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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

 یک عضو کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس 
ش��ورای اسالمی به ارائه توضیحاتی از گزارش تهیه 
شده کمیسیون شوراها درباره پرونده »مهسا امینی« 
پرداخت. فاطمه محمدبیگی در گفت وگو با ایس��نا با 
اشاره به جلسه کمیسیون شوراها برای بررسی پرونده 
»مهس��ا امینی« گفت: روز گذشته جلسه کمیسیون 
امور داخلی و ش��وراها با حضور جمعی از نمایندگان، 
مسئوالنی از فراجا، پزشکی قانونی و اورژانس برای 
بررس��ی ابعاد پرونده خانم »مهس��ا امینی« تشکیل 
ش��د. در این جلس��ه سه ساعته تمام مستندات پرونده 
پزشکی »مهسا امینی« توسط تیم اورژانس، پزشکی 
قانونی و پزشکان متخصص ارائه شد. وی با اشاره به 

پخش فیلمی از شاهدان در جلسه 
کیمسیون شوراها، گفت: طبق این 
مستندات همراه مرحوم امینی در 
ماشین پلیس امنیت اخالقی ۵ نفر 
حضور داش��تند که از بین آن ها دو 
نفر با مراجعه به پلیس و برای بیان 

واقعیات حاضر به مصاحبه شدند؛ در این فیلم یکی از 
خانم ه��ا توضیح می دهد »هیچ برخورد بدی با آن ها 
نش��ده، آن ها را س��وار ماش��ین کرده و گفته شده بعد 
از حضور در کالس آموزش��ی و تهیه لباس مناس��ب 
برایشان، می توانند از محل پلیس امنیت اخالقی خارج 
شوند.«  محمدبیگی ادامه داد: این خانم در مصاحبه اش 

م��ی گوید که »مرح��وم امینی در 
ماش��ین پلیس با دخترهای دیگر 
شوخی می کرده و می گوید ساکن 
شهرستان بوده و تهرانی نیست. بعد 
در کالس آموزش��ی آرامش داشته 
و در کالس نی��ز برخورد بد، دعوا و 
بحث و جدلی نمی شود.«  وی با اشاره به پخش فیلم 
از زمان بازداشت »مهسا امینی« توسط پلیس امنیت 
اخالقی تا حضور او در محل برگزاری کالس توجیهی 
افزود: با توجه به مصاحبه شاهدان و مستندات موجود، 
ضرب و شتمی صورت نگرفته است. عالوه بر این خانم 
دکتر متخصص پزشکی قانونی اقدام به معاینه کامل 

آن مرحوم کرده و مشاهدات و مستندات را به جزییات 
می نویس��د که این  موارد هم در جلس��ه قرائت شد؛ در 
این جزییات هم هیچ موضوعی مبنی بر ضرب و جرح 
در ناحیه دست، سر و صورت و بدن وجود ندارد.  این 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: طبق 
سی تی اسکن ارائه شده، شکستگی داخل جمجمه 
و خونریزی داخل مغز وجود ندارد لذا نتیجه جلس��ه 
دیروز با توجه به مستندات ارائه شده این بود که »هیچ 
ضرب و جرحی صورت نگرفته است و مرگ ایشان در 
اثر عوامل دیگری است«. در این باره هم آزمایشات 
تکمیلی توکسیکولوژی )سم شناسی( و بافت شناسی 

انجام شده که نتایج آن آماده نشده است.

حمل و نقل

 روند تامین منابع مالی پروژه تکمیل و راه اندازی 
خ��ط مت��روی تهران -پرند همچنان از س��رعت 
مناسبی برخوردار نیست و تناسبی با عزم مدیران 
ارش��د ذیربط مبنی بر افتتاح پروژه تا پایان س��ال 

