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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ايران

w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r قاب روز                    درست کردن ماهی دودی در کشمیر-پاسیفیک پرسآيين نامه اخالق حرفه اي »تجارت« را در سايت روزنامه ببينيد.   
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يادداشت

در یک دهه اخیر شاهد عالقمند 
ش��دن بخش زیادی از مردم به 
موضوع��ات محیط زیس��تی 
هس��تیم. در واقع کم کم شاهد 
ش��کل گیری مس��اله توجه به 
محیط زیست بین بخش های مختلفی از کنشگران اجتماعی بوده ایم. رسانه های 
جمعی نیز روز به روز بیشتر به موضوعات مختلف محیط زیست می پردازند. هم 
تعداد تشکل های محیط زیستی افزایش یافته، هم اطالعات عمومی و آشنایی 
با اصطالحات محیط زیستی بین مردم بیشتر شده است. کم و بیش ابراز عالقه 
مردم برای مشارکت در فعالیت های محیط زیستی را نیز شاهد هستیم. اما جدا 

از ماهیت، شکل این توجه به محیط زیست در ایران چگونه است؟ 
در ایران نیز مانند سایر کشورها، بحث حفاظت از محیط زیست عموما در قالب 
شعارها و متن هایی به خورد جامعه داده میشود که بیشتر جنبه منفی و بازدارنگی 
دارد. یعنی بیشتر جنبه تاریکی از محیط زیست به نمایش گذاشته میشود که مملو 
از بحران های محیط زیستی، تخریب ها و سودجویی ها ست. در نگاه جامع تر 
با مفاهیمی برای جذب مخاطب در حیطه محیط زیست روبرو هستیم که  غالبا 
سعی دارد آینده سیاهی را ترسیم کند که در آن هیچ نقطه روشنی وجود ندارد. این 
در حالی است که در کنار تولید انواع و اقسام شعارها و محتواهایی که به بحران 
های زیست محیطی می پردازد، جامعه کمتر با راه حل ها مواجه میشود. در واقع، 
جامعه ما یک جامعه شعارزده در خصوص مسائل زیست محیطی است تا جامعه 
ای عملگرا. باالخره عملگرایی هزینه دارد. از تغییر رفتار در سلوک شخصی گرفته 

تا پرداخت بهای بیشتر جهت دسترسی به خدمات پایه ای.
بطور مثال، آیا دقت کرده اید علیرغم همه اطالعاتی که در خصوص بحران 
آب و کمبود آب در سال های اخیر به مردم داده شده، اما مصرف آب در تهران 
همچنان روندی افزایشی دارد. چرا در عمل شاهد تغییر چندانی در رفتار مردم 
در مصرف آب نیستیم؟ به طور طبیعی با این حجم از شعار زیست محیطی باید 
امیدوار می بودیم که حداقل در شهرهای بزرگی مانند تهران که مصرف باالی 
آب نیز دارند و بخش قابل توجهی از مردم نیز با موضوع کمبود آب آشنا هستند، 

شاهد کاهش منحنی های مصرف آب باشیم، ولی به گواه قبوض آب، عموم 
مردم کالنشهرها چرا حاضر به کم کردن مصرف آب خود نیستند ؟

در اصل، صرفا آشنایی با واژه های جدید محیط زیستی در قالب بحران تغییر 
اقلیم، کمبود آب و آلودگی هوا نتوانسته مردم را به سمت تغییر رفتار سوق دهد. 
شاید بخشی از این اشکال به فعاالن محیط زیست باز می گردد، که بیشتر با 
سردادن شعار و نشان دادن بحران های محیط زیستی سعی در جلب مخاطب 
دارند. در حالیکه در ازای س��ردادن ش��عارهای منفی و ترس��یم شرایط تاریک در 
جامعه به اسم محیط زیست، بسیار کمتر در ارائه راه حل های قابل اجرا برای 
تغییر رفتار در قبال محیط زیست تالش می کنند. این نوع کنشگری الگوی 
مناسبی برای مردم نیست. زیرا برخی از موضع گیری های این دسته از فعاالن 
محیط زیست در قبال حوادث اجتماعی نشانگر رفتاری عقالنی نبوده و بیشتر 
جنبه احساس��ی دارد. مثال حمایت از س��گ های ولگرد بیش��تر جنبه استفاده از 
احساسات مردمی را دارد که در امنیت در مرکز شهرها نشسته اند و از خطرات 
حمله سگ های ولگرد به مردم و خصوصا کودکان در حاشیه شهرها و روستاها 
خبر ندارند. بماند تهدیدی که سگ های ولگرد برای اکوسیستم و سایر گونه 

