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اقتصاد جامعه
ورود به کیش برای عراقیها بدون ویزا مقدور شد

یکشنبه23دی- 1397شماره409

یاداشت
ادامه از صفحه1
اما با این حال خودشان را روی پلههای پایینی نردبان وضعیت
تصورمیکنند.بههمینشکل،افرادزیادیهستندکهبهلحاظ
وضعیت عینی ،ضعیف هستند ،اما خودشان را در باالی نردبان
قرار میدهند .هرچند یکی از دالیلی که باعث میشود افراد
احساس کنند فقیر هستند ،این است که واقعاً فقیر باشند اما
بر اساس یافته کیث پِین اگر فردی خود را روی پلههای پایینی
نردبان تصور کند ،در سالهای آتی از افسردگی ،اضطراب و درد
مزمن زجر خواهد کشید .معنی اش این است که اگر شما در
ذهینت خود«احساس» کنید که فقیر هستید ،قطعا بیشتر از
سطح واقعی درآمدی که دارید احساس فقر خواهید داشت.به
اینترتیبکیثپییننتیجهمیگیردکهاحساسفقیربودنبه
اندازه خود فقر درد آور است.
ازاینجابهبعدبحثشکلتازهایپیدامیکند.چونهمهافرادی
که از نردبان ذهنی باال رفته اند از درآمــدی که دارند مطلع
هستند ،اما فقط تعداد کمی از آنها میدانند که به اندازه کافی
درآمد دارند یا خیر .زیرا تنها راه ممکن برای تعیین اینکه بدانند
درآمدشان چقدر کفایت دارد ،مقایسه وضعیت خود با دیگران
است ؛ کاری که در جامعه ایرانی همواره رایج بوده و این روزها
شبکههای اجتماعی آن را تشدید کردهاند .وقتی همکارمان
خانه بزرگتری میخرد واکنش مان چیست؟ یا وقتی یکی از
دوستانمان ماشین میخرد درباره او چه میگوییم؟ زمانی که
همسایهماشینجدیدیمیخردمعموالًبهخودماننمیگوییم
او یک بنز دارد و من هم به یک ماشین مثل بنز نیاز دارم  .ممکن
است به خودمان بگوییم که درآمد خوب همسایهمان ربطی
به ما ندارد .یا اینکه او به خاطر سختکوشیاش الیق داشتن
چنینخانهوماشینیاست.امابااینحال،دفعهبعدکهبخواهیم
سوار ماشین خود شویم ،بیشتر از گذشته متوجه قدیمی بودن
ماشین خود میشویم .این همان مقایسه اجتماعی است که
جامعه ما به شدت گرفتارش شــده است .مقایسه اجتماعی
پدیدهای است که به عقیده کیث پین همواره رخ میدهد اما
شیوع بسیار سریع شبکههای اجتماعی در ایران این مقایسه
را تبدیل به یک معضل اجتماعی کرده اســت .تله مقایســه
اجتماعی فقط مسئلهای مختص كشور ما نیست و احتماال
بسیاری از كشورهای در حال توسعه با آن دست به گریبانند.
اما باال بودن سهم جوانان در جمعیت ،باال بودن نرخ بیكاری
جوانان ،وجود ٤٠میلیون حساب تلگرام فعال  ،سیاست زدگی
فضای اجتماعی و ضعف حکمرانــی و فضای تصمیمگیری،
عواملی هستند كه وضعیت ایران را در مورد این معضل بزرگ
خاصمیكنند.
یاداشت

دیدار اعضای هیات مدیره انجمن مدیران روزنامه های
غیر دولتی با سرپرست سازمان تامین اجتماعی

