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 وعده های کمرنگ 
و عذرخواهی بابت بی تدبیری

شهرنوشت 6

سياست 2

اسرائیل کارزار فشار علیه احیای برجام راه انداخته است

تحرکات تشدید 
و نمایش استیصال

سخنگوی وزارت امور خارجه روز چهارشنبه 
از دریافت پاسخ دولت آمریکا به  نظرات جمهوری 
اســامی ایران برای حل و فصــل موضوعات 

باقی مانده در مذاکرات برجام، خبر داد.
ناصر کنعانی اعام کرد که بررســی دقیق 
نظرات طرف آمریکایی آغاز شــده و جمهوری 
اسامی ایران پس از تکمیل بررسی ها، نظرات 
خود در این رابطه را بــه هماهنگ کننده اعام 

خواهد کرد.
در پی این اعام، ند پرایس، سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا نیز  از پایان بررسی نظرات ایران و 

ارائه پاسخ آمریکا به اتحادیه اروپا خبر داد.
اینکه پاسخ آمریکا چیســت، در هاله ای از 
ابهام است. العربیه ســاعاتی پس از انتشار این 

خبر، مدعی شد که ایاالت متحده هیچ کدام از 
خواسته های اضافی ایران را نپذیرفته است.

مشاور رسانه ای تیم مذاکره کننده هسته ای 
جمهوری اسامی ایران اما روز پنج شنبه با بیان 
اینکه »ادعای العربیه کاما غلط است«، در توئیتی 
نوشت: حال نمی توانم وارد جزئیات شوم ولی این 
ایده که »پاســخ قاطعانه« از سوی آمریکا آمده 
اشتباه است. ایران طی روزها و همچنین ماه های 
گذشــته به چیزهای زیادی دست یافته است. 
زمانی که این فصل بسته شود، همگی می توانند 

این را به وضوح ببینند.
سید محمد مرندی ادامه داد: ایران تازه بررسی 
پاسخ را آغاز کرده است و بعدا هماهنگ کننده را 

درجریان جزئیات قرار خواهد داد...

تماشاگرانزنباالخرهخودشانرابهسکوهايلیگبرتررساندند

درهايي كه باز شد

همين صفحه
طالبان: به حقابه ایران متعهدیم

پنجنکتهازبردخانگیآبیهاروبهرویمس

طال و مس!

سياست 2

دسترنج 4

سياست 2

شهرنوشت 6

سياست 2

آدرنالين 8

رئیس جمهور نیروی انسانی نخبه را مهمترین 
سرمایه کشور در مسیر توسعه پایدار خواند و گفت: 
شما مدال آوران عرصه های کشوری و جهانی نباید با 
نامایمت ها صحنه را خالی کنید، قرار است به دست 
شــما فرهیختگان و نخبگان از مشکات و مسائل 

جامعه گره گشایی شود.
به گزارش ایسنا، ســیدابراهیم رئیسی شامگاه 
پنج شنبه در دیدار با مدال آوران المپیادهای علمی 
کشوری و جهانی، خانواده آنها، اساتید و معلمان فعال 
در این حوزه، با ابراز خرسندی از حضور در جمع آنان 
گفت: برافراشتن پرچم مقدس جمهوری اسامی 
و افتخارآفریدن برای کشــور در هر عرصه ای برای 

جامعه بسیار شیرین، عزت آفرین و دلپذیر است.
رئیس جمهور با تاکید بر نقش محوری نخبگان و 
اندیشمندان در پیشرفت و تعالی کشور، از اراده جدی 
دولت برای طراحی سازوکارهای موثر توسعه شبکه 

نخبگانی و حفظ نخبگان در کشور خبرداد.
وی در تشــریح وظایف نخبگان و فرهیختگان 
کشــور برای تعالی جامعه، افزود: »امید داشتن به 

خدا و الطاف الهی«، »پرهیــز از یأس و ناامیدی«، 
»تاش خســتگی ناپذیر« و »مجاهدت در کسب 
علم« از وظایف شــما نخبگان برای رفع مشکات 
جامعه است، لذا در این مسیر شــتابان و جهادی 

