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بازار

قاب روز

مرگ تدریجی سواحل استان گلستان

مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مطرح کرد؛

تشکیل هزاران پرونده تخلف تامین وعرضه کاال

عکس :تسنیم


گروه بازار :مدیرکل بازرس��ی ویژه سازمان حمایت
مصرفکنن��دگان و تولیدکنن��دگان از تش��کیل
بی��ش از  ۵۷ه��زار و یکصد پرونده تخلف در س��ال
گذش��ته در بخش تأمین یا عرضه کاال خبر داد .به
گزارش«اسکناس»بهنقلازروابطعمومیسازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان« ،مجتبی
ماجد» گفت :اطالع از چگونگی روند اعمال نظارت
و بازرس��ی در س��طح بازار و کنترل زنجیره تولید تا
عرضه اقالم ضروری و اولویت دار در سبد مصرف
کاالی خانوار به منظور شناسایی موانع و مشکالت
و امکان برنامه ریزی مناس��ب برای رفع معضالت
در بخ��ش تأمی��ن یا عرضه مطلوب کاال از س��وی
مراج��عذیرب��طام��ریضروریبهش��مارمیرود.
وی اضافه کرد :بر همین اس��اس نتایج بازرس��ی و
نظارت سازمان های صنعت ،معدن و تجارت سراسر
کشور بر عملکرد واحدهای تولیدی و توزیعی پودر

آخرینخبر

گروه بازار :سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت :نیاز ما به نهادههای
دامی بس��یار بیش��تر از آن چیزی اس��ت که بتوانیم به خودکفایی برس��یم .بانک
مرکزی توان تخصیص ارز به نهادههای دامی را ندارد.
به گزارش «اس��کناس» به نقل از ایس��نا« ،معینالدین س��عیدی» در مورد علت
گرانی مرغ و تخممرغ با بیان اینکه این موضوع مطالبه مردم و اعضای کمیسیون
کش��اورزی مجلس اس��ت ،اظهار داش��ت :برداشت من این است که مسئله ارز،
مهمترین علت افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ است.
س��خنگوی کمیس��یون کش��اورزی مجلس با بیان اینکه «بانک مرکزی توان
تخصی��ص ارز ب��ه نهادهه��ای دامی را ندارد» گف��ت :نیاز ما به نهادههای دامی
بسیار بیشتر از آن چیزی است که بتوانیم به خودکفایی برسیم .پس مجبوریم
بعضی نهادهها مثل کنجاله سویا را وارد کنیم .با وجود اینکه تخصیص ارز به این
کاالها صورت نگرفته است ،اما عدهای این کاال را وارد کردهاند به همین خاطر

سازمان مدیریت پسماند شهرداری های مالرد و صفادشت در
نظر دارد به استناد مجوز دویست و هشتمین صورتجلسه هیأت
مدیره س��ازمان به ش��ماره /422س پ د 99 /مورخ 99/02/31
امور مربوط به آموزش و تفکیک از مبدأ زباله منطقه مارلیک و
غرب سرآسیاب را برای مدت یک سال از طریق برگزاری مزایده
عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مزایده:
 -1برآورد مبلغ کل مزایده 18.606.480.000 :ریال
 -2سپرده شرکت در مزایده به میزان  930.324.000ریال که
می بایست همراه اسناد مزایده تحویل گردد.

 -3برن��دگان اول و دوم و س��وم مزای��ده ه��رگاه حاضر به انعقاد
قرارداد نشود سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -4کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی
با ارائه معرفی نامه معتبر جهت دریافت اس��ناد مزایده و کس��ب
اطالع��ات بیش��تر از تاری��خ  99/04/16لغای��ت  99/04/26از
س��اعت  9لغایت  12:30به امور قراردادهای س��ازمان مدیریت
پس��ماند ش��هرداری های مالرد و صفادش��ت مراجعه و از تاریخ
 99/04/23لغایت  99/05/04س��اعت  13پیش��نهادهای خود
را تحویل س��ازمان مدیریت پس��ماند ش��هرداری های مالرد و
صفادشت نمایند.

