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تولید اتوبوس افزایش یافت
دی م��اه امس��ال تولید انواع اتوب��وس به طور 
میانگین ۲۰.۱ درصد افزایش یافت. به گزارش ایسنا، 
در این مدت تولید انواع اتوبوس از ۱۳۴ دستگاه در 
دی ماه س��ال گذشته به ۱۶۱ دستگاه رسید. دی ماه 
امسال تولید انواع اتوبوس در عقاب افشان صعودی 
بوده و از ۱۰۰ دس��تگاه در دی م��اه ۱۳۹۵ به ۱۵۴ 
دس��تگاه افزایش یافت. تولی��د این محصول در آکیا 
دویچ نیز به چهار دستگاه رسید. دی ماه سال گذشته 
تولید اتوبوس در این شرکت متوقف بود. در این مدت 
تولید انواع اتوبوس در پیشرو دیزل آسیا نیز از صفر 
دس��تگاه در دی ماه ۱۳۹۵ به س��ه دستگاه افزایش 
یافت. برخالف این ش��رکت ها اما تولید اتوبوس در 
ایران خودرو دیزل متوقف ش��ده و از ۳۴ دستگاه در 

دی ماه سال گذشته به صفر کاهش یافت.

آغاز تحویل فورد جی تی در اروپا
فورد جی تی باالخره وارد اروپا ش��ده اس��ت 
و کمپانی تحویل مدل های س��فارش داده ش��ده را 
 به مش��تریان منتظر آغاز کرده اس��ت. ب��ه گزارش 
خب��ر خودرو، یکی از نخس��تین مدل ه��ا امروز در 
کپنهاگ دانمارک، به جیسون وات، راننده مسابقه ای، 
طی مراسمی ویژه تحویل داده شد. هرچند، این یک 
فورد جی تی معمولی نخواهد بود، زیرا وات در سال 
۱۹۹۹ در پ��ی یک تصادف حین مس��ابقه از کمر به 
پایین فلج شده است. در نتیجه، این خودرو به گونه ای 
سفارشی سازی شده است که فقط با استفاده از دست 
بتوان با آن کار کرد. این مدل همچنین به یک باربند 
مجهز شده است تا وات بتواند به راحتی ویلچرش را با 
 آن جابجا کند. برخالف معلولیت، وات با فورد جی تی 
بیگانه نیست و هم اکنون یک مدل ۲۰۰۵ این خودرو 
را با تغییراتی مشابه در اختیار دارد. وی که آدم شوخ 
طبعی هم هس��ت، در این مورد گفته: "فورد جی تی 
من به احتمال زیاد س��ریع ترین خودروی دنیاس��ت 
ک��ه می توانید آن را در یک پارکینگ ویژه معلول ها 
پارک کنید!" این ابرخودرو که در نمایشگاه دیترویت 
۲۰۱۵ رونمایی شد، نیروی خود را از یک موتور ۳.۵ 
لیتری اکوبوست شش سیلندر خورجینی با ۶۴7 اسب 
 بخار نیرو و 7۴۴ نیوتن متر گش��تاور تامین می کند.

 ای��ن موتور به یک گیربکس هف��ت دنده دوکالچه 
متصل شده که حداکثر سرعتی برابر با ۳۴7 کیلومتر بر 

ساعت برای آن به ارمغان می آورد.

بروز رسانی فورد ترانزیت کانکت
نمایش��گاه خودروی شیکاگو معموال مراسمی 
 خسته کننده است، خودروسازان تالش می کنند مهم ترین

