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هدفم کسب چهارمین طالی بازیهای آسیایی است

پرتابگر طالیی دیسک ایران گفت :در صورت توافق با مربی آمریکایی
دوســت دارم به اهداف بزرگی در آینده برســم .به گزارش ســایت
فدراسیون دوومیدانی ،نایب قهرمان المپیک لندن در خصوص جلسه
اش با سازمان تیم های ملی اظهار داشت :در جلسه سازمان تیمهای
ملی در خصوص بررســی وضعیت جذب مربی و تشکیل اردوهای
تدارکاتی با مسئوالن فدراسیون صحبت کردیم و نقطه نظرات خوبی
هم در این نشســت مورد بحث قرار گرفــت .مدتی را با هماهنگی
فدراسیون برای مذاکره با چند مربی مطرح خارجی به آمریکا رفتم

و در این ســفر با مک ویلکینز ،قهرمان پرتاب دیسک
جهان والمپیک که شاگردان خوبی را هم تربیت کرده
به گفتگو پرداختیم .مذاکرات انجام شده و شرایط او را
در جلسه مطرح کردم وامیدوارم که توافق نهایی انجام
شود تا برنامه ریزیهای خوبی برای مسابقات آتی داشته
باشیم .احسان حدادی در همین خصوص گفت :هدفم
کسب چهارمین مدال طالی بازی های آسیایی جاکارتا و ثبت یک
رکورد خوب ،گرفتن یک مدال خوشرنگ در المپیک توکیو است .برای

ورزشی

من زمان مهمترین مسئله اســت و امیدوارم تا با توافق
فدراسیون با مک ویلکینز ،مقدمات برگزاری اردوها فراهم
شود .به شرایطی رسیده ام که دوست دارم تا چند سال
دیگر هم برای دوومیدانی ایران افتخار بیاورم .با ویلکینز
در آمریکا که صحبت کردم به من گفت تو شرایط ثبت
رکوردهای باالی  70متر را هم داری و دوست دارم لذت
این موفقیتها را هم بچشم .حدادی در پایان خاطر نشان کرد :دوست
دارم در صورت انجام این مذاکرات نتیجه خوبی در پایان حاصل شود.
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تراکتورسازی قهرمان سومین دوره جام شهدا شد

دیدار فینال سومین دوره رقابت های فوتبال جام شهدا روز سه شنبه بین تیم های سایپا و
تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه تختی تهران آغاز شد که در پایان به برتری  ۳بر صفر شاگردان
یحیی گل محمدی انجامید .در این دیدار که تعداد کمی از تماشاگران تراکتورسازی نیز در
ورزشگاه حضور داشتند ،فرزاد حاتمی دقایق  ۲۷و  ۷۴و امید عالیشاه دقیقه  ۸۵برای تیم تبریزی
گل زدند تا عنوان قهرمانی این تورنمنت را به خود اختصاص دهند.

کیانوش رستمی:

ورزش جهان

میخواهمپرچمایرانرا درخاکآمریکابهاهتزازدرآورم

دارنده مدال طالی المپیک ریو گفت :آمریکا هنوز
روادید هیچ یــک از اعضای تیم ملی وزنه برداری
ایران را صادر نکرده اســت و در صورت صدور این
روادیــد من هم می توانم همراه تیم به این رقابت
ها اعزام شوم و بار دیگر پرچم کشورم را این بار در
خاک آمریکا به اهتزاز درآورم .
به گزارش ایرنا ،کیانوش رســتمی ،روز سه شنبه
درحاشیه اردوی تیم ملی وزنه برداری برای اعزام
به رقابت های جهانی آمریکا ،افزود :به دلیل آسیب
دیدگی شدید از ناحیه کمر و زانو تمریناتم را از دو
ماه پیش آغاز کــرده ام و با این دردها می جنگم
اما تمرینات را پیگیری می کنم و البته باید بگویم
بعد از المپیک به دلیل حواشی و مشکالت موجود
از دنیای وزنه برداری خداحافظی کرده بودم اما با
اقدامات فدراسیون دوباره برگشتم .این وزنه بردار
المپیکی کشور،گفت :حاشیه ها و دلسردی هایی
که بعد از المپیک برایم ایجاد شد باعث تصمیم به
خداحافظی ام از این رشته شد اما برای شاد کردن
دل مردم و به اهتزاز درآوردن پرچم کشورم دوباره
به فعالیت در این رشته بازگشتم .
رستمی درخصوص تعلیق فدراسیون های  9کشور
و حضور نداشتن آنان در مسابقات جهانی آمریکا
نیز گفت :برای من مهم نیســت که این کشورها
در ایــن رقابت ها حضور ندارنــد و اگر چه برای
آنان ناراحت هســتم و با آنان همدردی می کنم
زیرا بسیاری از ورزشکاران این کشورها دوپینگ
نکرده اند و بی دلیل محروم شــده اند اما رقیب
خودم را رکوردهایم می دانم و با آن ها می جنگم
تا به مدال جهانی دست یابم .دارنده مدال طالی
جهان و المپیک ادامه داد :زمانی که قهرمان می
شویم رکوردهایمان نیز باید قهرمانانه باشد و شاید
حضور نداشتن نمایندگان  9کشور جهان در این
مسابقات مسیری است که خدا مقابل ما قرار داده
است تا تیم ایران عنوان قهرمانی جهان را کسب

