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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 آيين نامه اخالق حرفه اي »تجارت« را در سايت روزنامه ببينيد.   

قاب روز           همدان برفی-ایسنا
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ورزش

با حذف ناباورانه سپاهان و فوالد و رد مجوز 
حرفه ای پرس��پولیس و اس��تقالل، فرصتی 
وی��ژه برای تعیی��ن زودهنگام قهرمان جام 
حذف��ی ب��ه وجود آمده اس��ت ج��ام حذفی 
ای��ران در حال��ی مرحله یک هش��تم نهایی 
خود را پشت سر می گذارد که باتوجه به لغو 
بازی اس��تقالل، 8 بازی تا پایان جام حذفی 
ای��ن فص��ل باقی مانده اس��ت. به جز دیدار 
اس��تقالل - پیکان، چه��ار دیدار در مرحله 
ی��ک چهارم نهایی به انجام خواهد رس��ید، 
دو دیدار در نیمه نهایی برگزار خواهد شد و 
بازی فینال هم همانند سالهای گذشته تک 

بازی خواهد بود.
نکته مهم اینکه حذف سپاهان و فوالد باعث 
شده تا جام حذفی شرایط متفاوتی را داشته 
باشد. این دو تیم که تنها نمایندگان فوتبال 
ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۲ محسوب 
می شوند، با شکست مقابل آلومینیوم و مس 
کرم��ان از دور رقابته��ا کن��ار رفتند و همین 

موض��وع باتوجه به برگزاری متمرکز مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آس��یا، جام حذفی را 
تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. قرار اس��ت 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان ۱8 فروردین 
تا 7 اردیبهش��ت برگزار ش��ود که البته هنوز 
مش��خص نش��ده که کدام کش��ور میزبانی 
متمرک��ز مرحله گروه��ی را برعهده خواهد 
داشت. غیبت فوالد و سپاهان باعث خواهد 
شد تا سه تا چهار هفته از لیگ برتر ایران به 
صورت ناقص برگزار ش��ود یا اینکه سازمان 
لیگ برای حفظ انسجام جدول در هفته های 
پایانی، لیگ برتر را تعطیل کند که فرضیه دوم 
محتمل تر به نظر می رسد. بنابراین با تعطیلی 
لیگ برتر ایران، فرصتی ویژه برای برگزاری 
بازی های جام حذفی در اختیار سازمان لیگ 
خواهد بود. ابتدا البته باید تکلیف آخرین تیم 
مرحله یک چهارم نهایی مش��خص ش��ود 
و س��پس با انجام قرعه کش��ی، هش��ت تیم 

حریفان خود را خواهند شناخت.

اولين سهميه آسيايی ايران در حين ليگ قهرمانان؟

آلودگی

رئی��س گروه س��المت ه��وا و تغیی��ر اقلیم وزارت 
بهداش��ت با اش��اره به اینکه ایران در رتبه شش��م 
آلودگی هوای غرب آس��یا اس��ت،   گفت: همچنین 
ایران در بین ۱۰۶ کشور دنیا رتبه ۲۳ شاخص کیفیت 
هوا را داش��ته و تهران در میان س��ایر پایتخت های 
جهان رتبه نوزدهم غلظت ذرات معلق PM۲.5 را 
به خود اختصاص داده است. دکتر عباس شاهسونی 
درباره مقایسه وضعیت کیفیت هوای ایران با سایر 
کشورها با اشاره به اینکه ایران در منطقه غرب آسیا 
رتبه شش��م آلودگی هوا را دارد، گفت: همچنین با 
توجه به میانگین ذرات معلق در منطقه غرب آسیا، 
هیچک��دام از کش��ورها نمی توانند به رهنمودهای 

سازمان جهانی برسند.
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۹ 
مجموع تعداد سال های عمر از 
دست رفته در شهر تهران، ۴5 
هزار سال بوده است،   افزود: از 
این میان ۲8 هزار و ۹۰۰  سال 
تعداد سال های عمر مولدهای 

از دس��ت رفته بر اس��اس آلودگی هوا بوده است. در 
مجم��وع، تع��داد کل مرگ های منتس��ب به ذرات 
معلق کمتر از ۲.5 میکرون در سال های ۹5 تا ۹8 

روند کاهشی و در سال ۹۹ روند 
افزایشی داشته است. همچنین 
۱۰ درص��د مرگ ن��وزادان زیر 
ی��ک س��ال ه��م منتس��ب به 

