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تالش خودروساز چینی برای تولید وسایل نقلیه دارای فناوری سوخت متانول سال 1400، پر محصول ترین سال گروه بهمن 

رئیس شرکت جیلی اعالم کرد که این خودروساز چینی 
تالش خود را برای ساخت وسایل نقلیه دارای فناوری 
سوخت متانول ادامه خواهد داد حتی اگر این تالش بی 

نتیجه باشد. 
لی شوفو، رئیس شــرکت جیلی روز یکشنبه اعالم کرد که این 
خودروساز چینی تالش خود را برای ساخت وسایل نقلیه با سوخت 
متانول ادامه خواهد داد حتی اگر این تالش بی نتیجه باشد.شرکت 
جیلی که دفتر مرکزی آن در شهر ژجیانگ واقع شده است، در میان 
اندک خودروسازانی اســت که در حال توسعه خودروهای مجهز 

به فناوری ســوخت متانول هستند.این شرکت در حال آزمایش تاکسی های متانول در برخی از شهرهای غربی چین و همچنین ساخت 
کامیون های مجهز به ســوخت متانول در واحد وســایل نقلیه تجاری خود است.به گفته لی، شرکت جیلی که صاحب برند ولوو و دارای 
9.7 درصد سهام شرکت دایملر می باشد، در شرکت بین المللی بازیافت کربن که یک شرکت ایسلندی است، سرمایه گذاری کرده است 
تا روی فناوری های تولید متانول با دی اکســید کربن کار کند و به این ترتیب میزان کلی انتشــار کربن خودروهای خود را کاهش دهد.
لی در یک کنفرانس صنعتی در شهر چونگ کینگ در غرب چین گفت: ما به کشف فناوری های خودروی )دارای سوخت( متانول ادامه 
 خواهیم داد.سوخت متانول باعث افزایش استقالل چین در بخش انرژی می شود زیرا این کشور دارای مقدار زیادی زغال سنگ است که
 می تواند به متانول تبدیل شود.رئیس شرکت جیلی همچنین پیش بینی کرد که وسایل نقلیه دارای سوخت متانول از نمونه های گازوئیلی 
دارای آالیندگی کمتری باشند. لی جزئیات این فناوری را ارائه نداد.وی به رویترز گفته است که جیلی تولید وسایل نقلیه مجهز به متانول را 
گسترش خواهد داد.جیلی همچنین در حال توسعه خودروهای برقی، اتومبیل های هیبریدی بنزینی-برقی و خودروهای تجاری هیدروژنی است. 

مدیر عامل گروه بهمن از اولین مرحله فروش فیدلیتی 
در یکم تیر ماه خبــر داد و گفت: فیدلیتی در مدل 5 
سرنشین با قیمت 655 میلیون و مدل 7 سرنشین 
با قیمت 670 میلیون به صورت نقدی به فروش می 

رسد.
بیوک علیمرادلو مدیر عامل گروه بهمن گفت: دیگنیتی به عنوان 
اولیــن خودرو SUV کوپه تولیــد داخل به تولید انبوه و عرضه 
عمومی رسیده و طرح های فروش آن تکرار و این استمرار با جدیت 
دنبال خواهد شد.وی ضمن تشکر از استقبال گسترده مشتریان از 

طرح های فروش دیگنیتی و همچنین تست رانندگی خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی ادامه داد: در کنار دیگنیتی، تولید محصول فیدلیتی نیز 
آغاز شده و اولین مرحله فروش آن یکم تیر ماه همزمان با تولد امام رضا )ع( است. فیدلیتی با دو مدل 5 و 7 سرنشین به بازار عرضه می شود 
که نسخه 5 سرنشین با قیمت 655 میلیون و 7 سرنشین با قیمت 670 میلیون به صورت نقدی به فروش می رسد.مدیر عامل گروه بهمن 
گفت: با وجود قطعات در انبارهای بهمن موتور و اینکه خط تولید در شرکت بهمن موتور با سرعت در حال تولید است و مدیریت شرایط 
به گونه ای است که امکان تحویل محصوالت پیش فروش شده در زمان مقرر مهیا می باشد اما تا کنون اجازه پیش فروش از سوی وزارت 
صمت داده نشده و برنامه ما فروش فوری است.علیمرادلو با اشاره به گله های مردم از صنعت خودرو کشور اظهار کرد: باید همه فعاالن و 
تصمیم گیران این صنعت دست به دست هم دهند تا خودرو مدرن، ایمن و با قیمت منطقی برای جلب رضایت عمومی به بازار عرضه شود. 
اصل جدی ما در بهمن نیز رضایت مشتری است و در این راستا برای خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی سعی کردیم قیمت های عادالنه ای 

در نظر بگیریم تا رضایت مشتریان را جلب کنیم، ضمن اینکه برای ما کیفیت همیشه یکی از اصلی ترین اهداف است.

