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گروه اقتصــادی  خودروســازان در حالی هر روز 
به افزایــش قیمت ها می پردازند کــه همزمان به جای 
افزایــش کیفیت مصرف کننده شــاهد کاهش کیفیت 
خودروست بگونه ای که گویی هیچ استانداردی از سوی 

خودروسازان رعایت نمی شود. 
این روزهــا بار دیگر مســئله کیفیت خــودرو و البته 
افزایش قیمت هایی که به بهانه افزایش کیفیت صورت 
می گیرد مــورد توجه کارشناســان و مســئوالن قرار 
گرفته است تا شــاید در نهایت برای چند دهه فعالیت 
انحصاری و غیر اصولی خودروسازان تدبیری اندیشیده 
شود. در این چارچوب بی کیفیتی خودروها به یک امر 
طبیعی مبدل شده اســت چنانکه رئیس سازمان ملی 
استاندارد ایران با بیان این که در ۸ سال اخیر محصول 
کیفی خوبی کــه در ارزیابی کیفیت خودرو بتواند نظر 
مردم را جلب کند تولید نشده است گفت: ۹ استاندارد 
در دولت قبل تعلیق شده که این تعلیق موجب آسیب 

به مردم شده است.
مهدی اسالم پناه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا 
مسئولیت استاندارد ایمنی خودرو ها با شماست؟ گفت: 
در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی 
استاندارد ایران سازمانی حاکمیتی و مرجع نظارتی در 
جهت اطمینان بخشی به تولید کاال، واردات و صادرات 
می باشــد. اســالم پناه گفت: خودرو ها در چند ســال 
گذشــته از لحاظ کیفی ریزش داشتند به خصوص در 
هشت ســال اخیر محصول کیفی خوبی که در ارزیابی 
کیفیــت خودرو بتواند نظر مــردم را جلب کند، تولید 

نشده است.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اکنون 
مسئول استاندارد ایمنی خودرو کدام نهاد است؟ افزود: 
این موضوع یک زنجیره هزار نفری دارد، در حال حاضر 
پنج دستگاه ناجا، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، 
سازمان محیط زیســت و سازمان بهینه سازی سوخت 
به عنوان ناظر داریم و خودروســازان به عنوان عامل و 
بنــگاه، اصلی ترین نقش را دارند که باید در میدان؛ کار 

را جلو ببرند.
رئیس ســازمان ملی اســتاندارد ایران ادامــه داد: در 
انــواع آزمون هایی کــه تعریف می کنیــم و در رعایت 
استاندارد های اجباری که تدوین کردیم؛ سرپیچی هایی 
از اســتاندارد های ۸5 گانه دیده می شود و ۹ استاندارد 
در دولت قبل تعلیق شده که این تعلیق موجب آسیب 
به مردم شده است.رئیس سازمان ملی استاندارد ایران 
گفت: اگر خودروســازان تعهدات خــود را اجرا نکنند 
جلوی شــماره گــذاری خودرو ها را بــه کمک پلیس 
راهور خواهیــم گرفت و این حرف آخر اســت.رئیس 
سازمان ملی اســتاندارد ایران افزود: وقتی استاندارد ها 
رعایت نمی شــود به این خاطر است که استاندارد ها به 
کمک خودرو ســاز ها تدوین می شود و ابالغ می کنیم و 
خودروســازان ملزم به اجرا هستند، اما به بهانه ها و در 
برهه های مختلف ســرپیچی می کنند و به عنوان نمونه 

اعالم می کنند که تحریم هستیم.
وی گفت: در نامه ای ســازمان ملی استاندارد ایران به 
طور رســمی به وزارت صمت صادر کرده اســت صرفا 
به مدت یکماه به شــرکت های خودروساز فرصت داده 

شده اســت که گزارش کنترل تطابق تولید را از تاریخ 
1/10/1400 انجام دهند و گفتیم قابل تمدید نیســت.

