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 تحقق 99 درصدي برنامه 
توليد وزارت صمت در سايپا

  

ش��هره حقی-تجارت:س��ایپا در دو ماه ابتدایي س��ال جاري افزایش 
تولید را ادامه داده و توانس��ته در فروردین ماه، روزانه ۱3۰3 دس��تگاه 
خودرو و در اردیبهشت ماه ۱۵۲3 دستگاه خودرو تولید کند و در هفته 
پایاني اردیبهشت ماه تولید به صورت روزانه به ۱۷3۰ دستگاه خودرو 
رسیده است.گروه خودروسازي سایپا در راستاي فرمایشات مقام معظم 
رهبري در ارتباط با تقویت تولید دانش بنیان و بر اساس یکي از بندهاي 
فرمان 8 ماده اي رئیس جمهور به منظور افزایش ظرفیت تولید و بهبود 
کیفیت، این مهم را در دستور کار خود قرار داده و توانسته در بهمن 
و اسفند ماه سال گذشته به ترتیب ۱۰۶۰ و ۱۱۲3 دستگاه خودرو به 
 صورت روزانه تولید و روانه بازار کند و روند افزایشي تولید را داشته باشد.

در خص��وص خودروه��اي ناق��ص در دي م��اه ۱۴۰۰ تعداد ۷9۲۶۴ 
دس��تگاه در پارکین��گ ای��ن ش��رکت موج��ود بوده که ش��مار این 
خودروها در اس��فند ماه س��ال گذش��ته به حدود ۴3۰۰۰ دس��تگاه 
کاه��ش یافته تا ش��اهد تحق��ق ۱۰۰ درصدي هدف تعیین ش��ده 
 در رابط��ه ب��ا کاهش تعداد این خودروها طي س��ال ۱۴۰۰ باش��یم.

همچنین تعداد خودروهاي ناقص در اردیبهش��ت ماه س��ال جاری 
از حدود 3۱ هزار دس��تگاه به حدود ۲۵ هزار دس��تگاه کاهش یافته 
)کاه��ش حدود ۶۰۰۰ دس��تگاه( تا ش��اهد کاهش ح��دود ۱8۰۰۰ 
دستگاه خودروي ناقص در پارکینگ هاي گروه خودروسازي سایپا 
تا پایان اردیبهش��ت س��ال جاري نسبت به اسفند ۱۴۰۰، باشیم و به 
 زودي تعداد خودروهاي مذکور به ۲۰ هزار دس��تگاه خواهد رس��ید.

تعهدات کلي گروه خودروسازي سایپا در سال ۱۴۰۱ معادل ۱9۴ هزار و 
9۱3 دستگاه خودرو و تعهدات معوق آن معادل ۶ هزار و ۱9۰ دستگاه خودرو 
 است که نشان از کاهش قابل توجه تعهدات معوق این شرکت را دارد.

در رابطه با تولید تجمیعي گروه خودروسازي سایپا طي سال ۱۴۰۱ 
نیز حدود ۵۶ هزار دستگاه خودرو تولید شده است که بر اساس برنامه 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در این بخش تاکنون  99 درصد 
برنامه محقق ش��ده که از این تعداد تولید حدود ۵۰ هزار دس��تگاه 
براس��اس تولید به صورت نرخ »عبور مس��تقیم« حدود 9۰ درصدي 

انجام شده است.

اخبار کوتاه

صنعت و تجارت

رفع نگرانی بخش معدن از شیوه نامه جدید واردات ماشین آالت معدنیدولت به دخالت خود در صنعت خودرو پایان دهد
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید به دخالت 
خ��ود در صنع��ت خ��ودرو پایان دهد، عنوان کرد: دولت باید تنها به عنوان سیاس��ت 
گذار کالن و ناظر بر قیمت و کیفیت خودرو در صنعت خودرو حضور داش��ته باش��د. 
سیدحمیدرضا کاظمی در گفتگو با خبرخودرو ضمن تاکید برواگذاری سهام دولتی 
خودروس��ازان به بخش خصوصی اظهار داش��ت: اگرچه تصمیم به واگذاری س��هام 
خودروسازان به بخش خصوصی تصمیمی دیرهنگام است اما خودروسازی کشور 
باید هر چه س��ریع تر به س��مت خصوصی س��ازی حرکت کند. وی با تاکید بر اینکه 