 معرفی ه��ای خ��ود را برای نمایش��گاه خودروی 
دیتروی��ت، لس آنجلس یا نیویورک نگ��ه دارند. به 
گزارش خبرخودرو، اما با این حال فورد با ترانزیت 
کانکت به روز شده خود کمی در این نمایشگاه خبرساز 
شده است. مدل ۲۰۱۹ این مینی ون کاربردی فورد به 
تکنولوژی های روز و نیرومحرکه های جدید مجهز 
خواهد شد. از همه مهم تر آن که یک موتور احتراق 
فشرده برای این خودرو در آمریکای عرضه خواهد 
ش��د که یک نسخه ۱.۵ لیتری اکوبلو دیزلی است که 
دارای مصرف سوخت ۱ لیتر در هر ۱۲.7 کیلومتر در 
بزرگراه خواهد بود. اما اگر F-۱۵۰ دیزلی نیز در راه 
باش��د، این خودرو باید عملکردی خیلی بهتر داشته 
باشد. هم چنین یک موتور ۲.۰ لیتری چهار سیلندر 
بنزینی با سیستم استارت استاپ که به کاهش مصرف 
 س��وخت کمک می کند، نیز برای ای��ن خودرو ارائه

 می شود. هر دوی این موتورها به گیربکس اتوماتیک 
هشت سرعته متصل هستند. هنوز توان این موتورها 
 اعالم نشده است. در کابین این خودرو مجموعه ای

 از تکنولوژی های جدید تعبیه ش��ده اس��ت. ترمز 
اضطراری خودکار و کمک پیش��گیری از تصادف با 
شناس��ایی عابرپیاده و مودم بی سیم ۴G LTE که 
قابلیت پش��تیبانی از ۱۰ دستگاه را دارد از تجهیزات 
این خودرو هستند. رانندگانی که خواهان ویژگی های 
بیش تر هس��تند می توانند از نمایشگر لمسی سیال 
۶.۵ اینچی انتخابی روی داش��بورد این خودرو بهره 
ببرند. همچنین کروز کنت��رل انتخابی، مانیتور نقاط 
کور با هشدار ترافیک پشت و کمک ثبات در مسیر 
برای این خودرو موجود است. ترانزیت کانکت برای 
مدل ۲۰۱۹ با دو اندازه متفاوت فاصله بین دو محور 
ارائه می شود و دارای ساختار پنج یا هفت سرنشین 
خواهد بود. سه نسخه XL، XLT و تیتانیوم برای این 

خودرو موجود هستند.

خبرنامه

رونمایی  از »اوتلندر پالگین هیبرید« 
امشب اولین شاسی بلند پالگین هیبرید کشور 
از سوی آرین موتور پویا نماینده رسمی میتسوبیشی 
در ای��ران رونمایی و معرفی خواهد ش��د. به گزارش 
پرش��ین خودرو، با پشت سر گذاشتن بحران در بازار 
خودروه��ای وارداتی و خصوصا هیبریدی ها، آرین 
موتور تصمیم به رونمایی از شاسی بلند پالگین هیبرید 
میتسوبیش��ی اوتلندر با نام PHEV گرفته اس��ت. 
علی شکوهی-مدیر بازاریابی گروه آرین موتور، در 
خصوص ورود اولین شاس��ی بلن��د برقی به ایران در 
نمایش��گاه خودرو اصفهان گفت: آرین موتور مدت 
هاس��ت که قصد معرفی این خودرو را داشته است و 
حتی برای نمایشگاه خودروی تهران نیز برنامه معرفی 
این محصول را داشتیم اما بسته بودن سامانه واردات 
و نامشخص بودن قوانین و تعرفه های جدید ما را از 
این امر بازداشت. وی ادامه داد: با تمام مشکالتی که 
وجود داشت و اینکه تعرفه وارداتی هیبرید ها افزایش 
پیدا کرد اما آرین موتور بر اساس قولی که به مشتریان 
ایرانی خود داده بود، اولین شاسی بلند پالگین هیبرید 

را به بازار ایران معرفی می کند.

