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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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جامعه

رییس شورای اسامی شهر تهران با اشاره به اینکه 
وقوع هر زلزله ای در کش��ور هشداری برای تهران 
است افزود: به تمام مدیران شهری و مهندسان ناظر 
تذکر می دهم که برای طراحی ساختمان و اجرای 
آن دقت داش��ته باش��ند. مهدی چمران در ابتدای 
هفتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسامی شهر 
ته��ران گفت: هنوز جایگاه مدیریت های ش��هری 
و روس��تایی به درس��تی تبیین نشده است. مسائل 
بزرگ و کان کش��ور در مجلس و مس��ائل داخلی 
ش��هرها از کار کان کش��ور جدا شده و به مدیریت 

ش��هری سپرده شده است؛ 
ام��ا در کش��ور م��ا هنوز به 
خوبی این کار انجام نش��ده 
و تفکیک نش��ده اس��ت و 
وظایف اجرایی شهرداری 
ها و مسائل محلی هنوز به 
نمایندگان مردم در شوراها 
به درس��تی سپرده نشده و 

بعض��ا م��ردم برای این موارد به نمایندگان مجلس 
مراجعه می کنند. رییس شورای شهر تهران ادامه 

داد: اکنون مدیریت محلی 
از مدیریت کان کشور رها 
ش��ده و به دست خود مردم 
افتاده است. وظایف شهری 
مرتب��ط با نمایندگان مردم 
در ش��هر است و ارتباطی به 
مجلس ش��ورای اسامی 
ن��دارد و بر همین اس��اس 
باید این مشکات توسط مردم و شوراها حل شود 
و این کار منجر به از بین رفتن بسیاری از اختافات 

و موازی کاری ها می شود. چمران تاکید کرد: دولت 
سهم عوارض خود را به خوبی پرداخت نکرده است 
و امیدوارم روزی برس��د که ش��هرداری در جایگاه 
خ��ود ق��رار بگیرد و بتواند به درس��تی همه وظایف 

خود را ایفا کند.
وی در بخ��ش دیگ��ری از صحب��ت ه��ای خود به 
موضوع زلزله و وقوع زلزله در نقاط مختلف کشور 
ب��ه ویژه هرمزگان اش��اره ک��رد و افزود: به خانواده 
آس��یب دیدگان زلزله هرمزگان تسلیت می گوییم 

و ابراز همدردی می کنیم. ه 

سالمت

متخص��ص تغذیه و رژی��م درمانی، با بیان اینکه 
هدف از رژیم های غذایی باید ارتقای س��امت و 
نه صرفا کاهش وزن باش��د، به بیان یکی از رایج 
ترین باورهای تغذیه ای اشتباه پرداخت. تیرنگ 
نیس��تانی گفت: یکی از باورهای اشتباه رایج بین 
عموم مردم، این است که سالم ترین نان، سنگک 
اس��ت، اما این باور درس��ت نیست. وی با اشاره به 
اینکه س��امت نان در گرو س��امت آرد، خواص 
تغذیه ای و روش طبخ است، افزود: در حال حاضر 
عمدت��ًا نانوایی ه��ا برای تهیه نان س��نگک از آرد 
س��فید استفاده می کنند بنابراین نان سنگکی که 
با آرد سفید تولید می شود مزیتی بر سایر نان های 

سنتی ندارد.
نیس��تانی ب��ا بی��ان اینکه نان س��نگک با حرارت 
مس��تقیم و س��وخت های فس��یلی طبخ می شود 
ادام��ه داد: ای��ن موضوع باعث می ش��ود که مواد 

زیان بار و مضر، س��امت نان را تحت تأثیر قرار 
دهد. عضو هیئت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی 
شهید بهشتی، با اشاره به اینکه برخی بر این باورند 
که با ریختن س��بوس روی نان س��نگک سامت 
آن به مراتب بیش��تر می ش��ود گفت: جدا از این 
که در بیش��تر موارد س��بوس ها به فلزات سنگین 
و مش��خصًا آرس��نیک آلوده هستند، اضافه کردن 
سبوس به نان مزیتی بیشتری در مقایسه با انواع 

نان ایجاد نمی کند.

