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 قیمت پرفروش ترین 
خودرو های داخلی اعالم شد

قیمت روز گذشته ۱۰ خودرو از پرفروش ترین های 
تولیدات داخلی اعالم ش��د. دیروز خودروی سمند 
EF7 م��دل 97 در ب��ازار با قیم��ت 33 میلیون و 
7۰۰ هزار تومان عرضه شده درحالی که قیمت این 
خودرو درب کارخانه 32 میلیون و ۱9 هزار تومان 
تعیین شده است. به گزارش خبرخودرو، همچنین 
پژو پارس در بازار به قیمت 39 میلیون و 5۰۰ هزار 
تومان عرضه شده درحالی که قیمت درب کارخانه 
37 میلیون و 975 هزارتومان تعیین شده است. پژو 
SLX 4۰5 م��دل 97 در بازار به قیمت 33 میلیون 
تومان عرضه شده در حالی که قیمت درب کارخانه 
32 میلیون و 542 هزار تومان تعیین شده است. از 
ان��واع خودرو پژو نیز پژو 2۰6 تیپ 5 مدل 97 در 
بازار 39 میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و درب کارخانه 
39 میلیون و 69 هزار تومان عرضه شده است. پژو 
2۰6 تیپ 2 مدل 97 در بازار با قیمت 34 میلیون و 
3۰۰ هزار تومان و درب کارخانه 33 میلیون و 779 
هزار تومان عرضه شده است. پراید ۱۱۱ مدل 97 
نیز در بازار 24 میلیون تومان و درب کارخانه 2۱ 
میلیون و 243 هزار تومان عرضه شده است. 2۰7 
اتوماتی��ک نیز در بازار با قیمت 53 میلیون و 2۰۰ 
هزار تومان و درب کارخانه 49 میلیون و 434 هزار 
تومان فروخته شده است. رنو ساندرو اتوماتیک نیز 
در ب��ازار به قیمت 55 میلی��ون و 2۰۰ هزار تومان 
و درب کارخان��ه با قیمت 49 میلیون و 9۰۰ هزار 
تومان عرضه ش��ده است. رنو س��اندرو استپ وی 
اتوماتیک در بازار با قیمت 63 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 4۱میلیون و 9۰۰ هزار تومان و درب کارخانه 

38 میلیون و 8۰2 هزار تومان فروخته شده است.

 درخواست ۱۴۰ میلیون یورو
 برای تولید ریل ملی

مع��اون ذوب آهن اصفهان از درخواس��ت این 
مجموعه از کمیسیون تلفیق مجلس برای اختصاص 
۱4۰ میلی��ون یورو اعتبار برای تولید ریل ملی خبر 
داد. به گزارش ایسنا، در حالی که اختالف نظرهایی 
در خصوص نحوه تعامل راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران با شرکت ذوب آهن اصفهان بابت تولید ریل ملی 
جهت توس��عه شبکه ریلی کشور وجود دارد، به نظر 
می رسد که نقدینگی موجود در شرکت راه آهن کفاف 
چنین سفارشی را نمی دهد و نیاز به تزریق سرمایه 
جدی تری از طریق منابعی مانند صندوق ذخیره ارزی 
وجود دارد. در همین رابطه احس��ان دشتیانه  گفت: 
اسناد باالدستی نشان می دهند که باید تا سال ۱4۰4 
شبکه ریلی کشور ۱2 هزار کیلومتر توسعه پیدا کنند. 

 تسهیالت دولت 
به صاحبان خودرو  سنگین فرسوده

تفاهم-گروه خ��ودرو: معاون اقتصادی رئیس 
جمهور در برنامه تیتر امشب از ارائه تسهیالت دولتی 
با اقس��اط 2.5 تا 6 میلیون توم��ان برای متقاضیان 
نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده خبر داد. محمد 
نهاوندیان در مورد نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور 
تصریح کرد: اگر بتوانیم همین اتوبوس های موجود در 
ناوگان حمل و نقل عمومی کشور را نوسازی کنیم، 
بخش مهمی از آلودگی کالن شهرها از جمله تهران 
رفع می ش��ود. وی گفت: تمامی هزینه های نوسازی 
خودروهای فرس��وده از مح��ل صرفه جویی انرژی 
صورت می گیرد، ب��ه این ترتیب که با جلوگیری از 
اتالف انرژی حاصل از نوسازی، مقدار سرمایه الزم 
تامین می شود. نهاوندیان تشریح کرد: کامیونی که در 
هر صد کیلومتر 65 لیتر سوخت مصرف می کند، اگر 
نوسازی شود حداقل 5۰ درصد صرفه جویی سوخت 
ب��ه همراه دارد که رقم قابل توجهی اس��ت، بنابراین 
دولت در این ش��رایط می تواند مازاد این سوخت را 
صادر و بودجه آن را به چرخه اقتصادی کشور تزریق 
کند. وی افزود: هدف گذاری دولت این است که ظرف 
مدت سه سال آینده خودروهای فرسوده را نوسازی 
کند. معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: تسهیالت 
دولت برای خودروهای سنگین 3۰ درصد است؛ به 
این ترتیب عالوه بر آورده متقاضی، فرد می تواند با 
اقساط ماهیانه 2.5 میلیون تومان صاحب کامیون و 
نیز با پرداخت اقساط ماهیانه 6 میلیون تومان، مالک 

