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 ابالغ دستور موقت کاهش
 تعرفه واردات خودرو به هیئت دولت

مدیرکل حوزه ریاس��ت دیوان عدالت اداری از 
ابالغ دستور موقت توقف اجرای مصوبه هیئت دولت 
در خص��وص تعرفه واردات خودرو خبر داد و گفت: 
دس��تور دیوان به معاونت حقوقی هیأت دولت ابالغ 
شده است. محسن قائمی نسب در گفت وگو با تسنیم، 
درب��اره حکم دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش 
تعرفه خودرو اظهار کرد: دستور موقت توقف مصوبه 
هیئت وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بر 
اساس ماده 34 و 35 قانون تشکیالت و آئین دادرسی 
دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده 39 آئین 
دادرس��ی س��ازمان ها ،ادارات-هیأت ها و ماموران 
طرف ش��کایت پس از صدور و ابالغ دستور موقت 
مکلفند طبق دس��تور عمل کنن��د. و اگر عمل نکنند 
مستنکف محسوب می شوند که در این صورت تبعات 
قانون��ی دارد. وی درباره ادعای یکی از وزرا مبنی بر 
این که هنوز دس��تور موقت دیوان ابالغ نش��ده و من 
ندیده ام، گفت: مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو 
مربوط به هیئت وزیران است و طبعاً آراء و دستورات 
دیوان عدالت اداری به مراجع مربوطه ابالغ می ش��ود 
که در این موضوع نیز دس��تورموقت مبنی بر توقف 
عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی ماه 
هیئت دولت به معاونت حقوقی هیئت دولت ابالغ شده 
اس��ت. مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با 
اش��اره به این که رسیدگی به مصوبات هیئت وزیران 
در صالحیت هیئت عمومی دیوان اس��ت تأکید کرد: 
صدور دس��تور موقت درباره مصوبات هیئت وزیران 
در صالحیت شعب دیوان است و معنی دستور موقت 
توقف تمام عملیات اجرائی مصوبه مورد شکایت تا 

تعیین تکلیف نهایی در هیئت عمومی دیوان است.

همکاری پورشه و آئودی برای اشتراک 
تکنولوژی خودروهای آینده

پورشه و آئودی به اشتراک تکنولوژی معروف 
هس��تند. به گزارش خب��ر خودرو، ای��ن همکاری 
اس��تراتژیک به مالک آن ها، فولکس واگن کمک 
می کند تا هزینه های تولید در این خودروسازی را 
کاهش دهد. گزارشات حاکی از آن است که هر دوی 
این خودروس��ازان با یک دیگر روی برقی سازی، 
 دیجیتال سازی و معرفی نسل بعدی خودروها کار 
می کنند. Rupert Stadler - مدیرعامل آئودی، 
طی مصاحبه ای اظهار داشت: "مغزهای متفکر هر 
دوی این خودروسازان با کمک یک دیگر آینده را 
شکل خواهند داد." هر دوی این خودروسازان اهرمی 
در زمینه ه��ای مورد تخصص خود خواهند بود تا 
بهترین و بیش ترین قابلیت های خود را استفاده کنند. 
رئیس هیئت مدیره پورش��ه AG اظهار داشت: "ما 
در کنار یک دیگر روندی سریع تر در رقابت برای 
حمل و نقل آینده خواهیم داشت. ما از تخصص هر 
دو شرکت بهره برده و از این همکاری سود خواهیم 
برد و هر جا که الزم باش��د با یک دیگر همکاری 
 می کنی��م." Stadler اف��زود: "ما ب��ا ارزش های 
مش��ترک زیادی متحد شده ایم و در پی بهترین راه 

کارها و پیشنهادها برای مشتریان خود هستیم."

