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مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور خبر داد

خرید تضمینی  ۶۰هزار تن مرغ مازاد
از مرغداران کشور
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رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

دولت و مجلس
فکری برای پساکرونا کنند
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فعاالن بخش کشاورزی در مورد انتظارات خود از وزیر آینده جهاد کشاورزی مطرح کردند

نـگاه روز

حمایت از مصرفکنندگان
راه حل رونق اقتصاد در بحران کرونا
سیدحسن موسوی فرد

 3برابر شدن حجم ورودی
خ صحرایی به کشور
مل 
لزوم مدیریت عرضه زعفران
بعد از کرونا
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نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران با اشاره به متوقفشدن صادرات
طالی س��رخ و تعطیلی بازار گفت :بعد از کرونا و باز ش��دن بازارها
بای��د روند عرضه زعفران را مدیریت کنیم تا قیمتها بیش از اندازه
افت نکند .به گزارش «س��بزینه» ب��ه نقل از مهر ،غالمرضا میری با
بیان اینکه به دلیل ش��یوع کرونا عم ً
ال نمیتوانیم صادرات زعفران
داش��ته باشیم ،گفت :درخواس��تی هم برای صادرات وجود ندارد و
میتوان گفت که صادرات در حال حاضر به طور کلی متوقف
شده است.
رئیس انجمن پسته ایران خبر داد
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کاهش  ۷۰درصدی صادرات
پسته به کشورهای همسایه
شیوع کرونا سبب کاهش تقاضا برای خرید ،افت قیمت مرغ و زیان تولیدکنندگان شده است

مر غ های  4کیلویی ،کابوس مرغداران
شهرداری پاوه

•

کارشناس اقتصادی

دبیر انجمن تولید و بستهبندی مواد پروتئینی :وزیر آینده از توان بخش خصوصی برای پیشبرد امور استفاده کند
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عکس :حمیدرضا نجفی

در ش��رایط فعلی که ش��یوع کرونا
کس��ب و کاره��ا را ب��ا مش��کل
مواج��ه ک��رده اس��ت ،حمای��ت از
مصرفکنن��دگان ،بهترین راه برای
ایجاد رونق اقتصادی اس��ت .اکنون
فع��االن اقتصادی ب��ا تعطیلکردن
فعالیته��ای خ��ود به عل��ت این
بیماری ضرر هنگفت��ی را متحمل
ش��دهاند و دولت نیز به دلیل کس��ری بودج��ه و افزایش هزینههای
درمانی ،فش��ار مضاعفی را تحمل میکند .با تعطیلش��دن کسب و
کاره��ا ،درآمدهای دولت نی��ز از طریق عدم وصول مالیاتها کاهش
پیدا میکند.
بر اس��اس خبری که در مهر منتش��ر شده ،موس��وی فرد گفت :بر
اس��اس گزارشهای مرکز آمار ،به طور متوسط خانوارهای شهری
در س��ال  ۴۳ ،۹۷میلی��ون تومان درآمد داش��تهاند و  ۳۹میلیون
توم��ان هزین��ه و در ح��دود  ۱۰درصد درآمدش��ان را پ��س انداز
کردهاند .با فرض اینکه س��ال  ۹۸نیز مانند س��ال قبل خود بوده
باش��د ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت بخ��ش عمدهای از این پس
انداز طی یک ماه اخیر به علت تعطیلی کسب و کارها ،مصرف شده
و از االن به بعد مش��کل جدی خانوارها ش��روع خواهد شد .بحران
کرونا باعث شده است تقاضای کاال نیز در کشور کاهش پیدا کند؛
البته همه کس��ب و کارها در کش��ور به یک نس��بت ضربه نخورده
اس��ت و به عنوان مثال بخش گردش��گری و پوشاک لطمه زیادی
خورده است و صنایع بهداشتی ،ارتباطی و کسب و کارهای آنالین
در این بحران س��ودهای زیادی کس��ب کردهاند .اکنون در زنجیره
تولید ،اصلیترین حلقهای که لطمه خورده است ،فروش به مصرف
کننده است .این مسائل زنجیر وار به یکدیگر وصل است؛ بنابراین
اگر تسهیالت به مصرفکننده پرداخت شود ،خود به خود این پول
به همه اجزای زنجیره تولید خواهد رس��ید ،اما اگر این تسهیالت
مس��تقیماً به کس��ب و کارها اختصاص یابد ،بای��د به همه اجزای
زنجی��ره تولید نیز اعتباری اختصاص داد تا بتوانند با ایجاد تقاضا،
عرضه محصوالت را جوابگو باشند.

وزیر با بخشخصوصی همسو شود
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فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای – نوبت اول

شماره7139/116 :
تاریخ1399/01/19 :

شهرداری پاوه در اجرای بند  1صورتجلسه شماره  117مورخ  98/09/21شورای اسالمی شهر پاوه و با استناد به ماده  5آئین نامه مالی شهرداری در نظر دارد
تجدید مناقصه عمومی امورات مربوط به خدمات شهری به شماره  116و به شماره سیستمی  2099005239000001را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت ( س�تاد ) با ش�رایط و ش�رح جدول ذیل برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اس�ناد تجدید مناقصه تا ارائه مناقصه گران و
بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام 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 تجدید مناقصه محقق سازند.
ردیف

موضوع تجدید مناقصه عمومی

مبلغ پایه تجدید
مناقصه عمومی (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در
تجدید مناقصه عمومی (ریال)