 -5هزینه آگهی و کارشناس به عهده برنده مزایده می باشد.
 -6متقاضیان می بایس��ت جهت دریافت اس��ناد معرفی نامه
(به همراه کارت شناس��ایی ملی) و اصل فیش واریزی به مبلغ
 2.000.000ریال به حس��اب شماره  0108733015009سیبا
بانک ملی به نام درآمد سازمان مدیریت پسماند شهرداری های
مالرد و صفادشت تحویل امور قراردادها نمایند.
 -7سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
 -8سایر اطالعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است.
نوبت اول 99/4/16
نوبت دوم 99/4/23

محمد جهانشاهی ـ مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های مالرد و صفادشت

آگهی مزایده زمین (نوبت دوم)

نوبت اول

شهرداری نورآباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره /127ش مورخ  99/3/11شورای محترم اسالمی شهر
تعداد ( )5قطعه زمین با کاربری مس��کونی واقع در بلوار بس��یج خیابان  14متری منش��عب از خیابان س��احلی
پشت کالنتری  11از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی با شرایط ذیل واگذار نماید.
-1کلیه متقاضیان مبلغ پیش��نهادی خود را از تاریخ نش��ر این آگهی جهت هر قطعه تا مورخ  99/05/02در
پاکت سربسته تحویل دبیرخانه شهرداری نموده و رسید دریافت نمایند.
-2کلیهمتقاضیانبایستیمبلغ200/000/000ریالبابتهرقطعهبعنوانسپردهبهحساب0105771307006
نزد بانک ملی مرکزی بنام شهرداری واریز و فیش واریزی را ضمیمه پیشنهاد خود نماید ،.در غیر اینصورت
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-3بازگش��ایی و قرائت پیش��نهاد ها در روز ش��نبه مورخ  99/05/04راس س��اعت  10صبح می باش��د .حضور
متقاضیان یا نماینده قانونی آنها در جلسه بازگشایی بالمانع است.
-4شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار می باشد.
 -5به پیشنهاد ناقص ،مبهم ،مشروط و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -6برنده مزایده موظف اس��ت حداکثر ظرف مدت  48س��اعت نس��بت به واریز بهای زمین مربوطه بصورت
نقدی به حس��اب  0105570244008ش��هرداری اقدام و رس��ید دریافت نماید ،در غیر اینصورت ضمن ضبط
سپرده ،نفر دوم به عنوان برنده تعیین خواهد شد.
 -7در صورتی که برنده اول ،دوم وس��وم مزایده از خرید امتناع نمایند س��پرده آنان به ترتیب اولویت به نفع
شهرداری ضبط خواهد شد.
 -8هزینه چاپ و نشر آگهی بر عهده اشخاص برنده مزایده خواهد بود.
ردیف

مشخصات قطعات (متر مربع)

مساحت قطعات (مترمربع)

معبر

قیمت پایه براساس متر مربع

1

قطعه شماره 4

266/60

خیابان  14متری

 14/000/000ریال

2

قطعه شماره 5

262/55

خیابان  14متری

 14/000/000ریال

3

قطعه شماره 6

258/46

خیابان  14متری

 14/000/000ریال

4

قطعه شماره 7

254/60

خیابان  14متری

 14/000/000ریال

5

قطعه شماره 8

264/16

خیابان  14متری

 15/000/000ریال

روابط عمومی شهرداری نورآباد

نوبت دوم

آگهی مزایده عمومی

انحصار در واردات نهاده ها دلیل گرانی مرغ
هماکنون کشتیهای حامل نهادههای دامی در بنادر بالتکلیف هستند.
نماینده مردم چابهار در مورد تأثیر تنظیم بازار در ماجرای افزایش قیمت مرغ و
تخممرغ گفت :همه وظایف ستاد تنظیم بازار به وزارت صنعت ،معدن و تجارت
محول ش��ده اس��ت که این از نظر ما درس��ت نیست .در ضمن بیتدبیریهایی
صورت گرفته که قابل بررسی است.
س��عیدی از وجود «انحصار در واردات نهادههای دامی» س��خن گفت و تصریح
کرد :یکی از مش��کالت جدی ما منحصر بودن امکان واردات در دس��ت چند
ش��رکت ،کار را پیچیده کرده اس��ت .یارانه نهادههای دامی را به تولیدکنندگان
نمیدهیم بلکه در اختیار واردکننده قرار میگیرد .در این ش��رایط سیس��تمهای
داللی فعال میش��ود چرا که ش��رکت پش��تیبانی دام تنها  ۲۰درصد نهادهای
خ��ود را در اختی��ار تولیدکنن��ده قرار میدهد ۸۰ .درصد دیگر آن به جاهای دیگر
تعلق میگیرد.

