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سرعت اصالحات در خودروسازان بیش از 
تحمل مردم باشد

ای��ن نماین��ده مجلس با بیان اینک��ه صبر و تحمل آحاد جامعه 
از صنعت خودروس��ازی کم ش��ده، خواس��تار آن شد که سرعت 
اصالحات در خودروسازان بیش از تحمل مردم باشد. به گزارش 
ایرنا، محس��ن پیرهادی اظهار داش��ت: صنعت خودرو برنامه 
مدون برای مردم و کل کش��ور ندارد که ناش��ی از سیاست های 
کوتاه مدت حاکم اس��ت. این نماینده مجلس تاکید کرد: نقش��ه 
راه مدون صنعت خودرو در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود و 
از کار لحظه ای و کوتاه مدت در این صنعت پرهیز شود. وی با 
تاکید بر اینکه همه باید تعصب تولیدات داخلی را داشته باشند 
و استفاده از کاالها و محصوالت ایرانی را در اولویت قرار دهند،  
تصریح کرد: صبر و تحمل مردم از صنعت خودروسازی کم شده 
است و نیاز است تا سرعت اصالحات در خودروسازان بیش از 
تحمل مردم باش��د؛ زیرا پیشرفت های روز خودروسازی جهان 
را نظاره گر هستند و از صنعتگران داخلی توقع دارند. پیرهادی 
همچنین تاکید کرد: شوراهای اسالمی شهرها و مدیریت های 
شهری باید به این سمت و سو بروند که از خودروسازان داخلی 
خری��د کنن��د، ن��ه اینک��ه به دنب��ال خرید از خ��ارج و بدتر از آن 

خودروهای کارکرده و دست دوم باشند.

سهام های خودروسازان را یکجا عرضه کنید
رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی در نامه ای خطاب به وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، خواس��تار عرضه یکجای س��هام باقی 
مانده و تودلی خودروس��ازان به جای عرضه جداگانه ش��د. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسین قربانزاده در نامه ای به 
آقای سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، درباره 
عرضه مجموع س��هام متعلق به دولت در دو ش��رکت س��هامی 
عام ایران خودرو و س��ایپا که به ترتیب معادل 5٫7۲ درصد و 
17٫31 درصد هستند، تذکر داد. طبق این نامه، برای واگذاری 
بلوکی سهام باقیمانده دولت در این دو شرکت خودروساز، باید 
ارزش مدیریتی س��هام باقی مانده دولت نیز مش��خص و لحاظ 
شود؛ در حالی که قیمت های فعلی پایه این بلوک ها روی تابلو، 
فاقد در نظرگیری این موضوع است. آنطور که رئیس سازمان 
خصوصی سازی نوشت: فروش سهام تودلی خودروسازان که 
اخیرا در دس��تور کار وزارت صمت قرار گرفته، س��بب کاهش 
ارزندگی آن می ش��ود، اما با عرضه یکجای این س��هام همراه با 
سهام باقیمانده دولت، این اتفاق رخ نخواهد داد. براساس این 
نامه، عرضه یکجای س��هام تودلی و س��هام باقی مانده دولت 
در ایران خودرو و سایپا، مستلزم همکاری سازمان گسترش و 
نوس��ازی صنایع ایران اس��ت تا با جایگزینی وثایق و آزادسازی 

سهام دولت، امکان تحقق چنین پیشنهادی فراهم شود.