جاری ندارد.
 به گزارش ایسنا، علیرغم تکرار وعده های متعدد 
مبنی بر واگذاری 2۵ هکتار زمین از اراضی شهر 
جدی��د پرن��د به پیمانکار برای س��اخت و تحویل 
خ��ط مت��رو از فرودگاه امام خمینی )ره( تا ش��هر 
پرند؛ اما هنوز در عمل هیچ یک از قطعات دسته 
بندی شده واگذار نشده است و همین امر فرآیند 
س��فارش خرید، تهیه و آماده س��ازی، بارگیری 
تجهی��زات و حم��ل آن به محل پ��روژه را تحت 

تاثیر قرار خواهد داد.
 همان طور که پیشتر و بارها اعالم شده است، روند 
تکمیل و راه اندازی خط متروی شهر جدید پرند 

به حداقل ۱2۰۰ میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد 
تا بتوان ضمن اتمام نازک کاری ایستگاه و انجام 
عملیات ساخت و سازی باقی مانده آن، تجهیزات 
الزم برای راه اندازی ایمن خط را خریداری و در 
موعد مقرر نصب کرد. با این حال به نظر می  رسد 
طی روند فرسایشی امور اداری واگذاری قطعات 
زمین ها، باعث تاخیر در تامین تجهیزات مورد نیاز 
ش��ده و بهره برداری از پروژه تا پایان س��ال جاری 

را با اما و اگرهای جدی مواجه سازد.

خط متروی پرند، همچنان درگيرودار تامين منابع مالی مورد نياز

ادبيات

 پیکر یداهلل رویایی، شاعر، روز جمعه در پاریس 
به خاک سپرده می شود.

 مظفر رویایی، برادر این شاعر فقید، با اعالم این 
خبر به ایسنا گفت: مراسم خاکسپاری رویایی، 
روز جمعه، اول مهرماه )2۳ سپتامبر( از ساعت 
۹ تا ۱۱:۳۰ در گورس��تان پرالش��ز در پاریس با 
حضور ادبا و مقام های فرهنگی فرانسه برگزار 

خواهد شد. 
  همچنین مراس��م یادبود روز پنجش��نبه، ۳۱ 
ش��هریورماه از س��اعت ۱2 ت��ا ۱۴ در مجتم��ع 
نیکوکاری رعد به نش��انی ش��هرک غرب، فاز 
2، خیاب��ان هرمزان، خیاب��ان پیروزان جنوبی، 

پالک 7۴ برگزار خواهد شد.
 ی��داهلل رویایی، مش��هور به »روی��ا«، زاده ۱7 
اردیبهش��ت ۱۳۱۱ در دامغان بود و ش��امگاه 
2۳ ش��هریور ماه در ۹۰ س��الگی در پاریس از 

دنیا رفت.
 از آث��ار او می ت��وان ب��ه »برجاده های تهی«، 
»ش��عرهای دریای��ی«، »دلتنگی ه��ا«، »از 
»هفت��اد  »لبریخته ه��ا«،  دارم«،  دوس��تت 
س��نگ قبر«، »مِن گذش��ته«، »درجستجوی 

 

آن لغ��ِت تنه��ا«، »هالک��ت عق��ل ب��ه وقت 
اندیش��یدن«، »از س��کوی س��رخ، یا »مسائل 
ش��عر«، »عبارت از چیست؟« و »چهره پنهان 

حرف« نام برد.

جزییاتی از گزارش کمیسیون شوراهای مجلس درباره »مهسا امینی«
فوتبال

فدراس��یون فوتبال اروگوئه از اینکه دیدار با 
ایران پشت درهای بسته برگزار می شود ابراز 
ناراحتی کرد.  به گزارش ایس��نا و به نقل از 
س��ایت ال پائیس، تیم ملی فوتبال اروگوئه 
جمعه در دیداری دوستانه در وین اتریش به 
مص��اف تیم ملی فوتبال ایران خواهد رفت.   
نکته مهمی که این مس��ابقه خواهد داش��ت 
ای��ن اس��ت که از آنجایی ک��ه فروش بلیت 
فعال نش��ده است، بازی پشت درهای بسته 
برگ��زار می ش��ود. آندریا النفرانکو، یکی از 
اعض��ای کمیته اجرایی فدراس��یون فوتبال 
اروگوئ��ه گف��ت: این بازی توس��ط اتحادیه 
فوتبال اروگوئه برگزار نمی شود و ما مسئول 
آن نیس��تیم. این تصمیم فدراسیون فوتبال 
اروگوئه یا برگزارکنندگان بازی نیس��ت اما 
به اروگوئه ای هایی که به وین می آیند بلیت 
داده می ش��ود. این تصمی��م به خاطر ایران 
گرفته ش��د. مس��ئوالن برگ��زاری از ایران 
خواستند درباره این موضوع صحبت کنند و 

