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روزنامه صبح ایران
هر بامداد در سراسر ایران

منتظر نقدهای شما مخاطبین
محترم میباشیم
شهرستان

سهم  ۲۹درصدی مهاجرت از افزایش جمعیت استان یزد
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
یزد با اشــاره به مهاجرپذیری خالص استان
به میزان  ۳۸هزار و  ۷۲۵نفر در پنج ســال
گذشته ۲۹ ،درصد از افزایش جمعیت استان
در این مدت را مربوط به مهاجرت دانست.
به گزارش ایســنا« ،حمیدرضا نصیریزاده»
با اشــاره به این که نتایج سرشماری عمومی
نفوس و مســکن  ۱۳۹۵استان یزد به تدریج
از ســوی مرکز آمــار ایران اعالم میشــود،
گفت :مرکز آمار در این ارتباط آمار مهاجرت
استان یزد را طی سرشماری عمومی نفوس و
مسکن  ۱۳۹۰و  ۱۳۹۵اعالم کرد .وی افزود:
براساس نتایج اعالم شده ۶۲ ،هزار و  ۲۶۰نفر
در پنج سال گذشــته به استان وارد شدهاند
درحالــی که در همین مدت  ۲۳هزار و ۵۳۵
نفر از استان مهاجرت کردهاند.
مدیر اجرای سرشماری استان بیان کرد :بنا
بر نتایج سرشــماری  ۱۹هزار و  ۸۸۴نفر در
داخل اســتان و بین شهرســتانهای استان
محل سکونت خود را تغییر دادهاند.

نصیریزاده گفت :محاسبات مهاجرفرستی و
مهاجرپذیری نشان میدهد ۳۸ ،هزار و ۷۲۵
نفر به طور خالص از ســال  ۱۳۹۰تا ۱۳۹۵
وارد اســتان یزد شــده و یــزد در این مدت
مهاجرپذیر بوده است.
وی بیشــترین افراد مهاجر به اســتان را به
ترتیب از استانهای فارس ،کرمان ،اصفهان،
تهران ،خوزســتان و سیستان و بلوچستان با
تعداد  ۵۶۸۶ ،۵۷۷۸ ،۷۰۰۶ ،۸۰۴۶ ،۸۵۵۲و
 ۵۶۸۶نفر اعالم کرد.
رئیس سازمان مدیریت اســتان اضافه کرد:
بیشترین فراوانی مهاجرت از استان با تعداد
 ۱۹۵۲ ،۲۴۸۳ ،۲۸۰۹ ،۲۸۵۸ ،۴۴۸۲و
 ۱۰۸۰نفر نیز به اســتانهای تهران ،فارس،
اصفهان ،کرمان ،خراسان رضوی و هرمزگان
تعلق دارد.
نصیــریزاده همچنیــن گفــت :براســاس
محاسبات صورت گرفته ۲۹ ،درصد از افزایش
جمعیت استان در پنج سال گذشته مربوط به
مهاجرت بوده است.

۲

دوشنبه  ۳مهر  -۱۳۹۶شماره ۵۸۷

آفتاب اقتصادی :مدیرعامل هلدینگ توسعه
معادن روی ایران از رکوردشکنی تولید شمش
روی در هلدینگ توســعه معادن روی ایران
خبر داد و گفت :بــا تالش و همت مجموعه
دستاندرکاران هلدینگ توسعه معادن روی
ایران اعم از کارگران ،تکنیســینها و سطوح
مختلف مدیران در شــرکتهای تولیدی زیر
مجموعه هلدینگ ،افتخــار دارد ثبت رکورد
تولیــد بالغ بــر  ۸۱۹۸تن شــمش روی در
شهریور ماه سال جاری را اعالم کند.
بــه گزارش روابط عمومی هلدینگ توســعه
معادن روی ایران ،اردشیر سعد محمدی در
ادامه دستیابی به این رکورد را بیسابقه عنوان
کرد و افزود :الزم به ذکر اســت در مقایسه با
آمار تولید ماهانه تجمیعی هلدینگ ،دستیابی
بــه این حجم از تولید ،طی  ۶۰ماه گذشــته
سابقه نداشته است .وی ادامه داد :استحصال
بیــش از  ۸۰۰۰تن شــمش روی آن هم در
شــرایط کاهش بیســابقه عیار مواد معدنی
داخلی و موانع تامین خاک از منابع خارجی،