کند.
رســتمی با انتقــاد از شــرایط اردوی تیم ملی
خاطرنشان کرد :شــاید موضوعاتی چون مکمل
وتغذیــه مهم باشــد اما شــرایط روحــی روانی
ورزشکاران از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار
است و ورزشــکاران نباید هیچ دغدغه ای داشته
باشــند.وی افزود :بعد از المپیک قول ها و وعده
هایی داده بودند که محقق نشــد و این اواخر نیز
برچسب پناهندگی به من زدند و این درحالی است

که من جان و همه زندگیم را برای کشــورم می
دهم.این ملی پوش وزنه برداری کشــور ادامه داد:
بعد از المپیک پیشنهادات باالیی از برخی کشورها
داشتم که اگر قبول می کردم شرایط مالی من به
گونــه ای دیگر رقم می خورد اما هیچکدام از این
پیشــنهادات را نپذیرفتم تا برای کشورم افتخاری
آفرینی کنم .
رســتمی ،در مورد حراج مدال المپیک خود برای
ن کرد :به مردم
کمک به زلزله زدگان کرمانشاه ،بیا 

رونالدو به این دالیل از رئال خواهد رفت

یک بار دیگر موضوع جدایی رونالدو از رئال
به سوژه مهم رسانه های اسپانیا تبدیل شده
تا نگرانی در میان هواداران رئال قوت بگیرد.
به گزارش ورزش سه ،دوشنبه شب گذشته
در برنامه ال چیرینگیتو این ادعا مطرح شد
که کریســتیانو رونالدو قصد ترک رئال را در
پایان فصــل دارد .چند هفتــه پیش وقتی
رونالــدو در مراســم اهدای جایــزه بهترین
های ســال فیفا اعالم کرد کــه قصد ندارد
قــراردادش را با رئال تمدید کند ،شــایعات
در مورد جدایی او از رئال قوت گرفتند.خبر
دوشنبه شب گذشته ال چیرینگیتو نیز مزید
بر علت شد تا بار دیگر بحث جدایی رونالدو
به یکی از خبرهای مهم رســانه ای در دنیا
بدل شود .در مورد تمایل رونالدو به جدایی
گفته می شــود که او انتظار داشته است تا
باشــگاه به وی پیشنهادی همچون پیشنهاد
بارسا به اینیستا ارائه دهد به این ترتیب که
او تا پایــان دوران فوتبالش در رئال بماند و
جدایی در دست خودش باشد؛ اما پیشنهاد
جدید رئال تنها در مورد بهبود مبلغ دریافتی
سالیانه او بوده است .رونالدو هم اکنون 23.6

میلیون یورو خالص در سال دریافت می کند
که نسبت به نیمار و مسی فاصله زیادی دارد؛
اما برای فوق ستاره پرتغالی اطمینان و اعتماد
باشگاه اهمیتی بیشتر داشت .هرچند که گویا
پیشنهاد مالی باشگاه نیز چندان در خور توجه
نبوده و رونالدو این سوال را مطرح کرده است
که وقتی نیمار  222میلیون یورو می ارزد؛ پس
من چقدر ارزش دارم.
او همچنین از اینکه باشگاه در مقابل انتقادات
رســانه ها از افت گلزنی او(رونالدو پس از 11
هفته ،فقط یک گل در اللیگا به ثمر رسانده)
حمایت چندانی نکرده است نیز دلخور است.
ســی آر ســون از اینکه می بیند رســانه ها
راندمــان گلزنی او در این فصــل را با امباپه،
ستاره فرانسوی پی اس جی مقایسه می کنند
نیز عصبانی اســت .امباپه در تابســتان مورد
توجه رئال قرار داشت؛ اما در نهایت راهی پی
اس جی شد .مشکالت او با دادستانی اسپانیا
بر ســر پرونده مالیاتی نیز یکی دیگر از دالیل
عدم عالقــه رونالدو برای ادامــه فوتبالش در
اســپانیا است .رونالدو تا ســال  2021با رئال
قرارداد دارد.

