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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ایران

w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r آیين نامه اخالق حرفه اي »تجارت« را در سایت روزنامه ببينيد.   
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حيات وحش

رئیس فراکس��یون محیط زیس��ت مجلس شورای 
اس��المی با اش��اره به جلسه روز گذشته فراکسیون 
محیط زیست و کمیسیون اصل ۹0 که با موضوع 
بررس��ی علت مرگ تول��ه یوزپلنگ های »ایران« 
برگزار ش��د، گفت: پاس��خ های مطرح شده از سوی 
محی��ط زیس��ت قانع کننده نبود. س��میه رفیعی با 
اشاره به جلسه روز شنبه فراکسیون محیط زیست 
و کمیسیون اصل ۹0 به منظور بررسی مرگ توله 
یوزپلنگ های »ایران« با حضور مسئوالن مرتبط 
برگزار ش��د اظهار کرد: روز ش��نبه جلس��ه ای دو و 
نیم س��اعته در این خصوص برگزار ش��د و به طور 
مفصل موضوع را مورد رس��یدگی قرار دادیم. وی 
افزود: در این جلسه سواالت مشخصی از مسئوالن 
مربوطه پرسیده شد اما از نظر ما جواب ها قانع کننده 

نبود و ما نمی توانس��تیم به 
راحتی مسائل مطرح شده 
از س��وی محیط زیست را 
بپذیریم. ما از ۳ متخصص 
دامپزشکی برای حضور در 
جلس��ه دیروز دعوت کرده 
بودی��م و ه��ر آنچه که در 

جلس��ه ارائه می ش��د را با نظرات آنها محک زدن 
می زدیم. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با 
بیان اینکه »در این جلسه یک متخصص اکولوژی 

)ب��وم شناس��ی( نیز حضور 
داش��ت« خاطرنشان کرد: 
برآیند نظرهای تخصصی 
نشان می داد که پاسخ های 
مطرح شده از سوی محیط 
زیس��ت قانع کنن��ده نبود؛ 
ضمن اینکه از دامپزش��کی 
کل کشور برای حضور در جلسه نیز دعوت شده بود 
و نماینده این سازمان در پاسخ به این پرسش صریح 
که در زمان وضع حمل ایران کجا بودید پاسخ خیلی 

جالبی دادند و گفتند که کسی از ما درخواست نکرده 
بود که در آن موضوع خاص در محل مربوطه حضور 
داشته باشیم؛ به نظر من همین یک مورد کلی ماجرا 
به همراه دارد. »ایران« یوزپلنگی آس��یایی اس��ت 
که در یازدهم اردیبهش��ت ماه در مرکز تکثیر یوز 
آسیایی ایران سه توله نر به دنیا آورده بود. کمتر از 
دو هفت��ه بع��د از وضع حمل یوزپلنگ ایران، 2 توله 
از ۳ توله یوزپلنگ متولد ش��ده، تلف ش��دند؛ علت 
مرگ توله نخس��ت مش��کالت ریوی و علت مرگ 
دومین توله استفاده از شیر بی کیفیت عنوان شده 
است. مرگ دو توله یوزپلنگ و در خطر بودن جان 
س��ومین توله »ایران«  موجب ایجاد نگرانی هایی 
در میان دوستداران محیط زیست و همچنین برخی 

نهادهای پیگیر حقوق حیوانات شده است.

خودرو

اخیرا تصاویری از پتنت خودروی جدید اپل منتشر 
شده و برخی از کابران آن را به تابوت تشبیه کردند. 
طبق یک پتنت جدید، خودروی مورد انتظار اپل می 
تواند به جای پنجره های س��نتی، صفحه نمایش 
مج��ازی در داخل خانه داش��ته باش��د. به گزارش 
ae.24. این شرکت فناوری حق اختراع یک سیستم 
خودروی واقعیت مجازی را به ثبت رس��انده اس��ت 
که "نماهای مجازی" را با حرکت فیزیکی خودرو 
در حین حرکت مطابقت می دهد. به عنوان مثال، 
اگر خودرو در حال پایین رفتن از تپه باشد، سیستم 
م��ی توان��د تصویر مجازی از ترن هوایی را نمایش 
دهد. حق ثبت اختراع نشان می دهد که صندلی های 
داخ��ل خ��ودرو به گونه ای حرک��ت می کنند که با 
تصاویر بصری مطابقت داش��ته باش��ند، مانند یک 
تجربه سینمایی همه جانبه. اما این بدان معناست که 
نماهای زودگذر از دنیای واقعی - مانند یک کلیسای 