به صــورت مضاعف بر اهمیت دســتیابی به
رکورد یاد شده میافزاید.
ســعد محمدی یاد آور شد :برای نیل به این
موفقیت شرکتهای "تولید روی بندرعباس"
با تولید  ۱۲۵۰تن " ،کالســیمین" با تولید
 ۳۵۹۱تن و "ذوب روی بافق" با تولید ۱۳۷۴
تن شمش روی که به ترتیب در  ۶۰ماه۲۸ ،
ماه و  ۱۱ماه گذشته بیسابقه بوده ،بیشترین
نقش را ایفا کردهاند .به گفته وی همچنین دو
شرکت فرآوری مواد معدنی ایران نیز با ۵۷۳
تن تولید ،ذوب و روی قشم با  ۹۲۲تن تولید،
شرکت ملی ســرب و روی ایران با  ۴۸۹تن
تولید در شهریور ماه سال جاری با ثبت رکورد
تولید پنج ساله همراه شدند.
از سویی شرکت اسیدســازان با ثبت رکورد
 ۱۱۸۹۵تنی در شهریور  ۹۶بیشترین تولید
ماهانه را به ثبت رسانید و میزان تولید ماهانه
این شــرکت با ثبت عدد  ۶۲۹۷۹تن تولید
نســبت به رکورد قبلی در  ۶ماهه ســال ۹۳
بیش از  ۱۴.۳درصد رشد را تجربه کرد.

خودرو

مدیر پروژه طراحی و ساخت پلت فرم :SP۱۰۰
گروه خودروسازی سایپا
شاهد تحولی بزرگ و بیسابقه خواهد بود

آفتــاب اقتصادی :مدیر پــروژه طراحی و
ساخت پلتفرم  SP۱۰۰از ساخت نخستین
نمونههــای این خــودرو ،در مرکز تحقیقات
و نــوآوری صنایع خودرو ســایپا خبر داد و
گفت :این پلتفرم بــه دلیل تطابق کامل با
اســتانداردهای روز جهانی ،ســرآغاز تحولی
بیسابقه در صنعت خودروسازی ایران و گروه
خودروسازی سایپا خواهد بود.
به گزارش ســایپا نیوز ،فرهنگ ذبیحیان با
بیان مطلب فوق گفت :با هدف صحهگذاری
طراحی و انجام آزمونهای مختلف خودرویی
قبل از مرحله تجاریسازی ساخت نمونههای
اولیه خودرو در دستور کار قرار میگیرد.
قائــم مقام مرکز تحقیقات و نو آوری صنایع
خودروی سایپا و مدیر پروژه طراحی و ساخت
پلتفــرم  SP۱۰۰افــزود :از جمله آزمونها
میتوان به تست تصادف ،کالیبراسیون موتور،
کالیبراســیون ایربگ ،ارتعاشات عمر و دوام،
فرمانپذیــری ،قرارگیری تزئینــات داخلی،
سیســتم خنککاری ،وضعیــت چراغها و
روشنایی ،اندازهگیری درزهای بین درب ها،
انواع تستهای جاده ای ،تستهای کمربند،
نفوذ آب و گرد و غبار اشاره کرد.
مدیــر پــروژه طراحی و ســاخت پلتفرم
SP۱۰۰با اشــاره به اینکه در ساخت و مونتاژ
این نمونهها با توجه به موارد اشــاره شــده
توجه ویژهای صــورت میگیرد تا هر خودرو
براساس تعریف محصول جهت انجام تستها
آمادهسازی شود گفت :ساخت نمونههای این
خودرو در طی مراحل مختلفی شامل :ساخت
قطعات بدنه ،ساخت فیکسچرهای مونتاژ بدنه،
آمادهسازی خط مونتاژ بدنه ،ساخت قطعات