»سنگك« سالم ترین نان نيست

فناوری

گفته شده، رنو خودروی جدید خود را در ماه های 
آینده روانه بازار خواهد کرد. خودروی رنو ۵ در 
سال ۱۹۷۲ رونمایی شد. اکنون رنو به مناسبت 
پنجاهمین س��الگرد تولید این مدل خودرو، از 
یک نس��خه الکتریک��ی آن رونمایی کرد. این 
خودروی الکتریکی رنو ۵ دیامانت نام دارد. به 
گزارش newatlas، خودروی رنو ۵ دیامانت با 
همکاری رنو و طراح و معمار داخلی فرانسوی 
به نام پیر گونالون س��اخته ش��د. به گفته این 
خودروس��از، این مدل خ��ودرو در بین ۱۰۰ اثر 

برجسته صنایع دستی فرانسه قرار دارد.
خ��ودروی رن��و ۵ دیامانت توس��ط یک موتور 
الکتریک��ی حرک��ت می کند. راننده این خودرو 
از طریق یک اس��کنر اثر انگش��ت خارجی از 
خودرو اس��تفاده می کند، س��پس از یک اهرم 
س��ه موقعیت��ی برای جابجای��ی در حالت های 

رانندگی جلو، خاص و عقب استفاده می کند. 
س��رعت، میزان ش��ارژ و زمان در این خودرو در 
س��ه صفحه دیجیتال گ��رد مجزا نمایش داده 
می ش��ود. همچنین این خودرو به جای داشتن 
صفحه نمایش لمس��ی، اطاعات سرگرمی از 
جمل��ه موزی��ک و پخش فیلم را روی گوش��ی 
هوش��مند رانن��ده که در ی��ک پایه اختصاصی 
که روی داش��بورد نصب ش��ده اس��ت، نمایش 

می دهد.

ریيس شورای شهر تهران بيان کرد:

وقوع هر زلزله ای در کشور هشداری برای تهران است
ورزش

دارنده مدال طای ۳۰۰۰ متر مانع بازی های 
آس��یایی جاکارتا از بازگش��ت دوباره خود به 
میادین ورزشی خبر داد. دوم تیر ماه ۱۳۹۸ 
بود که خبر محرومیت چهارس��اله حس��ین 
کیهانی، دونده استقامت ایران منتشر شد تا 
این ورزشکار که مدال طای ۳۰۰۰ متر مانع 
بازی های آس��یایی جاکارتا را کس��ب کرده 
بود، در اوج آمادگی از دوومیدانی دور شود. 
کیهانی اکنون و بعد از گذش��ت س��ه س��ال 
دوباره تمرینات خود را آغاز کرده اس��ت تا 
ش��انس خود را برای حض��ور در بازی های 

آسیایی اینچئون امتحان کند.
حسین کیهانی ایران با اعام خبر بازگشت 
خ��ود گف��ت: آقای صیامی ب��ه من زنگ زد 
و گفت از طرف فدراس��یون جهانی ایمیلی 
آمده که می توانم برای شرکت در مسابقات 
آماده ش��وم. او افزود: س��ه س��ال و چند ماه 
از محرومیتم گذش��ته و اس��فند ۱۴۰۱ تمام 
می ش��ود یعن��ی از فروردی��ن ۱۴۰۲ دیگر 
محرومیت��ی ن��دارم ام��ا ب��ا زحم��ات دکتر 
اردیبهش��ت و دکتر ش��ارکی در فدراسیون 

پزشکی ورزشی و در ادامه سفری که دهان 
الحمد رئیس کنفدراس��یون دوومیدانی آسیا 
به ایران داشت، در جلسه  با رئیس فدراسیون 
صحبت های��ی در ای��ن مورد مطرح ش��د و 
نامه ای به فدراس��یون جهانی ارسال کردند 
ت��ا با حضورم در دوومیدانی موافقت ش��ود، 
زودتر برگردم و برای مسابقات مهم سال بعد 
آماده شوم. کیهانی در مورد احتمال حضور 
خود در مس��ابقات لیگ دوومیدانی گفت: از 
آنجای��ی که مدت��ی دور بوده ام، تمریناتم را 
شروع کرده ام و آمادگی بدنی دارم اما شرایط 

فرق می کند و باید قوی تر برگردم.
او در مورد تاش برای حضور در بازی های 
آسیایی گفت: باید تمام تاشم را بکنم. یکی 
از دالیلی که خیلی انرژی گرفتم شرکت در 
بازی های آس��یایی ب��ود چون این رقابت ها 
یک سال به تعویق افتاد که به نفع من شد. 
خیلی به من انرژی داد و سال بعد با انرژی و 
دلگرمی بیشتر شرکت می کنم و تمام تاشم 
را ب��ه کار می گی��رم تا همچ��ون بازی های 

جاکارتا خوشرنگ ترین مدال را بگیریم.  