جامع قرون وسطایی زیبا یا تپه های ساحلی خیره 
کننده - به طور کامل با گرافیک مجازی جایگزین 
خواهند ش��د. تصاویری از طرح مفهومی جدید از 
ظاهر این خودرو در رسانه های اجتماعی دست به 
دست می شود که باعث تمسخر آن از سوی برخی از 
کاربران شد و در مواردی آن را با یک تابوت مقایسه 
کردند. ثبت اختراع جدید توسط اداره ثبت اختراع و 
عالئم تجاری ایاالت متحده اعطا ش��د و در تاریخ 

۳ می در فهرست قرار گرفت.  

تشبيه طرح مفهومی خودروی جدید اپل به تابوت

سيما

مهدی فخیم زاده درباره ی تغییر مدیران شبکه 
های تلویزیونی و جوان گرایی در این رس��انه، 
با اعتقاد بر اینکه مدیریت فرهنگی بخش��ی از 
کار هنری است، اظهار کرد: مدیران فرهنگی 
را نباید مثل کارمندانی که 25 س��اله به دنبال 
بازنشس��تگی هس��تند، بازنشسته کرد. پس از 
انق��الب ه��م بس��یاری از لطمه هایی که ما در 
حیط��ه کار نمای��ش خوردی��م، از بی تجربگی 
مدی��ران فرهنگ��ی جدید ب��ود. در حال حاضر 
ه��م ما یکس��ری مدی��ران فرهنگ��ی قابل و 
کارآمد داریم که نباید آنها را بازنشس��ته کرد. 
ای��ن هنرمند باس��ابقه درب��اره ی فعالیت این 
روزهایش خاطرنش��ان ک��رد: این روزها حالم 
به لحاظ جس��می خوب اس��ت، اما کاری هم 
نمی کنم و بیش��تر می خوان��م و فیلم می بینم. 
اگر طرحی به نظرم برس��د می نویس��م اما فعال 

کار عملی نمی کنم.
فخیم زاده که آخرین همکاری اش با تلویزیون 
به س��ریال »موج اول« )اپیدمی( در شبکه سه 
برمی گردد، سریالی که فصل دوم آن این روزها 
در مرحله ی تولید است اما او دیگر حضور ندارد، 
درباره ی علت غیبتش گفت: کاراکتری که من 
آن را ایف��ا ک��ردم، دکتری بود که از مدتی قبل 
کنار کشیده بود و در این همه گیری می آید اما 

در ادامه، قصه ی او تمام می شود.  

رئيس فراكسيون محيط زیست مجلس بيان كرد:

فوتبالجوابیه سازمان محیط زیست قانع کننده نیست

لژیونر فوتبال کش��ورمان فصل درخشانی را 
در تیم پورتو و لیگ قهرمانان اروپا س��پری 
کرد. مهدی طارمی، لژیونر فوتبال کشورمان 
عملک��رد فوق العاده ای در تیم پورتو پرتغال 
داش��ته و او در س��ی امین قهرمانی این تیم  
در لیگ برتر پرتغال نقش پررنگی ایفا کرده 
است. موفقیت های طارمی به همین جا ختم 
نشده است و او  با 2۱ گل زده در 2۳4۳ دقیقه 
در رده چهارده��م برترین گلزنان لیگ های 
معتب��ر اروپ��ا قرار گرف��ت. اگرچه طارمی در 
پایان فصل نتوانس��ت عنوان "سلطان پاس 
گل" لی��گ پرتغ��ال را ب��ه دس��ت آورد، اما 
براس��اس تجزیه و تحلیل های س��ایت گل 
پوین��ت، ای��ن بازیکن با ۱2 پاس گل و امتیاز 
۱0.2 صدرنشین "پاس گل مورد انتظار" قرار 
گرف��ت. عالوه ب��ر این، گل قیچی برگردان 
طارمی برابر تیم چلسی در بین ۳ نامزد جایزه 
پوش��کاش قرار گرفت، اما طارمی در رقابت 

