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الهوتي خبر داد :

احتمال ارجاع تخلف دولت
در طرح تحول سالمت به دادگاه
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس از احتمال ارجاع تخلف دولت در
طرح تحول سالمت به دادگاه خبر داد.مهرداد الهوتي در گفتگو با خبرنگار
پارلماني خبرگزاري تسنيم ،با اشاره به توفيقات طرح تحول سالمت در نظام
درماني کشور اظهار داشت :طرح تحول سالمت اقدام ارزشمند و شجاعانهاي
از سوي وزير بهداشت بود که موجب کاهش چشمگير هزينههاي درماني
پيشروي طرح تحول سالمت بهويژه
براي مردم شد.وي با اشاره به مشکالت ِ
مسئله تأمين اعتبارات اين طرح که به يکي از چالشهاي بودجه سال آينده
تبديل شده است ،گفت :هنگامي که طرح تحول سالمت در مجلس به تصويب
رسيد منابع تأمين اعتبارات آن پيشبيني شد و اگر اين طرح براساس قانون
تصويبي مجلس به اجرا برسد قطعاً هيچگونه مشکلي در تأمين منابع مالي آن
وجود نخواهد داشت.عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد :يکي از
پيشبينيهاي ما براي تأمين هزينههاي طرح تحول سالمت  10درصد اعتبارات
حاصل از هدفمندسازي يارانهها بود که متأسفانه در تخلفي آشکار از سوي
دولت اين منابع در اختيار وزارت بهداشت بهمنظور تأمين هزينههاي طرح
تحول قرار نميگيرد .از طرفي مجلس مصوب کرده تا يک درصد درآمدهاي
حاصل از ماليات بر ارزش افزوده که متعلق به خود مردم است به اين طرح
اختصاص يابد که متأسفانه اين درآمدها نيز صرف اموري ديگر ميشود.نماينده
مردم لنگرود در مجلس با بيان اينکه مديريت آقاي قاضيزاده هاشمي در
به ثمر رسيدن طرح تحول سالمت قابل تقدير است ،متذکر شد :اگر دولت
همکاريهاي الزم را با وزارت بهداشت بهمنظور تأمين اعتبارات مورد نياز براي
اجراي مناسب طرح تحول سالمت انجام ندهد ،اين طرح با مشکالت جدي
روبهرو خواهد شد.وي تأکيد کرد :مجلس اگر به اين نتيجه برسد که دولت به
قوانين مصوب مبني بر تأمين درآمدهاي مورد نياز طرح تحول سالمت عمل
نکرده و مدام به اين منابع دستاندازي ميکند چارهاي جز اعمال ماده 236
و ارجاع تخلف دولت به دادگاه ندارد.

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس:

استعفاي حريري خارج از روال
سياسي متعارف در دنياست

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت :استعفاي
حريري خارج از روال سياسي متعارف در دنياست.هادي شوشتري در گفتگو
با خبرنگار فارس در قوچان با اشاره به ماجراي استعفاي سعد حريري
نخستوزير لبنان ،اظهار داشت :اين اتفاق در يک کشور خارجي با قطعنظر
از انگيزهها به لحاظ شکل ،فرم و داعيهها ،خارج از حدود و روال سياسي
در کشورهاي مختلف دنيا است.وي با اشاره به اينکه بهطورمعمول استعفا
ک روال قانوني پس از مذاکره و گفتگو در
بهويژه در نظامهاي پارلماني با ي 
پارلمان در صورت نتيجه نداشتن به رئيسجمهور تقديم ميشود ،گفت:
در طول تاريخ سياسي کشورها ،اين اولين نمونه است که نخستوزير يک
کشور استعفاي خود را در يک کشور خارجي اعالم ميکند و اين خارج
از روال متعارف سياسي به شمار ميآيد.وي تأکيد کرد :همه تحليلگران
سياسي و ديپلماتهاي منطقهاي اين نتيجهگيري را انجام دادهاند که اين
مدل استعفا مصداق کامل دخالت در امور داخلي کشورها بوده که از سوي
عربستان سعودي صورت گرفته است.شوشتري با تأکيد بر اين موضوع که
امروز عربستان سعودي از حيث سياست داخلي و خارجي دچار انفعال و
استيصال شده است ،يادآور شد :بهعنوان يک ناظر خارجي ميتوان گفت،
يک رقابت تمامعيار خانوادگي درون عربستان سعودي در حال انجام است
که بهنوعي جنگ قدرت داخلي محسوب ميشود.