وی خاطرنشــان کــرد: چرا امکان انجام ۹ اســتاندارد 
خــودرو را در کشــور نداریم و به چه دلیل 43 ســال 
می شــود که آزمون تصادف را ایجاد نکردیم، در سقف 
قیمت کاالی تمام شــده و بدون در نظر گرفتن ذائقه 
مصرف کننده پیــش فروش می کنیم، امــا چرا نباید 

آزمون تصادف داشته باشیم؟ 
رئیس سازمان ملی اســتاندارد ایران خاطر نشان کرد: 
در حال حاضــر ورق فوالدی که در خودرو های داخلی 
استفاده می کنند از نظر سازمان ملی استاندارد مشکل 
دارد و مشــمول اســتاندارد اجباری نیست، جالب این 
است که شماره دنده خودرو مشمول استاندارد اجباری 
می شــود، ولی بدنه خودرو و ورق فوالدی آن مشمول 

استاندارد اجباری نمی شود. 
ابوالفضل خلخــال عضو هیئت علمی دانشــگاه علم و 
صنعت نیز گفت: بر اســاس قانــون، تولید کننده باید 
کاالی اســتاندارد تولید کند و ســازمان استاندارد هم 
مســئول بررسی کیفیت کاال می باشــد در صورتی که 
کاال اســتاندارد باشد مورد تایید سازمان استاندارد قرار 

می گیرد و فرایند آن طی می شود.
 به هر تقدیر آنچه در صنعت خودرو کشــور مشــاهده 
می شــود نبود اســتانداردها و نظارت هاست که موجب 
شــده تا خودروسازان ســوار بر اســب مراد بتوازند و 
به بهانــه های مختلف گران ســازی خــودرو و البته 

بی کیفیتی آن را توجیه نمایند.

گــزارش
صنعت خودرو همچنان پر هزینه و بی کارکرد  

خودروسازان و استانداردهایی که هرگز رعایت نمی شود 
ناهماهنگی میان ۲۵ دستگاه دولتی 

منشاء مشکالت گمرک
وزیــر امور اقتصادی و دارایــی در بازدید از گمرک 
شــهید رجایی، منشاء اصلی مشــکالت گمرک، را 

ناهماهنگی میان ۲5 دستگاه دولتی دانست.
احســان خانــدوزی در ایــن بازدید و در پاســخ به 
پرسشی درباره عدم تخصیص منابع از سوی بانک ها 
به بازرگان ها و مشکالت گمرک شهید رجایی، گفت: 
گمرک بــه تنهایی بار نیمی از تجارت کشــور را به 
دوش می کشد، اما دچار ضعف ها و مشکالت فراوانی 
اســت که همین موجب شده تولید کنندگان و تجار 
دچار خسارت فراوانی شوند. وزیر اقتصاد تشریح کرد: 
بخشی از مشــکالت گمرک بر می گردد به نهاد های 
دولتی که در حوزه واردات کاال های اساســی، زمان 
بندی به موقعی انجام نمی دهند که نسبت به آن باید 
دقت بیشتری داشته باشند تا شاهد چنین اتفاقاتی 
دیگر نباشیم.وی تصریح کرد: گمرک با ۲5 دستگاه و 
سازمان دیگر کار می کند و ضعف در نهاد های دیگر 
همکار با گمرک، باعث اختالل در فرآیند کار گمرک 
شده و باعث شده که فرآیند ترخیص طوالنی و هزینه 
بر شــود.خاندوزی با اشــاره به اینکه حل مشکالت 
هماهنگــی نهاد های مرتبط به نفع گمرک کشــور 
خواهد بود، گفت: در نتیجه هماهنگی، دستگاه های 
مرتبط با گمرک آن زمان و هزینه کمتر برای تجار و 
تولید کننده و در نهایت قیمت تمام شده کمتر برای 

مصرف کننده را شاهد خواهیم بود.  میزان
 

 ۱۲ هزار میلیارد تومان برای 
اجرای قانون حمایت از خانواده 

رئیس ســازمان برنامه و بودجه اعــالم کرد: دولت 
سیزدهم در بودجه ســال 1401، 1۲ هزار میلیارد 
تومان برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی 

