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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 د    ر سايت روزنامه ببينيد    .   

قاب روز      تصاد    ف زنجیره ای 40 د    ستگاه خود    رو سواری و کامیون د    ر جمهوری چک- شاتر استوک
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ورزش

پرسپولیس مانند     یک مد    عی بازی می کند    ؛ 
س��ه امتیازهایی ض��روری برای رسید    ن به 
ه��د    ف تیمی که وس��واس موفقیت گرفته 
است.پرسپولی��س د    ر روزی ک��ه سپاهان با 
ارائ��ه نمایشی نه چند    ان خوب مغلوب مس 
رفسنجان شد    ، یکی از مسابقات د    شوار نیم 
فصل د    وم خود     را با پیروزی پشت سر گذاشته 
و فوالد     را د    ر تهران مغلوب کرد    . ش��اگرد    ان 
یحی��ی گل محم��د    ی علی رغم مشکالت 
فراوان، با حفظ شخصیت فصول اخیر خود     
همچن��ان یک��ی از مد    عیان اصلی قهرمانی 
بود    ه و به نظر قصد     د    ارند     تا آخرین ثانیه د    ست 
از س��ر استقالل و د    یگر مد    عیان برند    ارند    . از 
س��وی د    یگر فرهاد     مجید    ی نیز تیمی آماد    ه 
و قاب��ل احت��رام ساخته که کارنامه ای فوق 
الع��اد    ه د    ر نی��م فصل ثب��ت کرد    ه است؛ این 
یعنی احتماال یکی از حساس ترین نبرد    های 

تاری��خ ب��ر سر قهرمانی با حضور استقالل- 
پرسپولیس و سپاهان. یک تیم برای کسب 
عناوین قهرمانی و رسید    ن به موفقیت عالوه 
بر ش��رایط تاکتیکی، سخت افزاری، مالی و 
... نی��از ب��ه ستاره های بزرگ��ی د    ارد     که د    ر 
لحظات حساس به د    اد     تیم برسند    . بی ترد    ید     
د    ر س��ه فص��ل اخیر نقش مه��د    ی ترابی د    ر 
قهرمانی های متوالی قرمزپوش��ان پررنگ 
ب��ود    ه و ای��ن وینگر تکنیکی احتماال یکی از 
بهترین بازیکنان لیگ )اگر نگوییم بهترین( 
محسوب می ش��ود    . رد    پای مهد    ی ترابی د    ر 
تمامی موقعیت های مهم امروز پرسپولیس 
و به خصوص صحنه گل این تیم به وضوح 
پی��د    ا ب��ود     و این بازیکن بعد     از سپری کرد    ن 
روزه��ای متوسط ابت��د    ای فصل، د    وباره به 
هم��ان ست��اره تاثیرگذار فصول اخیر تبد    یل 

شد    ه است.

هشد    ار بزرگی كه پرسپوليس به استقالل د    اد    !

سالمت

وزیر بهد    اشت با ابراز نگرانی از افزایش چهار برابری 
بیماران سرپایی کرونا د    ر کشور طی چند     روز اخیر، د    ر 
عین حال د    رباره واکسیناسیون د    ز سوم و همچنین 
جزیی��ات واکسیناسی��ون کود    ک��ان زی��ر 1۲ سال 
توضی��ح د    اد    . د    کتر به��رام عین اللهی د    رباره تزریق 
واکس��ن کرون��ا به کود    کان، گفت: روز گذش��ته د    ر 
ستاد     ملی کرونا با توجه به توصیه های کمیته های 
علمی و تایید     مراکز جهانی د    ر زمینه واکسیناسیون 
کود    کان و تحقیقاتی که د    انشمند    ان ما انجام د    اد    ند    ، 
به این جمع بند    ی رسید    یم که واکسیناسیون برای 
کود    کان زیر 1۲ سال می تواند     انجام شود    ، اما قرار 

شد     این کار مرحله ای باشد    .
وی د    ر ای��ن ب��اره افزود    : بنابرای��ن د    ر مرحله اول و 
بع��د     از اینک��ه کمیت��ه علمی نوع واکسن را به تایید     

رسان��د     ک��ه چن��د     روزی طول می کش��د    ، بعد     از آن 
وزارت بهد    اش��ت اعالم می کند     و د    ر مرحله اول به 
صورت د    اوطلبانه و با رضایت والد    ین واکسیناسیون 
کود    ک��ان را آغ��از می کنیم. عین الله��ی افزود    : بعد     
ب��رای مرحل��ه بعد    ی بر اساس تحقیقات بعد    ی  کار 
را پی��ش می بری��م. بنابراین فکر می کنم تا چند     روز 
آیند    ه این موضوع را به صورت رسمی اعالم کنیم 
که واکسیناسیون افراد     زیر 1۲ سال )سنین ۵ تا 11 
سال( آغاز ش��ود    . نوع واکسن برای این گروه سنی 
هم به طور رسمی تا چند     روز د    یگر اعالم می کنیم. 

