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وزیر خارجه کشــورمان در گفت وگویی با شبکه ان بی سی تاکید کرد که 
آمریکا برای بازگشــت به تعهداتش ذیل برجام تاکنون هیچ اقدام عملی انجام 
نداده است. درهمین حال، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به عنوان 
هماهنگ کننده برجام خواهان از ســرگیری مذاکرات وین برای احیای توافق 
هسته ای ایران است، گفت باید به دولت جدید تهران که به تازگی کار خود را 
آغاز کرده اســت، فرصت داده شود. در این میان، یک مقام ارشد آمریکایی به 
شرط فاش نشدن نام خود با اشاره به اینکه پنجره مذاکرات هسته ای همچنان 

باز است به خبرنگاران گفت که صبر آمریکا تا ابد ادامه نخواهد داشت...

وزیر بهداشــت گفت: واکسن فایزر به تعداد بسیار محدود و برای تزریق به 
مادران باردار وارد کشور می شود و این واکسن به دیگر افراد نمی رسد. از مردم 
می خواهیم که سریعا واکسن های مورد تایید وزارت بهداشت که معتبر هستند 
را تزریق کنند تا سیســتم ایمنی بدن آنها مقاوم شود. به گزارش ایسنا، دکتر 
بهرام عین اللهی در حاشیه بازدید از بیمارستان شهدا دهلران اظهار داشت: در 
روزهایی که عده ای ناجوانمردانه، اســتان ایالم را بمباران می کردند، مردم، این 
منطقه را ترک نکردند و حاضر شدند زیر درخت های بلوط زندگی کنند، اما در 

منطقه خود بمانند و این رشادت و...

وزیر امور خارجه:

به زودی به مذاکرات هسته ای 
بازمی گردیم

وزیر بهداشت:

واکسن فایزر برای تزریق
 به مادران باردار وارد می شود

هزینه  خانوارها سنگین تر شد

رکوردشکنی نرخ تورم 
در شهریور

کواکبیان با اشاره به وعده محمد مخبرمبني برتولید 50 میلیون دوز تا پایان شهریور: 
معاون اول رئیس جمهور حداقل از مردم عذرخواهي کند

شرط عجیب ستاد مقابله با کرونا درحالی که فقط 18 درصد مردم دو دوز واکسن را زده اند

بلیت قطار و هواپیما و اتوبوس 
به شرط تزریق دو دوز واکسن!

مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم ساالری در توئیتی نوشت: از جناب مخبر دوشغله )معاون  اول و رئیس ستاد ا  -ف  امام( می خواهم دالیل عدم تحقق وعده 
تولید ۵۰میلیون دوز واکسن  برکت تا پایان شهریور را برای مردم، این ولی نعمتان  زمامداران توضیح داده و حداقل عذرخواهی کنید؛ و اال بر افرادي که شما را عوام فریب 

و یا دروغگو قلمداد کنند ایرادي وارد نیست.
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آذر منصوری، قائم  مقام حزب اتحاد ملت در گفت و گو با »مردم ساالری« مطرح کرد

مطالبات اصالح طلبان درباره افغانستان 
ســرویس سیاسی – مرجان زهرانی: از زمان تسلط طالبان بر افغانســتان شاهد واکنش های بسیاری از سوی جامعه 
جهانی بودیم. در ایران هم جریان های سیاســی با رویکردهای متفاوتی که نســبت به سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک 
دارند، واکنش های مختلفی نشــان دادند. این واکنش ها باعث شد مطالبق معمول برخی رسانه های نزدیک به هسته سخت 

قدرت همچون کیهان به اصالح طلبان خرده بگیرند که...

علیرضا محمودی، مدیرعامل شرکت فوالد آذربایجان خبر داد

تحقق اسمی تولید انواع میلگرد 
در این شرکت افزایش چشمگیری داشته است

مدیرعامل شــرکت فوالد آذربایجان از روند صعودی تولید در این شرکت 
خبر داده و گفت: تحقق اســمی تولید انواع میلگرد در این شــرکت افزایش 
چشمگیری داشته اســت.به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد آذربایجان، 
علیرضا محمودی با بیان اینکه دستیابی به رکورد تولید ماهانه پس از گذشت 
14 ماه با همت و پشتکار کارکنان شرکت فوالد آذربایجان محقق شد، افزود: 
میزان تولید در شش ماه اول سال جاری به میزان 23۰هزار تن رسیده است. 
وی ادامه داد: دســتیابی به این میزان تولید که نسبت به شش ماهه اول 
سال 1399 افزایش 1۰درصدی داشته، نتیجه اقداماتی چون تعمیرات سالیانه 

کیفی و تکیه بر توانایی کارکنان و متخصصان داخلی بوده است. 
وی ادامه داد: از جمله اقدامات اســتقرار کامل سیستم یکپارچه اطالعات 

