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 عضو هیات مدیره 
کانون موسسات حمل ونقل:  
روسيه اجازه افزایش
 ناوگان دریایی ایران 
در خزر را نمی دهد

دسترنج 4

هیات امنای تامین اجتماعی، 
رضایت بیمه شدگان را برآورده نمی کند

دولت بدهی جاری 
خود را بپردازد، 

مطالبات قبلی پيشکش
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۵۰ تشکل پزشکی: دستورالعمل غربالگری ناهنجاری جنین، 
مخالف اصول اخالقی و قانون است  

 افزایش جمعیت با نقض عدالت 
و گسترش معلولیت

شهرنوشت 6

سياست 2

چهره های سیاسی هم وارد منازعات گشت ارشاد شدند

نگرانی های اصولگرایانه 
پویش محجبه ها از 

21 تیرماه در تقویــم روز »عفاف و حجاب« 
اســت و یادآور حادثه تاریخی مسجد گوهرشاد. 
شاید اگر امســال نیز روز عفاف و حجاب را مانند 
سال های گذشته با تبیین موضوع در نمازجمعه ها، 
همایش ها و صداوسیما برگزار می کردند، تا این حد 
جامعه در مورد مساله حجاب حساس و برانگیخته 
نمی شد. اما در اولین سال دولت ابراهیم رئیسی و 
شاید بعد از حدود یک دهه، برخی ارکان حاکمیت 
دوباره ساز ســخت گیری بر مردم و روانه کردن 
ماشین های گشت ارشــاد به خیابان ها را کوک 
کردند. ایده ای که به دلیل تغییر نسلی و گسترش 
شــبکه های اجتماعی منجر به تنش های بسیار 
شده و دو قطبی شدیدی را میان مردم ایجاد کرده 

است. کاظم صدیقی، رئیس ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر کشور به صراحت اعالم کرد که »در 
بحث عفاف و حجاب، اول دولت را مکلف کردیم 
تا وضعیت پوشش کارکنانش را سر و سامان بدهد 

و بعد از ادارات، به سراغ بازار و اصناف می رویم«.   
پس از آن بود که عالوه بر دســتور قضایی در 
برخی استان ها به عدم ارائه خدمات بانکی و دولتی 
و حمل ونقل مترو به زنان کم حجاب، شاهد برخورد 
برخی شــهروندان محجبه با دیگر شــهروندان 
کم حجاب در مترو و اتوبــوس بودیم. عالوه بر آن 
نیــروی انتظامی هم در پاره ای موارد خشــونت 
کالمی و فیزیکی خود با زنان و دختران کم حجاب 

را به شدت باال برد.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به سقوط رکوردشکن ساخت و ساز در کشور: 

سازندگان بخش خصوصی
 از بازار مسکن گریختند

چرتکه 3

وزیر خارجه عراق اعالم کرد:  

بن سلمان، خواستار دیدار 
وزرای خارجه ایران و عربستان

رئیس سازمان محیط زیست:

 طالبان در حق آبه هیرمند
 زیر بار اعداد و ارقام ما نمی رود

 ادامه روند افزایشی تورم
در تیرماه: ۴۰.۵ درصد

12 باشگاه پرهزینه
در فصل نقل و انتقاالت فوتبال اروپا

بایرن فارست!

سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان از اجماع جهانی 
بر عدم به رسمیت شناختن طالبان خبر داد؛ 

ابالغ ادامه انزوا 
به امارت اسالمی! 