آلودگی هوا است.
وی تاکید کرد: مطالعات نشان 
داده اس��ت ک��ه در بی��ن همه 
عوام��ل خطر، ذرات معل��ق کمتر از ۲.5 میکرون، 
در دنی��ا رتبه شش��م و در ای��ران رتبه پنجم عوامل 
خطِر بیش��ترین درصد موارد مرگ و میر را به خود 

اختص��اص داده اس��ت. از طرفی مقایس��ه درصد 
شاخص کیفیت هوا طی سال های ۱۳۹5 تا ۱۳۹8 
در کشور نشان می دهد تعداد روزهایی که شاخص 
کیفیت هوا در محدوده قابل قبول قرار داشته است،   
افزایش و تعداد روزهایی که ش��اخص کیفیت هوا 
در محدوده ناس��الم برای گروه های حس��اس بود، 

کاهش یافته است.
او در ادامه اظهار کرد: اما این روند در سال ۱۳۹۹ 
برعکس ش��ده اس��ت؛ به طوری که روزهایی که 
ش��اخص کیفی��ت ه��وا در محدوده ناس��الم برای 
گروه های حس��اس و ناس��الم برای همه گروه ها 

بود، افزایش یافته است. 

سينما

»الیه ه��ای دروغ« نخس��تین تجربه کارگردانی 
رامین س��هراب در ایران اس��ت. رامین س��هراب 
کارگردان س��ینما گفت: فیلم »الیه های دروغ« 
اولی��ن پروژه مش��ترک بین ای��ران و فنالند و در 
س��طح بین المللی اس��ت. این فیلم که یکی از آثار 
راه یافته به چهلمین جش��نواره فجر است، عالوه 
بر ایران در خارج از کش��ور هم به نمایش در می 
آید. به گفته کارگردان، بخش اول فیلم »الیه های 
دروغ« سه سال پیش فیلمبرداری شده است. بعد 
از ضبط بخشی از فیلمبرداری در فنالند و ایران، 
س��هراب سر صحنه فیلمبرداری دچار شکستگی 
ش��دید از ناحیه پا ش��د و در نهایت س��اخت فیلم 

امسال به پایان رسید.
این اثر سینمایی، درباره قهرمان آتش نشان ایرانی 
است که دچار مشکالتی در زندگی خود می شود؛ 
رامین س��هراب خود نقش آتش نش��ان را در این 

فیل��م ب��ازی می کند. »الیه ه��ای دروغ« اولین 
تجربه حضور سهراب در جشنواره فیلم فجر است. 
س��هراب که بیش��تر در آمریکا و فنالند به عنوان 
کارگ��ردان، بازیگر و بدلکار فعالیت داش��ته، می 
گوید: الیه های دروغ تنها فیلم اکشن در جشنواره 
فجر امس��ال اس��ت و امیدوار اس��ت مخاطبان و 
منتق��دان ب��ا دید ب��از آن را بنگرند. نویس��ندگی 
فیلمنامه این اثر س��ینمایی را رامین س��هراب و 

Christopher Larsen بر عهده داشتند. 

»اليه های دروغ«؛ تنها فيلم اكشن جشنواره فجر

حوادث

م��رد محل��ی که پس از تص��ادف با قطار برای 
ساعت ها در معرض سرما قرار داشت از مرگ 
نج��ات یافت. یک مرد محلی در روس��یه پس 
از تص��ادف ب��ا قطار و با وج��ود قرار گرفتن در 
معرض س��رمای ش��دید از مرگ گریخت. در 
حال��ی که راننده قط��ار تصور می کرد این مرد 
پس از برخورد قطار با وی جانش را از دس��ت 

داده باشد، او زنده پیدا شد.
بن��ا به گزارش می��رر، کارکنان راه آهن موفق 
شدند این مرد را در حالی که در سرمای  منفی 
۱8 درج��ه ب��ه خواب رفته ب��ود، پیدا کنند. این 
اتفاق در خط قطار کراسنویارسک به آباکان و 
بین ایس��تگاه های کرول و دژیتکا اتفاق افتاد. 
کارکن��ان قط��ار پس از پیدا کردن این مرد او را 
به یک واگن منتقل و تالش کردند تا بدن وی 
را گرم کنند. آن ها سپس تالش خود برای بیدار 

کردن این مرد را آغاز کردند. این مرد سپس به 
بیمارستان محلی منتقل و بستری شد.

هنوز مشخص نیست این مرد پس از تصادف 
با قطار چه مدت زمانی روی زمین افتاده بوده 

است.
 بن��ا ب��ه اعالم پزش��کان بیمارس��تان محلی 
کوراگینس��کایا، این مرد تنها دچار کبودی در 
چند نقطه از بدنش شد و آسیب جدی به وی وارد 

نشد. او اکنون در بیمارستان به سر می برد.