جمعیت در نظر گرفته است.
مســعود میرکاظمی در توئیتر نوشت: سال ها است 
زنگ خطر پیری جمعیت به صدا درآمده و دولت در 
بودجه سال آینده 1۲ هزار میلیارد تومان منابع برای 
اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در 
نظر گرفته اســت.قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت که در جلسه بیست وچهارم مهرماه 1400 
کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت 
از خانواده مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید، 
طی نامــه شــماره ۹3۹۸۲ مورخ بیســت وچهارم 
آبان ماه 1400 توســط آیت اهلل سیدابراهیم رییسی 

رییس جمهور برای اجرا ابالغ شد.  ایرنا

 جزئیات افزایش مشروط 
نرخ سود وام مسکن مهر

بند4 تبصره 11 الیحه بودجه در شــرایطی جریمه 
1۸ درصدی شــدن نرخ سود واحدهای مسکن مهر 
تحویل گرفته نشــده را تعیین کرده است که بیش 
از 10 هزار مســکن مهِر فروش اقساطی شده، هنوز 

قابلیت سکونت ندارند.
متقاضیان واحدهای مســکن مهر در طول ۸ ســال 
گذشته دشــواری های بســیاری را تحمل کردند و 
مصوبات بســیاری در کنار بی توجهی دولت گذشته 
نسبت به تکمیل این پروژه عظیم، زمینه ایجاد فشار 
بر مردم را مهیا کرد.بــه تازگی نیز تصمیماتی برای 
تســهیالت پروژه مســکن مهر اتخاذ شده است که 
زمینه نگرانی گسترده متقاضیان را فراهم کرده است 
بدین ترتیب که معاونت مســکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرســازی با ارائه پیشنهاد بندی را در الیحه 
بودجه سال 1401 جانمایی کرده است.بر این اساس 
به استناد بند 4 تبصره 11 الیحه بودجه سال 1401، 
مالکان واحدهای تکمیل شده مسکن مهر که دارای 
خدمات زیربنایی هســتند،  موظفند تا پایان خرداد  
ســال 1401 برای تبدیل تسهیالت دریافتی از بانک 
مسکن به تسهیالت  فروش اقساطی به بانک مسکن 

مراجعه کنند.  فارس 

وعده وزیر جهاد کشاورزی
در مصوبات ســفر دولت به هرمــزگان، اختصاص 
1 هزار میلیــارد تومان برای توســعه فعالیت های 

شیالتی در استان پیش بینی شده است.
سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در سفر 
به میناب گفت: با توجه به خسارت هایی که به این 
منطقه در سیل اخیر به خصوص در حوزه کشاورزی 
وارد شده است، دولت مصوبه بسیار خوبی را در روز 
چهارشنبه داشــت و بحث مربوط به استمهال وام 
کشاورزان، اختصاص کمک های بالعوض و پرداخت 
تســهیالت برای احیای کشــاورزی در منطقه در 

مصوبه سفر مدنظر قرار گرفته است.  ایرنا

اخبــــار

موضوع مناقصه: تامین نیروی ناجی غریق مورد نیاز در اســتخر سرپوشیده 
مروارید بر اساس شرح خدمات قرارداد و اسناد مناقصه .  

مهلــت دریافــت اســناد حداکثــر تــا تاریــخ 1400/11/5 از اداره پیمان و 
رســیدگی ، مهلــت قبــول پیشــنهادات حداکثر تــا تاریــخ 1400/11/7 و 
بازگشــایی پاکات در مورخ 1400/11/10 در محل شــهرداری کاشان خواهد 

بود.
ســپرده شــرکت در مناقصه به مبلــغ : 300/000/000 ریال به صورت 
ضمانتنامــه بانکــی بــا اعتبار حداقل ســه ماهه یا ســپرده نقــدی در وجه 

شهرداری کاشان
- هر گاه برندگان اول تا ســوم مناقصــه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت 
مقرر نشــوند ، سپرده شــرکت در مناقصه ایشــان به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 55440055 ) 031 ( 

