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 پيش فروش مشاركت در توليد محصوالت 
سايپا از 30 دی ماه

 به گزارش تجارت؛ گروه خودروس��ازي س��ایپا بر اساس تعهدي 
که در مورد پیش فروش متناوب و هفتگي محصوالت خود داده 
اس��ت، از روز پنج ش��نبه )30 دي ماه( س��اعت 8 صبح و به مدت 
دو روز پیش فروش یک س��اله و پیش فروش مش��ارکت در تولید 

محصوالت خود را آغاز مي کند.
در طرح پیش فروش یک ساله گروه خودروسازي سایپا 6 محصول 
که شامل شاهین G، کوییک S، کوییک R با گیربکس معمولي، 
 M13 موتور SE1۵1 و سایپا S کوییک با گیربکس معمولي، ساینا
است، عرضه خواهد شد. همچنین در طرح پیش فروش مشارکت 
در تولید محصوالت گروه خودروسازي سایپا، 6 محصول یاد شده 

عرضه مي شود.
 متقاضی��ان محص��والت س��ایپا مي توانن��د از طری��ق س��ایت
 https://saipa.iranecar.com در یک��ي از روش ه��اي پیش 
فروش یک س��اله و پیش فروش مش��ارکت در تولید و یا هر دو 
روش ثبت نام کنند؛ بر این اس��اس ابتدا قرعه کش��ي روش پیش 
فروش یکساله انجام مي شود و در صورت منتخب شدن در قرعه 
کش��ي مذکور، متقاضي در قرعه کش��ي مشارکت تولید، شرکت 
داده نخواهد ش��د. از این رو در صورت منتخب نش��دن در روش 
پیش فروش یک س��اله، متقاضیان در قرعه کش��ي مشارکت در 
تولید ش��رکت داده خواهند ش��د. الزم به ذکر است در صورتي که 
متقاضیان در یکي از روش هاي فروش شرکت کرده باشند، صرفا 

در قرعه کشي همان روش شرکت داده خواهند شد.
فهرست انتخاب شدگان نهایي از طریق سایت فروش اینترنتي 
سایپا ظرف مدت یک روز پس از اتمام قرعه کشي اعالم خواهد 
شد. بدین جهت پس از اعالم نتایج قرعه کشي، منتخبین در هر 
دو روش پیش فروش یکساله و مشارکت در تولید بایستي ظرف 
مدت سه روز نسبت به واریز وجه علي الحساب قیمت خودرو اقدام 
کنند. طرح های فروش س��ایپا که هر سه ش��نبه اعالم می شود، بر 
اساس »سه شنبه های سایپایی« است که گروه خودروسازی سایپا 
در راستای اصالح قیمت خودرو به مردم وعده داده است؛ لذا این 
طرح ملی تا آرامش بازار و حذف دالالن خودرو ادامه خواهد داشت. 
در راستاي آرامش بخشي به بازار خودرو، پیش فروش یک ساله 
و پیش فروش مشارکت در تولید محصوالت گروه خودروسازي 

سایپا، از روز پنجشنبه هفته جاری)30دي ماه( آغاز مي شود.
به گزارش س��ایپانیوز، گروه خودروس��ازي سایپا بر اساس تعهدي 
که در مورد پیش فروش متناوب و هفتگي محصوالت خود داده 
اس��ت، از روز پنج ش��نبه)30 دي ماه( س��اعت 8 صبح و به مدت 
دو روز پیش فروش یک س��اله و پیش فروش مش��ارکت در تولید 

محصوالت خود را آغاز مي کند.

گروه صنعت و تجارت: 20 دی ماه در نتيجه تصادف زنجيره ای در 
خوزستان بيش از ۵0 نفر مصدوم و كشته شدند. وزير صنعت، 
معدن و تجارت پس از گذشـت حدود 10 روز از حادثه تصادف 
بهبهان با اخذ گزارش اوليه فنی، در نامه هايی جداگانه به وزير راه 
و شهرسازی و رئيس هيات عامل ايدرو، خواستار بررسی دقيق 
اين حادثه شد. مساله ای كه در اين سانحه موجب شگفتی شد، 
باز نشـدن ايربگ  حتی يك خودرو بود. براسـاس گزارش های 
منتشر شده درباره اين حادثه كيسه هوای هيچ يك از خودروهای 
ايرانی اين سانحه باز نشده كه همين موضوع انتقادات زيادی به 