تحویل خودروهای ثبت نامی کرمان موتور  
به مشتریان

  معاون ف��روش و بازاریابی کرم��ان موتور به 
برخی ش��ایعات مبنی بر اخذ مابه التفاوت مرتبط با 
افزایش تعرفه های گمرکی در خصوص خودروهای 
وارداتی برای ثبت نامی های این شرکت که با قیمت 
قطعی انجام پذیرفته بود، پاسخ داد. به گزارش پرشین 
خودرو، حسن اکبری، در این خصوص گفت: تاکنون 
هی��چ مبلغی مازاد بر قیمت قطعی زم��ان ثبت نام از 
مشتریان خود چه در زمینه خودروهای تولیدی و چه 
وارداتی دریافت نش��ده است. وی با توجه به جایگاه 
مش��تری مداری در مجموعه صنایع خودروس��ازی 
کرمان، اظهار داشت: تمام مشتریان خودروهای کرمان 
موتور براساس قیمت قطعی ثبت نامی، خودروهای 
خود را دریافت خواهند کرد. معاون فروش و بازاریابی 
کرمان موتور در پایان با بیان اینکه احتمال تاخیر در 
تحویل برخی خودروها به مشتریان محترم این شرکت 
وجود دارد، خاطرنش��ان کرد: به رغم هرگونه تاخیر 
احتمالی، خودروهای مشتریان با قیمت قید شده در 

قرارداد آنها تحویل خواهد شد.

   عرضه محصول جدید جیلی 
توسط خودروسازان بم

خط بدنه سازی پیشرفته خودروسازان بم برای 
تولید خودروهای جیلی در مجموعه اقتصادی ارگ 
جدید بم به بهره برداری رس��ید. به گزارش خبرنگار 
پرش��ین خودرو، در مراس��می با حضور مدیرعامل 
گروه صنایع خودروس��ازی کرمان، س��هامداران این 
گروه خودروسازی و دیگر مسئوالن صنعتی و دولتی 
شهرس��تان بم، خط بدنه سازی شرکت خودروسازان 
بم، با ظرفیتی برابر ۱۵۰ دس��تگاه در روز برای تولید 
خودروهای سواری جیلی راه اندازی شد. در حاشیه 
این مراس��م اعالم ش��د ک��ه به زودی پی��ش فروش 
محصول جدید جیلی از طریق شبکه گسترده ومطمئن 
خودروس��ازان بم در سراسر کشور آغاز می شود تا 
مش��تریان جویای کیفیت، زیبایی و قیمت و شرایط 
مناس��ب فروش را به مقصودش��ان برسانند. شرکت 
خودرو سازان بم یکی از مجموعه های تولیدی گروه 
صنایع خودروسازی کرمان می باشد و از سال ۱۳۹۶ 
تولید وعرضه یکی از اقتصادی ترین و با کیفیت ترین 
خ��ودرو های بازار را با همکاری ش��رکت جیلی در 
ایران آغاز کرده و توانس��ته اس��ت که در مدت زمان 
کوتاه��ی تقاضای ب��ازار خودرو های مح��دوده ۵۰ 
میلیون را تح��ت تاثیر خود قرار دهد. خودرو جیلی 
جی.س��ی۶ یکی از پر طرفدارتری��ن خودروهای با 
کیفیت در بازه خودروهای اقتص��ادی در بازارهایی 
چون چین، روسیه و خاورمیانه است وتا کنون تعدادی 
نزدیک به ۶۵۰ هزار دس��تگاه از این خودرو فروخته 
شده است که به خوبی نشان دهنده دانش وتکنولوژی 
گ��ران قیمت اروپایی و حتی ژاپنی بکار رفته در این 
خودرو می باشد. شرکت جیلی هلدینگ با تغییر رویه 
استراتژیک که از سال ۲۰۱۲ در مجموعه خود ایجاد 
کرد و با خرید سهام شرکت های تراز اولی مانند ولوو، 
نسلی از خودرو ها را آفریده است که در سال ۲۰۱7 
با ثبت رکورد فروش یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه 
در بازار گس��ترده چین، خود را بعنوان یک ش��رکت 

کامال متمایز مطرح کرده است.

