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 اعالم قیمت
 پرفروش ترین خودرو های داخلی 

قیمت ۱۰ خ��ودرو از پرفروش ترین های 
تولیدات داخلی اعالم ش��د. خودروی س��مند 
LX با قیمت 3۱ میلی��ون و 3۰۰ هزار تومان 
عرض��ه ش��ده درحالی که قیم��ت این خودرو 
درب کارخان��ه 3۰ میلیون و 928 هزار تومان 
تعیین شده است. همچنین سمند EF7 دوگانه 
س��وز کالس۱۰ در بازار به قیمت 33 میلیون 
و 6۰۰ ه��زار تومان عرضه ش��ده درحالی که 
قیم��ت درب کارخانه 33 میلیون و 694 هزار 
تومان تعیین ش��ده است. س��مندEF7  دوگانه 
س��وز کالس۱6 دربازار ب��ه قیمت 34 میلیون  
و 4۰۰ ه��زار تومان عرضه ش��ده در حالی که 
قیم��ت درب کارخانه 34 میلیون و ۱95 هزار 
تومان تعیین ش��ده است . از انواع خودرو پژو 
نیز پژو SLX 4۰5 در بازار 32 میلیون ، درب 
کارخانه 3۱ میلیون و 473 هزار تومان عرضه 
شده اس��ت. این گزارش می افزاید، پژو 2۰6 
تی��پ 5 در بازار با قیم��ت 38 میلیون و ۱۰۰ 
هزار تومان و درب کارخانه  38 میلیون و 93 
هزار تومان عرضه شده است. پژو 2۰6 تیپ 2 
نی��ز در بازار 33 میلیون و 6۰۰ هزار تومان و 
درب کارخان��ه 33 میلیون و 3۰۰ هزار تومان 
 EF7 عرضه ش��ده اس��ت. دنا پالس با موتور
نی��ز در بازار با قیمت 52 میلیون و 4۰۰ هزار 
تومان و درب کارخانه 48 میلیون و 52 هزار 
تومان فروخته شده است. پراید ۱۱۱ سفید نیز 
در ب��ازار ب��ه قیمت 23 میلی��ون و 2۰۰ هزار 
توم��ان و درب کارخانه با قیمت 2۱ میلیون و 

243 هزار تومان عرضه شده است.
 2۰7 اتوماتی��ک در ب��ازار با قیمت 53 
میلیون تومان درحالی که قیمت درب کارخانه 
47 میلی��ون و ۱24 ه��زار تومان اس��ت. رنو 
س��اندرو اس��تپ وی در ب��ازار ب��ا قیمت 62 
میلیون  و 5۰۰ هزار تومان و درب کارخانه با 
قیمت 55 میلیون و 7۰۰ هزار تومان فروخته 

شده است. 
تندر E2 نیز در بازار  قیمت 39میلیون و 
2۰۰ هزار تومان و درب کارخانه 38 میلیون 

و 868 هزار تومان فروخته شده است. 

 جابه جایی ۷۰ هزار زائر
 با قطار تا شلمچه

فرمان��ده مرکز مقاومت بس��یج راه آهن از 
جاب��ه جایی 7۰ هزار نفر به وس��یله قطار ریل 
باس از شش��م آبان تا دیروز خبر داد. سرهنگ 
داود عب��اس زاده در گفت و گو ب��ا مهر اظهار 
کرد: از شش��م آب��ان کار جابه جای��ی زوار تا 
مرز ش��لمچه توس��ط قطار ریل باس آغاز شده 
و روزان��ه به صورت رای��گان 336 نفر صندلی 
در ه��ر رام قطار به مرز ش��لمچه تردد می کنند 
 که ش��مار افراد جا به جا شده تاکنون به حدود 
7۰ هزار نفر می رس��د. فرمان��ده مرکز مقاومت 
بس��یج راه آهن ادام��ه داد: از قم و مش��هد نیز 
قطارهایی هم به صورت مستقیم و هم به شکل 
ترکیبی به کربال تردد کردند که شاهد ترکیبی از 
مسافران داخل کش��ور و اتباع سایر کشورهای 

همسایه بوده است. 