فرآیندبیمهرسانههاومطبوعاتتسهیل
می شود

در نشست سرپرست سازمان تامین اجتماعی با
اعضای هیات مدیره انجمن مدیران روزنامه های غیر دولتی
کشورمقررشدفرآیندبیمهخبرنگارانرسانههاومطبوعات
تسهیلشود.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،محمدحسن زدا در این نشست
اظهارداشت:سازمانتامیناجتماعیدرحوزههایمختلف،
یاریرسانفرایندبیمهایرسانههاوتسهیلمشکالتبیمه
ای آنان است .وی با بیان اینکه رونق تامین اجتماعی در گرو
رونقاقتصاداست،گفت:درحدتواننسبتبهرفعمشکالت
بیمه ای رسانههاو ایجاد رونق در مشاغلوبازارکار تالش می
کنیم .وی در خصوص حق بیمه خبرنگارانی که به صورت
ساعتیدررسانههافعالیتمیکنند،گفت:مجوزیازسوی
هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی صادر شده به نحوی
که این افراد بتوانند مابه التفاوت کسری حق بیمه را با همان
نرخ واریز شده از سوی کارفرما ،به صورت اختیاری بپردازند.
وی تصریح کرد :کارگاههای زیر  ٥نفر همچنان با پرداخت
فقط ٧درصدسهمبیمهشوندهمیتوانندازتسهیالتکامل
بیمه ای بهره مند شــوند .زدا با بیان اینکه در آینده بسیار
نزدیک سرویس های خدماتی تامین اجتماعی به صورت
غیرحضوری برای بیمه شدگان افزایش می یابد ،افزود :در
این خصوص نیازمند آموزش های الزم هستیم که رسانه
ها این امر خطیر را بر عهده دارند .سرپرست سازمان تامین
اجتماعی با اشاره به اینکه تسهیل در امر بیمه اصحاب رسانه
در سالهای اخیر در دستور کار سازمان تامین اجتماعی بوده،
ابراز امیدواری کرد با نگاه ویژه طرفین ،این مســیر تداوم
داشته باشد.
وی از همراهی رسانه های کشوربرایفرهنگسازی
درحوزهتامیناجتماعیتقدیرکرد.
در این نشست که مهدی رحمانیان مدیرمسئول روزنامه
شــرق ،علیرضا بختیاری رئیس انجمن مدیران روزنامه
های غیر دولتی و مدیرمســئول روزنامــه دنیای اقتصاد،
نعمت اهلل شهبازی دبیر انجمن و مدیر مسئول روزنامه گل،
منصور مظفری مدیرمسئول روزنامه آفتاب یزد واسرافیل
عبادتی عضو علی البدل انجمن و مدیرمسئول روزنامه کار
و کارگرحضور داشتند ،هریک از مدیران مسئول روزنامه
های غیردولتی ضمن تشــکر از تعامل ســازنده سازمان
تامین اجتماعی با رسانه ها ،با بیان مسائل و مشکالت خود،
خواستارهمراهیبیشترسازمانتامیناجتماعیشدند.
گفتنیاست،درابتدایاینمراسمیادوخاطردکترسیدتقی
نوربخش مدیرعامل و عبدالرحمن تاج الدین معاون فقید
امور حقوقی و مجلس ســازمان تامین اجتماعی ،گرامی
داشته شد.

غالمرضا دهقانیزاده از برقراری پرواز کیش-آبادان-کیش خبر داد و گفت :برقراری این پرواز یکی از اولین خروجیهای جلسه فرودگاههای مناطق آزاد در نمایشگاه هوایی کیش است که در آن جلسه مقرر
شده بود فرودگاههای مناطق آزاد کشور به یکدیگر متصل شوند .وی ادامه داد :با برقراری این پرواز این امکان به وجود میآید که شهروندان کشورهای همسایه ایران بدون نیاز به ویزا به منطقه آزاد آبادان وارد
شده و با پرواز به منطقه آزاد کیش سفر کنند .دهقانیزاده از پیگیری برای برقراری پرواز به سایر مناطق آزاد نیز خبر داد و گفت :پرواز بعدی که پیگیر برقراری آن هستیم به مقصد منطقه آزاد ماکو خواهد بود.
به این طریق با همکاری مناطق آزاد اروند و ماکو امکان برقراری تورهای ترکیبی ایران و ترکیه برای ساکنان کشورهای حاشیه خلیج فارس ایجاد میشود .مدیر فرودگاه آبادان با اشاره به اینکه پرواز کیش-
آبادان  ۸ماه پیش باطل شد گفت :در آن زمان این پرواز به علت استقبال کم مسافران و کمبود ناوگان شرکتهای هواپیمایی قطع شد؛ اما اکنون با توجه به برنامهریزی برای جذب مسافر خارجی پیشبینی
میشود که مورد استقبال قرار بگیرد .وی اظهار داشت :اولین پرواز کیش-آبادان-کیش در تاریخ  ۲۰دی انجام میشود .این پرواز به صورت هفتگی و در روزهای دوشنبه و پنجشنبه برقرار خواهد بود.