شرکت ایریسا و استخراج بروز قیمت بهای تمام شده می باشد.
مدیرعامل شــرکت فوالد آذربایجان با اشاره به کارشکنی شرکت دانیلی 
در عدم ارائه نقشــه های مربوطه، این را عاملی برای عزم بیشــتر کارشناسان 
و مهندسین این شــرکت برای طراحی و بومی سازی نقشه های فنی ساخت 
قفســه ها، الکینگ ها، کاتریچ ها و مندریل ها عنوان کــرده، گفت: این امر به 

صرفه جویی ارزی حدود 2 میلیون و 87۰ هزار یورویی سبب شد. 
محمودی با اشــاره به محدودیت های ناشی از تحریم های ظالمانه، شیوع 
ویروس کرونا و قطعی های برق در روند کار شــرکت فوالد آذربایجان گفت: 
علی رغم این محدودیت ها، توانستیم در مسیرتولید پایدار گام برداریم و خدا 
را شاکریم که از طلیعه سال 14۰۰ که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان 
سال تولید، پشــتیبانی ها ومانع زدایی ها نامگذاری شد، گام های استواری در 

راستای تحقق شعار سال برداریم. 

 مدیرعامل شرکت فوالد آذربایجان با اشاره به اینکه همه توقف های شش 
ماه اول ســال حدود 1132 ســاعت بوده که نسبت به شش ماه مشابه سال 
1399 حدود 12۵ ساعت کمتر بوده است، ادامه داد: از این میزان 6۰8 ساعت 
توقــف به علت قطعی برق بوده و طبق برآوردها، باعث عدم تولید حدود 4۰ 

هزار تن محصول میلگرد شده است.
وی با بیان این موضوع که در این شرکت هیچ توقفی به علت کمبود مواد 
اولیه نبوده است، ادامه داد: در راستای افزایش کیفی محصوالت نیز بازنگری 
درکنترل ورودی مواد اولیه )شمش( براساس استاندارد ملی 2۰3۰۰ ایران و 

دریافت گواهینامه استاندارد محصول اجباری اروپا شده است.
محمودی گفت: با مقایســه آماری بین شش ماه اول سال 14۰۰ با شش 
ماه مشابه سال 1399 حدود نیم درصد میزان محصوالت غیر استاندارد و غیر 

قابل عرضه به بازار کمتر شده است.
مدیرعامل شــرکت فوالد آذربایجان اظهار داشت: تشکیل واحد مهندسی 
خرید جهت اســتفاده بهینه از توانایی فنی ســازندگان و حصول اطمینان از 
تحویل تجهیزات براساس مشــخصات فنی سفارش شده و همچنین تعامل 
 CK 4۵ با شــرکت تولیدی قطعــات گیربکس میانرو جهت تولیــد میلگرد
در راســتای حمایت و توانمندســازی صنایع منطقه و نیز برنامه ریزی جهت 
انجام عملیات حرارتی بــر روی قطعات گیربکس از برنامه های عملیاتی این 
شرکت می باشــد. وی در پایان گفت: توانایی های خود را برای افزایش تولید 
و خودکفایی به کار می گیریم و از هیچ تالشی در این مسیر دریغ نمی کنیم.

بومی سازی
شرکت فوالد آذربایجان با تالش مدیران و فوالد مردان آن شرکت، موفق به 
دریافت »گواهینامه استاندارد محصول اجباری اروپا« برای محصوالت تولیدی 
خود شد. به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد آذربایجان، باتوجه به موقعیت 
استراتژیک و نزدیکی به مرز کشورهای غرب آسیا این شرکت، برای صادرات 
محصوالت تولیدی به دیگر کشورها و همچنین برای ارتقای برند و ایجاد یک 
مزیت افزون رقابتی در عرصه فوالد کشــور، اقدام به دریافت این گواهینامه 
کرد. دریافت گواهینامه اســتاندارد توسط این شرکت در حالی صورت گرفته 
است که یکی از سیاست های مهم در سال 14۰۰ باتوجه به شعار مقام معظم 
رهبــری بر مانع زدایی و افزایش تولید و تولید اقتصادی نیاز داخل کشــور و 
توسعه صادرات و همچنین به دست آوردن بازارهای هدف از طریق صادرات 

در کشورهای آسیایی بوده است.
)CE( جامع ترین اســتاندارد در سطح بین المللی است که عالوه بر الزامی 
بودن آن برای کشورهای اروپایی به عنوان مبنای جهانی برای صادرات کاال به 

کشورهای اروپایی و آفریقایی به شمار می رود.
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ایران به سوگ علی لندی
اسطوره امروزین خود نشست 

مرگ سیاوش درآتش 
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