تخت روانچي معاون سياسي
دفتر روحاني شد
رئيس دفتر رئيسجمهور مجيد تخت روانچي را به سمت "معاون سياسي دفتر
رئيس جمهور" منصوب کرد.به گزارش حوزه دولت خبرگزاري تسنيم ،محمود
واعظي رئيس دفتر رئيسجمهور در حکمي مجيد تخت روانچي را به سمت "معاون
سياسي دفتر رئيس جمهور" منصوب کرد.
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نماينده مردم اسدآباد در مجلس گفت :منفعت طلبي برخي مانع از بهبود صادرات داروست.
اکبررنجبرزاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت ،با بيان اينکه در زمينه توليد
دارو نسبت به گذشته پيشرفت چشمگيري داشتيم و گام هاي بلند و اساسي در اين
رابطه برداشته شده است ،گفت :وضعيت توليد دارو در کشور مطلوب است و تا حدودي
از واردات دارو جلوگيري شده به گونه اي که  90تا 100درصد برخي داروها توليد داخل
است.وي با تاکيد بر اينکه ايران بايد همانند برخي کشورها سهمي از صادرات دارو را
به خود اختصاص دهد ،افزود :بهبود وضعيت صادرات دارو نيازمند احداث کارخانه ها
و پژوهشکده هاي تحقيقاتي کارآمد است و بايد کيفيت ،اثر بخشي و همچنين عوارض
حداقلي داروهاي توليدي مورد توجه قرار گيرد تا بتوان با داروهاي خارجي رقابت و
جايگاه خود را در بازارهاي خارجي کسب کنند.وي با بيان توجه به صادرات دارو امري

بسيار ضروري و نياز کشور است ،تصريح کرد :به هر ميزان بتوان توليدات داخلي را افزايش
و وابستگي به واردات دارو را کاهش داد اقدامي سنجيده و مناسب و مورد تاکيد مجلس
شوراي اسالمي است.رنجبرزاده با انتقاد از اينکه منفعت طبي و سودجويي برخي مانع
از بهبود صادرات دارو شده است ،ادامه داد :برخي با منفعت طلبي به سمت واردات دارو
روي آورده و به انحاي مختلف اجازه رشد مناسب را به توليدکنندگان دارو براي صادرات
نمي دهند.وي با بيان اينکه سياست گذاري وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در جهت
توجه توليدکنندگان به افزايش و بهبود وضعيت توليد دارو بسيار موثر است ،گفت :ظرفيت
مناسبي در نيروي انساني و دانشمندان کشور در عرصه تهيه و ساخت مواد اوليه دارويي
وجود دارد و انتظار مي رود با توجه مناسب به فرمول و بسته بندي داروها بتوان در مسير
بهبود وضعيت توليد دارو و تحقق اقتصاد مقاومتي گامي جدي برداشت.

رنجبرزاده:

منفعت طلبي برخي
مانع از بهبود
صادرات داروست

سياسي
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دولت در برابر آمريکا کوتاه نيايد؛هر چه بخواهد
برايش فراهم ميکنيم

نماينده مجلس گفت :دولت در برابر آمريکا کوتاه نيايد؛هر
چه بخواهد برايش فراهم ميکنيم.حميدرضا حاجيبابايي
در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اين سؤال که چرا
فراکسيون واليي مجلس به تمام وزراي پيشنهادي دولت
به مجلس رأي اعتماد داده است ،گفت :کشور در يک
موقعيت ويژه قرار دارد ،از طرفي وضعيت اقتصادي که
بيکاري لجا م گسيختهاي را شاهد هستيم و از بُعد بيروني
هم شاهد عربده کشيهاي ترامپ و بدعهديهاي آمريکا در
قبال برجام هستيم که در اين شرايط بر همه ما الزم است
که کشور را آماده کنيم تا بتوانيم پاسخگوي اين شرايط
ويژه باشيم.وي با بيان اينکه فراکسيون واليي خودش را
از همه مسئولتر ميداند ،ادامه داد :ما نبايد دولت را به
ي کنيم و يا حالت
سمتي ببريم که برايش مشکلتراش 
بدبينانه آن ،اين ميشود که اگر دولت به مشکلي بربخورد
و ما ،او را از قبل حمايت و کمکي نکرده باشيم ،به ما
ميگويد که شما نگذاشتيد که با اين مشکالت با فکري
آسوده و با تمام توان کار کنم ،بنابراين ما دولت را صادقانه
کمک کرديم.نماينده مجلس افزود :دوستان دولت به ما
گفتند که بهتر از اين وزراي پيشنهادي ،ما کسي را پيدا
نکرديم ،البته دولت دوازدهم در معرفي نيروهاي کابينه

