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رئیس قوه قضائیه: 

دائما نگویيد قبلی ها چه کار کردند، 
بگویيد ما چه کردیم

آدرنالين 8

 مارک ویلموتس؛ 
از جریمه سنگین تا سوال های تلخ  

نابودگر در خانه است!
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رئیس جمهور دستور داد 

  آماده باش استانداران برای 
پیشگیری از بروز خسارات سیل

همين صفحه

سياست 2

رئیسی از »درخواست رسمی مردم«
برای »مقاومت در برابر تحریم« خبر داد

ع منتز برداشتی 
واقعیت های جامعه! از 

یکســال پس از انواع وعده هــای اقتصادی و 
ادعاهــای مدیریتی، رئیس دولت ســیزدهم از 
مقاومت مردم حرف می زند و شعار »ما می توانیم« 
محمود احمدی نژاد را که یادآور ارجاع پرونده ایران 
به شورای امنیت سازمان ملل و چندین قطعنامه 
ضدایرانی است؛ تکرار می کند. در آستانه سالگرد 
تشکیل دولت ســیزدهم، تورم و گرانی  مردم را 
نســبت به توانمندی مدیران دولتــی به تردید 
فراوان انداخته اســت. با این حال صحبت های 
ابراهیم رئیسی در همدان نشــان داد به آینده و 
چشــم انداز پیش رو نیز نمی توان خیلی امیدار 
بود. رئیس جمهور گفت که مــردم ایران در برابر 
دشــمن خطر می کنند و »این موضوع موجب 

یأس دشمن و امیدواری نیروهای انقالبی است.« 
رئیسی همچنین رجوعی نیز به شعارهای محمود 
احمدی نژاد داشــت و گفت که امور را می توان با 
شعار »ما می توانیم«، پیش برد. رئیس دولت اما 
موضوع مقاومت در برابــر تحریم ها را هم مطرح 
کرد و گفت: »مردم رسماً اعالم می کنند می توان با 
مقاومت تحریم را بی اثر کرد. بنابراین وظیفه خود 
می دانیم به خواست مردم، ایستادگی مقابل زیاده 
خواهان و مقابل نظام سلطه را در دستور کار قرار 
دهیم و از مواضع جمهوری اسالمی عقب نشینی 
نکنیم.«  بسیاری از کارشناسان براین باورکه باید 
این گفته های ابراهیم رئیسی را به بی عالقگی ایران 

به پذیرش توافق احیای برجام تفسیر کرد...

 امیرعبداللهیان در گفت وگو با سرپرست
وزارت خارجه افغانستان هشدار داد  

 اثر منفی حل نشدن مشکل
حقابه ایران بر روابط با طالبان 

 تاملی در موضوعی که این روزها 
واکنش برانگیز شده است؛

 حمایت از سگ های ولگرد
 به قیمت ریختن خون 

دیگر حیوانات!

یک فعال صنفی:

تمایلی به فرزندآوری
 بین زنان کارگر نیست

 مخالفت فعاالن صنفی از اصالحات یک جانبه
در صندوق های بازنشستگی 

 اول اثبات حسن نیت دولت،
بعد فشار به مزدبگیران 

اپوزیسیون تونس با غیرواقعی دانستن نتایج 
همه پرسی، خواستار استعفای رئیس جمهور شد؛

تشدید قطب بندی
در مبدأ خیزش بهار عربی

دسترنج 4

دسترنج 4

جهان 3

شهرنوشت 6

همين صفحه

رئیس جمهور با توجه به بارش های پیش رو و 
احتمال سرریز شدن سدها و آب بندها، استانداران 
سراسر کشور و دستگاههای مرتبط را موظف کرد 
اقدامات و تدابیر الزم را برای پیشــگیری از بروز 

خسارات در دستور کار قرار دهند.
به گزارش ایسنا،  سید ابراهیم رئیسی به وزرا، 
روسای سازمان ها و اســتانداران سراسر کشور 
دســتور داد تمام امکانات خود را برای مواجهه 
با سیل بســیج کنند. رئیس جمهور تاکید کرد: 
ضروری است استانداران با همه امکانات موجود 
به مناطق سیل زده در استان خود یا به استان های 

معین و همجوار امدادرسانی کنند.
رئیســی همچنین با توجه به بــارش های 
پیش رو و احتمال ســرریز شدن ســدها و آب 
بندها، استانداران سراسر کشور و دستگاههای 
مرتبــط را موظف کرد اقدامــات و تدابیر الزم را 
برای پیشگیری از بروز خســارات در دستور کار 

قرار دهند.
معاون اول رئیس  جمهور نیز  در همین راستا، 
از ارائه گزارش بازدید خود از مناطق سیل زده به 
جلسه هیات دولت خبر داد و تاکید کرد: گزارشی 
از برآورد خسارات ســیل در جلسه روز یکشنبه 

هیات وزیران ارائه خواهد شد تا تصمیمات الزم 
برای جبران خسارات اتخاذ شود.

