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پيگيري داخلي سازي قطعات در همکاري سايپا و نيروي هوايي ارتش
در نشستي با حضور جمعي از معاونان و مديران ارشد سايپا و معاون
اجرائى فرماندهى نيروى هوايي ارتش ،موضوعات مورد همکاري دوطرف مورد
بررسي قرار گرفت.
طامير سيد محمد على سيد نصراهلل معاون اجرائى فرماندهى نيروى
هوايي ارتش در سايپا حضور يافت و نشستي با معاونين و مديران اين
گروه خودروساز برگزار کرد .در اين نشست اقدامات انجام شده در
همکاري طرفين جهت داخلي سازي قطعات مورد نياز گروه سايپا مورد
بررسي قرار گرفت.
در اين نشست داريوش گل محمدي معاون مطالعات و برنامه ريزي
استراتژيک گروه سايپا ،ضمن ارائه گزارشي از اقدامات صورت پذيرفته در

اخبار
خدمات پس از فروش سايپا را تنها از منابع رسمي بخواهيد

امدادخودروهايمتفرقهتهديديبرايهموطنان

قائم مقام مديرعامل شرکت امدادخودروسايپا گفت :در سال هاي
اخير با افزايش حجم خودروهاي توليدي و در پي آن ،افزايش خدمات
پس از فروش ،شرکت هاي امداد خودرو جعلي و متفرقه با رشد در
سراسر کشور ،زمينه سوء استفاده از اعتماد مشتريان و امدادخواهان
را فراهم کرده و در بسياري از موارد ،منشاء تهديدهاي مالي و حتي
جاني براي آنان بوده اند.به گزارش ارتباطات امدادخودروسايپا ،سعيد
تخته چيان گفت :طبق گزارشات رسيده و مستنداتي که در شبکههاي
اجتماعي نيز منتشر شده ،حضور امدادخودروهاي متفرقه و بي نام و
نشان در جاده ها ،بزرگراه ها و سطح شهرها همچنان رو به افزايش
است و اين مساله حتي در بسياري از موارد زمينه سلب اعتماد مردم
از شرکت هاي اصلي ارائه دهنده خدمات امدادي را نيز فراهم کرده
است.تخته چيان گفت :هموطنان مي توانند جهت حصول اطمينان
از رسمي بودن امدادگر يا خدمت رسان به آرم و عالئم خودرو ،لباس
فرم و فاکتورهاي ارائه شده به مشتري دقت کنند .همچنين پس
از ثبت درخواست خدمت در شرکت امدادخودروسايپا ،پيامک
حاوي نام خدمت رسان ،زمان درخواست و … به شماره تلفن
همراه آنها ارسال مي شود.وي افزود :در اين ميان ،بازار فروش
کارت هاي اشتراک امداد از سوي اين شرکت ها نيز داغ است،
در حالي که خريداران اين کارت ها پس از دريافت آن هيچگونه
دسترسي به امکانات و خدمات شرکت هاي مذکور نداشته و عمال
براي «هيچ» هزينه پرداخت کرده اند.قائم مقام مديرعامل شرکت
امدادخودروسايپا تصريح کرد :اگرچه شرکت هاي امداد خودرو
وابسته به خودروسازان بزرگ کشور ،همواره در راستاي اطالع
رساني و اعتماد سازي به مشتريان و مردم گام برداشته اند ،اما
شرکت هاي جعلي و متفرقه همچنان با ترفندهاي گوناگون به
فعاليت خود ادامه داده و سودجويي هاي خود را دنبال مي کنند.

اين همکاري مشترک ،راه هاي انجام بهتر پروژه ها و برطرف کردن مشکالت
موجود را مطرح کرد.
مجموعه اقداماتي در خصوص ماشين کاري قطعات ،انجام پروژه هاي
تحقيقاتي و آزمايشگاهي ،توليد قطعات الکترونيکي و هاي تک خودرو ،ساخت
داخل انواع دستگاه هاي تست ،دستگاه تشخيص جنس مواد ،ابزارهاي ماشين
کاري و ...در اين جلسه پيگيري شد.
گفتني است در مهر ماه گذشته فرمانده نيروي هوايي ارتش جمهوري
اسالمي از شرکت سايپا بازديد کرد و ضمن برگزاري نشستي با مديرعامل
گروه خودروسازي سايپا ،قرارداد تفاهم نامه اي درجهت افزايش ساخت داخل
بعضي از قطعات هاي تک خودرو به امضاي دو طرف رسيد.