همراه داشته است.
در روزهای گذش��ته ماجرای این تصادف به س��وژه ای داغ برای 
رسانه ها تبدیل شده و اظهار نظر مقامات پلیس راهور نیز سبب شد 
تا تنها مقصر این حادثه و فوت چند نفر از هموطنان خودروسازان 
معرفی شوند. به بیانی مسئوالن پلیس راهور اعالم کردند که به 
دلیل ضعف ایمنی و عدم استاندارد بودن خودروها، کیسه هوای 
خودروهای حاضر در تصادف باز نش��ده اند. آنچه در این میان بر 
حساس��یت های مس��اله افزوده گفته های دو مس��وول در پلیس 
راهور کش��ور بود به طوری که ابتدا س��ردار س��ید کمال هادیانفر، 
 رئیس پلیس راهور کشور بیان  داشت »در حادثه بهبهان، کیسه 
هوای هیچ خودرویی باز نش��د«. پس از آن نیز عین اهلل جهانی، 
مع��اون اجتماع��ی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا اعالم کرد 
ک��ه »کیس��ه هوای هیچ یک از 27 م��دل خودروی ایرانی در این 

تصادف باز نشده است«.
در این زمینه مدیرکل نظارت بر اجرای اس��تاندارد صنایع فلزی 
س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران نیز از مکاتبه  این س��ازمان با پلیس 
راهور ناجا خبر داد تا گزارش مربوطه را در اس��رع وقت در اختیار 
این س��ازمان قرار دهد و عالوه بر آن به آنها اجازه دهند یک تیم 
تخصصی برای بررسی فنی خودروها در پارکینگ مربوطه اعزام 

کنند. پیمان پیرایش تصریح کرد: در صورتی که در بررس��ی های 
فنی محرز شود خودروسازان برخالف تعهدات شان عمل کرده اند، 
به طور قطع برخورد قضایی با آنها انجام خواهد شد. وی درخصوص 
شائبه های طرح شده مبنی بر احتمال دستکاری ایربگ از سوی 
صاحبان خودروها، اظهار داشت: ایربگ خودرو در سمت سرنشین 
را می توان غیرفعال کرد، زیرا اگر کودک خردسال یا نوزاد در آن 
بنشیند، باز شدن ایربگ می تواند به کودک آسیب بزند. این مقام 
مسول سازمان ملی استاندارد اضافه کرد: بخشی از ایربگ ها تولید 
داخل هستند، اما برخی از قطعات ایربگ ها از خارج کشور تامین 

می شود که در خصوص آن قطعات نیز باید بررسی های الزم انجام 
شود. محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن همگن قطعه سازی 
کشور در گفتگو با ایرنا می گوید: ترجیح بر این است که ابتدا نتیجه 
بررسی های کارشناسانی که در صحنه حاضر شده و خودروها را 
مورد واکاوی قرار داده اند، مشخص شود. وی بیان داشت: تاکنون 
اعالم ش��ده برخی خودروهای حاضر در حادثه از مدل های قبل 
از س��ال 91 بوده و از ایربگ برخوردار نبودند و همچنین فرهنگ 
غلطی وجود دارد که کیس��ه های هوا از س��وی صاحبان خودروها 
باز می ش��ود تا مبلغی بابت هزینه های س��نگین ش��ارژ یا تعویض 

آن پرداخت نکنند. نجفی منش در عین حال خاطرنشان کرد: باز 
شدن ایربگ  خودروها به طور معمول در تصادف از روبه رو اتفاق 
می افتد، اما همچنان که گفته شد ترجیح بر این است که صبر کنیم 
تا نتیجه کار کارشناسی مشخص شود. وی، به تصادف رانندگی 
علی دایی اس��طوره فوتبال ایران در چند س��ال گذش��ته اشاره کرد 
که با وجود حضور در یک خودروی شاسی بلند خارجی و برخی از 
جنبه های این خودرو عمل نکرد. رئیس انجمن همگن قطعه سازی 
کشور ادآور شد: اینکه ایربگ خودروها در تصادفات عمل نکند در 
سال های گذشته مسبوق به سابقه است و به دالیل مختلفی باز 
می گ��ردد، ام��ا نکته ای که وجود دارد تاکنون حتی یک گزارش از 
پلیس در این زمینه و باز نشدن کیسه های هوا اعالم نشده است. 
وی تاکید کرد: درخواست ما از پلیس این است که آنالیز گزارش 
تصادفات و اینکه مشکل در تصادف مربوط به راننده، خودرو، جاده 
و غیره بوده را به ما بدهند تا بتوانیم با یافتن ریشه مشکالت، برای 