تریم ،آمادهســازی خط مونتاژ تریم ،عملیات
مونتاژ بدنــه و در نهایت مونتاژ قطعات تریم
و مکانیک به انجام رسیده است.
وی تاکیــد کرد :در حوزه قطعــات بدنه که
شامل  ۴۸۰قطعه است  ۱۶۵قطعه آن توسط
مرکز تحقیقــات با روشهای نمونهســازی
طراحی و ساخته شــده و مابقی آنها توسط
شرکت سازهگستر از طریق سازندگان داخلی
و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی از قالبهای
اصلی تامین میشــوند و در حــوزه قطعات
تریــم و مکانیک نیز تمامی  ۷۳۴قطعه آن با
قالبهای اصلی و همکاری شرکتهای سازه
گستر ،پالسکوکار و مگاموتور ساخته و تامین
شدهاند.
مدیر پروژه طراحی و ساخت پلتفرم SP۱۰۰
افزود :مونتاژ بدنه این خودرو پس از آمادهسازی
ســالن ،جهت تولید  ۶۰بدنه برنامهریزی شد
که پس از آمادهســازی و صحهگذاری ۱۰۹
فیکســچر ،عملیاتی شــدن آنها توسط تیم
کارشناســی مورد تایید قرار گرفت و نهایتا
تولید بدنه پس از تست گانهای جوشکاری
و دســتیابی به اهداف کیفی تعریف شده در
حوزههای ابعادی (شاخص کیفی) و استحکام
جوش (براساس تست تخریب) صورت گرفت.
ذبیحیان در پایان ضمن اشاره به اینکه تاکنون
با تالش و همت اعضای تیم پروژه  ۲۰دستگاه
بدنه و چهار دستگاه خودرو کامل تولید شده
اســت ،گفت :بر این باور هستیم که با ورود
محصوالت مبتنی بر پلت فرم  SP۱۰۰به سبد
محصوالت تولیدی گروه خودروسازی سایپا،
بازار کسب و کار این گروه خودروسازی شاهد
تحولی بزرگ و بیسابقه خواهد شد.

دبیرسرویسخبر:اصغرمنصورکاظمی

۸۸۳۲۲۱۶۰

خسروتاج خبر داد:

انباشت  ۷۰۰۰خودروی بدون ثبت سفارش در گمرک
برخی از
نمایندگیهای
خودروسازان دنیا
رقمهایی حدود ۱۰
تا  ۲۰هزار خودرو
به کشور ما صادر
میکنند ،این رقم
ارزش دارد که ما
برای ایجاد خط
تولید یا حداقل
قطعهسازی آنها در
ایران مذاکراتی
را انجام دهیم.
بر همین اساس
چارچوبهای
خاصی برای
شرکتهای صاحب
برند در این عرصه
مدنظرگرفته
شد تا اگر امکان
ساخت خودرو در
ایران وجود ندارد،
حداقل در حوزه
قطعهسازی در
ایران وارد مذاکره
شوند

رئیس ســازمان توسعه تجارت از افزایش
 ۴۰درصــدی واردات خودرو در نیمه اول
امســال و همچنین انباشت حدود ۷۰۰۰
خودروی بدون ثبت ســفارش در گمرک
که اجازه ترخیص ندارند ،خبر داد و گفت:
توقف ثبت سفارش واردات برای جلوگیری
از خروج ارز از کشور صورت گرفته و ربطی
به حمایت از خودروســازان داخلی ندارد؛
بیخود برچســب نزنید و متهم نکنید .به
گزارش ایلنا ،مجتبی خسروتاج ،معاون وزیر
صنعت ،معدن و تجارت روز یکشنبه در
آستانه روز ملی صادرات در نشستی خبری
به ارائه توضیحاتی درباره وضعیت واردات و
صادرات کشور پرداخت و در پاسخ به این
پرسش که آخرین وضعیت ثبت سفارش
خودروهای وارداتی و چرایی اتخاذ چنین
تصمیمی به شــکل یکباره اظهارکرد :در
گذشــته نیز بارها در مــورد این موضوع
از ما سؤال شــد اما گاه رسانهها فراموش
میکنند که در نظم خبر خود اشاره کنند
که مــا با زور و اصرار این ســؤال را برای
چند بار جــواب دادهایم .وی ادامه داد :در
اواخر سال گذشته براساس سیاستهای
اقتصاد مقاومتــی تصمیم گرفتیم که در
حــوزه هدفمنــدی واردات ،بحث خودرو
را نیز مدنظــر بگیریم و تغییراتی حاصل
کنیم .حتــی همین حاال هم روزنامههای
مختلف و رسانهها به طور دائم تیترهایی
در مــورد واردات بیرویــه میزنند و اگر
همین حاال از جمع حاضر ســؤال کنیم،
شاید فرآیند نظرات این باشد که واردات
همچنان آزاد بوده و کنترلشدنی نیست.
رئیس ســازمان توســعه تجارت در ادامه
عنوان کرد :در چنین شرایطی در مواجهه