خود ،بهتر از دولت يازدهم عمل کرد که اين مهم است.
حاجيبابايي تصريح کرد :ما بايد توجه داشته باشيم که
بار ما ،بار شيشه است و خيلي حساس بايد عمل کنيم،
چرا که در شرايط وخيم اقتصادي ،مشکالت بيکاري،
رکود و تورم قرار داريم و از بُعد خارجي هم که وضع ما
مشخص است و امروز به هزار دليل ميگويم که کمک
کردن به انقالب در همين قالبي است که ما انجام داديم
و بايد از دولت حمايت کنيم.وي ادامه داد :اين همکاري
و حمايت ما از دولت به اين معنا نيست که هر کاري که
آنها دلشان خواست را ما تائيد کنيم ،بلکه به اين معني
است که ما کاري انجام ندهيم که او از جانب ما نگراني
داشته باشد؛ يعني به او بگوييم که در برابر آمريکا تو هر
چه بخواهي ،ما فراهم خواهيم کرد؛ فقط در برابر آمريکا
کم نياور و کوتاه نيا و اين فلسفه حمايتهاي ما از دولت
است.نماينده مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به سؤال
ديگري مبني بر اينکه نظرتان در خصوص طرح تحقيق
و تفحص از بانک مرکزي چيست؟ اظهار کرد :من اساساً
با هر گونه تحقيق و تفحصي موافق هستم ،چرا که به
نظر من تحقيق و تفحص باعث شفافيت مطالب ميشود
و منجر به اين ميشود که با بررسيهاي به عمل آمده،

قائم مقام توليت آستان قدس رضوي تأکيد کرد:

تمرکز بر مشارکت مردمي
در ميزباني از زائران پياده

متوجه شويم که کاري خوب است يا نه .بنده زماني که
مجلس ششم بودم ،طرحهاي تحقيق و تفحص زيادي را
ارائه دادم و البته برخي از آنها را هم هيأت رئيسه مجلس
مخالفت ميکرد و نميگذاشت انجام شود.حاجيبابايي
گفت :در اين شرايط که وضعيت اقتصادي مناسب نيست
و مؤسسات مختلف مالي و اعتباري همچون پديده،
ثامن الحجج ،آرمان و برخي ديگر کاري کردند که مردم
از آنها ناراضياند و اعتمادشان را از دست دادهاند ،بايد

نمايندگان اين قبيل طرحهاي تحقيق و تفحص را با شدت
و جديت بيشتري انجام دهند .اگر آن مؤسسات مالي مجوز
داشتند ،چرا خطا کردند و اگر مجوز نداشتند ،چرا نظارتي
بر آنها نبود که منجر به خطاکاري آنها شود؛ هزينه اين
کار را بايد نظام بپردازد.وي در پايان خاطرنشان کرد :ما
به شدت از اين وضعيت گلهمند هستيم و انتظار داريم
که به اين مسائل رسيدگي شود و هر چه سريعتر مردم
تکليف خودشان را بدانند.

قاسمي:

موضع گيري ماکرون در خصوص برنامه موشکي ايران ،دقيق نبود

سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان گفت :موضع گيري ماکرون در
خصوص برنامه موشکي ايران ،دقيق نبود.به گزارش خبرنگار مهر ،بهرام
قاسمي در نشست خبري خود در خصوص سفر آقاي ماکرون به ايران گفت:
سفر آقاي ماکرون هم در دستور کار دو طرف قرار دارد ولي تاريخ دقيق
آن مشخص نيست ولي احتماال پس از سفر وزير خارجه انگليس خواهد
بود.وي در واکنش به اظهارات ماکرون درباره توان موشکي ايران ،گفت:
موضع گيري وي در خصوص برنامه موشکي ايران دقيق نبود و ما خواهان
دقت نظر در اين موضع گيري ها هستيم که اين سفر مي تواند در خصوص
کاستن از اختالف نظرات دو طرف مفيد باشد.قاسمي در خصوص وضعيت
بحران سوريه پس از حضور نيروهاي تروريستي در خاک آن کشور گفت:
مي توان گفت بحران بين المللي که بيش از  ۶سال است سوريه و منطقه را
ناامن کرده در واپسين روزهاي حضور تروريست ها در خاک آن کشور به سر
مي برد .حضور ما در سوريه به درخواست دولت آن کشور بوده و تا زماني که
آنها بتوانند بر همه مشکالت خود فائق آيند و گروه هاي تروريستي به صورت
کامل از سوريه خارج شوند ،ما همچنان روابط ،همکاري ها و حمايت خود را
نسبت به دولت سوريه خواهيم داشت و پس از اتمام دوران حضور تروريست
ها در خاک سوريه ،نوع و شکل همکاري ما در آن کشور متفاوت خواهد
بود.سخنگوي وزارت خارجه در خصوص تفاهم صورت گرفته ميان آمريکا
و روسيه در مسئله سوريه افزود :در طول بحران سوريه شاهد رايزني هاي
کشورهاي منطقه اي و بين المللي و حضور آنها در مباحث سوريه بوديم
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و دراين ميان دولت آمريکا هم دولتي است که در ايجاد بحران و تشديد
تروريسم در سوريه نقش بسزايي را ايفا کرده و حضور آنها در خاک سوريه
به دليل اينکه از جانب دولت آن کشور دعوتي از آمريکايي ها نشده است،
غيرقانوني و نامشروع تلقي مي شود.وي اظهار داشت :حضور روسيه در خاک
سوريه مسئله متفاوتي است ،چرا که آنها با دعوت دولت قانوني سوريه در آن
کشور حضور دارند .مناسبات ،همکاري ها و تبادل اطالعات و هماهنگي هاي
خوبي ميان ايران و روسيه در خصوص مسئله سوريه وجود داشته و دارد و ما
همچنان به صورت مستمر و روزانه با طرف روسي در ارتباط هستيم.قاسمي با
بيان اينکه تصور مي کنم آنچه در برخي اخبار گفته مي شود مبني بر تفاهم
ميان روسيه و آمريکا در مسئله سوريه را بايد موکول به آينده کنيم تا ببينيم
جزئيات بيشتري از آن مسئله مشخص مي شود يا خير و سپس در خصوص
آن اظهارنظر کنيم.سخنگوي وزارت خارجه گفت :آنچه که از زمان بازسازي
در سوريه مطرح کرديم ،مربوط به دوراني مي شود که هيچ تروريستي در آن
کشور حضور نداشته باشد و دولت سوريه به سمت توسعه ،آباداني و پيشرفت
قدم برمي دارد که تا آن زمان هم فاصله نسبتا زيادي داريم و در افقي کوتاه
مدت اين مسئله ديده نمي شود ،چرا که بازيگران متعددي با ديدگاه هاي
متضادي در بحران سوريه حضور دارند.وي در خصوص استعفاي حريري از
سمت نخست وزيري لبنان و شرايط پيش آمده پس از آن اعالم کرد :ما
خواهان ثبات و امنيت در لبنان بوده و هستيم و طي ساليان اخير گروه ها
و احزاب مختلف داخلي آن کشور تالش گسترده اي را در مسير درستي به