صنعت خودرو باید به شکل واقعی به بخش خصوصی واگذار شود گفت: خصولتی بودن به نحوی که صنعت خودرو در 
رعیت و قدرت دولت و سهامداری شرکت های دولتی باشد مشکلی را حل نمی کند. بنابراین خودروسازی کشور باید 
به معنای واقعی به بخش خصوصی واگذار شود تا در رقابت با بازار جهانی خودرو قرار گرفته و از نظر کیفیت و قیمت به 
نحوی عمل کند که بتواند با خودروسازان دنیا رقابت کند. این مهم در بلندمدت محقق می شود. این نماینده مجلس 
خاطرنشان کرد: مادامی که صنعت خودرو به معنای واقعی به بخش خصوصی واگذار نشود و دولت بر خودروسازان 
تصدی گری کند مشکالت صنعت خودرو حل نخواهد شد. بنابراین وقت آن رسیده که دولت به دخالت خود در صنعت 

خودرو پایان داده و به عنوان سیاست گذار و ناظر حضور داشته باشد.

ریی��س خان��ه مع��دن ایران گفت: ب��ا تعامل وزارت صمت و خانه معدن ایران نگرانی 
فعاالن معدنی نسبت به شیوه نامه جدید واردات ماشین آالت معدنی برطرف شد و 
در این زمینه، تصمیمات آخرین جلسه ستاد تسهیل فصل الخطاب است. محمدرضا 
بهرامن در گفتگو با ایرنا افزود: پیرو درخواست خانه معدن ایران در تاریخ 3۱ اردیبهشت 
۱۴۰۱ از وزیر صمت درخصوص چالش های اجرایی کردن ابالغیه شیوه نامه واردات 
ماشین آالت معدنی که به تازگی توسط وزارت صمت به روسای سازمان های صمت 
اس��تان ها ابالغ ش��ده بود. وی بیان داش��ت: در جلسه با سرپرست دفتر ماشین آالت و 

تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی وزارت صمت، کارشناسان آن حوزه و همچنین رئیس و اعضای هیات مدیره 
خانه معدن ایران و بنا به درخواست خانه معدن ایران برگزار شد، با هدف هم افزایی در جهت توسعه فعالیت های معدنی 
و حمایت از ساخت داخل ماشین آالت معدنی مقرر شد، تصمیمات اتخاذ شده در آخرین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید )صورتجلسه شماره ۶۰/۴3۲۱۶ مورخ هفتم اردیبهشت ماه( در این خصوص عینا عملیاتی و اجرا شود. رییس خانه 
معدن ایران ادامه داد: در این جلسه مقرر شد به منظور حمایت از چگونگی تامین ماشین آالت معدنی مورد نیاز فعاالن 
بخش معدن در کشور، از تولیدکنندگان داخل با توانمندی ایمیدرو و صندوق بیمه فعالیت های معدنی با هدف حمایت 

از معدنکاران و باال بردن وضعیت تولید سازندگان ماشین آالت معدنی استفاده کامل به عمل آورده شود.

 گ�روه صنع�ت و تجارت: »تمام کاال های حوزه لوازم خانگی که 
ش�امل طرح مبارزه با قاچاق کاال می ش�وند، شناس�ه کاال و کد 
رهگيری را دریافت کردند.« این بخشی از صحبت های محسن 
شکراللهی، مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است. آنطور که مشخص است، دولت 
س�يزدهم اراده ج�دی برای تعيي�ن وضعيت کاالهای قاچاق و 
مبارزه با آنها دارد. آنطور که مس�ئوالن وزارت صنعت، مدن و 
تجارت می گویند تاکنون نزدیك به 40 هزار شناسه کاال برای 
کاال های لوازم خانگی صادر ش�ده اس�ت. از سال 99 به این سو 
نيز تقریباً به صورت تجميعی 22 ميليون کد رهگيری برای لوازم 
خانگی توليد داخل و کاال هایی که به صورت رسمی داخل کشور 
می شوند ثبت شده و حتی کاال های کوله بری هم ملزم هستند 
شناس�ه کاال و کد رهگيری را از س�امانه جامع تجارت دریافت 
کنند. همه کاال هایی که دارای کد رهگیری هستند باید ضمانت 
هم داشته باشند یعنی مصرف کننده بتواند از طریق کد مشخص 
شده درسامانه جامع تجارت یا نرم افزاری که از طرف سامانه جامع 
تجارت وجود دارد اصالت دار بودن یا تقلبی بودن کاال را تشخیص 
دهد. از طرف دیگر باید گفت که تولیدکنندگان کاال های داخلی با 
اصالت ملزم به ثبت کد رهگیری شده اند و قانون جدید که اصالح 
قانون مبارزه با قاچاق است این امکان را می دهد که طبق آن بتوان 
افرادی که خدمات دهنده کاالی قاچاق هستند جرم انگاری شوند. 
به این ترتیب رویه گذشته کاال های قاچاق می توانستند در شبکه 
رسمی کشور بدون جرم انگاری فعالیت داشته باشد، اصالح شده 

