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اصالحیه
پیرو درج آگهی راه و شهرسازی استان یزد منتشره در 
تاریخ 1400/01/16 ، نوبت دوم 1400/01/25 صحیح می باشد 
 که اشـتباها 1400/01/24 درج گردیده که بدینوسـیله اصالح 

می گردد .

روستاهای  به  گازرسانی  تامین  دارد  نظر  در  )مناقصه گزار(  لرستان  استان  گاز  شركت 
عمارت، جله، دره چنار، برآفتاب، زیرتنگ، ماسور آبی، توت، چم چید، تی، امیرآباد از 
واجد  پیمانكار  به  مرحله ای(  )یک  عمومی  مناقصه  طریق  از  را  دورود  توابع شهرستان 

صالحیت واگذار نماید.
 لذا از كلیه پیمانكاران واجد صالحیتی كه تمایل به شركت در این مناقصه را دارند  دعوت  
می گردد از تاریخ 1400/01/17 لغایت 1400/01/28 جهت شركت در مناقصه فوق از طریق 

سامانه ستاد اقدام نمایند.
الكترونیكی  تداركات  سامانه  در  كه  شده  خواسته  مدارك  كلیه  است  ذكر  به  الزم 
 دولت )ستاد( www.setadiran.ir، پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات كشور به آدرس

 http://iets.mporg.ir  درج گردیده را تكمیل و حداكثر تا تاریخ 1400/02/07 از طریق 

سامانه ستاد ارسال نمایند. 
)ضمنا الزم است نسخه فیزیكی اسناد ارزیابی و پاكت الف)ضمانتنامه(  نیز به آدرس 

شركت گاز استان لرستان ارسال گردد(.
زمان بازگشائی پیشنهادات: ساعت 9:00 صبح،  مورخ 1400/02/11  می باشد.

عنوان و مشخصات كلی پروژه:  گازرسانی به روستاهای عمارت، جله، دره چنار، برآفتاب، 
زیرتنگ، ماسور آبی، توت، چم چید، تی، امیرآباد از توابع شهرستان دورود

1- مدت پیمان: 365روز
2- به این پیمان در صورت وجود اعتبار و تخصیص الزم پیش پرداخت تعلق می گیرد

3- مبلغ تضمین: 2.300.000.000 ریال  می باشد.
4-مبلغ  برآورد: حدود 45.777.195.388 ریال می باشد.

5- نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع کار به صورت یكی از تضمین های زیر:
  الف- ضمانت نامه بانكی 

 ب- واریزی وجه نقد به حساب 4001131406379309 بنام تمركز وجوه سپرده شركت 
گاز استان لرستان 

مدیریت-  بلوار  بهمن-   22 میدان  خرم  آباد-  پیشنهادات:  گشایش  و  تحویل  محل   -6
شركت گاز استان لرستان- امور قراردادها  تلفكس : 066-33200683 

7- پایه و رشته مورد نیاز: حداقل پایه 5 تاسیسات و تجهیزات یا  نفت و گاز   
8- محل تامین اعتبار: منابع داخلی

بار قابل  این مدت حداكثر برای یك  9- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه می باشد و 
تمدید می باشد.

10 - شرایط شركت كننده در فراخوان: داشتن شخصیت حقوقی،  تجربه كافی مرتبط، 
توانائی تهیه و تسلیم ضمانت نامه، توانائی رعایت استانداردهای شركت ملی گاز، داشتن 
امكانات و نیروی متخصص به اندازه كافی، رتبه بندی مرتبط با رعایت ظرفیت مجاز كاری، 
داشتن كد شناسه ملی اشخاص حقوقی و صورت های مالی حسابرسی شده، بازگشایی 
پاكات منوط به كسب حداقل امتیاز از كمیته فنی / بازرگانی طبق اسناد ارزیابی می باشد.

11- داشتن كد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران كد   

روابط عمومی شرکت گاز استان لرستان

شماره مجوز :1400.107

آگهی فراخوان پیمانکار
موضوع:  مناقصه  شماره 400/03

ت اول(
) نوب

شرکت گاز استان لرستان

شماره  ای  مرحله  دو  عمومی  مناقصه  کیفی  ارزیابی  فراخوان  تجدید  موضوع:   -1 
 SKD-9902107  راجع به خرید 10 دستگاه کنترل ولو بهمراه لوازم یدکی مربوطه.