کار گرفته بودند که مورد حمايت ايران هم قرار داشته و دارد و ما همچنان
از روند آرامش ،پيشرفت و ثبات در لبنان حمايت مي کنيم.قاسمي با بيان
اينکه استعفاي حريري از نخست وزيري امر غيرمترقبه ،ناگهاني و مشکوکي
تلقي مي شود ،گفت :اميدواريم با توجه به صحبت هاي اخير آقاي حريري،
وي به لبنان بازگردد و مراحل قانوني استعفاي خود را از آن کشور اعالم کند.
سخنگوي وزارت خارجه تصريح کرد :ما از هر گونه اقدامات مثبت و هرعاملي
که به ثبات و امنيت لبنان کمک کند ،حمايت مي کنيم .صحبت هاي شب
گذشته آقاي حريري مي تواند کورسوي اميدي را در اين مسئله ايجاد کند،
هر چند که استعفاي وي اقدامي عجيب و بي نظير بود؛ اينکه نخست وزيري
در يک کشور ثالث استعفا دهد و به کشور خود بازنگردد.وي تصريح کرد :ما
بر اساس سياست ثابت و اصولي که داريم هرگز در مسائل داخلي کشورهاي
ديگر دخالت نمي کنيم و مسئله استعفاي آقاي حريري را مسئله اي داخلي
براي لبنان مي دانيم و بايد صبر کرد و ديد که چه تحوالتي در آن کشور
پيش مي آيد.قاسمي گفت :آنچه در روزهاي اخير در لبنان شاهد بوديم ،به
کارگيري خردمندي و هوشياري از سوي مسئوالن لبنان بود که قطعا اين
مسئله کمک مي کند که شرايط آن کشور به سمت خوبي هدايت شود و ما
اميدواريم لبنان هر چه زودتر به سمت ثبات و آرامش حرکت کند.سخنگوي
وزارت خارجه با بيان اينکه اميدواريم شرايط به دوران پيش از استعفاي آقاي
حريري بازگردد ،گفت :جمهوري اسالمي ايران عميقا عالقه مند نيست که
کشورهاي اطرافش دچار ناآرامي و بي ثباتي باشند.

قائم مقام توليت آستان قدس رضوي گفت :آستان قدس بر مشارکت مردمي در ميزباني
از زائران پياده و تشويق مردم به اين کار تمرکز داشته است.به گزارش خبرگزاري فارس از
مشهد ،مرتضي بختياري در نشست خبري با اشاره به شکوه راهپيمايي اربعين امسال ،بيان
کرد :به موجب عشق سرشار مسلمانان به اباعبداهلل الحسين(ع) در جهان اسالم ،هر سال
عظمت اين راهپيمايي بيشتر نمايان ميشود و مردم با همه سالئق از آن استقبال ميکنند؛
آستان قدس در همين خصوص در کنار تمام فعاليتهاي مردمي خود ،در اين مناسبت نيز
ورود پيدا کرد و تالش کرد با رفع خألها در مرز مهران ،چزابه و سامرا و برپايي بيمارستان
صحرايي در عمود  466با کادر اعزامي از بيمارستان رضوي براي تقويت اين حرکت معنوي،
نقشآفريني کند.وي با بيان اهميت ويژه سيره اهل بيت در برنامههاي آستان قدس ،بيان کرد:
اين مسئله با تأکيد بر ظرفيتها در عرصههاي بينالمللي براي جريانسازي فکري رضوي با
رويکرد اصلي نهادن امورات بر دوش مردم انجام ميشود که با تأکيد مکرر توليت معزز بر
نهادينه شدن فرهنگ ميزباني ميان شهروندان مشهدي است.قائم مقام توليت آستان قدس
رضوي با تأکيد بر اهميت فرهنگسازي ميزباني در ميان شهروندان ،افزود :هر سال شاهد
رشد اين فرهنگ هستيم ،بيش از  60هزار شهروند مشهدي در سال گذشته ميزبان زائران
پياده در منزلهاي خود بودند ،امسال نيز در کنار فعاليتها و پشتيباني آستان قدس ،مردم
نذورات خود را در زمينههاي مختلف اهدا کنند.وي گفت :آستان قدس بر مشارکت مردمي
در ميزباني از زائران پياده و تشويق مردم به اين کار تمرکز داشته است.