حسين کيهانی به دووميدانی برگشت

رنو برقی بعد از 50 سال رونمایی شد
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شهرداریخندابدرنظرداردبهاستنادمصوبه6/290/شمورخ1401/03/29شورایاسالمیشهرخندابنسبتبهواگذاریکلیهامورمربوطبهبخشخدمات
ش�هریوحفظونگهداریوتوس�عهفضایس�بزراازطریقبرگزاریمناقصهعمومیبصورتحجمیبهپیمانکارانوش�رکتهایذیصالحوواجدالش�رایطاقدام

نماید.

 مهدی احدی- شهردار خنداب

-س�پردههاینفراتاولتاس�ومتاتاریخعقدقراردادنزدش�هرداریباقیخواهدماندودرصورتعدمحضوربرندهاولظرفمدتیکهفتهپسازابالغکتبیجهت
عقدقرارداد،سپردهویبهنفعشهرداریضبطوباشرکتدوماقدامبهعقدقراردادمینماید.

-حضورنمایندهشرکتدرجلسهبازگشاییپاکاتبادردستداشتنمعرفینامهبالمانعمیباشد.

عنوانمناقصهومبالغتضمین
واگذاریامورمربوطبهبخشخدماتشهریوحفظونگهداریوتوسعهفضایسبزبااعتباریبالغبر34/327/234/420ریالبهمدت10ماه

شمسیوازتاریخ1401/05/01لغایت1402/02/31
ضمانتنامهشرکتدرمناقصهبهمبلغ1/716/362/000ریالبصورتضمانتنامهبانکیویاواریزوجهنقدبحسابشماره

702201104477553001بنامسپردهحسنانجامکارپیمانکاراننزدبانکقرضالحسنهمهرایرانشعبهخنداب
شهرخندابمحلاجرایپروژه

سامانهتدارکاتالکترونیکدولت)سامانهستاد(محلتوزیعاسنادمناقصه
ازروزسهشنبهمورخ1401/04/07لغایتساعت23روزسهشنبهمورخ1401/04/14زمانتوزیعاسناد

ازتاریخ1401/04/15لغایت1401/04/25ساعت19زمانبارگذاریاسناد
حداکثریکهفتهپسازبازگشاییتاریخابالغواعالمبرنده

تحویلضمانتنامهبصورتفیزیکیتایکروزقبلازبازگشاییپاکاتتحویلدبیرخانهشهرداریخندابگردد.مابقیاسنادازطریقسامانهمحلتحویلاسنادوزمانبازگشایی
ستاد0بازگشایی:ساعت10صبحروزیکشنبه1401/04/26

شرکتهایدارایتائیدیهصالحیتایمنیوحرفهایازمراجعذیصالحوتائیدادارهتعاون،کارورفاهاجتماعیحداقلصالحیتورتبهشرکتکننده
شهرداریدرردیاقبولیکیاتمامپیشنهاداتمطابقباآئیننامهمالیمختارمیباشد.بهپیشنهاداتمبهم،مشروط،مخدوشوفاقدشرایطقانونی،فاقدضمانتنامهیافیشواریزیوخارج

ازمهلتتعیینشدهترتیباثردادهنمیشود.