حرکت کنید.
رئیس جمهور با گرامیداشت یاد شهید کاظمی 
آشتیانی مؤسس پژوهشگاه رویان، گفت: نام ایشان 
یک نماد از اراده، تصمیم، علم، دانش و فناوری است. 
ایشان با شعار »ما می توانیم« و با کمترین امکانات 

پژوهشگاه رویان را راه اندازی کرد.
رئیسی تأکید کرد: دشمن نمی خواهد در کشور 
مدال آور المپیادی داشــته باشــیم که به افزایش 
تولید، فعالیت شرکت های دانش بنیان و راه اندازی 
واحدهای اشتغال آفرین کمک کنند، اما وظیفه ما 
این اســت که در مقابل او مجدانه ایستادگی کنیم 

تا دشمن مستأصل و مجبور به عقب نشینی شود.
وی با اشــاره بــه نقــش مســئوالن در رفع 
مشــکات و دغدغه های نخبگان در کشور، گفت: 
»امیدآفرینی«، »ایجاد زمینه های شــکوفا کردن 

استعدادها« و »فراهم کردن بســتر رشد و تعالی 
استعدادهای نخبگان« از وظایف مسئوالن در قبال 
شما است. هرگونه هزینه کردن برای علم و دانش 
سرمایه گذاری است و موجب تضمین آینده کشور 

می شود.
رئیس جمهور همچنین از همه دستگاههای 
دارای مسئولیت در حوزه نخبگان، از جمله باشگاه 
پژوهشگران جوان، جهاد دانشگاهی، معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد، خواست 
زمینه جذب، اشتغال، رشد و شکوفایی نخبگان را 

بیش از پیش فراهم کنند.
رئیسی در بخش پایانی سخنان خود بسط عدالت 
آموزشــی را از اولویت های دولت مردمی خواند و 
تصریح کرد: همه فرزندان ایران اسامی باید فرصت 
شکوفا شدن استعدادهای شــان را داشته باشند و 
دولت چنانکه پیش از این هم اعام کرده، به مقوله 
عدالت آموزشــی بعنوان زیرساخت اصلی توسعه 

متوازن در کشور باور جدی دارد.

بنگاه های اقتصادی معموال برای برقراری ارتباطی هدفمند و مســتمر با 
مشتریان نیازمند حضوری فعال در فضای مجازی هستند و آن را عامل کلیدی و 

کاربردی برای دستیابی به موفقیت می دانند.
به گزارش مرکز اطاع رسانی روابط عمومی شرکت آرمان تجارت آرون؛ در 
همین راستا شرکت پیوان که همواره مشتریان را در کانون اصلی اهداف خود 
ترسیم کرده، تاش می کند تا با ایجاد شرایطی متناسب با تکنولوژی روز جهان، 
محصوالت با کیفیت را در کوتاه ترین زمان ممکن و با قیمتی مناسب در اختیار 
مشتریان خود قرار دهد. این شرکت با در اختیار داشتن انباری با مساحت 30 هزار 
متر )5 هزار متر سوله مسقف(و خدماتی مانند کنترل کیفیت، فرمینگ، برش، 
مشاوره تخصصی و بدون دریافت هزینه انبار داری از برخی صنایع شرایط جذابی 

را برای تسهیل در خرید ایجاد نموده است. پیوان به عنوان یکی از بزرگ ترین 
شرکت های تامین و توزیع مقاطع و ورق های فوالدی و تخته های نراد روسی 
با بکارگیری جدیدترین روش های فروش با محوریت مشتری مداری و رعایت 
حق مصرف کننده و با در اختیار داشتن نیروهای توانمند و متخصص شرایط 
فروش متنوعی را برای مشتریان خود ایجاد کرده است تا از این طریق ضمن 

ایجاد کارآفرینی، رونق اقتصادی قابل قبولی را ایجاد نماید.
از مزیت های مهم انبارهای پیوان می توان به ارسال سریع محصوالت، هزینه 
انبارداری صفر) برای برخی صنایع(، کنترل کیفیت توســط تیم متخصص، 
نگهداری کاال در شرایط مناســب و در نهایت امکان مشاهده بار قبل از خرید 

توسط مشتری اشاره کرد.