زنده ماندن پس از تصادف با قطار در سرمای منفی 18 درجه! 

ايران رتبه ششم آلودگی هوای غرب آسيا را كسب كرد
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فراخوان مزایده عمومی نوبت اول – مرحله اول 
شهرداری بهبهان به استناد تقاضای ثبت شده به شماره ۲8۳۴۹ مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ در نظر دارد نسبت به جذب پیمانکار قطع. سربرداری و هرس درختان و فروش 

چوب حاصل از آن بر مبنای قیمت پایه کارشناسی مزایده از طریق فراخوان عمومی با شرایط ذیل به انجام برساند.
تناژ حدودی بر اساس کیلوگرمقیمت پایه هر کیلوگرم )ریال(نوع درختردیف

 درخت کئوکارپوس، درخت برهان۱
۲۳۰۰۰۱۰۰/۰۰۰ )ابریشم  هندی( ، درخت کهور 

 درخت بید اکالیپتوس، درخت شیشه شور۲
۱5۰۰۰۱۰۰/۰۰۰درخت سپستان )لمیج(

1- شرکتهای دارای صالحیت کار پیمانکاری و صالحیت ایمنی مجاز به شرکت در مزایده می باشد و اشخاص حقیقی حق شرکت در مزایده را ندارد.
2- شرکت کنندگان میبایست از طریق سامانه ستاد نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

3- قیمت پیشنهادی نباید از قیمت پایه کمتر باشد.
4- شرکت کنندگان می بایست مبلغ ۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان تضمین را به صورت ضمانت نامه بانکی ) ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار ۳ ماهه باشد( یا به صورت 

واریز نقدی به حساب سپرده شماره ۳۱۰۰۰۰۳۳5۰۰۰۱ بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان ) سپرده شرکت در مزایده( پرداخت نمایند.
5-محل دریافت و تحویل اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها

6- مهلت دریافت اسناد: از مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ لغایت ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
7- مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مزایده حداکثر تا ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ 

8- تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده: ساعت ۱۲ صبح روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ می باشد.
9- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است.

ايرج شريف پور- شهردار بهبهان

آگهی مزایده عمومی 
شهرداری گرگان با استناد به ماده ۳۰ آئین نامه معامالت شهرداری ها در نظر دارد به منظور اجرای پروژه های عمرانی نسبت به فروش 
امالک خود در س�طح ش�هر بر مبنای پایه قیمت کارشناس��ی رس��می به ش��رح لیس��ت و جدول پیوست آگهی از طریق مزایده عمومی اقدام 
نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ لغایت آخر وقت اداری مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ به واحد حقوقی و امالک یا امور قراردادهای 
شهرداری به آدرس: گرگان- میدان شهرداری، شهرداری گرگان و یا به سایت اینترنتی به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و از شرایط 
و نحوه واگذاری موضوع آگهی اطالع حاصل نموده و در صورت تمایل در شرکت در مزایده با رعایت شرایط، اسناد و مدارک مورد نیاز مزایده 

در سامانه دولت به صورت الکترونیکی دریافت نمایید. 
تلفن تماس: ۰۱7۳۲۲۴۰75۲ 

 

محمدرضا سبطی – شهردار گرگان شناسه آگهی: 1263819

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

سينما

دانش��مندان یک پهپاد جدید ساخته اند که در میانه 
پرواز تغییر ش��کل می دهد و می تواند تعادل خود را 
روی خطوط برق حفظ کند. دانش��مندان دانش��گاه 
"کالیفرنی��ا برکل��ی" ی��ک پهپاد آزمایش��ی به نام 
"MRQ" س��اخته اند که می تواند در هوا و وس��ط 
پرواز تغییر شکل دهد. این تیم در ساخت این پهپاد 
از لوالهای کنش پذیر استفاده کردند، به این معنی 
که هیچ محرک یا حسگر اضافی برای کاهش انرژی 

باتری بکار گرفته نمی ش��ود. به عبارت دیگر، هر یک از لوالها زمانی که 
پروانه متصل به آن متوقف می ش��ود یا معکوس حرکت می کند، به س��مت 
داخل جمع می ش��ود و هنگامی که پروانه روش��ن می شود، به سمت بیرون 
باز می شود. این کوادکوپتر با استفاده از این روش قادر است هر دو بازوی 
خود را جمع کند و همچنان پرواز پایداری داشته باشد. این بدان معناست 