پیشگیری از حوادث احتمالی بعدی روی آنها کار کنیم.
همچنین احمد نعمت بخش نیز به عنوان دبیر انجمن خودروسازان 
در رابطه با این حادثه گفته است: بررسی ها نشان می دهد در این 
حادثه 60 خودرو به هم برخورد کردند که باعث فوت  و مجروح 
ش��دن  تعدادی از هموطنان ش��ده اس��ت. وی با اعالم اینکه 1۵ 
خودروی حادثه دیده در این حادثه متعلق به ایران خودرو و 23 خودرو 
برای شرکت سایپا بوده است، افزود: در بخش خودروهای سایپا 
2وانت نیسان، 3 خودروی پیکاپ، 3 خودروی ال 90 و 1۵ پراید 
درگیر حادثه شده اند . در مجموع عدم آسیب دیدگی خودروهای 
ال 90 از روبه رو باعث شده تا ایربگ های آنها عمل نکند. از میان 
1۵ خودروی پراید هم 11 خودرو به دلیل سال ساخت تولید فاقد 
ایربگ بودند. دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: در این 
حادثه از محصوالت سایپا 8 خودرو دارای ایربگ بوده اند که چون 

برخورد از عقب صورت گرفته  ایربگ ها عمل نکرده اند. 

فاطمی امین با وزیر راه و رییس هیات عامل ایدرو نامه نگاری کرد؛

ضرب االجل وزیر صمت برای بررسی دالیل حادثه بهبهان

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

احتمال افزایش ۸00 درصدی مالیات سیگاربرنامه ریزی برای صادرات ۸ میلیارد دالری به روسیه
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: برنامه 
حداقلی را تعریف کرده ایم که بر اساس آن تا 4 سال آینده صادرات ما به روسیه 
به 7.۵ میلیارد دالر برسد یعنی 1۵ برابر افزایش پیدا کند. به گزارش شبکه خبر، 
علیرضا پیمان پاک گفت: مراودات تجاری روسیه با دنیا حدود 600 میلیارد دالر 
اس��ت، اما س��هم ایران از واردات 300 میلیارد دالری روس��یه، از حدود 3۵0 تا 
400 میلیون دالر بیش��تر نیس��ت. پیمان پاک با بیان اینکه اقتصاد روس��یه و ایران 
می تواند مکمل هم باش��د، افزود: ایران ظرفیت خوبی در بخش های مختلف از 

جمله کش��اورزی برای صادرات و تأمین کاالها و محصوالت مورد نیاز روس��یه دارد و می تواند بخش عمده ای از 
واردات 8 میلیارد دالری روسیه در بخش کشاورزی را تأمین کند. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به لزوم 
فراهم ش��دن و توس��عه زیرس��اخت های الزم برای صادرات افزود: برنامه ما افزایش دو برابری صادرات غیرنفتی 
کش��ور و رس��اندن آن به عدد 70 میلیارد دالر اس��ت و ظرفیت های خوبی برای رس��یدن به این هدف داریم. معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن مهم ش��مردن طرح کریدور ش��مال - جنوب در توس��عه روابط اقتصادی ایران 
و روس��یه گفت: ما در حوزه های صنعت و کش��اورزی و نفت و پتروش��یمی و گردش��گری ظرفیت های خوبی برای 

توسعه روابط و تقویت همکاری ها با روسیه داریم.

رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصوالت دخانی از احتمال 
افزایش 800 درصدی مالیات سیگار در کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد. به گزارش 
ایسنا، محمدرضا تاجدار در واکنش به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره تصویب دوباره 
مالیات نخی برای سیگار، گفت: تصویب مجدد مالیات نخی در کمیسیون تلفیق مجلس 
شورای اسالمی بدون توجه به تجمیع عوارض و مالیات در قالب قانون دائمی ارزش 
افزوده و پیش بینی افزایش پنج درصدی واحد درصدی ساالنه در آن که از سیزدهم 
دی ماه اجرایی شده قابل تامل است. وی افزود: بنا بر اطالعاتی که به دست ما رسیده، 