 کفایت تعداد امضاهای
 کمیسیون صنایع برای استیضاح

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس وضعیت نامناسب بازار 
خودرو، گرانی کاالها و نبود مدیریت صحیح بازار در حوزه های 
مختلف را از جمله دالیل استیضاح وزیر صمت دانست و گفت: 
طرح اس��تیضاح به کمیس��یون صنایع مجلس ارجاع ش��ده و در 
حال بررس��ی اس��ت. لطف اله س��یاه کلی در گفتگو با خانه ملت 
در رابطه با دالیل طرح اس��تیضاح وزیر صمت گفت: از جمله 
دالی��ل اس��تیضاح وزیر صمت ع��دم اجرا و پیگیری برنامه ها و 
وعده ه��ای ای��ام رأی اعتم��اد و گرانی کااله��ا و نبود مدیریت 
صحی��ح ب��ازار در حوزه های مختل��ف از جمله خودرو، وضعیت 
نامناس��ب کیفیت خودروهای تولید داخلی، وضعیت نامناس��ب 
مدیریت در حوزه معادن و همچنین برهم زدن ساختار وزارت 
خانه بوده که موجب نارضایتی و گالیه مردم شده است و ما به 
عن��وان نماین��دگان مردم وظیفه داریم، کار نظارتی خودمان را 
انجام دهیم. این نماینده مجلس اضافه کرد: در حال حاضر این 
طرح به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شده و این کمیسیون 
وظیفه دارد پس از بررسی نظر خودش را به هیات رئیسه اعالم 
کند. وی خاطرنش��ان کرد: ش��نیده شده که برخی از نمایندگان 
امضای خود را برای اس��تیضاح وزیر صمت پس گرفته اند اما 
ای��ن ط��رح درجریان ب��وده چراکه تعداد افرادی که این طرح را 

امضا کردند بیش از انصراف داده ها هستند.

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

چند برابر شدن حجم صادرات با رفع مشکل حمل و نقل باریسهم 15 درصدی عراق از صادرات غیرنفتی کشور
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی 
مزیت رقابتی صادرات محصوالت صنایع غذایی را از دس��ت داده ایم، گفت: این 
موضوع چندان جدی نیس��ت و بزودی با توجه به س��ایر مزیت ها ش��رایط صادرات 
در این بخش عادی می ش��ود. س��یدحمید حس��ینی در گفتگو با فارس در رابطه با 
آخرین وضعیت تجارت ایران و عراق، گفت: آمار سه ماهه تجارت خارجی کشور 
هنوز منتشر نشده، اما بررسی آمار تجارت فروردین و اردیبهشت ماه امسال نشان 
می دهد که کاهش  صادرات فروردین ماه به عراق در اردیبهشت جبران شد و در 

ماه گذش��ته بیش از 800 میلیون دالر به عراق صادرات داش��تیم.  عضو هیات رئیس��ه اتاق بازرگانی ایران و عراق 
بیان داش��ت: عراق بعد از چین و امارات در رتبه س��وم صادرات کش��ور قرار دارد و این کش��ور س��هم 15 درصدی در 
صادرات غیرنفتی دارد.  عضو هیات رییس��ه اتاق بازرگانی ایران و عراق افزود: براس��اس آماری صادراتی که از 
مرزهای مختلف به دست آمده پیش بینی می شود که صادرات ما به عراق در خرداد ماه نسبت به دو ماه  ابتدای 
سال افزایش یافته است.  عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: صادرات فرآورده های نفتی 
دوباره به عراق آغاز ش��ده اس��ت و افزایش قیمت گاز یکی از عوامل اثرگذار بر افزایش صادرات اس��ت.  حس��ینی 

بیان داشت: هنوز عراقی ها خود را با قیمت های جدید تطبیق نداده اند.

غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: 
رونق و رکود این بخش اثراتی جدی در اقتصاد دارد و برای همین کمیسیون عمران 
مجلس بار سنگینی بر دوش دارد. اما اینکه چرا ما هم با این کمیسیون ارتباط بیشتری 
نداشتیم، موضوع دیگری است که امیدوارم این نشست سرآغاز ارتباط بهتر و مستمر 
بین کمیسیون های تخصصی اتاق ایران با کمیسیون عمران مجلس باشد. رئیس اتاق 
ایران ادامه داد: اگر روزی حوزه حمل ونقل تعطیل شود، اقتصاد کل کشور می خوابد. 
حوزه احداث و خدمات فنی و مهندسی در طول سال های گذشته در اقتصاد اثرگذاری 