امورات مربوط به خدمات شهری به شرح ذیل:
 رفت و روب شامل :رفت و روب و جمع آوری زبالهها ی کلیه معابر و کوچهها و خیابانهایش�هر و س�ایر مکانهای اعالمی ،شستش�وی معابر ،خیابانها ،میادین ،جداول و سطلهای
زبال�ه ،برف روبی و نمک پاش�ی معابر ،الیروبی و رفع آب گرفتگی ج�داول و کانالها ،زنده
گیری و جمع آوری س�گهای ولگرد ،احش�ام و حیوانات اهلی ،جمع آوری نخالههای کنار
جداول و ساختمانها  ،پاک کردن آگهیهای تبلیغاتی ،جمع آوری خودروهای اسقاطی پارک
شده در کنار خیابانها و انتقال به پارکینگ و اجرای برنامههای مدیریت بحران.
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 تعمیر و نگهداری و نگهبانی فضای س�بز ش�هری ش�امل :پارک آزادگان ،بلوار جانبازان،پارک ش�هید کاظمی ،تقاطع پارک ش�هید کاظمی ،پارک جنگلی جنب گرمابه قدیم ،پارک
دانشجو ،پارک شاهد ،میدان مولوی ،میدان شهداء ،بلوار ارشاد اسالمی ،بلوار دفاع مقدس،
پارکهای زمین ش�هری ،بوستان میرزا عبدالقادر ،بوس�تان جهان آراء خانم میدان شهداء41/273/591/652 ،
آب نماها و المانهای س�طح ش�هر ،خیابان کمربندی ( سه راهی بیمارستان تا تقاطع سراب
هولی) ،میدان در ورودی شهرک فرهنگیان ،میدان در ورودی سه راهی بیمارستان ،درختان
پارکها و کل سطح شهر ،پارک جنگلی قسمت باالدست شهر و احداث احتمالی فضای سبز
جدید در معابر شهر پاوه

2/063/679/583

 اجرائیات ش�امل :رفع س�د معابر کل معابر س�طح شهر ،پلیس س�اختمان و جلوگیری ازساخت و س�ازهای غیرقانونی ،تعمیر و نگهبانی و نگهداری ساختمانهای اداری و کارگاهی
و تأسیس�ات و غیره شامل ( آتش نشانی شماره  1و  ،2جوشکاری ،نقلیه و خدمات موتوری،
غس�الخانه ،کشتارگاه ،کارخانه آسفالت ،کارخانه دانه بندی شن و ماسه ،شهرداری ،شورای
اسالمی شهر ،تاکسیرانی ،نظارت شرعی کشتارگاه و غیره ) و تعمیر و ترمیم جداول و دیوار
و پلهها و مرمت جزیی آسفالت سطح کوچهها و خیابانهای شهر
شرایط :
 -1تاریخ انتشار تجدید مناقصه در سامانه روز سه شنبه تاریخ  99/01/19می باشد.
 -2مهلت زمانی دریافت اسناد تجدید مناقصه از سامانه :ساعت  14روز سه شنبه تاریخ  99/01/19الی ساعت  18روز سه شنبه تاریخ 99/01/26
 -3مهلت زمانی ارائه پیشنهادها در سامانه  :ساعت  18روز شنبه تاریخ 99/02/06
 -4زمان بازگشایی پاکتها در سامانه  :ساعت  15روز یک شنبه تاریخ 99/02/07
 -5مدت انجام کار امورات مربوط به جدول فوق الذکر از تاریخ  99/03/01لغایت  1400/03/01به مدت  ( 12دوازده ) ماه یا یک سال شمسی می باشد.
 -6پرداخت بیمه و مالیات بر عهده برنده تجدید مناقصه بوده و مالیات بر ارزش افزوده برعهده شهرداری می باشد و برنده تجدید مناقصه موظف در
مدت است زمان انجام کار نسبت به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اقدام نماید.
 -7سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه برابر آئین نامه مالی شهرداریها مندرج است.
 -8برندگان اول و دوم ( در صورت اعالم ) تجدید مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -9شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد.
 -10قیمت پیش�نهادی ( همراه با آنالیز ) در پاکت (( ج )) بدون س�پرده ش�رکت در تجدید مناقصه ،مخدوش ،مشروط و دارای خط خوردگی و الک
گرفتگی قابل قبول نبوده و باعث ابطال یا رد پیشنهادمی گردد.
 -11شرکتهایی می توانند در این تجدید مناقصه شرکت نمایند که دارای گواهینامه تعیین صالحیت شرکتهای خدماتی ،پشتیبانی و فنی مهندسی
و گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از انجمن صنفی شرکتهای خدماتی ،پشتیبانی و فنی مهندسی باشند.
 -12اعتبار این پروژه از محل اعتبارات داخلی شهرداری پاوه می باشد.
 -13اطالعات تماس شهرداری پاوه جهت دریافت اطالعات بیشتر در رابطه با اسناد مناقصه و ارائه پاکتها .آدرس :پاوه – خیابان محمد غزالی تلفن:
 083 -46122819واحد خدمات شهری
 -14اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021 – 41934 :
 -15به کارگیری نیروی انس�انی ،کارگر ،اس�تادکار برای انجام تعمیر و مرمت امورات جزیی ،ناظر ش�رعی کش�تارگاه و تأمین ملزومات و تجهیزات و
ماشین آالت بر عهده برنده تجدید مناقصه می باشد.
-16کلیه شرکتهای واجد شرایطی که قصد شرکت در تجدید مناقصه عمومی فوق الذکر را دارند بایستی تا روز شنبه مورخ  99/02/06ساعت
 12اصل ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی شرکت در مناقصه را به واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه تحویل نمایند.
روابط عمومی شهرداري پاوه