چیزی شبیه لحظه ای که ناگهان سرنوشت یک 
مسابقه فوتبال تغییر می کند. چیزی شبیه پانی که 
یک داستان سینمایی در آن عوض می شود. چیزی 
شبیه یک گل طایی ارزشمند و فراموش نشدنی. این 
اتفاقی بود که روی سکوهای آزادی رقم خورد. ماجرای 
ورزشگاه آزادی و مهمتر از نتایج و اتفاقات بازی به نظر 
می رسید. دیگر اینکه استقال چند گل به ثمر رساند و 
چند امتیاز گرفت یا مس کرمان چطور تا آخرین لحظه 
با حریف جنگید ناگهان به بحث های درجه دوم تبدیل 
شدند. بحث اصلی این بود که ورزشگاه آزادی ناگهان به 

خانواده ها اختصاص پیدا کرد و تماشاگران توانستند 
برای دیدن بازی تیم مورد عاقه از نزدیک اقدام کنند. 
کســانی که تا امروز هرگز چنین شانسی نداشتند. 
میزان اهمیت این اتفاق را می تــوان از عکس های 
به جا مانده از این مسابقه کشــف کرد.در بسیاری از 
دقایق بازی عکاس های ورزشی جریان مسابقه را رها 
کرده بودند تا به تصویربرداری از بانوان مشغول شوند. 
بسیاری از بانوان نیز در حال اشک شوق ریختن دیده 
می شدند و حس و حالشان قابل مقایسه با هیچ چیز 
دیگری نبود. فوتبال ایران باید به این فرصت بزرگ ببالد 

و از آن به عنوان یک تجربه جذاب یاد کند. شاید برای 
چنین اتفاق کمی دیر شده باشد اما برای یک پیشرفت 
بزرگ هیچ وقت دیر نیست. آنچه این هفته در آزادی 
اتفاق افتاد شنیدن صدای ضربان یک تغییر بزرگ بود. 
بازگشت جماعتی که بعد از سالها از حقوقشان محروم 
شده بودند و حاال در حال جشن گرفتن چیزی بودند 
که همیشه استحقاقش را داشتند . اصا نباید تصور کرد 
که این پایان راه است. همه چیز تازه شروع شده و قرار 
است اتفاقاِت بزرگتری نیز رخ دهد. قرار است بانوان 
به همه استادیوم ها در همه شهرهای ایران برسند و 
بلیت فروشی نیز حالتی کاما عادی پیدا کند. شکی 
نیست که این اتفاق شور و حال فوتبال ایران را نیز به 

شکل وحشتناکی باالتر خواهد برد.

دیدار

خبر ویژه

ورزشی
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نخبگان نباید با نامالیمت ها صحنه را خالی کنند 

خدمات نوین پیوان در سایه تکنولوژی 

تماشاگرانزنباالخرهخودشانرابهسکوهايلیگبرتررساندند
درهایي که باز شد

رئیسسازماننظامپزشکی:

 امسال در کشور هیچ کس 
متقاضی رشته جراحی قلب 

نیست 

اعتراض مردم خوزستان
به وزیر نفت در نماز جمعه

ترمیمحقوقودستمزد؛تنهاحربهمقابلهبا
گرانیهایناشیازحذفارزترجیحی

ارزانی کاالهای اساسی 
امکان پذیر نیست 

بایدندرسومینروزحملهآمریکا
بهشبهنظامیانسوریه:

دستور حمله به گروه های 
وابسته به ایران را صادر کردم

 آگهی تجدید مناقصه عمومی )بار سوم( همزمان
 با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای

 شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به تجدید برگزاری مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید. 
لذا کلیه مناقصه گران واجد شرایط می توانند به دو شیوه زیر اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را دریافت نمایند :