قديريابيانه :دستگيري حريري
پاياني بر نفوذ آلسعود در لبنان است
کارشناس مسائل سياسي گفت :دستگيري سعد حريري پاياني بر نفوذ ويژه آلسعود
در لبنان است.محمدحسن قديريابيانه در گفتگو با خبرنگار فارس در اراک اظهار کرد:
آن چيزي که تاکنون ثابت شده اين است که سعد حريري دستگير شده و حق خروج
از عربستان را ندارد ،همچنين سفرش به امارات نيز تحت کنترل و با هماهنگي مقامات
رژيم امارات براي فريب افکار عمومي بود.وي بيان کرد :وزير خارجه فرانسه نيز تنها گفته
است که سعد حريري در عربستان آزاد است و نگفته که براي خروج از عربستان آزاد
است ،در حقيقت در چارچوب لفاظيهاي ديپلماسي چنين مطلبي را بيان کرده است.
کارشناس مسائل سياسي با اشاره به اينکه قرائن نشان ميدهد که همسر و فرزندان حريري
تحت کنترل و اسارت هستند ،افزود :مقامات رژيم آل سعود اظهار کردهاند که حريري
ميتواند هرگاه خواست از عربستان خارج شود ،پس اگر راست ميگويند که او به اراده
خود در عربستان مانده است اجازه دهند که او به لبنان رفته و بعد برگردد.قديريابيانه
تصريح کرد :سعد حريري به شدت تحت نفوذ و فرمان رژيم آل سعود بوده و مطابق با
اميال اين رژيم عمل ميکرده است؛ اين حرکت سعوديها در حقيقت پايههاي نفوذ
آل سعود در لبنان را به لرزه درآورده است.وي با بيان اينکه بعد از دستگيري حريري
حتي اگر او آزاد شود رژيم آل سعود ديگر نفوذ سابق را در لبنان ندارد ،افزود :زماني که
اين رژيم ميگويد بايد برادر بزرگتر سعد حريري در رأس حزب المستقبل قرار بگيرد
نشان ميدهد که برادر بزرگ سعد حريري نيز به نوعي در جريان اين اتفاقات بوده است.
وي خاطرنشان کرد :دستگيري حريري پاياني بر نفوذ ويژه سعوديها در لبنان است و
رژيم آل سعود بايد لبنان را نيز مانند قطر از دست رفته بداند.

سازندگان پلتفرم جديد ايران خودرو گردهم آمدند

گام مهم ايران خودرو در تحول خودروسازي كشور

دستاوردهاي گروه صنعتي ايران خودرو در سال 96را مي توان گام
مهم تحول در خودروسازي كشور به شمار آورد؛ چه آن كه در اين سال
نخستين و مهمترين قرارداد بين المللي صنعت خودرو ايران با برندهاي
معتبر براي طراحي پلتفرم به مرحله اجرا رسيد و همكاري ايران خودرو
با سازندگان طراز اول جهاني به صورت رسمي آغاز شد.اجراي قرارداد
و تفاهم نامه بين المللي ايران خودرو با طراحان و صنعت گران معتبر
جهاني براساس برنامه زمان بندي و شرح وظايف طرفين قرارداد آغاز
شد .اين پروژه با مشاركت و همكاري شركت هاي مطرح جهاني مانند
پينين فاريناي ايتاليا ،هيوندايي پاورتك كره جنوبي و ماهله آلمان
درحال اجرا است.به منظور تحقق اهداف در بخش طراحي پلتفرم و
توسعه محصول ،نخستين نشست مشترك سازندگان پلتفرم جديد
با عنوان « »Early Supplier Involvementبا حضور نمايندگاني از
شركت پينين فارينا و نمايندگان شركتهاي طراح و سازندگان داخلي
و خارجي در روزهاي ابتدايي آبان ماه در محل سالن اجتماعات ساپكو
برگزار شد.در اين نشست كه نمايندگان و مديران ارشد طراحان جهاني و
بيش از  80سازنده توانمند داخلي در آن حضور داشتند ،وضعيت اجراي
قرارداد بررسي شد و گزارشي از برنامه هاي آينده تا زمان عرضه پلتفرم
و محصوالت جديد ارائه شد.
اين نشست فرصتي مناسب براي ايران خودرو و شركت پينين فارينا بود
تا به تمامي تامين كنندگان داخلي و خارجي عالقهمند ،اهداف فني و
برنامه زماني پروژه پلتفرم جديد ايران خودرو را معرفي كنند.
نقش مهم زنجيره تامين
مديرعامل ساپكو اولين سخنران اين نشست بود .وي درباره طرف هاي
قرارداد طراحي پلتفرم جديد ايران خودرو گفت :پينين فارينا از شركتهاي
مطرح در بخش طراحي خودرو ،هيوندايي پاورتك كره در طراحي و توليد
گيربكس اتوماتيك و ماهله آلمان در طراحي موتور خودرو از شركاي
اصلي ايران خودرو در پروژه طراحي پلتفرم جديد هستند كه با همراهي
سازندگان بنام خارجي و بيش از  100سازنده داخلي مسئوليت اجراي
پروژه پلتفرم جديد ايران خودرو را برعهده دارند.
حسين نجاري هدف پروژه طراحي پلتفرم جديد را ارتقاي نام ايران خودرو
در بازارهاي بين المللي دانست و ضمن وسيع خواندن طيف آن از مرحله
مفهومي و كانسپت تا توليد انبوه خودرو گفت :طراحي ،مهندسي ،اجرا ،توليد
و ارزيابي در طيف اجراي اين پروژه قرار دارند.نجاري افزود:شركت ايتاليايي