2- محل و مدت انجام کار : استان خراسان رضوی، سرخس ،منطقه عملیاتی خانگیران و 
مشهد به مدت 12 ماه

 ، بلوارخيام   ، مشهد  وگازشرق-  نفت  بهره  برداري  شركت  گزار:  مناقصه  نشانی  و  نام   -3
بلوارارشاد ، خيابان پيام ، نبش پيام 6 ، پالك 18 .

4- شرایط مناقصه گر : 
4-1- دارابودن شخصيت حقوقي/حقیقی، كد اقتصادي و شناسه ملي/کدملی .

4-2- داشتن توانائي مالي، تجربه، تخصص و سوابق کافی در زمینه موضوع قرارداد.
4-3- توانايي تهيه ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار )مناقصه( به مبلغ  1/285/000/000 
ريال و در صورت برنده شدن ارائه تضمین انجام تعهدات به میزان 10 درصد مبلغ پیشنهادی از 

انواع تضامین مجاز اعالم شده در آئین نامه تضمین معامالت دولتی.
4-3- در ضمن 25 درصد بار مالی معامله به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ ضمانتنامه 

معتبر بانکی مورد قبول خریدار پرداخت خواهد شد.
آدرس به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  مراحل  کلیه   -5 

 WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. الزم است متقاضیان در صورت عدم عضویت 

قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 
در فرآیند از طریق سایت سامانه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان و سایر اسناد ارزیابی 

کیفی در سامانه ستاد ایران  1400/01/17  می باشد. 
6- در شرایط مساوی از لحاظ قیمت و کیفیت، مناقصه گر مجاز به خرید و عقد قرارداد با 

تولیدکننده داخلی می باشد.
درگاه سامانه  از طریق  کیفی،  ارزیابی  مراحل  انجام  از  مناقصه پس  های  پاکت  7-گشایش 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( با اطالع رسانی قبلی انجام خواهد شد.
8- در صورت نیاز به اطالعات بیشتر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های  333 و 37047337 -051 
تماس حاصل نمایند. ضمناً آگهي فوق در سايت WWW.SHANA.IR و   WWW.ICOFC.IRو 

WWW.EOGPC.IR درج ميباشد. 

روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق انتشار نوبت اول : 1400/01/17 نوبت دوم : 1400/01/19

شماره مجوز : 1400/51
تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای 

SKD-9902107 ت اول(شماره
) نوب

شركت نفت مناطق مركزي ايران 
شركت بهره برداري نفت و گاز شرق  

شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری 
 RADAR  LEVEL TRANSMITTER ای خرید 3 عدد مناقصه عمومی دو مرحله 
RNP-9905199-MD و شماره فراخوان  اندازی به شماره  به همراه نصب و راه 
2000092447000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم 
ارزیابی کیفی تا ارسال دعوت نامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه 

 WWW.SETADIRAN.IR آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه 
انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 
تاریخ 1400/01/21  انتشار فراخوان در سامانه  تاریخ  در مناقصه محقق سازند. 
می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی 

و ارسال دعوت نامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 5 روز تا تاریخ 1400/01/26
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: 14 روز تا تاریخ 1400/02/11

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
آدرس: اراک، کیلومتر 20 جاده بروجرد، سه راهی شازند، شرکت پاالیش نفت 

امام خمینی )ره( شازند، اداره تدارکات و امور کاال. 

تلفن: 33492840-086 یا 086-33492909
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

WWW.IKORC.IR :آدرس اینترنتی

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند انتشار نوبت اول : 1400/01/17 نوبت دوم : 1400/01/21 

شماره مجوز: 1399-7561

» تجدید آگهی ارزیابی کیفی تولیدکنندگان/ سازندگان«
ت اول(

) نوب

مقدار/تعدادشرح مختصر کاالشماره مناقصهردیف
برآورد هزینه انجام موضوع 

مناقصه )ریال(
مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار )ریال(

1RNP-9905199-MD
خرید RADAR LEVEL TRANSMITTER بهمراه 

38/000/000/000400/000/000 عددنصب و راه اندازی

 شرکت پاالیش نفت 

امام خمینی )ره( شازند )سهامی عام(

RNP- 9905199-MD :فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

امضای قرارداد ۱۶۵ میلیون یورویی شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس 
با 3 شرکت ایرانی

شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس، 
قراردادهــای ســاخت ۲۴ دســتگاه کمپرســور 
جمــع آوری  ایســتگاه  احــداث  و  ســانتریفیوژ 
گازهــای همــراه نفــت منطقــه رگ ســفید بــه 
ارزش ۱۶۵ میلیــون یــورو را بــا هــدف اجــرای 
طرح جمع آوری گازهای مشعل با سه شرکت 

ایرانی امضا کرد. 
به گزارش نیپنا آیین امضای قراردادهای 
ســاخت ۲۴ دســتگاه کمپرســور ســانتریفیوژ 
و احــداث ایســتگاه جمــع آوری گازهــای همراه 
نفــت منطقه رگ ســفید به منظــور اجرای طرح 
جمــع آوری  تأسیســات  احــداث  و  »بهســازی 
گازهــای مشــعل« روزگذشــته بــا حضــور بیژن 
زنگنــه، وزیــر نفــت، میــان محمــود امین نــژاد، 
مدیرعامل شــرکت پاالیــش گاز بیدبلند خلیج 

فارس و سه شرکت ایرانی برگزار شد.
قــرارداد ســاخت، نصــب و راه انــدازی ۲۴ 
دســتگاه کمپرســور ســانتریفیوژ گریــز از مرکز 
بــا شــرکت های  یــورو  بــه ارزش ۷۵ میلیــون 
مهندســی  و    )OTC( نفــت  توربوکمپرســور 
قــرارداد  و   )TUGA( مپنــا  توربیــن  ســاخت  و 
جمع آوری گازهای همراه نفت منطقه رگ سفید 
به ارزش ۹۰ میلیون یورو با شــرکت طراحی و 

مهندسی صنایع انرژی )EIED( امضا شد.

 )OTC( نفــت  توربوکمپرســور  شــرکت 
ســانتریفیوژ  کمپرســور  دســتگاه   ۱۶ ســاخت 
واحدهای بهره برداری آغاجاری ۵ و بی بی حکیمه 
۱ و ایســتگاه پیش تراکــم گاز بازگردانــی پازنان 
را عهــده دار شــده اســت و شــرکت مهندســی 
و ســاخت توربیــن مپنــا )TUGA( نیــز هشــت 
ایســتگاه  ســانتریفیوژ  کمپرســور  دســتگاه 
جمــع آوری گازهــای همــراه بی بی حکیمــه ۲ را 

می سازد.
طرح هــای جمــع آوری گازهــای مشــعل با 
هدف جلوگیری از گازسوزی، رعایت مالحظات 
زیست محیطی، ایجاد ارزش افزوده از گازهای 
و  کارون  رودخانــه  شــرق  در  سوزانده شــده 
تأمیــن خوراک پایدار شــرکت های پتروشــیمی 
تعریف شده است. به این منظور، دو قرارداد 
جمــع آوری  تأسیســات  احــداث  و  »بهســازی 

گازهای مشعل« شهریورماه ۹۷ میان شرکت 
ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب و شــرکت های 
پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس و پتروشیمی 
مــارون بــا حجــم مجمــوع ســرمایه گذاری یــک 

میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر امضا شد.
قرارداد امضاشــده با شــرکت پاالیش گاز 
بیدبلنــد خلیــج فــارس بــه ارزش یــک میلیــارد 
و ۱۰۹ میلیــون دالر شــامل ۲۷ طــرح احــداث 
همــراه،  گازهــای  جمــع آوری  ایســتگاه های 
بهسازی ایستگاه های موجود و انتقال گازهای 
جمع آوری شده به پاالیشگاه بیدبلند است. با 
اجرایی شــدن این طرح ها حــدود ۶۰۰ میلیون 
فوت مکعــب در روز گازهــای همــراه جمع آوری 
و بــه پاالیشــگاه منتقــل و ســاالنه حــدود یــک 
خــوراک  بــه   +C۲ تــن هــزار   ۵۰۰ و  میلیــون 
پاالیشــگاه افــزوده می شــود که گامــی بلند در 
رفــع مشــکل کمبــود خــوراک این پاالیشــگاه و 
 صنایع پتروشیمی وابسته پایین دست به شمار

 می رود.
بــا اجــرای ایــن طــرح و فــرآورش گازهــای 
همــراه، روزانه حدود ۴۰۰ میلیون فوت مکعب 
گاز سبک در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار 
می گیرد که برای تزریق به میدان های نفتی یا 

تأمین سوخت کشور استفاده می شود.

