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شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

ت اول(
 نوب

(

دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/03                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/04   

آگهی  مزایده عمومی یک مرحله ای
شناسه : 1430478

 )www.setadiran.ir( شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان قزویـن در نظـر دارد فـروش مقـدار 100 تـن سـیم مسـی اسـقاط را  بـا بهرگیـری از سـامانه تـدارکات الکترونیـک دولـت
بـه صـورت الکترونیکـی به فروش برسـاند.

 

شماره ردیف
مزایده

شماره فراخوان مزایده در 
شرایط احرازتضمین شرکت در مزایدهعنوان مزایدهسامانه ستاد

فروش مقدار 100 تن 11401/591001000045000007
سیم مسی اسقاط

 8،500،000،000 ريال
)هشت میلیارد وپانصد میلیون ريال(

شرکتها یا کارخانه های تولید کننده سیم و کابل یا ذوب فلزات دارای پروانه 
بهره برداری مجاز  به شرکت در مزایده می باشند

زمان انتشـار در سـایت: سـاعت 15 روز یکشـنبه مورخ 1401/10/04
مهلت دریافت اسناد مزایده: روز یکشنبه مورخ 1401/10/04 لغایت روز شنبه مورخ 1401/10/10

تاریخ بازدید: 1401/10/12 لغایت 1401/10/13 )ساعت 9 لغایت 13(
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1401/10/21

زمان بازگشایی: ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 1401/10/21
زمان اعالم به برنده:  1401/10/21

نوع تضمین شرکت در مزایده: بصورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های بند 7-1)ماده 7 ( آیین نامه تضمین معامالت شرکت های توزیع برق می باشد.
 مزایـده گربایـد وجـه اقـالم مزایـده را بایـد بـه حسـاب اعـالم شـده از طـرف مزایـده گـزار واریـز و هرگونـه مالیـات ،عـوارض و نظایـر آن طبـق قوانیـن و مقـررات بـه عهـده 

خریـدار )برنـده مزایـده( می باشـد.
 بـه پیشـنهادهای فاقـد امضـاء، مشـروط، مخـدوش، فاقـد سـپرده، سـپرده هـای مخـدوش، سـپرده هـای کمتـر از میـزان مقـرر، چـک شـخصی و پیشـنهاداتی کـه بعـد از 

انقضـاء مـدت مقـرر واصـل شـود مطلقـاً ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد. 
 سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده  مندرج است.

 ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1-برگـزاری مزایـده  صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیـک دولـت مـی باشـد و کلیـه مراحـل فراینـد مزایـده شـامل خریـد و دریافـت اسـناد مزایـده ،پرداخـت تضمیـن 

شـرکت در مزایـده، ارسـال پیشـنهاد قیمـت، بازگشـایی پـاکات، اعـالم برنـده، واریـز وجـه مزایـده وتحویـل کاال در بسـتر سـامانه از ایـن طریـق امکان پذیـر می باشـد.
2- پیشـنهاد مـی گـردد قبـل از ارایـه پیشـنهاد و در موعـد زمانـی مشـخص شـده ) 1401/10/12 لغایـت 1401/10/13 سـاعت 9 لغایـت 13( از اقـالم موضـوع مزایـده بازدیـد 

به عمـل آوریـد.
3-عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن(با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکزپشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه) WWW.SETADIRAN.IR( بخش " ثبت نام / پروفایل مزایده گر " موجود است.

ت اول(
)نوب

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
انتشار نوبت اول : 1401/10/03   نوبت دوم : 1401/10/04   

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان هرمزگان  در نظر دارد مناقصه عمومی فوق را با مشـخصات و شـرایط کلی ذیل از طریق برگزاری مناقصه  
، به شـرکت های واجد شـرایط واگذار نماید.