پينين فارينا طراحي پلتفرم ماژوالر براي خودرو هايي در كالس هاي سدان،
هاچ بك ،كراس اوور و وانت را برعهده خواهد داشت و شركت ماهله نيز
طراحي پيشرانه با احتراق بنزيني را انجام خواهد داد.مديرپروژه طراحي
پلتفرم جديد ايران خودرو تاكيد كرد :محصوالت در دو بخش مشخصات
سطح باال و معمولي طراحي خواهد شد كه پيشرانه محصوالت در هر دوبخش
موتور سه سيلندر توربو شارژ است .وي ادامه داد :پروژه هاي صنعتي سازي
نيز هم زمان در بخش هاي بدنه سازي ،پرس ،مونتاژ و ...درحال انجام است.
مديرعامل ساپكو زمان عرضه اولين محصول اين همكاري را دو سال و نيم
آينده اعالم كرد و گفت :قيمت محصوالت در دو بخش سطح باال و معمولي
رقابتي خواهد بود .وي صادرات  30درصدي و بومي سازي بيش از  70درصد
قطعات و مجموعه ها را از ديگر اهداف پروژه عنوان كرد و گفت :در صورت
تحقق اهداف داخلي سازي ،قيمت محصول رقابتي خواهد بود.وي همكاري
سازندگان در اجراي پروژه را مهم توصيف كرد و گفت :درحال حاضر بيش از
 600سازنده و توليدكننده داخلي با ساپكو همكاري مي كنند و در بخش هاي
مختلف مجموعه ها و قطعات را در اختيار ايران خودرو قرار مي دهند.
توليد موتور بسيار كم مصرف
عضو هيئت مديره شركت ماهله آلمان نيز در اين نشست با بيان اينكه
همكاري ما با ايران خودرو در مسير پيشرفت و توسعه قرار دارد گفت:
يكي از پروژه هاي مشترك ايران خودرو و ماهله توليد يك نمونه پيشرانه
٣سيلندر است كه بسيار كم مصرف خواهد بود.مارتين برگر اظهار كرد:
افزايش استانداردهاي پيشرانه ها و رفتن به سمت هيبريدي ها پرهزينه
است و به همين دليل از نمونه هاي ساده تر شروع كرديم .ضمن اينكه
ماهله در بخش سي.ان .جي هم ما تجربيات زيادي دارد.
برگر در ادامه ضمن اشاره به پتانسيل هاي همكاري با ايران خودرو گفت:
شركت ما در بخش پيشرانه كنسرسيوم طراحي و توليد پلتفرم جديد
ايران خودرو فعاليت مي كند و با توجه به پتانسيل هاي موجود اطمينان
داريم كه اين همكاري چند مليتي نتيجه بسيار خوبي به همراه خواهد