 رکوردشکنی
 با واردات ۴۶هزار خودرو

بر اساس آمارهای تجارت خارجی در ۱۰ماهه 
ابتدایی سال جاری حداقل 4۶هزار خودرو وارد کشور 
شده است. به گزارش تسنیم، بررسی آمارهای تجارت 
خارجی کشور نشان می دهد در ۱۰ماهه منتهی به دی 
ماه س��ال جاری 2۶7۰۰  خودرو با حجم موتور زیر 
2۰۰۰ سی سی وارد کشور شده است که ارزش ارزی 
آنها ح��دود ۶82 میلیون دالر بوده اس��ت. همچنین 
۱92۰۰ خودرو با حجم 2۰۰۰ تا 25۰۰ سی س��ی از 
گمرکات مختلف وارد کشور شده که ارزش آنها بیش 
از 52۰ میلیون دالر بوده است، به این ترتیب تنها در 
این دو مورد )به غیر از خودروهای هیبریدی( نزدیک به 
4۶ هزار خودرو وارد کشور شده است. در مدت مشابه 
سال قبل تنها 44 هزار خودرو از مدل های مذکور به 
کشور وارد شده بود. میزان واردات خودرو در 9ماهه 
ابتدایی سال جاری در جدول زیر قابل مشاهده است. 
ت��ا پایان آذر ماه در خص��وص اقالم خودرویی مورد 
اشاره 4۶ هزار دس��تگاه وارد کشور شده بود. گفتنی 
اس��ت؛ بر اساس گزارش منتشرش��ده از سوی برخی 
دس��تگاه های دولتی، به طور کلی در ۱۰ماهه ابتدایی 

سال 58 هزار خودرو وارد کشور شده است.

خبرنامه

رونمایی از اولین شاسی بلند PHEV جهان 
در تهران

ش��رکت آرین موتور پویا نمایندگی رسمی 
میتسوبیش��ی موت��ورز ژاپن در ایران، امش��ب از 
 PHEV پرف��روش ترین خودروی شاس��ی بلند
جه��ان رونمایی خواهد کرد. به گزارش پرش��ین 
خودرو، این خودرو SUV که در سال 2۰۱7 در 
بازار اروپا نزدیک به 9۰.۰۰۰ دس��تگاه به فروش 
رسیده اس��ت، امشب طی مراسمی توسط شرکت 
آرین موتور رونمایی خواهد شد. از ویژگی های 
اوتلن��در PHEV ،بهره ب��ردن از دو موتور برقی 
اس��ت که م��ی تواند تا س��رعت ۱2۰ کیلومتر در 
ساعت را بدون استفاده از بنزین طی کند. همچنین 
از امکانات رفاهی این خودرو می توان به 7 کیسه 
هوا، بلوتوث موبایل، ترمزدستی برقی، کروز کنترل، 
گرم کن صندلی، درب برقی صندوق عقب، سیستم 
ورود و خ��روج و روش��ن و خاموش کردن بدون 

سوئیچ، دی الیت و ... اشاره نمود.

 ممنوعیت ورود 
برخی خودروهای لوکس

ورود موقت برخی خودروهای لوکس از قبیل 
پورشه، مازراتی و بوگاتی به داخل کشور ممنوع شد. 
به گزارش تسنیم، با بخش��نامه یک دستگاه دولتی، 
ورود موقت خودروهای سواری با برندهای پورشه، 
هامر، مازرات��ی، بوگاتی و خودروهای تش��ریفاتی 
و لوکس مش��ابه امکان پذیر نمی باش��د. ورود موقت 
عبارت اس��ت از ورود کاالی معین برای مدت معین 
با تعلیق حقوقی که به ورود قطعی آن تعلق می گیرد 
به ش��رط خروج مجدد از کشور. به طور کلی واردات 
موق��ت از حقوق ورودی معاف هس��تند اما تنظیم و 
تس��لیم اظهارنامه و انجام تش��ریفات گمرکی برای 
واردات موقت الزامی اس��ت. برحسب اینکه کاالی 
موض��وع واردات موقت، مجاز، مش��روط یا ممنوع 
باش��د، نوع تضمی��ن آن متفاوت اس��ت و به موجب 
قانون و نظر گمرک ایران تعیین می شود. به این ترتیب 
گمرکات اجرایی موظف شدند از صدور پروانه ورود 
موقت  برای خودروهای مورد اشاره یا تمدید مدت 
تردد آنها و موافقت با ورود خودروهای مذکور تحت 

رویه های کارنه دو پاساژ خودداری کنند.