جدی داشته است اما متأسفانه تصمیم گیران خیلی به این موارد توجه ندارند. او ادامه داد: فرسوده بودن ناوگان حمل ونقل، 
هزینه مالی و جانی زیادی دارد. میزان سوخت نامتعارف این بخش در چه درجه ای است؟ آن همه از صادرات غیرنفتی و 
ارتباط با همسایگان صحبت می کنیم. بیشترین حمل ونقل ما از مسیر ریلی انجام می شود. درحالی که اآلن تهیه نوبت 
واگن باری برای حمل کاالهای صادراتی به کش��ورهای همس��ایه بین ۲ الی 3 میلیون تومان خریداری می ش��ود. اگر 
میزان صادرات افزایش یابد از چه طریقی می توان صادرات انجام داد؟ شافعی تصریح کرد: سرعت حرکت حمل ونقل 
باری ما بین ایران و آسیای میانه به عنوان مثال قرقیزستان، بین 1۲ تا 15 کیلومتر در ساعت است. اگر این مشکالت 

رفع شود، حجم صادرات چند برابر می شود. همچنین باید به حوزه پیمانکاری توجه شود.

گروه صنعت و تجارت: یورو اس�تات از تجارت یك ميليارد 
و 672 ميلي�ون یوروی�ی ایران و اتحادیه اروپا در چهار ماهه 
نخست 2022 خبر داد و اعالم كرد واردات اروپا از ایران در 
ای�ن مدت 37 درصد افزایش یافته اس�ت. جدیدترین آمار 
منتشر شده از سوی پایگاه خبری یورو استات نشان می دهد 
تجارت ایران و 27 عضو اتحادیه اروپا با رش�د 15 درصدی 
در 4 ماهه نخس�ت 2022 نس�بت به مدت مش�ابه سال قبل 
مواجه شده است. مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اروپا در 
ماه های ژانویه تا آوریل س�ال 2021 بالغ بر 1 ميليارد و 450 
ميلي�ون ی�ورو اعالم ش�ده بود كه این رقم در مدت مش�ابه 
امسال به 1 ميليارد و 672 ميليون یورو افزایش یافته است. 
واردات اتحادیه اروپا از ایران در چهار ماهه نخس�ت 2022 
با رشد 37 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه 
شده و به 362 ميليون یورو رسيده است. در ماه های ژانویه 
تا آوریل س�ال قبل 263 ميليون یورو كاالی ایرانی توس�ط 
كشورهای اروپایی وارد شده بود. صادرات اتحادیه اروپا به 
ایران در ماه های ژانویه تا آوریل امسال نيز 10 درصد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و به 1 ميليارد و 310 
ميليون یورو رسيده است.  اتحادیه اروپا در 4ماهه سال قبل 1 

ميليارد و 187 ميليون یورو كاال به ایران صادر كرده بود.
ش��ریک بزرگ تری��ن  آلم��ان  گ��زارش  ای��ن   براس��اس 

 تجاری ایران در میان کشورهای اروپایی در 4ماهه امسال بوده 
است و 38 درصد از کل تجارت ایران و اتحادیه اروپا در این مدت 
با آلمان بوده اس��ت. مبادالت تجاری ایران و آلمان در 4ماهه 
سال جاری میالدی 10 درصد افزایش یافته و به 640 میلیون 
یورو رسیده است، تجارت دو کشور در ماه های ژانویه تا آوریل 
س��ال قبل 583 میلیون یورو اعالم ش��ده بود. واردات آلمان از 
ایران در 4ماهه امسال 16 درصد افزایش یافته و به 109 میلیون 
یورو رس��یده اس��ت. صادرات آلمان به ایران نیز در این مدت 9 
درصد افزایش یافته و به 531 میلیون یورو رسیده است. آلمان 
در 4ماهه سال ۲0۲1 بالغ بر 94 میلیون یورو کاال از ایران وارد 

و 489 میلیون یورو کاال به ایران صادر کرده بود.
 براس��اس ای��ن گزارش کل مبادالت تج��اری ایران و اتحادیه 
اروپا در س��ال میالدی گذش��ته با رش��د 9 درصدی به 4 میلیارد 
و 865 میلیون یورو رسیده بود. اروپا در این سال 9۲۲ میلیون 
ی��ورو کاال از ای��ران وارد و 3 میلی��ارد و 943 میلیون یورو کاال به 

ایران صادر کرد.
با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم های ظالمانه علیه ایران، 
دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی حاصل از صادارت نفت 
قطع ش��ده و روند بازگش��ت ارزهای صادراتی به چرخه رس��می 

