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سیتروئن  C5ایرکراس  4ستاره شد
سیترون  C5ایرکراس به تازگی تحت آزمون های تصادف یورو ان کپ
قرار گرفته است.
این خودرو موفق شده در این تست ها امتیاز کلی  4ستاره را کسب کند.
سیتروئن  C5ایرکراس با مجموعه ای از تجهیزات ایمنی
استاندارد ارائه می شود .این خودرو برای محافظت در تصادف جلو به
کیسه های هوای جلو ،پیش کشنده کمربند ایمنی و محدود کننده
کمربند مجهز است .برای ایمنی در تصادف کنار ،کیسه هوای کناری
سر و کیسه هوای قفسه سینه برای این خودرو تعبیه شده است .از
دیگر تجهیزات استاندارد در این خودرو می توان به هشدار کمربند
ایمنی جلو و عقب ،قفل صندلی کودک  ،ISOFIX، AEBسیستم کمک

اخبار
تغییر استراتژی در محصوالت سایپا و روند تولید

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از هدفگذاری در سال ۱۳۹۸
برای اجرای استراتژی توسعه محصوالت خود و اعمال تغییر در تیراژ،
تنوع و ترکیب محصوالت این مجموعه برای پاسخگویی به خواستهها و
سالیق روز جامعه خبر داد.سید جواد سلیمانی با بیان اینکه سایپا در دو
بخش خودروهای اقتصادی و خودروهای مدرن تولید مشترک با شرکای
خارجی ،محصوالت مورد نیاز بازار کشور را تأمین میکند ،اظهار کرد :قصد
داریم سبد محصوالت خود را به منظور ارتقا کیفی با تولید خودروهایی
در سطوح باالتر توسعه دهیم .سایپا همواره بهعنوان تولیدکننده اصلی
محصوالت ارزانقیمت و اقتصادی در ایران مطرح بوده که با توجه به
نیاز بازار کشور به خودروهای پیشرفتهتر و برخوردار از امکانات بهتر و
برای پاسخگویی به خواستهها و سالیق روز جامعه ،سیاست تولید
خودروهای رده متوسط و باال در دستور کار گروه سایپا قرار گرفته است.
وی افزود :پایه اصلی اجرای این سیاست ،طراحی و ساخت خودروهای
متنوع بر روی پلتفرم اختصاصی  SP۱۰۰سایپا با برخورداری از امکانات
روز است ،بر همین اساس ،طراحی و ساخت چند محصول جدید برای
عرضه در سالهای آینده با سرمایهگذاری و استفاده از ظرفیتهای داخلی
بر روی همین پلتفرم آغاز خواهد شد.مدیرعامل خودروسازی سایپا با
یادآوری اینکه در سالهای گذشته خواستهها و مطالبات عمومی جامعه
از خودروسازان ،دستخوش تحول شده و مشتریان به دنبال استفاده از
خودروهای پیشرفتهتر هستند؛ گفت :از این رو ،گروه خودروسازی سایپا
تالش خواهد کرد تا هم محصوالتی با سطوح کیفی و امکانات باالتر تولید
کند و هم نیاز بازار در زمینه محصوالت اقتصادی را با ساخت خودروهای
جدیدتر و مجهزتر پاسخ دهد.بن ابر اعالم سایپا ،سلیمانی با اشاره به
حضور گروه خودروسازی سایپا در بازارهای صادراتی هم گفت :توسعه
سبد محصول و تولید خودروهایی با ویژگیهای مدنظر ،توان رقابت سایپا
را در بازارهای خارجی افزایش داده و موجب کسب سهم بیشتر فروش و
ارزآوری برای کشور نیز خواهد شد.
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سرعت و سیستم کمک تغییر مسیر اشاره کرد.
سیتروئن  C5ایرکراس در ایمنی سرنشین بزرگسال امتیاز  87درصد،
در ایمنی سرنشین کودک امتیاز  86درصد ،در ایمنی عابرپیاده امتیاز 58
درصد و در کمک ایمنی امتیاز  75درصد را کسب کرده است .الزم به ذکر
است که یورو ان کپ استانداردهای باالتری در مقایسه با گلوبال ان کپ
دارد بنابراین  4ستاره ایمنی این موسس نیز به اندازه کافی قابل توجه است.
احتماال این  C-SUVفرانسوی می تواند امتیاز پنج ستاره گلوبال ان کپ را به
خود اختصاص دهد.
سیتروئن  C5ایرکراس با مدل هایی همچون جیپ کامپس و هیوندای
توسان رقابت می کند.

زندگی سیلزدگان در شنزارهای حمیدیه عكس :مرتضی جابریان/مهر

وزیر صنعت:خودروسازهای بزرگ واگذار میشوند

وزیر صنعت ،معدن و تجارت از افزایش
سه برابری تولید خودرو در کشور در اواخر
سال گذشته خبر داد و گفت :پیشبینی
میشود امسال یک میلیون و  ۲۰۰هزار
دستگاه خودرو در کشور تولید شود.
رضا رحمانی در جلسه شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد
تسهیل استان کرمانشاه که برگزار شد ،با بیان
اینکه سال گذشته  ۹۵۰هزار دستگاه خودرو
در کشور تولید شد ،افزود :امسال هم به مانند
ماههای پایانی سال گذشته ،افزایش تولید
خودرو را با جدیت دنبال میکنیم و پیشبینی
میکنیم میزان تولید خودرو در کشور به یک
میلیون و  ۲۰۰هزار دستگاه برسد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت
خودروسازی و صنایع وابسته به آن از جمله
قطعه سازی را از صنایع مهم کشور برشمرد
و خاطرنشان کرد :قرار است خودروسازهای
بزرگ کشور که دولت در آن سهام دارد ،به
تدریج واگذار شود.
وی در ادامه از نامگذاری امسال به عنوان
سال رونق تولید یاد کرد و افزود :رونق تولید
باید سرلوحه کار همه بخشهای کشور و
حتی مردم قرار گیرد و هرکس در حوزه کاری
خود برای رقم زدن رونق تولید تالش کند.
رحمانی رونق تولید را معادل برهم
خوردن نقشه دشمنان دانست و اضافه کرد:
هر واحدی که تعطیل شود یعنی دشمن به

