
 

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 

 پيامدهای مثبت
 اصالحات اقتصادی

دکتر جواد صالحی اصفهانی
 استاد اقتصاد  

سرمقاله

دول��ت پرداخ��ت یارانه 
نقدی را برای دو ماه اعالم 
کرده است. با این فرض 
که این پرداخت نقدی برای ادامه س��ال هم 
تداوم یابد، یک حس��اب ساده نشان می دهد 
که تقریباً نیمی از ایرانی ها از آن منتفع خواهند 
شد. برای برآوردهای دقیق تر از قیمت غذا و 
پرداخت های نقدی باید منتظر دور جدیدی از 
آمارهای بررسی درآمد و هزینه خانوار در سال 

HEIS( ۲۰۲۲( بمانیم...
ادامه در صفحه 3

گزارش روز

طرح مبارزه با کاالهای قاچاق و تقلبی آغاز شد؛

 عزم جدی در حمایت 
از صنعت لوازم خانگی

»تجارت« بررسی کرد

5 ابرچالش صنعت انرژی
»تجارت« گزارش می دهد
 ریل گذاری جدید

 برای نهضت ملی مسکن
 گروه راه و مسکن: معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن با بیان این که برای ۱۷۵ هزار 
واحد نهضت ملی مسکن تحت مسئولیت بنیاد، تامین زمین شده است گفت: ساخت 
حدود ۶۴ هزار واحد شروع شده و ۴۲ هزار واحد در مرحله فونداسیون و اسکلت است؛ 
تیرماه نیز در شهر قم ۲۰۰ واحد را افتتاح می کنیم. به گزارش »تجارت«،  با توجه به 
عزم دولت در ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال آینده، انتظار می رود 
اس��تانداران به عنوان رئیس ش��ورای مسکن اس��تان ها نقش پررنگ تری را در اجرای 

یکی از مهم ترین برنامه های دولت سیزدهم ایفا کنند...         صفحه 5
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»تجارت« بررسی کرد؛ سیاستگذار چگونه در حل مشکالت اصلی و ساختاری دچار انحراف شده است؟

خطای شناسایی اولویت های اقتصاد

3

3

گروه سیاسی: رئیس قوه قضائیه با اشاره به طرح اقتصادی 
دولت درخصوص نحوه توزیع یارانه و ارز ترجیحی، به کلیه 
مس��ئوالن قضایی از جمله دادس��تان کل و دادس��تان های 
سراسر کشور بار دیگر دستور داد که دولت را در اجرای این 
قانون و تکمیل این طرح مس��اعدت کنند. حجت االس��الم 
والمسلمین محسنی اژه ای، روز دوشنبه ۲ خرداد در جریان 
نشس��ت ش��ورای عالی قوه قضاییه شهادت پاسدار سرافراز 

مدافع حرم شهید صیادخدایی را ...

گروه سیاسی: رئیس جمهور پیش از عزیمت به عمان، گفت: 
روابط سیاسی و تجاری میان کشور ایران و عمان وجود دارد 
از این رو، این س��طح از روابط برای هیچ کدام از دو کش��ور 
قابل قبول نیست و تصمیم هر دو کشور ارتقای سطح روابط 
سیاسی، اقتصادی و تجاری است. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهور صبح روز گذشته پیش از عزیمت به عمان ضمن 
تس��لیت و تبریک ش��هادت سرهنگ صیاد خدایی به خانواده 

وی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی...

 کلی گویی درباره
گرانی ها  ممنوع

 گسترش روابط ایران 
و عمان در دستور کار

 صفحه2  صفحه 2

اصالحات  اقتصادی نیازمند 
سیاست های مکمل

 حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی
در گفت و گو با »تجارت« مطرح کرد:

یارانه مردم در جيب واردکنندگان
علی عبدی

 کارشناس مسائل اقتصادی 

یادداشت

دولت ها برای حمایت 
از صنع��ت و م��ردم ارز 
ترجیح��ی را به برخی 
ام��ور اختص��اص دادند؛ یعنی با اس��تفاده 
از ای��ن ارز، ع��الوه بر پایین آوردن قیمت 
کاالها به دنبال دس��ت یابی به بازارهای 
صادراتی در کشورهای هدف بودند و می 
خواس��تند قدرت رقابت صنایع خود را در 
کشورهای دیگر باال ببرند. دولت ها برای 
پایی��ن بودن قیمت تمام ش��ده کاالهای 

اساسی به برخی صنایع ارز ترجیحی...
ادامه در صفحه 3

نسخه الکترونيك روزنامه را هر روز در س�ایتwww.tejaratonline.ir   و همچنين ما را در شبکه های اجتماعی  با آدرس tejaaratdaily@  دنبال کنيد

)) آگهی  مزایده عمومی ((
3-2-1401- م

مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد:  تعدادی تیر فلزی A موجود در مراکز مخابراتی شهرس�تان ابهر  را به اش��خاص حقوقی واجد ش��رایط 
واگذارنماید.