الف ( شرح مختصر کارها :

ب( محل تاًمین اعتبار : از محل اعتبارات  استانی 
ج( شرایط متقاضی :  1 – داشتن شخصیت حقوقی  2-  داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآيند ارجاع كار و ضمانت نامه انجام تعهدات  
3– دارا بـودن حداقـل رتبـه 5 رشـته راه و ترابـری. لـذا متقاضیانـی کـه دارای شـرایط مذکـور در بنـد » ج « فـوق بـوده و آمادگـی اجـرای پـروژه را دارنـد مـی تواننـد 
جهت اخذ اسناد مناقصه از ساعت 15:30 مورخ 1401/10/04 لغایت ساعت .14:00 مورخ  1401/10/10  به پایگاه اینترنتی سامانه تدارکات الترونیکی دولت 
بـه آدرس www.setadiran.ir مراجعـه نماینـد، آخریـن مهلـت تحویـل اسـناد مناقصـه، سـاعت 14:00 مـورخ  1401/10/20 و بازگشـایی پـاکات سـاعت 09:00 

مـورخ 1401/10/21 بـود. جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر بـه آدرس اینترنتـی www.iets.mporg.ir مراجعه نمایید. 

شناسه : 1429396

با سرزنش اجتماعی تخلفات رانندگی، از قانون شکنی و تکرار تخلف جلوگیری کنیم.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان
مناقصه عمومی شماره  161- 401

مبلغ تضمین شرکت در فرآيند ارجاع كار )ریال(مدت پیمان )ماه(شهرستانمبلغ برآورد)ریال(موضوع پروژه

تعمیرات ابنیه فنی حوزه استحفاظی
6746،073،730میناب14،921،474،594 شهرستان میناب

سـازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشـی شـهرداری اصفهان در نظردارد اجازه بهره برداری 
از مـوارد بـه شـرح و شـرایط ذیـل را از طریـق مزایـده عمومـی بـه اشـخاص واجـد شـرایط 

واگـذار نماید:
الـف: یـک عـدد تابلـوی تبلیغاتـی واقـع در میدان اسـتقالل به متـراژ 100 مترمربع به مدت 

دو سـال شمسـی مبلغ سـپرده شـرکت در مزایده 450.000.000 ریال. 
ب: 6 عدد تابلوی تبلیغاتی واقع در خیابان امام خمینی، خیابان عطاءالملک به متراژ 78 

متر مربع به مدت دو سال شمسی مبلغ سپرده شرکت در مزایده 400.000.000 ریال.
ج: اجـازه نصـب، تجهیـز، بهـره بـرداری و نگهـداری چمـن ورزشـگاه گل نرگـس واقـع در 
بزرگـراه شـهید آقابابایـی خیابـان شـهید خزایـی بـه مـدت پنج سـال شمسـی مبلغ سـپرده 

شـرکت در مزایـده 750.000.000 ریـال.
د: اجـازه بهـره بـرداری از غرفـه فـروش بازی هـای فکـری و بسـتهای خالقیتـی واقع در خانه 
خالقیـت و بـازی هـای فکـری واقـع در خیابـان هشـت بهشـت شـرقی بـه مـدت دو سـال 

شمسـی مبلـغ سـپرده شـرکت در مزایـده 50.000.000  ریـال.
ه: اجازه بهره برداری از غرفه کافی شاپ واقع در خانه خالقیت و بازی های فکری واقع 
در خیابـان هشـت بهشـت شـرقی بـه مـدت دو سـال شمسـی مبلـغ سـپرده شـرکت در 

مزایـده 50.000.000 ریـال.
و: اجـازه تجهیـز و بهـره بـرداری از فضایـی جهـت کاربـری کافـه کتـاب و کافـی شـاپ جهـت 
استفاده صرفاٌ بانوان در کتابخانه مرکزی واقع در خیابان باغ گلدسته به مدت سه سال 

شمسـی مبلغ سـپرده شـرکت در مزایده 50.000.000 ریال.
 عـدم اشـتغال متقاضـی بـه مشـاغل دولتـی، خدماتـی، شـهرداری ها و سـازمان ها و 
شـرکت های وابسـته شـهرداری و همچنیـن رعایـت قانـون راجـع بـه منـع مداخلـه کارکنـان 

دولت...مصـوب1337

 ارائه سپرده شرکت در مزایده بصورت نقدی.
 منتخـب مزایـده مکلـف بـه ارائـه ضمانـت حسـن انجـام تعهـدات قبـل از انعقـاد قـرارداد 

می باشـد.
 دارا بودن حسن شهرت و عدم هرگونه سابقه کیفری و اعتیاد به مواد مخدر.

