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عربستان و دوستانش چگونه از ایده »برجام پالس« 
کوتاه آمدند؟

شش به عالوه دو
شرم الشیخ در 

رویترز دیروز با اســتناد به اظهارات »دو 
منبع مطلع« خبر داد که رابرت مالی، نماینده 
ویژه آمریــکا در امور ایران و سرپرســت تیم 
مذاکره کننده آمریکا، راهی قطر شده تا با وزیر 
خارجه این کشور عرب دیدار کند.  این منبع به 
نقل از یک مقام ایرانی هم نوشت که علی باقری 
کنی، معاون وزیر خارجه ایران و سرپرســت 
تیم مذاکره کننده هسته ای ایران نیز امروز و 
فردا یعنی هفتم و هشتم تیرماه برای مذاکرات 
برجامی در دوحــه، پایتخت قطر خواهد بود.  
بدین ترتیــب پرونده تعیین مــکان جدید 
مذاکرات برجامی در خلیج فارس بسته شد و 

از میان دو گزینه مسقط و دوحه، این شانس به 
دوحه داده شد تا وجهه سیاسی خود در منطقه 
را به رخ بکشــد و میزبان یکــی از مهمترین 
مذاکرات جاری در جهان باشــد. همزمان با 
خبر آغاز دور جدید مذاکــرات در دوحه، وال 
اســتریت ژورنال از مذاکــرات دیگری خبر 
داده است. این روزنامه آمریکایی نوشته است 
که آمریکا ســه ماه پیش نشستی محرمانه با 
حضور اسرائیل و چندین کشور منطقه از جمله 
عربســتان، قطر، اردن، مصر، امارات متحده 
عربی و بحرین با موضــوع چگونگی مقابله با 

ایران برگزار کرده است. ..

شهرنوشت 6

حمله سایبری
به فوالد خوزستان

شناسایی ۵ بیمار مبتال به وبا 
در کشور

وزیر دادگستری دستور داد،
 همه قیمت ها به قبل بازگردد!

فرانسه:

نفت ایران 
باید به بازار جهانی بازگردد

طمع،جهلونفوذ؛عواملاصلیوضعیتفعلی
اقتصادهستند

سرکوب دستمزد و رهاسازی 
قیمت ها در سال 1401 

باتشدیدجنگدربلخاب،شورایجهانی
هزارهخواهاندخالتمجامعجهانیشد؛
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رئیس جمهور گفت: امروز مسئولین نسبت به وقوع فساد باید حساسیت 
داشته باشند و خط قرمز ما بی استناد سخن گفتن است. 

به گزارش ایلنا، ابراهیم رئیســی صبح دیروز در همایش سراسری قوه 
قضاییه اظهار کرد: یاد شهدای هفتم تیر، شهید مظلوم بهشتی و یارانش را 
گرامی می داریم و به ارواح مطهر آنها و به ویژه شهیدان قدوسی و الجوردی 

درود می فرستیم.
وی در تحلیل حادثه هفتم تیر گفت: جریان نفاق با پشتیبانی نظام سلطه 
تصمیم داشت که چهره های برجسته و نماد انقالب را ترور کند. رئیس جمهور 
تصریح کرد: منافقان به قدری به شهید بهشتی اهانت کردند که امام راحل 
فرمود: آنچه بیشتر از شهادت شهید بهشتی من را آزرده می کند، مظلومیت 
اوست. منافقان با تهمت و افترا شروع به تخریب بسیاری از شخصیت های 

برجسته انقالب کردند و بعد ترور افراد را در دستور کار قرار دادند.
رئیسی عنوان کرد: با شهادت شهیدان رجایی، باهنر، بهشتی و بسیاری از 
چهره ها در تهران و شهرستان ها که نماد انقالب بودند، می خواستند جریان 
انقالب به حاشیه رانده شود و زمینه دوباره استقرار نظام سلطه را در این کشور 
فراهم کنند . وی تاکید کرد: در این جنگ اراده ها، خداوند متعال اراده کرد 
و اراده حق طلبان و حق خواهان را بر اراده دشمنان پیروز کرد. لعن ابدی بر 
جریان نفاق باد که هر فتنه ای که در این ۴۰ سال در کشور می بینیم رد پای 

نفاق در آن دیده می شود.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: جریان نفاق با پشتیبانی نظام سلطه سعی 
کرده شیطنت خود در ایران را ادامه دهد که تاکنون موفق نشده و نمی شوند. 
جریان انقالبی  باید مسیر را با دقت بنگرند تا جریان نفوذ نتواند اهداف پلید 
خود را در این کشور دنبال کند. امروز وظیفه اصلی نیروهای انقالبی مقابله 

با جریان نفوذ است
رئیسی تصریح کرد: راه شهید بهشتی همواره نورانی است؛ شخصیت، 
جامیعت، میراث و معماری ایشــان برای دســتگاه قضایی و تالشش برای 
ساختار سازی نظام مبتنی بر والیت فقیه که در قانون اساسی جلوه گر شده 
است را از فکر و اندیشه او و خبرگان اول داریم که بسیار تالش کردند و از این 

جهت باید قدردان زحمات آنها باشیم و به ارواح مطهر آنها درود بفرستیم.
رئیس جمهور در ادامه گفت: جامعه را باید بر عدالت بنا کرد ســنگ زیر 
بنای جامعه اسالمی بر عقالنیت، معنویت و اخالق است. وی افزود: روابط 
اجتماعی باید براساس عدالت تنظیم شــود در مجلس قانون عادالنه، در 
دستگاه اجرایی اجرای عادالنه در داوری و قضاوت داوری و قضاوت عادالنه، 
قانون عادالنه به دست مجریان عادل می تواند اجرا شود تا جامع برخوردار 

از عدالت شود.
وی بیان کرد: امروز در تصمیم ســازی ها و تصمیم گیری ها باید حتما 
پیوست عدالت باشــد که امر رهبری حکیم و فرزانه انقالب اسالمی است. 
پیوست عدالت برای همه تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها امری ضروری 

است باید ببینیم چقدر به عدالت نزدیکتر شدیم یا فاصله گرفته ایم.