متقاضیان محترم می توانند،جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir و سایت مخابرات منطقه 
اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجانزنجان به آدرسwww.zanjan.tci.ir مراجعه نمایند. 

)) آگهی  مزایده عمومی ((
2-2-1401- م

مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد:  تعدادی تیر فلزی گرد موجود در مراکز مخابراتی شهرس�تان ابهر را به اش��خاص حقوقی واجد ش��رایط 
واگذارنماید.

متقاضیان محترم می توانند،جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به آگهی فراخوان در س��ایت ش��رکت مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir و س��ایت مخابرات منطقه 
اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجانزنجان به آدرسwww.zanjan.tci.ir مراجعه نمایند. 

)) آگهی  مناقصه عمومی ((
1-2-1401- م

 مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد:1-پشتیبانی، رفع عیب و نگهداری خطوطVDSL،ADSL و FTTH 2- پشتیبانی و رفع عیب از پشت BRAS هاتا بوخت پورت دیتا 
  3-نگهداری، پش��تیبانی و رفع عیب سیس��تم های مرتبط با VDSLو ADSL در بخش دسترس��ی 4- حل مش��کالت س��رویس های FTTH و     DSLAM های نصب ش��ده در تجهیزات کافوی نوری  

را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذارنماید.
 متقاضی��ان محت��رم م��ی توانند،جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ه آگه��ی فراخ��وان در س��ایت ش��رکت مخاب��رات ای��ران ب��ه آدرس www.tci.ir و س��ایت مخاب��رات منطقه زنج��ان به آدرس

www.zanjan.tci.ir مراجعه نمایند.

 

اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجان

 شرکت مخابرات ايران
ت دوم)سهامی عام(  مد يريت منطقه زنجان  

نوب

ت دوم
نوب

ت دوم
نوب

 شرکت مخابرات ايران
)سهامی عام(  مد يريت منطقه زنجان  

 شرکت مخابرات ايران
)سهامی عام(  مد يريت منطقه زنجان  

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان
 

روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه اصفهان 
09-1401

موضوعشمارهنوع فراخوانرديف
مهلت ارسال

مدارک
مديريت
مرتبط

۴8۵۵338۵فراخوان عمومی۱
عملیات تفکیک ، دسته بندی، پاک سازی ، برش  حمل و تحلیه انواع ضایعات 

ونخاله ها در سطح سایت مجتمع فوالد سبا 
قرادادهای خرید۱۴۰۱/۰3/۱۴

۴8۵۴۵93۷ و ۴8۵۴۴۷8۷فراخوان عمومی۲
تهیه و تامین، ساخت، حمل، تست و راه اندازی، آموزش، تامین قطعات یدکی 

و تضمین عملکردتهویه کارگاه های برق، مکانیک و اسکلت فلزی
قرادادهای توسعه۱۴۰۱/۰3/3۱

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر در خصوص  فراخوان های عمومی، ارزیابی کیفی، مناقصات و مزایدات به وبسایت شرکت به نشانی   www.msc.ir، منوی خرید و تامین کنندگان، مناقصات 
مراجعه و طبق راهنماي موجود، نس��بت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیس��تم ارتباط با تأمین کنندگان )SRM( ا قدام نمائید. اطالعات س��ایر فراخوان ها از طریق س��ایت ش��رکت، قس��مت اطالعیه ها 

قابل دسترس می باشد.