افزایش تولید اتوبوس 
مهر ماه امس��ال تولید ان��واع اتوبوس به 
طور میانگین ۱۰9.5 درصد افزایش یافت. به 
گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع اتوبوس 
از 84 دس��تگاه در مه��ر م��اه ۱395 به ۱76 
دس��تگاه رس��ید. تولید این محصول در ایران 
خودرو دیزل از یک دس��تگاه در مهر ماه سال 
گذشته به 2۱ دستگاه افزایش یافت. بر اساس 
این گ��زارش، تولید انواع اتوب��وس در عقاب 
افش��ان نیز صعودی بوده و از 65 دس��تگاه در 
مهر ماه ۱395 به ۱45 دستگاه رسید. مهر ماه 
امسال تولید این محصول در پیشرو دیزل آسیا 
ثابت مانده و مانند مهر ماه س��ال گذش��ته ۱۰ 
دستگاه اتوبوس در این شرکت تولید شد. این 
 گزارش می افزاید، اما برخالف این شرکت ها 
تولید انواع اتوبوس در یاوران خودرو ش��رق 
متوقف ش��ده و از هشت دس��تگاه در مهر ماه 

۱395 به صفر رسید.

خبرنامه

راهکارهای توسعه 
فضای کسب و کار خودروسازان 

عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس 
شورای اس��المی گفت: توس��عه فضای کسب و 
کار خودروس��ازان در گ��رو گس��ترش فعالیت 
صنعت خودرو کش��ور اس��ت. رض��ا علیزاده در 
گفتگ��و با خبر خ��ودرو اظهار داش��ت: از آنجا 
ک��ه  در حوزه کیفیت خودروهای داخلی، رش��د 
قابل قبول و مناسبی مشاهده نمی شود، طبعا در 
زمینه توس��عه کسب و کار در صنعت خودرو نیز 
موفقیت چش��مگیری حاصل نخواهد شد. وی با 
اش��اره به راهکارهای توسعه فضای کسب و کار 
در صنعت خودرو، اف��زود: در صورتی که زمینه 
توس��عه ص��ادرات صنعت خودرو فراهم ش��ود، 
مس��لما این جریان بر تیراژ تولید خودروسازان 
تاثیر گذاش��ته و بالطبع بازار قطع��ات یدکی نیز 
رونق یافته و در این راس��تا کارگاه های بیشتری 
فعال خواهند ش��د. نماین��ده ورزقان در مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد : باید چرخه فعالیت 
خودروس��ازی در کشور توس��عه یابد تا کسب و 
کار در این بخش توس��عه یابد. علیزاده در ادامه 
به نقش همکاری با ش��رکت های معتبر خارجی 
در توسعه صنعت خودرو پرداخت و خاطر نشان 
کرد: آغاز مش��ارکت با خارج��ی ها قدم بزرگی 
در صنعت خودرو س��ازی اس��ت و زمینه توسعه 

صادرات خودرو داخلی را فراهم می کند.

 همگرایی در فروش و خدمات
 پس از فروش از اولویت های سایپایدک 

تفاهم- گروه خودرو: سرپرس��ت سایپایدک 
گفت: همگرایی در فروش و خدمات پس از فروش 
اولویت اول برنامه های سایپایدک خواهد بود که با 
اجرای آن اهداف عالی گروه س��ایپا محقق خواهد 
شد و کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان افزایش 
خواهد یافت. رضا تقی زاده اظهار کرد: کار خدمات 
پس از فروش بسیار مهم و با اهمیت است و رسیدن 
به اهداف مورد نظر، طبیعتا با س��ختی های خاصی 
همراه اس��ت اما با همت و تالش بیش��تر می توانیم 
اه��داف مد نظر گروه س��ایپا را محقق کنیم. اکنون 
ف��روش و خدمات پ��س از ف��روش دغدغه همه 
ماست و با توجه به تنوع گسترده محصوالت سایپا، 
سخت ترین کار بر عهده واحدهای خدمات فروش 
و پس از فروش اس��ت، که این همگرایی را تقویت 
کند. سرپرس��ت سایپایدک گفت: با تغییرات ایجاد 
شده، با راهنمایی های مدیرعامل گروه سایپا، بیشتر 
از گذشته شاهد نتایج مثبت خواهیم بود و کارنامه 
قابل قبولی برای س��ایپا بر جا خواهیم گذاش��ت. 
تقی زاده تصریح کرد: همگرایی، کار تیمی و همراهی 
اولویت فرهنگ سازمانی سایپایدک خواهد بود و 
انتظار داریم که این فرهنگ به همه جوانب فروش 
و خدمات پس از فروش تس��ری پیدا کند. بر این 
اساس، تمرکز سیاست گذاری امور مرتبط با فروش 
و خدمات پس از فروش قطعا برآیند بهتری خواهد 
داشت. وی با اشاره به دستورالعمل وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای حذف نمایندگی های رتبه 4، 
 گفت: خوشبختانه تاکنون با همگرایی و هم افزایی 
بی��ن نمایندگی ها، اقدام��ات خوبی ب��رای ارتقاء 
نمایندگی های رتبه 4 انجام ش��ده و طبق آنچه که 
برنامه ریزی شده، در صورتی که همان تعداد اندک 
نمایندگی های رتبه 4 نتوانند سطح خدمات خود را 
افزایش دهند، تا پایان سال 96 با آنها خداحافظی 
خواهیم کرد. تقی زاده تصریح کرد: افزایش رضایت 
مشتریان س��ایپا و صعود 5 پله ای در عرض 6 ماه 
بیانگر عزم راس��خ گروه سایپا برای تحقق خواسته 
مش��تریان است که این روند در ماه ها و سال های 