جشن خودکفایی لوازم خانگی روز گذشته 
با حضور مدیرکل دفتر صنایع برق و فلزی و لوازم 
خانگی وزارت صمت، استاندار اصفهان به همت 

گروه انتخاب برگزار شد.
ســال گذشــته در شــرایط تحریــم و شــیوع 
ویــروس کوویــد ۱۹ ســپری شــد کــه ایــن شــرایط 
توانســت اقتصاد کشــور را با مشــکالت متعددی 
مواجه کند. این درحالی است که در صنعت لوازم 
خانگی شرایط به گونه ای دیگر بود و فعاالن این 
صنعت توانستند با استفاده از فرصت های تحریم 
و خال حضور برندهای بین المللی در این صنعت، 
طبق آمار رسمی وزارت صمت، از هدفگذاری تولید 

لوازم خانگی در سال ۱۳۹۹ نیز پیشروی کنند.
برخالف انتظارت،  صنعت لوازم خانگی سال 

گذشته رکورد زد
در همیــن راســتا، کیــوان گــردان، مدیــرکل 
دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی در جشــن 
خودکفایی صنعت لوازم خانگی که به همت گروه 
انتخاب در اصفهان برگزار شد دراین باره توضیح 
داد: ســال ۱۳۹۹ را می توان یکی از تاریخی ترین 
ســال های مدیریتی نظام جمهوری اســالمی ایران 

عنوان کرد. 
وی افزود: با شروع کرونا و اغاز پروتکل های 
بهداشــتی تمام معادالت دچار تحول و مشــکالت 
متعددی نیز ایجاد شد. در چنین شرایطی تحریم ها 
نیز اقتصاد کشور را در عرصه های مختلف تحت 
تاثیر قرار داده و منجر به مواجه با پیچیدگی های 

مختلفی در این سال شد.
بــه گفتــه مدیرکل دفتر صنایــع برق و فلزی 
و لوازم خانگی وزارت صمت، اما در این شرایط با 
باور به شعار جهش تولید، برنامه ریزی های دقیقی 
صورت گرفت و مسیر حرکت بنگاه های تولیدی نیز 
مشخص شد و با توجه به اینکه زنجیره تولید لوازم 
خانگــی بــا گردش مالی ۶ میلیــارد دالری، همواره 
مورد تاکید مقام معظم رهبری و هدف اصلی دولت 
بود، با تالش تمام فعاالن این عرصه رکورد تولید 

لوازم خانگی در کشــور شکســته شــد و در دوران 
تحریم و شرایطی که با خروج برندهای خارجی از 
کشور، پیش بینی تولید ۱۲ میلیون دستگاه و رشد 
۳۰ درصدی در سال گذشته را داشتیم، با استفاده 
از ظرفیت های موجود و تالش فعاالن حوزه لوازم 
خانگی، در پایان سال به رشد ۷۱ درصدی در این 

حوزه دست یافتیم.
گردان با تاکید بر اینکه در ابتدا سال گذشته 
بسیاری معتقد بودند که با توجه به شرایط حاکم، 
رشــد ۳۰ درصــدی محقــق نخواهــد شــد، گفــت: 
برخــالف انتظارها ما شــاهد فعالیــت قابل تقدیر 
تولیدکنندگان لوازم خانگی در سال گذشته بودیم. 
همچنیــن براســاس برنامه هــای وزارت صمــت در 
سال ۱۴۰۰، صادرات لوازم خانگی و افزایش کیفیت 
و خدمــات تولیدگننــدگان داخلی به صورت جدی 

پیگیری خواهد شد.
مدیــرکل دفتــر صنایــع بــرق و فلــزی و لوازم 
خانگی وزارت صمت با اعالم اینکه برای اولین بار 
در تاریــخ کشــور عرضه اختصاصــی ورق در حوزه 
لوازم خانگی شکل گرفت، اظهار کرد: ورق از جمله 
نیازهای اصلی تولید لوازم خانگی است که همواره 
مورد انتقاد و گالیه فعاالن این حوزه بود و امروزه 
۶۷ هزار تن ورق سرد تولید شرکت فوالد مبارکه به 
صنعت لوازم خانگی و خودرو براساس نیازهای این 
دو صنعت تخصیص یافته تا خللی در تولید لوازم 

