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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                        واکسیناسیون کودکان علیه ویروس کرونا در ایالت پنسیلوانیا آمریکا-رویترزآيين نامه اخالق حرفه اي »تجارت« را در سايت روزنامه ببينيد.   

Wedچهارشنبه 17 آذر 1۴٠٠   3 جمادی االول 1۴۴3  شماره ٢31٠ 8Dec .2021 8page

صاحب امتياز: موسسه فرهنگی  افق رسانه  پويا 
 مديرمسئول: دكتر اصغر نعمتي

 زير نظر شورای سردبيری 
سردبير: کورش شرفشاهی 
 دبير سايت: حسین خدنگ

تلفكس: 66431022                 تلفن تحريريه: 66435746-66911172          
تلفن سازمان آگهي ها:  66435745    سامانه پيام كوتاه: 888  711  3000 
ليتوگرافي و چاپ:گل آذين66791365-66              آدرس: ستارخان، بین توحید و باقرخان، کوچه اکبريان آذر، پالك 57، طبقه سوم شرقي  

tejaratnewspaper@gmail.com :پست الكترونيك سازمان آگهي ها  tejarateditor@gmail.com :پست الكترونيك تحريريه www.tejaratonline.ir :تجارت آنالين

تحريريه:
 اقتصاد: کورش شرفشاهی                 

انرژی: امیر مهدی نعمتی
شهرستان: حسن چشمی                              

صنعت و تجارت: سعید قلیچی 

 سازمان آگهی ها:
مدير بازرگانی: مريم کاظمی-  66435765

شهرستان ها: حسن چشمی
فاکس: 66435745  و 66431022

صفحه آخر: آذين نعمتی

زيربنايی: مسلم پاك گهر

واحد فنی: مدير فنی: امیر شريف
صفحه آرا: فاطمه عبداله زاده  
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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 دوم اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداری استان تهران
نوب

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری تهران

فراخوان تجدید مناقصه عمومی 
زیر سازی و آسفالت امان آباد 

 دهیاری امان آباد در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی زیر سازی و آسفالت 
روستا به شماره فراخوان ۲۰۰۰۰۹۵۰۵۱۰۰۰۰۰۲ را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد 
مناقص��ه ت��ا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاک��ت ها از طریق درگاه 
 www.setadiran.ir س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت)س��تاد( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبل مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ می باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:۱۴۰۰/۰۹/۲۰
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:۱۴۰۰/۰۹/۳۰

زمان بازگشایی پاکت ها:۱۴۰۰/۱۰/۰۱
اطالع��ات تم��اس دس��تگاه مناقصه گ��زار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در 
خص��وص اس��ناد مناقص��ه و ارائ��ه پاکت ه��ای الف:آدرس دهی��اری امان آباد 

۰۹۱۸۴۸۶۲۴۸۹
اطالعات تماس س�امانه س�تاد جهت انجام مراحل عضویت در 

سامانه:
مرکز تماس:۸۸۹۶۹۷۳۷،۸۵۱۹۳۷۶۸

دهياری امان اباد
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/0۹/10
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/0۹/17

ت دوم 
نوب

امان آباد

فراخوان مناقصه عمومی 
خرید لوله روستای گاوخانه 

 دهیاری گاوخانه در نظر دارد مناقصه عمومی خرید لوله روس�تا به ش��ماره 
فراخ��وان ۲۰۰۰۰۹۴۷۵۳۰۰۰۰۰۷ را از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی 
 دول��ت برگ��زار نماید.کلیه مراح��ل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه
 تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه 
ت��دارکات الکترونیکی دولت)س��تاد( ب��ه آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبل مراحل ثبت 
نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ می باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:۱۴۰۰/۰۹/۲۰
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:۱۴۰۰/۰۹/۳۰