های جانوری در طبیعت دارند .
در این شرایط اگر همین نوع موضع گیری ها در مورد حوزه امور توسعه ای کشور 
نیز صورت گیرد، به تدریج متولیان برنامه ریزی توسعه و دست اندرکاران ایجاد 

زیرساخت ها را با نوعی انفعال رودررو خواهد کرد.
انفعالی که حتی در میان مدت نیز اثرات مخرب خود را در احساس محرومیت 

جامعه از خدمات پایه  ای نشان خواهد داد.
یک��ی از حس��اس ترین مق��والت تاثیرپذی��ر از این جو روانی، مس��ئله آب و 
زیرس��اختهای آن اس��ت. به عنوان یک مثال روش��ن خالف بس��یاری از 
موضع گیری های فعاالن زیست محیطی، کشور ایران نسبت به روان آبهای 
خود و نیز اقلیمی که در آن قرار گرفته، به نسبت کشورهای همطراز به مراتب 
از تعداد سدهای کمتری برخوردار است ولیکن کوبیدن بر طبل آنچه افراط در 
سدسازی خوانده می شود، در سال های پیش رو کشور را با بحران های متوالی 

از جنبه های تامینی آب شرب و نیز امنیت غذایی روبرو خواهد ساخت.

گوشه هايی  از آسيب های  شعارزدگی در محيط زيست
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آگهی مناقصه عمومی
ت دوم 

نوب

محمدصادق کولی وند- شهردار شهریار
نوبت اول : 1400/09/09
نوبت دوم : 1400/09/16  

ش��هرداری ش��هریار در نظر دارد به اس��تناد تبصره ۱۶ مصوبه ش��ماره ۱۷۷۹ مورخ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ و 
درخواس��ت ش��ماره ۱۴۳۳۴ مورخ  ۱۴۰۰/۰۷/۲۸معاونت خدمات ش��هر و امور مناطق در خصوص ) 
تجهیز یکدس��تگاه شاس��ی اس��کانیا مدل ۴۱۰p  و خرید و تجهیز یکدس��تگاه خودرو کاپرا ۲ دو کابین 
متعلق به سازمان آتش نشانی ( با اعتبار۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال از طریق مناقصه عمومی با شماره 
فراخوان عمومی ۲۰۰۰۰۹۳۸۹۷۰۰۰۰۷۰در س��امانه نس��بت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید. لذا از 
متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل تا ارائه پیشنهاد 
 مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

www.setadiran.irمراجعه نمایند
1(  مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. )سپرده بصورت واریز نقدی 

به حساب سپرده اشخاص شهرداری و با ضمانت نامه بانکی(
 2( سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.

 3( سایر اطالعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.

 4( شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
 5( هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.

 6(متقاضیان میبایست دارای شخصیت حقوقی ، مجوز مرتبط با موضوع قرارداد از وزارت صنعت و 
معدن با پروانه کسب یا بهره برداری در رسته مرتبط با تجهیزات ایمنی یا آتش نشانی مجهز به کارگاهی 
با دستگاه های الزم جهت انجام موضوع قرارداد بوده و همچنین دارای سابقه و تجربه ی اجرایی به 

تعداد تجهیز حداقل ۱۰ دستگاه خودروی سنگین و سبک آتش نشانی باشند) در مجموع(
 ۷( مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ س��اعت ۱۴/۰۰ از 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 ۸( مهلت ارائه پیش��نهادات تا س��اعت۱۴/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ در س��امانه تدارکات الکترونیکی 

دولت
 9( زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت۱۴/۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹در محل : شهریار - میدان 

نماز - جنب پایانه ۲۲ بهمن - شهرداری شهریار 

 تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
)شماره 3۶ت/۱۴۰۰ (

 شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

 نوبت دوم

شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبت اول:   دوشنبه 1400/09/15 
نوبت دوم:  سه شنبه 1400/09/16

1- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران
2- موضوع مناقصه : برون س��پاری نگهبانی ، حفظ و حراس��ت از مخازن ، تاسیس��ات، 
تصفیه خانه ها، ایس��تگاههای پمپاژ و اماکن جانبی در محدوده تحت پوش��ش ش��رکت آب و 

فاضالب غرب استان تهران
3- مبلغ برآورد : ۱۶/۲۳۶/۹۳۹/۸۴۰ ریال )شانزده میلیارد و دویست و سی و شش میلیون 