معدن

مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن روی ایران خبر داد:
ثبت رکورد تولید شمش روی
در هلدینگ توسعه معادن روی ایران

اقتصاد

روزنامه صبح ایران

بــا کاالهایی ماننــد خودروهای خارجی
که کاالی لوکس هم محســوب میشوند
دولت بایــد راهی برای هدفمندســازی
واردات پیــدا کند .تعجــب میکنم که
چطور رسانههایی که در گذشته از واردات
خودروها انتقاد میکردند ،حال به انتقاد از
دولت پرداختهاند.آیا این منطقی است که
یک شــرکت صاحب برند هر چه بخواهد
با هر شــرایطی به بازار ایران وارد کند و
به مواردی مانند تامین قطعات و ...کاری
نداشــته باشد؟!خســروتاج ادامه داد :آیا
چنین روندی باید همچنان ادامه داشــته
باشد؟ در سال گذشته قرار بر این شد که
آییننامه جدید کــه در دوره وزارت آقای
نعمتزاده طراحی شده بود ،بازنگری این
بخــش را مدنظر قرار دهــد .چرا که گاه
برخی از نمایندگیهای خودروسازان دنیا
رقمهایی حدود  ۱۰تا  ۲۰هزار خودرو به
کشور ما صادر میکنند و بر همین اساس

این رقم ارزش دارد که ما برای ایجاد خط
تولید یا حداقل قطعهسازی آنها در ایران
مذاکراتی را انجام دهیم .بر همین اساس
چارچوبهای خاصی برای شــرکتهای
صاحــب برند در این عرصه مدنظر گرفته
شــد تا اگر امکان ساخت خودرو در ایران
وجود ندارد ،حداقل در حوزه قطعهسازی
در ایــران وارد مذاکره شــوند .البته این
موضوع در برخــی گروهها نیز جواب داد
و اکنون شــاهدیم که شرکتهای کرهای
یا اروپایی قراردادهایــی در این حوزه به
امضا رساندهاند.معاون وزیر صنعت ،معدن
و تجارت در ادامه صحبتهای خود عنوان
کرد :با توجه به تمام این موارد تصمیماتی
در حوزه توقف ثبت سفارش صورت گرفت
اما باید توجه داشت که ثبت سفارشهای
ما شش ماه اعتبار دارد و با توجه به اینکه
آخرین ثبت ســفارشها در تیرماه سال
جــاری صورت گرفته تــا دی ماه فرصت

واردات وجــود دارد .وی در عیــن حال
تاکید کــرد :در این زمینه هــم تا دلتان
بخواهد ثبت سفارش صورت گرفته و هیچ
مشــکلی وجود ندارد حال ممکن اســت
برخی رســانهها به این موضوع دامن زده
و به طور مرتــب این بحث را تکرار کنند
اما تاکنون براســاس آمارهای شش ماهه
اول سال جاری حدود یک میلیارد و ۲۰۰
میلیون دالر از گمــرک خودرو ترخیص
شده است که این رقم در مقایسه با سال
قبل حــدود  ۴۰درصد افزایش دارد البته
در گزارشهای مربوط به آمارهای گمرکی
پنج ماهه این رقم  ۵۰درصد بوده اســت.
خســروتاج همچنین متذکر شــد از نظر
تعداد نیز حجم خودروهای سواری وارداتی
در شش ماهه اول سال جاری  ۳۸درصد
رشد داشــته اســت.معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت در عین حال عنوان کرد:
گاه حتی برخی افراد واردات خود را بدون
ثبت ســفارش انجام میدادنــد و پس از
آنکه کاالی آنها وارد کشــور میشد ،روند
ثبت سفارش را دنبال میکردند .بر همین
اساس اکنون حدود شــش تا هفت هزار
خودرو در گمرکات کشــور باقی ماندهاند
که هیچ کــدام از آنها ثبت ســفارش را
انجام ندادهاند و به آنها اجازه ترخیص داده
نشده است.خسروتاج در بخش دیگری از
صحبتهای خود در این نشست در پاسخ
به دیگر سؤاالت اظهار کرد :نمیدانم چرا تا
این اندازه به این موضوع پرداخته میشود.
این درد کدام بخش از جامعه است که این
اندازه به آن پرداخته میشود؟ مگر غیر از
آن است که ما هر ساله در حوزه تعرفهها
در برخی بخشها کاهش یا افزایش داریم.