TU5+ تولید روزانه هزار دستگاه موتور

معاون تولید قطعات و مجموعه های ایران خودرو، گفت: طبق نقشه راه توسعه 
موتور و قوای محرکه، از ســال آینده موتور TU5 از مدار تولید خارج و با موتور 
+TU5 جایگزین خواهد شــد. خطوط موتورسازی ایران خودرو دارای ظرفیت 

تولید روزانه هزار دستگاه از این محصول است.
شاهین صدری تولید موتور ارتقا یافته +TU5 که در مرحله صنعتی سازی قرار دارد را بخشی از 
برنامه های توســعه ای ایران خودرو در حوزه موتور محصوالت دانست و اظهار کرد: در این موتور با 
بهره گیری از فناوری زمان بندی متغیر مداوم سوپاپ ها )CVVT(، پمپ روغن با خروجی متغیر و 
بهبود در اتاقک احتراق موتور، بهبودهای قابل توجهی در چابکی و شتاب در دور پایین، توان در دور باال، کاهش مصرف سوخت و کاهش 

آالیندگی حاصل می شود. این موتور بر روی محصوالتی از قبیل تارا و رانا پالس به کار گرفته می شود.
وی افزود: با اقدامات تعریف شده در پروژه صنعتی سازی موتور+TU5، در حال حاضر ماشین کاری سرسیلندر، بلوک سیلندر و مونتاژ هر 

دو نوع موتور TU5 و +TU5 با حدود 14 واریانت مختلف در خطوط تولید فعلی صورت می گیرند.
معاون تولید قطعات و مجموعه های ایران خودرو، با بیان این که تولید موتور +EF که با بهره گیری از مکانیزم CVVT  برای هر دو 
میل بادامک دود و هوا، بهینه سازی میل لنگ، استفاده از پمپ روغن دبی متغیر و... کاهش مصرف سوخت و کاهش آالیندگی هدف گذاری 
شده، عنوان کرد: تولید موتور +XU که با اصالحاتی نظیر اصالح سامانه لنگ، کالیبراسیون مجدد، نسبت تراکم، تغییر روغن و...، افزایش 
توان، افزایش گشتاور، کاهش آالیندگی و کاهش مصرف مورد انتظار است، از دیگر برنامه های ایران خودرو در راستای ارتقای موتورهای 
فعلی است.وی هم چنین در خصوص ارتقای فرآیند تولید، تصریح کرد: بر اساس بررسی های سیستمی و فنی صورت گرفته و شناخت 
 IKPS+ ریسک های موجود با همکاری واحدهای مرتبط، برنامه های متنوع زیر ساختی و سیستمی از جمله استقرار کامل سیستم تولید
در تمامی سالن های تولید موتور، تدوین شده که امسال اجرایی خواهد شد. صدری افزود: به منظور کاهش ریسک های کیفی خطوط تولید، 
بررسی های جامعی در خصوص خطوط مختلف ماشین کاری و مونتاژ صورت گرفته و برنامه اقدام جامعی در حال تدوین است تا با اجرای 

آن، شاهد افزایش قابلیت تجهیزات خطوط و گیت های کنترلی برای کاهش ریسک و یا رفع ایراد باشیم.

شاهین سایپا نماد پیروزی صنعت کشور در برابر تحریم ها 

خودرو شاهین در سخت ترین شرایط تحریمی کشور با همت مهندسان داخلی 
در سایپا مطابق در سطح استانداردهای اروپایی طراحی و تولید شده است. 

در کشورمان شاخصی برای افزایش کیفیت خودروها وجود دارد که همان گزارش ماهیانه و سالیانه 
سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران است.