زمان بازگشایی پاکت ها:۱۴۰۰/۱۰/۰۱
اطالع��ات تم��اس دس��تگاه مناقص��ه گ��زار جه��ت دریافت اطالعات بیش��تر 
در خص��وص اس��ناد مناقص��ه و ارائ��ه پاکت های ال��ف:آدرس دهیاری گاوخانه 

۰۹۱۸۸۶۱۰۹۳۲
اطالعات تماس س�امانه س�تاد جهت انجام مراحل عضویت در 

سامانه:
مرکز تماس: ۸۸۹۶۹۷۳۷،۸۵۱۹۳۷۶۸

دهياری گاوخانه
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/0۹/10
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/0۹/17

ت دوم 
نوب

گاوخانه

فراخوان مناقصه عمومی 
سنگ فرش روستای گاوخانه 

 دهیاری گاوخانه در نظر دارد  مناقصه عمومی س�نگ فرش روس�تا به ش��ماره 
فراخ��وان ۲۰۰۰۹۴۷۵۳۰۰۰۰۰۸ را از طری��ق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبل مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ می باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:۱۴۰۰/۰۹/۲۰
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:۱۴۰۰/۰۹/۳۰

زمان بازگشایی پاکت ها:۱۴۰۰/۱۰/۰۱
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص 

اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:آدرس دهیاری گاوخانه ۰۹۱۸۸۶۱۰۹۳۲
اطالع�ات تم�اس س�امانه س�تاد جهت انجام مراح�ل عضویت در 

سامانه:
مرکز تماس: ۸۸۹۶۹۷۳۷،۸۵۱۹۳۷۶۸

دهياری گاوخانه

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/0۹/10
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/0۹/17

ت دوم 
نوب

گاوخانه

)) آگهي مزایده  عمومی شماره 1۴00/۸ ((

شرکت مهندسي و ساختمان ماشین سازي اراک در نظر دارد مقادیری )حدود 10،000کیلوگرم( انواع کابل 
ب�رق مس�تعمل م�ازاد   را از طری��ق برگ��زاري مزای��ده عمومي به باالترین قیمت پیش��نهادي بصورت یکجا و بدون 
تفکیک و بر اس��اس وزن باس��کول به فروش برس��اند لذا متقاضیان مي توانند از تاریخ چاپ این آگهي به مدت ۴ روز 
کاری جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۶ بجز ایام تعطیل به محل برگزاری مزایده واقع 
در انبار پشتیبانی  )آقاي رمضانی( به آدرس: اراک – میدان صنعت-  جنب انبار محصوالت شرکت ماشین سازی اراک 

مراجعه و یا جهت کسب اطالع بیشتر با شماره تلفن هاي ۳۳۱۲۳۰۳۵ و ۳۲۱۷۲۴۹۴ تماس حاصل نمایند.
ضمنًا پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و همچنین هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مزایده مي باشد.

روابط عمومی و صنعتی                                                                                                                                   

)) آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1۴00/۲0((
سازمان بنادر و دریانوردی / اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

 موضوع مناقصه : تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
شرایط شرکت کنندگان: شرکت کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند: ۱- شرکتهای دارای حداقل پایه ۵ ارتباطات از سازمان برنامه و بودجه کشور 
۲- ارائه گواهی تشخیص صالحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳- ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار و رفاه اجتماعی  ۴- شرکتهای که 

حائز امتیاز )۶۰( در ارزیابی کیفی ۵- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده بخشنامه ۲۶۵۱۰/ت ۳۹۰۳۹ک مورخ ۸۸/۲/۹ هیات وزیران.
- محل، مهلت و نحوه دریافت دفترچه مناقصه : خریداران اس��ناد در صورت تمایل می توانند از مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۸ لغایت س��اعت ۱۷:۰۰ مورخ 
۱۴۰۰/۹/۲۲ با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  اسناد مناقصه را به شماره ۲۰۰۰۰۰۵۸۶۷۰۰۰۰۳۳ 