افزودن دو شاسی بلند به سبد 
محصوالت جهانی فولکس واگن

فولکس واگن به خبرنگاران در مورد تمایل 
این برند به عرضه دو شاسی بلند جدید قبل از سال 
2۰2۰ خبر داده است. به گزارش خبر خودرو، این 
خودروه��ای جدید در کنار تیگوان و اطلس و در 
تالش برای استحکام سبد محصوالت این برند در 
کالس کراس اوورهای متوسط و کوچک محبوب 

فروخته خواهند شد. 
مدیرعام��ل   -  Hinrich Woebcken
فولکس واگن آمریکای ش��مالی اظهار داشت: "ما 
به راحتی می توانیم یک شاس��ی بلند متوسط دوم 
و یک شاس��ی بلند کوچک دوم را وارد بازار کنیم. 
این مدل ها در کنار اطلس و تیگوان عرضه خواهند 
ش��د. ما در این کالس ها حض��ور خود را دو برابر 
خواهیم کرد." اگرچ��ه Woebcken تایید کرده 
است که هر دوی این شاسی بلندها بر اساس پلتفرم 
مدوالر MQB س��اخته می ش��وند ک��ه در گلف، 
تیگوان و اطلس نیز به کار رفته اس��ت، اما به گفته 

وی، این مدل های جدید فعال برقی نخواهند بود.

 جهان نوین آریا، به استقبال 
طرح کاهش تعرفه خودرو رفت

 ش��رکت جهان نوین آریا، نماینده رس��می 
فروش و خدمات پس از فروش نیس��ان در ایران، 
اعالم ک��رد در ص��ورت تصویب ط��رح مجلس 
شورای اسالمی در رابطه با کاهش تعرفه واردات 
خودرو، خ��ود را ملزم می داند مابه التفاوت قیمت 
خودرو را به مشتریان محترم تقدیم کند. به گزارش 
خبر خودرو، با توجه به طرح دو فوریتی مجلس 
شورای اسالمی در رابطه با کاهش تعرفه واردات 
خودرو، در راس��تای صیانت از حقوق مش��تریان 
گرامی و پس از تصویب این طرح، کاهش تعرفه 
گمرکي و ع��ودت مابه التفاوت تعرفه پرداختي از 
س��وي دولت و س��ازمان هاي ذي ربط، ش��رکت 
جهان نوین آریا، خود را ملزم می داند مابه التفاوت 

قیمت خودروها را به مشتریان بازگرداند.

خبرنامه

مدیرعامل ایران خودرو اعالم کرد

 تقویت زنجیره تامین
  با مشارکت فعال

 قطعه سازان تراز اول  

تفاهم-گ��روه خودرو: مدیرعامل گروه صنعتي 
ایران خودرو گفت: راهبرد ایران خودرو، س��ازماندهی 
مج��دد زنجی��ره تامی��ن و مش��ارکت بی��ش از پیش 
قطعه س��ازان در فرآیند تامین وتولیدخودرو است و بر 
این اس��اس تصمیم داریم با واگ��ذاری طراحی و تولید 
قطعات، مجموعه ها و سیستم های خودرو به منتخبی 
از بهترین قطعه س��ازان تراز اول، هم��کاری خود را با 
آنها توس��عه دهیم. مهندس هاشم یکه زارع در پنجمین 
همایش صنعت خودرو اظهار کرد: رویکرد جدید ما این 
است که با توسعه صنعت خودرو داخلی ضمن ارتقای 
فن��اوری تولید و ارائه خودروه��ای روز با پلتفرم های 
جدید، پاس��خگوی توقع و نیاز مشتریان و جوابگوی 
 مطالباتش��ان از ای��ن صنع��ت باش��یم. وی تاکید کرد: 
قطعه س��ازان س��طح اول )تیروان ها( بای��د توانمند در 
طراح��ی و دان��ش فن��ی روز تولید بوده و ت��وان مالی 
مناسبی داشته باش��ند تا نقش کلیدی و پررنگی را در 

زنجیره تامین ایران خودرو داش��ته باش��ند. مدیرعامل 
گروه صنعتی ایران خودرو از دیگر نقش های ش��رکای 
خارجی ایران خ��ودرو در زنجیره تامی��ن را، افزایش 
داخلی س��ازی خودروهای جدید باهدف رس��یدن به 
قیمت رقابتی و پیوس��تن قطعه سازان داخلی به شبکه 
تامین جهانی عنوان کرد و افزود: تامین کنندگان داخلی 
جهت ارتقای توانمندی باید توان مهندس��ی خود را از 
طریق سرمایه گذاری مشترک افزایش دهند. همچنین  به 