خانگی در کشور ایجاد نشود.
گــردان بــا اعالم اینکه ارز حاصل از صادرات 
نیــز بــرای تمام تعرفــه های صنعت لــوازم خانگی 
اختصاص یافت و بیش از ۵۰ درصد تهاتر وزارت 
صمت با بنگاه های اقتصادی نیز در اختیار صنعت 
لوازم خانگی قرار گرفت، گفت: گروه انتخاب نیز 
توانســت فعالیت چشــمگیری را در این عرصه به 

ثمر برساند.
وی بــا تقدیــری از همراهــی مــردم در ایــن 
زمینــه نیز توضیح داد: با ادامه ممنوعیت واردات 
لــوازم خانگــی و مردم نیــز همراهی قابل تقدیری 

داشتند زیرا با صبوری و پشتیبانی از تولید داخل 
از این صنعت حمایت کردند. در سال ۱۴۰۰ نیز با 
فرمایش مقام معظم رهبری و عمل به شعار سال، 
در ریل گذاری برای تولید لوازم خانگی اقدامات الزم 

را انجام خواهیم داد. 
این مقام مسئول در وزارت صمت در پایان 
بــا تاکیــد بر اینکــه کارگران در حــوزه لوازم خانگی 
سربازان عرصه جبهه اقتصادی هستند و امید دارم 
تا در این مسیر اتفاقات خوبی را رقم بزنیم، دباره 
آمار وزارت صمت در زمینه عملکرد گروه انتخاب 
در ســال گذشــته، اظهارکــرد: شــرکت انتخــاب در 
حوزه تولید لوازم خانگی ســهم به ســزایی داشت 
زیرا در تولید یخچال فریزر باالترین تیراژ را به ثبت 
رساند و براساس آمار وزارت صمت گروه انتخاب 
از لحاظ تیراژ تولید یخچال فریزر و تلویزیون رتبه 
نخست و در زمینه تولید ماشین لباسشویی نیز 
رتبــه دوم را کســب کــرد. وزارت صمت با قدرت و 
بدون کوچکترین خللی در این مسیر حامی تمام 

تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.
جهش رضایتمندی و کیفیت در سال ۱۴۰۰
همچنیــن محمدرضــا دیانــی نیــز در ادامــه 
ایــن مراســم با اشــاره بــه همزمانی این مراســم با 
۴۰ سالگی فعالیت گروه انتخاب و با تبریک آغاز 
سال نو و اعیاد شعبانیه، گفت: حدود ۶۰ درصد 
بازار لوازم خانگی کشور در اختیار دو برند خارجی 
بــود کــه با افزایش فشــارها و تحریم، بــازار لوازم 
خانگی کشور را ترک کردند. این درحالی است که 
اگر تالش ها و زیرساخت های الزم در حوزه لوازم 
خانگی محیا نبود به طور حتم با مشکالت متعددی 

در این زمینه مواجه می شدیم.
وی افــزود: بــا تاکید مقام معظــم رهبری بر 
ممنوعیت واردات لوازم خانگی و اجرای این تصمیم 
از سوی دولت، گروه انتخاب توانست با استفاده 
از ظرفیت هــای موجــود، خــال نبود ایــن دو برند را 
جبــران کنــد. ســلیقه مردم ایــران در زمینــه لوازم 
خانگی سطح باالیی دارد و تامین این نیاز بسیار 

سخت بود که در بسیاری از صنایع محقق نشد اما 
گروه انتخاب توانست ضمن جبران خال نبود این 
برندها، ذائقه بسیار باالی ایرانیان در زمینه کیفیت 
و تکنولوژی روز را اقناع کند که دو دستاور مهم این 

گروه در سال گذشته است.
مدیرعامــل گــروه انتخاب ادامــه داد: در اوج 
تحریم هــا و کرونــا، گــروه انتخــاب رشــد ۴ برابری 
در زمینه تولید لوازم خانگی و ۸ برابری در بخش 
قطعــات را بــه ثبــت رســاند کــه موجــب کاهــش 
چشمگیر وابستگی خارجی و افزایش عمق ساخت 
داخل شد. در سال جاری نیز یکی از اهداف جهش 
جدی در تولید محصوالت و قطعات است که براین 
اساس طبق برنامه ریزی انجام شده، ۵ محصول 
جدید به تولیدات گروه انتخاب اضافه خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین جهش رضایتمندی 
و کیفیت نیز از دیگر اهداف گروه در سال جدید 
خواهد بود و تصمیم بر این است تا مشتری مداری 
گروه نســبت به عملکرد قبل قابل قیاس نباشــد 
و نــه تنهــا در تولیــد بلکــه در رضایت مشــتریان و 
کیفیت خدمات نیز شاهد جهش چشمگیری در 