موفقیت رسیده است و نباید در عرصه جنگ
اقتصادی اجازه چنین اتفاقاتی را بدهیم.
رحمانی در ادامه به اولویتهای سال ۹۸
اشاره کرد و افزود :یکی از مهمترین مواردی
که در سال  ۹۸پیگیری میکنیم حوزه معادن
و تکمیل زنجیره ارزش افزوده فلزات است.
وی بر لزوم فعال سازی معادن کوچک
تاکید کرد و یادآور شد :با برنامههایی که داریم
حوزه معدن امسال دچار تحول اساسی خواهد
شد.وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه
برنامههایی برای جلوگیری از خام فروشی
مواد معدنی نیز در نظر گرفته شده است،
خاطرنشان کرد :بنا داریم این کار را با افزایش
تعرفهها انجام دهیم.
رحمانی همچنین حمایت از حوزه
صادرات و تولید را نیز از دیگر اولویتهای
سال  ۹۸برشمرد و خاطرنشان کرد :برای

این منظور باید سرمایه در گردش و نقدینگی
واحدهای تولیدی تأمین شود .سرمایه در
گردش برای واحدهای تولیدی به منزله خون
در رگهای این واحدها است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در ادامه
از بسته حمایتی دولت برای صنایع سیل زده
هم یاد کرد و ادامه داد :عالوه بر کمکهایی
که برای جبران خسارت این واحدها در
نظر گرفته میشود ،حمایتهای دیگری از
جمله استمهال وامها ،معافیتهای مالیاتی
و… نیز پیشبینی شده است.وی سپس به
استان کرمانشاه اشاره کرد و افزود :کرمانشاه
میتواند از طریق دو بخش صادرات و صنعت
خودروسازی به رونق برسد و باید استارت این
رونق از هم اکنون زده شود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان
اینکه در آمایش سرزمینی صنعت کشور نیز

کرمانشاه به عنوان یکی از قطبهای قطعه
سازی در نظر گرفته شده ،تاکید کرد :باید
تا جایی که امکان دارد قطعات مورد نیاز
کارخانه خودروسازی کرمانشاه از واحدهای
قطعه سازی داخل استان تأمین شود.
رحمانی خاطرنشان کرد :عالوه بر این
دو بخش ،کرمانشاه طرحهای صنعتی قابل
توجهی در دست احداث دارد که حدود
 ۱۳۸مورد از آنها پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰
درصد دارد .باید برای راهاندازی این طرحها
برنامهریزی و اولویتبندی صورت گیرد و ابتدا
طرحهایی که پیشرفت فیزیکی بیشتری دارند
به بهرهبرداری برسد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت به موضوع
واحدهای صنعتی زیرمجموعه شستا در استان
کرمانشاه از جمله کارخانه اسید سیتریک هم
اشاره داشت و عنوان کرد :جلسه ویژه ملی
برای تعیین تکلیف این طرحها برگزار خواهیم
کرد.وی ضمن ابراز تأسف از رکود کارخانه
اسیدسیتریک کرمانشاه ،اظهار کرد :این
واحد میتواند نه تنها نیاز استان ،بلکه نیاز
کل کشور را تأمین کند و راه اندازی چنین
واحدی اکنون بیشتر از هزار میلیارد تومان
سرمایهگذاری نیاز دارد.رحمانی در پایان
گفت :تفاهم نامههایی که در گذشتهها برای
کمک به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه در
نظر گرفته شد نیز پابرجاست و به همه این
تعهدات عمل خواهیم کرد.

دوکلمه خبر
ازسرگیری طرح فروش
فوری محصوالت ایران
خودرو از امروز

گروه خودروسازی ایرانخودرو به
دنبال طرح فروش فوری محصوالت
خود که از ماههای پایانی سال گذشته
آغاز شد؛ از روز (دوشنبه) طبق روال
گذشته از ساعت  ١٠صبح آغاز خواهد
شد.
همچون روال سال گذشته ،بدیهی
است امکان ثبت نام تا تکمیل ظرفیت
فعال خواهد بود.
محصوالت پژو  ۴٠۵و پژو
 ٢٠۶تیپ  ۵به ترتیب با قیمتهای
 ۶٧میلیون و  ٨٨٨هزار و ۴٠٠
تومان و  ٧٩میلیون و  ۴١٨هزار
تومان فردا در طرح فروش فوری
محصوالت ایرا نخودرو عرضه
خواهد شد.
الزم به ذکر است که شرایط
ثبتنام همچون سابق ،هر خرید با یک
کد ملی ،برای افراد باالی  ١٨سال و
اینکه متقاضی در  ١٨ماه اخیر خودرو
خریداری نکرده باشد؛ خواهد بود و
ثبتنام صرفاً بصورت اینترنتی و از
طریق سایت  esale.ikco.irامکان پذیر
خواهد بود.