این شاخصها بر اساس استانداردهای بین المللی تعریف شده که در خطوط تولید خودروها تست 
و مورد ارزیابی قرار می گیرد و نکات منفی خودروها مشخص می شود و بر این اساس ستاره های 
کیفی به خودروها تعلق می گیرد و رسانه ها در این خصوص اقدام به تهیه خبر، گزارش و ... می کنند.
در این زمینه همواره انتقادی که از سوی مردم وارد می شود این است که کیفیت را باید در خود خودرو حس کرد و این یعنی عالوه بر 
افزایش کیفی که در خطوط تولید جهت دریافت ستاره کیفی انجام می شود شرکت های خودروسازی جهت کسب اعتماد و اطمینان خاطر 
مشتریان باید اقدام به انجام یکسری کارهای خاص کنند.با تست هایی که شاهین در مراکز بین المللی پشت سر گذاشته است، این خودرو 
را باید در ردیف ایمن  ترین خودروهای تولید شده در کشور قرار داد. از جمله تست  هایی که این خودرو توانسته با موفقیت پشت سر بگذارد، 
تست ایربگ SRS است. این نوع ایربگ که در خودروهای روز دنیا نیز به  کار گرفته می شود نوعی ایربگ هوشمند است که باتوجه به سطح 

فشاری که خودرو و مجموعه ایمنی آن از جمله کمربند ایمنی تحمل می کنند، عکس العمل کیسه هوا را کنترل خواهد کرد.
همچنین این خودرو توانسته استانداردهای ECE اتحادیه اروپا را که در زمینه ایمنی  هستند پاس کند؛ موردی که خود برگ برنده ای در 
کارنامه محصول جدید سایپا به شمار می رود.از جمله این اقدامات می توان به عملکرد سایپا درخودرو شاهین اشاره کرد که برای اولین بار در 
بین خودروهای داخلی انجام شده و برای این خودرو ۳ سال گارانتی و یا 60 هزار پیمایش در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کیفیت 
عرضه شده در این خودرو می باشد و گامی موثر و قابل لمس در افزایش کیفیت برای عرضه به مشتریان است.این اطمینان خاطر به لحاظ 
کیفی در خودرو شاهین در زمانی ایجاد شده که سایپا داخلی سازی قطعات را در دستور کار خود قرارداده و با اطمینان از کیفیت قطعاتی که 
در داخل تولید شده شده این گام را برداشته است.عالوه بر این، وجود تحریم های بین المللی و محدودیت های ایجاد شده باعث شده که 
از توان و پتانسیل شرکت های خارجی نتواند استفاده کند ولی با این حال توانسته این محصول را با کیفیتی تولید کند که  در مشتری حس 
مثبت کیفی را ایجاد کند.سایپا شاهین در صنعت خودرو ایران و ایمنی خودروهای تولید داخل، ما را با مقوله ای که کمتر در ایران دیده شده 
آشنا کرد هر چند که این امر در صنعت خودروی جهان تبدیل به یک رویه روتین شده است. این خودروساز در دو نوبت اقدام به انتشار 
ویدئوهایی از نتایج تست تصادف شاهین در مراکز اروپایی کرد که این نتایج  فراتر از حد انتظار ما از خودروهای تولید داخل بود.سایپا با انتشار 
تست ها و آزمون هایی که این خودرو در ضمن پروسه تولید خود در داخل و خارج از کشور گذرانده و برای اولین بار در کشور برای خودروهای 
داخلی منتشر شده، توانسته این حس امنیت و آرامش خاطر را به تمام مشتریان القا کند که شاهین محصول جدید این گروه خودروساز می 
تواند همپای محصوالت معتبر از شرکت های به نام دنیا جوابگوی نیاز مشتریان باشد.در این ویدیو که از انجام موفقیت آمیز آزمایش توسعه 
و عملکرد کیسه های هوا)ایربگ( خودرو شاهین حکایت دارد، لحظه برخورد خودرو به مانع و عملکرد کیسه های هوا برای حفظ سالمتی 
سرنشین به نمایش درآمده است است. یکی از اصلی ترین تست های اجباری از سال ۲01۸، تست نهایی کیسه های هوا در شرایط بازشو 
بر روی خودرو و تصادف است. در این روش کیسه های هوای SRS و SRP مورد بررسی دقیق  تری قرار می گیرند و میزان بازشدن، 
جهت بازشدن، انحراف از مسیر ضربه، محل برخورد با سرنشین و سطح تاثیرگذاری در استانداردهای مختلف بررسی می شود. با توجه به 
این که تست کیسه هوای شاهین برای اخذ مجوزهای ECE و EEC برگزار شده، سرعت این تست 56 کیلومتر بر ساعت و در شرایط 
تست کیسه هوای SRS و برخورد 100 درصدی بوده و عملکرد کیسه هوای جلو در شرایط تست تصادف از رو به  رو مورد سنجش قرار 
گرفته است.تست تصادف و تأییدیه ECE R95 یکی از شش جزء اصلی برای اخذ مجوز فروش خودرو در اتحادیه اروپاست. در یکی از 
 R95 آخرین بررسی های انجام شده بر روی سازه »شاهین« در یکی از مراکز ایمنی سنجی اروپایی، محصول جدید سایپا توانسته از تست
استاندارد ECE سربلند و موفق بیرون بیاید. حفظ تعادل هنگام ضربه، عدم شکست نقاط جوش و اتصال ستون ها، ثبات ستون افقی و 
سازه سقف، حفظ سالمت کامل ستون A و C ، مهار صحیح نیروی وارد در نقطه R، امکان باز شدن درها پس از تصادف، سالمت سازه 
ضربه گیر داخل درها و جلوگیری از وارد شدن نیروی حداکثری به پا و پهلوی سرنشین، عدم شکست ستون افقی پایینی و... موجب شده 
شاهین حتی بدون داشتن کیسه های هوای کناری و پرده ای، استاندارد ارتقا یافته ECE R95 را به دست آورد و به این ترتیب، در جایگاه 