محمد مخبر در جریان بازدید میدانی و هوایی 
از مناطق ســیل زده فیروزکوه گفت: باید تدابیر 
و تمهیداتی برای پیشــگیری از بروز خسارت در 
حوادث طبیعی اندیشــیده شود تا شاهد آسیب 
و صدمات ناشی از اینگونه حوادث نباشیم. وی با 
اشاره به اینکه کارشناسان در حال بررسی میزان 
خسارات هستند، اظهار داشت: برآورد و گزارش 
میزان خسارت باید تکمیل و نهایی شود و با توجه 
به اینکه شماری از ساکنان منطقه مفقود هستند، 
هنوز تعداد دقیق جانباختگان نیز مشخص نیست.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت 
مصمم اســت به قید فوریت مشکالت و مسائل 

پیش روی امدادرسانی مرتفع شود، تصریح کرد: 
به دلیل مسدود بودن جاده ها، موانعی بر سر راه 
امدادرسانی وجود داشت که خوشبختانه با بسیج 

امکانات این موانع در حال برطرف شدن است.
مخبــر از نیروهای امــدادی بخاطر کمک  و 
امدادرسانی به موقع قدردانی و خاطرنشان کرد: 
انصافا همه گروه های امدادی و نیروهای امداد و 
نجات از ابتدای وقوع سیل پای کار بودند و برای 

کمک به سیل زدگان تالش کردند.

دولت  تا رفع همه مشکالت 
در کنار مردم خواهد بود

همچنین سخنگوی دولت با اشاره به وقوع سیل 
در برخی نقاط کشور طی روزهای اخیر تاکید کرد 
که دولت و نیروهای امدادی تا رفع همه مشکالت 
در کنار مردم خواهند بود. علی بهادری جهرمی در 
حساب کاربری خود در توییتر نوشت: درگذشت 
تعدادی از هموطنان مان را در سیالب های اخیر 
تسلیت عرض می کنم. دولت و نیروهای امدادی 
به منظور مدیریت میدانی از ابتدای وقوع حادثه در 
محل حضور یافتند و تا رفع همه مشکالت هم در 

کنار مردم خواهند بود.

امیرعبداللهیان در گفت وگوی تلفنی با مالمتقی، سرپرست وزارت خارجه 
افغانستان، با اشــاره به مطالبه جدی مردم و نمایندگان سیستان و بلوچستان 
در مجلس شورای اسالمی از وزارت امور خارجه افزود: اگر مسئله حقابه ایران از 
هیرمند با سرعت و جدیت حل و فصل نشود، در سایر حوزه های همکاری دو کشور 

آثار منفی خود را نشان خواهد داد.
به گزارش ایلنا، حســین امیرعبداللهیان در پی دســتور رئیس جمهور در 
خصوص پیگیری مساله حقابه جمهوری اسالمی ایران، در این گفت وگو با اشاره 
به بارندگی های اخیر و جاری شدن آب در رودخانه هیرمند اظهار امیدواری کرد 
که موانع مصنوعی جهت رسیدن آب  به جمهوری اسالمی ایران و تامین حقابه 

ایران وجود نداشته باشد. 
وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: تحویل حقابه ایران شاخص مهمی 
برای سنجش تعهدات هیات حاکمه سرپرستی افغانستان در عمل به تعهدات 
بین المللی در قبال ایران است. وزیر امور خارجه کشورمان اظهارداشت: بزودی 
هیات عالیرتبه ای از وزارت نیروی ایران برای بررسی و رفع موانع موجود و رایزنی با 

مقامات افغانستان در مورد حقابه عازم این کشور می شود.
امیرعبداللهیان در بخش دیگری از سخنان خود با توجه  به عالقمندی فعاالن 
بخشهای خصوصی جمهوری اسالمی ایران برای حضور در اقتصاد افغانستان 
اظهار داشت: ایران از حضور و فعالیت بخش  خصوصی خود در افغانستان پشتیبانی 
می کند و همزمان انتظار دارد مقامات افغانستان نیز با توجه به اهمیت فعالیتهای 
بخش خصوصی در اقتصاد افغانســتان از فعاالن اقتصادی ایران در افعانستان 

