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 نیروگاه خورشیدی نفت و گاز کارون
به بهره برداری رسید

نیروگاه خورشیدی ش��رکت بهره برداری نفت و گاز کارون با 
ت��وان تولید پنج ه��زار وات انرژی الکتریکی ب��ه بهره برداری ط�اي س�یاه

رسید.
به گزارش ش��انا، محسن دهانزاده، مدیرعامل ش��رکت بهره برداری نفت و گاز 
کارون ه��دف از اجرای این پروژه را تولید انرژی پ��اک، کاهش گازهای گلخانه ای 
و بهینه س��ازی مص��رف ان��رژی عنوان ک��رد و در تش��ریح ویژگی ه��ای این پروژه 
زیس��ت محیطی گفت: این نیروگاه خورش��یدی از نوع متصل به شبکه است که با 

تولید برق در محل مصرف، باعث کاهش تلفات در سیستم توزیع برق می شود.
وی افزود: این نیروگاه خورش��یدی توانایی تولید هش��ت مگاوات برق در سال 
دارد ک��ه با تولید این مقدار انرژی، به همان مقدار از ش��بکه سراس��ری برق کمتر 
اس��تفاده خواهد شد و همچنین از تولید چهار تن دی اکسیدکربن ناشی از مصرف 

سوخت جلوگیری می شود.
مدیرعامل ش��رکت بهره برداری نفت و گاز کارون بیان این که این طرح در مسیر 
سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف اجرایی شده است، ادامه داد: از جمله مزایای 
عمده تولید برق از سلول های خورشیدی، قابلیت اطمینان باال به سبب نداشتن اجزای 
متحرک مکانیکی، ضریب ایمنی بسیار باال، سهولت در نصب و راه اندازی و قدرت مانور 
زیاد، قابلیت تولید برق در محل مصرف و استقالل از شبکه برق سراسری، داشتن نقش 
موثر در پدافند غیرعامل، سازگاری باال با محیط زیست و جلوگیری از ایجاد هرگونه 

آلودگی زیست محیطی و در نهایت تولید انرژی پاک و ارزان است.
دهان��زاده گف��ت: با همکاری تنگاتن��گ مدیریت تولید و معاونت بهینه س��ازی 
انرژی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و نظر به پتانسیل های موجود در شرکت 
بهره برداری نفت و گاز کارون و ش��رایط اقلیمی خوزس��تان که دسترس��ی راحت و 
رایگان به نور خورش��ید در اکثر ماه های س��ال از ویژگی های آن اس��ت و با در نظر 
گرفتن مزیت کاهش آالینده های زیس��ت محیط��ی و قابلیت تهاتر بهای برق تولید 
ش��ده با بهای برقی که در س��اعات نتابیدن خورشید از شبکه دریافت می شود، این 
روند به منظور تولید انرژی پاک و بهینه سازی مصرف در این شرکت ادامه می یابد.

پاکسان گواهینامه ارزیابی انطباق 
محصول اروپا )CE( را دریافت کرد

ش��رکت پاکس��ان موف��ق ش��د گواهینام��ه ارزیاب��ی انطباق 
محصول)CE( را به ویترین افتخارات خود اضافه کند.چرخ توس�عه

به گزارش پاکس��ان نیوز، ش��رکت پاکس��ان ب��ه منظور 
افزای��ش ضریب صادرات محصوالت خود موفق ش��د گواهینام��ه »ارزیابی انطباق 
محصول« را از موسس��ه بین الملل��یCelab دریافت کند. ای��ن گواهینامه امکان 

صادرات محصوالت با آرم CE را به اروپا برای شرکت پاکسان فراهم می کند.
ای��ن عنوان در همه دنی��ا به مفهوم تضمین کیفیت محصول ارائه ش��ده برای 
صادرات به اروپا اس��ت و عالوه بر این جنبه تبلیغاتی نیز دارد. این گواهینامه بین 
الملل��ی که تایی��د کننده کیفیت کاالهای ایرانی برای صادرات به اروپا اس��ت پس 
از ارزیابی مس��تندات، ارزیابی مقدماتی سیس��تم تولید و کنترل کیفیت سازمانی، 

بازرسی و آزمایش محصول، تعیین اقدامات اصالحی و... صورت گرفته.
ش��ایان ذکر است این گواهینامه تضمینی بین المللی برای محصوالت تولیدی 
واحدهای صنعتی بوده و تضمین کننده افزایش صادرات، افزایش فروش و رضایت 

هرچه بیشتر مصرف کنندگان است.
گفتنی است شرکت پاکسان تولید کننده انواع مواد شوینده بهداشتی و صنعتی 
در ای��ران اس��ت که با بهره گیری از فناوری روز دنی��ا و با بکارگیری متخصصین و 
مهندس��ین مجرب، هم اکنون به عنوان یکی از موفق ترین ش��رکت های پیش��تاز 
در صنعت مواد ش��وینده و بهداش��تی، فعالیت می نماید و از آن می توان به عنوان 
یکی از بزرگترین و معتبرترین ش��رکتهای تولید کننده مواد ش��وینده بهداشتی و 
صنعتی نام برد. محصوالت این شرکت با برندهای سپید، رخشا، گلی، پوش، ارکید، 
برف، کیمیا، نس��یم، پونه، سیو، شبنم، گلنار و عروس در ایران و خارج از کشور در 

دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد.
ش��رکت پاکسان با سالها تجربه موفق گردیده گواهینامه های بسیاری را کسب 
نماید. مبنای فعالیت این ش��رکت توسعه پایدار و ارتقای کیفیت محصوالت همگام 
با تکنولوژی های مدرن صنعت اس��ت؛ در این راستا ش��رکت پاکسان، با استفاده از 
مرغوب ترین قطعات و مواد اولیه توانسته محصوالتی قابل رقابت با دنیا، تولید کند.

جذب سرمایه خارجی موجب جذب 
فناوری پیشرفته و رونق تولید می شود

مدیرعامل گروه مپنا با اش��اره به توسعه روابط بین المللی در 
توسعه دوران پس��ابرجام و حضور ش��رکت های مط��رح خارجی در مسیر 

کش��ور بویژه در صنعت برق، با یادآوری ضرورت مدیریت این 
رون��د با اولویت حف��ظ منافع بلندمدت ملی، تصریح ک��رد: فرصت پیش آمده باید 
برای جذب فناوری های پیشرفته روز جهان و ارتقای توانمندی های داخلی مورد 

بهره برداری قرار گیرد.
عباس علی آبادی در گفت وگوبا ایرنا با اشاره به شرایط ویژه در زمان تحریم ها، 
خاطرنشان کرد: در آن فضا که امکان تامین تجهیزات و فناوری های الزم برای برآورده 
کردن نیازها نبود، گر چه کشور با مسائل زیادی روبرو بود، اما با تالش و برنامه ریزی 
و اقدام های مؤثر این چالش را به فرصت تبدیل و بر مش��کالت فائق آمدیم؛ به دلیل 

ایجاد همین ظرفیت ها بود که شاهد وضع تحریمی در حوزه برق نبودیم.
وی ادامه داد: در پس��اتحریم ش��اهد حضور پررنگ خارجی ها هستیم، اما باید 
تدابیری اتخاذ ش��ود تا این حضور حتی االمکان به س��رمایه گذاری در نقاط مورد 

نیاز کشور بیانجامد.
علی آبادی با اش��اره به اینکه ما به س��رمایه پذیری هوشمند نیاز داریم،افزود: 
س��ال های گذشته با وجود تحریم ها، در صنعت برق کشور شاهد روند رو به رشد 
بودیم؛ دس��تیابی به رتبه چهاردهم توان تولید برق و رتبه پنجم ساخت تجهیزات 

نیروگاهی در جهان شواهدی بر این مدعاست.
وی تصریح کرد: در حالی که سیاست های کلی دولت جمهوری اسالمی ایران، 
ایجاد رونق اقتصادی و اش��تغال با حداکثر اس��تفاده از ظرفیت های داخلی اس��ت 
اولویت دادن به سرمایه های خارجی که موجب تحقق این سیاست اصولی از مسیر 
جذب فناوری های جدید و بکار گیری نیروی کار ماهر و متخصص داخلی بش��ود، 

تأثیر بزرگی بر رونق اقتصادی خواهد داشت.
وی تاکی��د کرد: اخذ وام )فاینانس( -که تبعات بیش��تری از س��رمایه گذاری 
خارج��ی دارد- به منظور ارتقای س��طح رفاه جامعه، باید با رعایت مصالح کش��ور 

باشد.

پاداش کارکنان شرکت ملی حفاری ایران 
پرداخت نشده

در روزهای گذشته جمعی از کارکنان شرکت ملی 
حفاری ایران با ایلنا تم��اس گرفتند و از عدم پرداخت 

پاداش وعده داده شده انتقاد کردند.
پیش از این در فروردین ماه وعده داده ش��د که به 
همه کارکنان تحت پوشش شرکت نفت، معادل یک ماه 
حقوق، پاداش پرداخت می شود؛ این پاداش به بسیاری 
از کارکن��ان نفتی پرداخت ش��د؛ اما کارکنان ش��رکت 

حفاری همچنان بی نصیب مانده اند.
یکی از کارکنان این شرکت می گوید: هنوز مصوبه 
پرداخِت پاداش یک ماه حقوق، به شرکت ملی حفاری 
ایران ابالغ نش��ده و پرس��نل بیش از دو ماه اس��ت که 

منتظر این ابالغ هستند.