اتوبوسی نو شود.

خبرنامه

 هیوندای »النترا« داخلی
 در سبد فروش کرمان موتور 

شریک تجاری هیوندای در ایران برای سبد فروش 
نیمه دوم بهمن ماه نام النترا ساخت داخل را اضافه کرد. 
به گزارش پرشین خودرو، کرمان موتوری ها قیمت النترا 
مدل 97 را ۱47 میلیون و 9۰۰ هزار تومان اعالم کرده 
و در زمان ثبت نام از ش��ما تنها 7۰ میلیون تومان وجه 
نقد طلب می کنند. زمان تسویه حساب برای این خرید 
زمان صدور دعوتنامه خواهد بود و خودروی خریداری 
ش��ده در مهر ماه 97 به شما تحویل داده می شود. سود 
مشارکت برای خرید ۱5 درصد و سود انصراف احتمالی 

از خرید نیز ۱2 درصد است.

شرایط ویژه فروش قطعی و اعتباري 
تمامي محصوالت ایران خودرو

تفاهم-گروه خودرو: معاون مدیر عامل در حوزه 
بازاریابي و فروش ش��رکت ایران خ��ودرو از اجراي 
طرح ف��روش قطعی و اعتب��اري تمامي محصوالت 
ش��رکت ایران خودرو خب��ر داد. مصطفی خان کرمی 
گفت: هرس��اله در ماه های پایانی سال شاهد افزایش 
تقاضا برای خودروهای صفر کیلومتر هستیم و طبیعی 
اس��ت که توقع و انتظار مش��تریان از گ��روه صنعتی 
ای��ران خودرو در ب��رآورده کردن این نیاز بیش��تر از 
س��ایر خودروسازان اس��ت، بنابراین این خودروساز 
به منظور تنظیم بازار پایان س��ال، برنامه فروش ویژه 
قطع��ي و اعتباري براي تمامي محصوالت خود را در 
دس��تور کار قرار داده اس��ت. وی هدف از اجراي این 
طرح را ارزش گذاري به خواست و تقاضاي مشتریان 
ایران خودرو و جلوگیري از افزایش بهاي خودرو در 
بازار آزاد و از بین بردن واسطه ها در روزهاي پایاني 
س��ال اعالم کرد. گفتنی است؛ قیمت ها در این برنامه 
فروش به صورت قطعي بوده و هرگونه افزایش قیمت 
احتمالي مشمول آن نیست. صرفا تغییرات قیمتي غیر 
مستقیم )بیمه، عوارض دولتي، مالیات و ...( و همچنین 
تغییرات قیمتي ناش��ي از الزامات قانوني و تصمیمات 
ابالغ��ي دولت و نهادهاي قانون گذار تا قبل از صدور 
فاکتور بر عهده مشتري خواهد بود. متقاضیان مي توانند 
جهت ثبت نام و بهره مندي از مزایا و محصوالت متنوع 
این طرح، از روز شنبه 2۱ بهمن ماه به نمایندگي هاي 
 مجاز ایران خودرو یا سایت فروش اینترنتي به آدرس

esale.ikco.ir مراجعه کنند.