مناقصه دو مرحله ای شماره4/گ/1401
 ش�رکت مخاب�رات اي�ران- مخاب�رات منطقه گلس�تان در نظ��ر دارد اجرای 
طرح های ش�بکه کابل و فیبر نوری غرب منطقه گلس�تان را به پیمانکار واجد 
ش��رایط واگذار نماید. لذا متقاضیان ش��رکت در مناقصه  می توانند جهت اطالعات بیش��تر 
به آگهی فراخوان در س��ایت ش��رکت مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir  و یا س��ایت 

مخابرات منطقه گلستان به آدرس  golestan.tci.ir   مراجعه نمایند.
                                                                                                          

روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان
 

آگهی مناقصه عمومی )تجدید مناقصه(

قرارداد انتظامات و حفاظت فیزیکی
 

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه گیالن 

رجوع به صفحه 7

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
ش��هرداری ش��هر قدس در نظر دارد نس��بت به ادامه احداث مصلی بزرگ ش��هر قدس از طریق مناقصه 

عمومی اقدام نماید. 
1 - برآورد اولیه : مبلغ اولیه برآورد انجام کار حدود 38/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) سی و هشت میلیارد 

ریال ( با احتساب کسور قانونی و 9 ٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد
 2- مدت اجرای پروژه: ۶ ماه و مدت تضمین پروژه از سوی پیمانکار ۱۲ ماه می باشد 

3- تضمین شرکت در مناقصه:
 ۱/9۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ری��ال )ی��ک میلی��ارد و نهص��د میلیون ریال(  می باش��د که به صورت واریز نقدی یا 
ضمانتنامه معتبر بانکی مورد پذیرش خواهد بود ،  ارائه هر نوع چک اعم از بانکی یا تضمینی و یا سایر 

موارد مشابه به عنوان ضمانت نامه، به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد.
پرداخت تضمین ش��رکت در مناقصه بصورت نقدی از طریق ش��ماره حس��اب ۰۱۰۵۷۰83۲۷۰۰3 نزد 
بانک ملی بنام شهرداری شهر قدس مناقصه گران می بایستی ضمانتنامه شرکت در مناقصه را پیش 

از پایان مدت تحویل پیشنهادات به امور قرارداد های شهرداری قدس تحویل نمایند 
4 -  قیمت اسناد و نحوه واريز وجه :

قیمت اسناد مناقصه ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال )دو میلیون و پانصد هزار ریال(  می باشد که به حساب شماره 
۱۰۵۷۰8۲98۰۰۰. به نام شهرداری شهر قدس نزد بانک ملی و بصورت الکترونیکی از طریق سامانه 

تدارکات دولت به نشانی www.setadiran.ir قابل پرداخت می باشد. 
5 - مهلت خريد استاد : 

شروع خرید اسناد مناقصه از روز چهار شنبه مورخ ۰3/۱۱/ ۱۴۰۱بوده و اسناد و مدارک مناقصه ظرف 
مهلت مندرج در سامانه تدارکات دولت به نشانیWww.setadiran.ir قابل دریافت می باشد 

6 -  مهلت تحويل و مدت اعتبار پیشنهادات : 
مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری )ساعت ۱۴/3۰ ( روز شنبه مورخ۱۴۰۱/۰3/۲8 و نحوه تحویل 

اسناد از طریق بارگذاری در سامانه تدارکات دولت به نشانی www.setadiran.ir می باشد
 7. مجوز مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه :

حداقل دارای رتبه ۵ ابنیه
 ۸- پرداخت هزینه آگهی مناقصه بعهده برنده می باشد .

 9- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

نوبت اول 

نوبت اول : 1401/03/03
نوبت دوم 1401/03/10 روابط عمومی شهرداری شهر قدس

  تهران - ایرنا - رییس دانش��گاه تهران با اعالم آغاز 
عملیات احداث مرکز مدیریت فناوری و تجاری سازی 
در دانش��کده مدیریت دانش��گاه تهران گفت: فضاهای 
جدیدی که در دانش��کده مدیریت س��اخته می ش��ود در 
اختیار اس��اتید و دانش��جویان عالقه مند به فعالیت در 

حوزه تجاری سازی قرار می گیرد.
 به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، سید محمد مقیمی 
روز دوش��نبه در آیین کلنگ زنی مرکز مدیریت فناوری 
و تجاری س��ازی در دانش��کده مدیریت دانشگاه تهران، 
با یادآوری هدفگذاری برای افزایش تعداد شرکت های 
دانش بنیان و واحدهای فناور در دانشگاه تهران افزود: 

پ��س از گذش��ت حدود دو ده��ه از فعالیت پارک علم و 
فناوری دانش��گاه تهران، اکنون کمتر از ۲۰۰ ش��رکت 