به صورت رایگان دریافت نمایند.
- محل و مهلت تسلیم پاکت پیشنهادها: کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می توانند از مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ لغایت ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ اسناد و 
پیشنهادات خود را در ۴ فایل ارزیابی کیفی، الف ، ب ، ج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری نمایند. 
و همچنین نسبت به تحویل فیزیکی )پاکت الف( به دبیرخانه به آدرس : خرمشهر – خیابان مولوی – اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر صندوق پستی 

۶۴۱۴۶۶۵۵۷۶ اقدام و رسید دریافت نمایند.
- محل و زمان بازگش�ایی پاکت پیش�نهادها: پیش��نهادهای متقاضیان راس س��اعت ۱۱ صبح مورخ  ۱۴۰۰/۱۰/۷ در محل دفتر جلس��ات به آدرس 

خرمشهر- خیابان مولوی – میدان مولودی – اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر مفتوح می گردد.
 ش��ایان ذکر اس��ت  پاکات پیش��نهاددهندگانی بازگش��ایی خواهد ش��د ، که ضمن رعایت نحوه دریافت اس��ناد نام شرکت در لیست خریداران اسناد در سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( ثبت شده باشد.
- سپرده شرکت در مناقصه: مناقصه گران باید ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات به مبلغ ۶/۳۱۵/۴۵۳/۵۰۵ ریال یا اصل 
فیش واریز وجه به حساب ۶۹۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۶۴۵۷۱۲۱۴۸۷۹ بانک مرکزی – بنام سازمان بنادر و دریانوردی – تنخواه گردان پرداخت بندر خرمشهر 

ارائه نمایند.
- توضیحات :

مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها حداکثر ۳ ماه می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های: 

خرمشهر- خیابان مولوی – میدان مولودی – اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر 
درصورت داشتن هرگونه سوال با تلفن های ذیل تماس حاصل شود 

تلفن : ۵۳۵۰۷۰۲۶- ۵۳۵۰۷۱۲۸  فاکس: ۵۳۵۲۲۲۳۶
 

روابط عمومی اداره كل بندر و دريانوردی خرمشهر

آگهی مزایده 
نوبت اول – مرحله دوم  

ش��هرداری بهبهان پیرو آگهی ش��ماره ۲۶۸۴۹-۱۵ درج در روزنامه تجارت مورخه ۱۴۰۰/۹/۱۳ در نظر دارد نس��بت به واگذاری اجازه بهره برداری از جایگاه فروش 
گاز CNG شاهد اقدام نماید. لذا کلیه شرکت ها، واجد شرایط برابر مقررات شرکت پخش فراورده های نفتی می توانند براساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر 

اقدام نمایند.
ايرج شريف پور - سرپرست شهرداری بهبهان 

جامعه

دبی��ر کل انجم��ن علم��ی اقتصاد ش��هری ایران گفت: 
موتورسیکلت های کاربراتوری نقش عمده ای در آالیندگی 
هوای کالنشهرها دارند، گفت: دولت باید تسهیالت ارزان 
قیمت��ی را به صاحبان موتورس��یکلت های کاربراتوری 
اختصاص دهد تا به س��مت اس��تفاده از موتورهای برقی 
س��وق پیدا کنند.سیدمحسن  طباطبایی مزدآبادی درباره 
ترک  فعل دستگاه ها در اجرای قانون هوای پاک، اظهار 
کرد: قانون هوای پاک، وظایف، تکالیف و مأموریت های 
دستگاه های متولی، حدود ۴ سال است که مشخص شده 

است؛ اگر این مأموریت ها، وظایف و تکالیف قانونی در بازه زمانی مقرر اجرا 
می شدند، چنین وضعیت نامطلوبی گریبان کالنشهر تهران را نمی گرفت. 
وی ادامه داد: بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان روزانه 
حدود ۸۵ میلیون لیتر بنزین  فقط در ۶ ماهه نخست امسال در شهرها مصرف 
شده است که این عدد برای ۶ ماهه اول سال ۹۹، حدود ۷۴.۵ میلیون لیتر 