جریمه دیرکرد قبوض مالکان خودرو 
بخشیده می شود

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی تصویب 
کردند که جریمه دیرکرد قب��وض مالکان خودرو در 
صورت پرداخت و تسویه این قبوض توسط مالکان 
تا پایان آذر ماه 97 بخشیده می شود. به گزارش ایرنا، 
نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی بند 
ج تبصره ۱۱ بخش درآمدی بودجه 97 کل کشور را 
ب��ا ۱5۰ رای موافق، 7 رای مخالف، 2 رای ممتنع از 
2۰5 نماینده حاضر تصویب کردند. نمایندگان مجلس 
شورای اس��المی در این مصوبه مقرر کردندکه میزان 
جریمه فرزندان مش��مول غایب افراد تحت پوش��ش 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و س��ازمان بهزیس��تی از 
هفتاددرصد)7۰%( تخفیف بهره مند می شوند، ماهانه 
آنان کسر و به حساب خزانه داری کل موضوع ردیف 
۱6۰۱84 جدول ش��ماره)5( ای��ن قانون واریز کنند. 
خانه ملتی ها همچنین در بند و بخش درآمدی تبصره 
۱۱بودج��ه 97 مقرر کردند که در صورت پرداخت و 
تسویه حس��اب قبوض جریمه های رانندگی توسط 
مالکان خودرو تا پایان آذرماه ۱397، جریمه دیرکرد 
ناش��ی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱396 بخشیده 
می ش��ود، مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد 
عمومی موضوع ردیف ۱5۰۱23 جدول ش��ماره )5( 
این قانون واریز می شود. نمایندگان مجلس در بند ه 
بخش درآمدی تبصره ۱۱ بودجه 97، نیروهای مسلح 
را مکلف کردند که کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن 
در خانه های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و 
به حس��اب خزانه داری کل موضوع ردیف ۱6۰۱84 
جدول ش��ماره)5( این قان��ون واریز کنند. نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی بند ب بخش درآمدی تبصره 
۱۱ بودجه 97 کل کش��ور را ح��ذف کردند: دعاوی 
راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط 
ب��ه مطالبه دیه از بیت المال، اراض��ی و اموال دولتی و 
عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف 
معاف اس��ت. این بند به دلیل آن که در برنامه شش��م 

توسعه وجود داشت، از بودجه 97 حذف شد.

خبرنامه

  ریسک باالی 
 سرمایه گذاری 
در کشور؛ مانع 

مشارکت با خارجی ها

وقتی ش��ما در کشوری فعالیت می کنید که 
دالر دقیقه ای تغییر قیمت می دهد، یعنی کشور شما 
ثبات اقتصادی ندارد و این مهم یکی از دالیل اصلی 
 خارجی ها برای حضور نیافتن در بازار قطعه سازی 
ایران اس��ت. آرش محبی نژاد-دبیر انجمن صنایع 
همگ��ن نیرومحرک��ه و قطعه س��ازان کش��ور، در 
گفت وگو با پرش��ین خودرو، در خصوص روش 
حمایت دولت ترکیه برای مقابله با قاچاق قطعه و 
حمایت از تولید داخلی گفت: این کشور دو سلسله 
مق��ررات حاکمیت��ی دارد اول قوانین قهری و دوم 
اقدامات تش��ویقی. وی ادامه داد: ترک ها قطعات 
قاچاق را ضبط می کنند، مرزها بسیار دقیق کنترل 
می ش��ود و جریمه های س��نگین برای قاچاق در 
نظر می گیرد. محبی نژاد در مورد اقدامات تشویقی 
اظهار داشت: روش های تشویقی در ترکیه نسبت 
 ب��ه روش ه��ای قهری بیش��تر جواب م��ی دهد. 

ترک ها برای تعیین نرخ ارز از دستور و بخشنامه 
اس��تفاده نمی کنند و به همین دلیل پایین و یا باال 
رفتن این نرخ کامال به اتفاقات طبیعی بازار بستگی 
دارد. وی افزود: تعرفه واردات با توجه به امکانات 
صنعت در ترکیه به تناس��ب امکان کش��ور در آن 
 حوزه باال نگه داشته می شود. در برخی حوزه ها 
نیز برای حمایت بیش��تر از صنع��ت داخلی خود 

مالیات اضافه نیز دریافت می شود. 

 بانک های خارجی 
به صنعت ایران تسهیالت نمی دهند

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه 
سازان کشور در مورد امکان استفاده از تسهیالت 
خارجی ارزان قیمت ب��ه جای دریافت وام های 
داخل��ی با به��ره باال گفت: اولین مش��کل در راه 
دریافت تس��هیالت خارجی ب��رای صنایع ایران، 
نبود ثبات اقتصادی و سیاس��ی در کش��ور و باال 

بودن ریس��ک اعطای تسهیالت به داخل ایران 
است که مانع تحقق این مهم می شود. وی افزود: 
البته من بر این عقیده هس��تم که حتی اگر به دلیل 
نرخ باالی ریس��ک، بهره تسهیالت خود را برای 
صنعت ایران باالتر از عرف خود محاس��به نمایند 
 نیز باز نس��بت به بهره وام های داخلی مناسب تر 
خواه��د بود. محب��ی نژاد در خصوص ریس��ک 
باالی دریافت تس��هیالت خارج��ی برای طرف 
ایرانی نیز خاطرنش��ان کرد: ایران ثبات اقتصادی 
ن��دارد یعنی ش��ما نمی دانید قیمت ارز در س��ال 
آین��ده ۱۰ هزار تومان اس��ت یا 2 ه��زار تومان. 
در ضم��ن به دلیل اینکه اقتصاد م��ا بر پایه ریال 
کار م��ی کند در بازپرداخت تس��هیالت خارجی 
به مش��کل بر خواهیم خورد. این یعنی ش��ما ارز 
۱۰۰۰ تومان��ی را باید با ارز 4۰۰۰ تومانی پس 

بدهید و این مشکل ساز است.