اقتصاد کشور بسیار کند شد.
 البته این وضعیت در سال های اخیر بهبود یافته است اما هنوز 
هم اقتصاد ایران درگیر تبعات وابس��تگی بودجه به درآمدهای 
حاصل از فروش نفت است. بنابر اعتقاد بسیاری از کارشناسان 
اقتص��ادی، یک��ی از بهترین   راه های جلوگیری از ایجاد ناترازی 
ارزی، توس��عه صادرات رس��می اس��ت؛ البته این فرایند باید به 
گونه ای صورت پذیرد که تحریم  ها نتواند بازگش��ت ارز حاصل 
از صادرات را تحت تأثیر قرار دهد؛ چرا که تنها در این صورت 
اس��ت که کش��ور می تواند نیازهای اساسی مردم را تأمین کرده 

و نهاده های الزم تولید را وارد کشور کند.

براساس سند راهبردی وزارت صمت، ایران تا سال 1400 باید 
به رکورد 107 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی می رس��ید اما از 
این میزان تنها 45 درصد محقق ش��ده اس��ت )صادرات 48.5 
میلیارد دالری در س��ال 1400(؛ بر اس��اس آمار بانک مرکزی، 
نرخ رش��د صادرات غیرنفتی پیش از تأس��یس س��ازمان توسعه 
تج��ارت، از 6.1 درص��د در س��ال 1379 ب��ه حدود ۲6 درصد در 
س��ال 138۲ رس��یده اس��ت؛ اما از سال 1383 )تأسیس سازمان 
توسعه تجارت( تا سال 1390، صادرات غیر نفتی ایران به طور 
متوس��ط س��الیانه حدود ۲۲.6 درصد رش��د یافته، ولی در طول 

دهه 90 دچار نوسانات شدیدی شده است.
 با توجه به آمار رس��می تجارت کش��ور در طی 17 س��ال فعالیت 
س��ازمان توس��عه تجارت، می  توان گفت که تراز تجاری و ارزی 
کش��ور توانایی جذب و خنثی س��ازی شوک های ناشی از تحریم 
را نداشته است؛ با توجه به تصویب نامه هئیت وزیران در جلسه 

مورخ 10/ 11/ 84  س��ازمان توس��عه تجارت ایران، مس��ئولیت 
هماهنگی سیاست ها و مقررات کلیه وزارتخانه ها و سازمان های 
دولت��ی را در زمین��ه صادرات غیر نفت��ی بر عهده دارد؛ بنابراین 
ب��ه جه��ت آسیب شناس��ی نقاط ضعف اقتصاد کش��ور در زمینه 
صادرات غیرنفتی، می بایس��ت ساختار و عملکرد این مجموعه 

مورد بررسی قرار گیرد.

*اولویت صادرات، کشورهای همسایه است � 
حس��ن م��رادی، کارش��ناس اقتصادی در گفتگ��و با مهر یکی 
 از راهکاره��ای توس��عه ص��ادرات غیرنفت��ی را ب��ه توس��عه

  گردش��گری مرتب��ط دانس��ت و گف��ت: اگ��ر کاالهای��ی 
نظی��ر خش��کبار را ب��ه کش��ورهای همس��ایه ب��ا ورودی آزاد 
 بدهی��م بخش��ی از کااله��ا به صورت چمدانی از کش��ور صادر 

خواهد شد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر به صادرات کاال به همسایگان 
تمرکز کنیم بخش قابل توجهی از مش��کالت صادراتی کش��ور 
حل خواهد ش��د چراکه س��لیقه و درخواست کشورهای همسایه 
به نس��بت س��ایر کش��ورها )مانند ونزوئال( با سالیق کاالهای 

تولیدشده در کشور نزدیک تر است.
این کارش��ناس اقتصادی درباره تحقیق در خصوص نیازهای 
کش��ورهای همس��ایه گفت: ابتدا می بایس��ت افراد خبره ای در 
خصوص نیاز کش��ورهای 15 گانه همس��ایه تحقیق کرده و بعد 