معاینه فنی خودروهای دوگانهسوز به مشکل خورد
این روزها شــاهد بروز اشــکاالتی در معاینه فنی
خودروهای دوگانهســوز هستیم که همین امر بر
حجم مشکالت مردم برای استفاده از این خودروها
افزوده به نحوی که کسی حاضر نیست برگه معاینه
فنی این خودروها را تمدید کند.
به گزارش تسنیم ،دوگانهسوز کردن خودروها در
سال  ۸۰به عنوان طرحی در راستای بهینهسازی
مصرف سوخت تایید و در اواخر سال  ۸۱با تولید
تعداد محدودی خودروی دوگانهســوز به مرحله
اجرا درآمد .یک سال بعد نیز با تحویل سمندهای
دوگانهســوز به متقاضیان ،عم ً
ال تــردد این نوع
خودروها در جادههای کشور آغاز شد.
از همان روزهای نخست اجرای این طرح قرار شد
با تولید ایــن خودروها میزان آالیندگی و مصرف
بنزین در کشور کاهش پیدا کند اما کامل نسوختن
گاز این خودروها که منجر به انتشار اکسیدهای
نیتروژن میشــد میزان آالیندگــی آنها را خیلی

کاهش نداد.
البته با توجه به ســهمیهبندی بنزین
مــردم راه دیگــری جز اســتفاده از
دوگانهســوزها نداشتند وگرنه با توجه
به مشــکالت پیش رو از جمله کمبود
کیت و مخــزن و جایگاههای CNG
و همچنین عدم اطمینان نســبت به
ایمنی ســامانه سوخترســانی این
خودروها عالقه چندانی به استفاده از
دوگانهسوزها را میان مردم نداشت.
به هر حــال بعد از گذشــت چندین
ســال از تولید این خودروها این روزها شاهد بروز
اشــکاالت معاینه فنی خودروهای دوگانهســوز
هســتیم که همین امر بر حجم مشــکالت مردم
برای استفاده از این خودروها اضافه کرده است.
امروز اگر فردی که صاحب یک خودروی دو گانه
سوز است برای تمدید معاینه فنی خود به مراکز

مربوطه مراجعه کند با این پاســخ مسئوالن روبه
رو میشوند که حتماً باید تست سیانجی انجام
و ســپس به مراکز معاینه فنــی مراجعه کنند .از
طرف دیگر مراکز تست سیانجی هم پاسخ قانع
کنندهای به این موضوع نــداده و اعالم میکنند
فع ً
ال تســت انجام نمیدهند .برخی از مراکز دیگر

تست سیانجی هم خود را موظف به انجام تست
خودروهای دو گانه سوز نمیدانند.
ســرگردانی مردم در عدم معاینه فنی خودروهای
دوگانهســوز در حالی صورت میگیــرد که امیر
جعفرپــور مدیرکل دفتر حمــل و نقل عمومی و
ترافیک شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای
کشور اعالم کرده "معاینه فنی برای خودروهای با
ســوخت  CNGاجباری بوده و باید رانندگان در
کنار معاینه فنی اولیه خود یک معاینه فنی دیگر
که در آن تست مخزن گاز خودروها انجام میشود
را دارا باشند .خودروهای گازسوز یا دوگانهسوز که
فاقد معاینه فنی هســتند  ۵۰۰هزار ریال جریمه
خواهند شد.
ترس مــردم از جریمههای روزانــه به دلیل عدم
معاینه فنی باعث شــده تا ناچارا ً ماشینهای خود
را در پارکینگها نگه داشته و منتظر تعیین تکلیف
این موضوع باشند.