رئیسی گفت: هیچ موضوع و مقوله ای در فرهنگ دینی ما بعد از توحید 
به گســتردگی و فراگیری عدالت وجود ندارد. توحیــد و عدالت، خلقت و 
عدالت، بعثت و عدالت، امامت و عدالت، فرج و عدالت، انتظار و عدالت، عدالت 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاســی و عدالت در اجرا و قانون گذاری و 
قضا امر بسیار گسترده و فراگیری در تمامی حوزه ها است. رئیسی گفت: باید 
بدانیم که رمز موفقیت در کشور انسجام همه نیروهایی است که بنام انقالب 
خدمت می کنند، انسجام بین قوا ،نهادها و نیروهای مسلح و همه ما تحت 

فرماندهی رهبر عالی قدر انقالب اسالمی امام خامنه ای هستیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه مشکالت و کمبودهایی در دستگاه قضایی 
وجود دارد، گفت: دولت تالش می کند با اختصاص بودجه بخشــی از این 
کمبودها را جبران کند. در دو مقطع با تخصیص اعتبارات در این راستا تالش 
کردیم گام های مقدماتی برای رفع مشکالت کارکنان دستگاه قضایی انجام 
و نسبت نسبت به جذب ۱۰ هزار نیروی انسانی مورد درخواست اجازه داده 
شد اما امسال کار گزینش آنها انجام می شود این کار شروع شده است بعد از 
این هم معتقدم دستگاه قضایی باید نیروی کارآمد با انگیزه داشته باشد و این 
انگیزه را یکی در ثبات نیروی انسانی و دوم در ارتباط با مسئله پرداخت ها می 

دانم که این موارد زمینه برای کار اساسی یعنی اجرای عدالت است.
وی گفت: با درخواست رئیس قوه قضاییه به دنبال کاهش هزینه دادرسی 
و تحقق عدالت هستیم. هزینه های دادرسی باید کاهش پیدا کند نباید کسی 
برای اینکه بتواند حق خود را بگیرد این مشکل را داشته باشد که از کجا هزینه 
آن را پرداخت. ما هم به دنبال کاهش هزینه دادرسی و تحقق عدالت هستیم.

وی بیان کرد: در سفرهای اســتانی کمبودهایی مشاهده کردیم که در 
مصوبات استانی مورد توجه قرار می گیرند، تا گره کار مردم باز شود. با کمک 
مجلس و سازمان برنامه و بودجه پیگیر امور هستیم و نسبت به ابزار کار در 
استانها و نیازهای که وجود دارد تا گره کار در استان ها باز کنیم و مشکلی که 

دارند را با ابزار برطرف کنیم.
رئیس جمهور در پایان گفت: امیدوارم هفته قوه قضاییه برای کشور و نظام 
گام بلندی برای ارتقا باشد. در هفته دولت بنا دارم جلساتی با مجلس و دستگاه 

قضایی داشته باشیم تا از نظرات آنها بهره مند شویم.

خبر

رئیسجمهور:

 آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ایخط قرمز ما بی استناد سخن گفتن است
 خرید به شماره 1401/26865

شرکت آب و فاضالب استان ایالم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای بشرح جدول دیل را از طریق سامانه 
ستاد واگذار نماید. لذا از شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و شرکت در 
مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس setadiran.ir مراجعه نماید. 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۷- ۰۸۴۳۲۲۳۰۱۲۰ داخلی ۲۲۲ امور بازرگانی تماس حاصل فرمایید. 

در ضمن مبالغ تضمین بر اساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد.
 تذکر: پرداخت هزینه آگهی های مناقصه به عهده برنده می باشد.

مبلغ تضمین )ریال(مدت پیمانعنوان مناقصه شهرستان محل اجراشماره

1401/26865
تجدید وصول مطالبات معوق از مشترکین آب و 

فاضالب در محدوده ناحیه یک شهر ایالم و حومه شماره 
مناقصه:1401/26865مناقصه بار دوم

6388.119.135

تذکر: الزم بذکر است کلیه مراحل مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکات از طریق 
سامانه ستاد انجام می گیرد و فقط ارائه اصل ضمانت نامه )پاکت الف( عالوه بر بار گذاری در سامانه ستاد بصورت 
فیزیکی به دبیر خانه حراست واقع در میدان دفاع مقدس ، شرکت آب و فاضالب استان ایالم ، دفتر حراست الزامی 

می باشد. 
 مهلت دریافت )دانلود( اسناد از تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۰6 لغایت ۱۴۰۱/۰۴/۱۱  ساعت ۱۴ ب.ظ 

مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ ساعت ۱۴ ب.ظ
زمان برگزاری جلسه بازگشایی پا کات مناقصه : تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲5 ساعت ۱۰ ق.ظ

 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

آب امانتدار فرزندان ماست، امانتدار باشیم

 نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان ایالم

وزارت نیرو
شرکت آب و افضالب استان ایالم 

حضورگشتارشاددوبارهدرخیابانهاپررنگشد

اما و اگرهای تکرار
 یک سنت تابستانی

با ایلنا همراه شوید
خبرگزاري کار ایران »ایلنا«