 در صورتیکـه برنـدگان مزایـده حاضـر بـه انعقـاد قـرارداد نشـوند سـپرده ایشـان بـه نفـع 
سـازمان ضبـط خواهـد شـد.

 سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
 شـرکت در مزایـده وارائـه پیشـنهاد بـه منزلـه قبـول شـروط وتکالیـف اعالمـی از سـوی 

سـازمان می باشـد.
 پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آن مجاز به حضور در محل سازمان می باشد.

 سایراطالعات و شرایط و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج گردیده است.
 پیشنهادات واصله در مورخ 1401/11/11 ساعت 15:30 در کمیسیون مزایدات سازمان 
مفتـوح میگـردد و برابـر مقـررات و مقتضیـات نتیجـه آن ظـرف مـدت هفـت روز در تابلـو 

اعالنـات سـازمان اعـالم می-گردد.
***

متقاضیـان مـی تواننـد جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر بـا شـماره 4-34487753 تمـاس 
حاصـل نمـوده و بـرای دریافـت اسـناد مزایـده از روز شـنبه مـورخ 1401/10/24 لغایـت روز 
شـنبه مـورخ 08/ 1401/11 آدرس اصفهـان، میـدان قـدس، خیابـان اللـه، مقابـل ترمینـال 
باقوشخانه، خیابان طبیب اصفهانی، جنب کمیته شهروندی،امور درآمد سازمان و جهت 
تحویـل مـدارک حداکثـر تـا پایـان وقـت اداری روز دوشـنبه مـورخ 1401/11/10 بـه آدرس 
اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه اداری امیرکبیر، دبیرخانه حراست سازمان فرهنگی 

اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری اصفهـان مراجعـه نمایند.

آگهی مزایده

آگهی مناقصه عمومی تجدید شده
 شماره 1401/53/ع

"انجام  دارد  نظر  در  عام(   )سهامی  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
تست و بازرسی فنی از باالبر ها و تجهیزات باربرداری" خود را از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای الزامات ذکر شده 
در اسناد مناقصه واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد 
مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه 
ارزیابی  پرسشنامه  فرم  همراه  به  را  مذکور  اسناد  و  مراجعه  مزایده  و 
تأمین کنندگان دریافت نمایند. آخرین مهلت تحویل پاکات ساعت 14:00 
روز یکشنبه مــورخ 1401/10/11 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع 
اجرای  از محل  بازدید  تهران می باشد. ضمناً  مرکزی  دفتر  دبیرخانه  یا  و 
موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 1401/10/07 مقرر شده است. شایان 
ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه بایستی عیناً مطابق 
با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهیه گردد. شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون 

جبران خسارت مختار می باشد.
کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

مانیاد، طرح برتر فوالدی 
سال 1401 کشور

شــرکت گســترش ســازه آینــده مانیــاد موفــق بــه 
کســب عنــوان طــرح برتر فوالدی ســال 1401 کشــور در 

بخش ساختمانی صنعتی شد.
به گزارش کنفرانس سازه و فوالد، کمیته انتخاب 
طرح برتر فوالدی ســال 1401 کشــور، یکی از برنامه های 
کنفرانــس  چهارمیــن  و  ملــی  کنفرانــس  یازدهمیــن 
رویــداد  تریــن  بــزرگ  کــه  فــوالد  و  ســازه  بین المللــی 
تخصصــی حــوزه دانــش و صنعت ســازه هــای فوالدی و 
صنایــع وابســته در کشــور اســت، واحــد تولیــد واکســن 
برکت را شایســته کســب عنوان طرح برتر فوالدی سال 
1401 کشــور در بخش ســاختمانی صنعتی دانســت و از 

مانیاد تقدیر و تشکر کرد.

بازدید معاون فنی و اعتباری 
صحا از نمایشگاه لوازم خانگی

دومیــن  و  بیســت  در  اعتبــاری صحــا  و  فنــی  معــاون 
نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی بازدید کرد.