صنعت قطعه سازی

مع��اون وزی��ر صنعت، ب��ا بیان اینک��ه زمینه 
 اتص��ال قطع��ه س��ازان داخلی ب��ه زنجی��ره تامین 
بی��ن المللی فراهم می ش��ود، از هدف گذاری برای 
تولید س��ه میلیون دس��تگاه خودرو ت��ا افق ۱4۰4 
خب��ر داد. منصور معظمی در گفتگ��و با مهر گفت: 
هدف گذاری ه��ای انجام ش��ده در افق ۱4۰4 مبنی 
بر دس��تیابی به تولید 3 میلیون دس��تگاه خودرو و 
صادرات 3۰ درص��دی محصوالت صنعت خودرو 
کشور، ایجاب می کند، زیر ساخت اصلی این صنعت 
که همان زنجیره تامین و ارزش آن است مورد توجه 
جدی قرار گیرد. رئیس سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران افزود: صنعت قطعه سازی کشور همگام 
با تحوالت صنایع خودروس��ازی شکل گرفته و در 
 همین راستا، بالغ بر 2 هزار قطعه ساز و مجموعه ساز 
در کش��ور ایجاد و اشتغال قابل توجهی فراهم شده 
اس��ت. وی تصریح ک��رد: محدودیت های خارج از 
کنترل بخش صنعت، به همراه نیاز به تقویت هرچه 
بیش��تر ش��اخص های رقابت پذیری در صنعت، از 
 جمل��ه مهمتری��ن چالش های پی��ش روی صنعت 
قطعه سازی و خودروسازی است که بر این اساس، 

تحقق کامل این اهداف با برگزاری گردهمایی هایی 
دنبال می ش��ود، ضم��ن اینکه در ای��ن دوره تالش 
می ش��ود ضمن تکمیل ش��دن حلقه زنجیره ارزشی 
صنع��ت با انتخاب موضوع زنجیره تامین، در جهت 

جبران کاستی ها، تالش های بیشتری صورت گیرد. 
به گفته رئیس س��ازمان گس��ترش و نوسازی 
صنای��ع ایران، وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به 
عنوان متولی صنعت خودروی کش��ور، در نظر دارد 

تا پنجمین همای��ش بین المللی صنعت خودرو را با 
ارائه آخرین دس��تاوردهای علمی، تجربیات موفق 
صنعتی و همفکری جمعی برگ��زار کرده و با تاکید 
بر عناوین کلیدی همچون ایفای نقش تولیدکنندگان 
م��واد و قطع��ات در طراحی و تکوی��ن محصول، 
همپایی با فناوری های روز، بهبود س��اختار صنعت 
 قطعه سازی، اصالح و ارتقاء سطح روابط قطعه ساز 
 و خودروساز و ارتقاء رقابت پذیری و سطح تعامل 
 بین الملل صنعت خودرو ایران، زمینه اتصال قطعه سازان 
کش��ور، به زنجی��ره تامین بین الملل��ی را مهیا کند. 
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از 
حضور رئیس جمه��ور در پنجمین همایش صنعت 
خ��ودرو خبر داد و گف��ت: نخس��تین دوره از این 
گردهمای��ی، با هدف معرفی صنع��ت خودرو ایران 
در عرص��ه بین المللی در آذرم��اه 92 و با حضور 
مقامات کشور و شرکت های بزرگ خارجی برگزار 
شد که در دوره بعد، با هدف تبیین استراتژی صنعت 
خودرو ایران در دهم آذرماه س��ال 93 و با حضور 
مقامات صنعت خودروی 25 کش��ور جهان و پیام 

رییس انجمن جهانی کار ادامه یافت.