آتی نیز ادامه پیدا می کند. 

توقف تولید ۲ مدل ون در مهرماه
مه��ر م��اه امس��ال تولی��د 2 م��دل ون در 
خودروس��ازان داخلی متوقف ش��د. به گزارش 
ایس��نا، در این مدت تولید ون کوچک ش��رکت 
آکیا دویچ متوقف ش��ده و از دو دستگاه در مهر 
ماه ۱395 به صفر رس��ید. تولید ون بزرگ دیگر 
محصول ش��رکت آکیا دویچ نیز متوقف شده و از 
دو دستگاه در مهر ماه سال گذشته به صفر کاهش 
یافت. اما برخالف این دو محصول، تولید دو مدل 
ون دیگر در خودروس��ازان داخل��ی با افزایش 

همراه بوده است.

خبرنامه

  تاکید سایپا بر ایجاد 
سرمایه گذاری مشترک

با چین

تفاهم- گ��روه خ��ودرو: مدیرعامل گروه 
خودروس��ازی س��ایپا، در دیدار قائم مقام کمیته 
توس��عه اقتصادی صنایع ش��هر چونگ چینگ از 
 کشور چین، با تاکید بر سرمایه گذاری شرکت های 
خارجی، گفت: برای انجام هرگونه فعالیت تجاری 
مشترک با شرکت های خارجی در کشور، نیاز به 
سرمایه گذاری توسط طرف خارجی وجود دارد 
و برهمین اساس مذاکرات با شرکت چانگان باید 
با جدیت بیشتری دنبال شود. مهدی جمالی گفت: 
به نظر می رس��د که هردو شرکت چانگان و سایپا 
تصمیم استراتژیکی برای همکاری اتخاذ کرده اند 
و دول��ت ایران از این هم��کاری حمایت می کند. 
وی اف��زود: توضیحاتی که معاون کمیته اطالعات 
اقتصادی ش��هر چونگ چینگ ارائه دادند، نش��ان 
 دهنده این است که این موضوع جزء سیاست های 
دولت چین و منطقه چونگ چینگ نیز است که از 

این همکاری حمایت خواهند کرد.
جمالی گف��ت: 4۰ درصد از بازار خودروی 
ایران متعلق به گروه سایپاست و برنامه این گروه 
خودروس��از برای س��ال 2۰25 افزایش ظرفیت 
تولید به 2 برابر ظرفیت فعلی است. درحال حاضر 
تولید گروه سایپا نزدیک به 7۰۰ هزار دستگاه در 
س��ال اس��ت و طی 6 س��ال آینده این ظرفیت به 
۱ میلی��ون و 5۰۰ هزار دس��تگاه افزایش خواهد 
یافت. مدیرعامل سایپا تصریح کرد: سیاست گروه 
س��ایپا در افزایش تولید، این است که 5۰ درصد 
 از محصوالت با برند گروه س��ایپا تولید ش��ود و 

