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)در خوزستان 500 تومان(

دریافتی ه��ای  ماج��رای 
غیرمتع��ارف برخ��ی مدیران 
هجمه هایی را علیه دولت ایجاد 
ک��رد.  این در حالی اس��ت که 
مبارزه با فساد و ایجاد سالمت 
در عرصه های قتصادی، مالی 
و اداری همواره از خواسته های 

مهم مردم بوده است. ..

پیک��ر ابراهی��م عالی پ��ور 
)ش��اعر و منتقد خوزستانی( 
مقابل بیمارستان شهدای ایذه 
)دانشگاه علوم پزشکی اهواز( 
در  دل خراش��ی  به ش��کل 
اتومبیلش پیدا شد.شاعری که 
ساعاتی پیش از مرگ نوشت: 

»شاید آخر بازی ست...

با وج��ود این که انس��ان با 
منطق��ی و معق��ول فکر کردن 
می توان��د زندگ��ی بهت��ر و 
مطلوب تری داش��ته باشد، اما 
گرای��ش غریزی عجیبی در او 
وجود دارد ب��رای غیرمنطقی 
فکر کردن و غیرمنطقی زندگی 

کردن، و همین گرایش...

س��ازمان لی��گ ق��رارداد 
بازیکن��ان و کادرفنی تیم ها را 
منتشر کرد.طبق این  فهرست 
که مشخص نیست چقدر واقعی  
استقالل،پرسپولیس،  اس��ت،  
تراکتورس��ازی، ذوب آهن و 
س��پاهان ۷۸ میلی��ارد و۲۵۳ 

میلیون هزینه کرد ه اند...
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سرمقاله

انتشار فیش های حقوق 
نجومی را به فال نیک بگیریم

خودکشی  شاعر جوان   
خوزستانی در ایذه

 حقیقت  همان  است
 که  فکر  می کنی�م؟! 

استقال، برانکو و قاسم 
رکوردار گرانترین ها

 تعهد همیشگی ما ایرانیان
 به نظریه »توطئه است«!

?مدیرمسوول
علی الظاهر حکایت »تئوری توطئه« همچنان 
دامن ما ایرانیان را س��خت گرفته و هرچه دنیا به 
سمت و سوی عقالنیت و استدالل پیش می رود 
م��ا ب��ه هم��ان روال س��ابق پی��ش می تازیم و 

می گوئیم:»توطئه است«!
اگر جنگی خانمانسوز در هر گوشه گیتی رخ 
دهد به راحتی حکم می رانیم که توطئه اس��ت! 
عملیاتی تروریستی در گوشه ای دیگر از جهان 
اتفاق افتاد قبل از اینکه زوایای آن را حتی بدانیم 
ب��ا قیافه ای حق به جانب حک��م صادره مان را بر 
زب��ان جاری می س��ازیم که »ای باب��ا، کار کار 

خودشونه، توطئه است«! 
چند سال پیش که در شرق آسیا، زلزله مهیب 
در دریا موسوم به سونامی رخ داده بود و مناطق 
وسیعی از کشورهای منطقه از بین رفت و جان 
هزاران نفر را گرفت، دوستی تعریف می کرد در 
مطب پزش��ك معالجم بودم که آق��ای دکتر با 
قیافه متفکرانه س��خت و مصرانه سعی در القای 
همی��ن نظریه »توطئ��ه« داش��ت و اینکه مگر 
می ش��ود چنین اتفاقی رخ بده��د و قدرت های 
ب��زرگ از آن بی اط��الع بوده باش��ند، لذا خیلی 

راحت نتیجه گرفت: »کار خودشونه، عزیزم«! 
 ده ها و صدها مور دیگر در همین دوره معاصر 
خودمان می توان مث��ال آورد که وقتی راجع به 
آنه��ا ب��ا ی��ك هموط��ن ایرانی ب��ه گفت وگو 
می نش��ینی ته تحلیل و استداللش��ان این است: 
»کار کار خودش��ونه!« هم��ان نظریه »تئوری 

توطئه«!
جنگ  بش��ود، زلزله بیاید، شاهی برود، شاهی  
بیاید،  انقالب ش��ود، برج های دوقلو آمریکا فرو 
بریزند، داعش، القاعده، طالبان، سونامی و حتی 
قهرمان��ی تیم فوتب��ال در جام جهانی و... همه و 
هم��ه از منظر اکثر ما ایرانیان ریش��ه در توطئه 
پیچیده غرب و استکبار و رهبران و تصمیم گیران 
پش��ت پ��رده آنها دارد! از منظ��ر فوق یك عده 
خاص در غرب صبح تا شب و لحظه به لحظه در 
حال اتخاذ تصمیم...                    ادامه در صفحه 9
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شهادت امام جعفرصادق)ع( تسلیت باد

d  95/43 آگهي فراخوان مناقصه عمومي c
                                         »دو مرحله اي- نوبت  دوم«

 ش�رکت گاز اس�تان خوزس�تان واقع در اهواز- میدان ش�هیدبندر- ابتداي بزرگراه اهواز س�ربندر در نظر دارد براساس قانون برگزاري 
مناقصات نسبت به برگزاري مناقصه عمومي به شرح زیر اقدام نماید.

شرح مختصر خدمات: بازسازی و مقاوم سازی شهرستان های دزفول- شوش- شوشتر- اندیمشک- باوی- گتوند و شهرها و روستاهای 
تابعه و...

محل اجرای خدمات: شهرستان های دزفول- شوش- شوشتر- اندیمشک- باوی- گتوند و شهرها و روستاهای تابعه و...
تاریخ و مهلت تحویل استعام ارزیابي کیفي مناقصه گران: حداکثر 14 روز پس از تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم

نام و نشاني مدیرطرح: اهواز- مدیر بهره برداري
نحوه دریافت اسناد مناقصه: حضوري و هزینه خرید آن 150000 ریال مي باشد.

