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تولید،پشتیبانیها و مانعزداییها

چهارشنبه17آذر  - 1400شماره1230

صنعت و تجارت

گزارش« اقتصادسرآمد» از سوءاستفاده تعمیرکاران از آشفته بازار لوازم یدکی

وضعیت نابسامانصنعت لوازم یدکی درسال مانعزداییها

گروه صمــت  -اعظم زندیه  -رهبر معظــم انقالب در
ابتدای سال 1400شعار ســال را تولید ,پشتیبانیها و مانع
زداییها عنوان کردند ,نامگذاری سال ها در دهه  90نشان
می دهد در طول این دهه رهبری به طور مشــخص سه بار بر واژه
تولید تاکید کرده اند پیش از این در سال های  99و  98نیز در عنوان
سال از کلمه تولید استفاده شده است .البته سال  1397نیز که عنوان
حمایت از کاالی ایرانی نام داشت در بطن خود حمایت از تولید را
به همراه داشت .وضعیت شاخصهای کالن بخش تولید به طور عام
و بخش صنعت به طور خاص در سالهای اخیر مؤید این موضوع
است که با ادامه روند فعلی و کاهش رشد ارزشافزوده بخش صنعت
و نیز کاهش سرمایهگذاری صنعتی ،بخش صنعت کشور با رکود و
تعطیلی واحدهای موجود مواجه خواهد شد و به دنبال آن اشتغال نیز
تحتتأثیر قرار خواهد گرفت.
به گزارش اقتصادسرآمد ،باید بتوان با خروج تولید از مظلومیت فعلی
و رفع موانع مهمی چون پایین بودن ســهم سرمایه گذاری نسبت به
 ،GDPواردات غیرضرور ،مقابله با قاچاق ،اهلیت و  ...و در بحث
پشتیبانی از تولید توجه به اصولی چون؛صنعتی شدن و جلوگیری از
خام فروشی ،خصوصی سازی به معنای واقعی مبتنی بر حفظ نیروی
کار و بازسازی و نوســازی واحد تولیدی و به کارگیری تکنولوژی
و نوآوری ،بکارگیری سیستم بانکی در راســتای حمایت از تولید
و فنآوری ،راهبرد صادرات با بکارگیری تمام توان دیپلماســی و
شناسایی و تسخیر بازارهای صادراتی ،شاهد تحقق منویات رهبری
معظم در پایان سال  1400باشیم.
اما ضرورت شعار سال  1400از آنجا ناشــی می شود که با توجه به
تولید ,تمام بخش های اقتصادی اعم از ســرمایه گــذاری ,مقابله با
قاچاق و واردات و اشتغال رونق می گیرد .شعار حکیمانه رهبر معظم
انقالب برای امسال ،این فرصت را مهیا کرد تا بازنگری دوباره ای بر
قوانین ،دستورالعمل ها و آئین نامه های برزمین مانده بخش انجام و
ضمن شناسایی موانع با پشتیبانی و رهنمودهای مقام معظم رهبری
در آغاز سال ،نسبت به رفع آن گام های موثری برداشته شود.
وضعیت نابسامان صنعت لوازم یدکی در سال مانعزداییها
رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران ،در خصوص مشــکالت
موجود در بــازار لوازم یدکی و نبود حمایت از این بخش در ســال
مانعزداییها به روزنامه اقتصادسرآمد ،میگوید :بیشترین مراجعه به
تعمیرگاهها برای تعمیر خودروها مربوط به همان قسمتهایی است

سازمان شهرستانها:
تلفن تماس02166973714 :
 66373678-66461770داخلی 103
ایمیلsaramadrezaee@yahoo.com :
تلگرام09027833627 :

که قطعات بدون کیفیت در آن استفاده میشود و متاسفانه قطعاتی که
در بازار موجود است از کیفیت الزم برخوردار نیست که این عامل
مراجعه به تعمیرگاه را بیشتر از معمول کرده است.
ادامه مشکالت بازار لوازم یکی در سال پشتیبانی از تولید
علیرضا نیکآیین در پاسخ به این پرسش که در گذشته ،مشکالتی در
زمینه تامین ابزار مخصوص و تجهیزات روز برای تعمیر خودروهای
داخلی و خارجی وجود داشــت .آیا در حال حاضر ،این مشــکل