وقتی ما به اینجا رسیدیم متوجه این موضوع 
ش��دیم که بازی پش��ت درهای بسته است.  
او ادام��ه داد: درخواس��ت هایی از طرفداران 
فوتبال در اروگوئه داشتیم که بلیت این بازی 
را بخرن��د و بتوانن��د تیم ما را همراهی کنند 
و م��ا نی��ز تا حد توان هر چقدر که بتوانیم به 
این هواداران کمک می کنیم. حیف اس��ت 
ک��ه م��ا نتوانیم در این بازی تماش��اگران را 
داش��ته باش��یم. بازی می توانست با حضور 

تماشاگران، بهتر و جذاب تر باشد.
 همچنی��ن خبرگزاری الدی��ارا اروگوئه در 
این باره نوشت: این تصمیم توسط مقامات 
اتریش گرفته ش��ده اس��ت. این بازی در پی 
اتفاق��ات اخیر ایران پش��ت درهای بس��ته 
برگزار می ش��ود.    هم چنین به گفته آندره 
آ النفرانکو، عضو ش��ورای اجرایی اتحادیه 
فوتبال اروگوئه، این تصمیم توس��ط دولت 
اتریش گرفته شده است و فدراسیون اروگوئه 

دخالتی در این تصمیم نداشته است. 

چرا ایران - اروگوئه پشت درهای بسته برگزار می شود؟

اعالم زمان خاکسپاری پيکر یداهلل رویایی

 @tejaaratdaily  @tejaaratdaily
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آگهی  فراخوان  ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره
شماره های)۳1 /1401() ۳0 /1401(                                                                     

شرکت آب و فاضالب غرب  استان تهران در نظر دارد " انجام خدمات مهندسی مطالعات مجدد "را به روش QCBS و از محل اعتبارات داخلی شرکت بشرح  جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعالم ارزیابی کیفی تا ارس��ال دعوتنامه جهت س��ایر مراحل انتخاب مش��اور و بازگش��ایی پیش��نهادات از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.Setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

 الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مدت اجرای موضوعشماره ثبت در سامانه ستادشماره آگهی
پروژه

برآورد 
آخرین مهلت ارائه پیشنهاداتمالی)ریال(

۱۴۰۱/۳۰2۰۰۱۰۰۵۳۰۱۰۰۰۰۴۰
" انجام خدمات مهندسی مجدد مطالعات مرحله اول و دوم 

تاسیسات آب ، خطوط انتقال چاه ها ، خطوط انتقال و شبکه توزیع 
آب شهرستان مالرد

ساعت ۱۴روز شنبه مورخ۱۴۰۱/7/2۳حدود ۳۵ میلیارد۱2ماه

۱۴۰۱/۳۱2۰۰۱۰۰۵۳۰۱۰۰۰۰۴۱
" انجام خدمات مهندسی مجدد مطالعات مرحله اول و دوم 

تاسیسات آب ، خطوط انتقال چاه ها ، خطوط انتقال و شبکه توزیع 
آب شهرستان شهریار شامل شهرهای باغستان،صباشهر، شاهد 

شهر،وحیدیه، فردوسیه و 28 روستا
ساعت ۱۴روز شنبه مورخ۱۴۰۱/7/2۳حدود 2۵ میلیارد۱2ماه

 شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران

  نوبت دوم   

شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران

- اولین نوبت  انتش�ار فراخوان در روزنامه و س�امانه س�تاد :  روز چهارش��نبه مورخ 
 ۱۴۰۱/۶/۳۰