21 تن در سیل عصر جمعه در یک تفرجگاه 
جان باختند

تکرار فاجعه سیل شیراز
در استهبان

آدرنالين 8

جهان 5

شهرنوشت 6

شهرنوشت 6

همين صفحه

سياست 2

مرکز آمار ایــران از ادامه روند افزایشــی 
تورم در تیرماه با نرخ ســاالنه ۴۰.۵ درصدی 

خبر داد.
به گزارش »توسعه ایرانی«، بر اساس این 
گزارش، نرخ تورم ساالنه تیر ماه 1۴۰1 برای 
خانوارهای کشور به ۴۰,۵ درصد رسیده که 

نسبت به  ماه قبل، 1.1 درصد افزایش دارد.
همچنین تــورم نقطه به نقطــه )تغییر  
شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل( با رشد 

1.۵ درصدی، ۵۴ درصد گزارش شده است.
نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« با افزایش ۴.۴ واحد 

درصدی بــه ۸۶ درصد و گــروه »کاالهای 
غیرخوراکــی و خدمــات« بــا افزایش ۰.1 

درصدی به ٣۶.٩ درصد رسیده است.
اما در خردادماه سال جاری، تورم ساالنه  
٣٩.۴ درصد، نقطه به نقطــه ۵2.۵ و ماهانه 

12.2 درصد گزارش شده بود.

خبر 

 ادامه روند افزایشی تورم در تیرماه: ۴۰.۵ درصد

ضمن عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت فرارسیدن ایام 
سوگواری محرم و صفر و در راستای برگزاری هرچه 
باشکوهتر آئین های عزاداری ویژه این ایام در مساجد، 
تکایا و هیئت های مذهبی و به منظور جلوگیری از وقوع 
رعایت  به  را  گرامی  عزاداران  توجه  احتمالی،  حوادث 

موارد ایمنی ذیل جلب مینماید : 
در صورت برخورد خودرو با خطوط و تجهیزات برق و 
سقوط خط برق بدون روکش عایق بر روی خودرو ضمن 
حفظ خونسردی حادثه را سریعًا با شماره تلفن 121 به 
را  زیر  موارد  و  برق اطالع دهید  فوریت های  سامانه 

رعایت نمائید:
به منظور پیشگیری از برق گرفتگی، سرنشینان در داخل 
خودرو منتظر بمانند تا شبکه توسط ماموران اداره برق، 
بی برق گردد. به سایر افرادی که در مجاورت خودرو 
هستند هشدار دهید که از خودرو دور شوند و هیچ قسمت 

از خودرو را لمس نکنند.
   اگر به دلیل وجود ریسک حریق و یا دالیل دیگر 
مجبور به ترک خودرو هستید، به منظور پیشگیری از برق 
گرفتگی باید با دقت به گونه ای از خودرو به بیرون بپرید 
که بدن شما بین خودرو و زمین ارتباطی برقرار نگرداند.

در مواردی که زمین خیس و مرطوب باشد یا مواردی 
نوع  از  با خودرو و زمین  که شبکه برق برخورد کرده 
برق فشار متوسط باشد، زمین برق دار بوده و در صورتی 
که گام برداری معمولی یا با فاصله انجام شود به دلیل 

اختالف پتانسیل برق بین دو پا، جریان برق از یک پا 
وارد و از پای دیگر خارج می شود )برق گرفتگی( لذا در 
این مواقع بایستی دور شدن از خودرو با پریدن های به 
صورت پاهای به هم چسبیده یا لی لی کنان انجام گیرد. 
  در صورتی که بنا به دالیلی تجهیزات  برقی دچار 
حریق گردید از کپسول اطفای حریق حاوی دی اکسید 
کربن  )CO2( برای اطفاء استفاده نمائید.)تذکر: هرگز 
از آب برای خاموش کردن آتش وسایل برقی استفاده 

نکنید(.
در هنگام مواجهه با مصدومان دچار برق گرفتگی، فرد 
کمک کننده بایستی توجه نماید که آیا مصدوم همچنان 
با برق یا تجهیزات دیگر برق دار در تماس است یا خیر؟ 
و در صورتی که همچنان در تماس با برق می باشد بر 
اساس نوع برق فشار ضعیف)220 و 400 ولت( یا فشار 