تولید صادرات محور، تحقیق و توس��عه، به روز رسانی 
ماشین آالت و تجهیزات خطوط تولید و  انعطاف پذیری 
در تولید قطعات خودروهای جدید توجه ویژه اي کنند. 
وی خاطر نشان کرد: گروه صنعتی ایران خودرو با هدف 
جذب تقاض��ای بازار کالس های خودروهای کوچک 
شهری، اقتصادی و خانوادگی وشاسی بلند، طراحی و 
تولید پلتفرم های جدید را در دستور کار قرارداده است. 
پلت فرم جدید ایران خودرو با همکاری ش��رکت های 

مطرح بین المللی از جمله پینین فارینا از ایتالیا، ماهله 
و بوش آلمان، هیوندای پاورتک کره و با مشارکت فعال 
شرکت های توانمند قطعه ساز داخلی صورت می گیرد. 
 این پلت فرم بر اس��اس باالترین سطح استانداردهای 
بین المللی طراحی می ش��ود و محصوالت متنوعی در 
کالس های ابعادی مختلف بر پایه این پلت فرم تولید و 
به بازار عرضه خواهد شد. مهندس یکه زارع یادآورشد: 
تولید خودرو در ایران تا سال2۰25 به ساالنه 3 میلیون 
دستگاه خواهد رسید که گروه صنعتی ایران خودرو به 
 عن��وان رهبر بازار، تولید ۶۰ درصد تیراژ هدف گذاری 
 ش��ده یعنی ی��ک میلی��ون و 8۰۰ ه��زار دس��تگاه را 
برنامه ریزی کرده اس��ت. وی س��هم برند ملی درسبد 
محصوالت ایران خودرو در سال 2۰۱۶ ،را 24 درصد 
عنوان کرد و افزود: در نظر داریم سهم محصوالت برند 
ملی از حدود 24 درصد در شرایط فعلی را به حدود ۶۰ 

درصد در سال 2۰25 افزایش دهیم. 

ايران خودرو

 تفاه��م - گ��روه گ��زارش: پنجمی��ن همای��ش 
بی��ن المللی صنعت خ��ودروی ایران، دی��روز با حضور 
»محمد ش��ریعتمداری« وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
22۰ میهم��ان خارجی در محل ب��رج میالد تهران آغاز 
 بکار کرد.این همایش دو روزه با محوریت زنجیره تامین 
رقابت پذیر )مواد اولیه، قطعه سازی، لجستیک( برپا شده 
است. در این همایش بین المللی عالوه بر میهمانان خارجی 
از کش��ورهای آلمان، فرانس��ه، کره جنوبی، ژاپن، چین، 
تایوان، هند، روس��یه، ترکیه، عراق، ترکمنستان و ایتالیا، 
هزار و 5۶۰ متخصص و فعال صنعت خودروی کشور نیز 
حضور دارند.شریعتمداری- وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در این همایش گفت: سهم صنعت خودروسازی در تولید 
ناخالص داخلی بیش از 33 درصد اس��ت. وی ادامه داد: 
صنعت خودروس��ازی ب��ا دارا بودن س��هم 3.5 تا چهار 
درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، همچنین سهم 
۱8 تا 2۰ درصدی در بخش صنعت و سهم ۱2 درصدی 
اشتغال بخش صنعتی کشور، از جایگاه اقتصادی، سیاسی 
و اجتماعی ویژه ای برخوردار است. محمد شریعتمداری 
افزود: باید با حمایت از صنعت خودروس��ازی در جهت 
حمای��ت از مردم گام برداریم. وی یادآور ش��د: در آغاز 
انقالب س��الیانه ۱۶۰ تا ۱7۰ هزار دس��تگاه خودرو در 
کشور مونتاژ می شد که امروز، سالیانه بیش از یک میلیون 
و ۶5۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود. این 
مقام مسئول با اشاره به حضور حدود ۱3۰۰ قطعه ساز در 
اقصی نقاط کشور، آن را نشانه خوبی از حرکت در عرصه 
خودروسازی کشور برشمرد. شریعتمداری یادآور شد: با 
وجود حمایت های خوب دولت از صنعت خودروسازی 
در س��ال های گذش��ته، مردم به این صنعت اقبال خوبی 
نداش��ته و انتظ��ار بیش��تری دارند. وی گف��ت: هرچند 
هم��ه آنچه که امروز در صنعت خودروی کش��ور تولید 
 می ش��ود، از سوی مردم مصرف می شود، اما با کیفیت ها 
و اس��تانداردهای روز جهان فاصله داریم؛ بر این اساس 

افزایش رضایت مندی مردم هدف اصلی ماست.