بوده و متأسفانه نشان دهنده افزایش ۱۴ درصدی است.
دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تأکید بر اینکه موتورسیکلت های 
کاربراتوری نقش عمده ای در آالیندگی هوای کالنشهرها دارند، گفت: عدم 
پیش��گیری از تردد موتورس��یکلت های کاربراتوری نه تنها سودی برای آنها 
ندارد بلکه خس��ارتی باالتر از تردد آنها بر ش��هر خواهد گذاش��ت؛ آالیندگی 

این موتورسیکلت ها چندین برابر خودروهاست و یکی از 
بهترین راهکارهای مقابله با آلودگی هوای کالنشهری 
همچون تهران ساماندهی موتورسیکلت های کاربراتوری 

است.
وی تأکید کرد: نمایندگان مجلس دهم در الیحه هوای 
پ��اک الزام��ات و تکالیفی را ب��رای تردد و خرید و فروش 
وسایل نقلیه موتوری فرسوده و آالینده تعیین و تصویب 
کرده  اما چرا در عمل اجرایی نشده است؟ قطعاً مسئوالن 
امر می توانند به این پرس��ش پاس��خ دهند و راهکارهای 
فراوانی برای رسیدگی به این معضل وجود دارد که همتی مضاعف را می طلبد.  
طباطبایی مزدآبادی در ادامه با اشاره به اینکه به طور قطع دولت باید تسهیالت 
ارزان قیمتی را به صاحبان موتورسیکلت های کاربراتوری اختصاص دهد تا 
به سمت استفاده از موتورهای برقی سوق پیدا کنند، افزود: با توجه به اینکه 
موتور، وسیله امرار معاش برخی از شهروندان جامعه است، جلوگیری از تردد 
این وسیله نقلیه در زمان کوتاه و محدود امکان پذیر نیست، از سوی دیگر ۴ 
سال از تصویب قانون هوای پاک در مجلس و ارائه راهکارهای مشخص برای 
موتورسیکلت سواران می گذرد، اما چرا هنوز اقدامی برای مقابله و جایگزینی 
موتورسیکلت های کاربراتوری در سطح شهر اندیشیده نشده و همچنان این 

سوال بی پاسخ مانده است؟ 

 موتورسيكلت ها نقش عمده ای در آلودگی هوا دارند

ضرورت تعویض موتورسیکلت های  کاربراتوری

ورزش

س��ازمان لیگ فوتبال در ساعات پایانی دوشنبه 
ش��ب با انتش��ار چند مصاحبه از س��وی مدیران 
باشگاه های پدیده، فجر و نفت مسجد سلیمان 
به اجرای تبلیغات محیطی توس��ط این سازمان 
تاکید کرد. تقابل باش��گاه اس��تقالل و س��ازمان 
لیگ فوتبال روز شنبه، درست چند ساعت قبل 
از شروع داربی ۹۷ با ورود وزیر ورزش و جوانان 

به ماجرا و سپردن حق تبلیغات محیطی بازی های 
خانگ��ی آبی ها به این باش��گاه فیصله پیدا کرد. 
در همین راستا پرسپولیسی ها هم که تا آن روز 
پشت سازمان لیگ ایستاده بودند، مانند استقالل، 
تبلیغات محیطی بازی های خانگی ش��ان را در 
اختیار گرفتند. با این حال به نظر می رسد سپردن 
حق تبلیغات محیطی بازی های خانگی استقالل 

و پرسپولیس برای سازمان لیگ به این راحتی ها 
قابل هضم نبوده است چرا که در ساعات پایانی 
دوشنبه شنب سایت رسمی سازمان لیگ اقدام به 
انتشار مصاحبه هایی با مدیران دیگر باشگاه های 
لیگ برتری کرد که در این مصاحبه ها به اجرای 
تبلیغات محیطی یکپارچه توسط سازمان لیگ 

تاکید شده است. 

حمله سازمان لیگ  برای حفظ سنگر تبلیغات 