وطــن  حمیــد  عمومــی صحــا،  روابــط  گــزارش  بــه 
دوست معاون فنی و اعتباری صحا در بیست و دومین 

نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی بازدید کرد. 
بیســت و دومیــن نمایشــگاه بین المللــی صنعــت 
لوازم خانگی )HAMex ۲0۲۲( ۲۹ آذر الی ۲ دی ماه در 

محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد.

برگزاری چهاردهمین دوره 
ارزیابی جایزه ملی تعالی 

منابع انسانی در فوالدسنگان
چهاردهمیــن دوره ارزیابــی  جایــزه ملــی تعالــی منابــع 
انســانی با حضور مدیر عامل فوالد ســنگان، معاونان، 
مدیــران و روســای ایــن شــرکت و همچنیــن ارزیابــان 
ســازمان تعالی منابع انســانی در محل ســالن جلسات 

شرکت فوالد سنگان آغاز به کار کرد.

به گزارش روابط عمومی فوالد ســنگان، امرایی در 
این مراسم ضمن خیرمقدم به ارزیابان، گفت: در فوالد 
ســنگان،توجه بــه منابــع انســانی با نگاه ویــژه ای آغاز و 
بــا توجــه بــه تــاش همــکاران ما که به راســتی افســران 
جنــگ اقتصــادی در صنعــت فــوالد و تامین پایــدار مواد 
اولیه فوالد مبارکه هستند، تمامی تاشمان ، دستیابی 
بــه ظرفیــت اســمی پنــج میلیــون تــن گندله و ســه ونیم 

میلیون تن کنسانتره در سال جاری است.
او افــزود: دســتیابی به این اهداف مســتلزم ارتقای ســطح 
کمی و کیفی در کلیه ســطوح اســت که این مهم در فوالد 
ســنگان بســیار ارزشــمند و مورد توجه بوده و هرچقدر در 
افزایش ظرفیت تولید تاش شود، مطمئنا کیفیت زندگی، 

رضایتمندی و دیگر شاخص ها نیز باید افزایش یابد.
حمیــد محمدی رفیع، معاون توســعه ســرمایه های 
انســانی ،ضمــن خــوش آمدگویــی گفــت : بــا توجــه بــه 
وضعیــت منطقــه، توســعه منابــع انســانی بســیار حائــز 
اهمیــت اســت و بــا راهبــری مدیریــت ســازمان و هــم 
افزایی ســایر همکاران، خوشــبختانه روند رو به رشــدی 
را داریــم و علــی رغــم جــوان بــودن ســازمان، در رشــد و 
توسعه جزء سازمان های ممتاز در کشوریم و امیدواریم 
در این ارزیابی، با تاش و کوشش سازمان یافته شاهد 
کســب نتایــج درخشــان باشــیم. در ادامه جعفــر زنگنه، 
سرارزیاب جایزه  ملی تعالی منابع انسانی گفت: بسیار 
خرســندیم که در جمع همکاران شــرکت فوالد ســنگان 
هســتیم و انشــالله بــا هــم فکــری و هــم افزایــی درایــن 

دوره، شاهد اقدامات و نتایجی مناسب باشیم.
گفتنی است، چهاردهمین دوره ارزیابی جایزه ملی تعالی 
منابع انســانی در دو روز )ســه شــنبه و چهارشنبه( توسط 
ارزیابان و در حوزههای رهبری منابع انســانی، اســتراتژی 
تامیــن، توســعه منابــع  ریــزی و  برنامــه  انســانی،  منابــع 
انسانی، جبران خدمت و محیط کار، روابط کار و کارکنان، 
نتایــج برداشــتی، نتایــج عملکــردی و نتایــج ســازمانی، در 

شــرکت صنایع معدنی فوالد سنگان برگزار گردید.