و متخلفان به سادگی قابل شناسایی خواهند بود.
در این میان آن چه مش��خص اس��ت وظیفه وزارت صمت کمک 
به تفکیک کاالی با اصالت از کاالی قاچاق و تقلبی است و بحث 
شناسه کاال، کد رهگیری، سامانه ای که برای گارانتی و ضمانت 
آماده شده در راستای این بوده است. زیرساخت های حقوقی و فنی 

برای شروع طرح مبارزه با قاچاق کاالی لوازم خانگی در کشور آماده 
است، اما بدون ورود جدی نهاد های نظارتی و همگرایی که الزمه 
این کار است، اجرای دقیق این طرح محقق نخواهد شد. زیرساخت 
حقوقی همین اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال است، زیرساخت 
فنی آن هم سامانه اصالت سنجی است که در اختیار مردم قرار خواهد 
گرفت. از طرف دیگر معاون وزیر صمت در جمع خبرنگاران از آغاز 
طرح مبارزه با کاالهای قاچاق و تقلبی حوزه لوازم خانگی خبر داد 
و گفت: دو هزار و ۲۰۰ قلم کاال به بازار ارائه شده که بیشتر آن ها 
بیش از یک س��ال اس��ت که با همراهی تولیدکنندگان و تشکل ها 
افزایش قیمت نداشته اند. محمدمهدی برادران با اشاره به پیشرفت 

۶۱ درص��دی پ��روژه مب��ارزه با کاالی قاچاق و تقلبی لوازم یدکی و 
قطعات خودرو، بیان کرد: استان های تهران، همدان، هرمزگان و 
مرکزی بیشترین همکاری را با این طرح داشتند. وی همراهی خوب 
تولیدکنندگان و رش��د ش��اخص ها در حوزه ثبت شناسه و فاکتور را 
مورد توجه قرار داد و افزود: ثبت فاکتور قطعات خودرو در س��امانه 
جامع تجارت تا 3۱ اردیبهش��ت ماه رش��د ۱۰ درصدی داشته است 

که نشان از این همراهی و روند مثبت طرح دارد.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز وزارت صمت تصریح کرد: 
۱۵ خردادماه حداکثر زمانی است که واحدهای تولیدی باید به طرح 
شناس��ه کاال بپیوندند و از ۱۵ خرداد تولید کاالهایی که شناس��ه و 

کد رهگیری ندارند، باید متوقف شود. برادران همچنین از استان ها 
خواست که واحدهای تولیدی را برای پیوستن به این طرح فعال 
کرده و همچنین به واحدهای بدون مجوز، مجوزهای الزم را ارائه 
دهند. وی ادامه داد: مرحله دوم طرح مبارزه با قاچاق کاال از این هفته 
اجرایی شده است و در این مرحله وارد حوزه لوازم خانگی شده ایم، 
سطح اول مبارزه با قاچاق کاال در حوزه قطعات یدکی خودو بود که 
پیشرفت خوبی در حدود ۶۱ درصد داشته است و تداوم دارد. معاون 
صنایع عمومی وزارت صمت، با یادآوری این که با همراهی انجمن 
تخصصی لوازم خانگی زیرساخت هایی از پیش برای این موضوع 
فراهم شده بود، تأکید کرد: بیشتر محصوالت دارای کد شناسه و 
کد رهگیری هستند و تولیدات داخلی نیز رصد می شوند، اکنون با 
کمک رسانه ها باید همراهی مردم را افزایش دهیم که با افزایش 
کیفیت تولیدات داخلی و تمهیدات انجام شده این موضوع نیز انجام 
خواهد شد. برادران، تصریح کرد: روند روبه رشد تولید لوازم خانگی 
در ماه های اخیر با اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال افزایش خواهد 
داشت و به موفقیت های بیشتری خواهیم رسید. رئیس ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز وزارت صمت با تأکید بر این که مردم در موقع 
خرید لوازم خانگی به شناسنامه کاال )کد شناسه( توجه داشته باشند، 
افزود: هر کاالی لوازم خانگی نیز یک کد رهگیری دارد که باعث 
متمایز شدن آن می شود، این کد در تمامی مراحل، قابل رهگیری 
برای اصالت کاال و قابل استفاده در ضمانت نامه و قابل رصد و پایش 
اس��ت. وی با اعالم این که برای کاالهای وارداتی نیز دریافت کد 
رهگیری انجام می شود، عنوان کرد: این کد رهگیری قابلیت رصد 
دارد و کاالهای وارداتی را از کاالهای قاچاق و تقلبی متمایز می کند. 
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز وزارت صمت تصریح کرد: 
هرگونه همراهی و کمک در ورود کاالی قاچاق و تقلبی به کشور 
)شامل بیمه کاال، عرضه و ضمانت و....( در حکم مساعدت در کاالی 

قاچاق است و مشمول برخورد قانونی می شود.