 صنعت قطعه سازی 
ناچار به همراهی با قطعه سازان جهانی است 

در ادام��ه رئیس هیات عامل ایدرو گفت: صنعت 
قطعه سازی راهی جز وصل شدن و همکاری مشترک با 
صنعت  جهانی و توسعه آموزش ندارد . منصور معظمی 
با اشاره به اینکه صنعت خودروی کشور در حال پرواز 
اس��ت گفت: مجموع تولیدات کشور از سال 47 تا 75 
حدود 24۰ هزار دستگاه بوده است، از سال 57 تا روز 
گذش��ته نزدیک به 2۱ میلیون خودرو در کشور تولید 
شد. وی با تاکید بر اینکه سیاست جدی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت افزایش کیفی خودروهای تولیدی است 
تصریح کرد: اگر چه صنعتگران روزهای س��خت تری 
را پش��ت س��ر می گذارند، اما رضایت مندی مردم در 
بخ��ش کیفی را به دنبال دارد و تالش می کنیم رضایت 
مردم را در این زمینه کس��ب کنیم. معاون وزیر صنعت ، 
معدن و تجارت با اشاره به محورهای پنجمین همایش 
بین المللی صنعت خودرو و ۱5۰۰ قطعه سازی که در 
 کشور به ثبت رسیده است اظهار داشت : توجه به صنعت 

قطعه س��ازی سبب کاهش واردات خواهد شد و این از 
سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

میزان صادرات خودرو رضایت بخش نیست 
عزیز اکبریان-رئیس کمیس��یون صنایع و معادن 
 مجل��س با تاکید ب��ر اینکه باید به ص��ادرات و ارتقای 
قطعه سازی داخلی در قراردادهای مشترک بین المللی 
توجه شود ابراز امیدواری کرد: این همایش باعث تحول 
در صنعت خودرو کش��ور شود، مجلس همواره از این 
صنعت حمایت کرده و خواهد کرد. وی با انتقاد از عدم 
تحقق برنام��ه های صادرات در صنعت خودروی ایران 
گفت: ما )مجلسی ها( برای قراردادهای خودرویی پیش 
شرط داریم و مهم ترین نکته آن صادرات قطعی تولیدات 
داخلی است، متاس��فانه تا کنون صادرات خودرو تنها 
روی کاغذ انجام ش��ده است. اکبریان با اشاره به اینکه 
کیفیت خودروها مورد رضایت مردم نیست، تصریح کرد: 
قطعه سازان با مشکالتی از جمله نوسانات ارز و سیستم 
ارزی و عدم پرداخت مطالبات مواجه هستند که البته در 

سال 9۶ کمتر شده است.

فرصت های شغلی رنو  در ایران ده برابر می شود
پاس��کال فلتن- مدیر منطقه ای رن��و در ایران در 
پنجمین همایش بین المللی صنع��ت خودرو ایران گفت: 
با عملیاتی ش��دن دور جدید همکاری های رنو در ایران  

فرصت های شغلی حدودا ده برابر خواهد شد.
 پاس��کال فلت��ن، همچنی��ن گف��ت: حج��م کل 
سرمایه گذاری رنو در ایران به 8۰۰ میلیون یورو می رسد. 
فلتن با تاکید بر اینکه رنو ش��ریک اس��تراتژیک  صنعت 
خودرو ایران اس��ت گفت: ۱4 س��ال حضور بدون وقفه 
در ای��ران اکنون به ما این ام��کان را داده که با قدرت به 
جلو برویم. پاسکال فلتن، افزود: ما به قطعه سازان ایرانی 
کمک می کنیم با افزایش کیفیت و رقابت پذیری، به پنل 
زنجیره تامین بزرگ ترین خودروساز دنیا یعنی رنو نیسان 