برطرف شده است یا خیر و چه راهحلی برای آن وجود دارد ،اظهار
کرد :متاسفانه در حال حاضر مشکل مربوط به تامین ابزار مخصوص
و تجهیزات روز بــرای تعمیــر خودروهای داخلــی و خارجی،
برطرف نشده است .چرا که بخشی از موانع در این حوزه مربوط به
تحریمهایی است که چندسالی است کشور درگیر آن است.
خودروسازان اطالعات فنی را انتقال بدهند
این مقام صنفی ،در ادامه تصریح کرد :خودروسازان باید اطالعات

فنــی را انتقال بدهند و ابــزار مخصوص را برای تعمیــر در اختیار
تعمیرکاران قرار بدهند .ولی متاســفانه در این خصوص ،بســیار
ضعیف عمل میکنند و هیچگونه همــکاری با اتحادیه تعمیرکاران
خودرو تهران ندارند.
تعمیرات غیراستاندارد به اصرار مالکان خودروها
صورت میگیرد
رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران در پاسخ به این پرسش که
به دلیل افزایش شدید قیمت قطعات و لوازم یدکی ،مصرفکنندگان
ترجیح میدهند قطعاتی که دارای ایراد هستند را به جای تعویض،
تعمیر کننــد و این موضوع در بازار ،چقدر رایج اســت ،تاکید کرد:
متاســفانه ،به علت گرانی قطعات و لوازم یدکی نو ،مشتریان برای
اینکه هزینه پایینتری را برای تعمیر خــودرو خود پرداخت کنند،
تصمیم میگیرند که قطعات را تعمیر کنند.
سوءاستفاده تعمیرکاران از آشفته بازار لوازم یدکی
نیکآئین تاکید کرد :دستمزد تعمیرکاران خودرو ابتدای هر سال تعیین
شده و به همه واحدهای صنفی ابالغ میشود و آنها موظفتد نرخها را
در تعمیرگاه و در معرض دید مشتریان نصب کنند .لذا مشتریان نباید
قیمت باالتری بپردازند.
باتوجه به اینکه سال مانعزداییهاست ،امیدوار هستیم در سال جاری
همانطور که مقام معظم رهبری نیز دستور دادهاند ،درصد قابل توجهی
از موانع ،علیالخصوص موانعی که داخلی بوده و هیچگونه ارتباطی
هم با تحریمها و شرایط سیاســتهای خارجی ما ندارند ،برطرف
شــوند .تحقق تیراژ هدفگذاری شده برای ســال  ،۱۴۰۰مشروط
بر رفع چالشها و موانــع پیشروی دو صنعت خودروســازی و
قطعهسازی و در راس آن ،کمبود نقدینگی است.
باتوجه بــه اینکه تخصیص فــوالد به قطعهســازان در بورس کاال
دچار مشکل شده ،سیاســتهای اتخاذی وزارت صمت در حوزه
سهمیهبندی ورق فوالد مورد نیاز قطعهسازان و روشهای اجرایی
در سامانه بهینیاب ،قطعهسازان را در تامین فوالد دچار چالش کرده
است و آنها را به ســمت خرید از بازار آزاد سوق میدهد؛ باتوجه
به همان مشکالت نقدینگی ،تامین از بازار آزاد نیز برای قطعهسازان
مقدور نیست.در سال جدید که ســالی سخت هم به سبب تحریم و
کرونا بود ،شاهد تالش صنعت خودرو کشور برای افزایش ساخت
داخل محصوالت بودهایم و پایان مونتاژکاری ،دستاورد ارزشمندی
بوده که در سایه تکیه بر توان صنعتگران داخلی به دست آمده است.