وشیمی اعالم شد عملکرد تولید 57 مجتمع پتر
در دو ماه نخست امسال عملکرد تولید مجتمع های 
پتروش��یمی در منطقه ماهشهر3.2 میلیون تن، منطقه 
عس��لویه 3.9 میلیون تن و س��ایر مناطق داخلی کشور 

نیز 1.9 میلیون تن بوده است.
به گزارش فرینا، ظرفیت اس��می 57 مجتمع های 
پتروش��یمی تا پایان امس��ال 72 میلیون تن اس��ت که 
از می��زان ظرفیت نزدیک ب��ه 60 میلیون تن در برنامه 
تولی��د واقعی قرار دارد. براس��اس این گزارش، عملکرد 
21 مجتمع پتروش��یمی مس��تقر در منطقه ماهشهر از 
ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه امسال 3.2 میلیون 
تن بوده اس��ت. ظرفیت اس��می س��االنه مجتمع های 
پتروشیمی در ماهشهر 25.6 میلیون تن و برنامه تولید 

سال آن نیز 21 میلیون تن برآورد شده است.
همچنین، عملکرد 16 مجتمع پتروش��یمی مستقر 
در منطقه ویژه اقتصادی عس��لویه نش��ان می دهد، تولید 
واقعی این منطقه در مدت زمان یاد ش��ده در حدود 3.9 
میلیون تن بوده است. ظرفیت اسمی ساالنه مجتمع های 
پتروشیمی در عس��لویه 32.7 میلیون تن و برنامه تولید 
سال آن نیز در حدود 26.5 میلیون تن برآورد شده است.

برپای��ه این گ��زارش، تولی��د واقع��ی 21 مجتمع 
پتروش��یمی مس��تقر در مناطق داخلی کشور در مدت 
زمان مذکور در حدود 1.9 میلیون تن بوده بوده است.

 تولید لوازم خانگی خارجی ساخت ایران 
کلید خورد

رئیس اتحادیه لوازم خانگي از اغاز ساخت برندهاي معروف 
لوازم خانگي خارجي با برچسب ساخت ایران خبر داد.

ب��ه گزارش »میهن صنعت«، محم��د طحان پور با 
اش��اره به مش��ارکت ایتالیا، چین و آلمان براي ساخت 
ل��وازم خانگ��ي در ایران اف��زود: برنده��اي معروف این 
کش��ور ها در ایران در حال ساخت بوده و به بازار عرضه 
شده است. وي با اشاره به آینده روشن لوازم خانگي در 
ایران ادامه داد: هم اکنون آبگرمکن و پکیج با مشارکت 
آلمان، لباسش��ویي و ظرفش��ویي با همکاري ایتالیا در 

ایران در حال ساخت است.
رئی��س اتحادیه ل��وازم خانگي با اش��اره به فعالیت 
بزرگتری��ن کارخانه تولید ل��وازم خانگي در چین گفت: 
این کش��ور برنده��اي معروف دنیا را با برند آن کش��ور 
تولید و به بازار بین المللي عرضه مي کند که هم اکنون 

در ایران نیز این فعالیت را آغاز کرده است.
طحان پ��ور ماندن کارخانه هاي تولی��د کننده لوازم 
خانگي ایراني را در بازار عرضه در صورت تولید مناس��ب 
امکان پذیر دانس��ت و افزود: برخي از لوازم خانگي ایراني 
نیز نسبت به سال هاي گذشته با وارد کردن تکنولوژي و 
دانش جدید از کیفیت بسیار باالیي برخوردار شده است. 

یر ساخت های الزم   ایجاد ز
وشیمی برای جذب سرمایه گذار در صنعت پتر

دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته و 
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: 
زیر ساخت ها و تسهیالت الزم برای جذب سرمایه گذار 

در صنایع پایین دستی پتروشیمی ایجاد شود.
به گزارش فرینا، حمیدرض��ا صالحی با بیان اینکه 
س��رمایه گذاران عالقه بیشتری برای سرمایه گذاری در 
باالدس��تی دارند افزود: باید زیر س��اخت ها و تسهیالت 
الزم برای جذب س��رمایه گذار در صنایع پایین دس��تی 
پتروش��یمی ایجاد ش��ود. وی گفت: به دلیل نقدینگی 
س��ریع صادرات محصوالت باالدستی و وجود بازارهای 
متنوع عالقه مندی برای س��رمایه گذاری در این بخش 
از صنعت پتروشیمی بسیار باالست، اما تولید محصوالت 
نهایی و تکمیل زنجیره می تواند منافع بسیاری را برای 

اقتصاد و صنعت کشور درپی داشته باشد.

محصول جدید، کیتین و کیتوسان
ش��رکت پروتئین آرمان جنوب ب��ه همت نیروهای 
متخصص خود موفق به تولید تجاری کیتین و کیتوسان 

با ظرفیت باال گردیده است.
از این رو آماده همکاری با شرکت های دانش بنیان 
داروی��ی و ارائه این محصول به بازار داخل می باش��د تا 
کشور را دغدغه های واردات این محصول استراتژیک و 
حیاتی برهاند. کیتوسان مشتقی از گلوکان با واحدهای 
تکرار شونده کیتین است کیتین یک موکوپلی ساکارید 
ب��وده که به وفور در اس��کلت خارج��ی بندپایان مانند 

