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رایگانی خبر داد

اظهارات مدیرعامل شهروند پذیرفتنی نیست

«مصرف بی رویه آب ،مانع بهره مندی دیگران از این موهبت الهی است»

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ب98/16-52/

شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خریــد مقــداری اتصــاالت چدنــی و فــوالدی را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت
بــه شــماره  2098005963000025برگــزار نماید.کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت
هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد والزم اســت مناقصــه گــران در صــورت
عــدم عضویــت قبلی،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.تاریخ انتشــار مناقصــه
در ســامانه تاریــخ  98.3.4مــی باشــد.
مبلغ برآورد 4.233.800.000 :ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  211.690.000:ریال به صورت ضمانت نامه بانکی (فرایند ارجاع کار) در وجه شرکت آب و فاضاب استان کرمان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :مورخ  98.3.4لغایت 98.3.8
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  19روز دوشنبه تاریخ 98.3.20
آخرین مهلت تحویل پاکت (الف)  :به صورت حضوری ساعت  14روز دوشنبه مورخ 98.3.20به دبیرخانه شرکت آب و فاضاب استان کرمان می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  10روز سه شنبه تاریخ 98.3.21
محل تامین اعتبار  :اسناد خزانه اسامی سررسید 1400.7.28
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس:کرمان بلوار  22بهمن شرکت آب و فاضاب استان کرمان تلفن034-33222960:
اطاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 02141934
دفتر ثبت نام 88969738:و 85193768

ش کرت آب و افضالب
استان کرمان

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی
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((سال ، 98رونق تولید))

آگهی مناقصه عمومی

سازمان جن گلها مراتع و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آرذبایجان رغبی

شماره 98/3/1-470867/ 101 :
شهرداری اردبیل در نظر دارد بهسازی میدان ارتش را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .

شهرداری اردبیل

ردیف

عنوان مناقصه

مبلغ مناقصه (ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

مدت اجرا

1

بهسازی میدان ارتش

7/835/244/179

392/000/000

6ماه شمسی

.1محل تا مین اعتبار :منابع داخلی شهرداری
.2مناقصــه گــران واجــد شــرایط میتواننــد اســناد مناقصــه را ازآخریــن تاریــخ انتشــار آگهــی در روز نامــه کثیــر االنتشــار در
مقابــل فیــش واریــزی بــه مبلــغ  300/000ریــال بــه شــماره حســاب ســپهر  0106630749002بنــام شــهرداری اردبیــل نــزد
بانــک صــادرات شــعبه میــدان ورزش از مدیریــت پیمــان و مناقصــه واقــع در اردبیــل خیابــان ســی ام تیر ســاختمان شــهرداری
مرکــز خریــداری کننــد مبلــغ واریــزی شــده غیــر قابــل اســترداد اســت و اطالعــات تکمیلــی مناقصــه فــوق از طریــق وب
ســایت پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات کشــور بــه آدرس  http://iets.mporg.irقابــل دسترســی میباشــد .
 .3شــرایط شــرکت در مناقصه:پیشــنهاد دهنــدگان مبلــغ تضمیــن قیــد شــده در جــدول را بــه شــماره حســاب ســپهر
 0106630762004بنــام شــهرداری اردبیــل نــزد بانــک صــادرات شــعیه میــدان ورزش واریــز و فیــش واریــزی و یــا بــه
همــان مبلــغ ضمانــت نامــه بانکــی را در( پاکــت الف)مــدارک مربوطــه و ســوابق کاری وشــرایط مناقصــه را در (پاکــت ب)و
بــرگ پیشــنهاد قیمــت بــر اســاس فهــارس بهــاء ابنیــه تاسیســات برقــی و مکانیکــی ســبکه توزیــع آب و راه بانــد ســال 1398
بــدون تعدیــل و مــا بــه التفــاوت مصالــح (پاکــت ج) و مجمــوع را در پاکــت لفــاف و مهــر شــده تحویــل نماینــد .
.4شــرایط شــرکت کننــدگان در مناقصــه  :از شــرکتهای واجــد شــرایط کــه دارای رتبــه ابنیــه از ســازمان برنامــه و
بودجــه دعــوت میگــردد اســناد مناقصــه را تــا  10روز پــس از آخریــن تاریــخ انتشــار آگهــی و تــا ســاعت  13بــه نشــانی
اردبیــل -میــدان ورزش  -شــهرداری مرکــزی – دبیرخانــه تحویــل گــردد پیشــنهادهای کــه دیــر تــر از ایــن مهلــت تســلیم
گــردد دریافــت نخواهــد شــد .
.5بدیهــی اســت شــرکت در مناقصــه و ارائــه پیشــنهاد بــه منزلــه قبــول شــرایط و تکالیــف مقــرر در اســناد مناقصــه
بــوده و شــهرداری در رد و یــا قبــول یــک یــا کلیــه پیشــنهادات مجــاز اســت
.6سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است
 .7هزینه اگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .
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حمید لطف اللهیان  -شهردار اردبیل