خبرنامه

ورود هواپیمای 
سوخو سوپر جت 

 روسی 
به فرودگاه مهرآباد

 تفاهم- گروه حمل و نقل: دبیر انجمن شرکت های
 هواپیمای��ی از ورود یک فروند هواپیمای س��وخو 
س��و پرجت ۱۰۰ همراه با تیم مهندسی این هواپیما 
ب��ه فرودگاه مهرآباد برای معرفی قابلیت های آن به 

شرکت های هوایی خبر داد.
مقصود اسعدی سامانی در حاشیه مراسم معرفی 
ای��ن هواپیما در جمع خبرنگاران افزود: این هواپیما 
بی��ن ۲۰ تا ۲۵ میلیون دالر قیم��ت دارد و اجاره یا 
خری��د آن نیازمند مج��وز اداره خزانه داری آمریکا 
)اوفک( نیست. وی با بیان اینکه چند شرکت ایرانی 
برای استفاده از این هواپیما ابراز عالقه کرده اند، اظهار 
داش��ت: اکنون ۱۰ درصد پروازه��ا در ۴۵ فرودگاه 
کش��ور انجام می ش��ود و اس��تفاده از هواپیماهای 
 کوچ��ک در ای��ن ف��رودگاه ها برای ش��رکت های

 هوای��ی صرفه اقتص��ادی دارد که در عمل می تواند 
ای��ن فرودگاه ها را به یکدیگر متصل کند. س��امانی 
خاطرنش��ان کرد: این هواپیما س��اعت هفت دیروز 
 وارد فرودگاه مهرآباد ش��د و قرار است ظرفیت های

  آن توس��ط ش��رکت روس��ی ب��رای ش��رکت های 
هواپیمایی معرفی شود.

امانی ادامه داد: این هواپیما در نمایشگاه هوایی 
۲۰۱8 سنگاپور ش��رکت کرده بود که در مسیر خود 
به مس��کو، روز دوش��نبه وارد تهران شد و در همین 
روز هم به روس��یه پرواز کرد. بر اساس این گزارش، 
آذر ماه سال گذشته »الکساندر نوواک« وزیر انرژی 
روس��یه از برنامه کش��ورش برای فروش هواپیمای 

س��وپر س��وخو۱۰۰ به ایران خبر داده و گفته بود: 
هدف از این اقدام، افزایش همکاری های اقتصادی و 
تجاری دوجانبه اس��ت. سوخو سوپر جت ۱۰۰ یک 
هواپیمای مسافربری جت منطقه ای با ظرفیتی بین 7۵ 
تا ۹۵ صندلی است که شرکت روسی سوخو از سال 
۲۰۰۰ میالدی طرح ساخت آن را کلید زد و از سال 
۲۰۰8 میالدی وارد صنعت هوایی جهان شد. امکان 
خرید هواپیماهای نو مسافربری از بندهای مهم برنامه 
جامع اقدام مشترک ایران و گروه ۱+۵ بود که زمینه 
نوس��ازی ناوگان هوایی ای��ران را فراهم کرد. طی ۲ 
سال گذشته شرکت های هواپیمایی ایران قراردادهای 
خرید هواپیما با ش��رکت های ایرباس، بوئینگ و اِی 
تی آر ایتالیا را به امضا رس��انده اند که تعدادی از این 

هواپیماها به ناوگان هوایی کشور پیوسته است.

حمل ونقل هوایی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاش��یه نشست 
اس��تانداران با حضور در جمع خبرنگاران، در واکنش به 
این پرس��ش که آیا رأی دیوان عدالت اداری برای ابطال 
مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مالک عمل خواهد 
ب��ود یا خیر، گفت: فعاًل در این باره چیزی ابالغ نش��ده 
و رأی دیوان قانونی اس��ت، ام��ا در حال حاضر مصوبه 
هیأت وزیران مالک عمل تعرفه واردات خودرو است. به 
گزارش فارس، محمد شریعتمداری با اشاره به اینکه در 
نشست برخی موانع بخش تولید در حوزه تسهیالت بانکی 
برداشته شد، اظهار داشت: واحدهای تولیدی درخواستی 
درباره تجدی��د ارزیابی وثایق خود نزد نظام بانکی ارائه 
کرده بودند و مقرر شد بانک مرکزی درباره این موضوع 
موافقت کند، چرا که وثایق فعلی تولیدکنندگان عالوه بر 
تکاپوی تسهیالت فعلی شان، می تواند به عنوان وثیقه ای به 
عنوان دریافت تسهیالت جدید باشد. وی افزود: مصوبه 
امروز موجب می شود تا بخشی از تولیدکنندگان در حوزه 