میگو، خرچنگ یافت می شود.
اهمیت کیتین در تهیه کیتوس��ان از آن جا اس��ت 
که کیتوس��ان در فراورده های بالینی به دلیل سازگاری 
زیس��ت شناس��ی با بقیه مواد، قابلیت هضم آسان، غیر 
س��می بودن، قدرت جذب باال، و در دس��ترس بودن به 
عنوان ی��ک حامل داروئی به کار می رود.از کیتوس��ان 
با درجه خلوص مناس��ب در سیستم های آزادسازی و 
رهایش دارویی، همودیالیز، پوست مصنوعی، مشمع های 
دارو ی��ی، بی حرکت��ی آنزیمی، لنزهای تماس��ی، بانداژ 
چشم، ارتوپدی، نخ جراحی، دندان پزشکی و کشاورزی 
ب��ه کار رفته و عالوه بر آن اثرات��ی چون توانایی جذب 
چربی، کاهش گلوکز، کلسترول و تری گلیسرید و ضد 
میکروبی و کاربرد در بهبود زخم، کاربرد در مهندس��ی 
بافت، کاربرد در س��اخت حامل های دارویی ، س��اخت 
نانوحامل ه��ای کیتوس��ان در رهای��ش داروه��ای ضد 
س��رطان و رهایش واکسن ها، ژن تراپی و زیست تصویر 

نگاری از ارگانهای حیاتی.نیز آن گزارش شده است.

مدیرعامل شرکت زامیاد خبر داد
وپایی به ایران می آید اولین کامیونت با برند ار

مدیرعام��ل ش��رکت زامی��اد گف��ت: در ادامه رون��د ورود 
خودروهای تجاری با کیفیت اروپایی به کشور، اولین کامیونت 

با برند اروپایی بزودی توسط زامیاد به بازار می آید.
 به گزارش سایپا نیوز، فریدون حمیدی ضمن اعالم این خبر 
افزود: این محصول با برند ایویکو ایتالیا ش��ریک تجاری شرکت 
زامی��اد در نیمه دوم س��ال جاری وارد ناوگان حم��ل و نقل بار 
کش��ور خواهد شد و در آینده ای نزدیک شرایط پیش فروش آن 
اعالم می شود. وی در ادامه با اشاره به برنامه تولید بیش از هزار 
دستگاه خودرو تجاری با برند ایویکو در سال خاطر نشان کرد: در 
سال جاری عالوه بر عرضه کامیون کشنده استرالیس و کامیون 
باری یوروکارگو، بار دیگر تولید محصوالت مسافری ایویکو نظیر 
ون مسافری 11 نفره و مینی بوس 19 نفره با برند ایویکو را آغاز 

خواهیم کرد که در بازار ایران بی رقیب خواهد بود.
مدیر عامل زامیاد در مورد ویژگی های این محصوالت افزود: 
در محصوالت ون مس��افری و مین��ی بوس که پیش فروش آن 
انجام و با اس��تقبال مناسب متقاضیان مواجه شد، ویژگی هایی 
 چ��ون: ق��درت موتور 143 اس��ب بخ��ار، حجم موت��ور3000 
 ،Euro4سی س��ی، موتور پرقدرت دیزل، استاندارد آالیندگی
گارانت��ی 200 هزار کیلومتر و امکانات رفاهی بس��یار خوب به 
چشم می خورد و به نظر می رسد با استقبال بسیار فعاالن حوزه 

حمل و نقل مسافری کشور مواجه شود.
حمیدی همچنین با برشمردن مزایای کامیون های اروپایی، 
فاصله تکنولوژی تولید این نوع خودروهای تجاری در بازار ایران 
را در قی��اس با محصوالت ایویکو بس��یار ناچیز خواند و یاد آور 
ش��د: به عنوان مثال در حال حاضر کامیون های "استرالیس" و 
"یوروکارگو" به عنوان محصوالت روز تولید اروپا، با همان درجه 
کارایی و کیفیت در ش��رکت زامیاد تولید و عرضه می شوند که 
ای��ن موضوع بیانگر تضمین کیفیت خودروهای تجاری اروپایی 
در کشورمان است. وی در پایان به رضایتمندی رانندگان فعال 
در بخش حمل و نقل تجاری کش��ور از محصوالت ایویکو اشاره 
کرد و گفت: کاربری متنوع و مناسب با بازار ایران، خدمات پس 
از فروش گسترده، دوام باال و هزینه نگهداری پایین خودروهای 

ایویکو که در ش��رکت زامیاد تولید می ش��ود باعث تاثیرگذاری 
بسیار خوب در دیدگاه فعاالن این حوزه شده است.

عملکرد سایپا در هفته محیط زیست، سبز شد
سایپا به مناسبت هفته محیط زیست و در راستای مجموعه 
فعالیت های س��بز خود اقدام به اهدای بس��ته فرهنگی آموزشی 
به مناسبت هفته محیط زیس��ت به تعدادی از رانندگان ناوگان 

تاکسیرانی کرد.
همزمان با هفته محیط زیس��ت و با هدف ارتقای فرهنگ 
حفاظت از محیط زیس��ت، طی مراس��می بس��ته های فرهنگی 
آموزشی به رانندگان ناوگان تاکسیرانی شرکت سایپا اهدا شد.