مبنای تصمیم گیری، ارائه اطالعات یک پژوهش غیر قابل استناد و غیرقابل انتشار از سوی پیشنهاددهندگان در جلسه 
بوده است. البته بازهم همانند گذشته و برخالف نص صریح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، هیچ گونه نظرخواهی 
از انجمن تخصصی هنگام بررسی و تصویب آن نشده است. به گفته تاجدار، تولیدکنندگان داخلی برندهای ایرانی سیگار 
در پرداخت عوارض و مالیات مصوب فعلی با مشکالت جدی مواجه هستند. وی با اشاره به افزایش 800 درصدی مالیات و 
عوارض سیگار درصورت تصویب این مصوبه، تصریح کرد: در این شرایط فقط با رونق قاچاق از تولیدکنندگان محصوالت 
دخانی در کشورهای همسایه از جمله امارات متحده عربی، عمان، عراق، آذربایجان و غیره حمایت خواهد شد و سیگار 

قاچاق با نرخ های بسیار پایین تری در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات پروژه 
بهسازی و آسفالت معابر شهر هرسین

 ش��هرداری هرس��ین در نظر دارد مناقصه عمومی انجام عملیات پروژه بهس��ازی و آس��فالت معابر شهر هرسین به شماره
 ) 200000۵2۵3000008 ( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت ) ستاد (   به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه درسامانه  تاریخ 1400/11/02 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 19 

روز چهارشنبه تاریخ 1400/11/13 
مهلتزمانیارائهپیشنهاد:ساعت 13 روز یکشنبه تاریخ 1400/11/24
زمانبازگشاییپاکتها:ساعت 8 صبح روز دوشنبه تاریخ  1400/11/2۵

اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدریافتاطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهو
ارائهپیشنهادات:    الف : آدرس : شهر هرسین – بلوار سپاه پاسداران – شهرداري هرسین ) واحد امور قراردادها(، 

تلفن :  4۵124440-1 ) 083 ( 
اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه: مرکز تماس : 41934-021 

دفترثبتنام: 88969737 و 8۵193768

 هوشنگ علی احمدی-  سرپرست شهرداری هرسين

ول(
تا
)نوب

آگهی حراج عمومی 
شهرداری گرگان با استناد به ماده 29 آئین نامه معامالت شهرداری  در نظر دارد نسبت به اجارهواحدهایتجاریسطحشهرازطریقحراجآنالین)سامانه
س�تاد(برمبنایپایهقیمتکارشناس�ی اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ )انتش��ار آگهی( 1400/10/29 لغایت آخر وقت اداری مورخ 1400/11/19 
به س��ایت ش��هرداری گرگان به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir مراجعه و از ش��رایط و نحوه واگذاری موضوع آگهی اطالع حاصل نموده و در صورت تمایل 
 به ش��رکت در حراج، با رعایت ش��رایط اس��ناد و مدارک مورد نیاز حراج آنالین، به ش��رح ذیل در مورخ 1400/11/19 روز سه ش��نبه )همان روز( زمان برگزاری راس

 ساعت 14:1۵ )بعد از ظهر( از طریق برگزاری حراج آنالین با بهره گیری از سامانه، به صورت الکترونیکی واگذار نماید. 
تلفنتماس: 322407۵2 – 32241320- 017 



محمدرضاسبطی–شهردارگرگانشناسهآگهی:1264178

فراخوان مناقصه عمومی
زیر سازی روستای گاوخانه

 دهیاری گاوخانه در نظر دارد مناقصه عمومی زیرس�ازیروس�تای
گاوخانه به شماره فراخوان20000947۵3000011 را از طریق سامانه 
ت��دارکات الکترونیکی دولت برگ��زار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت 
 ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت)س��تاد( به آدرس

www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبل مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1400/11/02می باشد .

مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:1400/11/12

مهلتزمانیارائهپیشنهاد:1400/11/23
زمانبازگشاییپاکتها:1400/11/24

اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در 
خص��وص اس��ناد مناقصه و ارائه پاک��ت های الف:آدرس دهیاری گاوخانه 

09188610932
اطالعاتتماسس�امانهس�تادجهتانجاممراحلعضویت

درسامانه:
مرکز تماس:88969737،8۵193768

تاریخانتشارنوبتاول:1400/11/02
تاریخانتشارنوبتدوم:1400/11/09

دهیاریگاوخانه

ول(گاوخانه
تا
)نوب

w w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r

 آخري��ن اخب��ار و تحلي��ل روز اقتص��ادي را 
در پاي��گاه اينترنت��ي تجارت آن�الين بخوانيد