محل توزیع اسناد: اهواز، میدان شهیدبندر، شرکت گاز استان خوزستان، امور قراردادها، اتاق 113
تاریخ توزیع اسناد: 5 روز کاري پس از اتمام ارزیابی پیمانکاران

ضمنا آگهي هاي این ش�رکت در ش�بکه اطاع رس�اني ش�رکت گاز استان خوزس�تان www.NIGC-KHGC.ir و همچنین پایگاه ملي 
مناقصات درج شده است. تحویل اسناد مناقصه به مناقصه گران منوط به تکمیل پرونده ارزیابي می باشد و داشتن گواهي تعیین صاحیت 
رتبه بندي مرتبط با موضوع مناقصه از معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاس�ت محترم جمهوري و یا اس�تانداري هاي مربوطه و یا 
داش�تن گواهی تعیین صاحیت از اداره کار و امور اجتماعی و نامه آخرین تغییرات آن ش�رکت به همراه اعام آمادگی و ذکر شناس�ه ملي 

حقوقي و ارائه کدپستي و تلفن تماس الزامي است.
داشتن گواهی ایمنی پیمانکاران از اداره کار و امور اجتماعی الزامی است.         

روابط عمومي شركت گاز استان خوزستان

شرکت گازاستان خوزستان

 شماره مجوز: 1942 . 1395

d آگهی فراخوان نوبت دومc  
ش�رکت فوالد خوزس�تان در نظر دارد تعداد 240 دس�تگاه پروژکتور W  2000 )جهت اس�تادیوم فوالد( مورد نیاز 
خود را طبق مش�خصات ذیل، از ش�رکت های تولیدی فعال و توانمند که س�وابق کاری و تجارب الزم در این زمینه را 
دارا می باش�ند، خریداری نماید. لذا از کلیه ش�رکت های فعال در این زمینه که تمایل دارند تا در مناقصات مربوطه 
حض�ور یابن�د دع�وت به عمل می آورند که رزومه فعالیت خود را ظرف مدت 10 روز پس از درج نوبت دوم این آگهی 
فراخوان به آدرس خوزستان: اهواز، کیلومتر 10 جاده اهواز، بندر امام خمینی)ره(، اداره خرید مواد مصرفی شرکت 

فوالد خوزستان، صندوق پستی 1378 کدپستی 31398-61397 ارسال دارند.
*  شماره های تماس: در ساعات اداری و در ایام غیرتعطیلی 32136162-061 تلفکس: 31 و 061-32908130

مشخصات فنی پروژکتورهای 2000 وات )استادیوم فوالد(:
1-  نوع پروژکتور 2000 وات      2-  محدوده ولتاژ ورودی 380 تا 415 ولت متناوب 3-  جریان مصرفی 11/3 آمپر 
4-  الم�پ 2000 وات مت�ال هالی�د، ت�وان نوری 190000 لومن و 6500 کلوی�ن 5-  طول عمر مفید المپ 20000 

IP  65  0 درجه 7-  دارای ایگناتور دو فاز 380 ولت متناوب C   ساعت 6-  دمای

روابط عمومی شركت فوالد خوزستان 

KSC
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گروه سیاسی: تشکیل فراکسیون سوم با نام »مستقلین« در مجلس دهم حرف و 
حدیث های فراوانی به دنبال داشت، چرا که بسیاری از نمایندگانی که با لیست امید 
از تهران و سایر شهرهای کشور وارد مجلس  شده بودند، به این فراکسیون پیوستند 
تا مصداق » بدعهدی سیاس�ی« که پیش از این هم توس�ط برخی از اصالح طلبان و 

سیاسیون در این رابطه استفاده شد، کامال مسجل شود.
در این رابطه س��یدروح اله موس��وی، عضو مجمع روحانیون مبارز، خطاب به اعضای 
فراکسیون امید گفت: اگر مستقل هستید همان موقع که می خواستید وارد مجلس شوید 
ای��ن را می گفتی��د ن��ه اینکه با عنوان امید و اصالحات به مجل��س بیاید و حاال بگویید ما 
مستقلیم. همچنین سید عبدالکریم هاشمی نماینده سابق مجلس  گفت: خوب است افراد با 
همان رنگ و لعاب و ش��عارهایی که وارد میدان انتخابات ش��دند و بر اس��اس آن رای 
آورند، پس از پیروزی در انتخابات عمل کنند.                                      صفحه 9 را بخوانید 

29 اردیبهشت 96 ؛
  انتخابات دوازدهم
ریاست جمهوری

سوریه 
همچنان در 
خونریزی و 

ویرانی  

گروه سیاس��ی:  سخنگوی وزارت کش��ور گفت: ۲9 اردیبهشت ماه 1۳96 به عنوان تاریخ 
قطعی برای برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاس��ت جمهوری، پنجمین دوره شوراهای 
اس��المی ش��هر و روستا و میان دوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسالمی از سوی شورای 
نگهبان به وزارت کشور اعالم شد.سیدسلمان سامانی افزود: وزارت کشور برنامه ریزی الزم 
برای برگزاری انتخابات سال آینده را انجام داده و بر اساس زمان بندی قانونی اقدامات الزم را 
به عمل خواهد آورد.وزارت کشور پیش از این، ۲9 اردیبهشت ماه و پنجم خرداد را به عنوان 

تاریخ های پیشنهادی برای برگزاری انتخابات در سال آینده به شورای نگهبان اعالم کرده بود.