معاون وزیر صنعت تشریح کرد 

اتصال قطعه سازان داخلی به زنجیره بین المللی
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سازمان حمایت بررسی می کند

 علت افزایش بی ضابطه 
قیمت خودروهای وارداتی

معاون نظارت بر کاالهای سرمایه ای سازمان حمایت با بیان 3 دلیل 
برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی گفت: س��ازمان حمایت در حال 
رص��د و پای��ش مداوم اس��ت و در صورت انحراف از ضوابط نس��بت به 
اعمال قانون اق��دام خواهد کرد. به گزارش تس��نیم، وحید منایی-معاون 
نظارت بر کاالهای سرمایه ای وخدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگاندرب��اره دالیل افزایش قیمت خودروه��ای وارداتی اظهار 
کرد: تغییرات قیمت خودروهای وارداتی توسط نمایندگان رسمی در حال 
حاضر عمومًا متأثر از افزایش هزینه ناش��ی از افزایش تعداد خودروهای 
اس��قاطی و نیز افزایش حقوق و عوارض گمرکی ناشی از ابالغ مصوبات 
مورخ 24 مرداد و 9 دی ماه امس��ال هیأت وزیران و درصدی نیز مربوط 

به افزایش نرخ ارز است.
وی افزود: نحوه تعیین قیمت خودروهای وارداتی توس��ط نمایندگان 
رس��می براس��اس ضوابط قیمت گذاری خودروهای وارداتی که از طریق 
پورتال این س��ازمان قابل دسترسی اس��ت، در حال رصد و پایش مداوم 
اس��ت و هر گونه افزایش قیمت با ضوابط مربوطه بررس��ی و در صورت 
انح��راف ، اقدام��ات بازدارنده انجام و در صورت عدم تمکین نس��بت به 
اعمال قانون اقدام خواهد شد. منایی خاطرنشان کرد: از آنجائی که امکان 
ثبت س��فارش خودرو حد فاصل تیرماه لغایت دی ماه سال جاری وجود 
نداشته ،لذا ثبت سفارشات قبل از تیر ماه به دلیل اتمام دوره اعتبار 6 ماهه 
ابط��ال و بنابرای��ن امکان ترخیص خودرو پس از بازگش��ایی مجدد ثبت 
سفارش با تعرفه های قبل از ابالغ مصوبه جدید افزایش حقوق و عوارض 
گمرکی واردات خودرو امکان پذیر نبوده است. معاون نظارت بر کاالهای 
س��رمایه ای وخدمات س��ازمان حمایت گفت: همچنین براس��اس ضوابط 
امکان ترخیص خودروهای موجود در گمرکات بدون ثبت س��فارش نیز 
بر اس��اس تعرفه های قبل وجود نداشته و بنابراین افزایش 2 تا 3 برابری 
قیم��ت خودرو و موضوع برنامه ری��زی جهت افزایش قیمت خودروهای 

وارداتی در این خصوص تکذیب می شود.

مدیرعامل سایپا خبر داد

هدف گذاری تولید 850 هزار دستگاه خودرو در سال 97
 تفاهم-گ��روه خ��ودرو: مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا در نشس��ت نماین��دگان فروش و خدمات پ��س از فروش 
اس��تان های تهران و البرز گفت: هدف گذاری س��ایپا برای س��ال 97، تولید 85۰ هزار دستگاه خودرو است و فروش این تعداد 
محصول صرفا" از طریق ش��بکه نمایندگی های س��ایپا صورت خواهد گرفت. محس��ن جهرودی با بیان مطلب فوق ضمن اشاره 
 به آغاز طرح نوس��ازی ناوگان تجاری کش��ور با حضور رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: مایه مباهات اس��ت که سایپا از طریق

ش��رکت های سایپادیزل و زامیاد در طرح های نوسازی ناوگان تجاری کشور که با حضور رئیس جمهور کلید خورد، مشارکت 
جدی خواهد داش��ت. وی گفت: طرح نوس��ازی ناوگان تجاری کش��ور منجر به خدمات بس��یار زیادی برای کشور خواهد شد 
 چون که بر پایه کارشناس��ی های الزم صورت گرفته و مبنای آن، نوس��ازی ناوگان تجاری کش��ور اس��ت و دولت 5۰ درصد از 
هزینه های این طرح را تقبل می کند که خبر بس��یار خوش��ی برای رانندگان و ش��رکت های تولیدی اس��ت. جهرودی با اش��اره 
به برگزاری س��ومین نشس��ت خود با ش��بکه نمایندگی های س��ایپا، افزود: خوشحالم که با این نشس��ت بخشی از دغدغه های 
 مدیریتی من در خصوص شبکه نمایندگی ها به پایان رسید و برگزاری این نشست نقطه عطفی در تعامل با نمایندگان سایپا در

اس��تان های تهران و البرز اس��ت. وی تاکید کرد: در این نشست شاهد بودیم که هیجان و نشاط و تعصب به سایپا همچنان موج 
می زند و این بسیار امیدوار کننده است.