آگهي  مناقصه عمومي دو مرحله اي 
شماره: ۸۲6/1400/05

شرکتپاالیشگازسرخونوقشم در نظر دارد کاالي موضوع مناقصه با مشخصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(WWW.SETADIRAN.IR و  برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي تامین نماید. 
موضوعمناقصه: خرید یک دستگاه کامیون شاسی چهار سیلندر دیزلی و ساخت و نصب تجهیزات آتش نشانی به تعداد 1 دستگاه مربوط به تقاضاهاي شماره 3018800237 و 3023۵002۵2

مدتزمانتحویل: حداکثر سه ماه  
)فقطکاالیایرانیوساختداخلموردتاییدمیباشد(

برآوردمناقصه:بیست و دو میلیارد ریال ) 22.000.000.000ریال(
مبلغتضمینفرآیندارجاعکار:یک میلیارد و یکصد میلیون ریال )1.100.000.000 ریال( می باشد که می بایست به صورت نقدي یا به صورت تضمین مطابق ماده 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتی باشد. چنانچه تضمین نقدي باشد، رسید بانکي واریز شده به حساب 
س��یبا این ش��رکت به ش��ماره IR32-0100-0040-0101-1904-0255-64 به نام تمرکز درآمد ش��رکت پاالیش گاز س��رخون و قش��م نزد بانک مرکزی واریز و حواله آن همراه با اس��ناد مناقصه ارس��ال گردد. لذا از کلیه مناقصه گران واجد ش��رایط دعوت می گردد از تاریخ 
انتشار آگهی و طبق برنامه زمانی جدول ذیل با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران و سایراسناد و مدارک مناقصه اقدام نمایند. پس از تکمیل فرمهاي ارزیابی کیفی مناقصه گران، به همراه کلیه مدارک و اسناد 

خواسته شده در بند »ه�« فراخوان مناقصه که میبایست ابتدا توسط صاحبان امضاء مجاز، مهر و امضاء شوند در موعد مقرر در سامانه ستاد بارگذاري گردد.

شرحردیف
بارگذاري اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( توسط مناقصه گزار         1400/10/22  لغایت  11400/11/03
مهلت دریافت اسناد ارزیابي کیفي از سامانه ستاد توسط مناقصه گر                                         -------   لغایت  21400/11/14
بارگذاري اسناد ارزیابي کیفي در سامانه ستاد توسط مناقصه گر                                               -------   لغایت  31400/11/28
ارزیابی کیفی مناقصه گران و اخذ مصوبه                                                                                 1400/11/30  لغایت  41400/12/08
بارگذاري اسناد مناقصه و ارسال دعوتنامه براي واجدین صالحیت توسط مناقصه گزار           1400/12/09   لغایت   ۵1400/12/11
دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد توسط مناقصه گر                                                          -------   لغایت   61400/12/1۵
بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه ستاد توسط مناقصه گر و تحویل اصل ضمانتنامه                -------   لغایت  71400/12/28
بازگشایي پاکت تضمین و پیشنهادات فني مناقصه گران                                                                          81401/01/16
بازگشایي پیشنهادات مالي متعاقبًا اعالم مي گردد.9

معیارهايارزیابيکیفيمناقصهگران:

استانداردهای تولید : 10 امتیازارزیابي مشتریان قبلي و حسن شهرت : 2۵0 امتیارتوان مالي : 300 امتیاز

تضمین کیفیت خدمات و محصوالت : 100 امتیازداشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر:240 امتیازحسن سابقه : 100 امتیاز
حداقل امتیاز کیفي قابل قبول 600 امتیاز مي باشد.

امضاءالکترونیکیکلیهاسناددرتمامیمراحلمناقصهالزامیاستدرغیراینصورتبهپیشنهاداتواصلهترتیباثردادهنخواهدشد.
نامونشانيمناقصهگزار:بندرعباس،  کیلومتر 20 جاده میناب، دوربرگردان دوم به سمت بندرعباس، بعد از پلیس راه، سمت راست، بلوار شهید حسن ذاکري، شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم

تلفنهايتماسجهتبرقراريارتباط: 40 و 32192230-076 و  076-32192264
WWW.NIGC-SQGC.IRWWW.SHANA.IRWWW.IETS.MPORG.IRWWW.SETADIRAN.IR  :فراخوان مناقصه در پورتال هاي زیر قابل مشاهده خواهد بود

روابط عمومي شركت پااليش گاز سرخون و قشم 


شناسهآگهی:1261062

شرکتپاالیشگازسرخونوقشم

دوم
ت
نوب