و نهصدو سی و نه هزار و هشتصدو چهل( ریال 
4- مدت زمان کار : ۵ ماه 

5- گواهینامه های مورد نیاز : ارائه گواهینامه ش��مول اجرای طرح طبقه بندی مش��اغل 
و تأیید صالحیت از حراس��ت وزارت نیرو )یا آب و فاضالب اس��تان تهران(  ، گواهی صالحیت 
و رتبه حفاظتی و مراقبتی و نگهبانی از نیروی انتظامی جمهوری اس��المی ایران مرکز انتظام 
،  گواهینامه صالحیت شرکت های خدماتی در امور حفاظت و مراقبت از اماکن و تاسیسات از 
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ،مجوز فعالیت در امور خدمات حفاظتی و مراقبتی تحت نظارت 
پلیس ناجا مرکز انتظام با رتبه یک از مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا،گواهینامه تایید صالحیت 
ایمنی با موضوع فعالیت حفاظت و مراقبت از اماکن و تاسیسات از اداره تعاون کارو فاه اجتماعی 

و  HSE پیمانکاران
6- محل اعتبار : جاری

۷- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ۶۱۷/۲۰۰/۰۰۰ ریال )ششصدو هفده 
میلیون و دویست هزار( ریال بوده و به یکی از انواع ذیل می باشد:

۸- فیش واریزی به حساب شماره ۱- ۶۰۰۰۰۰۰۰-۴-۱۱۷ نزد بانک سینا شعبه اکباتان به 
نام شرکت آبفای غرب استان تهران   ۲(ضمانتنامه بانکی ۳(ضمانتنامه صادره از موسسات 

اعتباری غیربانکی )دارای مجوز از بانک مرکزی( در وجه ش��رکت آبفای غرب اس��تان تهران 
۴( ارائه گواهی صادره از امور مالی شرکت آبفای غرب استان تهران مبنی بر کسر از مطالبات 

قطعی شده 
)به پیش��نهادهایی که فاقدس��پرده ، س��پرده های مخدوش ، س��پرده های کمتر از میزان مقرر ، 

چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد(
9- مهلت و محل دریافت اسناد : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ درج 
آگهی با مراجعه به  سامانه تدارکات الکترونیک  دولت )www.setadiran.ir( ،  یک سری 

از اسناد مناقصه را حداکثرتا ساعت ۱۴ روز  دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ دریافت نمایند . 
10- تاریخ و محل تحویل پیش�نهادات : ش��رکت کنندگان می بایس��ت پیشنهادات 
خود را حداکثر تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۱۰/۰۴  در سامانه تدارکات  الکترونیک 
دولت  )www.setadiran.ir ( بارگذاری نمایند. )پاکات الف )تضامین( همزمان به صورت 
فیزیکی تحویل دبیرخانه مرکزی واقع در تهرانسر انتهای خیابان راسخ مهر کوچه یکم غربی 

آب و فاضالب غرب استان تهران گردد(
11- زمان و محل گشایش پاکات : ساعت۱۰روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵در دفتر 

قراردادها و بازرگانی شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران 
12- هزینه درج هر دو مرحله چاپ آگهی مربوط به این مناقصه بعهده کارفرما می باشد . 

13-  به پیشنهادات فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این 
آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

14-  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
 )http://tender.nww.co.ir(,)http://iets.mporg.ir(نشانی های سایت اینترنتی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت)س��تاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. تاریخ انتش��ار مناقصه در س��امانه 

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ می باشد.

ف
عنوان پروژهردی

مبلغ پایه
)میلیون ریال(

شماره فراخوان
مبلغ تضمین
)میلیون ریال(

مهلت زمانی دریافت 
اسناد/ ساعت

مهلت زمانی ارائه 
پیشنهاد/ ساعت

زمان بازگشایی 
پاکات / ساعت

۱

اجرای عملیات جنگلکاری و توسعه فضای 
سبز به مساحت ۱۲۷ هکتار ،حوزه قوچک و 

رودک شهرستان شمیرانات
۱۸/۰۹/۱۴۰۰ ساعت۱۹:۰۰ ۱۵۵۴۰۲۰۰۰۰۰۴۱۴۱۰۰۰۰۲۷۷۸۰

 ۲۹/۰۹/۱۴۰۰
ساعت۱۲:۰۰ 

۳۰/۰۹/۱۴۰۰
ساعت۸:۰۰ 

_هزینه انتشار آگهی به عهده ی برنده ی مناقصه می باشد.
_ پیمانکاران واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت مرتبط با اسناد موجود درسامانه مذکور مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 
آدرس: تهران – بزرگراه شهید نواب صفوی- باالتر از میدان جمهوری اسالمی- خیابان شهید کلهر غربی – پالک ۲۴۶  تلفن ۶۶۹۰۶۴۴۳

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴ دفتر ثبت نام: ۸۵۱۹۳۷۶۸ و ۸۸۹۶۹۷۳۷ 

 

وزارت جهاد كشاورزی
سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور

ت اول اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداری استان تهران
نوب

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری تهران

تجدید مناقصه عمومی
جدول گذاری معابر روستای گوار

 دهی��اری گ��وار در نظ��ر دارد تجدی��د مناقص��ه عموم��ی ج�دول گ�ذاری 
روستای گوار  به استناد مجوز شماره ۱۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ و به شماره 
۲۰۰۰۰۹۴۹۶۳۰۰۰۰۰۴ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد 
مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه الکترونیکی دولت) 
ستاد( به آدرسwww.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.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  : ساعت ۸:۰۰ صبح  مورخ  ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ می باشد .