تولید
رئیس سازمان توسعه تجارت :برای افزایش صادرات از ظرفیت همه دستگاهها استفاده میکنیم

رئیس مرکز ملی فرش:

رئیس سازمان توسعه تجارت از فعال شدن اتاق تهاتر کاال با پاکستان خبر داد
و با بیان اینکه از ظرفیت همه دستگاهها در موضوع افزایش صادرات استفاده
میکنیم گفت :با همکاری ارتش ،حمل و نقل هوایی کاالهای صادراتی را
اجرایی کردیم.به گزارش اقتصادسرآمد ÷،علیرضا پیمان پاک افزود :اگر قرار است میزان
صادرات به روسیه طبق برنامههای پیش بینی شده از  500میلیون دالر کنونی به  10میلیارد
دالر برسد ،باید زیر ساختهای موجود از جمله در بخش خط آهن و کانتینر توسعه یابد
و در این رابطه هم اکنون هفت خط منظم کشتیرانی بین دو کشور فعال شده است.رئیس
سازمان توسعه تجارت گفت :قواعد موجود در مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات،
دردسرهایی برای صادرکنندگان ایجاد کرده بود که در آییننامه ضوابط تجاری و ارزی که
در هیات دولت مصوب و ابالغ شد این فرایندها تسهیل شد ،در نتیجه ،بیشترین افزایش
صادرات ماهانه در چهار سال اخیر ،در مهر ماه گذشته رقم خورد.وی افزود :کمیته بررسی
آیین نامهها ،ضوابط و قوانین را با کمک اتاق بازرگانی تشکیل دادیم ،زیرا صدها آیین نامه
و مقررات موجود در امر صادرات ،اگر برای صادرکننده ،گیج کننده نباشد قطعا دست و
پاگیر است.پیمان پاک افزود :بسیاری از این آیین نامهها و ضوابط با یکدیگر تعارض دارند
و نقصهای موجود در بســیاری از این آیین نامهها ،مانع توسعه صادرات است که این
آیین نامهها بزودی حذف خواهد شد.وی با بیان اینکه تدوین نقشه راه تجارت ایران بر
مبنای هدفگذاری افزایش  35میلیارد دالری صادرات ،نخستین اقدام در زمان مسئولیت
سازمان توسعه تجارت بود ادامه داد :در این فرایند به کمک اتاقهای مشترک بازرگانی
و کارشناسان ،کشورهای هدف صادراتی را دســته بندی و اولویت بندی کردهایم که به
زودی برنامه ما مبنی بر اینکه به چه کشــوری چه کاالیی باید صادر کنیم نهایی میشود
ضمن اینکه چالشهای مربوط در حوزه لجســتیک ،گمرکات و توسعه بازار نیز احصا
خواهد شــد.پیمان پاک گفت :در ارتباط با کشور پاکســتان نیز ،اتاق تهاتر را تشکیل و
فرایندهای تعرفه ترجیحی را فعال کردیم ضمن اینکه کامیونهای ما که سالها در مرز
پاکستان متوقف میشدند هم اکنون تا کویته پاکستان تردد دارند.وی افزود :در سفر اخیر
وزیر صنعت ،معدن و تجارت به سوریه نیز 30 ،فعال اقتصادی و تجاری برتر کشور وزیر
را همراهی کردند که تعدادی از آنها همچنان در سوریه حضور دارند و در حال مذاکره
و عقد قرارداد برای ورود به بازارهای این کشور هستند.رئیس سازمان توسعه تجارت
گفت :یکی دیگر از اقدامات ما فعال سازی مراکز تجاری ایران در خارج از کشور بود و
در این باره مجوز فعالسازی مراکز تجاری را در کشورهای پاکستان ،ارمنستان ،ترکیه و
آذربایجان صادر کردیم که این مراکز به صورت تخصصی فعالیت دارند.پیمان پاک ادامه
داد :اعزام رایزنان بازرگانی به کشــورهای هدف صادراتی را با جدیت پیگیری میکنیم