متوسط )20000 ولت( مطابق 2 بند ذیل اقدام نماید.
در هنگام کمک رسانی و جداسازی مصدومی که در 
تماس با خطوط، تابلوها و تاسیسات توزیع برق فشار 
ضعیف )220 و 400 ولت( می باشد، فرد کمک کننده 
بایستی توجه کند که خودش نیز دچار برق گرفتگی نشود 

و اقدامات زیر را انجام دهد:
برق را از منبع)محل انشعاب اصلی، کنتور برق و ...( قطع 
و از عبور جریان الکتریکی از بدن مصدوم جلوگیری 

نمائید. 
کمک  تقاضای  و   گرفته  تماس  اورژانس  با 

کند.
چنانچه قطع برق میسر نبوده یا زمان بر باشد، به دلیل 
 ، ها  ثانیه  و  ها  لحظه  بودن  حیاتی  و  زمانی   اهمیت 
می توانید روی یک ماده خشک نارسانا مثل یک تخته 
چوب ، یک کفپوش پالستیکی یا یک دفترچه یا کتاب 
بایستید و با استفاده از یک وسیله غیر رسانا )چوب ، 
جارو، طناب و ...( ، اندام های مصدوم و سیم برق و 

وسایل متصل به منبع برق را از هم جدا کنیم.
مطابق  بالفاصله  و مصدوم  برق  ارتباط  قطع  از  بعد   
اصول کمک های اولیه تنفس و ضربان قلب مصدوم را 
چک کنید و در صورت لزوم )قطع نفس و ضربان قلب( 

عملیات احیای قلبی و ریوی را انجام دهید.
و  رسانی  کمک  منظور  به  که  گردد  توجه  بایستی 
جداسازی  مصدومی که در تماس با شبکه توزیع برق 
فشار متوسط )20 هزار ولت( و برق فشار قوی ) بیش 
از 20 هزار ولت( می باشد، کفش و دستکش معمولی 
عایق برق و سایر موارد ذکر شده در بند فوق، حفاظت 
و ایمنی الزم و مطمئن برای مواجهه با این سطح ولتاژ  
را ندارد لذا به منظور قطع برق باید فورًا مراتب را به 
این شرکت و با شماره تلفن 121)سامانه فوریت های 

برق(  اعالم نمائید.
در صورت مشاهده هرگونه نقص، عیب و مخاطره در 
رابطه با شبکه توزیع برق از طریق سامانه 121 به اداره 

برق اطالع رسانی نمائید.

پیام ایمنی برق   ویژه محرم 

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز - دفتر ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست

آگهي مزایده عمومي یك مرحله اي 
نام دستگاه : اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان

موضوع رديف
مزايده

نوع 
مزايده

مقدار)تقريبي(
تن/كيلوگرم

قيمت 
كارشناسي)ريال(

مبلغ تضمين شركت در 
شماره مزايدهفرآيند ارجاع كار )ريال(

فروش ضايعات 1
200تن)معادل فروش)آهن آالت(

200000كيلو گرم(
كل مبلغ برآورد 

19/800/000/000
م1/980/000/0001401-04-1-4

فروش ضايعات 2
فروش)الستيك( 
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)معادل58620كيلوگرم(

كل مبلغ برآورد
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نوع تضمين: ضمانت نامه بانكي - واریز نقدي
www.setadiran.ir محل دريافت اسناد : سایت  ستاد ایران به نشاني

زمان بازدید از شنبه 1401/05/01 تا  سشنبه 1401/05/04 - از ساعت 8 الي 14 
مهلت دريافت اسناد :از شنبه 1401/05/01 تا  روز  پنجشنبه 1401/05/06 ساعت 13

مهلت تحويل پيشنهادات : از پایان زمان دریافت اسناد تا ساعت 14 روز سه شنبه 1401/05/18
محل تسليم پيشنهادات : ثبت در سامانه ستاد ایران و ارسال پاكت هاي ضمانت نامه شركت در 
فرایند ارجاع كار  و پاكت ب به دبیر خانه حراست اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان 

واقع در كرمان بلوار جمهوري اسالمي بعد از پل راه آهن روبروي سالن ورزشي فجر
اداره كل  واقع در  : ساعت 8:30  روز  چهارشنبه 1401/05/19  پیشنهادات  بازگشایي  زمان و مكان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط مزایده 

مندرج است.
آگهي فوق در سایت ستاد ایران به نشاني www.setadiran.ir قابل رویت مي باشد.