تأمین وثایق، تسهیالت جدیدی را دریافت کنند.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود 
ابطال مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو توسط هیأت 
عمومی دی��وان عدالت اداری، تصمی��م جدیدی در این 
باره گرفته ش��ده است یا خیر، گفت: رأی هیأت عمومی 
دیوان عدالت اداری قانونی است و در حال حاضر انجام 
واردات خودرو با مصوبه فعلی هیأت وزیران مالک عمل 

خواهد بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاس��خ به 
این سؤال که آیا خودروهای وارداتی در گمرکات کشور 
براساس تعرفه های افزایش یافته ترخیص خواهند شد یا 
خیر، گفت: مصوبه هیأت وزیران مالک واردات خودروها 
خواه��د بود و ای��ن مصوبه هیچ تغییری نکرده اس��ت. 
ش��ریعتمداری درباره اینکه آیا مصوبه هیأت وزیران با 
تعرفه های جدید و افزایش یافته در خصوص خودروهای 
وارداتی مالک عمل است، گفت: این مصوبه قدیم و جدید 
ندارد و تنها مصوبه هیأت وزیران مالک عمل خواهد بود. 
وی در ادامه از پذیرفتن پروانه بهره برداری معادن به عنوان 
وثایق نظام بانکی خبر داد و گفت: با دس��تورالعملی که 
ظرف یک هفته توس��ط معاون معدنی و صندوق بیمه ای 
طراحی خواهد شد، شبکه بانکی پروانه بهره برداری معادن 

را به عنوان وثایق خواهند پذیرفت.

تفاهم-گ��روه خ��ودرو: پی��ش بینی ش��رکت های 
 خودروساز از تولید سال ۱۳۹۶ نشان می دهد این شرکت ها 
مجموعاً ح��دود ۳ درصد کاهش تولید برای خودروهای 
سواری در س��ال ۱۳۹۶ خواهند داش��ت. گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس نش��ان می دهد تولید وس��ایل نقلیه 
موتوری بیش از 7۵ درصد از بخش وسایل نقلیه موتوری، 
تریلر و نیم تریلر را تش��کیل می دهد. در ادامه به بررسی 
وضعیت تولیدات خودرو در کشور پرداخته می شود. آمار 
هفت ماهه تولیدات خودرو نش��ان می دهد تولید خودرو 
در س��ال جاری رشد چش��مگیری داشته است به طوری 
که تولید خودروهای سواری از حدود ۶۹۲ هزار دستگاه 
به 8۲۲ هزار دستگاه در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۶ رسیده 
اس��ت. مجموع تولید خودرو در هفت ماهه ابتدای س��ال 
جاری رشد ۱8.8 درصدی را تجربه کرده است. عملکرد 
سه شرکت اصلی تولیدکننده خودرو )ایران خودرو، سایپا 
و پارس خودرو( نشان دهنده رشد ۱۵.۳ درصدی تولیدات 
در ۶ ماهه اول س��ال جاری است. با این حال، پیش بینی 
هر یک از ش��رکت ها از تولید سال ۱۳۹۶ نشان می دهد 
این شرکت ها مجموعاً حدود ۳ درصد کاهش تولید برای 

خودروهای سواری در سال ۱۳۹۶ پیش بینی می کنند.
در مجم��وع برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس 
بر اساس آمار عملکرد تولید ۶ ماهه، پیش بینی عملکرد 
شرکت های خودروساز و تجربه سالیان اخیر نشان می دهد 