معرفی محصول هایما اس ۵توربو اتوماتیک در نمایشگاه مشهد
آفتاب اقتصادی:گروه صنعتی ایران خودرو به
منظور جلب رضایت و خواست مشتریان و تامین
بخش بزرگ تری از بازار محصوالت كراس اوور،
این بار محصول هایما اس ۵را به بازار و مشتریان
معرفی كرد.
مراســم معرفی خــودرو هایمــا.اس ۵با حضور
خبرنگاران رســانههای همگانــی ،مدیران گروه
صنعتی ایران خودرو و مقامات اســتان خراسان
رضوی در مشهد مقدس برگزار شد.
به گــزارش ایكوپرس ،مدیرعامــل ایران خودرو
خراســان در این مراســم افزودن ســاالنه یک
محصول  SUVرا به سبد محصوالت این شرکت
را از اهداف راهبــردی عنوان کرد و گفت :طبق
برنامهریزیهای صورت گرفته در ســال۱۴۰۰
گــروه صنعتی ایران خــودرو  ۲۰تا ۲۵درصد از
محصوالت  SUVموجود در بازار متعلق به گروه
صنعتی ایران خودرو خواهد بود.
مهندس بیژن زاهدی فرد ضمن تاکید بر افزایش
ظرفیت تولید در ســایت خراســان گفت :تیراژ
تولید از ۲۱۰دســتگاه در ســال  ۹۳به بیش از
۶۰۰دستگاه در سال  ۹۶افزایش یافته است.
وی افزود :با شروع تولید سوزوکی گرندویتارا در
سایت خراســان تولید همه محصوالت  SUVبه
صورت انحصاری به این سایت محول شد و پس
از عرضه محصول هایمــا اس ۷خودروی جدید
اس ۵به بازار عرضه خواهد شد.
زاهدی فرد اشتغالزایی در منطقه را از نتایج تولید
در سایت خراسان دانســت و افزود :در سه سال

اخیر حدود  ۱۳۰۰نفر مشــغول به کار شــدهاند
که این اقدام در راستای مسئولیتهای اجتماعی
ایران خودرو مانع از مهاجرت به مناطق شــهری
شده است.
گفتنی اســت پس از عرضه محصول شاسی بلند
هایما اس ۷توربوشــارژ و اســتقبال مشتریان از
این برند و محصــول و با توجه به نیاز و تقاضای
مشتریان در بخش محصوالت كراس اوور ،گروه
صنعتی ایران خودرو محصول جدید جوانپسند
هایمــا اس ۵را به بازار معرفی كرد .این محصول
در ســایت ایران خودرو خراسان به تولید خواهد

رســید و طبق برنامه از دی مــاه  ۹۶وارد بازار
خواهد شد.
برمبنای این گزارش ،هایما  ،۵Sمحصولی اســت
كه در ســطح جهانی با نام كامپكت كراس اوور
شــناخته میشود .این خودرو در سال  ۲۰۱۵در
نمایشــگاه گوانگ ژو برنده جایزه ساالنه بهترین
 SUVشهری شده و همچنین  ۵ستاره ایمنی ا ز
 NCAP - Cدریافت كرده است.
قوای محركه هایما  ۵Sدارای استاندارد آالیندگی
یورو  ۵است .پیشــران ه  ۵Sتوربو ،چهار سیلندر
 ۱۶سوپاپ  ۱.۵لیتری توربوشارژ است که قدرت