ایران تسلیت میگویم و امیدوارم مسئوالن و مردم
کمک کنند تا حداقل بازمانــدگان این اتفاق در
شرایط ایدهآلی قرار بگیرند .من دوست داشتم که
کمکی کنم ،چرا که ما ایرانیها پشت سر هم قرار
داریم و از این رو مدال طالی المپیکم را به حراج
گذاشته ام تا مبلغ حاصل از فروش آن را به زلزله
زدگان کمــک کنم.امیدوارم با کمک هایی که به
آنان می شود حداقل در این شرایط سخت حداقل
امکان ادامه زندگی برایشان فراهم شود.

سازندگان پلتفرم جدید ایران خودرو گردهم آمدند

گام مهم ایران خودرو در تحول خودروسازی كشور

دستاوردهای گروه صنعتی ایران خودرو در سال 96را
می توان گام مهم تحول در خودروســازی كشور
به شمار آورد؛ چه آن كه در این سال نخستین و
مهم ترین قرارداد بین المللی صنعت خودرو ایران
بــا برندهای معتبر برای طراحی پلتفرم به مرحله
اجرا رســید و همكاری ایران خودرو با سازندگان
طراز اول جهانی به صورت رسمی آغاز شد.
اجرای قــرارداد و تفاهم نامه بیــن المللی ایران
خودرو با طراحــان و صنعت گران معتبر جهانی
براســاس برنامه زمانبندی و شرح وظایف طرفین
قرارداد آغاز شد.این پروژه با مشاركت و همكاری
شــركتهای مطرح جهانی مانند پینین فارینای
ایتالیــا ،هیوندایی پاورتك كــره جنوبی و ماهله
آلمان درحال اجرا است.
بهمنظورتحققاهدافدرخشطراحیپلتفرموتوسعه
محصول،نخستیننشستمشتركسازندگانپلتفرم
جدید با عنوان «»Early Supplier Involvement
بــا حضور نمایندگانی از شــركت پینین فارینا و
نمایندگان شركتهای طراح و سازندگان داخلی
و خارجی در روزهــای ابتدایی آبان ماه در محل
سالن اجتماعات ساپكو برگزار شد.
در این نشســت كه نمایندگان و مدیران ارشــد
طراحــان جهانی و بیش از  80ســازنده توانمند
داخلــی در آن حضور داشــتند ،وضعیت اجرای
قرارداد بررسی شد و گزارشی از برنامههای آینده
تا زمان عرضه پلتفرم و محصوالت جدید ارایه شد.
این نشســت فرصتی مناســب برای ایران خودرو و
شركت پینین فارینا بود تا به تمامی تامین كنندگان
داخلی و خارجی عالقهمند ،اهداف فنی و برنامه زمانی
پروژه پلتفرم جدید ایران خودرو را معرفی كنند.
نقش مهم زنجیره تامین

مدیرعامل ساپكو اولین سخنران این نشست بود.
وی درباره طرفهای قرارداد طراحی پلتفرم جدید
ایران خودرو گفت :پینین فارینا از شــركتهای
مطرح در بخش طراحی خودرو ،هیوندایی پاورتك
كــره در طراحی و تولید گیربكــس اتوماتیك و
ماهله آلمان در طراحی موتور خودرو از شــركای
اصلی ایران خودرو در پروژه طراحی پلتفرم جدید
هســتند كه با همراهی سازندگان بنام خارجی و
بیش از  100ســازنده داخلی مســئولیت اجرای
پروژه پلتفرم جدید ایران خودرو را برعهده دارند.
حسین نجاری هدف پروژه طراحی پلتفرم جدید
را ارتقای نام ایران خودرو در بازارهای بین المللی
دانست و ضمن وسیع خواندن طیف آن از مرحله
مفهومی و كانســپت تا تولید انبوه خودرو گفت:
طراحی ،مهندسی ،اجرا ،تولید و ارزیابی در طیف
اجرای این پروژه قرار دارند.
نجــاری افزود :شــركت ایتالیایی پینیــن فارینا
طراحــی پلتفرم مــاژوالر بــرای خودروهایی در
كالسهای ســدان،هاچ بك ،كراس اوور و وانت را
برعهده خواهد داشت و شركت ماهله نیز طراحی