میتسوبیشی بپیوندند.
تاکید بر حضور موثر بخش خصوصی در طرح نوسازی 

خودروهای سنگین
محس��ن صالحی نیا-معاون ام��ور صنایع وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، در این همایش با بیان اینکه صنعت 
خودرو سازی در افزایش اشتغال، نوآوری، ایجاد ارزش 
افزوده و توسعه زنجیره تامین سهم به سزایی دارد، گفت: 
در راستای اهداف و سیاست های وزارت صنعت، معدن 
 و تجارت پیگیر توسعه همکاری های مشترک بین المللی  
 توس��عه پلتفرم های مشترک و توس��عه همکاری های 
دانشگاهی هستیم. صالحی نیا افزود: ظرفیت قطعه سازی 
بر اس��اس فناوری های نوین و ویژگی های قطعات به 
لحاظ آالیندگی و دیگر شاخصه های موجود باید افزایش 
یابد، این یکی از سیاس��ت های ما است. وی با اشاره به 
بحث نوسازی خودروهای سنگین تصریح کرد: در طرح 
نوس��ازی خودروهای سنگین در س��ال اول حداقل 5۰ 
هزار دستگاه، سال دوم 8۰ هزار دستگاه و سال سوم 9۰ 
هزار دستگاه خودرو، نوسازی می شود. پنجمین همایش 
بی��ن المللی صنعت خودرو ایران امروز با برگزاری آیین 

اختتامیه به کار خود خاتمه خواهد داد.

در پنجمین همایش بین المللی صنعت خودروی ایران مطرح شد 

میزان صادرات خودرو  رضایت بخش نیست 

مدیرعامل گروه سایپا  تاکید کرد

تولید و عرضه خودروهای جدید با حداقل 50 درصد داخلی سازی

آگهی مناقصه 9۶/۴9

مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

مبلغ برآورد به  شرح آگهیردیف
)ریال(

مبلغ تضمین شرکت در فرایند 
ارجاع کار)ریال(

ولوله 49 1104متر  700میلیمتر  قطر  با  فوالدی   لوله  خرید 
فوالدی با قطر 400میلیمتر 1308متر

8.000.000.000400.000.000

تامین اعتبار: جاری
نوع برگزاری: یک مرحله ای

 - یک فقره ضمانت نامه معتبر بانکی یا ضمانت نامه های موسسات دارای مجوز بانک مرکزی)طبق فرم پیوست(
یا فیش واریزی به شماره حساب 3265819/17 نزد بانک ملت  در وجه شرکت آب و فاضالب استان مرکزی 

- دریافت اسناد از تاریخ:28 /1396/11 تا  1396/12/08 
- مهلت تحویل پاکات حداکثر تا تاریخ 1396/12/21

- تاریخ برگزاري کمیسیون مناقصات وبازگشائي پاکات1396/12/23
- تاریخ اعتبار پیشنهاد:3 ماه 

برای دریافت اسناد به سایت های زیر مراجعه نمایید:
http://iets.mporg.ir1- پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات 

  www.abfamarkazi.ir:2- پایگاه اطالع رساني شرکت آب و فاضالب استان مرکزي
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

آگهی مناقصه شماره  ) 1396/5365(
)ارزیابی کیفی(

1- مناقصه گزار : شرکت گاز استان خراسان رضوی 
2- موضوع مناقصه : گازرسانی به اداره راهداری شهرستان چناران ) اجرای حدود 4500 متر شبکه پلی اتیلن به مدت 60 روز تقویمی(

3-شرایط اولیه متقاضیان:
الف – دارا بودن حداقل رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات 

ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار 
ج-دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی

4- سایر شرایط 
الف- ارائه اعالم آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 

ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 
5- مهلت اعالم آمادگی : از تاریخ 9۶/۱۱/25 لغایت آخر وقت اداری 9۶/۱2/۰۶

6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 9۶/۱2/۱9 
7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابی کیفی : دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع در مشهد – میدان شهید فهمیده ، کنار گذر آسایشگاه 

فیاض بخش ، جنب مجتمع آبی نگین ، امور تدارکات و عملیات کاالی شرکت گاز استان خراسان رضوی می باشد.
8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مطابق مصوبه شماره ۱234۰2/ت5۰۶59 ه�� هیات محترم وزیران و اصالحیه های بعدی آن می باشد.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

نوبت اول

 ش��ایان ذکر اس��ت دسترس��ی به متن این آگهی ، کاربرگ های اس��تعالم ارزیابی کیفی در س��ایت www.nigc-khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کس��ب اطالعات بیش��تر
با تلفن : 37۰72822-۰5۱ تماس بگیرید.