در این مراس��م که با حضور تعدادی از مس��وولین ش��رکت 
خودروسازی سایپا برگزار شد، مهدی اسماعیلی ، رییس کارگروه 
محیط زیست گروه خودروسازی سایپا طی سخنانی ضمن اشاره 
به ارتباط مس��تقیم برخی از مش��اغل از جمله شغل رانندگی و 
تاکس��یرانی با موضوع محیط زیست، به اهمیت استفاده مناسب 
از خ��ودرو، فرهنگ صحیح رانندگی، تعمیر و س��رویس به موقع 
خودرو، اس��تفاده از کیسه زباله داخل خودرو در کنترل و کاهش 
آلودگی های محیط زیس��تی ناش��ی از خودرو تاکید کرد. در این 
مراس��م به تمامی رانندگان ناوگان تاکس��یرانی سایپا بسته های 
فرهنگی آموزشی شامل: کتاب خودروی سبز، کیسه زباله داخل 

خودرو، کتاب آموزش محیط زیست )ویژه کودکان( اهدا شد.
رشد 26 امتیازی سایپا یدک در خدمات پس 

ازفروش
ش��رکت س��ایپا یدک در افزایش رش��د امتی��ازات رضایت 
مش��تریان از ش��رکت های دیگ��ر ارائه دهنده خدم��ات پس از 

فروش پیشی گرفت.
براس��اس آخرین نتایج اعالم ش��ده توسط شرکت بازرسی 
کیفیت و استاندارد ایران به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت، رضایت مندی مش��تریان از خدم��ات پس از فروش 
ش��رکت سایپا، در س��ه ماهه چهارم سال 95 نس��بت به دوره 
مشابه سال قبل 26 امتیاز افزایش یافت که این میزان باالترین 

درصد رشد در بین شرکت های داخلی است.
تمرکز ش��رکت های خدم��ات پس از فروش ش��رکت های 
تولید کنن��ده داخل��ی و وارد کننده در ارتق��ای رضایت مندی 
مش��تریان در چند س��ال اخیر موجب حرکت س��ازنده و رو به 

رشد این شرکت ها برای رقابت در این زمینه شده است.
در بین ش��رکت های وارد کننده نیز ش��رکت معین موتور 
ارائ��ه دهنده خدمات پ��س از فروش به برند پورش��ه باالترین 

میزان رشد و امتیاز را به خود اختصاص داده است.
الزم به ذکر اس��ت این موفقیت سایپایدک باالترین درصد 
رشد در رضایتمندی مشتریان در بین شرکت های خدمات پس 
از فروش و عامل مثبتی درجهت رش��د 2.9درصد این شاخص 

در صنعت خودرو در سال 95 بوده است.
آغاز بکار پانزدهمین نمایندگی ارائه خدمات 

تخصصی به محصوالت ولوو تراکس در ایران
طی مراس��می با حضور مدیران ارشد ولوو تراکس، اعضای 
هیئت مدیره و مدیران ش��رکت خدمات فن��ی رنا و معاونین و 
مدیران شرکت سایپادیزل، نمایندگی 716 هشتگرد، گواهینامه 

ارائه خدمات تخصصی به محصوالت ولوو را دریافت کرد.
محمدحس��ین مهدی عض��و موظف هیئت مدیره ش��رکت 
خدمات فنی رنا در این مراس��م گفت: با توجه به رفع تحریم ها و 
حضور مجدد ولوو تراکس در ایران ،توسعه فروش و ارائه خدمات 
مطل��وب به دارن��دگان محصوالت ولوو در بازار ای��ران در اولویت 
برنامه های این شرکت قرار گرفت از اینرو ارزیابی از نمایندگی هایی 
که توانایی ارائه خدمات تخصصی ولوو را دارند به اجرا در آمد. وی 
اف��زود: در مرحله اول به این نمایندگی ها گواهینامه نقره ای اعطا 
می شود و در مراحل بعدی با توجه به روند ارائه خدمات مطلوب 
و کسب نمره مناس��ب رضایت مش��تریان، مجددا برای دریافت 

گواهینامه طالئی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

وی داخلی 50 تا 60 میلیونی می آید خودر
مدی��ر خدم��ات پس از ف��روش خودروس��ازی کارمانیا در 
خص��وص آخری��ن وضعیت ای��ن خودروها گف��ت: خودروهای 
BYD از اس��تقبال خوبی برخوردار ش��د، در صورتی که سایر 
خودروه��ای چینی موج��ود در بازار در ابتدا چنین اس��تقبالی 
را نداش��ته اند. ای��ن خودروها جزو خودروهای لوکس حس��اب 
می شوند و مشتریان اصاًل با تفکر خرید یک خودروی چینی به 

ما مراجعه نمی کنند.
به گزارش ایلنا، حس��ین س��رمد ادامه داد: خودروهایی که 

تا امروز تولید و تحویل مش��تری ش��ده کمترین میزان مشکل 
بدنه یا فنی داش��ته اس��ت به طوری که درصد آن خیلی ناچیز 
اس��ت و اگر خودرویی به م��ا مراجعه کرده، بیش��تر برای رفع 
ایرادات نرم افزاری از قبیل GPS نقشه بوده است. ما امیدواریم 
ب��ا تولیدات محصوالت جدید و با کیفیت بتوانیم تفکر مردم را 