حمایت کنند.
مالمتقی سرپرست وزارت خارجه افغانســتان نیز در این گفتگوی تلفنی 
روابط دو کشور را برادرانه و در مسیر کمک به ملت افغانستان توصیف کرد. وی 
با استقبال از سفر هیات وزارت نیروی کشورمان گفت: ما نسبت به حقابه ایران 

متعهد هستیم. زمانی که آب موجود باشد، آن را به سوی ایران روان می سازیم.
امیرعبداللهیان در پاسخ اظهار داشــت: ما می توانیم با تشکیل تیم فنی و 
عملیاتی مشترک مسیر رودخانه را به مجرای درست خود برگردانیم تا مردم دو 

سوی مرز از هدر رفت آب آسیب نبینند.

خبر 

رئیس جمهور دستور داد

 آماده باش استانداران برای پیشگیری از بروز خسارات سیل

امیرعبداللهیان در گفت وگو با سرپرست وزارت خارجه افغانستان هشدار داد

اثر منفی حل نشدن مشکل حقابه ایران بر روابط با طالبان 

 فراخوان برگزاری تجدید مناقصه عمومی
 بصورت یک مرحله ای 

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، بارگیری ، حمل باراندازی و 
تحویل لوله های پلی اتیلن برای پروژه آبرسانی مجتمع ۵ روستایی میاوق شهرستان ارومیه به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۰۵۳۹۰۰۰۰۰۹۷ را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا سایر مراحل مناقصه از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 

فراخوان در سامانه تاریخ ۱4۰۱/۰۵/۰8 می باشد.
 مبلغ برآورد اولیهموضوع مناقصه

 ) ريال(
 مدت اجرا 

) ماه(
تضمین شرکت در 

مناقصه ) ريال(
قیمت اسناد صالحیت های مورد نیاز

مناقصه )ريال(

خريد، بارگیری، حمل باراندازی و 
تحويل لوله های پلی اتیلن برای 

پروژه آبرسانی مجتمع 5 روستايی 
میاوق شهرستان ارومیه

تمام تامین کنندگان و تولید 35.000.000.00011.750.000.000
کنندگان مجاز- لوله ها دارای 
استاندارد Food Grade از 

معاونت غذا و دارو

500.000

محل تامین اعتبار: اعتبارات عمرانی ) طبق نوع تخصص اعتبارات ارائه شده از سوی سازمان مديريت و برنامه ريزی(

مهلت دریافت اسناد مناقصه : تا ساعت ۱۲:۰۰ روز پنجشنبه تاریخ ۱4۰۱/۰۵/۱۳
 مهلت ارسال پاسخ مناقصه : تا ساعت۱۲:۰۰   روز دوشنبه تاریخ ۱4۰۱/۰۵/۲4

 گشایش پاکات قیمت پیشنهادی مناقصه گران در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه تاریخ ۱4۰۱/۰۵/۲۵ خواهد بود. 
توجه : الزم بذکر است پاکات مناقصه حاوی پاکات الف و ب و ج در مواعد مقرر ، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت درج گردیده و پاکت 
الف )تضمین شرکت در مناقصه ( عالوه بر بارگذاری در سامانه مزبور بصورت فیزیکی نیز بایستی قبل از آخرین مهلت ارسال پیشنهاد ها پس 

از رویت دفتر قراردادها تحویل دبیرخانه گردد. 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس ارومیه خیابان ارتش چهار راه مخابرات صندوق پستی ۳۶۳ شرکت آب و فاضالب 

آذربایجان غربی دفتر قراردادها و تلفن ۰44۳۱۹4۵۳۷۲
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰۲۱-4۱۹۳4

تاریخ نشر آگهی نوبت اول : ۱4۰۱/۰۵/۰8
 تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : ۱4۰۱/۰۵/۱۰

آب امانتدار فرزندان ماست، امانتدار باشیم

 نوبت اول

شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربی ) سهامی خاص(

وزارت نیرو
شرکت آب و افضالب آرذبایجانغربی )سهامی خاص(

با ايلنا همراه شويد
خبرگزاري کار ایران »ایلنا«

شهرنوشت 6

در کشاکش خشکسالی، باران های سیل آسا مرگ و ویرانی به بار آورد؛  

عیـش منغص