که در این زمینه ،رایزنان بازرگانی ایران در پاکســتان و افغانستان مستقر شدند و رایزن
بازرگانی ایران در ترکیه نیز به زودی کار خودش را آغاز خواهد کرد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشــاره به تحریمهــای ظالمانه علیه این
هنرصنعت گفت :در هیچ کجــای دنیا هنرمندان تحریم نیســتند ولی
تحریمها هنرمندان فرش دستباف ما را نشــانه گرفته است.به گزارش
اقتصادســرآمد ،فرحناز رافع در نشست خبری تشــریح برنامههای هفته فرش با
اشــاره به اهمیت اقتصاد فرش گفت :در نمایشگاه اکســپوی  ۲۰۲۰دوبی حضور
فعال داشتهایم و همه فرشهایی که در اکسپو عرضه شده و به فروش خواهند رفت،
شناسنامهدار شدهاند.وی افزود :سند مالکیت با کد منحصر به فرد و قابل رهگیری
برای همه فرشها صادر شده که در اکسپو برای اولینبار این اتفاق رقم خورده است.
رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به غیرطبیعی و مصنوعی بودن فرش ماشینی
گفت :ویژگی فرش دستباف ،طبیعی بودن الیاف آن و دوستدار محیطزیست بودن
فرش اســت که به طبیعت برمیگردد.رافع با بیان اینکــه در هفته فرش از عالمت
تائیدیه فرش رونمایی خواهیم کرد ،افزود :تمامی فرشها با مشارکت قوه قضائیه
گواهی ســامت میگیرند و با همکاری وزارت خارجه ،هیئتی از سوئیس برای
صدور این تائیدیهها به ایران خواهد آمد.به گفته رئیس مرکز ملی فرش ،مراســم
دیپلماســی اقتصادی با فرش با عنوان «گــره همدلی برای صلــح جهانی» را در
اکسپوی دوبی اسفند امسال برگزار میکنیم که این مراسم نشان خواهد داد ایرانیان
صلحدوست هستند ،حقوق بشر را رعایت میکنند و پیام صلح جهانی با فرش از
ایران صادر میشود.وی با تأکید بر اینکه در این مراسم اعالم خواهیم کرد هنرمندان
فرش دســتباف ما تحریم شــدهاند و در هیچ کجای دنیا هنرمندان تحریم نیستند،
یادآور شد :برای معرفی گره صلح جهانی در راستای رفع تحریم فرش و آغاز مجدد
صادرات آن مراسمی برگزار خواهد شــد.رافع ادامه داد :تاکنون سفرای رومانی و
تایلند و وزرای دولت امارات از پاویون ایران در اکسپوی دوبی بازدید کردند و پیام
صلح ملی خود را در دفتر ملی فرش در این پاویون به یادگار نهادند.رئیس مرکز ملی
فرش در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره میزان فرش دستباف ایرانی در اکسپوی
دوبی و دریافت ســفارشهای تولید گفت :از آنجایی که در اکسپو هر پاویون تنها
یک سالن فروش دارد ،اخیرا ً توانســتهایم مجوز فروش فرش را دریافت کنیم و از
هفته آینده اقدام به فروش خواهیم کرد ضمن اینکــه تفاهمنامههایی هم تاکنون با
سفارشدهندههای خارجی به امضاء رساندهایم.وی یادآور شد :در صادرات فرش
کاهش داشتهایم که علت آن تحریمها و تعهد ارزی است .امسال نمایشگاه بیست و
نهم فرش دستباف را برگزار خواهیم کرد که منتظریم ستاد ملی کرونا مجوز برگزاری
آن را برای بهمن ماه صادر کند.رافع گفت :تحریمهای ظالمانه علیه ایران ،زنجیره
اشتغال دو میلیون نفری هنرمندان فرش دستباف را نشانه گرفته که با خانوادههای
آنها به هشت میلیون نفر میرسد.