شرکت گاز استان خراسان رضوی ) سهامی خاص(

تفاهم-گروه خودرو: مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در پنجمین 
همایش بین المللی صنعت خودرو گفت: گروه خودرو س��ازی سایپا، در 
راستای سیاست های اعالم شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، در 
تمام قراردادهای جدید با شرکای تجاری خارجی، ساخت داخل حداقل 
5۰ درص��دی قطعات در زمان ش��روع تولید محصوالت را به عنوان یک 

اصل اساسی، مد نظر قرار خواهد داد.
 جهرودی ادامه داد: کش��ور ایران با توجه به پتانس��یل های ویژه 
 خود همواره یکی از جذاب ترین کشورها برای سرمایه گذاری به شمار 
می آید و قرار گرفتن در منطقه استراتژیک، دسترسی به بازاری بزرگ 
و هزینه های پایین انرژی، دیگر عواملی هستند که عالوه بر نیروی کار 
متخصص، ماهر و اقتصادی در ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری در 
ایران نقش ایفا می کند. وی تصریح کرد: ارزش فروش صنعت خودرو 
 GDP در جهان بیش از 3 هزار میلیارد دالر بوده که معادل 4 درصد کل
جهان اس��ت، بر این اس��اس اگر صنعت خودرو را به عنوان یک کشور 
در نظر بگیریم، پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا به حساب می آید و زنجیره 
 تامین و صنعت قطعه س��ازی به عنوان محرک اصلی و بازوی پر توان 
خودرو سازی نقش��ی ویژه در اقتصاد جهان و کشورهای صاحب این 

صنعت ایفا می کند. جهرودی افزود: جایگاه صنعت قطعه سازی همواره 
در صنعت خودروی جهان رو به رشد بوده است، به طوری که در سال 
2۰۱5، سهم تامین کنندگان از ارزش افزوده خودرو، به 82 درصد رسیده 
است وروندهای جهانی نشان می دهد خودروسازان در سال های اخیر 

در حال خارج شدن از مالکیت بخش قطعه سازی هستند. 
وی تاکید کرد: در س��ال 2۰۰7، قطعه سازان در حدود 33 درصد از 
هزینه های تحقیق و توسعه صنعت خودرو را به خود اختصاص داده بودند 
و ای��ن رقم درحال حاضر به 5۰ درصد افزایش یافته اس��ت که پیش بینی 
می ش��ود در س��ال 2۰2۰؛ این س��هم به ۶7 درصد برس��د. جهرودی در 
خصوص عوامل کلیدی موفقیت تامین کنندگان جهانی گفت: قطعه سازان 
برای موفقیت، همانند خودروسازان در بازارهای جهانی حضور پیدا کردند 
و با به کارگیری فناوری های نوین و تخصص گرایی، دامنه فعالیت های خود 
را گس��ترش داده و تولید خود را اقتصادی ت��ر کرده اند و همچنین توانایی 
مالی خود را افزایش داده و توانس��ته اند به س��طح مطلوب تری از چابکی 
در لجس��تیک دست یابند و تمامی این موارد موجب ارتباط قوی و بسیار 
مناسب تامین کنندگان با خودروسازان شده است. وی افزود: اگر به صنعت 
خ��ودرو در ایران نگاهی اجمالی بیندازیم، صنعت قطعه س��ازی و زنجیره 

تامین همواره همپای خودروس��ازی در حال حرکت بوده است و در دهه 
9۰ میالدی، افزایش خودکفایی، تقویت و توسعه زنجیره تامین داخلی در 
دستور کار صنعت خودروی ایران قرار گرفته است. مدیرعامل گروه سایپا 
افزود: جهت حمایت عملی از صنعت قطعه سازی کشور مطابق با روندهای 
جهانی، در نظر داریم نقش خود را در قطعه س��ازی کاهش داده و آن را به 

متخصصان این حوزه واگذار کنیم.

 وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی )سهامی خاص(

    

    

    

    

    