سال ۱۴۰۰ باشیم.
تولیدکنندگان سربازان جنگ اقتصادی

  عباس رضایی، استانداراصفهان نیز با ابراز 
خرســندی از تحقق این دســتاورد مهم در صنعت 
لوازم خانگی، اظهار کرد: به عقیده من باید همواره 
از تولیدکنندگان در کشــور به ســبب اشتغالزایی 
آن ها قدران باشیم و بی شک تولیدکنندگان افتخار 

کشور و سربازان مقام معظم رهبری هستند.
وی افــزود: مجموعــه انتخاب جــز افتخارات 
بزرگ اصفهان هستند که با تحقق قطع وابستگی، 
خودکفایــی و اجرای منویــات مقام معظم رهبری 
توانست اتفاقات خوبی را رقم بزند. این مجموعه 
در دوران تحریم و کرونا توانست نیروهای خود را 
از ۲ هــزار و ۳۴۰ نفــر بــه بیــش از ۸ هــزار و ۸۰۰ 
نفر برساند که ما قدردان تالش ها و ایستادگی این 

مجموعه هستیم.

عرضه ۱۰ محصول جدید 
 طی 3 سال پیش رو 

در دستور کار گروه سایپا
افزایش تولید به رغم شرایط تحریم و کرونا، توقف تولید 
پرایــد، آغــاز تولید انبوه و عرضه ســه محصول جدید شــاهین 
ســاینا.اس و کوییک.اس، معرفی خودرو آریا، اســتقرار نظام 
جدید کیفیت و ارتقای سطح کیفی تمامی محصوالت و تداوم 
پویش بومی ســازی قطعات کاهــش حجم تعهدات معوق و... 

کارنامه گروه سایپا را در سال ۹۹ پربار و ماندگار کرد. 
بــه گــزارش سایپانیوز، ســایپا کــه بــا عرضه ســاینا.اس و 
کوییک.اس، در آخرین روزهای سال گذشته، آیین رسمی تحویل 
نخستین دستگاه ها از خودرو شاهین به مشتریان را برگزار کرد، 
در حال اجرای برنامه های پیش تولید روی کراس اوور آریا است 
که در چند ماه گذشــته رونمایی شــده و عالوه بر این محصول 
دیگــر گــروه ســایپا بــا نــام »اطلس« هم قــرار اســت در همین 
اوایل سال جاری رونمایی شود. نارنجی پوشان جاده مخصوص 
همچنین برنامه عرضه ۱۰ محصول جدید طی سه سال پیش رو 

را در دستور کار دارند.
آغاز تحویل خودرو شاهین سایپا به مشتریان

نخســتین ســری از خودروهای شــاهین، محصــول جدید 
گروه خودروسازی سایپا در آستانه سال جدید به صورت نمادین 
تحویل تعدادی از مشتریان شد. در این مراسم سوییچ، اسناد 
و خودرو ۳ نفر از مشتریان سایپا تحویل داده شد و همچنین 
۱۰ دستگاه خودرو شاهین که فاکتور فروش آن همزمان با عید 
سعید مبعث صادر شده بود، تحویل خریداران شد. در دو روز 
نخســت تحویــل شــاهین ۳۰۰ دســتگاه از ایــن خــودرو تحویل 

مشتریان شد و این روند به صورت مداوم ادامه دارد.
یک خودرو ایرانی با گارانتی سه  ساله

گــروه خودروســازی ســایپا بــرای افزایــش رضایت منــدی 
مشــتریان و براســاس نظــام جدیــد کیفیــت محصــول، خــودرو 
شاهین را با گارانتی سه ساله یا ۶۰هزار کیلومتر پیمایش تحویل 

مشتریان می دهد.
خودرو شــاهین با اســتفاده از موتور M۱۵  توربو شــارژ، 
گیربکس دستی پنج سرعته و طراحی بدنه با فوالدهای بسیار 
مستحکم رقیب جدی خودروهای خارجی هم کالس خود بوده و 

از استاندارد آالیندگی یورو۵ برخوردار است.
شاهین همچنین مجهز به فرمان برقی، سانروف، استارت 
دکمه ای، سیســتم ورود و خروج بدون سوییچ، سیستم پایش 
فشار باد تایرها، سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، نشانگر دمای 
بیرون، سانروف، مولتی مدیا ۷ اینچ، سیستم های BAS، ABS و 

EBD و سیستم هشداردهنده ضدسرقت است.

