سراج روزنامه صبح ایران  /سال یازدهم  -شماره  /932شنبه  4تیر ماه /1401قیمت  5000تومان

احتمال از سرگیری تولید تندر  ۹۰با قطعات روسی

افزایش قیمت کاالهای اساسی منتفی شد

آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل از قانون افزایش جمعیت حکومت ایران که
سقط جنین ،عقیمسازی داوطلبانه و دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری را
محدود میکند ،ابراز نگرانی کرد.

صفحه 4

قانون افزایش

جزئیات جدیدی از طرح اصالح
ساختار بودجه
تهدید جمعیت ۱۰۰گونه پرنده
مهاجر به دنبالفعالیتهای انسانی

نتایج یک تحقیق نشان میدهد که جمعیت گونههای پرندگان مهاجر بیشتر
از پرندگان غیرمهاجر کاهش یافته است و دانشمندان معتقدند که دلیل این
کاهش جمعیت در پرندگان مهاجر فعالیتهای انسانی هستند .در این رابطه,
دکتر جیمز گیلروی ,استاد علوم زیست محیطی گفت :تحقیقات ما نشان داد
که پرندگان مهاجری که از محیطهای ساخته شده توسط انسان عبور میکنند
بیشترین تلفات را متحمل میشوند و توربینهای بادی ،جادههای خطرناک،
ساختمانها و خطوط برق از جمله این محیطهای انسانساز هستند.

جمعیت
در ایران
نگرانکننده
است!

استکی :کاش مدال شهبخش با من
کسب نمیشد

صفحه 6

نگران افزایش جمعیت ایرانیم
صفحه8

آگهی فراخوان 1401//4
1401
آگهی فراخوان ارزیالی کیفی شناسایی سرمایه گذار

جهت فروش بخشی از پساب تاسیسات تصفیه خانه فاضالب شهر دلیجان به روش بیع متقابل
شــرکت آب و فاضــاب اســتان مرکــزی در نظــر دارد براســاس مــاده  37قانــون برنامــه ششــم توســعه و مــاده  2قانــون تشــکیل شــرکت هــای آب و
فاضــاب مصــوب ســال  ،1369نســبت بــه واگــذاری بخشــی از پســاب تصفیــه خانــه فاضــاب شــهر دلیجــان بــرای دوره زمانــی محــدود و معیــن در ازای
ســرمایه گــذاری در پــروژه ارتقــای تصفیــه خانــه فاضــاب بــه روش بیــع متقابــل بــا شــرایط ذیــل ،بــه ســرمایه گــذار واجــد شــرایط واگــذار اقــدام نمایــد.
الف – شرح مختصری از پروژه :

آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسس انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی و پیمانکاری کاشان-آران و بیدگل و نطنز
مجمــع عمومــی انجمــن صنفــی مذکــور  ،روز شــنبه  ۱۴۰۱/۴/۲۵ســاعت  ۱۹/۰۰در محــل کاشــان،خیابان زیارتی،دفتــر نظــام

مهندســی کاشــان برگــزار میگــردد.

ـاغل در صنف مربوطه دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند.
از کلیه کارفرمایان عضو شـ

دستور جلسه:

 -۱گزارش هیئت مدیره

 -۲انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان

ـرکت های خدماتی و پیمانکاری کاشان -آران و بیدگل و نطنز
هیئت مدیره شـ

 موضوع مزایده عمومی  :تامین مالی برای ســرمایه گذاری در ارتقاء تصفیه خانه فاضالب شــهردلیجان در ازای واگذاری پســاب به مدت محدودـرمایه پذیر :شرکت آب و فاضالب استان مرکزی
 ســاورطرح  :شــرکت آب و فاضالب اســتان مرکزی(معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری)
 مشـ -دوره بهره برداري تجاری 20 :سال

ـاب در افق طرح  1,650,000 :متر مکعب
 حجم پسـ -جمعیت تحت پوشش در افق طرح  69742 :نفر

 سرمایه مازاد  :طبق مدل مالی محل اجرا  :دلیجانب -شرایط کلی برای سرمایه گذاری :

اطالعيه تملك اراضي

ســرمایه مــورد نیــاز را بــه عهــده خواهــد داشــت.

 تاریــخ ،مهلــت و محــل دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی  :ســرمايه گــذاران واجــد شــرايط مــي تواننــد از تاریــخ  1401/04/07لغایــت پایــانوقــت اداری  1401/04/13جهــت دریافــت اســناد ارزیابــی بــه ســامانه ســتاد ایــران بــه نشــانی  www.setadiran.irمراجعــه نماینــد.
 محــل و زمــان تحویــل مــدارک درخواســتی :مهلــت تحویــل اســناد تکمیــل شــده ،تــا ســاعت 13مــورخ 1401/05/01و محــل تحویــل درســامانه  www.setadiran.irمــی باشــد .
 -تاریخ ،ارزیابی اسناد ارزیابی کیفی 1401/05/03 :

شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

نوبت اول

ـتان
ـع شهرسـ
ـجدين از توابـ
ـتاي مسـ
ـع در روسـ
ـرب واقـ
ـزن آب شـ
ـداث مخـ
ـت احـ
ـدان جهـ
ـتان همـ
ـاب اسـ
ـركت آب وفاضـ
بــه اطــاع ميرســاند شـ
كبودرآهنــگ در صــدد تملــك اراضــي در محــدوده مشــخص شــده در نقشــه پيوســت مــي باشــد ،لــذا بدينوســيله از تمامــي مالكيــن و صاحبــان
حقــوق عرصــه و اعيــان اراضــي مشــخص شــده دعــوت مــي گــردد ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ انتشــار ايــن اطالعيــه ضمــن معرفــي كارشــناس رســمي
دادگســتري بــا در دســت داشــتن اســناد و مــدارك مالكيــت خــود بــه دفتــر حقوقــي شــركت آب وفاضــاب اســتان همــدان بــه نشــاني :همــدان -میــدان
بیمــه  -شــركت آب وفاضــاب اســتان همــدان مراجعــه نماينــد.

 -ســرمایه گــذار بــه صــورت شــخص حقوقــی در بخــش صنعــت و معــدن بــا داشــتن ســابقه مدیریتــی قابــل قبــول ،تامیــن و تخصیــص

شركت آب وفاضالب استان همدان

صفحه7

دبیرکل سازمان
ملل:

صفحه2

گو ِت ِرشغصهخور!

صفحه4

صفحه 8

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت کــه مذاکراتــی بــرای تبــادل قطعــات خــودرو بیــن
ایــران و روســیه در جریــان اســت و قــرار اســت بــه ویــژه در خودروهــای مشــترک مثــل
تنــدر  ،۹۰قطعــات از روســیه وارد و تولیــد تنــدر  ۹۰از ســر گرفتــه شــود.
ســیدرضا فاطمــی امیــن در نشســت خبــری بــه مناســبت دهــه تولیــد و تجــارت ،بــا بیــان
اینکــه بحــث پلتفــرم مشــترک خــودرو بیــن ایــران و روســیه مطــرح نیســت ،اظهــار کــرد:
صنعــت خــودروی روســیه بعــد از جنــگ روســیه و اوکرایــن دچــار مشــکل شــده اســت .در
ایــن شــرایط مذاکراتــی بــرای خریــد قطعــات خــودرو ،بــه ویــژه در خودروهایــی کــه در هــر
دو کشــور تولیــد میشــده مثــل تنــدر  ۹۰و همچنیــن فــروش قطعــات تولیــد ایــران کــه
در روســیه مــورد نیــاز اســت ،در جریــان اســت.