مطابق با آن جهت صادرات کاالها برنامه ریزی کرد.
مرادی تبلیغ، بسته بندی، کیفیت و استاندارد کاال را شاخص های 
بسیار مهمی برای صادرات خواند و بیان کرد: به طور مثال در 
رابطه با تضمین خدمات کاالهای صادراتی آیا این چنین هست 
که این کاالها را جهت تعمیر و تعویض مورد پوشش قرار دهیم 
یا اینکه بعد فروش این کاال دیگر به مشتریان و نیازهای آن ها 

توجه نمی کنیم.
ای��ن کارش��ناس اقتصادی در پای��ان تصریح کرد: بنابراین بازار 
صادراتی پاس��خگو در تمام رش��ته ها بس��یار بااهمیت بوده و 
صادرکنن��دگان نبای��د فقط به منافع فعل��ی خود اهمیت دهند؛ 
بلکه عملکردشان باید به گونه ای باشد که تا چند نسل آینده از 
بازار صادراتی ایران استفاده کند؛ به همین جهت برای موفقیت 
بیش��تر در صادرات کاال نیاز اس��ت که تدابیری در این خصوص 

اندیشیده شود.

ارزش تجارت ایران و اروپا از 1 میلیارد و ۶72 میلیون یورو گذشت؛

رشد ۳7 درصدی واردات اروپا از ایران 

  مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با برنامه ریزی و نظارت 
مستمر به دنبال فعال کردن شرکت های گروه و سودآوری 

این شرکت ها است .
ش��هره حق��ی- تجارت؛ مدیرعامل ش��رکت س��ایپاگام در 
خصوص چگونگی کاهش سرمایه های راکد در این شرکت 
گفت: ش��رکت س��ایپاگام با حمایت های مدیرعامل گروه در 
خصوص کاهش س��رمایه های راکد دو فعالیت بزرگ انجام 
داد؛ در گام اول مواد اولیه ای که در انبار موجود بود را مصرف 
کردی��م ب��دون اینکه تأمین جدید صورت گیرد تا در حقیقت 

سرمایه گذاری های راکد شرکت کاهش یابد.
علی قاسمیه افزود: در گام بعدی با اقدامات مناسب حقوقی 

و تأمی��ن س��رمایه در گ��ردش 
توس��ط س��ایپا توانستیم بخشی 
از تجهی��زات ای��ن ش��رکت که 
چندین س��ال بود سرمایه گذاری 
و خری��داری ش��ده و راکد مانده 
بود را راه اندازی و به بهره برداری 
برسانیم که موجب اشتغال بیش 

از ۲50 نفر شد.
او با اشاره به اینکه با هدایت و راهنمایی های مدیرعامل گروه 
خودروس��ازی س��ایپا برای مدیریت بهینه جریان نقدینگی 
در ش��رکت، در خرید تجهیزات و ایجاد ظرفیت های جدید 

صرفه جویی الزم انجام ش��ده است 
اف��زود: از تحمی��ل هزینه ها و  ایجاد 
س��رمایه گذاری جدی��د در ش��رکت 
پیش��گیری کردیم که در حقیقت از 
ایجاد سرمایه گذاری راکد پیشگیری 
و مقرر شده است که از ظرفیت های 

موجود استفاده شود.
قاس��میه افزود: هدف گ��ذاری ما در 
سایپاگام چابک سازی است و بر این اساس در چند ماه اخیر 
اقدامات خوبی را انجام دادیم و امیدواریم که همه اقدامات 

به سرانجام برسد.

او تاکی��د ک��رد: س��رمایه گذاری جدی��دی در دس��ت انجام 
اس��ت ک��ه نیاز به پیگیری های حقوق��ی دارد و برنامه ریزی 
مناسبی در این خصوص انجام شده است و اگر می خواهیم 
سرمایه گذاری راکد گروه سایپا کاهش یابد نیاز به یک عزم 
و تفکر جمعی اس��ت، به زبان س��اده در مدیریت نقدینگی؛ 
جهت گیری س��رمایه گذاری ها و تس��هیم بازار گروه، باید به 
گونه ای هدف گذاری  انجام شود که حاصل آن هماهنگی بین 
تمام نیروها )تولیدی، پشتیبانی، نظارتی، عملیاتی و... ( باشد 
و در نهایت کاهش س��رمایه های راکد و افزایش بهره وری 

سازمانی به دست آید.