5۰ درص��د مابق��ی را در مش��ارکت با ش��رکای 
خارجی به تولید برس��انیم. وی اف��زود: در حال 
حاضر ش��رکت س��یتروئن اولین شریک خارجی 
گروه س��ایپا است و نزدیک به 3۰۰ هزار دستگاه 
از تولیدات گروه س��ایپا، به محصوالت سیتروئن 
اختصاص داده شده است. جمالی گفت: با شرکت 
رنو هم از گذش��ته ش��راکت تجاری داش��ته ایم و 
نزدی��ک به 2۰۰ هزار دس��تگاه از تولیدات گروه 
س��ایپا، به ش��رکت رن��و اختصاص یافته اس��ت. 
همچنین با شرکت برلیانس چین هم برای تشکیل 
ش��رکت مش��ترک مذاکره کرده ای��م. وی افزود: 
ش��رکت چانگان به عنوان ش��ریک ج��دی گروه 
س��ایپا تلقی می ش��ود و در حال حاضر محصول 
CS35 چان��گان در ایران تولی��د و برنامه ریزی 
س��ایپا برای تولیدات چانگان، اختصاص ظرفیت 
حداقل 2۰۰ هزار دستگاه طی 3 سال آینده است. 
مدیر عامل گروه سایپا گفت: با توجه به ظرفیت 
بازار خودروی کش��ور و حضور خوب خودروی 
CS35  در ب��ازار ای��ران و در ص��ورت حمایت 

دولت چین و تحقق پیش��نهاد های گروه سایپا در 
 زمینه همکاری بیش��تر با چان��گان، ظرفیت های 
تولیدی مناسبی را در اختیار چانگان قرار خواهیم 
داد. جمالی گف��ت: مدل همکاری با س��یترئن را 
می توانیم با ش��رکت چانگان ب��ه اجرا بگذاریم و 
مذاکرات با شرکت چانگان باید با جدیت بیشتری 
صورت گی��رد، به دلیل اینک��ه تقاضاهای زیادی 
برای سرمایه گذاری مشترک با سایپا وجود دارد 
چرا ک��ه ایران از بازار مطمئنی برخوردار اس��ت. 
وی افزود: البته س��ایپا با چانگان مذاکرات خوبی 
را انجام داده است و من از روند مذاکرات رضایت 
دارم ول��ی انتظ��ار دارم ای��ن مذاکرات س��رعت 
بیش��تری بگی��رد. مدیرعامل گروه س��ایپا گفت: 
امی��دوارم در مذاکرات جدید با چانگان بتوانیم به 
سرعت به سوی تشکیل جوینت ونچر پیش برویم 
چراکه دولت جمهوری اسالمی ایران این روش از 
س��رمایه گذاری مش��ترک را در تولید خودرو در 

دستور کار دارد. 
در ادام��ه یان��گ لی کی یون��گ- قائم مقام 

کمیته توس��عه اقتص��ادی صنایع ش��هر چونگ 
چینگ نی��ز ضمن ابراز خرس��ندی از حضور در 
س��ایپا، گفت: گروه س��ایپا یکی از خودروسازان 
مهم کش��ور ایران اس��ت که توانس��ته با تولیدات 
خود س��هم خوبی از بازار این کش��ور را به خود 
اختصاص دهد. وی افزود: شرکت چانگان هم در 
 شراکت با خودروسازان برتر دنیا و با بهره گیری 
توانس��ته  دنی��ا  روز  تکنول��وژی  و  دان��ش  از 
محصوالت متنوعی تولید و به بازار چین و سایر 
کش��ورها عرضه کند. یونگ تاکی��د کرد: چانگان 
در کش��ور ایران هم با همکاری س��ایپا توانس��ته 
خ��ودروی CS35 را تولید و عرضه کند که مورد 
استقبال بازار نیز قرار گرفته است و در نظر داریم 
محصوالت جدید دیگری نیز با مش��ارکت سایپا 
تولی��د و عرضه کنیم. وی اف��زود: نکته مهمی که 
در ش��راکت با س��ایپا مد نظر اس��ت، نحوه انتقال 
قطع��ات از چین به ایران اس��ت و باید به نحوی 
باش��د که بتوانیم در کوت��اه ترین زمان ممکن و با 
حداقل هزینه، سفارش��ات را به سایپا جهت تولید 
محصول عرضه کنیم و بر همین اساس پیشنهاداتی 
را به س��ایپا ارائه کرده ایم. قائم مقام کمیته توسعه 
اقتصادی صنایع ش��هر چون��گ چینگ گفت: این 
آمادگی از جانب ش��رکت چانگان و مقامات شهر 
چونگ چینگ وجود دارد ک��ه با همراهی دولت 
چی��ن این برنامه اجرا ش��ود و قاعدت��ا عالوه بر 
قطعات خ��ودرو، در روند مب��ادالت کاال بین دو 

کشور تاثیر مهمی خواهد گذاشت. 