آگهی مناقصه عمومی
مناقصه شماره 40121 

ش�رکتتوس�عهمنابعانرژیتواندرنظردارد2دس�تگاهماش�ینخمیرمالیباندلسموردنیازخودراباش�رایطذیلاز
طریقبرگزاریمناقصهعمومیوازشرکتهایواجدشرایطتدارکنماید.لذاازمتقاضیاندعوتبهعملمیآیدجهت

تهیهاسنادوتحویلپاکتهایمربوطبهمناقصهبرابرروشذیلاقدامنمایند.
*ارائهضمانتنامهبانکیمعادل5درصدمبلغپیشنهادیدرپاکتدربسته*ارائهسابقهفعالیت،اساسنامه،روزنامهرسمی
ومش�خصاتکاملاعضایهیاتمدیره*تاریخدریافتاس�نادمناقصه:5روزازانتش�ارآگهی*آخرینمهلتارس�ال
پیش�نهادات:س�اعت15روزدهامازانتش�ارآگهی*بهایاوراقمناقصه:مبلغ500/000ریالواریزبهحس�ابجاري
طالیی1177800626802بانکس�پهش�عبهش�هیدچمرانبنامش�رکتتوسعهمنابعانرژیتوان*محلتهیهاسنادو
تحویلپیشنهادات:خیابانپاسداران،نرسیدهبهمیداننوبنیاد،ابتدایبزرگراهشهیدبابایی،شرکتتوسعهمنابعانرژی
توان،معاونتبازرگانی*بهپیشنهادهاییکهفاقدسپردهکمترازمیزانمقرر،چکشخصیوپیشنهادهاییکهپساز
انقضایمهلتمقرردرآگهیواصلش�ودمطلقاٌترتیباثردادهنخواهدش�د.*ش�رکتتوس�عهمنابعانرژیدرردیاقبول
هریکازپیش�نهاداتمختاراس�ت.*قیمتهایارائهش�دهفقطبهصورتتحویلدرمقصد)CPT(،)CFR(یا)FOB(و
بصورتارزیموردقبولخواهدبود.*سایراطالعاتوجزئیاتمربوطبهاینمناقصهدراسنادمناقصهمندرجمیباشد.

*تلفنهماهنگی:02122566242

 مهدی احدی- شهردار خنداب
شناسهآگهی:1346617

مالف:1433

شرکتتوسعهمنابعانرژیتوان

02/1401-FU  آگهي مزایده عمومي شماره
فروش بشکه هاي فلزي و پالستیکي بندر نخیلو

شرکتنفتفالتقارهدرنظرداردکاالهايخودبهشرحمذکوروباجزئیاتمندرجدراسناد
مزایدهرابابهرهگیريازسامانهتدارکاتالکترونیکيدولت)www.setadiran.ir(باشماره

مزایده1001093631000002بهصورتالکترونیکيبهفروشبرساند
زمانانتشاردرسایت:1401/04/18

مهلتدریافتاسنادمزایدهتاتاریخ:1401/04/25
تاریخبازدید:1401/04/19تا1401/05/04

آخرینمهلتارسالپیشنهادقیمت:1401/05/04
زمانبازگشایي:1401/05/09

زماناعالمبهبرنده:1401/05/11
ضمناًرعایتمواردذیلالزاميميباشد:

1-برگ�زاريمزای�دهصرف�اًازطریقس�امانهتدارکاتالکترونیکيدولتميباش�دوکلیه

مراحلفرآیندهمزایدهشاملخریدودریافتاسنادمزایده)درصورتوجودهزینهمربوطه(،
پرداختتضمینش�رکتدرمزایده)ودیعه(،ارس�الپیش�نهادقیمت،بازگش�ایيپاکات،
اع�المب�هبرن�ده،واری�زوج�همزایدهوتحویلکاالدربس�ترس�امانهازای�نطریقامکان

پذیرميباشد.
2-پیش�نهادمیگرددباتوجهبهتنوعکاالهايمطرحش�دهدرمزایدهقبلازارائهپیش�نهاد
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بهداشت و درمان