دانش بنیان در آن مستقر است.
 رییس دانشگاه تهران تحقق هدفگذاری دانشگاه برای 

ایج��اد و اس��تقرار ۲ ه��زار ش��رکت دانش بنیان و واحد 
فن��اور را ب��ا اکتفا به منابع مالی دانش��گاه تهران ممکن 
ندانس��ت و خاطرنش��ان کرد: یکی از راهبردهای اصلی 
دانشگاه تهران به منظور فراهم آوردن زیرساخت های 
الزم برای راه اندازی واحدهای فناور، ایجاد شراکت ها و 
ائتالف های استراتژیک بین دانشگاه تهران با نهادهای 

موفق، شرکت های کارآفرین و محیط صنعت است.
 وی با بیان اینکه راهی غیر از تجاری س��ازی و توس��عه 
فناوری و نوآوری برای توسعه پایدار وجود ندارد، ایجاد 

ساختار و چارچوب های الزم در زمینه مذاکره ...
ادامه در صفحه 4

رییس دانشگاه تهران:

عملیات احداث مرکز مدیریت فناوری و تجاری سازی در دانشگاه تهران آغاز شد

آگهی مناقصه عمومی  - مرحله اول
شهرداری اندیشه در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵/98/د مورخ  ۱۴۰۱/۰۲/۲8 موضوع ابالغ بند 8 
صورتجلسه شماره ۴۷  مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶  شورای اسالمی شهر اندیشه، اجرای عملیات ذیل را از طریق 

مناقصه عمومی به پیمانکاران فعال واجد شرایط )حداقل دارای رتبه ۵  راه و باند( واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه : بهبود وضعیت آسفالت های نیازمند ترمیم فاز 3 اندیشه با اعتبار شانزده میلیارد 

و پانصد میلیون ریال با احتساب 9٪ مالیات بر ارزش افزوده
2- سپرده شرکت در مناقصه: 

مبلغ هش��تصد و بیس��ت و پنج میلیون ریال مناقصه می باش��د. به همین منظور ضمانت نامه بانکی به 
نفع ش��هرداری اندیش��ه یا واریز نقدی به حس��ابجاری س��یبا به شماره ۰۱۱399۴۴۵۶۰۰۱ نزد بانک ملی 
 )IR ۱۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱399۴۴۵۶۰۰۱ ایران شعبه بلوار آزادی اندیشه کد ۲۴۱۷ ) شماره حساب شبا
تهیه و برابر دس��تورالعمل مندرج در کاربرگ مناقصه به همراه پیش��نهاد قیمت ارائه گردد. الزم بذکر 
اس��ت نفرات اول، دوم و س��وم مناقصه هرگاه حاضر به عقد قرارداد نگردند س��پرده آنان به ترتیب به نفع 

کارفرما ضبط خواهد شد. 
3- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: 

از تاریخ انتشار این آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰3/۱۱   و محل دریافت 
آن صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir می باشد.

4- مهلت و محل تسلیم پیشنهادات:
متقاضیان می بایس��ت پاکت های پیش��نهاد قیمت خود را که برابر ش��رایط مندرج در کاربرگ مناقصه 
تنظیم ش��ده اس��ت را حداکثر تا س��اعت اداری روز چهارش��نبه مورخ ۱۴۰۱/۰3/۲۵ در س��امانه تدارکات 

الکترونیک www.setadiran.ir بارگذاری نمایند.
تذکر: صرفا اسناد پاکت های پیشنهاد )ب( و )ج( دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است. در جلسه 
بازگشایی پاکت های )ب( و )ج(، اسناد فیزیکی )کاغذی( و اسناد فاقد امضای الکترونیکی )دارای مهر 

گرم( به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.
5- مدارک الزم جهت دريافت اسناد مناقصه:

متقاضیان جهت دریافت اس��ناد می بایس��ت از طریق س��امانه س��تاد نس��بت به خرید اس��ناد ش��رکت در 
مناقصه اقدام نمایند. 

6- زمان بازگشايی پیشنهادها: 
پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰3/۲8 می باشد.

7- شهرداری اندیشه در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار می باشد.
۸- هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

نوبت اول : 1401/03/03
نوبت دوم 1401/03/10 بهروز کاويانی- شهردار شهر انديشه

نوبت اول

 کوچک سازی دولت، اصالح بودجه و کاهش 
تورم ضرورت دارد

 مردم باید تاثیر سیاست های دولت را در 
معیشت خود مشاهده کنند

فرارسیدن سالروز آزاد سازی خرمشهر همیشه قهرمان گرامی باد