سایپا

 تفاه��م- گ��روه خ��ودرو: رئیس س��ازمان 
ملی اس��تاندارد با اش��اره به وضعیت اس��تاندارد 
ی��ک  گف��ت:  موج��ود،  موتورس��یکلت های 
موتورس��یکلت کاربرات��وری 4 برابر یک خودرو 
ایج��اد آلودگی می کن��د. نیره پیروزبخ��ت با بیان 
اینکه موتورس��یکلت ها باید با استانداردهای روز 
اروپ��ا تولید ش��وند، اظهار کرد: مبنای اس��تاندارد 
م��ا، اس��تاندارد روز اروپاس��ت ک��ه در آن هم��ه 

موتورسیکلت ها باید انژکتوری باشند. 
یعن��ی آنچه در مصوبه ریاس��ت جمهوری نیز 
به آن اش��اره ش��ده اس��ت. وی در ادامه با اشاره به 
وضعیت موتورس��یکلت های ترددکننده در س��طح 
ش��هر، تصریح کرد: اکثر موتورسیکلت هایی که در 
س��طح شهر تردد می کنند کاربراتوری هستند که هم 
اجازه مسافرکش��ی دارند و هم باربری که بیشترین 
آس��یب را به وضعیت هوای ش��هرها وارد می کنند. 
 رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد با تاکی��د بر اینکه 
با تولید موتورس��یکلت های کاربرات��وری مخالف 
است، بیان کرد: سازمان ملی استاندارد اجازه تایید 
نو به موتورهای کاربراتوری را نمی دهد و هم راستا 

با دولت با آنها برخورد خواهد کرد. 

کمتر از یک درصد از بازار مصرف 
در اختیار موتورسیکلت های برقی 

ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه، رئیس س��ندیکای 
تولیدکنندگان موتورسیکلت گفت: با وجود مزیت های 
اس��تفاده از موتورهای برقی، تا این لحظه کمتر از یک 
درصد از بازار مصرف در اختیار موتورس��یکلت های 
برقی است. ابوالفضل حجازی اظهار داشت: تا هنگامی که 

 در خصوص استفاده از موتورهای برقی فرهنگ سازی 
نشود، سهم موتورسیکلت های برقی بازار کشور افزایش 
نخواهد یافت. وی با اشاره به برنامه صنعت موتورسیکلت 
برای تولی��د و عرضه موتورس��یکلت ه��ای برقی در 
 بازار، تصری��ح کرد: امروز تولید موتورس��یکلت های 
برقی جزء برنامه صنعت موتورس��یکلت در کشور قرار 
گرفته است، به طوری که هم اکنون تعداد قابل توجهی 

از تولیدکنن��دگان در حال فراهم س��ازی بس��تر تولید 
 موتورهای برقی هستند. وی با اشاره به ورود نمونه هایی 
از موتورهای برقی به کش��ور، تاکید ک��رد: با توجه به 
اهیم��ت و مزیت های اس��تفاده از موتوره��ای برقی، 
تاکن��ون نمونه های��ی از این موتوره��ا وارد و به بازار 
عرضه شده اما متاس��فانه تاکنون این موتورها خریدار 
چندانی در بازار نداش��ته اس��ت. وی خاطر نشان کرد: 
ام��روز با توجه به پیش��رفت های ص��ورت گرفته در 
ح��وزه تولید و ارائ��ه تکنولوژی های جدی��د در دنیا 
الزم اس��ت که این تح��ول در حوزه تولی��دات داخلی 
و صنع��ت موتورس��یکلت نی��ز صورت گی��رد. رئیس 
س��ندیکای تولیدکنندگان موتورس��یکلت افزود: البته 
انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت به منظور حمایت از 
تولید داخل، جلوگیری از ورود کاالهای مشابه داخل را 
جزء دس��تور کاری خود قرار داده است و در این راستا 
در تالش است تا نسبت به بومی سازی محصوالت در 
داخل اقدام موثری داش��ته باشد. حجازی تصریح کرد: 
چنانچه توجه و حمایت موثری از صنعت صورت گیرد، 
صنعت موتورسیکلت کشور توانایی دارند تا ظرف مدت 
کوتاهی موتور هایی با باالترین سهم داخلی سازی و بر 

اساس استانداردهای روز دنیا را تولید نمایند. 