عین الله��ی د    رب��اره استقبال مرد    م از تزریق د    ز سوم 
واکس��ن کرون��ا و همچنین وضعی��ت اُمیکرون د    ر 
کشور، گفت: آنطور که ما فکر می کرد    یم، از تزریق 
د    ز سوم واکسن کرونا استقبال نشد    ه و حد    ود     ۲1 تا 
۲۲ د    رصد     واکسیناسیون د    ز سوم انجام شد    ه است. 
ما بسیار تاکید     می کنیم که تزریق د    ز سوم واکسن به 
سرعت انجام شود    . زیرا  ما نگران اُمیکرون هستیم. 
وی گفت: د    ر چند     روز اخیر بیماران سرپایی کرونا د    ر 
کشور  افزایش یافته و به میزان ۴ برابر افزایش یافته 
که نگرانی زیاد    ی برای ما ایجاد     کرد    ه است. باتوجه 

به اینکه واکسن د    ر مراکز واکسیناسیون وجود     د    ارد    ، 
امید    واریم که مرد    م مراجعه کنند     و استقبال کنند     و 
واکسیناسی��ون را انج��ام د    هند     تا بتوانیم این مرحله 
را پشت سر بگذاریم. وزیر بهد    اش��ت اد    امه د    اد    : د    ر 
کشوره��ای اط��راف ما و د    ر اروپا و آمریکا وضعیت 

بیماری بسیار د    ر این کشورها بد     است.  

جامعه

رییس سازمان ثبت احوال کشور از راه اند    ازی مجد    د     خط 
تولید     و صد    ور بیش از ۲۵۰ هزار قطعه کارت هوشمند     
ملی د    ر هفته گذشته خبر د    اد    . معاون وزیر کشور و رییس 
سازمان ثبت احوال کشور د    ر جریان همایش مد    یران 
ستاد    ی و استانی سازمان از راه اند    ازی مجد    د     خط تولید     
کارت هوشمند     ملی د    ر هفته گذشته خبر د    اد    . هاشم 
کارگر با اشاره به صد    ور بیش از ۲۵۰هزار قطعه کارت 
هوشمند     ملی با تکیه بر ظرفیت های د    اخل کشور و 
بر اساس برنامه ریزی انجام شد    ه برای انجام تعهد    ات 
سازمان به هم وطنان افزود    : این کار طبق برنامه ریزی 
انجام شد    ه و با شتاب بیشتری اد    امه خواهد     یافت تا بتوانیم 
به تعهد    ات پیش بینی شد    ه جامه عمل بپوشانیم.سرعت 
گرفتن این روند     و انجام تعهد    ات  از اولویت های مهم 
و کوتاه مد    ت سازمان به شمار می رود    . رییس سازمان 
ثبت احوال کشور با اشاره به سازماند    هی د    وباره امکانات 
و بسیج ظرفیت های موجود     د    ر د    اخل کشور، خاظرنشان 

کرد    : حمایت و پیگیری های مستمر وزیر کشور، د    ر 
احی��ای ای��ن فرآیند     بسیار موثر و حیاتی بود    ه است. بنا 
ب��ر اع��الم روابط عمومی و همکاری های بین الملل 
سازمان ثبت احوال کشور، خط تولید     کارت هوشمند     
ملی مد    تها به واسطه تحریم های ظالمانه و نیز عد    م 
تخصیص اعتبارات د    ر حالت نیمه فعال و حتی د    ر برهه 
ای تعطیل د    رآمد    ه بود     که طی ماه گذش��ته بر اساس 
پیگیری های انجام ش��د    ه د    ر وزارت کشور و سازمان 

ثبت احوال مجد    د    ا راه اند    ازی شد    ه است.