صرفه جویی هنر است

نوبت دوم

وزارت نیرو

صرفه جویی هنر است

 ۷۱۵میلیون ریال جزای نقدی صادر شد که حکم صادره قطعی شده است.
رایگانی گفت :در استان زنجان نیز  ۵۳تن برنج ایرانی و خارجی به ارزش ۷
میلیارد و  ۳۹۰میلیون ریال احتکار شده بود که کشف و حکم به الزام عرضه
صادر شد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا افزایش قیمت روغن خودرو مورد
تأیید سازمان تعزیرات است یا نه؟ افزود :هم اکنون میزان روغن در بازار کمی
کاهش پیدا کرده است و متأسفانه اینگونه رویه شده که اگر میخواهند کاالیی
را افزایش قیمت دهند ابتدا توزیع آن در سطح بازار به صورت کم و قطرهچکانی
میشود و سپس کاال به میزان فراوان با قیمت جدید وارد بازار میشود.
رایگانی گفت :هنوز هیچ مجوزی برای افزایش قیمت روغن از سوی سازمان
حمایت از مصرفکنندگان به تعزیرات ارسال نشده و هرگونه افزایش قیمتی از
نظر ما غیرقانونی است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با انتقاد از وضع قوانین محدودکننده در
برخورد تعزیراتی با متخلفان بازار ،از دو برابر شدن پرونده تخلفات حوزه خودرو
در  ۴۵روز ابتدای سال نسبت به سال گذشته خبر داد.
سیدیاسر رایگانی سوءاستفاده از فضای اقتصادی کشور را منتج به گرانی کاال
و هم گرانفروشی از سوی فروشندگان عنوان کرد و گفت« :متاسفانه در یکی
دو هفته اخیر فقط در بحث شکر و خرما که اقالم پرمصرف ماه رمضان هستند،