مدیرعامل سایپا تصریح کرد: اولین دستوری که در گروه سایپا صادر کردم، ممنوعیت فروش محصوالت سایپا درخارج از 
 شبکه نمایندگی هاست و تا روزی که مدیرعامل سایپا باشم بر این اصل پای بند خواهم بود. جهرودی گفت: همه ما خانواده ای 
هس��تیم که در این صنعت ملی فعالیت می کنیم و در تعامل س��ایپا و ش��بکه نمایندگی ها، همدلی و همراهی دوطرفه مورد انتظار 
است. وی با اشاره به اینکه سبد محصوالت اقتصادی در گروه خودروسازی سایپا ناقص است، خاطرنشان کرد: نبود محصولی 
بعد از پراید کاماًل  احس��اس می ش��ود و توسعه و تکمیل سبد محصوالت با جدیت دنبال خواهد شد. مدیرعامل سایپا در ادامه 
گف��ت: مذاک��رات جدی در زمینه تولید محصول با یک پلتفرم متوس��ط 6 خودرویی را آغاز کردیم ک��ه از نظر رده قیمتی بتواند 
 جایگزین پراید ش��ود و اطالع رس��انی آن پس از حص��ول نتایج الزم صورت خواهد گرفت. جه��رودی تاکید کرد: باید بتوانیم 
برنامه های کوتاه مدت ولی تاثیرگذار در صنعت خودرو و سایپا اجرا کنیم و امیدوارم که بتوانیم چهره محصول را در سایپا تغییر 

دهیم و با ایجاد نوآوری در این مجموعه با شتاب بیشتری در مسیر توسعه گام برداریم.
وی افزود: برای هر ذائقه ای باید بتوانیم یک محصول تولید کنیم و تمرکز بر روی یک رده قیمتی خودرو اش��تباه اس��ت و 
توس��عه و تکمیل س��بد محصوالت را با جدیت دنبال خواهیم کرد و نباید ظرفیت داخلی مان را از دست بدهیم. مدیرعامل گروه 
سایپا با بیان اینکه باید محصولی را عرضه کنیم که برای سایپا سودآور باشد، تصریح کرد: رابطه بین سایپا و شبکه نمایندگی ها 
در قالب یک رابطه اقتصادی و سودآور برای دوطرف تعریف می شود. جهرودی گفت: نرخ ارز بر روی محصوالت سی کی دی 
گروه سایپا بسیار تاثیرگذار است و چنانچه بتوانیم 5 درصد از هزینه های محصوالت سی کی دی را کاهش دهیم، بخش زیادی 
از هزینه های سایپا را پوشش خواهیم داد. وی افزود: سراتو در ابتدای تولید با دالر 3 هزار و 2۰۰  تومان به بازار عرضه شده 
اما هم اکنون قیمت دالر باالی 4 هزار و 8۰۰ تومان اس��ت و با این ش��رایط س��ایپا برای تولید س��راتو زیان می دهد که باید در 

خصوص قیمت گذاری منطقی این خودرو در حاشیه بازار تالش شود.

    

    

    

    

نقطه ی پایان
 پروژه مسکن مهر 

ادام��ه از صفحه ی��ک- ب��ا روی کار آمدن 
دولت یازده��م، دولت جدید این ط��رح را عامل 
ت��ورم دانس��تند و از ط��رح مس��کن اجتماعی به 
عن��وان طرحی جدید ن��ام بردن��د. طرحی که در 
قالب آن قرار ش��د، ساالنه ۱25 هزار خانواده کم 
 درآمد تحت پوش��ش هزینه های س��اخت مسکن 
ک��م درآمد قرار گیرند. اما تا ب��ه امروز این وعده 

هم عملی نشد.
بنظر می رسد اعتقاد کاملی به موضوع تامین 
مسکن به عنوان یک تکلیف قانونی و وظیفه ذاتی 
دولت که در قانون اساس��ی نیز آمده است، وجود 
ن��دارد. اخی��را برای اتمام مس��کن مه��ر، کارهای 
زیادی انجام ش��ده و در روزه��ای اخیر خبرهایی 
از اختصاص ۱۱ ه��زار میلیارد تومان اعتبار برای 
تکمی��ل خدمات زیربنایی و روبنایی مس��کن مهر 
ب��رای اتمام پروژه های ناتمام از س��وی قائم مقام 
وزی��ر راه و شهرس��ازی به گوش می رس��د. ولی 
امید آن م��ی رود، که دولت محت��رم فقط مردم را 
مهم بداند تا با همکاری بین دس��تگاه های مربوطه  
این پروژه ناتمام نیز به پایان برس��د. مردمی که در 
انتظ��ار تحویل واحدهای خود هس��تند و همچنان 
منتظر تحقق وعده مس��ئوالن دول��ت تدبیر و امید 

مانده اند. 