رئیس سازمان ملی استاندارد:

موتورسیکلت ها ۴ برابر خودروها آلودگی دارند

 ارزیابی ادواری وضعیت
 نمایندگی خودروسازان

تفاه��م- گروه خودرو: مدیرکل صنایع خ��ودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از ارزیابی ادواری این وزارتخانه نسبت به وضعیت نمایندگی خودروسازان داخلی 
و چینی خبر داد. امیرحس��ین قناتی در خصوص برخی اخبار منتشر شده مبنی بر خدمات 
پس از فروش خودروهای چینی، تصریح کرد: تمامی خودروسازان داخلی مانند شرکت های 
ایران خودرو، س��ایپا، مدیران خودرو و کرم��ان موتور برای تمامی محصوالت خود اعم از 
تولید حاصل از همکاری با شرکت های چینی مانند دانگ فنگ، برلیانس، چانگان، ام وی ام، 
 جک و لیفان یا دیگر محصوالت تولیدی با نام تجاری ایرانی، ملزم به رعایت مفاد آیین نامه 
اجرایی قانون حمایت حقوق مصرف کنندگان خودرو هستند. وی آموزش کارکنان فنی را از 
جمله مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مصرف کنندگان خودرو دانست و افزود: 
انطباق تعداد نمایندگی مجاز متناس��ب با تعداد خ��ودروی تحت ضمانت و تعهد در تامین 
قطعات یدکی نیز از دیگر مفاد این آیین نامه اس��ت که خودروس��ازان ملزم به رعایت آن ها 
هستند. قناتی با استناد به دستورالعمل شیوه ارایه خدمات پس از فروش موضوع استاندارد 
ملی ش��ماره ۱9۱۱7، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ارزیابی های ادواری 
در زمینه وضعیت نمایندگی، کارایی و رضایت مشتریان اقدام می کند که با توجه به آخرین 
گزارش های ارائه شده، شاهد روند روبه رشد رضایت مشتریان در زمینه کیفیت خدمات پس 

از فروش در 5 ساله اخیر هستیم.

یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است: امروز باید تصمیمات استراتژیکي براي صنعت خودرو اتخاذ شود تا 
این صنعت بر اساس ظرفیت های موجود توسعه و پیشرفت نماید. امیر حسن کاکایی در گفتگو با خبر خودرو، اظهار 
داش��ت: صنعت خودرو ایران براي جهاني ش��دن نیازمند ارتباطات جهاني و حرکت در مسیر نوآوري و تولید است. 
وی تصریح کرد: هر چند دس��تیابی به پیش��رفت در صنعت خودرو عالوه بر تصمیمات مهم، در گرو تولید محصول 

رقابت پذیر و با کیفیت است. 
وی با اش��اره به عدم رضایت مصرف کنندگان از برخی تولیدات داخلی، خاطر نش��ان کرد: در حالی بسیاری از 
مش��تریان محصوالت داخلی از کیفیت تولیدات خودروس��ازان رضایت ندارند که این امر ناشی از نوسان در تولید و 
عدم وجود ثبات کیفی در تولیدات شرکت هاست. وی افزود: برای ارتقاء و دستیابی به ثبات کیفی در صنعت خودرو، 

الزم است ضمن نوآوری در محصول، طراحی های جدیدی در این عرصه صورت پذیرد. 
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، یکی از دالیل شرایط موجود را عدم توجه 
جدی به نظام های تضمین کیفیت در ش��رکت های خودروس��ازی اعالم کرد و گفت: هر چند بخش��ی از این جریان 
مربوط به عدم توجه مدیران به مساله نوسان در کیفیت است و برای جلوگیری از این شرایط باید مانع عرضه محصول 
بی کیفیت در بازار و به س��مت مش��تریان  گردید. کاکایی اظهار داشت: البته بخشی از مشکالت کیفی خودروها ناشی 
از تجهیزات مس��تهلک در خطوط تولید خودروسازان است که باید در این زمینه حرکت های جدی صورت گرفته و 
خطوط نوس��ازی شوند. عضو هیات علمی دانش��کده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، با ابراز تاسف از اینکه 
طراحی بخش عمده ای از خودروهای تولیدی برای ۱5 تا 2۰ سال گذشته است، تاکید کرد: باید طراحی ها جدیدی 
در صنعت خودرو صورت گرفته تا کیفیت ها ارتقاء یابد چرا که پلت فرم های موجود کش��ش این حجم از تغییرات 

و فن آوری های جدید را نخواهند داشت.