ایمن ترین خودروی ملی قرار بگیرد.

با توجه به کاهــش 50 درصدي تعهدات 
گروه خودروســازي سایپا، عرضه مناسب 
خودرو در بازار و حذف واسطه ها از فرآیند 
عرضه خودروهاي مجموعه سایپا، قرار شد از 
برنامه آینده پیش فروش محصوالت، برخي 
از محدودیت های ثبت نــام برای فروش 

تعدادی از محصوالت سایپا حذف شود.
مجید باقري؛ قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی 
ســایپا در امور فروش و خدمات پس از فروش در 
حاشیه مراسم قرعه کشي طرح فروش فوق العاده 
5 محصول سایپا، گفت: با استمرار برگزاري طرح هاي 
فروش فوق العاده و پیش فروش خودرو، بازار فروش 
برخی از محصوالت سایپا به آرامش و ثبات رسیده 

است.
وي ادامه داد: در راستاي اســتمرار آرامش بازار و 
حذف رفتارهاي سودجویانه، در پیش فروش آینده 

که به زودي بخشنامه آن اعالم خواهد شد، برخي 
از محدودیت های ثبت نام کاهش پیدا خواهد کرد 
که از جمله آن مي توان به حذف الزام در رهن بودن 
یکساله سند خودروها و حذف ممنوعیت ثبت نام و 
صدور فاکتور نزد مجموعه هاي سایپا و ایران خودرو 

در 4۸ ماهه گذشته، اشاره کرد.
باقــري خاطرنشــان کــرد: با حــذف برخي از 
محدودیت هایی که در گذشــته و با دستور کمیته 
خودرو وزارت صمت به منظور کنترل التهابات کاذب 
بازار خودرو اعمال شده بود، تعداد بیشتری از مردم 
عزیزمان امکان ثبت نام و خرید خودرو از کارخانه را 
خواهند داشت و این امر کمک خواهد کرد که قیمت 

خودرو در بازار به صورت هیجاني افزایش پیدا نکند.
قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در امور 
فروش و خدمات پس از فروش درباره تعهدات سایپا 
و اینکه روند تحویل خودروها به مشتریان چگونه 

است، اظهارداشت: گروه خودروسازي سایپا در اوایل 
سال 9۸ حدود 5۲0 هزار دستگاه خودرو تعهد داشت 
که با همت مدیریت ارشد گروه، تالش کارگران خط 
تولید، شبکه تامین و سایر بخش هاي مرتبط موفق 
شــدیم تولید خودرو را به گونه ای ساماندهي کنیم 
که کل تعهدات سایپا 50 درصد کاهش یافته و به 
حدود ۲60 هزار دستگاه خودرو برسد. وی  افزود: در 
این میان تاخیر در تحویل خودروها به مشتریان هم 
کاهش قابل توجهي داشته است و مجموعه سایپا 
در تالش اســت تا تاخیر در تحویل خودروها را به 
حداقل برساند. باقري درباره اینکه فروش فوق العاده 
که براي آن زمان 90 روزه در نظر گرفته شده است 
آیا با تاخیر به دست مشتریان مي رسد یا خیر، گفت: 
بر اساس برنامه ریزي صورت گرفته تمام سعي ما بر 
این است که خودروها کمتر از سه ماه آینده تحویل 

منتخبین شود.