تولیدات خودرو در س��ال جاری حدود ۱۰ درصد رشد 
خواهد داشت. صنعت خودروسازی در کوتاه مدت و میان 
مدت با تهدیدها و فرصت هایی مواجه است که می توانید 
رشد آن را تحت تأثیر قرار دهد. مهمترین فرصت های این 
صنعت انجام برخی س��رمایه گذاری های جدید با شرکای 
خارجی و در شرف بهره برداری بودن بعضی از آنها و نیز 
وض��ع مقررات و تعرفه های جدید بر واردات محصوالت 
این صنعت اس��ت. مهمترین تهدیدات نی��ز تأثیر افزایش 
ن��رخ ارز با توجیه به ارزبری نس��بتًا باالی این صنعت و 
ناتوانی برخی از محصوالت و حتی ش��رکتها در رعایت 
کردن استانداردهای 7۲ گانه جدید سازمان استاندارد ایران 
است. عالوه بر این، صنعت خودروسازی نظیر سال های 
اخیر امکان بهره برداری از ظرفیت های مازاد را نیز نخواهد 

داشت.

وزیر صنعت اعالم کرد

 مصوبه هیات وزیران؛ مالک عمل 
برای تعرفه واردات خودرو

پیش بینی خودروسازان از کاهش 
۳ درصدی تولید در سال 9۶ 

رشد ۱۱۰ درصدی واردات قطعات خودرو 
در ۱۰ ماهه ابتدایی سال

بررس��ی آمارهای تجارت خارجی نشان می دهد، 
در ۱۰ ماه ابتدایی س��ال جاری واردات قطعات منفصله 
خودرو با ساخت داخل زیر ۳۰% رشد ۱۱۰ درصدی را 
تجربه کرده اس��ت. به گزارش تسنیم، بر اساس آمارهای 
تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماهه منتهی به دی ماه سال 
ج��اری، واردات قطعات خودرو برای س��اخت اتومبیل 
)حجم موتور ۲ لیتری( با درصد س��اخت داخل زیر ۳۰ 
درصد با رشد ۱۱۰ درصدی به ۱میلیارد و ۴۰۰ میلیون 

دالر رسیده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل تنها ۶۶۶ میلیون دالر انواع قطعات 
وارد کشور شده است. همچنین واردات قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با حجم موتور 
۲۰۰۰ سی سی و ساخت داخل ۵۰ درصد به ۵۵۵ میلیون دالر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل رش��د 8۱ درصدی داشته است. به این ترتیب مجموع واردات قطعات خودرو با درصد ساخت 

داخل مورد اشاره نزدیک به ۲ میلیارد دالر بوده است.

 برگزاری پنجمین همایش 
بین المللی صنعت خودرو ایران

تفاهم-گ��روه خ��ودرو: پنجمی��ن همایش بین المللی صنع��ت خودرو ایران با حض��ور جمع کثیری از 
صنعتگران حوزه خودروسازی و قطعه سازی افتتاح می شود. 

پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران از امروز در سالن همایش های برج میالد با سخنرانی 
محمد شریعتمداری- وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز به کار خواهد کرد. در روز اول همایش خودرو ، 
سخنرانی مقامات و فعاالن این صنعت از ایران و جهان در مورد موضوعات همایش خواهد بود . بر اساس 
اعالم برگزارکنندگان همایش خودرو، پس از وزیر صنعت، مس��عود نیلی- مشاور اقتصادی رییس جمهور 

برای حاضران سخنرانی خواهد کرد.
 رئی��س هی��ات عامل ای��درو، معاون توس��عه صنایع حم��ل و نقل ای��درو، مدیرعامل گ��روه صنعتی

 ایران خودرو، مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا و قائم مقام مدیرعامل گروه عظام از دیگر سخنرانان 
ایرانی نخس��تین روز افتتاحیه همایش خودرو هس��تند. اما همایش خودرو در پله پنجم با حضور چشمگیر 
مدیران عالی رتبه صنعت خودرو جهان همراه خواهد بود. در خالل برگزاری پنجمین همایش خودرو ایران، 

پنل پرسش و پاسخ با حضور روسای انجمن های قطعه سازی برگزار می شود.