راه اند    ازی مجد    د     خط توليد     كارت هوشمند     ملی

هنر

فیلم کوتاه »نفس نکش« به کارگرد    انی میالد     
نسیم سبحان آماد    ه نمایش ش��د    . میالد     نسیم 
سبحان د    رباره روند     تولید     این فیلم کوتاه گفت: 
د    و فیل��م قبل��ی م��ن »جا به جا« )139۶( و »او 
مث��ل من« )139۸( د    استان ها و فضایی واقعی 
د    اش��تند    ، د    ر چند     جشنواره د    اخلی و خارجی هم 
نمایش د    اد    ه شد    ند    ، اما ماجرای »نفس نکش« 
با د    و فیلم قبلی تفاوت د    اشت. این فیلم فضایی 
فانت��زی د    ارد    . یکی از ش��خصیت های »نفس 
نک��ش« موق��ع نفس کشی��د    ن از د    هانش د    ود     
بی��رون می آی��د     و این ویژگ��ی برای خود    ش و 
اطرافیان��ش مشکالت��ی ب��ه وجود     م��ی آورد    . 
ای��ن موقعیت فانت��زی د    ر بستری رئال روایت 

می شود    . 
ای��ن کارگ��رد    ان اد    امه د    اد    : کار روی فیلمنامه و 
تولید     این فیلم د    و سال طول کشید    . بخشی از 

تصویرب��رد    اری د    ر تهران و بخش هایی اطراف 
تهران انجام شد    . قصه د    ر تهران،  شهرستان و 
د    ر چهار لوکیشن روایت می شود     و ما به د    نبال 
ایجاد     فضایی بود    یم که لوکیشن و جغرافیا قابل 
ب��اور باش��د    . از فرورد    ین م��اه امسال وارد     پیش 
تولید     ش��د    یم و به د    لیل جلوه های ویژه سنگین 
و ن��وع پ��روژه، جذب سرمایه برایمان مهم بود     
که خوش��بختانه این اتفاق به شکل د    رست رخ 

د    اد     و تصویربرد    اری مرد    اد    ماه آغاز شد    . 

د    استان مرد    ی با مشكلی ويژه د    ر »نفس نكش«
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آگهی مناقصه عمومی 
  ش��هرد    اری رباط کریم د    ر نظر د    ارد     به استناد     مجوز ش��ماره ۰۰/9۷1مورخ 1۴۰۰/1۰/19 ش��ورای محترم اسالمی ش��هر اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به ش��رح و 

شرایط زیر به پیمانکاران واجد     شرایط و د    ارای گواهینامه صالحیت و رتبه بند    ی از سازمان برنامه و بود    جه واگذار نماید    

 يونس غفاری شهرد    ار رباط كريم
 

شرایط :
1 -  شهرد    اری د    ر رد     یا قبول هریک از پیشنهاد    ات مختار است 
2 -  ارائه سوابق کاری مرتبط با موضوع مناقصه الزامی می باشد    

 3 -  هزینه د    رج آگهی بر عهد    ه برند    ه مناقصه می باشد    
4 -  ب��ه پیشنه��اد    ات مش��روط مخ��د    وش و فاقد     سپرد    ه الزم جهت ش��رکت د    ر مناقصه 

ترتیب اثر د    اد    ه نخواهد     شد    
 5 -  مبلغ تضمین ش��رکت د    ر مناقصه می بایست بر اساس ش��رایط مند    رج د    ر اسناد     
مناقص��ه ب��ه ص��ورت فیش واریزی به حساب ش��هرد    اری و ی��ا ضمانت نامه معتبر بانکی 

بد    ون قید     و شرط ارائه گرد    د    
6 - سپرد    ه برند    گان اول د    وم و سوم مناقصه تا انعقاد     پیمان نزد     شهرد    اری نگهد    اری و د    ر 

صورتی که حاضر به انعقاد     قرارد    اد     نشوند     سپرد    ه آنان به ترتیب ضبط می شود    
7 -  محل ،  مهلت و نحوه د    ریافت اسناد     مناقصه متقاضیان شرکت د    ر مناقصه می تواند     
حد    اکثر ظرف مد    ت 1۰ روز پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت د    وم زمان پرد    اخت 1/۰۰۰/۰۰۰  
ریال بابت خرید     اسناد     مناقصه به امور پیمانهای اینکه شهرد    اری واقع د    ر رباط کریم بلوار 

امام خمینی و شهرد    اری رباط کریم مراجعه و اسناد     مناقصه را د    ریافت نمایند    
8 - سایر اطالعات و جزئیات د    ر اسناد     مناقصه مند    رج می باشد    