نسبت به خودروهای چینی تغییر دهیم.
وی در خص��وص مدت زمان خدمات ده��ی به خودروهای 
ش��رکت مطب��وع خود گف��ت: تالش م��ا این اس��ت که طبق 
استاندارد جهانی س��رویس های اولیه کمتر از یک ساعت باشد 
اما برای س��رویس های اساس��ی که در 25 هزار کیلومتر به باال 
انجام می ش��ود زمان بیشتری الزم خواهد بود که البته ما برای 

کاهش هزینه ها برای مشتریان بسته تخفیف تعریف کرده ایم.
س��رمد تصریح کرد: اکنون 11 نمایندگ��ی خدمات پس از 
فروش در کش��ور فعال هس��تند و ظرف ماه های آینده نیز س��ه 
نمایندگی در تهران کار خود را آغاز خواهند کرد. امس��ال هدف 
ما این است که تعداد نمایندگی های خود را به عدد 20 برسانیم. 
وی در خصوص شائبه های مطرح شده در رابطه با کمبود قطعات 
یدکی خودرو گفت: با توجه به حمایت مدیریت شرکت توانستیم 
قطعات مورد نیاز را ظرف دو ماه آینده تحویل بگیرم و از آن پس 

تمام نمایندگی های کشور دارای قطعات کامل خواهند بود.
س��رمد در مورد خودروی جدید این ش��رکت گفت: انتظار 
داریم ظ��رف ماه های آینده مراحل تولی��د و عرضه آن به بازار 
آغاز شود و پیش بینی ما این است خودروی سدان با قیمت 50 

تا 60 میلیون به فروش برسد.

وی سبک تجاری ین خودر و 6 تن کیفی تر  ایسوز
ایس��وزو 6تن مدل NPR75K از س��وی شرکت بازرسی 
کیفیت و اس��تاندارد ایران در اردیبهش��ت م��اه 1396 بعنوان 

کیفی ترین خودروی سبک تجاری داخلی برگزیده شد. 
براس��اس جدیدترین رده بن��دی باکیفیت ترین خودروهای 
تولید داخل از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در 
 NPR75K اردیبهشت ماه 1396، کامیونت ایسوزو 6تن مدل
با کسب 3س��تاره کیفی، رتبه اول باالترین کیفیت خودروهای 

تجاری سبک ساخت داخل را به خود اختصاص داده است.

اتول

عمومى  دادگاه   103 شعبه   9509982295700684 كالسه  پرونده  دادنامه  
جزايى بخش كهريزك 960997229500433 شاكى : خانم خمار حكيمى فرزند 
نظر  متهم : صمداله عبدلى فرزند احمد  اتهام : تحصيل مال از طريق نامشروع 
يا سو استفاده و تقلب از امتيازات  راى دادگاه  در خصوص اتهام صمداله 
عبدلى فرزند احمد متولد 1352 شيعه ايرانى داير بر سرقت دو راس گوسفند 
به وزن هر كدام 48 كيلوگرم موضوع شكايت خانم خمار حكيمى دادگاه با 
عنايت به محتويات پرونده شكايت شاكى خصوصى گزارش مرجع انتظامى 
و دفاعيات بالوجه متهم و توجها به ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده 
بزه انتسابى به متهم موصوف را محرز دانسته لذا دادگاه مستندا بماده 656 
ق م ا نامبرده را عالوه بر رد مال مسروقه فوق الذكر بتحمل شش ماه حبس 
تعزيرى و 10 ضربه شالق تعزيرى محكوم مى نمايد راي صادره غيابي ظرف 
20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل 

تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد . 
 40084/م الف    رييس شعبه 103 دادگاه عمومى جزايى بخش كهريزك 
عمومى  دادگاه   103 شعبه   9309982295701953 كالسه  پرونده  دادنامه    
جزايى بخش كهريزك 9609972295700434 شاكى : اداره جهاد كشاورزى 
افسانه   : متهم  حسين   فرزند  ابراهيمى  ابراهيم  نمايندگى  با  رى  شهرستان 
نجاتى فرزند عباس  اتهام : تغيير غير مجاز كاربرى اراضى زراعى و باغها  
راى دادگاه  در خصوص اتهام افسانه نجاتى فرزند عباس 41 ساله داير بر 
تغيير كاربرى غير مجاز اراضى كشاورزى تحت تصرف خود در پالك 182 
با مالحظه جميع  دادگاه  بميزان 160 مترمربع  آباد  به عشق  اصلى موسوم 
و  رى  كشاورزى شهرستان  جهاد  اداره  پرونده شكايت  محتويات  و  اوراق 
اظهارات نماينده اداره شاكى  گزارش ، گزارش مرجع انتظامى و صورتجلسه 
كميسيون تقويك و ارزيابى زراعى و باغها موضوع تبصره 3 الحاقى بماده 
2 قانون اصالح حفظ كاربرى زراعى و باغها بشماره 380 مورخ 92/7/2 و 
اينكه متهم عليرغم ابالغ از طريق نشر آگهى در دادگاه حاضر نشده توجها 
به ساير قرائن موجود در پرونده بزه انتسابى مشاراليه را محرز دانسته فلذا 
مستندا بماده 3 قانون اصالح حفظ كاربرى اراضى زراعى و باغها مصوب 
85/8/1 با رعايت مواد 38-37 ق م ا بلحاظ شرايط خاص نامبرده متهم را 
تخفيفا بپرداخت مبلغ يك ميليون ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت و 
قلع و قمع آثار تغيير كاربرى محكوم مى نمايد راي صادره غيابي ظرف 20 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل 

تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد . 
كهريزك  بخش  جزايى   103 شعبه  رييس  الف     40086/م   

عمومى  دادگاه   103 شعبه   9509982295700684 كالسه  پرونده  دادنامه  
جزايى بخش كهريزك 960997229500433 شاكى : خانم خمار حكيمى فرزند 
نظر  متهم : صمداله عبدلى فرزند احمد  اتهام : تحصيل مال از طريق نامشروع 
يا سو استفاده و تقلب از امتيازات  راى دادگاه  در خصوص اتهام صمداله 
عبدلى فرزند احمد متولد 1352 شيعه ايرانى داير بر سرقت دو راس گوسفند 
به وزن هر كدام 48 كيلوگرم موضوع شكايت خانم خمار حكيمى دادگاه با 
عنايت به محتويات پرونده شكايت شاكى خصوصى گزارش مرجع انتظامى 
و دفاعيات بالوجه متهم و توجها به ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده 
بزه انتسابى به متهم موصوف را محرز دانسته لذا دادگاه مستندا بماده 656 
ق م ا نامبرده را عالوه بر رد مال مسروقه فوق الذكر بتحمل شش ماه حبس 
تعزيرى و 10 ضربه شالق تعزيرى محكوم مى نمايد راي صادره غيابي ظرف 
20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل 

تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد . 
 40084/م الف    رييس شعبه 103 دادگاه عمومى جزايى بخش كهريزك 
عمومى  دادگاه   103 شعبه   9309982295701953 كالسه  پرونده  دادنامه    
جزايى بخش كهريزك 9609972295700434 شاكى : اداره جهاد كشاورزى 
افسانه   : متهم  حسين   فرزند  ابراهيمى  ابراهيم  نمايندگى  با  رى  شهرستان 
نجاتى فرزند عباس  اتهام : تغيير غير مجاز كاربرى اراضى زراعى و باغها  
راى دادگاه  در خصوص اتهام افسانه نجاتى فرزند عباس 41 ساله داير بر 
تغيير كاربرى غير مجاز اراضى كشاورزى تحت تصرف خود در پالك 182 
با مالحظه جميع  دادگاه  بميزان 160 مترمربع  آباد  به عشق  اصلى موسوم 
و  رى  كشاورزى شهرستان  جهاد  اداره  پرونده شكايت  محتويات  و  اوراق 
اظهارات نماينده اداره شاكى  گزارش ، گزارش مرجع انتظامى و صورتجلسه 
كميسيون تقويك و ارزيابى زراعى و باغها موضوع تبصره 3 الحاقى بماده 
2 قانون اصالح حفظ كاربرى زراعى و باغها بشماره 380 مورخ 92/7/2 و 
اينكه متهم عليرغم ابالغ از طريق نشر آگهى در دادگاه حاضر نشده توجها 
به ساير قرائن موجود در پرونده بزه انتسابى مشاراليه را محرز دانسته فلذا 
مستندا بماده 3 قانون اصالح حفظ كاربرى اراضى زراعى و باغها مصوب 
85/8/1 با رعايت مواد 38-37 ق م ا بلحاظ شرايط خاص نامبرده متهم را 
تخفيفا بپرداخت مبلغ يك ميليون ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت و 
قلع و قمع آثار تغيير كاربرى محكوم مى نمايد راي صادره غيابي ظرف 20 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل 

تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد . 
كهريزك  بخش  جزايى   103 شعبه  رييس  الف     40086/م   

شهرداري کاشان 
آگهي تجديد مناقصه عمومي (مرحله دوم) شماره ٩٦/٢٠

شهردار کاشان- سيد محمد ناظم رضوي

نوبت دوم 

موضوع مناقصه: عمليات اجرايي احداث پل آبرو بلوار امام رضا مسير رفت به مصلي مطابق 
شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد منضم.