ورود ارتش در بخش حمل و نقل
هوایی کاالهای صادراتی

تحریمهاامنیتشغلیهنرمندان
فرشدستبافمارانشانهگرفتهاست

eghtesadsaramadonlin.ir
رشكت ملي نفت اریان

رئیس اتاق بازرگانی ایران :

توسعه روابط تجاری ایران و جمهوری
چک در گرو باز شدن گره حمل و نقل

رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید با باز شــدن گره
حمل و نقل ،امکان توســعه قابل توجه روابط تجاری
میان ایران و جمهوری چک وجود خواهد داشــت.به
گزارش اقتصادسرآمد ،غالمحسین شافعی در جریان
دیدار با ســفیر جمهوری چک در تهران ،اظهار کرد:
جمهوری چک یکی از باثباتترین اقتصادهای اروپای
شرقی است که رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه
کرده و قوانین مترقی در حوزه سرمایهگذاری در مقایسه
با دیگر کشورهای شرق اروپا دارد.بر اساس اظهارات
او این کشور روند خصوصیســازی را نیز با موفقیت
پشت ســر گذاشــته و کلیه این موارد جذابیتهای
همکاری با جمهوری چک را افزایش میدهد.شافعی،
تعریف پروژه مشترک در زمینه تولید موتورهای برقی
و تعیین سوخت جایگزین برای خودروها را از جمله
زمینههای مناسب برای همکاری بین ایران و جمهوری
چک دانست و ادامه داد :دو کشور میتوانند در زمینه
نیروگاهی ،صنعت قند ،ســیمان ،کریســتال و نیشکر
که در گذشــته تجربیات موفقی در همکاری با هم در
این بخشها داشتند ،ســرمایهگذاری کنند.بر اساس
اظهارات رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران ،تنوع
رشتهای برای تقویت سطح همکاریها بسیار باالست
و دو کشور میتوانند حتی در حوزه پتروشیمی ،صنعت
خودرو ،ماشینآالت ،معدن ،لوازم خانگی و انرژی با
یکدیگر همکاری کنند.شــافعی در بخش دیگری از
سخنان خود به موضوع کمآبی شدیدی که در ایران با
آن مواجه هستیم اشاره و تاکید کرد :در این بخش باید
با کشــورهایی که تجربیاتی در حوزه مدیریت منابع
آبی دارند ،همکاری کنیم .او تصریح کرد :دولت ایران
چون در موقعیت ویژهای از نظر جغرافیایی قرار دارد
و گذرگاه اصلی در ارتباط بین جنوب به شمال و شرق
به غرب اســت ،در نظر دارد توسعه حملوتقل ریلی،
نوسازی و بهســازی این صنعت را در دستورکار قرار
دهد و با توجه به تجربه جمهوری چک در این حوزه،
امکان فعالیت مشترک بین دو کشور وجود دارد.رئیس
اتاق ایران در ادامه با توجه به تاســیس کمیته مشترک
ایران و چک از ســوی اتاق ایران ابراز امیدواری کرد:
کمیته متناظر آن در جمهوری چک تاسیس و در نهایت
زمینه برای ایجاد اتاقهای مشترک مهیا شود.جوزف
ریختار ،ســفیر جمهوری چک در تهران ،با اعالم این
خبر که طبق برنامهریزیهای انجام شــده قرار است
هیاتی از این کشــور در ماه ژانویه به ایران سفر کنند،
تاکید کرد :شرکتهایی در حوزههای معدن ،غذا ،امور
بهداشتی و ماشینهای ســنگین آمادگی خود را برای
همکاری با طرفهای ایرانی اعالم کردند .از این منظر
به عنوان ســفیر جمهوری چک در ایران سعی میکنم
در نمایشگاههای مختلفی که در ایران برگزار میشود
حضور پیدا کنم و ضمن آشنایی با ظرفیتهای موجود
در ایران امکان برقراری ارتباط بین شرکتهای ایرانی و
جمهوری چک را فراهم سازم.او ضمن ابراز خرسندی
از مهیا شدن امکانات برای برگزاری کمیسیون مشترک
بین ایران و جمهوری چک در آینده نزدیک ،گفت :با
وجود اینکه شرکتهای عالقهمند به حضور در بازار
ایران تعداد قابل توجهی هستند؛ اما به دلیل مشکالت
انتقال پول زمینه همکاری فراهم نمیشود البته سفارت
ســعی دارد راههایی را برای امکان احیای مناســبات
بین دو کشــور در نظر گرفته و برای این شــرکتها
توضیح دهد.

آگهي فراخوان ارزیابی کیفی برگزاری مناقصه عمومي دومرحلهاي
شناسه آگهی 1233765 :
تقاضاي شماره( 48-0001120ترانسمیتر)
نوبت دوم

رشكت ملي مناطق نفت خیز جنوب
رشكت بهره ربداري نفت و گاز كارون(سهامي خاص)

شركت بهره برداري نفت و گاز كارون(سهامي خاص) در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی تعداد  3قلم ترانسمیتر مورد نیاز خود را مطابق شرح درخواست در گزارش شناخت از طریق
مناقصه عمومی با شماره فراخوان  2000092544000135برگزار نماید.
به همین منظور کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوت نامه جهت سایر مراحل مناقصه  ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد به
آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
در همین راستا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه ستاد ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق نمایند .تاریخ انتشار مناقصه
درسامانه  1400/09/24خواهد بود.
اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوت نامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد .
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کيفی  :روز چهارشنبه تاریخ  1400/10/08 :تا ساعت 13:00
مهلت ارسال پاسخ ارزیابی کيفی  :تا روز چهارشنبه تاریخ  1400/10/22 :تا ساعت 13:00
« از ارسال اسناد ارزیابی کيفی به صورت فيزیکی جدا خودداری نمایيد»
آدرس دستگاه مناقصه گزار :اهواز  -ناحیه صنعتي كارون – شركت بهرهبرداري نفت و گاز كارون – ساختمان والفجر تداركات و امور كاال  -واحد خرید و بررسي منابع كاال
فاکس 061-32249806 :تایید فكس 061-341-67610 :تلفن 061-32252449 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
دفتر مرکز تماس 021-41934 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/09/14 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/17 :

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

رشكت ملي گاز اریان
مجتم
رشكت ع گاز اپرس جنوبي

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحلهای (نوبت دوم)

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل
بصورت برگزاری مناقصة عمومي دو مرحلهای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(سامانه ستاد) تامین نماید:
شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران2000093498000547 :
شماره مناقصه و تقاضا  :تقاضای  9940204مناقصه شماره 00/075
موضوع مناقصه /شرح مختصر اقالم درخواستی:
”P/F: FIRE & GAS & SMOKE”VESDA
مبلغ تضمين شركت در فرایند ارجاع كار 1/800/573/600 :ریال
نوع تضمين شركت درفرایند ارجاع كار :تضمین شركت در فرایند ارجاع كار به
صورت یكي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره /123402ت 50659ه
مورخ  94/09/22هیات وزیران مي باشد.
مبلغ برآوردي مناقصه 36/011/472/000 :ریال
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي كيفي در سامانه ستاد 10 :روز پس از درج
نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد.
آخرین مهلت بارگذاري و ارسال مستندات ارزیابي كيفي (رزومه) در سامانه

شناسه آگهی 1235498 :

ستاد :ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد.
آخرین مهلت بارگزاری پيشنهادات فنی /مالی در سامانه ستاد  :پس از ارزیابی
کیفی مناقصه گران ،مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طریق
سامانه ستاد ارسال می گردد.
آدرس مناقصه گزار :استان بوشهر -شهرستان عسلویه -شرکت مجتمع گاز پارس
جنوبی -ساختمان اداری مرکزی ستاد -مدیریت بازرگانی-اداره خرید -گروه خرید ابزار
دقیق و مخابرات
بدیهی است کليه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونيکی از طریق درگاه سامانه
تدارکاتالکترونيکیدولت(سامانهستاد)بهنشانیWWW.SETADIRAN.IR:
انجام میپذیرد وبه پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد
شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء
الکترونیکیاقدامنمایند.
مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR
مراجعه و یا با شماره  07731312231-2238تماس حاصل فرمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/09/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/17 :

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