 مبلغ برآورد اولیه موضع مناقصه
) ريال(

مدت 
اجرا ) 

ماه(

تضمین شرکت در 
محل تامین قیمت اسناد ) ريال(مناقصه ) ريال(

اعتبار

بهره برداری، نگهداری . رفع اتفاقات انشعابات، شبکه، 
منابع داخلی37.054.183.680361.615.000.0001.000.000خطوط انتقال و ايستگاههای پمپاژ فاضالب شهر نقده

گواهینامه ها: صالحیت رتبه 4 و باالتر بهره  برداری از تاسیسات شبکه فاضالب صادره از شرکت مهندس آب و فاضالب کشور و صالحیت ايمنی از اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی

تضمین شرکت در مناقصه به صورت واريز نقدی به حساب جاری سیبا به شماره 0105719774005 نزد بانک ملی با ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما می باشد.

۱( از تاریخ ۱۴۰۱/۰6/۰۵ لغایت ۱۴۰۱/۰6/۱2 با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره ۰۱۰۵۷۱۹۷۷۴۰۰۵ نزد بانک ملی، 
اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را از نشانی : ارومیه چهارراه مخابرات شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی » دفتر حقوقی و قراردادها « اخذ و پس از تکمیل عودت نمایند. 

و برای کسب اطالعات بیشتر در ارومیه با شماره ۰۴۴۳۱۹۴۵۳۷۱ )دفتر حقوقی و قراردادها تماس حاصل فرمایند.
 ۲( واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره ۱۰۵۷۱۹۷۷۴۰۰۵ نزد بانک ملی و دریافت اسناد در بازه زمانی تعیین شده در بند یک )۱( از پایگاه صلی اطالع 

http://iets.mporg.ir رسانی مناقصات به آدرس
با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصالحیه های بعدی در خصوص اسناد مناقصه و غیره الزامی است مناقصه گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی نسبت به ثبت 
مشخصات مورد نیاز: ۱- عنوان مناقصه 2- نام شرکت ۳- مدیر عامل ۴- پست الکترونیکی ۵- شماره تلفن، فکس، همراه 6- آدرس، در سایت اقدام و فیش واریزی از بابت خرید 

اسناد را حداکثر تا ۴۸ ساعت پس از پایان زمان فروش اعالم شده با درج مشخصات باال بر روی فیش به مسئول مناقصه تحویل و یا به شماره ۰۴۴۳۱۹۴۵۳۷6 فکس نمایند
بدیهی است در صورت عدم اطالع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با مناقصه گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت اصالحیه های احتمالی 

اسناد به عهده مناقصه گر خواهد بود. همچنین فیش های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده، قابل قبول نبوده و در لیست مناقصه گران قرار نخواهد گرفت.
 ضمنا مناقصه گران باید فیش واریزی را روز تحویل اسناد به مسئول مناقصه تحویل دهند.

آخرین مهلت تسلیم اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه ساعت ۱۰:۰۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰6/2۴
محل ارومیه، چهار راه مخابرات، دبیرخانه شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی )پس از رویت دفتر حقوقی و قراردادها( می باشد.

 توجه : الزم به ذکر است با توجه به برگزاری مناقصه به روش فشرده می بایستی اسناد و مدارک ارزیابی کیفی در پاکت مناقصه الک و مهر شده مجزا از پاکت مناقصه الک 
و مهر شده حاوی پاكات الف، ب و ج پس از رویت دفتر حقوقی و قراردادها تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی گردد. بازگشایی پاکات مناقصه راس ساعت 

۱۱:۳۰ صبح مورخه ۱۴۰۱/۰6/2۸
خواهد بود.

 تاریخ نشر آگهی نوبت اول : ۱۴۰۱/۰6/۰۵    تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰6/۰۷
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد. 

آب امانتدار فرزندان ماست، امانتدار باشیم

 نوبت اول

شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی )سهامی خاص(

وزارت نیرو
شرکت آب و افضالب آرذبایجانغربی )سهامی خاص(