  برخاستن دود سفید
 از دودکش نظام مهندسی

صحبت های امیدوارکننده فرج ا... رجبی درباره تفاهم با عباس آخوندی نش��ان 
می دهد در پی روزهای پر از ابالغیه و نامه، فضا برای گفت و گوی سازنده بین سازمان 
نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی مهیا شده است.به گزارش ایسنا، دو بخشنامه 
اخیر وزیر راه و شهرسازی که یکی به عدم دریافت پنج درصد از دستمزد مهندسان و 
دیگری به منع اش��تغال کارکنان 9 دستگاه در سازمان نظام مهندسی ساختمان مربوط 
می ش��د، واکنش های مثبت و بعضا منفی را از س��وی س��ازمان نظام مهندسی در پی 
داشت.در این موقعیت، شب دوشنبه جلسه فوق العاده کمیسیون روسای سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان ها در حالی برگزار شد که در جریان این نشست سیگنال های 
امیدوارکننده ای از سوی رییس سازمان و روسای استان ها مبنی بر ارائه راهکارهایی 
برای دسترس��ی به تفاهم با وزارت راه و شهرس��ازی درخصوص مسائل مورد مناقشه 
ارس��ال شد. چکیده این جلسه ش��اید این جمالت رجبی بود که "به هیچ وجه مدعی 
نیستیم اشکالی در سازمان وجود ندارد" یا "هم وزارت راه و شهرسازی و هم سازمان 
نظام مهندس��ی خود را در مقابل مهندس��ان مس��وول می دانند". این عبارات حاکی از 
آن بود که رییس س��ازمان نظام مهندس��ی س��ر دعوا با وزارتخانه ندارد؛ اگر بعضی ها 
بگذارند!در این جلسه که بعضی خبرنگاران نیز در آن حضور داشتند، نشان می داد با 
وجود موضع مثبت قاطبه اعضای س��ازمان نظام مهندسی برای ارتباط سازنده و مفید 
 با وزارت راه و شهرس��ازی، برخی تنگ نظری ها از س��وی معدود افرادی که س��عی 
م��ی کردن��د در عین خط دهی به س��ایرین، زیر کاور بدنه فوقانی مخفی ش��وند، مانع 
از حص��ول به نتایج ثمربخش و امیدوارکننده می ش��ود.اظهار برخی جمالت همچون 
"وزارتخانه چوب الی چرخ ما گذاش��ته" یا "مس��ائل داخلی س��ازمان به وزارتخانه 
ارتباطی ندارد" حاکی از آن بود که در فضای مه آلود فعلی بین وزارتخانه و سازمان، 
برخی افراد، همچنان در تالش بی ثمر برای گرفتن ماهی های کوچک از آب گل آلود 

 فعلی هس��تند و با تکرار عبارات حق به جانب گرایانه، ش��رایط را به سمت ادامه نبرد 
می کش��انند. اصرار بر ادامه کاغذبازی و نامه نگاری های بی مورد، یکی از مصادیق 
 این رفتار غیرمس��ووالنه اس��ت.اما فرج ا... رجبی که همه او را فرد آرام و خوشرویی 
می دانند، در عین گالیه مندی از بخش��نامه عدم دریافت پنج درصد دستمزد مهندسان 
 که توس��ط عب��اس آخوندی ص��ادر ش��ده، مواضعی را اب��راز کرد که نش��ان می داد 

گفت و گوی سازنده را به تنش های نگران کننده ترجیح می دهد. 
 او در جلس��ه روز های گذش��ته گفت، که آمادگی داریم در یک ش��رایط آرام و 
بی حاش��یه با وزیر راه و شهرس��ازی صحبت کنیم تا ابهامات و تنش ها برطرف شود.

رجبی همچنین با بیان اینکه س��ازمان های نظام مهندس��ی به عنوان بخش غیردولتی 
خوداتکا باید تش��ویق ش��وند، گفت: "انتظار می رود در این ش��رایط، دولت از ما که 
هیچ بار مالی به دولت تحمیل نمی کنیم و کامال خودکفا هس��تیم حمایت کند". رییس 
سازمان نظام مهندسی این را هم گفت که "قانونگذار وظایفی را برعهده نظام مهندسی 
تعیین کرده و مس��وولیت هایی را به وزارت راه و شهرس��ازی محول کرده است". این 
صحبت رجبی نشان می داد نقش باالدستی وزارت راه و شهرسازی را به عنوان حامی 
می پذیرد، اما از سویی انتظار دارد وزارتخانه به ساختار درونی سازمان نظام مهندسی 