با 2 فوتبالیس��ت دیگر نتوانس��ت این جایزه 
را کس��ب کند و المال موفق به کس��ب این 

جایزه شد.
طارمی آن قدر خوب بود و پیش��رفت کرد تا 
تیم های صاحب نام برای به خدمت گرفتن 
او به خط شدند و قرعه خوش شانسی به نام 
پورتو افتاد که طارمی در این تیم بدرخش��د. 
مسئوالن این تیم پرتغالی  به استعداد جوان 
ایرانی پی بردند  و آن قدر به او میدان دادند 
تا اروپایی ها این بازیکن را بشناسند. زدن 24 
گل در یکی از سخت ترین لیگ های اروپا کار 
راحتی نیست، اما نبوغ ایرانی و همت باالی 
مهدی از او بازیکنی ساخت که گل زدن برای 
او آس��ان ترین کار باشد. طارمی در تیم های 
قبلی خود به عنوان مهاجم نوک فقط وظیفه 
گلزنی داشت، اما استفاده از نبوغ این بازیکن 
از سوی کادر فنی پورتو باعث شد که او عالوه 

بر گلزنی در پاس گل هم موفق باشد. 

طارمی الماسی در قلب اروپا

 مدیران فرهنگی را بازنشسته نکنيد!
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فراخوان مناقصه عمومی 
اجرای دیوار ساحلی روستای هزاوه

 دهی��اری ه��زاوه در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای دیوار س�احلی  
روس�تای هزاوه  به ش�ماره 2۰۰1۰۹4668۰۰۰۰۰1 را از 
طری��ق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت برگ��زار نماید .کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 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  ۱40۱/0۳/02 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ۱40۱/0۳/۱0
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: ۱40۱/0۳/2۳ 

زمان بازگشایی پاکت ها :۱40۱/0۳/24 ساعت ۱0 صبح
اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش��تر 
در خص��وص اس��ناد مناقص��ه و ارائ��ه پاکت ه��ای الف:آدرس:دهیاری 

هزاوه)0۹۱۸۷5۷۶۷4۱(.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت 

در سامانه:مرکز تماس:۸۸۹۶۹۷۳۷و۸5۱۹۳۷۶۸

 دهياری هزاوه

ت اول 
نوب

تاری�خ انتش�ار نوب�ت اول 14۰1/۰3/۰2 
تاریخ انتشار نوبت دوم:14۰1/۰3/1۰

هزاوه

 آگهي  مناقصه عمومي دو مرحله اي  
ت اولبه شماره 200100۵380000009

  نوب
 

 

تم��اس تلف��ن  ب��ا  پش��تیباني  ام��ور  ص��در،  موس��ي  ام��ام  خیاب��ان   ، اراک   : نش��اني  ب��ه  مرک��زي  اس��تان  ب��رق  نی��روي  توزی��ع  ش��رکت   : نش�اني  و  ش�رکت  ن�ام    .1 
 ۳222۶0۳۳- 0۸۶-0۸۶۳222۸0۳۸ در نظر دارد مناقصه عمومي زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.لذا از کلیه شرکت هایي واجد صالحیت دعوت به عمل مي آید در صورت 
تمایل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. ضمنا کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت)س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
2.  شرح مختصري از کاال

شرحردیف
خرید انواع کابل فشار خودنگهدار فشار ضعیف شش رشته )طرح بهارستان(۱

  3- س��پرده ش��رکت در مناقصه  به مبلغ4،۹۷۱،500،000 ریال مي باش��د، مناقصه گران میبایس��ت مبلغ فوق را به صورت ضمانت نامه بانکي ،ضمانت نامه موسس��ات بیمه گر،گواهي خالص مطالبات قطعي 
تایید شده  توسط امور مالي شرکت توزیع ،چک تضمین شده بانکي یا واریز وجه بحساب جاري شماره ۷0۱۸۱۱۱۱۳۳۱۱۹4 به نام شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي بانک  قرض الحسنه مهر ایران  