صنعت خودرو؛ نیازمند تصمیمات استراتژیک 

مدیرعامل شرکت گاز گیالن خبر داد

افزایش 3 درصدی 
 مصرف گاز 

در مهرماه سال جاری
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن بیان کرد: مصرف گاز 
در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها 3 درصد 

افزایش داش��ته است و این در حالیست که بیش از 8۰ هزار 
مشترک جدید گاز در یک سال گذشته در استان جذب شده 
و دمای هوا نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 درصد کاهش 
داشته است.مهندس حسین اکبر ادامه داد: شرکت گاز استان 
گیالن با فرهنگ س��ازی، اطالع رس��انی اثربخش و اجرای 
برنامه های آموزش��ی و تبلیغی مانند پروژه س��فیران انرژی 
توانسته در سطح کشور یکی از شرکت های موفق در زمینه 
ترویج مصرف بهینه باشد و مردم فهیم و ارزشی استان نیز با 
رعایت توصیه های ش��رکت گاز درخصوص مصرف بهینه، 
نقش مهمی در کاه��ش مصرف گاز بویژه در بخش خانگی 

داشته اند.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در ادامه گفت: 
حدود 56 درصد از مجموع مصرف گاز در استان در مهرماه 
 امس��ال متعلق به بخش نیروگاهی می باش��د و بخش های 
 خانگ��ی با 25 درصد، صنعت��ی با ۱۱ درصد، حمل و نقل با 
5 درصد و تج��اری  با 3 درصد در رده های بعدی مصرف 
گاز  قرار دارند.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در پایان 
با اش��اره به نزدیک شدن به فصل زمستان از همه مشترکین 
فهیم خواس��ت به منظور پایداری هرچه بیش��تر جریان گاز 
و کاهش هزینه خانوار، ضمن اس��تفاده از وسایل گرمایشی 

استاندارد و مناسب، در مصرف گاز صرفه جویی نمایند.

ویژه استان گیالن

مهندس محمد حسن عاقل منش- رئیس کمیسیون فرهنگی شورای 
اسالمی شهر رشت اظهار داشت: شوراها اصل مترقی اعتقادی ما هستند 

و رای خیره کننده مردم رش��ت در انتخابات ش��ورا نشان از این دارد که 
مردم، ش��ورا را به عنوان یک نه��اد تاثیرگذاری مدن��ی پذیرفته اند.وی 
افزود: ش��ورا با رای قاطع، ش��هردار رشت را انتخاب کرد که این رای به 
یک مدیریت،متخصص و با تجربه بوده که با خود پیام همبس��تگی شورا 
را در پی داش��ته و نش��ان دهنده درک عمیق اعض��ا در خدمت به مردم 
است.این عضو ش��ورا بیان داشت: حضور استاندار جوان در استان یک 
نعمت بزرگ اس��ت و امیدواریم که مصطفی ساالری، ما را در حرکت به 
سمت توسعه ش��هر یاری کند.مهندس عاقل منش با اشاره به برنامه افق 
 ۱4۰۱ توسعه شهری عنوان کرد: شورای پنجم تالش می کند با توجه به 

 برنامه های افق ۱4۰۱ با حمایت شهروندان و دانش فرهیختگان طرح ها 
و برنامه هایی در راس��تای ش��کوفایی رشت به اجرا در آورد.وی اضافه 
کرد: باید از همه پتانسیل ها با حمایت و هدایت اعضای شورا، نمایندگان 
مجلس و نماینده ولی فقیه در اس��تان، برای حضور سرمایه گذار استفاده 
کنیم.وی با اش��اره به اینکه رش��ت هم اکنون با مشکالت متعددی دست 
و پنجه نرم می کند، اظهار داش��ت: شهرداری رش��ت نیاز به بودجه دارد 
و همچنین ترافیک ش��هر رشت و آس��فالت ضعیف شهر و معضل بزرگ 
س��راوان از جمله مسائلی است که نیاز به جذب و حمایت سرمایه گذار 

و برنامه های اصولی دارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت:

رشت با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم می کند

    

    

    

    