حذف برخي از حمدودیت های ثبت نام متقاضيان

در حالیکه برخی اعضای شورای شهر تهران ساخت 
پارکینگ را نافی شعارهای زیست محیطی شورای پنجم 
دانستند اما احداث پارکینگ عمومی در شهر تهران و 
پارکینگ های زیر سطحی با رویکرد مشارکتی رای آورد.

در ادامه بررسی طرح »الزام شهرداری به ارائه برنامه عملیاتی احداث 
پارکینگ عمومی در شهر تهران و پارکینگ های زیر سطحی با رویکرد 
مشارکتی« که در جلسه گذشته شورای شهر کلیاتش به تصویب رسید 

و البته مخالفان بسیاری داشت.
این طرح که به ساخت پارکینگ در مناطق 6، 1۲ و 11 تاکید داشت 
با مخالفت شــهربانو امانی مواجه شد و وی ایجاد نهضت پارکینگ 
ســازی را مغایر ماده 5۲ قانون و الگوی تی او دی و پیاده محوری 

دانست.
میرلوحی در جواب امانی گفت: این طرح مزیت های متنوع و متعددی 
دارد و دغدغه شما اینجا مطرح نیست چون محدوده شهر تهران بسته 

شده است و به آخر دیواره ها رسیده است.
وی ادامه داد: این طرح به معنای نقض تی او دی نیست، ولی این 
خودروهای موجود باید مدیریت شــود چون هیچ معبری در شهر از 
دســت خودروها آزاد نیست. و 6 میلیون ماشین موجود در شهر نیاز 

به پارکینگ دارند.

خداکرمی با اشاره به اینکه دنیا به سمت اصالت محیط زیستی پیش 
می رود گفت: با این وجود ما عرصه شهر تهران را به استقرار خودرو 
اختصاص داده ایم، در حالی که وظیفه داریم برای آرامش شهروندان 

اقدام کنیم.
وی افزود: در مراکز شهر نه تنها عبور خودرو را که باید ورود و پارک را 
هم ممنوع کنیم. این درست نیست دنیا را به سمت دوچرخه محوری و 
پیاده محوری می رود و ما به سمت ساخت پارکینگ شهرداری وظیفه 

اش تأمین رفاه شده است.
خلیل آبادی ابراز داشت: این طرح برای حل مشکل ترافیک خارج 
از مناطق محدوده طرح ترافیک است و در داخل محدوده ها به دلیل 
محدودیت زمین چنین امکانی نداریم. برای مثال در منطقه افسریه 
شــب ها درگیر برای جای پارکینگ وجود دارد چرا ما باید برای حل 

مشکالت شهر مانع شویم.
نژادبهرام با اشاره به ساخت بدون پارکینگ خانه در شهر تهران طی 
سال های گذشــته گفت: با محدودیت پارکینگ در برخی محالت 
شــهری و حتی تنش های جدی شده است. این معضل قباًل ایجاد 
شده و باید راه حل برای آن ایجاد شود. وی یادآور شد: در برنامه بودجه 
1400 هم پیشنهاد ساخت 60 پارکینگ محله ای را داده ایم که تا به 

حال 4 پارکینگ ایجاد شده است.

در ادامه بررسی این طرح نژادبهرام پیشنهاد کرده است که توسعه 
ساخت پارکینگ در مناطق مرکزی ممنوع شود و شهرداری در این 

مناطق سرمایه گذاری نکند.
اما گلپایگانی معاون شــهرداری تهران گفت: الگوی شهرسازی 

پارکینگ محله ای الگوی متداولی است.
پارکینگ مبدا، مقصد، محل تبادل وسیله سفر در مناطق مرکزی 

بحث پارکینگ مبدا و مقصد می تواند بررسی شود.
معاون شهرداری تهران افزود: با انجام مطالعات شهرسازی و دقیق در 
موضوعات ترافیکی، نمی توان بدون مطالعات امکان کیفیت در مناطق 
مرکزی را حذف کنیم و این مساله کارشناسی نیست. الگوی پارکینگ 

محله ای در مناطق مرکزی اجتناب ناپذیر است و اگر پارکینگ نسازیم 
باید خودروها در حواشی پارک کنند.