داشت.وي افزود :مي دانيم كه در سالهاي آينده برقي سازي و رانندگي
اتوماتيك تا سال ٢٠٣٠و بعد از آن نقش مهمي در صنعت خودرو جهان
خواهد داشت از اين رو بايد فناوري هايي را به كار بگيريم كه در سال
 ٢٠٣٠شيب استفاده از پيشرانه هاي درون سوز كمتر شود.
آماده همكاري با قطعه سازان معتبر جهاني
دبير انجمن قطعه سازان كشور ديگر سخنران اين نشست بود .وي
گفت :اولين تجربه همكاري قطعه سازان با شركاي جهاني در شركت
ايكاپ بوده كه با ارزيابي دقيق  200واحد قطعه سازي از سوي پژو،
در نهايت  100قطعه ساز در كنار ايكاپ همكاري هاي خود را با قطعه
سازان جهاني آغاز كرده اند.رضا رضايي با اعالم آماده بودن قالب ها
براي ساخت قطعات و مجموعه هاي محصوالت ايكاپ اظهار كرد :قطعه
سازان آمادگي دارند تا ميزان داخلي سازي قطعات در خودروهاي
 208 ،2008و  301را به  70درصد برسانند.وي با بيان اين كه مديريت
هوشمند در ايران خودرو باعث شد كشور در شرايط سخت اقتصادي
تحوالت عظيمي را در صنعت خودرو و قطعه سازي تجربه كند ،افزود:
درحال حاضر  1200قطعه ساز به توليد قطعات مورد نياز خودروسازان
مشغول هستند كه از اين تعداد  550واحد عضو انجمن و داراي برند
و شناسنامه هستند.رضايي افزود :صنعت قطعه سازي و انجمن قطعه
سازان در اوايل دهه 90براساس استراتژي توسعه صنعت و با حمايت
خودروسازان و دولت شكل گرفت و با حمايت هاي خودروسازان مراحل
رشد خود را پشت سر گذاشت.وي با اشاره به ظرفيت فعلي قطعه سازان
گفت :هم اكنون بيش از  270هزار نيرو در قطعه سازي كشور مشغول به
كار است و ميزان دارايي ثابت قطعه سازان با گردش مالي  5ميليارد دالر،
 4ميليارد دالر برآورد مي شود.رئيس انجمن قطعه سازان كشور ضمن
اشاره به تصميم درست و بجا در استفاده از توان قطعه سازان داخلي
در مشاركت هاي بين المللي در توليد خودرو گفت :قطعه سازان بزرگ
و توانمند داخلي آمادگي دارند تا با ايجاد شركت هاي جوينت ونچر و

يا شكل هاي ديگري از همكاري ،با قطعه سازان بزرگ جهاني مشاركت
كنند و موجب فناوري در اين بخش شوند.
توليد خودروهاي مختلف روي پلتفرم جديد
نماينده مديرعامل شركت پينين فارينا ايتاليا به عنوان يكي از طرفهاي
اصلي قرارداد ،پروژه اين شركت در همكاري با ايران خودرو را طراحي
پلتفرم آينده اين خودروساز اعالم كرد و گفت :طراحي و توسعه خودروها
و موتورهاي احتراق داخلي با همكاري ديگر شركت هاي حاضر در
اين كنسرسيوم از جمله فعاليت هاي ما خواهد بود.جينو موزاكو اظهار
كرد :استراتژي اصلي ما سبك جديدي دارد كه تنها شامل طراحي يك
خودرو نمي شود و مباحثي مثل مصرف سوخت ،رقابتي بودن ،ايمني و
محيطزيست را نيز در نظر دارد.وي گفت :توليد خودرو در كالس هاي
مختلف هاچ بك ،سدان ،كراس اوور و اس.يو.وي روي اين پلتفرم پيش
بيني شده است ،ضمن اينكه توليد خودروهاي هيبريدي و الكتريكي
نيز در اين كنسرسيوم موردنظر قرار گرفته است.موزاكو در ادامه ضمن
معرفي شركت پينين فارينا گفت :شركت ما يك شركت طراحي و مهندسي
است كه محصوالتي مثل فراري از جمله خودروهايي هستند كه توسط
اين شركت طراحي مي شوند.
زيرساخت هاي مطلوب عامل مهم سرمايه گذاري
ديگر سخنران نشست سازندگان پلتفرم جديد ايران خودرو معاون
طراحي و توسعه محصول جديد ايران خودرو بود .وي گفت :با اجراي
پروژه طراحي پلتفرم جديد ايران خودرو و عرضه محصوالت جديد ،سهم
بازار افزايش يافته و اهداف صادراتي نيز محقق شود.كامران سپهري با
اشاره به رشد اقتصادي ايران در شرايط لغو تحريم هاي بين المللي گفت:
زيرساخت هاي موجود در ايران نسبت به كشورهاي منطقه در شرايط
مطلوبي قرار دارد ،نيروي انساني جوان در دسترس با سطح دانش و
تخصص مناسب نيز يكي از مزاياي سرمايه گذاري به شمار مي رود.وي
افزود :ايران با جمعيت  84ميليوني خود تقاضاي بااليي براي خودرو در
آينده خواهد داشت كه اين فرصت و مزيتي است كه سرمايه گذاران
به آن توجه دارند.
سپهري به ميزان باالي فروش خودرو در بازار ايران اشاره كرد و گفت:
در سال  2016با فروش يك ميليون و نيم خودرو رتبه  13فروش از آن
بازار ايران بوده است كه پيش بيني مي شود با عرضه محصوالت متنوع
در آينده اين رتبه ارتقا يابد.