ش��هردارمنطقه ۳ تبریز ازاحداث بزرگترین پارک درون شهری 
شهر تبریز توسط این منطقه خبر داد.

ب��ه گزارش  خبرنگار م��ا در تبریز، همزمان با دهه فجر انقالب 
اس��المی، با حض��ور نماینده ولی فقیه در اس��تان و ش��هردار تبریز، 
مسیرگش��ایی امتداد خیابان ارتش آغ��از و زمینه اجرای طرح های 
شهری در محدوده های مشخصی از این پادگان کلید خورد.مهندس 
مرتض��ی موحد نیا با اع��الم این مطلب ازاح��داث بزرگترین پارک 
درون ش��هری تبریز به مس��احت ۱۰ هکتار با اجرای توافق نامه با 
ارتش  خبر داد و افزود: این پارک درضلع شمالی خیابان آزادی  و 
توسط شهرداری منطقه ۳ تبریز احداث می شود.وی ضمن قدردانی 
از حمای��ت های امام جمعه محترم تبریز ، ش��هردار تبریز وهمچنین 
فرماندهی  لش��کر ۲۱ حمزه از این طرح تصریح کرد: در راس��تای 
توس��عه فضای سبز ش��هری و تامین زمین مورد نیاز جهت ساخت  
بزرگ ترین پارک داخل شهری  با پیگیری هایی انجام شده، حدود 
 ۱۰هکتار از اراضی پادگان تبریز به این امر اختصاص یافته اس��ت .

وی افزود: با اضافه ش��دن فض��اي مش��جرودرختان قدیمي پادگان 
ارت��ش ب��ه وس��عت ۱۰ هکتاري ، این پ��ارک نقش تح��ول آفرین 
در تقویت نش��اط و توس��عه فضاهاي تفریح��ي در محدوده مرکزي 
ش��هر خواهد داش��ت.مرتضی موحدنیا با اعالم اینکه احداث پارک 
 ۱۰ هکت��اری در زمی��ن های پ��ادگان تبریز، یک ط��رح طالیی و

 منحصر بفرد برای فضای س��بز تبریز به شمار می رود، گفت: تبدیل 
پ��ادگان به پ��ارک هدیه ش��هرداری برای ش��هروندان بافت مرکزی 
تبریز خواهد بود.وی با اش��اره به اینکه بسترهای الزم برای توسعه 
فضای س��بز فراهم شده اس��ت، ادامه داد: اهمیت احداث این پارک 
ب��زرگ بیش از هر چیز به س��بب واقع ش��دن آن در مقطع مرکزی 
ش��هر تبریز است.ش��هردار منطقه ۳ اظهار نم��ود: در رویکرد جدید 
ش��هرداری منطق��ه ۳ و در جهت ارائه خدمات بهینه به ش��هروندان 
در حوزه فضای س��بز شهری س��عی داریم به مناطق و محالت نگاه 
ویژه ای داش��ته باشیم؛ شعار ما این است که در هر محله یک پارک 
وجود داش��ته باش��د تا مردم بتوانند از فضای س��بز مناسب استفاده 
کنن��د و احداث پ��ارک ۱۰ هکتاری ارتش در این راستاس��ت.وی، 
کمبود فضا جهت ایجاد فضای سبز در بافت مرکزی تبریز را یکی از 
دغدغه های مجموعه منطقه ۳ تبریز عنوان کرد و افزود: همین نکته 
اهمیت تملک و ایجاد فضای س��بز جهت بهره مندی ش��هروندان در 
این نقطه از ش��هر را بیش از پیش برجس��ته می سازد.شهردار منطقه 
۳ تبریز همچنین توزیع عادالنه خدمات و رعایت عدالت اجتماعی 
در خدمات ش��هری را از دیگر اولویت های کاری ش��هرداری منطقه 
۳ اعالم و تصریح کرد: بر اس��اس ظرفیت های موجود، نقاط قوت، 
ضع��ف و فرصت ها بای��د برنامه های بلندمدت، می��ان مدت و کوتاه 

مدت تدوین و به مرحله اجرا در آید.