آخرین مهلت دریافت اس�ناد مناقصه از زمان انتش�ار در س�امانه: 
تا ساعت ۱۴:۰۰ مورخ  ۱۴۰۰/۰۹/۲۵

آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: تا ساعت۱۴:۰۰ مورخ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ 
آخری�ن مهل�ت بازگش�ایی پ�اکات مناقص�ه: تا س��اعت ۹:۰۰صبح 

مورخ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ 
اطالع�ات تم�اس دس�تگاه مناقص�ه گ�زار جه�ت دریاف�ت 
اطالع�ات بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقص�ه و ارائه پاکت های 

الف:آدرس:دهیاری گوار
تلفن:۰۹۱۸۶۰۱۲۶۷۲)آقای منصوری( 

ت اول
نوب

دهیاری گوار
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/16 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/09/23

  گوار

تجدید مناقصه عمومی
زیر سازی و آسفالت روستای گوار

دهیاری گوار در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی زیر س�ازی وآس�فالت 
روستای گوار   به استناد مجوز شماره ۱۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ و به شماره 
۲۰۰۰۰۹۴۹۶۳۰۰۰۰۰۵ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد 
 مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه الکترونیکی دولت

) ستاد( به آدرسwww.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 مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  : ساعت ۸:۰۰ صبح  مورخ  ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

آخرین مهلت دریافت اس�ناد مناقصه از زمان انتش�ار در س�امانه: 
تا ساعت ۱۴:۰۰ مورخ  ۱۴۰۰/۰۹/۲۵

آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: تا ساعت۱۴:۰۰ مورخ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ 
آخری�ن مهل�ت بازگش�ایی پ�اکات مناقص�ه: تا س��اعت ۹:۰۰صبح 

مورخ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ 
اطالع�ات تم�اس دس�تگاه مناقص�ه گ�زار جه�ت دریاف�ت 
اطالع�ات بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقص�ه و ارائه پاکت های 

الف:آدرس:دهیاری گوار
تلفن:۰۹۱۸۶۰۱۲۶۷۲)آقای منصوری( 

ت اول
نوب

دهیاری گوار
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/16 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/09/23

  گوار

آگهی مزایده عمومی 
مرکز آموزشی درمانی آیت اهلل طالقانی اراک در نظر دارد بوفه فروش مواد غذایی به شرط ساخت وتجهیز و یک 
واحد کانکس انتشارات آماده تحویل به شماره ۵۰۰۰۰۰۴۲۴۸۰۰۰۰۰۴ را از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اس��ناد مزایده تا ارائه پیش��نهاد مزایده گران و بازگش��ایی پاکت ها ازطریق  درگاه س��امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد  و الزم است مزایده گران در صورت عدم 
عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

تاریخ انتشار مزایده تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ تا ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ساعت۱۰:۰۰  صبح  می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: از ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ساعت ۱۱:۰۰ صبح می باشد.

مهلت بازدید: از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ تا ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ از ساعت ۱۰:۰۰ لغایت ۱۲:۰۰  می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ تا ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ساعت ۱۱:۰۰ صبح می باشد .

زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ صبح می باشد.
زمان اعالم برنده تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ می باشد.

-بدیهی اس��ت ش��رکت در مزایده و ارائه پیش��نهاد به منزله قبول ش��روط وتکالیف در اس��ناد مزایده بوده و مرکز آموزشی درمانی 
آیت اهلل طالقانی 

در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
اطالعات تماس دس�تگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیش�تردر خصوص اس�ناد مزایده و ارائه 

پاکت الف:
طالقان��ی  آموزش��ی  درمان��ی  –مرک��ز  گاز  ش��رکت  خمینی-جن��ب  ام��ام  خیاب��ان  غرب��ی  –ضل��ع  اراک   آدرس: 

 تلفن تماس:۰۸۶-۳۲۷۹۰۰۵۳  

مرکز آموزشی درمانی آیت اهلل طالقانی

 دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی در مانی اراک

نفیسه توتونچیان
فعال محیط زیست

w w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r

 آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را 
در پايگاه اينترنتي تجارت آنـالين بخوانيد