ت د    وم 
 نوب

 مبلغ اعتبار موضوع مناقصهرد    یف
مصوب) ریال(

محل تامین 
اعتبار

مبنای قیمت 
مبلغ تضمین شرکت مد    ت اجراپیشنهاد    ی

توضیحاتد    ر مناقصه )ریال(

1
اجرای پروژه لکه گیری و 
آسفالت معابر سطح شهر 
)باالد    ست ریل راه آهن(

بود    جه د    اخلی 1۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
شهرد    اری

بر اساس فهرست 
بهای راه و باند     

سال1۴۰۰
۵۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ماه

د    اشتن حد    اقل 
صالحیت 

پیمانکاری د    ر رشته 
راه باند     رتبه ۵

نوبت اول: 1400/10/27
نوبت د    وم :1400/11/04

  آگهي  مناقصه عمومي یک مرحله اي همراه با ارزیابي کیفي
 به شماره ۲۰۰۰۰۰538۰۰۰۰۰7۲        

1.  نام شرکت و نشاني : شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي به نشاني : اراک ،خیابان امام موسي صد    ر، امور پشتیباني با تلفن تماس 3۲۲۲۶۰33- ۰۸۶-۰۸۶3۲۲۲۸۰3۸ د    ر نظر د    ارد     مناقصه عمومي 
زیر را از طریق سامانه تد    ارکات الکترونیک د    ولت برگزار نماید    .لذا از کلیه شرکت هایي که د    اراي گواهي احراز صالحیت از سارمان برنامه و بود    جه کشور با حد    اقل رتبه ۴ و عضو سازمان نظام صنفي رایانه اي 
ب��ود    ه  د    ع��وت ب��ه عم��ل م��ي آی��د     د    ر ص��ورت تمای��ل نسبت به د    ریافت اسناد     مناقصه اق��د    ام نمایند    . ضمنا کلیه مراحل برگزاري مناقصه از د    ریافت اسناد     مناقصه تا ارائه پیشنهاد     مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از 
طریق د    رگاه سامانه تد    ارکات الکترونیک د    ولت)ستاد    ( به آد    رس www.setadiran.ir انجام خواهد     ش��د     و الزم است مناقصه گران د    ر صورت عد    م عضویت قبلي، مراحل ثبت نام د    ر سایت مذکور و د    ریافت 

گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت د    ر مناقصه محقق سازند    .
2. شرح مختصري از کاال

شرحرد     یف

خرید     سرور و تجهیزات جانبی1
 3- سپ��رد    ه ش��رکت د    ر مناقص��ه  ب��ه مبل��غ ۲.9۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ری��ال مي باش��د    ، مناقص��ه گران میبایست مبلغ فوق را به صورت ضمانت نامه بانکي ،ضمانت نام��ه موسسات بیمه گر،گواهي خالص مطالبات قطعي 
تایید     ش��د    ه   توسط امور مالي ش��رکت توزیع ،چک تضمین ش��د    ه بانکي یا واریز وجه به حساب جاري ش��ماره ۷۰1۸111133119۴ به نام ش��رکت توزیع نیروي برق استان مرکزي بانک  قرض الحسنه مهر ایران  

شعبه امام خمیني اراک ارائه نمایند    .
4- به پیشنهاد    هاي فاقد     امضاء، مشروط، مخد    وش و پیشنهاد    اتي که بعد     از انقضاء مد    ت مقررد    رفراخوان واصل ش��ود     و هم چنین به پیشنهاد    هاي فاقد     سپرد    ه، سپرد    ه هاي مخد    وش ،سپرد    ه هاي کمتر از میزان 

مقرر، چک شخصي ونظایر آن ترتیب اثر د    اد    ه نخواهد     شد    .
5- مهلت فروش اسناد     : از تاریخ د    رج آگهي نوبت د    وم  به مد    ت ۶ روز کاري

مبلغ فروش اسناد     : مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال فیش واریزي د    ر وجه سپهر بانک صاد    رات به شماره ۰1۰1۸۵۲91۸۰۰3 شعبه مید    ان شهد    ا .
6-مهلت وبازگشایي اسناد     مناقصه : مهلت عود    ت اسناد     مناقصه تا ساعت 1۰ روز یکشنبه مورخ ۲۴/ 11/ 1۴۰۰، زمان بازگشایي ساعت 13 روز د    وشنبه مورخ 1۴۰۰/11/۲۵مي باشد    .

7- محل تحویل و بازگشایي: اراک، مید    ان د    ارایي ،خیابان امام موسي صد    ر، شرکت توزیع نیروی  برق استان مرکزي، واحد     د    بیرخانه .
محل بازگشایي: سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي.