شاهد انبارهای اختفاءشده شکر به قصد گرانفروشی بودیم که در اخبار از
احتکار این اقالم نام برده میشد».
وی با بیان اینکه عدم عرضه از منظر قانونی احتکار نامیده نمیشود ،ادامه
داد« :این اختفا به قصد گرانفروشی است و ستاد تنظیم بازار علیرغم اصول
اخالقی و حرفهای و تعهد در زمینه خرما ،مجبور شدیم صادرات خرما را ممنوع
کنیم تا بخشی از بازار تنظیم شود».
رایگانی افزود« :عدهای با سوءاستفاده از این آشفتهبازار هموطنان را آزار
میدهند».
سخنگوی تعزیرات گفت« :در سازمان تعزیرات به شدت موافق قیمتگذاری
هستیم چراکه دست ما به عنوان مرجع رسیدگیکننده فقط برای برخورد با
گرانفروشی و سوءاستفاده احتمالی در بازار باز است».
رایگانی ادامه داد« :در بحث مرغ مشاهده کردیم در یک مقطع سه قیمت
متفاوت با حضور وزارت جهاد و تولیدکنندگان و انجمنهای صنفی تعیین شد
ولی تا زمانی که دستگاههای ناظر وارد عمل نشدند ،در تهران با مرغ  ۲۳هزار
تومانی روبهرو بودیم».
وی با اشاره به کاهش قیمت مرغ در روزهای اخیر به زیر  ۱۰هزار تومان اظهار
کرد« :همراهی و همدلی بخش خصوصی با نهادهای تصمیمگیر و قیمتساز
نقش مؤثری در کنترل بازار دارد؛ خاصه در قیمتگذاری که هر جایی این
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سیدیاسر رایگانی اظهار کرد :مجموعه شهروند  ۲۳۰تن برنج تقلبی موجودی
داشت که پیش از ورود تعزیرات  ۲۰تن از آن را با همان قیمت باال عرضه کرده
بود و وقتی تعزیرات ورود کرد با همراهی اتحادیه و بازرسان صنعت ،معدن
و تجارت  ۸۰تن از این برنج با قیمت مصوب (هر کیلوگرم  ۱۰هزار تومان) به
فروش رسید.
به گزارش ایسنا ،وی گفت ۱۳۰ :تن از این برنج توقیف شده است و قطعا ً
پرونده مجموعه شهروند در تعزیرات در حال رسیدگی است و حکم آن صادر
خواهد شد.
رایگانی در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظر اخیر مدیرعامل مجموعه شهروند
که گفته بود ما خودمان پیش از تعزیرات به این تخلف رسیده بودیم ،افزود:
این اظهار نظر کارشناسی و پذیرفتهشدنی نیست و طبق قانون صنفی هر
شرکتی که کاالیی ارائه میکند مسئول تضمین کیفیتی است که ادعا کرده
است و فروشگاه شهروند مسئول عرضه کاال است و اینکه قبل از ورود تعزیرات
 ۲۰تن از این برنج را با آن قیمت باال به فروش رسانده است نشان میدهد که
به صحت برنج اعتقاد داشته است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین به پروندهای دیگر در خصوص
کشف  ۴محموله قاچاق لوازم یدکی خودرو به ارزش  ۶۰میلیارد ریال اشاره
کرد و گفت :این پرونده در ادارهکل تعزیرات حکومتی استان لرستان در حال
رسیدگی است.
رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اظهار نظر مردم مبنی بر اینکه
سازمان تعزیرات منبع درآمدی برای دولت شده و احکامش دردی را از مردم
دوا نمیکند چه پاسخی دارید؟ گفت :سازمان تعزیرات ،حکممحور است و بر
اساس قانون حکم صادر میکند و ما در برخورد با گرانفروشان و در صورت
مشاهده تخلف در نوبت اول ،دوم یا سوم حکم متفاوت صادر میکنیم و اگر
روند صدور حکم ،رسیدگی و استعالم در یک سال اتفاق بیفتد منجر به پلمپ
و اتفاقات بعدی میشود ،اما زمان وقوع تخلف و رسیدگی و رسیدگی مجدد در
شعب تجدیدنظر روند کار را کند میکند.
وی گفت :ما هم قبول داریم که قوانین صنفی بازدارنده نیست و متخلف باید
پس از اینکه در تعزیرات و مراجع قضائی و شبهقضائی محکوم شد دیگر مرتکب
تخلف نشود ،اما قوانین موجود کشور این نتیجه را برای ما ندارد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از وصول جریمه  ۸۲میلیارد و ۵۹۴
میلیون ریالی شرکت پتروشیمی قائد بصیر به دلیل قاچاق یک هزار و  ۹۰۵تن
محصوالت پتروشیمی خبر داد.
سیدیاسر رایگانی افزود :شعبه  ۸تجدیدنظر تعزیرات حکومتی شهرستان
ماهشهر این شرکت را به دلیل قاچاق یک هزار و  ۹۰۵تن محصوالت پتروشیمی
به پرداخت  ۲برابر بهای مال و  ۱برابر بهای مال از دست رفته و در مجموع به
پرداخت  ۸۲میلیارد و  ۵۹۴میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت
محکوم کرد.
وی گفت :سازمان تعزیرات با وجود فشارهای سنگینی که بود این حکم را
صادر کرد و جریمه هم وصول شده است.
وی افزود :در استان خوزستان همچنین مقادیر زیادی سرویس لوازم خانگی
کشف شد که پس از احراز تخلف ،حکم به ضبط کاال و پرداخت  ۵میلیارد و

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از وصول جریمه  ۸۲میلیاردی یک شرکت پتروشیمی خبر داد و گفت :این شرکت به دلیل قاچاق یک هزار و  ۹۰۵تن
محصوالت پتروشیمی به پرداخت  ۲برابر بهای مال و  ۱برابر بهای مال از دست رفته در حق صندوق دولت محکوم شده است.