سازان بزرگ و توانمند داخلی آمادگی دارند تا با ایجاد
شــركتهای جوینت ونچر و یا شكلهای دیگری از
همكاری ،با قطعه سازان بزرگ جهانی مشاركت كنند
و موجب فن آوری در این بخش شوند.

تولید خودروهای مختلف روی پلتفرم جدید

پیشرانه با احتراق بنزینی را انجام خواهد داد.
مدیرپــروژه طراحی پلتفرم جدیــد ایران خودرو
تاكید كرد :محصوالت در دو بخش مشــخصات
ســطح بــاال و معمولی طراحی خواهد شــد كه
پیشــرانه محصوالت در هر دوبخش موتور ســه
سیلندر توربو شارژ است .وی ادامه داد :پروژههای
صنعتی ســازی نیز هم زمان در بخشهای بدنه
سازی ،پرس ،مونتاژ و ...درحال انجام است.
مدیرعامل ســاپكو زمان عرضه اولین محصول این
همكاریرادوسالونیمآیندهاعالمكردوگفت:قیمت
محصوالت در دو بخش سطح باال و معمولی رقابتی
خواهد بود .وی صادرات  30درصدی و بومی سازی
بیش از  70درصد قطعات و مجموعهها را از دیگر
اهــداف پروژه عنوان كرد و گفت :در صورت تحقق
اهداف داخلی سازی ،قیمت
محصول رقابتی خواهد بود.
وی همــكاری ســازندگان
در اجــرای پــروژه را مهم
توصیف كرد و گفت :درحال
حاضر بیش از  600سازنده
و تولیدكننــده داخلــی با
ســاپكو همكاری می كنند
و در بخشهــای مختلــف
مجموعههــا و قطعــات را
در اختیــار ایــران خودرو
قرار می دهند.
تولید موتور بسیار كم مصرف

عضو هیات مدیره شــركت
ماهلــه آلمان نیــز در این
نشســت بــا بیــان اینكه

همكاری ما با ایران خودرو در مســیر پیشرفت و
توسعه قرار دارد گفت :یكی از پروژههای مشترك
ایــران خودرو و ماهله تولید یك نمونه پیشــرانه
٣سیلندر است كه بسیار كم مصرف خواهد بود
مارتین برگر اظهار كرد :افزایش اســتانداردهای
پیشرانهها و رفتن به سمت هیبریدیها پرهزینه
است و به همین دلیل از نمونههای ساده تر شروع
كردیم .ضمن اینكه ماهله در بخش سی.ان .جی
هم ما تجربیات زیادی دارد.
برگر در ادامه ضمن اشاره به پتانسیلهای همكاری
با ایران خودرو گفت :شركت ما در بخش پیشرانه
كنسرســیوم طراحی وتولیدپلتفــرم جدیدایران
خودروفعالیت می كندوباتوجه به پتانســیلهای
موجوداطمینان داریم كه این همكاری چندملیتی

نتیجه بسیارخوبی به همراه خواهدداشت.
وی افزود :می دانیم كه در ســالهای آینده برقی
سازی ورانندگی اتوماتیك تاسال٢٠٣٠وبعدازآن
تقش مهمی درصنعت خودروجهان خواهدداشت
ازاینروبایدفناوریهایــی رابــه كاربگیریــم كــه
درسال٢٠٣٠شــیب اســتفاده ازپیشــرانههای
درونسوزكمترشود.
آماده همكاری با قطعه سازان معتبر جهانی

دبیر انجمن قطعه سازان كشور دیگر سخنران این
نشست بود .وی گفت:اولین تجربه همكاری قطعه
سازان با شركای جهانی در شركت ایكاپ بوده كه با
ارزیابی دقیق  200واحد قطعه سازی از سوی پژو ،در
نهایت  100قطعه ساز در كنار ایكاپ همكاریهای