-پایان مهلت دریافت اس�ناد اس�تعالم ارزیابی کیفی: س��اعت ۱۴:۰۰ روز ش��نبه مورخ 
۱۴۰۱/7/۹

-محل اعتبار: اعتبارات داخلی)جاری( 
-مدارک صالحیت و گواهینامه های الزم :

۱- گواهینامه صالحیت معتبر حد اقل پایه ۳ تاسیسات آب و فاضالب از سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی  2- گواهینامه تایید صالحیت ایمنی یا نامه های موقت صادره از وزارت تعاون و کار و رفاه 

اجتماعی معتبر – ارائه مدارک و مستندات مندرج در استعالم ارزیابی کیفی 
-اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر ۴۴۵2۰۰۶۱ می باشد.

-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
 مرکز تماس : ۰2۱-۱۴۵۶                                                                                                    

 نوبت اول:  چهارشنبه 1401/6/30
نوبت دوم: پنجشنبه 1401/6/31     

 آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را 
در شبکه های اجتماعی با شناسه  Tejaarat daily@ بخوانيد

  @ Tejaaratdaily   @ Tejaaratdaily 

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
واگذاری حجمی انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی بیمارستان امام خمینی )ره( – دانشگاه علوم پزشکی 

 دانش�گاه علوم پزش�کی و خدمات بهداش�تی و درمانی جیرفت در نظر دارد با رعایت قانون از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی 
انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی بیمارستان امام خمینی )ره( اقدام نماید. اشخاص واجدالشرایط می توانند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه 

نموده و اقدام به ثبت نام در مناقصه مذکور نمایند. 
شماره فراخوان )2۰۰۱۰۹۱۱۶8۰۰۰۱۰۱(

مهلت دریافت اسناد تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰7/۰۴ 
آخرین مهلت و محل تحویل پاکت »الف«: ساعت ۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰7/۱۶

ضمنًا جهت دریافت ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ را به شماره شبا IR ۴۶۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰27۶۹۹۴8۳8 بانک رفاه واریز گردد. 
کد اقتصادی به شماره: ۴۱۱۳۹۹8۱۳۱۶۹

کد ملی به شماره: ۱۴۰۰۰2۳۵8۶۰
»همچنین الزامًا پاکت »الف« را تا پایان تاریخ مهلت ارس��ال، به نش��انی: جیرفت- میدان انقالب، س��تاد مرکزی، حراس��ت دانش��گاه، کد پستی 78۶۰۶۳۴2۰۴ ارسال 

نمایید.«

 
شناسه آگهی: 1384273

ت اول
نوب

جهان

در پ��ی ایج��اد بحران انرژی در اروپا، وزیر فرهنگ 
فرانس��ه از خاموش��ی زودهنگام موزه های "لوور"، 
"ورسای" و همچنین سایر اماکن تاریخی و دیدنی 
پاریس به منظور مقابله به افزایش هزینه های برق 

مصرفی در این کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تس��نیم؛ 
دولت فرانس��ه از خاموش ش��دن چراغ های بناهای 
تاریخ��ی، ب��رج ایفل و موزه ه��ای پاریس چندین 

س��اعت زودتر از موعد معمولی به دلیل مقابله با افزایش هزینه های برق در 
پی ایجاد بحران انرژی در این کشور خبر داد.

 در همین راستا موزه "لوور" واقع در شهر پاریس که مطابق روال معمول در 
ساعت ۱ بامداد خاموش می شد، بنابر اعالم "ریما عبدالمالک"، وزیر فرهنگ 
فرانس��ه، س��اعت 2۳ نیز پایان روش��نایی این موزه اس��ت. عالوه بر آن موزه 
"ورس��ای" در جنوب غربی این ش��هر یک س��اعت زودتر از موعد همیشگی 

یعنی در ساعت 22 به کار خود پایان می دهد.
 وزی��ر فرهن��گ فرانس��ه انج��ام اقدامات نمادین همچنی��ن خاموش کردن 
چراغ های موز های لوور و ورس��ای را برای افزایش آگاهی عمومی مردم و 