همدلی و همراهی اتفاق افتاده ،منجر به خروجی مطلوب شده است».
رایگانی با ذکر مثالی ادامه داد« :سال گذشته یک انبار در اطراف شهرری
اختفا به قصد گرانفروشی لوازم کفاشی کشف شد که به میزان مصرف یکسال
تولید کشور احتکار کرده بود؛ در حالی که در همه جای دنیا عرضه و تقاضا
خودتنظیمی قیمتها را تعیین میکند».
وی ادامه داد« :قانون نظام صنفی بر اساس خودتنظیمی بازار ،مصوب شده
است اما آیا شرایط بازار با قوانین موجود همسویی دارد؟ و نگاه خودتنظیمی به
تنهایی کفایت میکند؟»
رایگانی گفت« :همکاران مجلس قانون نظام صنفی را تصویب کردند و
مداخله دولت را به حداقل رساندند .از طرفی رئیس کمیسیون عمران مجلس
طی مصاحبهای اعالم کرد سازمان تعزیرات باید در بازار مسکن وظایف خود را
انجام دهد؛ در حالی که قانون هیچ اختیار و وظیفهای برای سازمان تعزیرات
تعریف نکرده است».
وی اضافه کرد« :سازمان تعزیرات بدون اجازه قانون هیچ اقدامی انجام
نمیدهد؛ تعزیرات زمانی به حوزه خودرو ورود میکند که اتحادیههای فروش
درباره تخلف به ما گزارش دهند و یا سازمان حمایت تخلف خودروسازان را به
ما ارجاع دهند یا اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد».
رایگانی با بیان اینکه تعزیرات سازمان ناظر نیست و وظیفه رسیدگی در
راستای تخلفات را دارد ،خاطرنشان ساخت« :در  ۴۵روز گذشته پروندههای
حوزه خودرو نسبت به سال قبل دو برابر شده است؛ سال گذشته  ۸هزار و ۷۰۰
پرونده در شعب تعزیرات حکومتی مختومه کردیم ولی مجلس دست تعزیرات
حکومتی را چقدر در قوانین باز گذاشته است؟»
وی افزود« :دوستان میگویند پلمب کردن تأثیری ندارد ولی با این حجم از
سوءاستفاده در بازار این رویه را ولو خالف میل باطنی باید بپذیریم».
رایگانی اضافه کرد« :بخش حداقلی در بازار بر شرایط کنونی زندگی مردم
سوءاستفاده میکنند؛ تخلفات و جرایم برای احتکار بازدارنده نیست .در مورد
گرانفروشی دارو جریمه  ۵هزار تومانی در نظر گرفتهاند .ولی امروز قیمت یک
آبنبات هم  ۵هزار تومان نیست ».وی همچنین پیشتر از کشف  ۳۲هزار لیتر
گازوئیل در حومه شیراز خبر داده و گفته بود :متهم این پرونده به پرداخت
جریمه نقدی  ۲میلیارد و هشتصد میلیون ریالی محکوم شده است.
سیدیاسر رایگانی اظهار کرد :با دریافت اطالعات و اخباری در مورد دپوی
مقادیر زیادی گازوئیل در کارگاهی واقع در حومه شیراز ،مأموران به محل
موردنظر مراجعه و طی بازرسی دقیق از این کارگاه بالغ بر  ۳۲هزار لیتر گازوئیل
را کشف و ضبط کردند.
وی افزود :با تشکیل پروندهای در این رابطه ،مالک کارگاه به تعزیرات احضار
شد که طی بازجوییهای اولیه ادعا کرد که سوخت مکشوفه را برای مصارف
کارگاهی ذخیره کرده ،اما طی تحقیقات انجام شده توسط شعبه و استعالم از
شرکت پخش فرآوردههای نفتی ،خالف این ادعا اثبات شد.
رایگانی تصریح کرد :نهایتا ًشعبه پنجم تعزیرات حکومتی فارس که رسیدگی
به پرونده را بر عهده داشت رأی به استرداد سوخت مکشوفه در شبکه رسمی
و پرداخت جریمه نقدی به میزان  ۲میلیارد و هشتصد میلیون ریال در حق
دولت صادر کرد.