معاون شهردار تهران با تاکید بر هزینه های باالی ساخت پارکینگ 
گفت: اگر ســاخت پارکینگ را انجام دهیم، حتماً ساخت و ساز در 

بافت های ریزدانه رونق خواهد گرفت.
معاون شهرداری تهران تاکید کرد: مهمترین مساله ما در مناطق 

مرکزی مساله زمین و استفاده از فضاهای زیر سطحی است.
خداکرمی عضو شــورای شــهر گفت: اســتفاده از فضاهای زیر 
سطحی بدون توجه بر عوارض کارشناسی نیست، پارکینگ یعنی 
ایســتایی خودرو و آلودگی بیشــتر و در توسعه پارکینگ ها فقط به 
 نیاز مردم نگاه می کنیم و توجهی به منظر شهری و محیط زیست 

نداریم.
وی ادامه داد: شورای پنجمی که افتخارش اولویت داده به محیط 
زیست اســت باید از این پیشنهاد استقبال کند، چون آیندگان ما را 
سرزنش می کنند که چطور با این حجم تراکم باز هم اجازه ساخت 

پارکینگ را داده ایم.
این عضو شورای شهر ادامه داد: ایستگاههای مترو و اتوبوس فراهم 
است و چرا باید در این مناطق پارکینگ بسازیم. اما پیشنهاد خداکرمی 

رأی نیاورد.

ساخت پارکینگ عمومی و زیرسطحی در هتران رای آورد
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تجديد فراخوان شناسايی)ارزيابی کیفی(
شماره 1400/157-01

ــدران در نظــر دارد  از  شــرکتهای خدمــات  ــرق غــرب مازن شــرکت توزیــع نیــروی ب
مشــاوره  و ســایر شــرکتهای کــه تجربــه کاری در پــروژه هــای مشــاوره در خصــوص 

کاهــش پیــک مشــترکین بــرق دارنــد، بــراي انجــام خدمــات اجرایــی طــرح افزایــش مشــارکت مشــترکین 
بــرق خانگــی و تجــاری در کاهــش پیــک  و پاســخگویی بــار دعــوت بــه همــکاری  نمایــد. شــرکتهای فــوق  
مــی تواننــد  اســناد ارزیابــي کیفــي را از تاریــخ درج آگهــي روز چهارشــنبه تاریــخ 1400/03/26بــه مــدت 5 
روز کاري تــا روز دوشــنبه تاریــخ  1400/03/31بــا مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد( 

دریافــت  نماینــد.
ــا ســاعت8 صبــح روز ســه شــنبه مــورخ  ــی کیفــی تکمیــل شــده ت ــل اســناد ارزیاب ــت تحوی ــن مهل آخری

ــد. ــی باش 1400/04/08م
نشانی بارگزاری اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir میباشد.

. ایــن آگهــي بــه منظــور ارزیابــي کیفــي انتشــار یافتــه و پــس از ارزیابــي از متقاضیــان واجــد شــرایط طــي 
مراحــل بعــدي دعــوت بعمــل خواهــد آورد. ضمنــاً در قبــال ارائــه مــدارك ارزیابــي وجهــي دریافــت نخواهــد 
شــد.به مــدارك و اســناد فاقــد امضــاء الکترونیکــی، مخــدوش ، غیــر مســتند،ترتیب اثــر داده نخواهــد شــد . 
بدیهــی اســت ارائــه مــدارك هیــچ گونــه حقــی را بــرای متقاضیــان جهــت دعــوت بــه ارائــه پیشــنهاد ایجــاد 

نخواهــد کــرد.
- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد ارزیابی کیفی  مندرج است .
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شرکت توزيع نیروی برق غرب مازندران

شرکت توزیع نیروی برق 
غرب مازندران

  طبــق بررســی شــرکت 
تحقیقاتی آی اچ اس مارکت، 
و  اتومبیل ها  ســن  میانگین 
کامیونت های سبک در آمریکا 

طی سال ۲0۲0 رکورد زد. 
طبق بررسی شرکت تحقیقاتی آی 
 ،IHS Markit اچ اس مارکــت
و  اتومبیل هــا  ســن  میانگیــن 
کامیونت های ســبک در آمریکا طی 
ســال ۲0۲0 رکورد زد و در حالی به 

1۲.1 سال رسید که مردم این کشور در دوران شیوع کرونا و بیماری 
همه گیر کووید_19 مسافت کمتری را طی کردند.