اخبـــــــــــــــــار

مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایران خــودرو از 
کامــل  خــودرو  دســتگاهی  هــزار   14۵ افزایــش 
قابــل عرضــه بــه مشــتریان در ۹ ماهــه امســال 
در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته خبر 
داد و گفــت: بــا ایجــاد شــرایط پایــدار در تولیــد، 
بــه طــور روزانــه بیــش از ۲۵00 دســتگاه خودرو 

تولید می شود.
بــه گــزارش ایکوپــرس، مهــدی خطیبــی در حاشــیه 
جشــن عبــور از رکــورد تولیــد کامل، با اعــام این که 
بیش از 4۶0 هزار دســتگاه خودرو ســواری و تجاری 
قابــل عرضــه بــه مشــتریان در ۹ ماهــه امســال بــه 
تولیــد رســیده، گفــت: تولید در ایران خودرو شــتاب 
گرفتــه بــه گونه ای که در آذرمــاه موفق به تولید ۶۳ 
هزار دســتگاه خودرو در دو بخش ســواری و تجاری 
شــده ایم.  او بــا بیــان ایــن که در زمینه صدور ســند 
خــودرو در ۹ ماهــه امســال رشــد 4۵ درصــدی در 
مقایســه  با مدت مشــابه ســال گذشــته داشته ایم، 
افــزود: تــا شــنبه ســوم دی عــدد عرضــه خــودرو بــه 
مشتریان از 4۵۹  هزار دستگاه عبور خواهد کرد. 
مدیرعامــل ایــران خــودرو اولویــت و برنامــه 
راهبردی این شرکت را تولید خودرو بدون کسری 
قطعــه و عبــور مســتقیم عنــوان کــرد و گفــت: از 
ابتــدای خــرداد بــا برنامه ریــزی صــورت گرفتــه و 
اقدامــات شــبکه تامیــن خــودروی ناقصــی تولیــد 
نشــده و بــا ورود بــه موقع مــواد اولیــه و قطعات 
بــه زنجیــره تامیــن، خــودرو بــدون کســری از خط 

تولید خارج شــده اســت و از دهم مهر نیز تمامی 
خودروهای ناقص تکمیل و تجاری ســازی شــده و 
دیگر خودرو ناقصی در پارکینگ ها وجود ندارد. 

خطیبــی بــا اشــاره بــه رشــد تولیــد در حــوزه 
تجاری ســنگین و نیمه ســنگین اظهار کرد: در ۹ 
ماهــه امســال حــدود 1۲۵00 دســتگاه خــودرو در 
این بخش به تولید رسیده که شامل کشنده ها، 

مینی بوس، آمبوالنس، ون و پیکاپ است.
او بــا بیــان این کــه در همــکاری بــا ســایپا در 
حــال طراحــی و تولیــد خودرو اقتصادی هســتیم، 
خاطرنشــان کــرد: افــزون بــر آن، محصــول پــروژه 
TF۲1 نیز در مرداد ســال آینده وارد بازار خواهد 
شــد کــه بــا توجــه بــه امکانات مناســب بــا قیمت 

مناسبی عرضه می شود. 
 مدیرعامل ایران خودرو  افزود: ایران خودرو 

در کنار افزایش تولید، ارتقای کیفیت محصوالت 
را نیز دنبال می کند و با توجه به اقدامات صورت 
بهبــود۵0 درصــدی  نشــان دهنده  نتایــج  گرفتــه، 

کیفیت محصوالت است. 
خطیبــی با تاکید بــر اینکه لمس نتایج پروژه های 
ارتقای کیفیت زمان بر است، تصریح کرد: نتایج 
ارزیابی های شــرکت بازرسی کیفیت و استاندارد 

ایران بیانگر بهبود کیفی محصوالت است. 
 تولید بیش از ۲00 هزار دستگاه خودرو

در سه ماهه پایانی امسال
قائــم مقــام تامیــن و تولیــد گــروه صنعتــی 
ایــران خــودرو نیــز گفــت: بــا تاکیــدات مدیرعامــل 
گــروه صنعتی ایــران خودرو، در ســه ماهه پایانی 
ســال، بالــغ بــر ۲00 هزار دســتگاه خــودرو تولید، 
تجــاری و عرضــه می کنیــم و بدیــن ترتیــب رقــم 

 بــی ســابقه ای در رشــد تولید محقق خواهد شــد.
و  تولیــد  بــر  عــاوه  افــزود:  پورمجیــب  کیانــوش 
تجاری سازی خودرو، با آماده سازی مکانیسم های 
لجســتیک و حمــل، عرضــه قابــل توجهی بــه بازار 
خواهیــم داشــت و در مقایســه بــا عرضــه ســال 