طرح مبارزه با کاالهای قاچاق و تقلبی آغاز شد؛

عزم جدی در حمایت از صنعت لوازم خانگی

مناقصه عمومی یک مرحله ای 

 دهی��اری حاج��ی اب��اد در نظ��ر دارد فراخوان دیوارس��احلی  دهیاری به ش��ماره 
۲۰۰۱۰9۵۵۱۵۰۰۰۰۰۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 

نماید .
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری فراخ��وان از دریاف��ت و تحوی��ل اس��ناد فراخ��وان تا 
 بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه الکترونیکی دولت) س��تاد( به آدرس

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
 متقاضیان شرکت در فراخوان  در صورت عدم عضویت در سامانه ،نسبت به ثبت 
نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی)به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 

امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آوردند. 

مواعد زمانی:
تاريخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۰3/۰3 

مهلت دريافت اسناد فراخوان:  ۱۴۰۱/۰3/۱۲
مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰3/۲۴
زمان بازگشايی پاکت ها :۱۴۰۱/۰3/۲۵ 

نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در فرايند ارجاع کار:ضمانتنامه بانکی به 
مبلغ 3۶۲/8۱۴/3۰۷ ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه:اراک روستای حاجی آباد شماره 
تماس:۰93۷۱۵۵۲۵۴۵

دهياری حاجی آباد 

ت اول 
نوب

تاريخ انتشار نوبت اول 1401/03/03 
تاريخ انتشار نوبت دوم:1401/03/10

حاجی اباد

مناقصه عمومی یک مرحله ای 

 دهی��اری حاج��ی اب��اد در نظ��ر دارد فراخ��وان آس��فالت ری��زی ب��ه ش��ماره 
۲۰۰۱۰9۵۵۱۵۰۰۰۰۰۴ را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 

نماید .
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری فراخ��وان از دریاف��ت و تحوی��ل اس��ناد فراخ��وان تا 
 بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه الکترونیکی دولت) س��تاد( به آدرس

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
 متقاضیان شرکت در فراخوان  در صورت عدم عضویت در سامانه ،نسبت به ثبت 
نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی)به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 

امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آوردند. 

مواعد زمانی:
تاريخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۰3/۰3 

مهلت دريافت اسناد فراخوان:  ۱۴۰۱/۰3/۱۲
مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰3/۲۴
زمان بازگشايی پاکت ها :۱۴۰۱/۰3/۲۵ 

نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در فرايند ارجاع کار:ضمانتنامه بانکی به 
مبلغ ۶۱۰/۲۱۷/۶۴۱ ریال

اطالعات تماس و آدرس دس�تگاه: اراک روس��تای حاجی آباد ش��ماره 
تماس:۰93۷۱۵۵۲۵۴۵

دهياری حاجی آباد 

ت اول 
نوب

 تاريخ انتش�ار نوب�ت اول 1401/03/03 
تاريخ انتشار نوبت دوم:1401/03/10

حاجی اباد

مناقصه عمومی یک مرحله ای 

 دهی��اری حاج��ی اب��اد در نظ��ر دارد فراخ��وان زیر س��ازی دهیاری به ش��ماره 
۲۰۰۱۰9۵۵۱۵۰۰۰۰۰3 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 

نماید .
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری فراخ��وان از دریاف��ت و تحوی��ل اس��ناد فراخ��وان تا 
 بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه الکترونیکی دولت) س��تاد( به آدرس

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
 متقاضیان شرکت در فراخوان  در صورت عدم عضویت در سامانه ،نسبت به ثبت 
نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی)به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 

امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آوردند. 