به گفته این شرکت تحقیقاتی، افزایش دو ماهه میانگین سن وسایل 
نقلیه نسبت به رقم ثبت شده برای سال ۲019 می تواند کوتاه مدت 
باشــد چرا که فروش خودروهای نو و دست دوم همچنان که روند 

شیوع بیماری همه گیر ادامه دارد، افزایش یافته است.
آی اچ اس مارکت همچنین اعالم کرد که مسافتی که خودروها در 

ایاالت متحده طی کرده اند بیش از 
1۳ درصد در سال ۲0۲0 کاهش یافته 
است در حالی که بیش از 15 میلیون 
وسیله نقلیه یعنی حدود 5.6 درصد از 

کل وسایل نقلیه از بین رفته است.
به گفته این شرکت، به طور معمول، 
چنین نــرخ باالی ضایعــات باعث 
کاهش میانگین سن خودرو می شود.

اما مســافت کمتری که بر اساس 
مایل پیموده شــده، همراه با فروش 
کمتر خودرو در طی همه گیری، نتیجه معکوس داشته و  متوسط 

سن خودروها را از 11.9 سال در سال ۲019 افزایش داده است.
محققان IHS همچنین گفتند که کمبود مداوم تراشه که منجر به 
کاهش تولید خودرو شد، منجر به کاهش موجودی فروشنده ها و تورم 
قیمت خودروها و در نتیجه باعث افزایش همزمان قیمت خودروهای 
دست دوم شده است. این شرکت گفت که این عوامل می تواند باعث 

شود که میانگین سن خودرو در سال ۲0۲1 کاهش یابد.

خودروسازی  های  شــرکت 
هیوندای موتور و شرکت جنرال 
موتورز اعالم کردند که در حال 
تالش برای ساخت خودروهای 

پرنده هستند. 
شرکت کره ای هیوندای ابراز خوش 
بینی کرد که می تواند سرویس تاکسی 

هوایی را از سال ۲0۲5 فعال کند.
این در حالی است که یکی از مدیران 
شــرکت آمریکایی جنرال موتورز نیز 

اعالم کرد که ممکن اســت شرکت های خدمات تاکسی هوایی تا 
سال ۲0۳0 نتوانند از موانع فنی و نظارتی عبور کرده و به تجاری سازی 
برسند.بر اساس این گزارش، ساخت خودروهای پرنده با آالیندگی صفر 
که مانند هلی کوپتر بلند شده و فرود می آیند و برای حمل مسافر و بار 
استفاده می شوند، توسط تعدادی از استارتاپ ها و همچنین سازندگان 
هواپیما و خودرو پیگیری می شود، اما برای رسیدن به سودآوری، راه 
طوالنی در پیش اســت. خوزه مونوز، مدیر عملیات جهانی شرکت 

هیوندای، در مصاحبه ای که روز دوشنبه 
منتشر شــد، گفت: هیوندای از جدول 
زمانی خود که قباًل برای وسایل نقلیه 
هوایی اعالم کرده بود، جلوتر اســت.
مونوز که مدیر عامل شرکت هیوندای 
در منطقه آمریکای شمالی نیز محسوب 
می شود، قباًل گفته بود که تاکسی های 
هوایی شهری تا ســال ۲0۲۸ و شاید 
زودتــر از آن در فــرودگاه های بزرگ 
ایاالت متحده فعالیت خواهند کرد. وی 
روز دوشــنبه به رویترز گفت که این امر احتماالً پیش از سال ۲0۲5 
اتفاق می افتد.مونوز گفت: ما این بازار را یک فرصت قابل توجه برای 
رشد می دانیم.هیوندای در حال تولید تاکسی های هوایی است که با 
باتری های الکتریکی کار می کنند و می توانند پنج تا شش نفر را از 
مناطق شهری پر ازدحام به فرودگاه ها منتقل کنند.دیگر خودروسازانی 
که اتومبیل های پرنده را به تنهایی یا با شــرکت های نوپا در دست 

ساخت دارند شامل شرکت تویوتا، دایملر و جیلی می شوند.

 میانگین سن خودرو در آمریکا
 به رکورد 12/1 سال رسید

 تصمیم جدی هیوندای و جنرال موتورز
 برای ساخت خودروهای پرنده 