دوربین دید عقب، نشانگر تعویض دنده، محافظ ایمنی 
کودک و چراغ هدایت تا درِ منزل از دیگر مزایای خودرو شاهین 
است. در این میان، گروه خودروسازی سایپا تالش کرده است 
این خودرو را که توسط مهندسان داخلی طراحی و تولید شده 

است، با کیفیت باال تولید و به مشتریان عرضه کند. 
تولید آریا و رونمایی از اطلس در بهار ۱۴۰۰

بــه گفتــه مدیرعامــل گــروه خودروســازی ســایپا، خــودرو 
شــاهین روی پلت فــرم ۱۰۰SP ســایپا و به صــورت کامل با تکیه 
به توانمندی داخلی طراحی و ســاخته شــده اســت. ســیدجواد 
ســلیمانی در این باره گفت: »سیســتم کیفی این خودرو، یک 
سیستم منحصر به فرد بوده که برای اولین بار در سطح کشور و 

در سایپا طراحی، پیاده سازی و اجرا شده است.«
بیــان  شــاهین  خــودرو  داخلی ســازی  درخصــوص  وی 
می کنــد: »حــدود ۹۲ درصــد قطعات این خودرو ســاخت داخل 
است و حدود ۸ درصد از قطعات آن را فعالً از خارج از کشور 
تامین می کنیم، اما برنامه ریزی شــده اســت در ســال آتی تمام 
قطعات داخلی سازی شده و خودرویی با قطعات کامال داخلی 
تولیــد شــود.«مدیرعامل ســایپا بــا اشــاره بــه رونمایــی خــودرو 
جدیــد آریــا ادامــه می دهد: »محصول دیگر پلت فــرم ۱۰۰SP با 
نام تجاری آریا در چند ماه گذشــته رونمایی شــده اســت و در 
حــال انجــام برنامه های پیش تولید آن هســتیم. عالوه بر این، 
محصــول دیگــر گروه ســایپا با نــام اطلس هــم در همین اوایل 
امســال رونمایــی خواهــد شــد.«وی بــا بیــان این کــه امیدواریم 
محصوالتی که در ســایپای نوین تولید می شود، مورد استقبال 
و رضایت مردم و مشتریان قرار گیرد، اظهار می دارد: »استقرار 
نظــام جدیــد کیفیت و ارتقای ســطح کیفــی تمامی محصوالت، 
تداوم پویش بومی ســازی قطعات با همکاری نیروهای مســلح 
و مشــارکت شــرکت های دانش بنیــان، کاهــش حجــم تعهدات 
معوق و به روزرسانی تحویل خودروهای مشتریان، اطالع رسانی 
مســتمر و شــفافیت و پاســخگویی در عرصــه رســانه و ارتبــاط  
بــا مخاطبــان و نیــز چندیــن دســتاورد مهم دیگر در حــوزه مالی 
 و اداری، کارنامــه گــروه ســایپا را در ســال ۹۹ پربــار و مانــدگار 

کرد.«

رکورد ایران خودرو در 
شاخص رضایت مشتریان 

از خدمات پس از فروش 
براساس نتایج نظرسنجی  شرکت بازرسی کیفیت 
و اســتاندارد ایــران از هموطنــان، شــرکت خدمات پس 
از فروش ایران خودرو )ایســاکو(، در بهمن ســال ۹۹ با 
کسب امتیاز ۷۸۴، رکورد شاخص رضایت مشتریان را 
در خدمات پس از فروش خودروســازان داخلی پشــت 

سر گذاشت.
بــه گــزارش ایکوپرس، مدیر عامل شــرکت خدمات 
پس از فروش ایران خودرو گفت: این شــرکت در بهمن 
۹۹ با کسب امتیاز ۷۸۴ در شاخص رضایت مشتریان، 
در میان خودروسازان داخلی دارای بیش از ۱۰ نمایندگی، 