 ۱۶۱اســب بخار در دور موتور شش هزار دور بر
دقیقه و گشتاور  ۲۲۳نیوتنمتر از دور موتور هزار
و ۸۰۰دور بر دقیقه تولید میکند که در مقایسه
با خودروهای رقیب ایدهآل به نظر میرسد.
هایما ۵Sخودرویی دوســتدار محیط زیست به
شــمار میرود .میانگین مصرف سوخت تركیبی
این خودرو با گیربکس ،CVTهشت لیتر در هر
 ۱۰۰کیلومتر پیمایش اســت و توان رسیدن به
سرعت  ۱۷۰کیلومتر بر ساعت را دارد.
کــراساور جدید هایما ،دارای  ۶ایربگ اســت و
پنج ستارهی ایمنی را از بنیاد تست تصادفات این
کشــور ( )NCAP - Cكسب كرد است .دوربین
 ۳۶۰درجه با امکان دید نقاط کور ،ترمز ضد قفل
 ABSسیستم توزیع متعادل نیروی ترمز،EBD
سیستم کنترل پایداری الکترونیکی ،ESPسیستم
کمکی حرکت در سرباالیی ،HSAسیستم کنترل
کشش ،TCSقطع خودکار سوخت هنگام تصادف
و باز شــدن خودکار قفل درهــا ،امکان خروج از
صندوقعقــب در مواقع اضطراری ،دیگر امکانات
هایما  ۵Sتوربو هســتند كه بر سطح ایمنی این
خودرو افزوده است.
هایما  ۵Sبا مشخصات فنی و ظاهری و تجهیزات
مدرنــی كه در اختیــار دارد ،رانندگی مطلوب و
ایمنی را برای راننده فراهم میكند.
پیشبینی میشــود ،هایما اس ۵بتواند با مزایا و
قیمتی رقابتی و امكانات روز و مدرن خود نسبت
به خودروهای هم كالس ،ســهم مناسبی از بازار
خودروهای كراس اوور را از آن خود كند.

گردهمایی بزرگ صنعتگران جهان در تهران
صدها صنعتگر و صنایع معتبر جهان نیمه مهرماه
در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران
کــه بزرگتریــن نمایشــگاه بینالمللی صنعت
خاورمیانه محسوب میشــود،گردهم میآیند تا
ضمن عرضه نوین تریــن تولیدات خود و تبادل
اطالعــات و دانش ،با جدیدترین پیشــرفتهای
حوزههای مختلف صنعت نیز آشنا شوند.
به گزارش روابط عمومی و اطالعرسانی هفدهمین
نمایشگاه بین المللی صنعت تهران و فناوری نانو؛
در این نمایشگاه صدها شرکت داخلی و خارجی
از جمهوری اســامی ایران و  ۲۲کشور مناطق

مختلف جهان از آســیا تا اروپا و آمریکا مشارکت
دارند.هفدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت
امسال با استقبال چشمگیر شرکتهای خارجی
مواجه شده است.
چک ،ســوئد ،آلمان ،ایتالیا،کره جنوبی ،رومانی،
امارات ،بلغارســتان ،هلند ،لهســتان ،اســپانیا،
فرانســه ،هند ،چیــن ،ژاپن ،تایــوان ،انگلیس،
سوئیس ،فنالند ،تركیه،ایرلند و مالزی کشورهایی
هســتند که در هفدهمین نمایشگاه بین المللی
صنعت تهران حضــور دارند.اهمیت بزرگترین
نمایشــگاه بینالمللی صنعت خاورمیانه موجب

شــده است تا بسیاری از کشــورهای خارجی از
جمله تركیــه ،هند ،چین ،ژاپن ،جمهوری چك،
آلمان ،تایوان و سوئیس بهصورت پاویون در این
نمایشگاه حضور داشته باشند.
قرار است در طول برگزاری هفدهمین نمایشگاه
بیــن المللی صنعــت چندین هیئــت تجاری،
صنعتــی ،اقتصادی و ســرمایهگذاری خارجی از
کشــورهای مختلف اروپایی و آسیایی در محل
نمایشگاه حضور یابند و ضمن بازدید از نمایشگاه
با شــرکتهای ایرانی وارد مذاکــرات صنعتی و
اقتصادی شوند.هفدهمین نمایشگاه بین المللی

صنعت تهــران از  ۱۴تا  ۱۷مهرمــاه در فضایی
بالغ بر  ۲۵هــزار متر مربع(صرفــا فضای مفید
نمایشــگاهی) و در  ۱۰سالن و همچنین فضای
باز دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار
خواهد شــد.در این نمایشــگاه؛ انواع تجهیزات
صنعتــی و كارگاهــی ،خطــوط تولیــد صنایع
بزرگ وکوچــک ،ابزارآالت خطوط تولید ،صنایع
پیشــرفته ،اتوماســیون صنعتی ،خدمات فنی،
مهندسی و مشاورهای ،ســرمایهگذاری صنعتی،
فــروش و خدمات پس از فروش و ســایر صنایع
وابسته به نمایش گذاشته خواهد شد.