شعبه امام خمیني اراک ارائه نمایند.
4- به پیش��نهادهاي فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیش��نهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرردرفراخوان واصل ش��ود و هم چنین به پیش��نهادهاي فاقد س��پرده، س��پرده هاي مخدوش ،س��پرده هاي کمتر از 

میزان مقرر، چک شخصي ونظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- مهلت فروش اسناد : از تاریخ درج آگهي نوبت دوم  به مدت ۹ روز کاري

مبلغ فروش اسناد : مبلغ 500000 ریال فیش واریزي در وجه سپهر بانک صادرات به شماره 0۱0۱۸52۹۱۸00۳ شعبه میدان شهدا .
6-مهلت وبازگشایي اسناد مناقصه : مهلت عودت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۳ روز یکشنبه مورخ 2۹/ 0۳/ ۱40۱ ، زمان بازگشایي ساعت ۱۱ روز دوشنبه مورخ ۱40۱/0۳/۳0مي باشد.

7- محل تحویل و بازگش�ایي: اراک ،میدان دارایي ،خیابان امام موس��ي صدر، ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان مرکزي، واحد دبیرخانه .محل بازگش��ایي :س��الن کنفرانس ش��رکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي.

8- مبلغ برآوردي مناقصه ۱44،050،000،000 ریال مي باشد.
۹-سایراطالعات وجزییات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02۱4۱۹۳4 دفتر ثبت نام اراک : 0۸۶-۳۳24524۸
 

روابط عمومي شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

سيستم مديريت يکپارچه / کد 10/43/00/ف

 آگهی مناقصه عمومی
 نوبت دوميک مرحله ای )شماره 37/ن ج/1401(

  شرکت آب وفاضالب استان البرز در نظردارد اجرای عملیات کف شکنی، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه 
شماره 28واقع در محدوده امور آبفا کرج از محل اعتبارات منابع داخلی شرکت را از طریق مناقصه عمومي 

و به پیمانکار واجد شرایط رتبه حداقل رتبه 5  در رشته کاوش هاي زمیني واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir با شماره فراخوان 
2۰۰1۰۰5186۰۰۰۰37 انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي , مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
برآورد پروژه, مدت اجراي پروژه و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : برآورد بر اساس فهرست بهاء چاه سال  
14۰1, مبلغ ۹,223,113,855  ریال و مدت اجراي کار 2 دو( ماه شمسي و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 
4۰6,6۹3,416 ریال  به صورت واریز نقدي به حساب شرکت, ضمانتنامه بانکي، چک تضمین شده بانکي 

و یا مطالبات قطعي تایید و بلوکه شده نزد شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشد.

مهلت تحویل اسناد مناقصه : مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فایلهای PDFتا ساعت 1۹ روز شنبه مورخ 
14۰1/۰3/21، موظف به ارائه تضمین ش�رکت در مناقصه در پاکت الک و مهر ش�ده تا س�اعت 16 همان 

روز  به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشند
تاریخ بازگشایي پاکات : ساعت 14:3۰ روز یکشنبه مورخ 14۰1/۰3/22 خواهد بود.

نحوه دریافت اسناد مناقصه: داوطلبان مي توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 14۰1/۰3/۰1 
تا س�اعت 1۹ روز ش�نبه مورخ 14۰1/۰3/۰7 از طریق س�امانه س�تاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام 

نمایند. تلفن تماس : 32117152 - ۰26
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملي 

اطالع رساني مناقصات به آدرس )iets.mporg.ir( مراجعه نمایید.
 شرکت آب و فاضالب استان البرز)سهامی خاص(

پذیرای انتقادها و پیشنهادهای شهروندان از طریق سامانه پیام کوتاه 3۰۰۰7122 هستیم.