خود را با قطعه سازان جهانی آغاز كرده اند
رضا رضاییبا اعالم آماده بودن قالبها برای ساخت
قطعات و مجموعههــای محصوالت ایكاپ اظهار
كرد :قطعه ســازان آمادگی دارند تا میزان داخلی
سازی قطعاتدرخودروهای  208 ،2008و  301را
به  70درصدبرسانند.
وی با بیان این كه مدیریت هوشمند در ایران خودرو
باعث شد كشور در شرایط سخت اقتصادی تحوالت
عظیمی را در صنعت خودرو و قطعه سازی تجربه
كند ،افزود :درحال حاضر  1200قطعه ساز به تولید
قطعات مورد نیاز خودروسازان مشغول هستند كه
از ایــن تعداد  550واحد عضو انجمن و دارای برند
و شناسنامه هســتند .رضایی افزود :صنعت قطعه
ســازی و انجمن قطعه ســازان در اوایل دهه90
براساس استراتژی توسعه صنعت
و با حمایت خودروسازان و دولت
شــكل گرفت و بــا حمایتهای
خودروسازان مراحل رشد خود را
پشت سر گذاشت.
وی با اشــاره بــه ظرفیت فعلی
قطعه ســازان گفت :هم اكنون
بیــش از  270هــزار نیــرو در
قطعه سازی كشور مشغول به كار
اســت و میزان دارایی ثابت قطعه
ســازان با گردش مالی  5میلیارد
دالر 4،میلیارد دالر برآورد می شود.
رئیس انجمن قطعه سازان كشور
ضمن اشــاره به تصمیم درست و
به جــا در اســتفاده از توان قطعه
سازان داخلی در مشاركتهای بین
المللی در تولید خودرو گفت :قطعه

نماینده مدیرعامل شــركت پینیــن فارینا ایتالیا
به عنوان یكــی از طرفهای اصلی قرارداد ،پروژه
این شركت در همكاری با ایران خودرو را طراحی
پلتفرم آینده این خودروســاز اعالم كرد و گفت:
طراحی و توســعه خودروها و موتورهای احتراق
داخلی با همكاری دیگر شركتهای حاضر در این
كنسرسیوم از جمله فعالیتهای ما خواهد بود
جینو موزاكو اظهار كرد :استراتژی اصلی ما سبك
جدیدی دارد كه تنها شــامل طراحی یك خودرو
نمی شود و مباحثی مثل مصرف سوخت ،رقابتی
بودن ،ایمنی و محیط زیست را نیز در نظر دارد.
وی گفت :تولید خــودرو در كالسهای مختلف
هاچ بك ،ســدان ،كــراس اوور و اس.یو.وی روی
این پلتفرم پیش بینی شــده است ،ضمن اینكه
تولید خودروهای هیبریدی و الكتریكی نیزدراین
كنسرسیوم مورد نظرقرارگرفته است.
موزاكــو در ادامــه ضمن معرفی شــركت پینین
فارینــا گفت :شــركت ما یك شــركت طراحی و
مهندســی اســت كه محصوالتی مثل فــراری از
جمله خودروهایی هســتند كه توسط این شركت
طراحی می شوند.
زیرساختهای مطلوب عامل مهم سرمایه گذاری

دیگر سخنران نشســت سازندگان پلتفرم جدید
ایران خودرو معاون طراحی و توســعه محصول
جدیــد ایران خــودرو بود .وی گفــت :با اجرای
پروژه طراحی پلتفرم جدید ایران خودرو و عرضه
محصوالت جدید ،ســهم بــازار افزایش یافته و
اهداف صادراتی نیز محقق شود .كامران سپهری
با اشــاره به رشــد اقتصادی ایران در شرایط لغو
تحریمهــای بین المللی گفت :زیرســاختهای
موجود در ایران نســبت به كشورهای منطقه در
شــرایط مطلوبی قرار دارد ،نیروی انسانی جوان
در دسترس با ســطح دانش و تخصص مناسب
نیز یكی از مزایای ســرمایه گذاری به شمار می
رود.وی افــزود :ایران با جمعیــت  84میلیونی
خــود تقاضای باالیی بــرای خــودرو در آینده
خواهد داشــت كه این فرصت و مزیتی است كه
سرمایه گذاران به آن توجه دارند.
سپهری به میزان باالی فروش خودرو در بازار ایران
اشــاره كرد و گفت :در سال  2016با فروش یك
میلیون و نیم خودرو رتبــه  13فروش از آن بازار
ایران بوده است كه پیش بینی می شود با عرضه
محصوالت متنوع در آینده این رتبه ارتقا یابد.