شهردارمنطقه سه تبریزخبر داد

احداث بزرگ ترین پارک درون شهری تبریز توسط شهرداری منطقه 3 تبریز
      

شهردار منطقه 3 تبریز، کمبود فضا جهت ایجاد فضای سبز در بافت 
مرکزی تبریز را یکی از دغدغه های مجموعه منطقه 3 تبریز عنوان کرد 
و افزود: همین نکته اهمیت تملک و ایجاد فضای سبز جهت بهره مندی 

شهروندان در این نقطه از شهر را بیش از پیش برجسته می سازد.

      

 8۰۱ واگن 
 ساخت 'واگن پارس' 
به ناوگان ریلی پیوست

 مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک گفت: 8۰۱ دستگاه واگن باری
 س��اخت این شرکت در دوره فعالیت دولت تدبیر و امید به ناوگان 
ریلی کشور پیوست. محمدرضا مختاری در گفت وگو با ایرنا افزود: 
با توجه به تنوع و اندازه این واگن های باری ارزش ریالی هر یک 
از آن ه��ا از ۲ میلیارد و ۱۰۰ تا س��ه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال 
متغیر اس��ت. وی ادامه داد: 7۴ واگن مس��افری به ارزش ریالی هر 
واگ��ن ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ری��ال نیز در دوره فعالیت دولت 

تدبی��ر و امید در واگن پارس اراک تولید و به ناوگان ریلی کش��ور 
پیوست. مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک بیان کرد: ساخت 77 
واگن مترو و 8۵۴ دس��تگاه انواع بوژی مس��افری و باری از دیگر 
فعالیت های این ش��رکت در پنج س��ال اخیر است. وی ادامه داد: تا 
پایان س��ال جاری نیز ۳۰ دستگاه واگن باری و مسافربری در این 
واحد مادر تخصصی تولید خودروهای ریلی س��اخته می شود و به 
ناوگان ریلی کشور می پیوندد. مختاری گفت: شرکت واگن پارس 
اراک برای تسریع در فرآیند تولید واگن های تعهد شده، بهره گیری 
از خوشه ریلی سازماندهی شده در استان مرکزی را در دستور کار 

قرار داده است.
وی اضافه کرد: شرکت های بهره بردار توانایی خرید نقدی را 
از ش��رکت واگن پارس اراک ندارند و به همین دلیل این شرکت ها 
برای تامین نیاز خود به س��مت خری��د واگن های خارجی گرایش 

دارن��د که این مغای��ر با قان��ون حمایت از تولید داخل اس��ت. 
مدیرعامل ش��رکت واگن پارس اراک بیان کرد: در گذش��ته دولت 
با پرداخت تس��هیالت ویژه به ش��رکت های بهره بردار مشکل این 
ش��رکت ها را تا ح��دود زیادی رفع می کرد اما این تس��هیالت در 
ش��رایط کنونی پرداخت نمی شود. شرکت واگن پارس اراک واحد 
تولیدی مادر تخصصی در حوزه محصوالت ریلی خاورمیانه است. 
این ش��رکت در س��ال ۱۳۵۴ آغاز به کار کرد و در س��ال ۱۳۶۴ با 
س��رمایه  گذاری س��ازمان صنایع و نوس��ازی ایران به یکی از زیر 
مجموعه های این س��ازمان پیوس��ت. کارگاه های تولیدی شرکت 
واگن پارس در فضایی به وسعت ۳۳ هکتار جانمایی شده است. این 
 شرکت به عنوان بزرگ ترین س��ازنده انواع لوکوموتیو، واگن های

 باری، مسافری و مترو در خاورمیانه، متولی اصلی تولیدات سیستم 
حمل و نقل ریلی کشور است.

    

    
    

    