دارو

عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی تهران می گوید با 
نق��ش آفرینی بیمه ها می توان کاری کرد که ضمن 
ح��ذف ارز 4200 تومان��ی، قیمت داروها نیز افزایش 
پیدا نکند. ناصر ریاحی اظهار کرد: از هفته های پایانی 
س��ال گذش��ته که بحث بر سر اصالح نظام پرداخت 
یارانه ها مطرح شده بود، تغییراتی در روند تخصیص 
ارز ترجیحی )4200 تومانی( برای دارو به وجود آمد 
که در مقطعی کوتاه مشکل ساز نیز شد اما در نهایت 

با تخصیص اعتبارات تازه این مشکل فعال برطرف شده است. وی با اشاره به 
برنامه ریزی صورت گرفته در مجلس شورای اسالمی، بیان کرد: نمایندگان 
مجلس در روزهای پایانی سال گذشته، در نهایت با حذف ارز ترجیحی موافقت 
کردند و از این رو از اسفند سال گذشته، بحث هایی درباره نحوه تامین ارز دارو به 

وجود آمد. تحت تاثیر همین شرایط برخی پرونده ها 
که آماده دریافت ارز بودند نیز متوقف شدند و حتی 
بان��ک مرکزی تع��دادی از این پرونده ها را عودت 
داد. عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تداوم 
آن ش��رایط می توانس��ت به افزایش قیمت دارو یا 
کمبود برخی داروها منجر شود، تاکید کرد: پس از 
این اتفاقات حدود یک میلیارد دالر به شکل موقت 
به دارو اختصاص پیدا کرد تا فعال مشکلی به وجود 
نیاید تا در ماه های آینده برنامه ریزی های جدیدی در دس��تور کار قرار گیرد. 
ریاحی با اشاره به پیشنهادات مطرح شده در مجلس برای تامین نیازهای دارو، 
بیان کرد: امیدواریم که در نیمه دوم سال جاری، اصالح نظام یارانه ای و تامین 

نیازها از طریق ارز نیمایی فراهم شود. 

احتمال نيمایی شدن ارز دارو در نيمه دوم امسال

بهداشت و درمان

مرک��ز رواب��ط عمومی وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت:در طول 24 ساعت گذشته، 
۳ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۱4۱ هزار و 2۷4 نفر 
رس��ید. از ش��نبه تا روز گذشته ۱ خردادماه ۱40۱ و 
بر اس��اس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۱2 بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کش��ور شناس��ایی و 52 
نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید۱۹ 

در کش��ور به ۷ میلیون و 2۳0 هزار و 5۳ نفر رس��ید.  تا کنون ۷ میلیون ۳۳ هزار 
و ۹۸۶ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارس��تانها ترخیص ش��ده اند. ۶۷0 
نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارس��تانها 
تحت مراقبت قرار دارند. تا کنون 52 میلیون و ۱ هزار و ۶5۶ آزمایش تشخیص 

کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
ت��ا کن��ون ۶4 میلی��ون و 4۸۷ ه��زار و ۶۳۱ نفر ُدز اول، 5۷ 
میلیون و ۷۸۱ هزار و ۷5۷ نفر ُدز دوم و 2۷ میلیون و 42۹ 
هزار و ۶0۷ نفر، ُدز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و 
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱4۹ میلیون 
و ۶۹۸ هزار و ۹۹5 ُدز رسید. در شبانه روز گذشته ۳۷ هزار 

و 4۹0 ُدز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
وضعی��ت  در  شهرس��تان   0 حاض��ر  ح��ال   در 
قرمز، 0 شهرس��تان در وضعیت نارنجی، 255 شهرس��تان در وضعیت زرد و ۱۹۳ 
شهرس��تان در وضعی��ت آب��ی ق��رار دارن��د.   کرونا تاکنون چه��ار جهش ژنتیکی 
خطرناک ش��امل آلفا، بتا، گاما و دلتا داش��ته و امیکرون جدیدترین نس��خه جهش 

یافته این ویروس است.  

آمار تازه جانباختگان كرونایی

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

 آخري��ن اخب��ار و تحلي��ل روز اقتص��ادي را 
در پاي��گاه اينترنت��ي تجارت آن�الين بخوانيد