رکوردی تاریخی را به ثبت رساند.
برنامه ریــزی  بــا  ایســاکو  افــزود:  مونســان  مهــدی 
در   ،۹۹ ســال  انتهــای  تــا  ابتــدا  از  توانســت  صحیــح 
بــه  را  زمینــه  ایــن  در  خــود  امتیــاز  مســیری صعــودی، 
صــورت ماهیانــه افزایــش دهــد و عــالوه بــر شکســتن 
رکــورد در پاییــز ۹۹، در بهمــن مــاه نیز با چهــارده امتیاز 
رشــد نســبت به مدت مشــابه در ســال ۹۸، صدرنشین 
 حوزه رضایت مشــتری تمامی خودروسازان کشور شود.

وی ادامــه داد: در ســالی کــه گذشــت، صنعــت خــودرو 
همچــون ســایر بخش هــای کشــور بــه دلیــل مقابلــه بــا 
مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه و شیوع 
بیماری کووید ۱۹، با دشواری های بسیار روبرو بود، اما از 
آن جا که هدف اصلی ایساکو، ارایه بهترین خدمات پس 
از فروش به مشــتریان اســت، تالش  دو چندانی در این 
مســیر صورت گرفت و موانع، به فرصت های رشــد بدل 
شــد و با انجام اقدامات اصالحی و قرار گرفتن در مدار 
توسعه پایدار، این موفقیت برای خودروساز بزرگ کشور 

به دست آمد.

بومی سازی دترجنت 
مورداستفاده در ناحیه نورد 

سرد شرکت فوالد مبارکه 
دترجنت مورد استفاده در ناحیه نورد سرد شرکت 

فوالد مبارکه بومی سازی شد.
بــه گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما، رئیس خطوط 
اســکین پاس و تمپرمیل ناحیه نورد ســرد فوالد مبارکه 
با بیان اینکه در این شرایط با توجه به وضع تحریم ها، 
شرکت های معتبر خارجی از فروش دترجنت خودداری 
می کردنــد گفــت: پــس از شبیه ســازی فراینــد و محیــط 
عملیاتــی و درنهایــت تولید ماده در چند مرحله و انجام 

تست عملیاتی با موفقیت، داخلی سازی شد.
عبدالرحیــم صادقی افــزود: دترجنت باید عالوه بر 
توانایی تمیزکردن غلتک های کاری، خواص ضد خوردگی 
به طوری کــه کالف هــا دچــار عیــب  باشــد،  نیــز داشــته 
زنگ زدگی و لکه نشــوند، به همین دلیل باید این ماده 

مصرفی از فن آوری باالیی برخوردار باشد.
وی با اشاره به مزیت های این بومی سازی گفت:از 
نکات بارز این بومی سازی بهبود کیفیت ماده بومی سازی 
شده نسبت به برند های خارجی ازنظر بهداشتی و محیط 
زیســتی بــود و بــدون نیتریت تولید شــد و ضمن این که 
این ماده افزایش کیفیت محصول در نورد سرد را همراه 
داشــت؛ به طوری کــه بــا کاهــش عیــوب کیفــی محصول 
باعث شد روند عیوب زنگ زدگی اسکین بشدت کاهش 

یابد.
رئیس خطوط اســکین پاس و تمپرمیل ناحیه نورد 
ســرد افــزود: در حــال حاضــر این مــاده به وســیله چهار 
شرکت داخلی تأمین می شود و شرکت پنجم نیز در حال 

طی کردن مراحل ساخت این ماده است.

جشن خودکفایی صنعت لوازم خانگی برگزار شد

افت ۱۷ درصدی »ساوه« در یک ماه 
شــرکت ســیمان ســاوه آخرین ماه سال 
مالــی خــود را بــا کاهــش فــروش پشــت ســر 
گذاشــت و درآمــد ۶۰ میلیــارد تومانــی محقق 

کرد. 
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت 
سیمان ساوه در ۱۲ ماهه سال مالی ۹۹ با رشد 

۸۴ درصدی نسبت به سال گذشته مبلغ ۷۲۱ 
میلیارد تومان درآمد به دست آورده است. 

درآمــد ســاوه در اســفندماه کاهــش ۱۷ 
درصدی نسبت به ماه قبل و کاهش ۲ درصدی 
نسبت به میانگین ۱۱ ماهه داشته است و به 

مبلغ ۶۰ میلیارد تومان رسیده است. 