مواعد زمانی:
تاريخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۰3/۰3 

مهلت دريافت اسناد فراخوان:  ۱۴۰۱/۰3/۱۲
مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰3/۲۴
زمان بازگشايی پاکت ها :۱۴۰۱/۰3/۲۵ 

نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در فرايند ارجاع کار:ضمانتنامه بانکی به 
مبلغ 3۷۰/۷۷۷/۲۵۱  ریال

اطالعات تماس و آدرس دس�تگاه: اراک روس��تای حاجی آباد ش��ماره 
تماس:۰93۷۱۵۵۲۵۴۵

دهياری حاجی آباد 

ت اول 
نوب

 تاريخ انتش�ار نوب�ت اول 1401/03/03 
تاريخ انتشار نوبت دوم:1401/03/10

حاجی اباد

مناقصه عمومی یک مرحله ای 

 دهی��اری حاج��ی اب��اد در نظ��ر دارد فراخوان جدول گذاری دهیاری به ش��ماره 
۲۰۰۱۰9۵۵۱۵۰۰۰۰۰۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 

نماید .
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری فراخ��وان از دریاف��ت و تحوی��ل اس��ناد فراخ��وان تا 
 بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه الکترونیکی دولت) س��تاد( به آدرس

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
 متقاضیان شرکت در فراخوان  در صورت عدم عضویت در سامانه ،نسبت به ثبت 
نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی)به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 

امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آوردند. 

مواعد زمانی:
تاريخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۰3/۰3 

مهلت دريافت اسناد فراخوان:  ۱۴۰۱/۰3/۱۲
مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰3/۲۴
زمان بازگشايی پاکت ها : ۱۴۰۱/۰3/۲۵ 

نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در فرايند ارجاع کار:ضمانتنامه بانکی به 
مبلغ 3۲۴/۱۴9/۵۷۶ ریال

اطالعات تماس و آدرس دس�تگاه: اراک روس��تای حاجی آباد ش��ماره 
تماس:۰93۷۱۵۵۲۵۴۵ 

دهياری حاجی آباد 

ت اول 
نوب

تاريخ انتشار نوبت اول 1401/03/03 
تاريخ انتشار نوبت دوم:1401/03/10

حاجی اباد

مناقصه عمومی یک مرحله ای 

 دهیاری چش��مه پهن در نظر دارد فراخوان زیر س��ازی و آس��فالت  دهیاری به 
شماره ۲۰۰۱۰9۵۵۱۵۰۰۰۰۰۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

برگزار نماید .
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری فراخ��وان از دریاف��ت و تحوی��ل اس��ناد فراخ��وان تا 
 بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه الکترونیکی دولت) س��تاد( به آدرس

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
 متقاضیان شرکت در فراخوان  در صورت عدم عضویت در سامانه ،نسبت به ثبت 
نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی)به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 

امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آوردند. 

مواعد زمانی:
تاريخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۰3/۰3 

مهلت دريافت اسناد فراخوان:  ۱۴۰۱/۰3/۱۲
مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰3/۲۴
زمان بازگشايی پاکت ها : ۱۴۰۱/۰3/۲۵ 

نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در فرايند ارجاع کار:ضمانتنامه بانکی به 
مبلغ ۵۱/۷۱۴/8۱۵ ریال

اطالعات تماس و آدرس دس�تگاه: اراک روس��تای چش��مه پهن شماره 
تماس:۰9۱89۵8۴۶39 

دهياری چشمه پهن 

ت اول 
نوب

تاريخ انتشار نوبت اول 1401/03/03 
تاريخ انتشار نوبت دوم:1401/03/10

چشمه پهن 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
آسفالت روستای قاسم آباد

 دهیاری قاس��م آباد در نظر دارد مناقصه عمومی آس��فالت روس��تای قاس��م آباد به استناد 
مجوز ش��ماره ۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ و به ش��ماره ۲۰۰۱۰9۵۴۱3۰۰۰۰۰۲ 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 
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.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه ۱۴۰۱/۰3/۰3

مهلت دريافت اسنادمناقصه:  ۱۴۰۱/۰3/۱۰

آخرين مهلت ارائه ضمانتنامه: ۱۴۰۱/۰3/۲۱
زمان بازگشايی پاکت ها :۱۴۰۱/۰3/۲۲ 

مبلغ فرایند ارجاع کار)ضمانت نامه(۶۷۷/939/9۰۰ ریال می باشد 
ضمن��ا مناقص��ه دارای تفاه��م نامه تحویل قیر رایگان با بنیاد مس��کن انقالب اس��المی 

می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 

مناقصه و ارائه پاکت های الف:آدرس:دهیاری قاسم آباد
تلفن:۰9۱8۵۲8۷۰۱۵)خانم جمشیدی(

ضمنا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

 دهياری قاسم آباد

ت اول 
نوب

تاريخ انتشار نوبت اول 1401/03/03 
تاريخ انتشار نوبت دوم:1401/03/10

قاسم آباد