که این پهپاد می تواند به اشکال مختلف تغییر شکل 
دهد. محققان می گویند این پهپاد می تواند به عنوان 
مث��ال از ی��ک دهانه باریک عب��ور کند و بازوهای 
جمع  شده آن نیز می تواند برای گرفتن اجسام مورد 

استفاده قرار گیرد.
این کوادکوپتر همچنین می تواند به منظور کاهش 
مصرف باتری به حالت سقوط آزاد برود و سپس با 
فعال کردن دوباره پروانه هایش به سرعت از حالت 
س��قوط آزاد خارج ش��ود و با باز کردن بازوهای خود، بار دیگر پایدار ش��ود. 
محققان همچنین می گویند این پهپاد می تواند خود را روی یک سیم معلق 
مانند کابل برق قرار دهد و تعادل خود را به خوبی حفظ کند. چرا که وقتی 
بازوهای آن به س��مت پایین جمع می ش��وند، مرکز ثقل پهپاد به زیر س��یم 

منتقل می شود و پهپاد می تواند خود را در آن حالت متعادل کند.

پهبادی كه روی كابل برق می نشيند!

جهان

سرپرست نخست وزیر افغنستان  از کشورهای جهان 
خواس��ت تا دولت افغانستان را به رسمیت بشناسند. 
»مال محمد حس��ن آخوند« سرپرست نخست وزیر 
افغانس��تان امروز - چهارش��نبه- در یک کنفرانس 
مطبوعاتی در کابل گفت که به همه ش��روط عمل 
شده است. وی از کشورهای جهان خواست که دولت 
افغانس��تان را به رس��میت بشناسند. آخوند در اولین 
حض��ور علن��ی ب��زرگ خود از زم��ان روی کار آمدن 

در س��پتامبر گذش��ته گفت: »از همه دولت ها، به ویژه کش��ورهای مس��لمان 
می خواهم که روند به رسمیت شناختن را آغاز کنند«. این در حالی است که 
وزارت خارجه چین از طالبان خواست تا به انتظارات جامعه بین الملل پاسخ 

ده��د. وزارت خارج��ه چین از طالبان خواس��ت تا به 
انتظارات جامعه بین الملل پاسخ دهد. »ژائو لیجیان« 
سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری 
در پکن گفت:  »افغانس��تان باید به انتظارات جامعه 
بین المللی پاسخ دهد، یک زیرساخت جامع سیاسی 
ایجاد کند، سیاستگذاری های های خارجی و داخلی 
متعادل داشته باشد، با تروریسم مقابله کند، با دیگر 
کشورها روابطی دوستانه داشته و در نهایت به جامعه 
بین المللی ملحق ش��ود.« وی ادامه داد: »جامعه جهانی باید به اس��تقالل و 
تمامیت ارضی افغانستان احترام بگذارد و از اقدامات مردم افغانستان در مسیر 

توسعه مناسب خود و تحقق ثبات آن در این کشور حمایت کند.«

طالبان به دنبال به رسميت شناساندن دولت جديد افغانستان

سالمت

سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد درهیچ نقطه ای از 
جهان شاهد پایان همه گیری کرونا نیستیم. سازمان 
بهداشت جهانی اعالم کرد درهیچ نقطه ای از جهان 
ش��اهد پایان همه گیری کرونا نیس��تیم. »تدروس 
آدهانوم« ، رئیس س��ازمان جهانی بهداش��ت   گفت: 
»این همه گیری نزدیک به پایان نیس��ت«.  رئیس 
بهداشت سازمان ملل متحد نسبت به دستکم گرفتن 

اومیکرون به عنوان سویه خفیف هشدار داد و اعالم کرد سویه غالب کووید-
۱۹ همچنان به شعله ور شدن ابتالهای جدید از آمریکای التین تا شرق آسیا 

ادامه می دهد. هش��دار این نهاد بین المللی درحالی 
صادر می شود که سویه بسیار قابل انتقال اومیکرون 
بدون کاهش در سراسر جهان گسترش یافته است و 
برخی از دولت ها را وادار می کند تا اقدامات جدیدی را 
اعمال کنند و در عین حال سرعت انتشار واکسن های 
تقویت کننده واکسن را افزایش دهند. اروپا در کانون 
شیوع های جدید هشدار  هنده قرار دارد، به طوری که 
تعداد موارد ابتال در آلمان به بیش از ۱۰۰ هزار افزایش یافته است و فرانسه نیز 

نزدیک به نیم میلیون مورد را در روز سه شنبه گزارش کرده است.

همه گيری كرونا در هيچ نقطه ای از جهان رو به پايان نيست