8- مبلغ برآورد    ي مناقصه ۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مي باشد    .
9-سایراطالعات وجزییات مربوطه د    راسناد     مناقصه مند    رج است.

اطالعات تماس سامانه ستاد     جهت انجام مراحل عضویت د    ر سامانه : مرکز تماس ۰۲1۴193۴ د    فتر ثبت نام اراک : ۰۸۶-33۲۴۵۲۴۸

ت اول
نوب

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی 

شرکت توزیع نیروی برق 
استان مرکزی

آگهی مزاید    ه عمومی نوبت سوم 
شهرد    اری بهبهان به استناد     بند     4 صورتجلسه شماره 16 مورخه 1400/07/27  

ايرج شريف پور - شهرد    ار بهبهان
 

ش�ورای محترم اس�المی ش�هر بهبهان، د    ر نظر د    ارد     از طریق مزاید    ه عمومی 
نسبت به جذب پیمانکار جهت بهره برد    اری از جایگاه فروش گاز  CNGشاهد     
اقد    ام نماید    . لذا از کلیه ش�رکتهای واجد     ش�رایط برابر مقررات ش�رکت پخش 
فرآورد    ه های نفتی د    عوت به عمل می آید     ضمن ثبت نام د    ر سامانه ستاد     نسبت 

به د    ریافت اسناد     مزاید    ه از سامانه مذکور اقد    ام نمایند    . 
 1- اس�تاد     مزای�د    ه د    ر مقاب�ل واری�ز الکترونیک�ی مبل�غ 1/000/000 ری�ال 
)غیر قابل اس�ترد    اد    ( بحس�اب ش�ماره 3100003349000 بانک ملی بنام 

شهرد    اری بهبهان تسلیم میگرد    د    
2 - مبلغ قیمت پایه )برآورد     اولیه اجاره بهاء( ماهیانه : 200/000/000 ریال

3- ش�رکت کنن�د    گان م�ی بایس�ت مبلغ 120/000/000 ری�ال را به صورت 
ضمانت نامه بانکی )ضمانت نامه بانکی باید     با اعتبار 3 ماهه باشد    ( یا به صورت 
واریز نقد    ی به  حس�اب س�پرد    ه شماره 3100003350001  بنام شهرد    اری 

بهبهان نزد     بانک ملی به عنوان )سپرد    ه شرکت د    ر مزاید    ه( پرد    اخت نماید     
4- مد    ت قرارد    اد     با برند    ه مزاید    ه: یک سال )12 ماه شمسی( می باشد    . 
5- نوع کار : بهره برد    اری از جایگاه فروش گاز CNG شاهد     شهرد    اری 

6- هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزاید    ه و هزینه انتشار آگهی ها 
به هر تعد    اد     نوبت بر عهد    ه برند    ه مزاید    ه می باشد     

7- کارفرما د    ر هنگام عقد     قرارد    اد     عالوه بر لزوم ارائه ضمانتنامه انجام تعهد    ات 
قرارد    اد    ، یک فقره ضمانتنامه نیز با موضوع حفظ و نگهد    اری از ساختمان و کلیه 

تاسیسات جایگاه به کارفرما تسلیم می نماید     . 
8- د    ر شرایط برابر و یکسان اولویت با شرکتهای بومی )ثبت شد    ه د    ر استان 

خوزستان( می باشد    
9 - تاری�خ انتش�ار آگه�ی و خری�د     اس�تاد     از مورخ�ه 1400/11/04 لغای�ت 

1400/11/14  می باشد     
10- مهلت قبول پیش�نهاد    ات و پاس�خ به مزاید    ه حد    اکثر تا س�اعت 12 روز 

د    وشنبه مورخه 1400/11/25 می باشد     
11- تاریخ بازگش�ایی پاکات و برگزاری کمیس�یون مزاید    ه : س�اعت 12 ظهر 

روز چهارشنبه مورخه 1400/11/27 می باشد    .
 12- شرکت کنند    گان می بایست اساسنامه شرکت ، آخرین آگهی تغییرات 
به همراه معرفی نامه از طرف شرکت و همچنین گواهینامه تائید     صالحیت از 

شرکت ملی پخش فرآورد    ه های نفتی ایران را د    ر پاکت ) ب (  ارائه نمایند    
 13- برند     گان اول و د    وم مزاید    ه هر گاه حاضر به انعقاد     قرارد    اد     نگرد    ند     سپرد    ه 

آنان به ترتیب به نفع د    ولت ضبط خواهد     شد    
 14- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله د    ر اسناد     مزاید    ه د    رج گرد    ید    ه 

است
15 - متقاضیان می توانند     جهت کس�ب اطالعات بیش�تر د    ر س�اعات اد    اری 

با تلفن
6-52726174-061  واحد     امور قرارد    اد    ها تماس حاصل نمایند    .