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان

ضمن عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت فرارسیدن ایام 
سوگواری محرم و صفر و در راستای برگزاری هرچه 
باشکوهتر آئین های عزاداری ویژه این ایام در مساجد، 
تکایا و هیئت های مذهبی و به منظور جلوگیری از وقوع 
رعایت  به  را  گرامی  عزاداران  توجه  احتمالی،  حوادث 

موارد ایمنی ذیل جلب مینماید : 
در صورت برخورد خودرو با خطوط و تجهیزات برق و 
سقوط خط برق بدون روکش عایق بر روی خودرو ضمن 
حفظ خونسردی حادثه را سریعًا با شماره تلفن 121 به 
را  زیر  موارد  و  برق اطالع دهید  فوریت های  سامانه 

رعایت نمائید:
به منظور پیشگیری از برق گرفتگی، سرنشینان در داخل 
خودرو منتظر بمانند تا شبکه توسط ماموران اداره برق، 
بی برق گردد. به سایر افرادی که در مجاورت خودرو 
هستند هشدار دهید که از خودرو دور شوند و هیچ قسمت 

از خودرو را لمس نکنند.
   اگر به دلیل وجود ریسک حریق و یا دالیل دیگر 
مجبور به ترک خودرو هستید، به منظور پیشگیری از برق 
گرفتگی باید با دقت به گونه ای از خودرو به بیرون بپرید 
که بدن شما بین خودرو و زمین ارتباطی برقرار نگرداند.

در مواردی که زمین خیس و مرطوب باشد یا مواردی 
نوع  از  با خودرو و زمین  که شبکه برق برخورد کرده 
برق فشار متوسط باشد، زمین برق دار بوده و در صورتی 
که گام برداری معمولی یا با فاصله انجام شود به دلیل 

اختالف پتانسیل برق بین دو پا، جریان برق از یک پا 
وارد و از پای دیگر خارج می شود )برق گرفتگی( لذا در 
این مواقع بایستی دور شدن از خودرو با پریدن های به 
صورت پاهای به هم چسبیده یا لی لی کنان انجام گیرد. 
  در صورتی که بنا به دالیلی تجهیزات  برقی دچار 
حریق گردید از کپسول اطفای حریق حاوی دی اکسید 
کربن  )CO2( برای اطفاء استفاده نمائید.)تذکر: هرگز 
از آب برای خاموش کردن آتش وسایل برقی استفاده 

نکنید(.
در هنگام مواجهه با مصدومان دچار برق گرفتگی، فرد 
کمک کننده بایستی توجه نماید که آیا مصدوم همچنان 
با برق یا تجهیزات دیگر برق دار در تماس است یا خیر؟ 
و در صورتی که همچنان در تماس با برق می باشد بر 
اساس نوع برق فشار ضعیف)220 و 400 ولت( یا فشار 

متوسط )20000 ولت( مطابق 2 بند ذیل اقدام نماید.
در هنگام کمک رسانی و جداسازی مصدومی که در 
تماس با خطوط، تابلوها و تاسیسات توزیع برق فشار 
ضعیف )220 و 400 ولت( می باشد، فرد کمک کننده 
بایستی توجه کند که خودش نیز دچار برق گرفتگی نشود 

و اقدامات زیر را انجام دهد:
برق را از منبع)محل انشعاب اصلی، کنتور برق و ...( قطع 
و از عبور جریان الکتریکی از بدن مصدوم جلوگیری 

