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خبر
غرفه گروه سایپا به عنوان غرفه برگزیده در سه زمینه معرفی شد
با توجه به ارزیابی های انجام شده در هفدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو
مش��هد ،غرفه گروه خودروسازی سایپا در سه زمینه شامل :اخالق حرفه ای،
اطالع رسانی و جنبه تخصصی به عنوان غرفه نمونه و برگزیده معرفی شد.
به گزارش سایپانیوز ،در آخرین روز هفدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو
مش��هد( قطعات و صنایع وابسته ) ،براس��اس ارزیابی های صورت گرفته در
ش��اخص های متعدد ،از حضور پررنگ گروه خودروسازی سایپا با معرفی به
عنوان غرفه نمونه و برگزیده و اهدای لوح تقدیر سه گانه در زمینه های اخالق
حرفه ای ،اطالع رسانی و جنبه تخصصی تجلیل شد.
بر اساس این گزارش ،مسئوالن برگزاری نمایشگاه خودرو مشهد در متن
لو ح های تقدیر ضمن قدردانی از گروه خودروس��ازی سایپا بابت حضور همه
جانبه در نمایش��گاه که از  16تا  20مردادماه جاری برگزار ش��د ،غرفه گروه
سایپا را غرفه برگزیده این نمایشگاه معرفی کردند.
به روزرسانی سیویک توسط Modulo
بدون شک منتظر هستیم تا هوندا خود اقدام به تیونینگ سیویک جدید کند.
اما تا پیش از آن ش��رکت ژاپنی  Moduloبس��ته ارتقایی جدیدی را به طور
اختصاصی برای عرضه در بازار داخلی این کشور ارائه کرده است.اگر شما هم
جز معدود مشتریان خوش شانسی هستید که موفق به ثبت پیش سفارش فاتح
جدید مسیر نوبورگرینگ شده اید بایستی بدانید که حتی می توانید خودرویی
خاص تر را داش��ته باشید .مشتریان ژاپنی سیویک  Type Rجدید می توانند
قطعات تازه در نظر گرفته شده توسط Moduloشامل درپوش سه تکه قرمز
رن��گ جلو پنج��ره ،ابر رویی قرمز رنگ باالی چراغ ه��ا ،باله های کناری فیبر
کربنی و چراغ های رنگی  LEDمه شکن را سفارش دهند.به عالوه رینگ های
 18اینچی آلیاژی نیز بر روی این خودرو نصب شده است .در بخش داخلی نیز
بخش های زیادی مثل اهرم آلومینیومی با روکش چرمی قرمز رنگ ،داشبورد
جدید با تزئینات قرمز رنگ متناس��ب با کنسول میانی ،تودری ها و دستگیره
ه��ای آلومینیومی جدید به خودرو اضافه ش��ده اس��ت .البته بخش موتوری
تغییری پیدا نکرده و این خ��ودرو همچنان دارای یک موتور  2.0لیتری توربو
شارژ چهار سیلندر به توان  306اسب بخار و گشتاور  400نیوتون متر است.

مع��اون بازاریابی و فروش س��ایپا
گف��ت :تصمیم ما جم��عآوری خط
تولید پراید قبل از مهلت مقرر اس��ت
بنابراین برای تمدید مهلت تولید این
خودرو مذاکرهای نخواهیم کرد.
رضا تقیزاده در گفتوگو با ایسنا،
اظهار کرد :براس��اس مصوبه شورای
سیاستگذاری خودرو از ابتدای دی
ماه  ۱۳۹۷اس��تانداردهای اجباری
تولید خودرو از  ۵۵به  ۸۳اس��تاندارد
ارتقاء مییابد.
وی با بیان اینکه اس��تانداردهای
جدیدشاملمواردیهمچونسیستم
ترمز اضطراری ،هشدار تغییر مسیر

خود��رو ،حفاظت از عاب��ر پیاده در
تصادفات ،محدودکننده س��رعت و
تجهی��زات ض��د س��رقت اس��ت،
خاطرنش��ان کرد :براساس اظهارات
مس��ووالن سازمان اس��تاندارد چند
مدل خودرو از جمله پراید و پژو ۴۰۵
برای پاس کردن این استانداردها نیاز
به تغییر پلتف��رم دارند در غیر این
صورت تولید آنها باید متوقف شود.
مع��اون بازاریابی و فروش س��ایپا
ادامه داد :در این زمینه سایپا تصمیم
گرفته خود را با سیاستهای جدید
دولت وفق ده��د بنابراین تصمیمی
برای مذاکره ب��رای تمدید مهلت از

رد��ه خ��ارج کرد��ن پرای��د نداریم
بهگونهای که تولید پراید قبل از مهلت
تعیین شده در دی ماه ۱۳۹۷متوقف
خواهد شد.
وی اف��زود :البته تقاض��ای قابل
توجهی در بازار برای پراید وجود دارد
ضمن آنکه برخی اقش��ار برای امرار
معاش و کس��ب درآمد از این خودرو
استفاده میکنند همچنین بخشی از
جامع��ه نیز قد��رت اقتصادی خرید
خودرویی گرانتر از پراید را ندارند با
وجود تمام این واقعیتها ما به سیاست
تعیین ش��ده از سوی وزارت صنعت،
معدن و تجارت احترام میگذاریم.

تقیزاد��ه ب��ا بیان اینک��ه دیگر
خودروهایتولیدیگروهخودروسازی
سایپا تمام اس��تانداردهای جدید را
پاس کرد��ه و تولید آنها طبق برنامه
ادامه خواهد یاف��ت ،تصریح کرد :به
عنوان مثال خودروی س��اینا اخیرا
اس��تاندارد حفظ جان عابر پیاده در
تصادفات را پاس کرده است.
مع��اون بازاریابی و فروش س��ایپا
گفت :تصمیم ما ب��رای توقف تولید
پراید قبل از به اتمام رس��یدن مهلت
مقرر ،در حالی است که در تجربههای
پیشین مانند اجباری شدن استاندارد
کیسه هوا و استاندارد آالیندگی یورو

 ۴خودروس��ازان به دلیل مشکالتی
چونتحریمدرخواستتمدیدمهلت
برای اجرایی شدن اس��تانداردهای
جدید را داش��تند و مهلتهای تعیین
شده چندین بار تمدید شد.
وی خاطرنش��ان کرد :مس��ائلی
همچون حفظ جان عابران پیاده در
تصادف��ات ،کاهش آلودگ��ی هوا و
جلوگی��ری از س��رقت خودروها از
دغدغههایسازمانملیاستاندارددر
حوزه تولید خودرو اس��ت که در این
زمینه اجرایی ش��دن استانداردهای
جدید وضعیت در این حوزه را ارتقاء
خواهد داد.

رئیسکمیسیونتسهیلکسبوکاراتاقبازرگانیتهران:

بایدجلویواردات بی رویه خودروگرفته شود

رئیس کمیسیون تسهیل کسب و
کار اتاق بازرگانی تهران می گوید  :با
وج��ود اقدامات و موانع��ی که برای
وارداتخودروصورتگرفتههمچنان
شاهد افزایش آمار واردات خودرو به
کشورهستیم.محمدرضانجفیمنش

در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت :
متاسفانه از ابتدای امسال شاهد رشد
چشم گیر آمار واردات خودرو نسبت
به سال گذشته هستیم در صورتی که
کنترل این جریان نیازمند عزم جدی
دولت است چنانچه در این مسیر گام

هایدرستیبرداشتهشودبیشکمی
توان ش��اهد رونق تولید و اشتغال در
کشوربود.ویگفت:درشرایطکنونی
کشورواهمیتموضوعتولیدواشتغال
 ،ض��رورت دارد تا جلوی واردات بی
رویهگرفتهشود.
وی در ادام��ه ب��ا توجه به اهمیت
تولید ،اختصاص تسهیالتی به منظور
حمایت تشویقی از تولید را گام مهمی
در این جهت عنوان کرد و افزود  :برای
حرکت س��رمایه ه��ا در بخش های
تولیدیهمچونبرخیازکشورهاباید
بهسرمایهگذارانمشوقهاوتسهیالت
بالعوض داده شود.وی تصریح کرد :
قطعا رفع موانع تولید و حذف قوانین
بازدارنده در مس��یر تولیدکنندگان
موجبتمایلمردمبهتولیداتداخلی
شده و به تدریج آمار واردات و تقاضا
دراینبخشکاهشخواهدیافت.وی

خاطر نشان کرد  :امروز همه باید در
جهتتقویتتولیدواشتغالدرکشور
تالش کنند و همزمان تولیدکنندگان
نیز تالش مضاعفی را در جهت ارتقاء
کیفیتتولیداتداخلیداشتهباشندتا
مصرف کننده ای رغبت نکند سراغ
محصوالت خارجی رود.عضو انجمن
تخصصی صنایع همگن قطعه سازان
خودرو کشور در ادامه با اشاره به لزوم
تقویت توان تولید در صنعت خودرو و
قطعه سازی کشور تصریح کرد  :البته
صنعتقطعهسازیایراندراینسالها
رشدخوبیراتجربهنمودهچنانچههم
اکنونبسیاریازقطعاتقابلساخت
و تامین در کشور است.نجفی منش با
توجه به تاثی��ر قراردادهای اخیر در
روند فعالیت خودروس��ازان و قطعه
سازان یاد آور ش��د  :در قراردادهای
جدی��د خودرویی ک��ه با پ��ژو  ،رنو ،

س��یتروئن به امضاء رسیده چنانچه
ش��رط تولید محصوالت جدید با40
درصد ساخت داخل آغاز و ظرف دو
سال آینده به 70درصد از تولید و30
درصد صادرات برس��د بی شک این
روندکمکمیکندکهصنعتخودرو
و قطعه س��ازی داخلی رشد و توسعه
بهتریراتجربهنماید.
ویهمچنینبهاهمیتهمکاریبر
جریان رو به رشد عرضه خودروهای
جدی��د و تقویت بازار ص��ادرات در
کش��ور پرداخت و تصریح ک��رد  :با
توق��ف تولید محص��والت قدیمی و
جایگزین��ی آنها ب��ا تولی��د جدید و
اختصاص بخشی از آنها به صادرات
خودرو قطعا جریان صادرات سرعت
بیشتری یافته و در رشد و توسعه بازار
صادرات خودرو تاثیر مثبتی خواهد
داشت.

رئیس هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا:

محصوالت سیتروئن در سهم بازار سایپا تاثیر خواهد داشت

رئی��س هی��ات مدی��ره گ��روه
خودروس��ازی س��ایپا در بازدید از
غرفه سایپا در نمایشگاه بین المللی
مش��هد گفت :اس��تقبال مردم در
نمایش��گاه از محصوالت سیتروئن

نشانگر این است که این محصوالت
در ب��ازار نی��ز م��ی تواند با س��ایر
محصوالت رقابت ایجاد کند و تاثیر
خوبی در س��هم بازار گروه س��ایپا
داشته باشد.

معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری تبریز در شورای ترافیک استان اعالم کرد :

اتمام اجرای تابلوهای راهنمای مسیر ویژه تبریز 2018در محدوده مرکزی وتاریخی شهر
محدوده مرکزی وتاریخی شهربه اتمام رسید.
معاون حمل ونقل ش��هردار با اع�لام این خبر گفت
 :معاونت حمل ونقل وترافیک درس��ال  1395اقدام به
طراحی وساخت تابلوهای راهنمای مسیر در تقاطع های
ش��هری ویژه تبری��ز  2018بابه��ره مند��ی از تجارب
کشورهای توریست پذیر جهان ورعایت آیین نامه ها ی
ملی وبین المللی کرده واکنون پس از  5ماه از آغاز اجرای
طرح باس��اخت ونصب  354عدد تابلوی راهنمای مسیر
وتحت پوشش قراردادن  24تقاطع در محدوده مرکزی
شهر تمامی تقاطع های اصلی این محدوده رابه تابلوهای
راهنمای مس��یر ،ویژه تبری��ز 2018تجهیز نموده وهم
تابلوه��ای راهنمای مس��یر ویژه تبری��ز  2018در اکنون ناحیه تاریخی وتوریستی شهررا آماده پذیرایی از

آگه�يمزاي�ده

مهمانان داخلی وخارجی کرده است .
دکتر مهدی یوس��فی د��ر ادامه اف��زود  :این پروژه
س��ایرمناطق ونواحی پراهمیت شهری در اولویت ادامه
اجرای طرح بوده وامید اس��ت تاپایان سال بیش از 100
تقاطع تحت پوش��ش تابلوهای راهنمای مس��یر جدید
قرارگیرد .
الزم به ذکر است در طراحی تابلوهای جدید شهری ،
ضمن رعایت اس��تانداردهای بین المللی وتطبیق رنگ
وفونت تابلوها با مقصد  ،مدت زمان پیاده روی ودوچرخه
س��واری جهت ترویج حمل ونقل سبزنیزدر نظر گرفته
ش��ده که این امر اولین باردرکش��ور بصورت پایلوت در
شهراولین ها تبریزبه اجرا درآمده است

نوبت اول

ش�هرداري سگزآباد در نظر دارد بر اساس مجوز ش�ماره  129مورخ96/5/19شوراي اسالمي شهر نسبت به مزایده کارگاه
تولید شن و ماسه شهرداری سگزاباد اقدام نمايد
لذا از متقاضيان واجد الشرایط درخواست مي گردد جهت دريافت اسناد مزايده تا ده روز پس از تاريخ درج آگهي نوبت دوم
به امورمالي شهرداري مراجعه نمايند
ساير اطالعات مربوطه در اسناد مزايده موجود مي باشد
شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار مي باشد
هزينه آگهي به هر تعداد نوبت بعهده برنده مزايده مي باشد.
شماره تماس 09122823988 --- 02834363999 :
علي اصغر كياني
شهردار سگزآباد

روزنام�ه ه�دف و اقتصاد آم�اده عقد قرارداد با فع�االن مطبوعاتي جهت سرپرس�تي روزنامه در
استانهاي زير مي باشد:

 -1فارس
 -2سمنان

خبر

-3خراسان شمالی
-4خراسان جنوبی

به گزارش سایپا نیوز؛ دکتر سید
محمد علی سید ابریشمی در بازدید
از نمایش��گاه بین المللی مشهد و در
غرفه سایپا گفت :هدف از برگزاری
نمایشگاه ایجاد جذابیت الزم برای

معرفی بهتر محصوالت است.
وی اف��زود :در این معرفی مردم
باید از نزدیک با محصوالت آش��نا
ش��وند و به صورت ملم��وس این
محص��والت را مورد بررس��ی قرار

دهند که خوشبختانه برای محصول
برلیان��س  ۲۲۰و  ۲۳۰ک��ه در این
نمایشگاه عرضه شده ،تست خودرو
ب��رای عالقمن��دان ص��ورت می
پذیرد.

آئودی  Q8با بدنه آماده تولید
تست می شود
به تازگی تصاویری از آئودی  Q8در
حال تس��ت با بدنه آم��اده تولید در اروپا
منتشرشدهاست.آئودیتاییدکردهاست
که شاسی بلند  Q8تا قبل از سال 2018
وارد نمایندگی های فروش خواهد ش��د.
بدن��ه این خ��ودرو الهام گرفت��ه از Q8
کانسپت است که در نمایشگاه خودروی
دیترویت  2017رونمایی ش��ده بود .این
امر در تصاویر فاش شده قبلی این خودرو
مشخص است که دارای جزئیات زاویه
دار و دینامیک خودروی کانسپتش بود.
قسمتجلویاینخودرودارایجلوپنجره
هشت ضلعی به همراه چراغ های جلوی
 LEDماتریس��ی مش��ابه  A8جدید و
طراحی س��پر تهاجمی خواه��د بود .این
خودرو طولی بیش تر از 5متر داش��ته اما
مدلی پنج سرنشین خواهد بود.گمان می
رود کابین این خودرو از جدیدترین سبک
طراحی آئودی بهره ببرد که الهام بخش
طیف جدید خودروهای مبتنی بر MLB
این خودروساز بوده است .انتظار می رود
داشبوردی سیال و عریض با روکش مواد
نرم،سیستم MMIجدیدVirtual،A8
 Cockpitوسیستمهدایتنیمهخودران
برای این خودرو ارائه شود .هم چنین ادعا
می شود این خودرو بهترین فضای کابین
در کالس خود را نیز خواهد داشت.
تویوتا نسخه جدیدی از فورچونر
را عرضه کرد
تویوت��ا به تازگی فورچون��ر  V 2.4با
ساختار  4WDو تجهیزات جدید را به
خط تولید این شاسی بلند افزوده است.
قیمتتویوتافورچونردرتایلندبین301
تا 602دالرافزایشیافتهاست.عرضهاین
نس��خه جدید چند ماه بعد از خبر افزودن
نس��خه ها و تجهیزات جدید به فورچونر
 2017انجام ش��ده است.نس��خه V 2.4
 4WDجدید اکنون این خ��ودرو را ارزان
ترینفورچون��رچهارچرخفعالدرتایلند
کرده اس��ت .چنان چه قبال گفته شده بود،
ویزگی های افزوده ش��ده به نسخهV 2.4
فورچونرشاکلساختار،4×4کروزکنترل،
سیستماستارتاستاپموتور،کنترلکشش
A-TRCوکمکثباتدرسراشیبیاست.
تویوتاهمچنینویژگیهاییجدیدیهمچون
چراغ های مه شکن ،LEDلنزهای جدید
برای چراغ های راهنما و چراغ های عقب،
صندلیجلویقابلتنظیمبرقیدر8جهتو
رکاب های کناری بازطراحی شده را به این
خودروافزودهاست.

سه روز پس از دستورشهردارمنطقه پنج صورت گرفت ؛

آغازآسفالت ریزی مجموعه ورزشی پارک باغمیشه
درپی دستورشهردارمنطقه عملیات آسفالت
ریزی مجموعه ورزشی پارک باغمیشه شروع شد .
مهندس یعقوب هوشیار با اعالم این مطلب افزود :
این پروژه با هدف آماده س��ازی سطح حوزه برای
روید��اد تبریز 2018اجرا می ش��ود ک��ه درادامه
درتمامیپارکهایمنطقهنیزشاهداحداثمجموعه
ورزش��ی خواهیم ب��ود .وی دراین رابطه گفت  :در
تمامی  24پارک س��طح حوزه امکانات ورزش��ی و
تفریحی برای گروه های س��نی مختلف ایجاد می
ش��ود .وی تصریح کرد  :تا آغاز رویداد بزرگ تبریز
 2018پارکه��ای منطقه عالوه بر نوس��ازی و رفع
کمبودها  ،به امکانات تفریحی و ورزشی الزم مجهز
خواهد شد .مهندس هوش��یار با بیان اینکه پارک
باغمیشه کارکرد فرامنطقه ای دارد گفت  :معاونت
های فنی و عمرانی  ،خدمات ش��هری با پشتیبانی
معاونت اد��اری و مالی در حداقل زم��ان اقدام به
احداث مجموعه ورزشی در پارک باغمیشه کرده
اند که پس از س��ه روزعملیات آسفالت ریزی برای
احداث مجموعه ورزشی شروع شده است  .شهردار
منطقه در این رابطه اظهار داشت  :در این مجموعه
ورزشی رش��ته هایی همچون بسکتبال  ،والیبال ،
فوتبال و تنیس طراحی شده است .شایان ذکراست

پس ازاتمام آس��فالت ریزی  ،اقدام به خط کش��ی
دراین مجموعه جهت مشخص کردن محل رشته
های ورزشی خواهد شد
دومین مسیر دوچرخه سواری شهرداری
منطقه  5دراتوبان پاسداران آماده بهره
برداری شد
دومینمسیردوچرخهسواریشهرداریمنطقه
پنج که درس��ال جاری احداث ش��ده آماده بهره
برداری می شود.مهندس س��امان احمدزاده این
مطل��ب را اعالم ک��رد وگفت  :به منظور تش��ویق
شهروندان به ورزش دوچرخه سواری دومین مسیر
ویژه طراحی ش��ده برای این رش��ته در حد فاصل
میدان شهید فهمیده تا ورودی کوی فرشته جنوبی
با  10میلیارد ريال هزینه در حال احداث است که
به زودی قابل بهره برداری خواهد بود.
معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه پنج در
ادامه افزود  :با بهره برداری از مسیردوم دوچرخه
سواری طول مسیرهای اجرا شده دوچرخه سواری
د��ر اتوبان پاس��داران از میدان ش��هید فهمیده تا
خروجی کوی فرش��ته جنوبی به  3کیلومتر در دو
باند رفت و برگشت خواهد رسید.
به گفته وی این منطقه برای احداث دو مس��یر

دوچرخه س��واری بالغ بر  20میلیارد ريال هزینه
کرده اس��ت .احمدزاده با اشاره به مشخصات این
پروژه تصریح کرد  :در مس��یر ح��د فاصل میدان
فهمیده تا ورودی کوی فرشته جنوبی با کف سازی
مصالح ویژه پیاده راه و در مسیر شماره دو با آسفالت
ریزی اساسی دوچرخه سواران قادر به استفاده از
خدمات ارائه ش��ده خواهند بود .شایان ذکر است
شهرداری منطقه پنج با اجرای پروژه های متعدد
عمرانی و خدماتی اقدام به آماده سازی سطح حوزه
به منظور استقبال هر چه با شکوه تر از رویداد تبریز
 2018می کند.

آگه�یمزای�دهعموم�یمرحل�هدوم

شماره  11784:تاریخ96/5/21:
موضوع مزایده اجاره منافع حاصل از بهره برداری واجاره کارگاه نان ماشینی واقع در بلوار جمهوری اسالمی جنب پاسگاه شماره11
دستگاه مزایده گذار شهرداری بوکان
قیمت پایه اجاره :برابر نظریه کارشناسی ماهیانه مبلغ  12/000/000ریال می باشد.
محل دریافت اسنادمزایده :سایت اینترنتی شهرداری بوکان به نشانی www.boukan.ir
شرایط متقاضیان :اشخاص حقیقی ویا حقوقی دارای صالحیت
مدت زمان خرید اوراق  :از روز یکشنبه مورخه  96/5/22لغایت پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 96/6/2
اخرین مهلت قبول پیشنهادات  :پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 96/6/13
زمان بازگشایی پاکات:روز سه شنبه مورخه  96/6/14راس ساعت 13بعداز ظهر
محل تحویل اسناد :دبیرخانه شهرداری بوکان واقع در شهرستان بوکان خیابان انقالب ساختمان مرکزی شهرداری
مبلغ تضمین شرکت درمزایده  :مبلغ  20/000/000ریال می باشد که بایستی بصورت ضمانت نامه بانکی یاواریزی نقدی به حساب سپرده شهرداری به شماره
 3100001666005نزد بانک ملی مرکزی بوکان تهیه گردد.
سایر توضیحات
-1هزینه خرید اوراق مزایده واریز مبلغ 200/000ریال به حساب درآمد شهرداری به شماره  3100001665007نزد بانک ملی مرکزی بوکان
-2درصورت وجود ابهام ،امورپیمانها وقراردادها به شماره تلفن  044-46226339دراوقات اداری پاسخگوی سواالت متقاضیان محترم می باشد.
سعدی رادمنش -شهردار بوکان

آگه�یمزای�دهنوب�تاول

نوبت اول

ش�هرداری نرجه در نظردارد با اس�تناد به مصوبه ش�ماره  27مورخ  96/5/2شورای محترم اسالمی ش�هر نرجه بر اساس قیمت کارشناس رسمی
دادگستری نسبت به فروش  4قطعه زمین مسکونی واقع در نرجه خیابان سعدی سوم اقدام نمایند .متقاضیان جهت دریافت اسناد ومدارک مزایده
وکسب اطالعات بیشتر پس ازانتشار آگهی نوبت دوم به شهرداری مراجعه و حداکثر ظرف  10روز پیشنهادات خود را ارائه نمایند .
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختارمیباشد.
هزینه کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده مزایده میباشد.
شهردار نرجه رضالشگری