گذشته، رکورد قابل توجهی را رقم خواهیم زد. 
او بــا اعــام ایــن کــه برنامــه جدیــدی بــرای عرضــه 
خــودرو و آرام بخشــی بــه بــازار داریــم کــه هفتــه 
جاری اطاع رســانی خواهد شــد، گفت: این برنامه 
بــه بهبود شــرایط بازار کمک خواهــد کرد تا حاوت 
تولید کامل و افزایش عرضه به کام مردم بنشیند. 
ایــن مســئول بــا بیــان این که هــم زمان بــا افزایش 
شمارگان تولید، کیفیت نیز در حال افزایش است، 
تصریح کرد: شاخص های مختلف کیفی وجود دارد 
کــه توســط نهادهــای بیرونــی و امین ســازمان ملی 
اســتاندارد اندازه گیــری می شــود کــه نتایــج ارزیابی 
ایــن شــاخص ها، بالــغ بــر 40 درصــد بهبــود کیفــی 
محصوالت ایران خودرو در مقایسه با سال گذشته 

در برخی شاخص ها را نشان می دهد. 
پورمجیــب بــا بیــان این کــه براســاس نتایج 
ارزیابی هــا، رضایــت مشــتریان از خدمات فروش 
نیــز بــه صــورت جهشــی افزایــش یافتــه اســت، 
اظهــار کــرد: شــاخص کیفیــت خدمــات پــس از 
فروش که از نظر مشــتریان قابل مشاهده است 
نیــز براســاس ارقــام و عددهای شــرکت بازرســی 
بــه  یافتــه،  جهــش  ایــران  اســتاندارد  و  کیفیــت 

گونه ای که شرکت ایساکو برای نخستین بار رتبه 
یک خدمت رسانی را از این شرکت ارزیابی کننده 
دریافــت کــرده اســت.  او تامیــن و تولیــد ایــران 
خــودرو کیفیــت را مســیری بــی پایــان دانســت و 
افزود: به صورت روزافزون و جهادی در حال رفع 
مشــکات هســتیم و عملکرد کیفیت در مقایسه 
با سال های اخیر رشد بی سابقه ای داشته است. 

 عرضه دو محصول جدید در سال آینده 
قائــم مقــام محصــول، کیفیــت و پروژه هــای 
گروه صنعتی ایران خودرو  نیز گفت: اواخر سال 
گذشــته، ریاســت محترم جمهوری فرمان هشت 
مــاده ای را ابــاغ کردند که متعاقب آن جلســات 
مختلفــی بــا محوریــت مدیرعامــل محترم گــروه 
تشــکیل شــده و همــه اقدامــات، از جمــع آوری 
خودروهــای ناقــص تــا افزایــش تولیــد در همــان 

راستا در حال انجام بوده است. 
عــادل پیرمحمــدی افــزود: یکــی از اقدامــات 
در دســتور کار، عرضــه دســت کــم یــک محصــول 
جدیــد در هر ســال اســت که بــا برنامه ریزی های 
صورت گرفته و تاش های تیم تحقیق و طراحی، 
در سال آینده دو محصول ری را و محصول پروژه 
TF۲1 بــه تولیــد انبــوه خواهــد رســید و بــه ایــن 
ترتیب ایران خودرو گام های موثر خود در توسعه 

صنعت خودرو کشور را تداوم خواهد بخشید. 
برمبنــای  ایــن دو خــودرو  کــرد:  او تصریــح 

پلتفرم های ملی عرضه خواهند شد.