مطلع کردن ابعاد گس��ترده بحران انرژی در اروپا 
مثمرثم��ر عن��وان ک��رد و گفت: ام��ا در عین حال 
تاریک��ی زودهنگام اماکن دیدنی و تاریخی برای 
کاه��ش مص��رف برق برای مقابل��ه با این بحران 

کافی نیست.
  وزیر فرهنگ فرانسه همچنین از سایر مؤسسات 
فرهنگی فرانسه درخواستی مبنی بر انجام افعالی 
در راس��تای کاهش مصرف برق مانند اقدامی که 
 LED موزه "اورسی" در پاریس با تعویض المپ های موجود در آن و تغییر به

منجر به کاهش یک سومی مصرف انرژی شده، داشته است.
 این مقام مسئول همچنین از انجام مذاکراتی با سینماهای سطح شهر برای 
کاهش برق مصرفی خود تا 7 برابر آن با جایگزین کردن پروژکتورهای لیزی 
به جای پروژکتورهای معمولی که هم اکنون مورد استفاده قرار می گیرد، خبر 
داد.  گفتنی اس��ت قیمت  حامل های انرژی در سراس��ر اروپا در ماه های اخیر 
به ش��دت افزایش یافته اس��ت، که بخش عمده آشفتگی  موجود در بازارهای 
انرژی نیز متأثر از جنگ روس��یه در اوکراین و تحریم های ناش��ی از آن بر 

روسیه، تولیدکننده بزرگ انرژی است.

خاموشی زودهنگام موزه  در پی بحران انرژی در اروپا

شهری

رئی��س پلی��س پایتخ��ت از افزای��ش ۳۰ درصدی 
ترافیک در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد.

ب��ه گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تس��نیم، 
س��ردار حسین رحیمی؛ فرماندهی انتظامی تهران 
بزرگ امروز ضمن تبریک آغاز هفته دفاع مقدس و 
بازگشایی مدارس اظهار کرد: یکی از عملیات های 
س��نگین و پرمش��غله پلیس موضوع اول ماه مهر 
اس��ت که از مدت ها قبل پلیس و بخصوص پلیس 

راه��ور تمهی��دات وی��ژه ای را در این خص��وص در نظر گرفته و در حال آماده 
شدن است.

 وی افزود: با توجه به تعطیلی 2 س��اله مدارس در س��ال جاری، پیش بینی 
می شود ۳۰ درصد افزایش ترافیک را در صبح و عصر داشته باشیم.

 این مقام ارش��د انتظامی تصریح کرد: درخصوص این موضوع تمهیداتی با 
روسای پلیس راهور، یگان  امداد، سرکالنتری ها و کالنتری های تهران بزرگ 
در نظ��ر گرفت��ه ش��ده که ماموران پلی��س در کنار پلیس راهور کمک خواهند 

ک��رد.  رحیم��ی گفت: بال��غ بر ۵ هزار نیرو از جمله 
پلیس  راهور، یگان امداد و ماموران کالنتری برای 
خدمات دهی و تسهیل عبور و مرور دانش آموزان 

و اولیا و مربیان مستقر هستند.
 رئیس پلیس تهران بزرگ تصریح کرد: پاکسازی 
اطراف مدارس ش��روع ش��ده و تمام کالنتری ها، 
مدارس حوزه استحفاظی خود را شناسایی کردند 

و تدابیر ویژه دارند.
 وی با اش��اره به س��اماندهی س��رویس های مدارس در پایتخت ادامه داد: 
تالشمان بر این است که رانندگان مدارس را آموزش دهیم تا اصول و قوانین 

جابه جایی دانش آموزان را فرا بگیرند و آموزش ببینند.
 رحیمی گفت: مهم ترین مساله ما بحث ترافیک مهرماه است و نظم و امنیت 

دانش آموزان هم حائز اهمیت است.
 وی خاطرنش��ان کرد: طرح ترافیک از اول مهرماه از س��اعت ۶:۳۰ تا ۱8 

است. 

افزایش 30 درصدی ترافيك در آستانه سال تحصيلی جدید

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