بازار تهران در قرنطینه عكس :سعید سجادی/فارس

دولت کنترلي بر قيمتها ندارد؛

دالالن عامل اصلي افزايش نرخ خودرو هستند

رئيس کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس با
بيان اينکه دالالن ،عاملي اصلي افزايش قيمت خودرو،
فوالد و محصوالت پتروشيمي در کشور هستند ،گفت:
کنترل بازار فوالد که صنعت مادر محسوب مي شود،
مي تواند روش صحيحي در کاهش قيمت خودرو باشد.
محمد صالح جوکار رئيس کميسيون شوراها و امور
داخلي مجلس شوراي اسالمي با انتقاد از افزايش قيمت
خودرو ،فوالد و محصوالت فلزي در کشور اظهار داشت:
متاسفانه با افزايش بيش از پيش قيمت فوالد در کشور
مواجه هستيم و همين امر يکي از علل افزايش قيمت
خودرو در کشورمان محسوب مي شود و توليدکنندگان
فوالد افزايش قيمت ارز را عاملي اصلي اين روند مي
دانند ،اين در حالي است که اگر توليدفوالد در کشورمان
بدون يارانه انرژي و حمايت دولتي صورت بگيرد ،قيمت
فوالد بايد با بازار جهاني همسو باشد اما در اين شرايط
که فوالدگران از حمايت دولتي برخودارند ،علت اين
افزايش قيمت ها بايد بررسي شود.
جوکار با تاکيد بر اينکه چرخه توليد فوالد و پتروشيمي
با ارز خارجي مرتبط نيست و افزايش قيمت اين محصوالت
فقط به دليل نقش مخرب دالالن است ،خاطر نشان کرد:
يقينا کنترل بازار فوالد که صنعت مادر محسوب مي شود،
مي توانند روش صحيحي در کاهش قيمت خودرو باشد و
باعث ساماندهي بازار خودرو مي شود و دولت بايد نظارت و
کنترل کافي بر اين بازار داشته باشد.
دولت کنترلي بر قيمت خودرو و کاالهاي
اساسي ندارد
رئيس کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس

شوراي اسالمي در ادامه ضمن انتقاد از عملکرد دولت
بابت عدم کنترل قيمت خودرو در بازار گفت :متاسفانه
هر روز شاهد افزايش قيمت ها هستيم و کااليي همچون
خودرو مدام در نوسان قيمتي است و قدرت خريد مردم
به مرور زمان در حال کاهش است و راهکار صحيحي
براي مديريت اين روند از سوي مسئوالن دولتي ارائه
نمي شود.
وي اضافه کرد :به دليل عدم توجه به دهک هاي
پايين جامعه ،شاهد ضربه خوردن اين اقشار ضعيف
جامعه هستيم و بايد دولت روش هايي حمايتي در جهت
کمک به اقشار ضعيف جامعه را پياده سازي کند چرا که
معيشت مردم در خطر است و بسياري از مردم براي
تامين کشااليشس اساسي زندگي شان هم با سختي
هاي زيادي دست به گريبان هستند و مجلس به دنبال
سياست هايي در جهت کمک به معيشت مردم است و
تصويب طرح پرداخت يارانه کاالي اساسي هم در همين

راستا بوده است.
پويايي اقتصاد کشور در گرو تکيه به توانمندي
هاي مردمي است
جوکار وعده هاي انتخاباتي رئيس جمهور در
خصوص گشايش اقتصادي در کشور را يادآور شد و
گفت :در روزهايي که رئيس جمهور در تالش بود تا
پيروز انتخابات باشد ،وعده هاي زيادي در خصوص
گشايش اقتصادي به مردم داد اما در عمل شاهد تحقق
بخشي آن نبوديم و امروز مدام با افزايش قيمت لوازم
خانگي ،خودرو ،مسکن ،کاالي اساسي و ...هستيم و
اقدام عملي براي حل اين مشکل صورت نگرفته است
و همين وضعيت نامطلوب اقتصادي عاملي براي کاهش
ارزش پولي کشور و مشکالت معيشتي مردم شده است
و در شرايطي که دولت کنترلي بر بازار ندارد ،مجلس به
دنبال اجراي طرح هايي است که بار سنگين معضالت
اقتصادي را از دوش مردم بکاهد.
رئيس کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس
شوراي اسالمي در پايان با بيان اينکه حل مشکالت
اقتصادي کشور با نگاه به پتانسيل و ظرفيت داخلي
کشورمان محقق خواهد شد به رادار اقتصاد گفت :اينکه
بگوييم نگاه به غربي ها ،عاملي براي بهبود شرايط
اقتصادي کشورمان است ،حرفي از پايه غلط است و
تحقق بخشي اقتصاد مقاومتي مورد تاکيد مقام معظم
رهبري ،يکي از روش ها براي افزايش توليدات ،بهبود
شرايط اقتصادي ،باال بردن ارزش پول ملي ،بهبود
شرايط اشتغال و  ...است و ما با تکيه بر توانمندي هاي
مردمي مي توانيم اقتصاد کشورمان را پويا کنيم.

دوکلمه خبر

اربن اوت خودروي
مفهومي ميني

اخيرا ميني از خودروي مفهومي
خود ،اربناوت ،که از آن به عنوان يک
فضاي شخصي به دور از دنياي پر سر
و صداي اطراف ياد مي کند ،رونمايي
کرد.اين شرکت انگليسي که در دهه 90
ميالدي تحت مالکيت بي ام دبليو درآمد،
با در سر داشتن ساخت يک خودروي
خودران ،اربن اوت را که طراحي شبيه به
يک ون دارد را ساخته است.اين خودرو
که عمال به عنوان يک ميني ون کوچک
به حساب مي آيد ،اتاق داخلي بزرگي
دارد که فضاي زيادي به سرنشينان عالوه
بر چهار صندلي محرک و تاشو (تنها در
حالت ايستاده) در اين ماشين خودران
مي دهد.تيم طراحي ميني به رهبري
رئيس بخش طراحي بي ام دبليو ،آدرين
ون هويدونک (جانشين کريس بانگل)،
سه حالت مختلف براي اين خودرو که
از مدل هاي کانتريمن  )15سانتيمتر) و
کالبمن  )18سانتيمتر) طويل تر است،
در نظر گرفته اند.حالت «آرامش» براي
مواقع کار هنگام حرکت و استراحت،
حالت «مود» براي مواقعي که بيش
از يک سرنشين حاضر است ،و حالت
«سفردوست» براي زماني که راننده
خود مي خواهد رانندگي کند.