پیــام تبریــک مدیرعامــل فــوالد هرمــزگان در پی 
کســب  پنجمین رکورد ماهیانه تولید تختال این 

شرکت در سال 1401 به شرح زیر است:
»همکاران محترم 

سام علیکم
آذر مــاه امســال فــوالد هرمــزگان بــار دیگــر 
بــا رکوردشــکنی و تاریخ ســازی مجــدد همــراه بود 
ایــن  زحمتکــش  و  ســختکوش  کارکنــان  شــما  و 
 تاریــخ را بــا تولید  1۵۵ هــزار و  ۶۲۲ تن محصول

رقم زدید.
شــما  آن  از  رکوردشــکنی  ایــن  بی تردیــد 
همکاران خســتگی ناپذیر اســت کــه فراتر از همه 

محدودیت ها و مشــکات، در تحقق شــعار ســال 
یعنــی تولیــد دانش بنیان گام بزرگی را برداشــتید 
و ورای همه توانایی های فوالد هرمزگان ، نشــان 
دادیــد کــه می توانید بــا بومی ســازی دانش، همه 

معادالت را تغییر دهید. 
مراتــب ســپاس و قدردانــی خــود را به دلیل 
ایــن رکوردشــکنی های پیاپــی از همــکاران گرامــی 
اعام و کسب پنجمین رکورد ماهانه را در نهمین 
مــاه ســال 1401 بــه همــه کارکنان، ســهامداران و 

ذی نفعان شرکت تبریک عرض می کنم.
عطالله معروفخانی
مدیرعامل فوالد هرمزگان«

صادراتــی  بار هــای  حــاوی  کشــتی  چهارمیــن 
ایــران بــا برنامه ریــزی ناوگان ملی کشــتیرانی 

جمهوری اسالمی ایران عازم ونزوئال شد.
گــروه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
کشتیرانی جمهوری اسامی ایران، در راستای 
سیاســت های دولــت ســیزدهم و بــا تاکیــد بــر 
ایرانــی  کاالهــای  صــادرات  توســعه  ضــرورت 
در بازارهــای جهانــی، چهارمیــن کشــتی حاوی 
محموله هــای صادراتــی تولیدکننــدگان ایرانــی 
راهــی ونزوئــا شــد. بر اســاس پیشــبینی های 
کشــتیرانی  گــروه  ســوی  از  گرفتــه  صــورت 
جمهــوری اســامی ایــران مقــرر اســت کشــتی 
بعــدی حاوی محموله هــای صادراتی ایران، در 
صــورت تکمیــل ظرفیتهــای پیش بینــی شــده، 

بهمن ماه سال جاری روانه ونزوئا گردد.
همچنیــن کشــتیرانی جمهــوری اســامی 
مراجــع  بــا  کــه  متعــددی  مکاتبــات  در  ایــران 
ذی صاح و اتاق های بازرگانی داشته، آمادگی 
خــود را جهــت برقــراری خــط منظــم حمــل بــار 

صادراتــی به کشــور ونزوئا اعــام کرده که در 
صورت اســتقبال تجار و صادرکنندگان ایرانی، 
امــکان برقــراری ایــن خــط منظــم فراهــم بوده 
و نــاوگان ملــی کشــتیرانی محدودیتــی در این 

زمینه نخواهد داشت.
بررســی های اقتصــادی صــورت گرفتــه حکایت 
از آن دارد کــه حمــل بــار بــه طریــق دریایــی، 
بــار صادراتــی  توجهــی در حمــل  قابــل  تاثیــر 
صادرکنندگان ایرانی داشته و برخی مسیرهای 
پیشــنهادی بــه تجار و صادرکننــدگان از طریق 
ترکیــب زمینــی و ریلی برای حمل بار صادراتی 
بــه ونزوئا عــاوه بر افزایش مدت زمان حمل 
بــار، منجر به باال رفتــن هزینه های جانبی نیز 
خواهد شد؛ در عین حال کشتیرانی جمهوری 
اســامی ایــران در صورت افزایــش تقاضا برای 
حمــل بــار به مقصد این کشــور، بــه طور قطع 
بــا به کارگیــری کشــتی های دارای تنــاژ باالتــر 
خود، نسبت به کاهش هزینه حمل بار اقدام 

خواهد کرد.

تبریک مدیرعامل فوالد هرمزگان در پی کسب  پنجمین 
رکورد ماهیانه تولید تختال این شرکت

چهارمین کشتی ایرانی حاوی بار صادراتی 
عازم ونزوئال شد

افزایش 14۵ هزار دستگاهی تولید گروه صنعتی ایران خودرو