صفارهرنــدی :چنــد روز پس از
انتخابات ،۸۸دستور آمد که سایت فیلترشده
میرحسین موســوی رفع فیلتر شود  /رهبر
انقالب در جلسه ۲۴خرداد به موسوی گفتند
مردم را توجیه کنید که کشاندن موضوع به
کف خیابان درست نیست؛ موسوی پاسخ داد
که من رسانهای ندارم؛ رهبری هم فرمودند
که سایتهای موسوی رفع فیلتر شود
محمدحســین صفارهرندی وزیر ارشــاد
دوران حوادث  ۸۸جزئیات جدیدی از جلسه
میرحسین موســوی با رهبر معظم انقالب
را پس از انتخابات ریاســت جمهوری دهم
تشریح کرد.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،محمدحسین
صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در دوران حوادث  ۸۸در پاســخ به اینکه در
روزهای اول بعد از انتخابات سال  ۸۸برخی
سایت های منتسب به میرحسین موسوی
فیلتر شــد اما پس از مدت کوتاهی شاهد
رفع فیلتر آنها بودیم ،با توجــه به اینکه آن
زمان معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد یکی
از اعضای کمیتــه تعیین مصادیق مجرمانه
در فضای مجازی بود ،اطالع دارید چرا این
اتفاق رخ داد؟ گفت :چند روز پس از انتخابات
ریاست جمهوری سال ۸۸بود که از دبیرخانه
شورای عالی امنیت ملی با من به عنوان وزیر
فرهنگ و ارشاد اســامی تماس گرفتند و
گفتند که دســتوری آمده اســت که فیلتر
اعمال شده در مورد سایت های آقای موسوی
برداشته شود .اواخر شب بود که این تماس
برقرار شد؛ چراکه معاونت مطبوعاتی وزارت
ارشاد در آن زمان به عنوان عضو کمیته تعیین
مصادیق عمل مجرمانه در فضای مجازی بود.
وی که با مهر گفتگو می کرد ،افزود :معاونت
مطبوعاتی پیگیری کرد و گفت دو ســایت
منتسب به آقای موسوی بوده که یکی فیلتر
شده و دیگری فیلتر نیست؛ گفته شد همان
موردی هم که فیلتر شده هم رفع فیلتر کنید.
معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد نیز به دلیل

وزیر ارشاد دوران حوادث  ۸۸تشریح کرد:

جزئیات جدید جلسه
میرحسین موسوی با
رهبری پس از انتخابات

عضویت در کمیته تعییــن مصادیق عمل
مجرمانه در فضای مجازی ،هماهنگی الزم
را انجام داد و سایتی که فیلتر شده بود ،رفع
فیلترشد.
او گفت :بعد از جلسه موسوی با رهبرانقالب
در  ۲۴خرداد  ،۸۸مقام معظــم رهبری به
دفتر میفرمایند به شورای عالی امنیت ملی
بگویید که سایت های آقای موسوی را رفع
فیلتر کنند؛ و بنا بر دستور ایشان سایت آقای
موسوی رفع فیلتر شد؛ اما پس از رفع فیلتر،

موسوی درست عکس آن چیزی که در حضور
مقام معظم رهبری تعهد کرده بود را انجام
داد.
وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی در مورد
دلیلتماسشورایعالیامنیتملیبرایرفع
فیلتر سایت میرحسین موسوی گفت :آنطور
که برای من نقل کردند ،در دیداری که ظاهرا
عصر روز  ۲۴خردادماه  ،۸۸آقای موســوی
خدمت رهبر معظم انقالب می رسند،حرف
های مختلفی رد و بدل شده ولی آن قسمتی