مدیرعامل شرکت سایپاگام خبر داد:

عزم جدی مدیرعامل گروه سایپا برای سود ده كردن شركت های تابعه

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی
  شهرداری قدس در نظر دارد نسبت به ادامه احداث مصلی بزرگ شهر قدس از طریق مناقصه عمومی 

اقدام نماید.
1- برآورد اولیه: مبلغ اولیه برآورد انجام کار حدود38/000/000/000 ریال )س��ی و هش��ت میلیارد 

ریال( با احتساب کسور قانونی و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
 2_ مدت اجرای پروژه شش ماه و مدت تضمین پروژه از سوی پیمانکار 1۲ ماه می باشد.

3_ تضمین شرکت در مناقصه:  ) 1/900/000/000 یک میلیارد و نهصد میلیون ریال( می باشد 
که به صورت واریز نقدی با ضمانت نامه معتبر بانکی مورد پذیرش خواهد بود. 

ارائه هرنوع چک اعم از بانکی یا تضمینی و یا س��ایر موارد مش��ابه به عنوان ضمانت نامه به هیچ عنوان 
قابل قبول نمی باشد. 

پرداخت تضمین شرکت در مناقصه به صورت نقدی از طریق شماره حساب 01057083۲7003  نزد 
بانک ملی به نام شهرداری شهر قدس

مناقصه گران می بایستی ضمانتنامه شرکت در مناقصه را  پیش از پایان مدت تحویل پیشنهادات به امور 
قراردادهای شهرداری قدس تحویل نمایند. 

4_قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: قیمت اسناد مناقصه۲/500/000 )دومیلیون و پانصدهزار ریال( 

می باشد که به حساب شماره 0105708۲98000 به نام شهرداری شهرقدس نزد بانک کلی و بصورت 
الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات دولت به نشانیwww.setadiran.ir قابل پرداخت می باشد. 
5_مهلت خرید اسناد: شروع خرید اسناد مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 1401/4/8 بوده و اسناد 
 www.setadiran.ir و مدارک مناقصه ظرف مهلت مندرج در س��امانه تدارکات دولت به نش��انی

قابل دریافت می باشد. 
6_محل تحویل و مدت اعتبار پیش�نهادات: محل تحویل پیش��نهادات تا پایان وقت اداری) 
س��اعت1۲/30( روز پنجش��نبه مورخ 1401/4/۲3 و نحوه تحویل اس��ناد از طریق بارگذاری در س��امانه 

تدارکات دولت به نشانی www.setadiran.ir می باشد.
7_ مجوز مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه: حداقل دارای رتبه 5 ابنیه 

8_پرداخت هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده می باشد.
9_ شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

10_ در صورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در آگهی با س��امانه س��تاد مالک عمل س��امانه 
ستاد خواهد بود. 

11_سایر شرایط در اسناد مناقصه قید شده است.

 

نوبت اول : 1401/04/01
نوبت دوم :1401/04/08  روابط عمومی شهرداری شهر قدس

 

 نوبت دوم - ) تجدید مرتبه اول ( مناقصه شماره 0040231 خریدالینرهاي
 محفظه احتراق مربوط به توربین ZORYA  واحد ذخیره  سازي- ساخت داخل کشور 

1- نوع مناقصه : دو مرحله ای داراي ارزیابي کیفي 
 2- نوع فراخوان : عمومی .

 )SGPC( 3 – نام ونشاني مناقصه گذار : شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد
به آدرس : مشهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره ۲55، شرکت پاالیش 

گاز شهید هاشمی نژاد– دبیرخانه کمیسیون مناقصات. 
- تلفن دبیر کمیسیون مناقصات: 37۲88016 -051

- تلفن کمیسیون مناقصات: 051-37۲85045 
- نمابر کمیسیون مناقصات:  051-37۲850۲4

4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : تضمین هاي اعالم شده در آیین نامه 
تضمین براي معامالت دولتي به مبلغ 4.3۲0.000.000 ریال ) چهارمیلیاردوسیصدوبیست 
میلیون ریال ( .  )الزم به ذکر است در این مرحله نیازی به اخذ و ارایه تضمین نمی باشد.(
 5- نح�وه و مهل�ت دریاف�ت اس�ناد : متقاضی��ان مي توانند تا س��اعت 19  مورخ 
1401/04/09 ، نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی 
دول��ت )س��امانه س��تاد( ب��ه آدرس www.setadiran.ir  و ب��ا ش��ماره فراخ��وان 
۲00109۲134000045  در سامانه اقدام نمایند. الزم به ذکر است تمامی مراحل برگزاری 