ش��وینده در س��ال ۱۳۹۸حاکی از  ۱۵۷هزار و۴۲۱
مورد بازرس��ی از واحدهای تولیدی ،عمده و خرده
فروش صورت گرفته اس��ت که این تعداد بازرس��ی
منجر به تشکیل دو هزار و  ۵۸۸فقره پرونده تخلف
ب��ه ارزش  ۱۷میلی��ارد و  ۴۶۶میلیون و  ۶۳۶هزار و
 ۱۲۱ریال توس��ط س��ازمان های صنعت ،معدن و
تجارت شده که به اداره های کل تعزیرات حکومتی
استانها و سایر مراجع ذی صالح قانونی ارجاع داده
شده است .مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت
یاداور شد :براساس بازرسی های انجام شده در این
بازه زمانی یاد شده  ،سه هزار و  ۱۷۵فقره پرونده به
ارزش  ۷۰میلیارد و  ۶۰۳میلیون و  ۳۳۵هزار و ۲۵۲
ریال برای واحدهای متخلف تشکیل شده است  .او
گفت :به منظور کنترل و نظارت بر نحوه فعالیت انبار
و سردخانه های سراسر کشور در مدت این گزارش،
در مجموع  ۷۰هزار و  ۱۸۲نوبت بازرس��ی توس��ط

بازرسان سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت کشور
انجام شده که حاصل آن ،تشکیل  ۲۹۰فقره پرونده
تخل��ف ب��ه ارزش یک ه��زار و  ۱۵۶میلیارد و ۷۴۹
میلیون و  ۶۹۸هزار و  ۸۴۶ریال اس��ت .وی گفت:
س��الگذش��تهحدود ۵۷هزارو ۵۱۰نوبت بازرسی
از واحدهای یاد شده در سراس��ر کش��ور انجام شد
ک��ه منجر به تش��کیل تعداد دو ه��زار و  ۱۲۹فقره
پروندهتخلفش��دهاس��ت.ماجدبااشارهبهبازرسی
ه��اازب��ازارلوازمخانگینیز تصریحکرد:ازمجموع
بازرسی های انجام شده در سال گذشته از  ۷۲هزار
و  ۳۶۵واحد عرضه کننده انواع لوازم خانگی ،صوتی
وتصویری درسراسرکشوربازرسیبهعملآمدهکه
از این تعداد برای دو هزار و ۱۸۳فقره پرونده تخلف به
ارزش ریالی  ۱۲۷میلیارد و  ۶۵۹میلیون و  ۳۵۶هزار
و  ۲۱۰ریال تشکیل و برای صدور رای به تعزیرات
حکومتی استان ها ارسال شده است.

جمهوري اسالمي ايران
وزارت امور اقتصادي و دارائي
گمرك ايران

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای

تامین  3دستگاه تجهیزات شبکه و امنیت داده به همراه ماژولهای مربوطه و
لیسانس های الزم مورد نیاز ستاد مرکزی و گمرکات اجرایی

گمرک جمهوری اس�لامی ایران در نظر دارد نس��بت به تامین  3دس��تگاه تجهیزات ش��بکه و امنیت داده به همراه ماژولهای مربوطه و لیس��انس های الزم مورد نیاز س��تاد
مرکزی و گمرکات اجرایی خود را از طریق تجدید مناقصه عمومی یکمرحلهای اقدام نماید .لذا از ش��ركتهاي واجد ش��رايط بر اس��اس ش��رايط مناقصه دعوت ميگردد
جهت شرکت در این مناقصه نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند:
 -1با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام میپذیرد ،الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت در سامانه
مذکور ،نسبت به انجام مراحل الزم جهت عضویت و شرکت در این مناقصه اقدام نمایند .شماره تماس سامانه مذکور جهت انجام مراحل عضویت در سامانه27313131:
و شماره تماس دفتر ثبت نام 88969737:و .85193768
 -1-1تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای:
ردیف