که برای ما موضوعیت دارد ،این است که مقام
معظم رهبری وقتی به آقای موسوی اعتراض
می کنند که چرا موضوع را به کف خیابان می
کشید ،مگر شما خودتان نمی دانید که وقتی
این حرکت انجام می شود ،دیگر ادامه آن در
دست شما نخواهد بود و دیگران این تحرک
را راهبری و هدایت می کنند؟ موسوی هم
می گوید مردم خیال می کنند حق آنها ضایع
شده است و می خواهند احقاق حق کنند.
مقام معظم رهبری می فرمایند که این کارها
راهش نیست و شما مردم را توجیه کنید که
این کار درستی نیست و باید از جانب شما این
حرف ها به جامعه منعکس شود .خود شما
هم طرفدار هرج و مرج نیستید.
صفارهرندی در ادامه خاطر نشان کرد :پس
از این فرمایشات رهبر معظم انقالب ،آقای
موسوی می گوید من رسانه ای در اختیار
ندارم که بخواهم از آن طریق به جامعه پیام
بدهم .مقام معظــم رهبری فرمودند چرا؟
موسوی می گوید سایت های من را فیلتر
کرده اند .مقام معظــم رهبری هم به دفتر
می فرمایند به شــورای عالی امنیت ملی
بگویید که سایت های آقای موسوی را رفع
فیلتر کنند .لذا برای همین بود که آن پیام
به ما منتقل شــد و رفع فیلتر سایت آقای
موسوی هم انجام شد.
وی افــزود :فــردای آن دیــدار کــه این
بزرگواری از ســوی رهبــر معظم انقالب
صورت گرفت و سایت رفع فیلتر شد ،اولین
مطلبی که آقای موسوی در سایت منتشر
کرد ،پیام دعوت به حضــور خیابانی برای
راهپیمایــی بدون مجوز  ۲۵خــرداد بود.
یعنی درســت عکس آن چیزی که اخالقاً
و عم ً
ال در حضور مقام معظم رهبری تعهد
کرده بود که اگر سایتش رفع فیلتر شود با
مردم حرف بزند و بگوید تکلیف اعتراضات
را نمی شود کف خیابان تعیین کرد ،انجام
داد.

پرحجــم در مدارس اجرا میشــود؟ آیا نیاز
وزیر آموزشوپرورش در آئین
وزیر آموزشوپرورش در آئین تکریم و معارفه رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی؛ امروز دانش آموزان همان نیازهای ۲۰سال
تکریم و معارفه رئیس سازمان پژوهش و
قبل است؟ به نظر میرسد نیازها دستخوش
برنامهریزی بر ضرورت تغییر و منطبق
تغییرات شــده و ضروری اســت ما آن را در
کردن برنامههای درسی با نیازهای امروز
سبد درسی قرار دهیم.
جامعه تأکید کرد.
وی ادامــه داد :برنامههای درســی مــا باید
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،ســید
بهســرعت با نیازهای امروز جامعه منطبق
محمد بطحایی در آئین تودیع حیدر
شود ،لذا بچهها در مدرسه معموالً چیزهایی
تورانی سرپرســت ســابق سازمان
را میآموزند که شاید به بخشــی از آن نیاز
پژوهــش و برنامهریزی آموزشــی و
نباشند و ضروری است این محتوا جای خود
حجتاالســام علی ذوعلــم رئیس
را به محتواهای متناسب با نیازهای امروزی
جدیــد این ســازمان که در ســالن
بدهد.
اجتماعــات ســازمان پژوهــش و
بطحایی با اشــاره به تدوین کتابهای پایه
برنامهریزی آموزشــی برگزار شــد
دوازدهم خاطرنشان کرد :برنامه ویژه مدرسه
بــا تبریک میالد باســعادت حضرت
که در قالب ۲ساعت در برنامه درسی در حال
زینب ســاماهلل علیهــا ،اظهار کرد:
اجراست اقدام بســیار ارزشمندی است که
اگــر تنهــا و مهمتریــن مأموریت
باید توسعه یابد.
آموز شوپرورش را یادگیری تعریف
وی ادامه داد :اصالحاتی را در ساختار حوزه
کنیم ســازمان پژوهــش معمار این
ستادی باهدف حذف موازی کاریها و چابک
مأموریت است.
سازی آغاز کردیم و بهزودی در استانها نیز
وی افزود :اینکه بچهها چه مفهومی و با
اجرا میشود .عضو کابینه تدبیر و امید اظهار
چه حجمی و به چه روشی باید بیاموزد
مطرح اســت آیا دانــش آموزان همیــن محتوای کرد :از تالشهای دهساله حجتاالسالموالمسلمین
به
و
خورد
ی
م
رقم
معماری
سه رکن اصلی است که در این
دروس با همین حجم و چگالی و با همین روش را محمدیان و همچنین از زحمات حیدر تورانی در طول
اجرا درمیآید.
باید بیاموزند؟ و سؤال اساســی دیگری نیز مطرح مدت ده ماه اخیر که عهدهدار این مســئولیت بودند
وزیر آموزشوپرورش تصریح کرد :امروز این سؤال
است آیا آنچه تدوین و ارائه میشود به همان روش صمیمانه تقدیر میکنم.