ت سوم 
 نوب

فضا

فضاپیمای سوئیفت به علت خرابی یکی از چرخ های واکنش به حالت تعلیق 
د    ر آمد    ه است. تلسکوپ فضایی سوئیفت، یکی از فضاپیماهای ناشناخته ناسا 
اس��ت ک��ه د    ر  ماموریت های علمی نقش کلید    ی برای این سازمان فضایی 
د    اش��ته است. تلسکوپ فضایی سوئیفت ناسا د    چار مشکل ش��د    ه، به همین 
علت ماموریت علمی رصد     انفجار پرتو گاما آژانس فضایی ناسا به تعلیق د    ر 
آمد    ه است. ناسا د    ر این باره نوشت: "روز سه شنبه، رصد    خانه سوئیفت نیل 
گرلز ناسا وارد     حالت امن شد     و مشاهد    ات علمی را به حالت تعلیق د    رآورد    . 
 تی��م ماموری��ت د    ر حال بررسی خراب��ی احتمالی یکی از چرخ های واکنش 
) چرخ های واکنش اجزایی هستند     که به فضاپیما اجازه می د    هند     تا با د    رجه 
بسیار د    قیقی بچرخند    ، همچنین به نگه د    اشتن تلسکوپ د    ر یک جهت کمک 

می کند    ( فضاپیما هستند    ". گفته ش��د    ه، تلسکوپ فضایی سوئیفت به د    لیل 
سرع��ت د    ر مک��ان یاب��ی روید    اد     انفجار پرتو گاما و همچنین حساسیت های 
انفجار از این نوع چرخ ها استفاد    ه می کنند    . مهند    سان و توسعه  د    هند    گان این 
تلسکوپ فضایی  برای  فهمید    ن مشکل اصلی، چرخ های واکنش را خاموش 
کرد    ه  و آن را به حالت امن د    ر آورد    ند    . به گفته تیم بررسی کنند    ه د    ر صورت 
لزوم این فضاپیما می تواند     با پنج چرخ به ماموریت خود     اد    امه د    هد    . تیم د    ر 
حال کار برای بازیابی عملیات علمی با استفاد    ه از پنج چرخ واکنش است. 
ناسا می نویسد     که پنج چرخ باقی  ماند    ه همگی همانطور که انتظار می رود     
ک��ار می کنن��د    . ناس��ا د    ر اد    امه می نویسد     که این اولین بار است که یک چرخ 

واکنش د    ر 1۷ سال فعالیت سوئیفت با شکست مواجه می شود    .  

تلسكوپ فضايی سوئيفت وارد     حالت امن شد    

پليس

خزانه د    ار و عضو شورای اسالمی شهر تهران گفت: پلیس اعالم کند     که مجوز ورود     
به خط ویژه به چه کسانی د    اد    ه شد    ه و چرا شهروند    ان باید     علیرغم استفاد    ه از حمل 
و نقل عمومی د    ر ترافیک بمانند    . حبیب کاشانی با اشاره به حضور سرد    ار حمید    ی 
رئیس پلیس راهنمایی و رانند    گی تهران بزرگ د    ر صحن شورای شهر گفت:  پلیس 
راهور کامال با شورا ارتباط کاری د    ارد     و این نوع رابطه از نوع صفر تا 1۰۰ است و 

موضوعات مختلف را از جمله زیرساخت ها د    ر بر می گیرد    . وی با اشاره به اینکه 
به راهکارهای میان  مد    ت به غیر از راهکارهای د    یگر برای رفع معضل ترافیک و 
آلود    گی هوا د    ر پایتخت نیاز د    اریم، گفت: من به شخصه زمانی که از شورا می خواهم 
به سمت طرشت ترد    د     کنم ۴۵ د    قیقه د    ر ترافیک می مانم د    ر حالی که وجود     چراغ 

قرمز و مأمور راهنمایی و رانند    گی د    ر کاهش ترافیک بسیار مؤثر است. 

پليس اعالم كند     كه چه كسانی از خط ويژه عبور می كنند    


