��ود. هر چند همزمان باید مانع از توس��عه قاچاق در 
کشور گردید.

 تاثیر جریان واردات خودرو 
بر روند تولید خودروسازان کشور 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن عنوان کرد:

احیای تاالب های استان نیازمند اعتبار مناسب
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن بیان کرد: 
بنا به پیشنهاد اس��تاندار گیالن، کتابچه ای از ظرفیت های 
ملی بودجه 96 که می تواند در خدمت بودجه استان باشد 
را تهی��ه کردیم.دکتر کیوان محمدی از مدیران دس��تگاه ها 
خواست پیشنهادات خود را برای بودجه 97 ارسال کنند، 
گفت: اولویت ه��ای گیالن را ط��ی 11 محور طبقه بندی 
کردیم. وی خطر اصلی در استان را محیط زیست به ویژه 
زباله و پسماند دانست که باید به طور جدی به آن پرداخته 
شود و تصریح کرد: اخیرا مسئله پسماند در منطقه سراوان 

مشکالتی را ایجاد کرده است که باید به عنوان اولویت به این مسئله رسیدگی شود.این مقام مسئول، تامین اعتبار 
الزم جهت تکمیل پروژه های تاسیسات فاضالب استان با توجه به مسائل پزشکی را دومین اولویت دانست و عنوان 
کرد: تامین اعتبار جهت طرح های آبرسانی شهری و روستایی به منظور برخورداری مردم از آب سالم و بهداشتی 
س��ومین اولویت گیالن اس��ت.وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت های گردشگری و مرمت آثار باستانی به منظور 
ارتقای صنعت گردشگری و اشتغالزایی نیازمند تامین اعتبار الزم است، خاطرنشان کرد: بهسازی و احداث محورهای 
 مواصالتی به منظور کاهش حجم ترافیک، بهبود عبور و مرور و کاهش تصادفات و تامین اعتبار جهت احداث راه آهن 
قزوین – رشت انزلی – آستارا از دیگر اولویت های گیالن هستند.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن از 
بهسازی راه های مواصالتی استان که دارای پیشرفت فیزیکی هستند به عنوان اولویت هشتم یاد کرد و متذکر شد: با 
توجه به اینکه عمده فعالیت گیالن کشاورزی است، اما در غرب استان با مشکل کم آبی در برخی از سال ها مواجه 
هستیم لذا تکمیل سدها باید مد نظر قرار گیرد.وی احیای تاالب انزلی و سایر تاالب های استان را نیازمند اعتبار 
مناسب دانست و خاطرنشان کرد: تامین اعتبار برای طرح های برق رسانی و بازسازی شبکه های فرسوده )به ویژه طی 

دو برف سال گذشته( آخرین اولویت گیالن در بودجه 97 است.

شهردار رشت خبر داد

راه اندازی اتاق شکوفایی شهر در آذرماه
شهردار رشت با بیان اینکه اتاق شکوفایی شهر رشت با 
 تکیه بر توان نخبگان و فعالین اجتماعی این شهر راه اندازی 
خواهد ش��د گفت: کارگ��روه های مختلفی ب��رای آن در 
نظر گرفته شده است.عضو ش��ورای بین المللی شاخص 
شکوفایی شهری افزود: اتاق شکوفایی شهر رشت متشکل 
از کارگروه هایی خواهد بود که حوزه های مختلف از جمله 
اقتصاد، محیط زیست، مهندسی، پزشکی، فرهنگی، ورزشی 
 و... را پوش��ش ده��د و به تخصص، تجرب��ه و علم، نگاه 
توسعه گرایانه، تاثیرگذاری در استان و دغدغه مدار بودن 

برای پیشرفت شهر در انتخاب اعضای کارگروه پرداخته خواهد شد.دکترمسعود نصرتی با تاکید بر اینکه شهر باید در 
همه حوزه ها به شکوفایی و بالندگی دست یابد تصریح کرد: برنامه های شکوفایی شهری به منظور تحقق اهداف توسعه 
پایدار پیگیری می شود و از جمله عوامل موثر می توان به توسعه زیرساخت  ها، پایداری محیط زیست، ارتقای کیفیت 
زندگی، انسجام و عدالت اجتماعی و برابری، حکمروایی شهری و قانون گذاری و بهره وری برای شکوفایی شهرها اشاره 
کرد.شهردار رشت در ادامه اظهار داشت: از روز انتخاب به عنوان شهردار رشت و حتی پیش از صدور رسمی حکم به 
دنبال شکوفایی و بالندگی هرچه بیشتر این شهر بودم و طی این مدت به رصد کردن و تحلیل شرایط و منابع طبیعی و 
انسانی و فرصت های موجود پرداختم.وی خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش مهاجرت به شهرها و رشد جمعیت باید 
تدابیر جدیدی در راستای مدیریت شهری اندیشیده شود تا ضمن توسعه زیرساخت های عمرانی، فضایی پرنشاط و توام 
با آرامش و رفاه برای شهروندان فراهم شود.دکتر مسعود نصرتی در پایان تصریح کرد: مدیریت شهری رشت به دنبال 
ساختن شهری شکوفا در همه حوزه ها برای نسل امروز و فردا است و قصد دارد با راه اندازی اتاق شکوفایی شهری از 

ظرفیت های موجود برای تحقق این اهداف بهره مند شود.وي گفت: اتاق شکوفایی شهر رشت آذر ماه افتتاح خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
گیالن مطرح کرد:

اعالم طرح های پژوهشی 
شرکت آبفار گیالن

مدیرعام��ل ش��رکت آب و 
فاضالب روس��تایی گیالن گفت: 
طرح های پژوهشی شرکت آب و 
فاضالب روس��تایی گیالن اعالم 
ش��د. مدیرعامل ش��رکت آب و 
فاضالب روس��تایی گیالن گفت: 
پژوهشگران می توانند در اجرای 
34 طرح اولویت دار این شرکت 
مش��ارکت کنند.مهندس محبعلی 
 رن��ج ور اف��زود: ای��ن ط��رح ها 
در ح��وزه ه��ای تاسیس��ات و 

تجهیزات شبکه آب و فاضالب، بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از 
انرژی های نو، ارتقاء و بهینه سازی در شبکه ی توزیع آب، کیفیت، تصفیه 
 و فناوری های نوین گندزدایی آب، برون سپاری و خصوصی سازی، 
نظام های نوین مدیریتی و اجرایی و غیره اس��ت.مدیرعامل شرکت 
 آب و فاضالب روس��تایی گیالن تصریح کرد: افراد عالقمند به انجام 
طرح های پژوهش��ی جهت کسب اطالعات بیشتر به اداره تحقیقات 

شرکت آبفار گیالن مراجعه کنند. 

ویژه استان گیالن

    

    

    

    