نمائید. 
کمک  تقاضای  و   گرفته  تماس  اورژانس  با 

کند.
چنانچه قطع برق میسر نبوده یا زمان بر باشد، به دلیل 
 ، ها  ثانیه  و  ها  لحظه  بودن  حیاتی  و  زمانی   اهمیت 
می توانید روی یک ماده خشک نارسانا مثل یک تخته 
چوب ، یک کفپوش پالستیکی یا یک دفترچه یا کتاب 
بایستید و با استفاده از یک وسیله غیر رسانا )چوب ، 
جارو، طناب و ...( ، اندام های مصدوم و سیم برق و 

وسایل متصل به منبع برق را از هم جدا کنیم.
مطابق  بالفاصله  و مصدوم  برق  ارتباط  قطع  از  بعد   
اصول کمک های اولیه تنفس و ضربان قلب مصدوم را 
چک کنید و در صورت لزوم )قطع نفس و ضربان قلب( 

عملیات احیای قلبی و ریوی را انجام دهید.
و  رسانی  کمک  منظور  به  که  گردد  توجه  بایستی 
جداسازی  مصدومی که در تماس با شبکه توزیع برق 
فشار متوسط )20 هزار ولت( و برق فشار قوی ) بیش 
از 20 هزار ولت( می باشد، کفش و دستکش معمولی 
عایق برق و سایر موارد ذکر شده در بند فوق، حفاظت 
و ایمنی الزم و مطمئن برای مواجهه با این سطح ولتاژ  
را ندارد لذا به منظور قطع برق باید فورًا مراتب را به 
این شرکت و با شماره تلفن 121)سامانه فوریت های 

برق(  اعالم نمائید.
در صورت مشاهده هرگونه نقص، عیب و مخاطره در 
رابطه با شبکه توزیع برق از طریق سامانه 121 به اداره 

برق اطالع رسانی نمائید.

پیام ایمنی برق   ویژه محرم 

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز - دفتر ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست

آگهي مزایده عمومي یك مرحله اي 
نام دستگاه : اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان

موضوع رديف
مزايده

نوع 
مزايده

مقدار)تقريبي(
تن/كيلوگرم

قيمت 
كارشناسي)ريال(

مبلغ تضمين شركت در 
شماره مزايدهفرآيند ارجاع كار )ريال(

فروش ضايعات 1
200تن)معادل فروش)آهن آالت(

200000كيلو گرم(
كل مبلغ برآورد 

19/800/000/000
م1/980/000/0001401-04-1-4

فروش ضايعات 2
فروش)الستيك( 

58/62
)معادل58620كيلوگرم(

كل مبلغ برآورد
316/548/000

م31/654/8001401-04-1-5

نوع تضمين: ضمانت نامه بانكي - واریز نقدي
www.setadiran.ir محل دريافت اسناد : سایت  ستاد ایران به نشاني

زمان بازدید از شنبه 1401/05/01 تا  سشنبه 1401/05/04 - از ساعت 8 الي 14 
مهلت دريافت اسناد :از شنبه 1401/05/01 تا  روز  پنجشنبه 1401/05/06 ساعت 13

مهلت تحويل پيشنهادات : از پایان زمان دریافت اسناد تا ساعت 14 روز سه شنبه 1401/05/18
محل تسليم پيشنهادات : ثبت در سامانه ستاد ایران و ارسال پاكت هاي ضمانت نامه شركت در 
فرایند ارجاع كار  و پاكت ب به دبیر خانه حراست اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان 

واقع در كرمان بلوار جمهوري اسالمي بعد از پل راه آهن روبروي سالن ورزشي فجر
اداره كل  واقع در  : ساعت 8:30  روز  چهارشنبه 1401/05/19  پیشنهادات  بازگشایي  زمان و مكان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط مزایده 

مندرج است.
آگهي فوق در سایت ستاد ایران به نشاني www.setadiran.ir قابل رویت مي باشد.

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان


