
 

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 

 راهکارهای اصالح 
ساختار بودجه
 مهدی پازوکی

کارشناس اقتصادی

سرمقاله

در ماه های قبل نس��بت 
ب��ه الیحه بودجه 1401 
هش��دار دادی��م چراکه 
معتقد بودیم الیحه تورم زا طراحی و تدوین 
شده و امروز نتیجه آن را در افزایش نرخ تورم 
می بینیم. حجم بودجه دولت روز به روز در حال 
افزایش است و اگر دولت خواهان اصالحات 
اقتصادی اس��ت باید سه راهکار اصالحی را 

انجام دهد که اولین آن اصالحات مالی ...
ادامه در صفحه 3

گزارش روز

ارزش تجارت ایران و اروپا از 1 میلیارد و 672 میلیون یورو گذشت؛

 رشد ۳7 درصدی
واردات اروپا از ایران 

»تجارت« تببین کرد
چارچوب سیاستی برای 
بهینه سازی مصرف انرژی

»تجارت« اظهارات جدید وزیر راه و شهرسازی را بررسی کرد

هم اندیشی وزارت راه و اصناف 
برای سامان دهی بازار مسکن

  گروه راه و مس�کن:  وزیر راه و شهرس��ازی در نشس��ت با نمایندگان اصناف و مش��اوران 
امالک با اشاره به مصوبات سران قوا درخصوص ساماندهی بازار مسکن اعالم کرد که 
وظیفه ارایه کد رهگیری معامالت مسکن از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی 
منتقل می شود؛ هم چنین اگر معامالت در سامانه امالک و اسکان ثبت نشود به عنوان 
خانه خالی تلقی خواهد شد. به گزارش »تجارت«،این روزها از هر طریقی وضعیت بازار 

اجاره را رصد می کنیم به اعداد و رقمهای نگران کننده می رسیم...            صفحه 5
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1443 ذی القع�ده   22    1401 تي�ر  ا  چهارش�ن�به 
س�ال نهم   ش�ماره2457   8 صفحه     5000 تومان
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»تجارت« بررسی کرد

نقش بنگاه های کوچک در توسعه اقتصاد
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وزیر اقتصادی درباره میزان اجاره بها و کنترل دولت بر آن، 
گفت: متاسفانه وضعیت افزایش قیمت واحدها و اجاره بهای 
مس��کن که در س��الهای پیش بود باز هم تکرار ش��ده؛ قرار 
بود در س��امانه ای اطالعات مربوط به مس��کن ها و امالک 
ثبت شود اما چون این کار انجام نشده بود، قاعده گذاری و 
نظارت دولت کمتر از حد مرس��وم اس��ت که در همین راستا 
س��امانه ملی امالک در حال آماده س��ازی است که این خأل 

را برطرف می کند. به گزارش ایسنا، ...

گروه سیاسی: رهبر معظم انقالب فرمودند: امروز هر کس 
م��ردم را از آین��ده ناامید، ی��ا ایمان های مردم را تضعیف، یا 
مردم را به تالشها و برنامه ریزی های مسئوالن بی اعتقاد یا 
بدبین کند، به سود دشمن کار می کند. بیانات رهبر انقالب 
اسالمی در دیدار دست اندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر 
که ۲۲ خرداد 1401 برگزار ش��ده بود، صبح روز گذش��ته در 
محل برگزاری این همایش در شهرکرد منتشر شد. حضرت 

آیت اهلل خامنه ای در این ...

 کنترل اجاره بها 
با سامانه ملی امالک 

 تکیه بدخواهان ایران 
به جنگ نرم

 صفحه2  صفحه 3

اصالح قوانین الزمه 
 بهبود محیط کسب و کار 

 »علی نقیب« عضو اتاق بازرگانی تهران 
 در گفت و گو با تجارت مطرح کرد 

 ضرورت خشکاندن
 سرچشمه های فساد

سیدناصر موسوی الرگانی
نماینده مجلس

یادداشت

تصویری که از مجلس 
انقالبی طی دو س��ال 
اخیر در اذهان عمومی 
نقش بسته با شعارهایش همخوانی ندارد. 
ب��دون تعارف اعالم می کنم که اصفهان 
فقط یک ش��اخص می شناسد که احیای 
زاینده رود اس��ت و بس. پیش��ینیان آمدند 
و فقط وعده دادند و رفتند، متاسفانه فقط 
زاینده رود خشک نشده است بلکه اعتماد 

مردم استان اصفهان هم  ...
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 كنيد

سيستم مديريت يکپارچه / کد 10/4۳/00/ف

 آگهی مناقصه عمومی
 نوبت اول يک مرحله ای )شماره 69/ن ج/1401(

 ش�رکت آب وفاضالب اس�تان البرز در نظردارد اجرای عملیات کلرزنی و تعمیرات و نگهداری س�امانه های 
گندزدایی روستاهای تحت پوشش امور آب و فاضالب آسارا را از طریق مناقصه عمومي و به پیمانکار واجد 
شرایط و داراي رتبه حداقل 6 در رسته تولید , انتقال و توزیع شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور )وزارت 

نیرو(  یا رتبه 5 آب و تأسیسات و تجهیزات سازمان برنامه و بودجه 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 
2001005186000069 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 ش�رکت در مناقصه : برآورد بر اس�اس فهرس�ت بهاء بهره 
برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال  1401, مبلغ 6,888,825,684 ریال و مدت اجراي کار 36 
)سی و شش( ماه شمسي و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 336,664,771 ریال  به صورت واریز نقدي 
به حس�اب ش�رکت, ضمانتنامه بانکي، چک تضمین ش�ده بانکي و یا مطالبات قطعي تایید و بلوکه ش�ده نزد 

شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشد.
مهلت تحویل اسناد مناقصه : مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فایلهای PDFتا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 
1401/04/20, موظف به ارائه تضمین شرکت در مناقصه در پاکت الک و مهر شده تا ساعت 16 همان روز  

به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشند
تاریخ بازگشایي پاکات : ساعت 13:30 روز سه شنبه مورخ 1401/04/21 خواهد بود.

نحوه دریافت اسناد مناقصه: داوطلبان مي توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/04/01 
تا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1401/04/06 از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام 

نمایند. تلفن تماس : 32117152 - 026
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 30007122 هستیم.

 آگهی دعوت مجتمع عمومی موسس انجمن صنفی کارگری 
ساختمانی سفت کاران شهرستان مالرد 

 اولی��ن مجم��ع عمومی انجمن صنفی در ش��رف تاس��یس مذکور، روز ش��نبه  م��ورخ 1401/4/30 
ساعت 11 صبح در محل مالرد به آدرس مالرد ،بلوار رسول اکرم باالتر از پمپ گاز جنب فالفلی 
مامان جون داخل گاراژ  برگزار می گردد. از کلیه کارگران عضو و شاغل در صنف مربوطه دعوت 
می ش��ود در جلس��ه مذکور ش��رکت نمایند. ضمنا افرادی که مایل به عضویت در هیئت مدیره و 
یا بازرس��ین می باش��ند تقاضای کتبی خود را تا ۲4 س��اعت قبل از برگزاری مجمع تحویل هیئت 

موسس نموده و رسید دریافت نمایند.
دستور جلسه:

1-تصویب اسناسنامه 
۲-انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره و بازرسان 

هیئت موسس: 1- محمود ایرانی   ۲- محمد شفیعی  3- علی شفیعی 

انجمن صنفی کارگری ساختمانی سفت کاران شهرستان مالرد

آگهـی  مناقصه عمومی  کد  آگهی24- 1401   
سا زمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد نسبت  خرید وتحویل  تجهیزات برقی مورد نیاز روشنایی پارک های محله ای 

مبلغ اولیه  ریالموضوع  مناقصه ردیف

 15/۲77/۲00/000  خرید وتحویل  تجهیزات برقی مورد نیاز روشنایی پارک های محله ای 1

   امور قراردادها وروابط عمومی -سازمان سيما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری كرج

1- متقاض��ی موظ��ف اس��ت جه��ت اخ��ذ م��دارک ش��رکت درمناقص��ه  عموم��ی 
 ب��ه س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت ) س��تاد ای��ران ( ب��ه  آدرس  س��ایت  :

 www.setadiran.ir  مراجعه نماید .
2- شرایط متقاضی : 

1-2 – اش�خاص حقوقی : اساس��نامه ش��رکت– آگهي تاسیس-آخرین تغییرات 
روزنام��ه رس��مي- س��ایر م��دارک ثبت��ي-  کد اقتصادي – ایمن��ی کار و گواهي  ارزش  
افزوده) قبل از انعقاد قرارداد  ارائه نمایند درغیر اینصورت س��پرده ش��رکت درمناقصه به  
نفع س��ازمان ضبط خواهد ش��د(  اساس��نامه مرتبط  یا نمایندگی رس��می یا مجوز الزم از 

ارگانها وادارات ذیربط ویاکارخانجات تولید.
2-2- اشخاص حقیقی : جواز کسب معتبریا نمایندگی رسمی یا مجوز الزم از ارگانها 
وادار  ات ذیرب��ط یاکارخانج��ات تولی��د، ایمن��ی کار و گواهی ارزش افزوده ) قبل از انعقاد 
قرارداد  ارائه نمایند درغیر اینصورت س��پرده ش��رکت درمناقصه به  نفع س��ازمان ضبط 

خواهد شد( ارائه نمایند.
 3-   س��پرده  ش��رکت در  مناقصه به  763/860/000  ریال   به یکی از روش��های 

ذیل ارائه گردد: 
- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق ، که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد. ) شناسه 

ملی 14000۲8794۲ ، کد اقتصادی 411367759917  ، کد پستی  3134851965  (

- واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 1001001001۲1 بانک شهر 
4-   مبلغ ۲/000/000 ریال بابت هزینه خرید اس��ناد  مناقصه  ازطریق درگاه س��امانه 

به حساب شماره 7008۲41۲6398بانک شهر 
5- برندگان نفر اول و دوم مناقصه  هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباش��ند س��پرده آنان 

به ترتیب ضبط خواهد شد .
6- سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات 

مختار است.
7-   هزین�ه چاپ آگه�ی  به عهده برن�ده مناقصه  می باشد .

8-  سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است .
9- مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین درصورت شمول محاسبه خواهد گردید. 

 10-مبل��غ 10%  کل پیش��نهادی وج��ه نق��د ی��ا ضمان��ت نام��ه بانک��ی بعن��وان
 سپرده حسن انجام تعهدات ازبرنده اخذ خواهد شد.

11-  تاریخ انتشار درسامانه از مورخ1401/4/1 به  مدت۲روز .
12 -مهلت زمانی دریافت اسناد درسایت تا ساعت 30 : 13مورخ 1401/4/8

13- مهلت زمانی بارگذاری مستندات تا ساعت30 : 13مورخ1401/4/۲1
14- زمان بازگشایی درسایت ساعت 10 صبح مورخ1401/4/۲۲

آگهی مناقصه عمومی خرید 
شماره 132 و 133 سال 1401

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اقالم به مقدار و مشخصات ذیل به روش مناقصه عمومی:

شماره مندرج در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت

شماره 
تعداد یا نام و مشخصات کاالردیففراخوان

تضمین شرکت در فرایند واحدمقدار
محل اعتبارارجاع کار )ریال(

متر3000کابل ۲40 فشار ضعیف )مسی( ۲40*11
۲001001403000111

عمرانی1/36۲/500/000متر300کابل ۲0 کیلو وات سایز 95 مسی )Ip*95*1(13۲۲مورخ 1401/3/۲9

۲00100140300011۲
عمرانی3/100/000/000متر3600لوله PE*100/PE۲00 و 1331PN*10مورخ 1401/3/۲9

شركت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

ت اول
نوب

و از طری��ق س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت خریداری نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د. بدیهی اس��ت ش��رکت در رد یا قبول هر یک از پیش��نهادات مختار خواهد بود. 

هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 19 مورخ 1401/4/۲1

زمان و تاریخ بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 10 صبح مورخ 1401/4/۲1
شناسه آکهی : 1339368

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 

آگهی تجدید مزایده عمومی 
 ش��هرداری رباط کریم در نظر دارد به اس��تناد مجوز ش��ماره00/978 مورخ1400/10/19 ش��ورای محترم اس��المی ش��هر نس��بت به واگذاری سالن سینما فرهنگ شهرداری رباط کریم برای مدت 3سال به 
ش��رکت ها و موسس��ات واجد ش��رایط و دارای گواهینامه فعالیت از اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی و س��وابق کاری مفید در این زمینه از طریق مزایده عمومی به ش��رح و ش��رایط زیر برای مدت س��ه س��ال به 

بخش خصوصی اقدام نماید.

قیمت پایه کارشناسی به ریالتوضیحاتمدت واگذاریکاربری ملکردیف

واقع در طبقه همکف و با ظرفیت تقریبا 600صندلی3سالسالن سینما1
سال اول ماهیانه  به مبلغ180/000/000 ریال

سال دوم  ماهیانه به مبلغ ۲16/000/000ریال 
سال سوم ماهیانه به مبلغ ۲60/000/000ریال

یونس غفاری شهرداری رباط كریم

ت اول
نوب

 

شرایط:
1-هزینه درج دو نوبت آگهی، هزینه کارشناس��ی و س��ایر هزینه های مزایده بر عهده برنده مزایده 

می باشد.
2- به پیش��نهادات مش��روط،مخدوش و فاقد س��پرده الزم جهت ش��رکت در مزایده ترتیب اثر 

نخواهد شد.
3- سپرده شرکت در مزایده میبایست بصورت ضمانت نامه بانکی به نفع شهرداری رباط کریم و 
یا واریز نقدی به شماره حساب01066۲5۲06008   نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی رباط کریم 
کد ۲354 [ش��ماره حس��اب شباIR.۲801700000001066۲5۲06008 ]تهیه و برابر دستورالعمل 
مندرج در کاربرگ مزایده به همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد. الزم به ذکر است سپرده  نفرات اول، 
دوم و س��وم مزایده  تا انعقاد پیمان نزد ش��هرداری نگهداری و هرگاه حاضر به  عقد قرارداد نگردد 

سپرده آنان به ترتیب به نفع کار فرمان ضبط خواهد شد.
4- مهلت دریافت اس��ناد مزایده از تاریخ انتش��ار آگهی و محل دریافت آن صرفًا از طریق س��امانه 

تدارکات  الکترونیکی دولت WWW.SETADIRAN.IRمی باشد.
5-متقاضیان میبایس��ت پاکت های پیش��نهاد قیمت خود را برابر ش��رایط مندرج در کاربرگ مزاید 
تنظیم ش��ده اس��ت را حداکثر تا س��اعت 14 روز س��ه ش��نبه مورخ1401/04/۲1  در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت WWW.SETADIRAN.IR  تسلیم  نمایند.
6- متقاضی��ان جه��ت دریاف��ت اس��ناد مزای��ده می بایس��ت فی��ش واریزی به حس��اب جاری به 
شماره01066۲4819004 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی رباط کریم کد ۲354به مبلغ۲/000/000 

ریال [غیر قابل استرداد] بابت خرید اسناد مزایده شهرداری رباط کریم تسلیم نماید.
7- زمان بازگش��ایی پاکت های مزایده در س��اعت13/30 روز چهارش��نبه مورخ 1401/04/۲۲می 

باشد .
8-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
9- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده  مندرج می باشد .

نوبت اول : 1401/04/01
نوبت دوم : 1401/04/08

 بروکراسی سنگینی در حوزه صنعت و اشتغال حاکم است
 بخش عمده قانون بهبود محیط کسب و کار اجرایی نشد