ساختمان احترام بگذارد.
روز دوشنبه عباس آخوندی و دو معاون او مظاهریان و ایزدی، پروانه اشتغال به 
کار خود را به نشانه تمکین به بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع اشتغال 
دوش��غله های 9 دستگاه در سازمان نظام مهندسی ساختمان تحویل دادند. اقدامی که 
بعضی انتظار داشتند با واکنش های منفی همراه شود. اما رییس سازمان نظام مهندسی 
از این بخش��نامه حمایت کرده و آن را گامی در جهت اصالح مش��کالتی می داند که 
خود از یک س��ال گذش��ته تالش هایی در جهت رفع آنها انجام داده است؛ معضالتی 
همچون امضافروش��ی که رجبی می گوید برای ریش��ه کن کردن این پدیده ناخوشایند 
که توسط معدود مهندسانی انجام می شود، برنامه هایی دارد. حمایت رجبی از حداقل 
یک اقدام وزیر راه و شهرسازی را باید به فال نیک گرفت.رجبی در این جلسه اظهار 
کرد: آنچه که من در مورد دریافت پنج درصد از دس��تمزد مهندس��ان فکر می کنم این 
اس��ت که یک مصوبه قانونی اس��ت، اما فراتر از آن این اس��ت که در حوزه هایی که 

 در اختیار س��ازمان هاس��ت باید س��ازمان ها تصمیم گیرنده باشند. ماده 37 می گوید 
س��ازمان ها می توانند در مجامع ش��ان اخذ درصدی از حق الزحمه مهندس��ین را در 

اموری که ارجاع می دهند، مصوب کنند.
 او درباره بخش��نامه منع اشتغال در سازمان نظام مهندس��ی برای افراد شاغل در

9 دس��تگاه دولتی، گفت: در مورد بخشنامه دوشغله ها چون پیچیدگی قانونی بیشتری 
داش��ت و به نظر می رس��ید باید به لحاظ حقوقی و تطبیق با قوانین، تأمل با فرصت 
بیشتری بررسی ش��ود، نامه ای روی آن گذاشتم و به اداره قوانین مجلس فرستادم که 
بررسی کنند آیا با سایر قوانین تعارضی دارد یا خیر. مبنای اقدامات ما آن خواهد بود، 
پس عجله ای در رد فرمایش وزیر نداریم، بلکه اصرار داریم مطابق قانون عمل شود.

رییس سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه مسائل مهندسین درون سازمان و ارتباطش 
با وزارتخانه در همین محل بر اساس قانون، قابل حل و قابل نتیجه گیری است، تصریح 
کرد: یکی از نکات این است که باید بپذیریم که قانون، صدور پروانه اشتغال را به عهده 
وزارت راه و شهرس��ازی گذاشته، بنابراین باید حق بدهیم که آنها هم به عنوان مرجع 
اصلی در این مورد اظهارنظر کنند اما با توجه به تعدد مراجعاتی که من داشتم بنا بر این 
شد که گزارشی از اظهارات و درخواست ها و اعالم نظرهایی که مهندسین عزیز داشتند 

تهیه و به هیات تطبیق ارایه کنند تا تصمیم بهتری اتخاذ شود.
رجبی این را هم گفت که به نظر من در قرن بیس��ت و یکم نمی ش��ود از نقش 
سازمان های مردم نهاد غافل شد؛ آن هم از یک سازمان مردم نهاد 5۰۰ هزار نفری 
که در 3۱ اس��تان س��ازمان و 3۰۰ ش��هر دفتر دارد و بیش از 2۰ سال کار مهندسی 
انجام می دهد. این سازمان ها سرمایه ملی هستند. اما آیا منظور از سرمایه ملی این 
اس��ت که هیچ اش��کالی ندارند؟ مگر تشکیالتی سراغ دارید که اشکال نداشته باشد؟ 
اعالم کردند که س��ازمان ها پول دارند، آیا این پول را از پولش��ویی، قاچاق، ساخت 
 و س��از خالف یا رانت به دس��ت آورده ایم یا مهندس��ان به ما داده اند؟ ما به دنبال 
 س��ازمان ه��ای بالن��ده و توانمند خودتکا هس��تیم که بر اس��اس اص��ل 44 بتوانند

مسوولیت شان را انجام دهد و هیچ هزینه ای بر دولت تحمیل نکنند. ده ها خدمات 
مثل آموزش، کنترل، برگزاری سمینارها، پژوهش و غیره انجام می دهیم، بدون اینکه 

یک ریال بر گرده دولت فشار وارد کنیم.