شماره ثبت در سامانه setadiran

1

2099003004000012

موضوع تجدید مناقصه
تامین  3دستگاه تجهیزات شبکه و امنیت داده به همراه ماژولهای مربوطه و لیسانس های الزم مورد نیاز ستاد
مرکزی و گمرکات اجرایی

مبلغ تضمین مربوطه (ریال)
1.650.000.000

 -2نوع تضمین :شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز وجه نقد به شماره حساب  4001001106370306و ارائه فیش بانکی مربوطه.
 -3مهلت و مکان دریافت اس��ناد مناقصه توس��ط مناقصهگران :دریافت ش��رایط مناقصه بصورت الکترونیکی از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.
 setadiran.irو مهلت دریافت اسناد از تاریخ  1399/04/18الی  1399/04/23میباشد.
 -4مهلت و مکان تحویل پاکات پیشنهادات:
 -4-1مهلت ارائه پیشنهادات :روز شنبه مورخ  1399/05/04میباشد.
مناقصهگران میبایست مدارك مربوطه را بر اساس شرایط مناقصه به هر دو طریق ذیل ارسال نمایند:
 -4-2ارسال الکترونیکی پاکات پیشنهادات :از طریق بارگزاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
 -4-3ارس��ال فیزیکی پاکات پیش��نهادات به نش��انی :تهران -باالتر از ميدان وليعصر  -جنب كوچه ناصر -س��اختمان مركزي گمرك جمهوري اس�لامي ايران -طبقه اول-
اداره کل توسعه و تجهیز -اتاق .109
 -5زمان بازگشایی پاکات مناقصه :در روز یکشنبه مورخ  1399/05/05ساعت  10:00خواهد بود.
مناقصهگران میتوانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به آدرس  ، www.irica.gov.irپایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات  ،س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
 www.setadiran.irو یا با شماره تلفن  021-88806514تماس حاصل نمایند.

م-الف1204

اداره کل توسعه و تجهیز گمرک جمهوری اسالمی ایران
اداره امور قراردادها و مناقصات

آگهی مزایده عمومی
سازمان مدیریت پسماند شهرداری های مالرد و صفادشت در
نظر دارد به استناد مجوز دویست و هشتمین صورتجلسه هیأت
مدیره س��ازمان به ش��ماره /422س پ د 99 /مورخ 99/02/31
ام��ور مرب��وط ب��ه آموزش و تفکیک از مبدا زباله منطقه ش��رق
سرآس��یاب را برای مدت یک س��ال از طریق برگزاری مزایده
عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مزایده:
 -1برآورد مبلغ کل مزایده 5.109.360.000 :ریال
 -2سپرده شرکت در مزایده به میزان  255.468.000ریال که
می بایست همراه اسناد مزایده تحویل گردد.

 -3برن��دگان اول و دوم و س��وم مزای��ده ه��رگاه حاضر به انعقاد
قرارداد نشود سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -4کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی
با ارائه معرفی نامه معتبر جهت دریافت اس��ناد مزایده و کس��ب
اطالعات بیشتر از تاریخ  99/04/16لغایت  99/04/26از ساعت
 9لغایت  12:30به امور قراردادهای س��ازمان س��ازمان مدیریت
پس��ماند ش��هرداری های مالرد و صفادش��ت مراجعه و از تاریخ
 99/04/23لغایت  99/05/04س��اعت  13پیش��نهادهای خود
را تحویل س��ازمان مدیریت پس��ماند ش��هرداری های مالرد و
صفادشت نمایند.

نوبت دوم
 -5هزینه آگهی و کارشناس به عهده برنده مزایده می باشد.
 -6متقاضیان می بایس��ت جهت دریافت اس��ناد معرفی نامه
(به همراه کارت شناس��ایی ملی) و اصل فیش واریزی به مبلغ
 2.000.000ریال به حس��اب شماره  0108733015009سیبا
بانک ملی به نام درآمد سازمان مدیریت پسماند شهرداری های
مالرد و صفادشت تحویل امور قراردادها نمایند.
 -7سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
 -8سایر اطالعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است.
نوبت اول 99/4/16
نوبت دوم 99/4/23
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