شهرداری کاشان

آگهی مناقصه عمومی  شماره 1400/77

شهردار کاشان - حسن بخشنده امنیه

شهرداری کاشان
ت دوم

» آگهي مناقصه عمومي نوبت اول«نوب

مهدی زاده - شهردار ارومیه  

ت دوم
نوب

اعتبارات  و  معامالتی شهرداری  نامه  آئين    5 ماده  استناد  به  دارد  نظر  در  ارومیه  شهرداري 
تدارکات  سامانه  طریق  از  ذیل  شرح   به  عمومی  مناقصه  برگزاری  به  نسبت    1400 سال  مصوب 
الکترونيکی دولت )ستاد(  به آدرس: www.setadiran.ir  اقدام نماید. از کليه پيمانکاران واجد 
شرایط در رشته ابنيه دعوت بعمل می آید در مناقصه ذیل به شرح مشخصات اعالمی در این آگهی 

شرکت و ارائه قيمت نمایند. 
الزم بذکر است کليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پيشنهاد قيمت مناقصه گران 
و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت ) ستاد( انجام خواهد شد. لذا 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضاء الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
سایت  به  ميتوانند  بيشتر  اطالعات  کسب  جهت  محترم  کنندگان  شرکت  ميباشد  ذکر  به  الزم 

شهرداری اروميه به آدرس www.urmia.ir مراجعه نمایند .
1-موضوع مناقصه: احداث تعداد 2400 عدد قبر دو طبقه با مصالح بر عهده پيمانکار در آرامستان 
و  مشخصات  و  نقشه  اساس  بر  خاکریزی  و  پوشش  همراه  به  اروميه  شهرداری  رضوان  باغ  محوطه 

برآورد اوليه و شرایط عمومی و خصوصی منضم به پيمان
2-مبلغ کل مناقصه: 32/421/115/200 ریال )سی و دو ميليارد و چهارصد و بيست و یک ميليون و 
صد و پانزده هزار و دویست ریال( بر اساس فهرست بهاء ابنيه سال 1400 با ضریب منطقه ای 1/05 و 

ضریب باال سری 1/41 با تجهيز کارگاه بصورت مقطوع و با اعمال تعدیل
3- مدت قرارداد : یکسال شمسی از تاریخ ابالغ قرارداد می باشد.

4-تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 11 روز چهارشنبه مورخه 1400/10/22 تا ساعت 14 روز 
سه شنبه  مورخه 1400/10/28 در بستر سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه اقدام 

نمایند .
نوبت اول : 1400/10/22- نوبت دوم : 1400/10/25  

شماره : 2000094839000009
تاریخ : 1400/10/22 

تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان 

ت دوم
نوب

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل 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 آدرس www.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 .
موضوع مناقصه : تهیه ، بسته بندی به صورت باندل ، بارگیری ، حمل وبار اندازی لوله  چدن داکتیل با واشرهای مربوطه به قطر 150 میلیمتر و طول 16 

کیلومتر مربوط به پروژه کوه حیدر - بلبل آباد و تحویل در انبار کارفرما واقع در شهرستان بشاگرد
مبلغ برآورد اولیه :  98/839/895/000 ریال ) نود و هشت میلیارد و هشتصد وسی و نه میلیون و هشتصد و نود و پنج  هزار ریال (

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 4/942/000/000 ریال )چهار میلیارد و نهصد و چهل و دو میلیون ریال (.
رتبه و رشته مورد نظر : دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت

مبلغ خرید اسناد : 5,000,000 ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 تاریخ 1400/10/25 ساعت 14 تاریخ 1400/11/03

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ 1400/11/17
زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10  مورخ 1400/11/20

محل بازگشایی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی 
پیشنهادها آزاد است .

امتیاز کیفی الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم ) 75% (  بازگشایی خواهد گردید.
www.setadiran.ir دریافت و با توجه به  پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس 

مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند .
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطــالعات تمـاس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف و ارزیابی کیفی آدرس : بندرعباس 
   - بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتی - شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان   ) امور قراردادها (   تلفن 87-86-33350582 سایت اینترنتی شرکت آب 
و فاضالب استان هرمزگان به نشانیWWW.Abfa Hormozgan.com  :  اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران 

:27313131   دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 .                                           
شناسه آگهی 1257238