نایب رییس کمیسیون اقتصاد سامت اتاق بازرگانی تهران می گوید، شرایط 
ش��رکت های دارویی ایرانی خطرناک ش��ده و باید به ش��کل جدی به وضعیت 
آنها رسیدگی شود. هاله حامدی فر در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران، اظهار کرد: اگر به فوریت به وضعیت صنایع دارویی کش��ور رس��یدگی 
نشود، خسارت های وارده به صنعت داروی کشور در آینده، جبران ناپذیر خواهد 
بود. او گفت: در حال حاضر عمق بدهی شرکت های تولید دارو افزایش یافته 
و حتی با مشکل نقدینگی در خرید ارز ترجیحی تخصیصی نیز مواجه شده اند. 
حامدی فر با اشاره به اینکه دارو تنها کاالیی در کشور است که قیمت آن هنوز 
منطقی نشده است، افزود: بر اساس گزارش اخیر سندیکای صاحبان صنایع 
داروهای انس��انی، تعداد زیادی از کارخانه های داروس��ازی کش��ور در آستانه 
تعطیل��ی خط��وط تولی��د قرار گرفته و به ناچار مجبور به تعدیل نیرو ش��ده اند. 
او با بیان اینکه صنعت داروی کش��ور در حال حاضر ۹۷ درصد اقام دارویی 
کشور را تامین می کند، گفت: کارآفرینان و صاحبان صنایع دارویی باور دارند 
که هزینه دارو از جیب بیماران باید به حداقل برسد و در این راستا، با اصاح 
برخی سیاست ها از جمله هدایت درست تخصیص یارانه ها و تقویت بیمه های 

درمان، می توان هزینه های این بخش را جبران کرد. عضو هیات نمایندگان 
اتاق تهران با بیان اینکه روش در پیش گرفته ش��ده، راهکار مناس��بی برای 
حمایت از بیماران نیست و تنها به از بین رفتن یک صنعت دیرپا منجر خواهد 
ش��د، افزود: امروز صنعت دارو در ایران به جایگاهی در تولید دس��ت یافته که 
حتی داروهایی که در دنیا یک تولیدکننده از آن وجود دارد، در ایران به تولید 
می رسد و برخی داروهای خاص تولید شده در ایران حتی در بازار کشورهای 
اروپایی و آمریکای شمالی نیز دیده می شود. حامدی فر تاکید کرد که با وجود 
مشکات موجود، شرکت های دارویی همچنان بر تعهد خود در تامین داروی 
کشور پایبند هستند و خود را مسئول می دانند اما از ادامه روند فعلی و چالش 
قیمت گذاری، احساس خطر می کنند. نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سامت 
اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به برخی هجمه های اخیر 
علیه اتاق بازرگانی و آنچه که وی، خدش��ه دار کردن آبرو و حیثیت این نهاد 
باس��ابقه بخش خصوصی عنوان کرد، از رئیس و هیات رئیس��ه اتاق تهران 
درخواست کرد تا نسبت به اعاده حیثیت نمایندگان فعاالن اقتصادی در اتاق 

بازرگانی، اقدامات قانونی در پیش گیرند.

عضواتاقبازرگانیتهرانهشدارداد

وضعيت شرکت های دارویی خطرناک است

فيلم

مسووالن جشنواره فیلم کارلووی واری درخواست فیلمسازان اوکراینی را برای 
حذف فیلم روسی حاضر در این جشنواره رد کردند. چند روز پیش سازندگان چهار 
فیلم اوکراینی حاضر در پنجاه و ششمین جشنواره فیلم کارلووی واری در جمهوری 
چک از دست اندرکاران این جشنواره خواستند که تنها فیلم روسی حاضر در این 
دوره از جشنواره را از جدول نمایش های آن حذف کنند. اما رییس، مدیر اجرایی 
و مدیر هنری پنجاه و ششمین جشنواره فیلم کارلووی واری در بیانیه مشترکی، 
به این خواسته پاسخ منفی دادند. در بیانیه مشترک جری بارتوشکا، کریستوف 

موچا و کارل اوچ که در فضای جشنواره نیز سر و صدای خاصی به پا کرده، با ابراز 
همدردی با اوکراینی های تحت جنگ، تاکید کرده اند که بر تصمیم خود مبنی 
بر نمایش فیلم روسی مصر هستند. رییس، مدیر اجرایی و مدیر هنری جشنواره 
کارلووی واری با برشمردن مواضع دیپلماتیک دولت جمهوری چک در حمایت 
سیاسی و نظامی از مردم اوکراین و میزان حمایت های مالی بشردوستانه و نیز 
پذیرش ۴۰۰ هزار پناهجوی جنگ زده اوکراینی با ویزای موقت، بر رویکرد هنری 

خود در برخورد با مدیوم سینما تاکید کرده اند.

شکست اوکراینی ها در جشنواره کارلووی واری