برنامههایدرسیبایدبهسرعتبانیازهای
امروزجامعهمنطبقشود

گوشیهای واردشده با ارز دولتی در راه بازار

رئیس اتحادیه فروشندگان دســتگاههای صوتی ،تصویری و تلفن همراه میگوید:
گوشیهای تلفن همراه واردشده با ارز دولتی ،بهزودی رفع توقیف شده و وارد بازار خواهد شد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی ،تصویری و تلفن همراه
اعالم کرد که حدود  630هزار دستگاه تلفن همراه وارد شده با ارز دولتی بهزودی از توقیف آزاد

شده و وارد بازار میشود.
ابراهیم درستی اظهار کرد :حدود ۱۳۰هزار دستگاه تلفن همراه در توقیف دادستانی است و حدود
 ۵۰۰هزار دستگاه دیگر در انبارهای گمرک دپو شده که تعدادی از آنها با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد
شده و برخی دیگر نیز قبل از ابالغ این مصوبه دولتی و با ارز ارزانتر یعنی با نرخ  ۳۷۰۰تومانی
پارسال وارد شدهاند ،اما هنوز توقیف هستند و بهزودی آزاد خواهند شد.
او افزود :اگر نرخ ارز در بازار که اخیرا ً نوســان کمتری پیدا کرده ،ثبات بیشتری داشته
باشد و به اندازه کافی برای واردات تأمین شود ،قیمت گوشی تلفن همراه ارزانتر شده
و بازار آن کنترل خواهد شد؛ اما چیزی که مســلم است اینکه از ابتدای امسال تاکنون
 ۲۵تا  ۳۰درصد از نیاز بازار ،وارد شده است و پیشازاین هم که واردات مسافری تلفن
همراه به این صنف کمک میکرد ،طی  ۱۰روز اخیر سایت نیما برای واردات مسافری
بسته شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی ،تصویری و تلفن همراه با بیان اینکه به دلیل باال
بودنقیمتهاتقاضابرایخریدتلفنهمراهکاهشپیداکردهاست،گفت:اگرقانونبهدرستیاجرا
شود و رفتارهای سلیقهای را کنار بگذاریم ،بسیاری از مشکالت حل میشود .این در حالی است که
بسیاری از کاالهای وارداتی توقیف شده از مد افتادهاند اما همچنان در گمرک هستند و ترخیص
نشدهاند .بهعنوانمثال پارچه یک کاالی فصلی است و برخی از لوازم الکترونیکی تاریخمصرف
دارند ،بنابراین باید در این زمینه مشکالت با سرعت بیشتری حلوفصل شود و کاالها ترخیص
شوند که البته در تیم جدید وزارت صنعت ،معدن و تجارت نگاه بهتری در این زمینه وجود دارد.
درستیدرپاسخبهسؤالیمبنیبراینکهچرابازارتلفنهمراهتااینحدبانوسانقیمتمواجهشده
است،اظهارکرد:نبایدهمهمشکالترابهگردناصنافانداخت،چراکهبهعنوانمثالوارداتتلفن
همراه بهصورت مسافری که تا ۱۰روز پیش انجام میشد ،با ارز آزاد صورت میگرفت و نرخ آن طی
ماههای گذشته هر روز و هر هفته تغییر میکرد اما باوجوداین مشکالت ممکن است یک یا چند
فروشنده سوءاستفاده کنند که با آنها برخورد میشود.

اخبار
مدیرکل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه
سالمت در پاسخ به سوال بیمهشدگان:

بیش از  90درصد داروخانهها ( 10هزار و 800
داروخانه)با بیمه سالمت قرارداد

مدیرکل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه
سالمت در پاسخ به سوال برخی بیمهشــدگان مبنی بر اینکه چرا
برخی از داروخانهها از ارائه اقالم دارویی به بیمهشــدگان سازمان
بیمه سالمت خود داری میکنند ،توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،دکترحنان حاج محمودی در گفتوگو
با آیهینا بیان کرد :بیش از  90درصد داروخانهها در سطح کشور
یعنی حدود  10هزار و  800داروخانه با ســازمان بیمه ســامت
قرارداد دارند .ممکن اســت برخی افراد تحت پوشش بیمه رایگان
این سازمان باشند که برابر بند الف تبصره  17قانون بودجه سال 96
و  97کسانی که از این بیمه برخوردارند وجزء افراد نیازمند هستند
باید به بخش دولتی مراجعه کنند بنابراین از آنجایی که ممکن است
منشاء تجویز دارو بخش خصوصی باشد ،داروخانهها از ارائه دارو به
این افراد خودداری کنند.
وی ادامه داد :در حال حاضر  34میلیون نفر از بیمهشــدگان این
سازمان تحت پوشــش بیمه رایگان هستند این در حالی است که
فلسفه وجودی بیمه رایگان برای کسانی است که تمکن مالی برای
پرداخت ماهی  22هزار تومان ندارند.
حاج محمودی گفت :توصیه من به افرادی که توان مراجعه به بخش
خصوصی دارند این است که با پرداخت 44هزار تومان سرانه کامل
دفترچهای از جمله دفترچه بیمه ایرانیان را دریافت کنند که به تمام
ارائه دهندگان خدمت اعم از بخش خصوصی ،دولتی  ،غیر دولتی
مراجعه و از خدمت الزم بهرهمند شوند.
وی با تاکید بر اینکه سازمان بیمه ســامت با برخی داروخانه ها
قرارداد ندارد ،بیان کرد :مفهوم خرید راهبردی این است که اگر در
یک منطقه  10داروخانه است ،قاعدتا با داروخانه هایی قرارداد منعقد
شود که مراجعه بیشتری دارند .بنابراین بیمهشدهای ممکن است به
داروخانهای مراجعه کرده باشد که طرف قرارداد سازمان نباشند و
به این معنی نیست که خدمت متوقف شده است.
مدیرکل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سالمت با
اشاره به اینکه ممکن است ســازمان بیمه سالمت به دلیل تخلف
با داروخانهای لغو قرارداد کرده باشد ،گفت :همچنین در مواردی
داروخانه ممکن است با وجود قرارداد با بیمه سالمت از قبول دفترچه
بیمهشــدگان خودداری کند که در این صورت تخلف محســوب
میشود .افراد در صورت مشاهده چنین مواردی میتوانند با سامانه
 1666تماس بگیرند که حتما موضوع پیگیری و نتیجه در اسرع وقت
به بیمهشدگان سراسر کشور اطالع داده میشود.

آمادگي ايران خودرو ديزل براي مشاركت
در طرح بازسازي اتوبوس هاي حمل و نقل
شهري

مدیرعامل شركت ايران خودرو دیزل از آغاز بازسازي
و نوســازي اتوبوس هاي فرســوده ناوگان حمل و نقل شهري
شهرداري كالنشهرهاي سطح كشور در اين شركت خبرداد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،مهندس مهدي يونسيان ،با اشاره به
استقبال تعدادی از شهرها برای حضور در این طرح افزود :تا كنون
حوزه هاي مرتبط در شــهرهاي مختلف آمادگي خود را جهت
اجراي اين طرح اعالم كرده اند.
وي افزود  :با نوسازی یک دستگاه اتوبوس فرسوده  O457این
پروژه آغاز به کار کرد که ظرف ســه هفته با کمترین هزینه به
لحاظ بازسازی قوای محرکه و تریم داخلی بازسازی انجام و آماده
تحویل به مشتری شده است.
يونسيان تاكيد كرد :شركت ايران خودرو ديزل به منظور مقابله
با شرایط حاکم بر بازار ،تمام توان خود را برای استفاده از پتانسیل
های داخلی کشور در جهت تولید قطعات ساخت داخل نشده
برای خودروهای سنگین به کار گرفته است.
وی افزود :ایران خودرو دیزل همگام و هم مسیر با گروه صنعتی
ایران خودرو تالش می کند تا ظرفیت های پنهان داخلی کشور
را به منظور خودکفایی در تولید قطعات خودروهای ســنگین
شناسایی کرده و از شرکت های دانش بنیان برای مشاركت در
این بخش حمایت خواهد کرد .یونســیان با اشاره به توانمندی
های داخلی سازی در صنعت خودرو و قطعه گفت :در حال حاضر
محصوالتی مانند كاميون واگن هود با  90درصد خود کفایی و
مینی بوس آرین با  80درصد خودکفایــی از جمله افتخارات
این شرکت محسوب می شود .مدیرعامل ایران خودرو دیزل در
خصوص تعهدات معوق احتمالی این شرکت افزود :تالش می
کنیم در زمان های مقرر شده به تعهدات را با حداقل تاخیر به
مشتریان عمل نمائيم .یونسیان با اشاره به برنامه های در دست
اقدام برای تولید در سال آینده افزود :برای سال آینده دو سناریو
در پیش داریم اولین سناریو انجام تولیدات داخلی با خود کفایی
باال و دیگری قراردادهای جدید با شرکای خارجی است که هر دو
به طور موازی در دستور کار قرار این شرکت قرار دارد.