مهلت دريافت اسناد حداکثر تا تاريخ ٩٦/٤/٨ ، مهلت قبول پيشنهادات حداکثر تا تاريخ 
٩٦/٤/١٠ و بازگشايي پاکات در مورخ ٩٦/٤/١١ مي باشد.
کليه هزينه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تلفاکس:٥٥٤٦٥٨٥٨-٠٣١ 

مدی��ر پژوه��ش و فن��اوری 
ش��رکت مل��ی گاز ای��ران از مش�ع����ل

سرمایه گذاری مشترک ایران 
و کره جنوب��ی ب��ه می��زان 20 میلی��ون دالر برای 
توس��عه واحده��ای مین��ی ال ان ج��ی از ن��وع 
 )ISO Container( ایزوکانتینر توس��عه یافت��ه

خبر داد.
به گزارش وزارت نفت، س��عید پاک سرش��ت 
جزئیات توافقنامه ایران و کره جنوبی برای توسعه 
واحده��ای مینی ال ان جی ک��ه 1۸ خردادماه در 

بوسان کره جنوبی امضا شد را تشریح کرد.

وی با اش��اره به اینکه ش��رکت ملی گاز ایران 
مدت هاست برای دستیابی به دانش فنی مینی ال 
ان ج��ی برنامه ریزی کرده و اقداماتی را انجام داده 
اس��ت، تصریح کرد: یکی از این اقدامات، تاسیس 
انس��تیتو مینی ال ان جی در دانشگاه تهران است. 
تاس��یس این انستیتو نتایج سیاس��ت های وزارت 
نفت برای همکاری نزدیک با دانش��گاه ها و مراکز 
تحقیقاتی اس��ت. همچنین حدود 2 سال است که 
با همکاری پژوهش��گاه صنعت نفت با شرکت ها و 
کش��ورهای مختلف برای همکاری و دس��تیابی به 

فناوری ال ان جی مذاکره کردیم.

پاک سرشت یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین 
مذاکرات را در طول 2 سال گذشته با شرکت های 
کره جنوب��ی عنوان کرد و یادآور ش��د: کره جنوبی 
یکی از کش��ورهایی اس��ت که همه نیازهای گازی 
خود را از طری��ق واردات ال ان جی تامین می کند 
که این موضوع سبب شد دانش فنی ال ان جی در 

این کشور مراحل توسعه اش طی شود.
وی ب��ا بیان اینکه دس��تیابی ب��ه دانش فنی 
ال ان جی از س��وی کره جنوبی س��بب ش��د ایران 
درصدد همکاری با این کشور برآید، افزود: نتیجه 
مذاکره ب��ا کره جنوبی، امضای توافقنامه ای بود که 

1۸ خردادماه در بوسان کره جنوبی امضا شد.
مدی��ر پژوهش و فن��اوری ش��رکت ملی گاز 
 ایران با اش��اره به اینکه مقی��اس واحدهای مینی 
ال ان جی در ظرفیت های کمتر از 300 تن در روز 
است، به توضیح مهمترین کاربردهای آن پرداخت 
و گف��ت: یکی از مهمترین کاربردهای مینی ال ان 

جی گازرسانی به نقاط دوردست است.
پاک سرش��ت با بی��ان اینکه فرآین��د احداث 
واحده��ای کوچ��ک تولی��د ال ان ج��ی و مخازن 
مرب��وط ب����ه آن در مجاورت نواح��ی پرمصرف، 
 ب��رای اوج زدای��ی مص��رف روزان��ه در زمس��تان

اس��ت،  مناس��ب   )Peak Shaving( Daily  
تصریح کرد: در این مجتمع های کوچک، در طول 
ماه های گرم س��ال می توان گاز را به مایع تبدیل و 
هنگام ضرورت در روزهای س��رد زمستان تبخیر و 

به شبکه گاز رسانی تزریق کرد.
وی ادام��ه داد: ای��ن واحده��ا می توانند حتی 
در موقعی از فصل س��رما که میزان مصرف نسبت 
به تولی��د و عرضه از مبادی اصلی کاهش نس��بی 
می یاب��د، مازاد گاز را از خط��وط لوله دریافت و به 
مایع تبدیل و ذخیره کنند و به این ترتیب، ذخیره 

مخازن ال ان جی بازسازی و حفظ می شود.

همکاریایرانوکرهجنوبیبرایتوسعهواحدهایمینیالانجی

سفیر هند:
ایران از نظر انرژی برای هند حائز اهمیت است

»س��ائوراب کومار« سفیر هند در ایران گفت: همکاری در 
زمینه انرژی برای هند بسیار مهم است. 

وی افزود: قب��ل از برجام ایران دومین تامین کننده نفت 
هند خ��ام بود ولی بعد از برجام تامین ان��رژی از ایران اضافه 

شده، ایران هنوز دومین تامین کننده نفت خام هند است.
سفیر هند با تاکید بر دستاوردهای برجام در توسعه روابط 
اقتصادی ایران و هند افزود: هند س��ال گذش��ته 20 میلیون 
مترمکعب نفت به ارزش 7 میلیارد دالر از ایران خریده است، 

نکت��ه ای که در اینجا وج��ود دارد گذر از نقش تامین کننده و 
خری��دار در روابط ایران و هند در بخش انرژی اس��ت چرا که 
هن��د تمایل دارد ک��ه روابط به صورت اس��تراتژیک در حوزه 

انرژی با ایران پیگری شود.