مناقصه از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد.
6- آخرین مهلت تحویل اس�تعالم ارزیابي کیفي تکمیل ش�ده: متقاضیان 

بعد از دریافت اسناد مناقصه از سامانه مذکور 

مي بایس��ت حداکثر تا س��اعت  19  مورخ 1401/04/۲3  ، اس��ناد مناقصه تکمیل ش��ده 
را ب��ه هم��راه م��دارک مورد نیاز در س��امانه تدارکات الکترونیک��ی دولت بارگزاری و ثبت 
نمایند. الزم به ذکر اس��ت پس از پایان مرحله ارزیابي کیفي اس��ناد ش��رکت در مناقصه 
براي مناقصه گران تأیید شده در این مرحله از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)س��امانه س��تاد( ارس��ال و فرآیند انجام مناقصه وفق ش��رایط اعالم شده در اسناد مناقصه 

مورد اقدام واقع خواهد شد.
7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : پس از بررسی پیشنهاد فنی شرکتها )ارزیابی 
فنی(، پاکتهای مالی شرکتهای واجد شرایط در ساعت 10 صبح مورخ  1401/06/۲3  ، در 
محل اتاق کنفرانس اداره مشهد )دفتر آبکوه( به آدرس مشهد، خیابان آبکوه، نبش آبکوه 
7 )دانشس��راي ش��مالي(، ش��ماره ۲55، شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد و حداقل با 
دو پیشنهاد تایید شده گشایش خواهد یافت. الزم به ذکر است تاریخ و مکان اعالم شده 
)تاریخ گش��ایش پیش��نهادهاي مالي( قطعي نبوده و با توجه به روند ارزیابي امکان تغییر 

وجود خواهد داشت. 
توضیح مهم: با توجه به این که این مناقصه داراي ارزیابي کیفي مي باشد در این مرحله 
صرفاً تکمیل و ارسال اسناد ارزیابي کیفي و مستندات مربوطه مورد نظر مي باشد. بدیهي 
اس��ت ش��رکت هایي که در فرایند ارزیابي کیفي تأیید ش��وند در مرحله بعد اقدام به ارسال 
پیشنهاد مرتبط در مواعدي که متعاقباً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه 

ستاد(  اعالم خواهد شد خواهند نمود.  

روابط عمومي شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

شرکت ملي گاز ایران
)S.G.P.C( شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد

شناسه آگهی : 1337097

گروه صنعت و تجارت: معاون وزیر صنعت،  معدن و تجارت با اشاره به امکان برقراری 
همکاری  خودرویی بین ایران و روس��یه، گفت: با توجه به اینکه هر دو کش��ور در تولید 
رنو کار کرده اند، می توان امکان راه اندازی پلت فرم  ال نود و ساندرو در ایران را بررسی  
کرد. علیرضا پیمان پاک در گفتگو با فارس در رابطه با همکاری مشترک ایران و روسیه 
در حوزه خودروسازی، گفت: ایران و روسیه درباره همکاری مشترک صنعتی، تجاری، 
اقتصادی فصل مش��ترکی را در حوزه های مختلف کشتی س��ازی، تجهیزات پزش��کی، 

دارو، ساختمان سازی تشکیل داده اند و برای همه این گروه ها کارگروهی ایجاد شده 
از در بین تمام این کارگروه ها کارگروه دارو و تجهیزات پزش��کی از همه پیش��رفته تر 
است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: با توجه به توانمندی های دو کشور 
در حوزه های صنعتی یاد ش��ده در بخش هایی از صنعت ما می توانیم تکنولوژی خود 
را در اختیار روس��یه قرار می دهیم و در بخش هایی نیز  آنها می توانند تکنولوژی خود 

را در اختیار ما قرار می دهند .

جزئیات مذاکره ایران و روسیه درباره همکاری خودرویی

ت اول
نوب


