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رئیس سازمان انرژی اتمی 
ای��ران هش��دار داد که توافق 
تاریخی هسته ای کشورش با 
قدرت ه��ای جهان��ی ممکن 
است با پا پس کشیدن از تعهد 
رفع تحریم ه��ا در ازای تعهد 
تهران برای کاهش فعالیت های 

اتمی به مخاطره بیفتد...

همین دو هفته پیش بود که با 
هزار س��ام و صل��وات آتش 
بس ش��کننده ای در س��وریه 
حکمفرم��ا ش��د ک��ه ش��اید 
کورس��وی امی��دی در آن به 
چشم می خورد. ولی متأسفانه 
در کمال ی��أس و نومیدی، و 

شاید فاجعه بارتر از ...

همزمان با ورود دکتر س��ید 
حس��ن هاش��می به ف��رودگاه 
گچساران، کشاورزان بهبهانی 
با اعتراض نس��بت به بی آبی و 
مش��کاتی که در پی آن برای 
کشت ایجاد شده است، با تجمع 
در ورودی این شهر مانع ورود 

وزیر وهیئت همراه...

پرویز پرستویی اظهار کرد: 
من ب��ه نمایندگ��ی از جامعه 
هنری و شاید به عنوان بخشی 
از پیکر فرهنگ و هنر و شاید 
به افتخار دوس��تی و به رس��م 
صدایی از حنجره ایران، آمده ام 
تا از عش��ق بگویم و از طریق 

عشق بگویم. ..
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سرمقاله

صالحي:دوامبرجامبه
اجرایتعهداتبستگیدارد

تراژدیسوریه
200کشتهپسازآتشبس

سفروزیربهداشتتحت
تاثیرمشکالتآب!

نامشجریانبرتاریخایران
طالکوبشدهاست

بهاحوالجامعهنیکبنگریم
?محمد توکلی 

 این که بین آن چه جریان رسمی می خواهد و 
آن چه دلخواه متن جامعه اس��ت فاصله ای باشد 
اصا عجیب نیست و کم و بیش در همه  جوامع 
وج��ود دارد ام��ا وقت��ی این فاصل��ه پررنگ و 
پررنگ تر شود و از حد طبیعی اش خارج گردد 
زمانی اس��ت که باید نگران شد، دلواپِس تبدیل 
آن فاصل��ه  طبیعی به دره ای عمیق. اگر به احوال 
جامع��ه نیک بنگریم ای��ن روزها زمان دلواپس 

شدن برای این موضوع است. 
 ب��ه انتخاب های م��ردم در دوره های مختلف 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری ب��دون توجه به 
جریان های مرس��وم سیاس��ی نگاهی بیندازیم. 
خاتمی در انتخابات76 دورترین کاندیدا نسبت 
به فضایی بود که جریان رسمی در آن زمان در 
جامع��ه تبلی��غ می کرد، احم��دی ن��ژاد هم در 
انتخابات84 چنین وضعیتی داش��ت و روحانی 
هم در انتخابات92 نقش نقطه  مقابل خواس��ت 
جری��ان رس��می را ب��ر عه��ده داش��ت. وقتی 
انتخاب ه��ای این دو دهه  اخی��ر را از این زاویه 
بررسی می کنیم می بینیم که خواست متن جامعه 
در ه��ر انتخاب��ات دقیقا نقط��ه  مقابل وضعیت 
دلخواه جریان رسمی در آن زمان است. یا مثال 
سیاس��ی دیگر، انتخابات خبرگان اخیر است که 
خواس��ت جری��ان رس��می حضور س��ه نفر از 
کاندیداهای خبرگان که چنین تبلیغ می ش��د که 
   دش��من    خواه��ان عدم حضورش��ان در مجلس 
خب��رگان اس��ت در ای��ن مجلس ب��ود و رفتار 

انتخاباتی متن جامعه در مقابل چنین خواستی. 
 کمی از سیاس��ت فاصله بگیری��م، در عرصه  
فرهنگ دو فیلم مهم و پر فروش س��ینمای ایران 
در امس��ال یعنی    »النتوری«    و    »فروش��نده«    دو 
فیلمی هستند که جریان رسمی با رسانه های پر 
ش��مارش تمام قد در برابر آن ها ایستاده است و 
حتی از پخش مناسب تیزرهایشان هم جلوگیری 
می شود اما متن جامعه انتخابشان تماشای همین 
فیلم هاس��ت و فقط کافی اس��ت برای فهم بهتر 
مطلب اس��تقبال از این گونه فیلم ها را با فروش 
فیلم های مورد تایید جریان رسمی مقایسه کنیم. 
یا موضوع پر سر و صدای .....ادامه در صفحه 9
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d آگهی  تجدید  مناقصه  عمومیc
یکمرحلهایشماره110/95/831نوبتدوم

1-نامدستگاهمناقصهگزار:شرکتآبوفاضالباهواز
2-موضوعمناقصه:پروژهراهبری،بهرهبرداری،نگهداریوتعمیراتکلیه
تاسیس�اتوتجهی�زاتوانج�امخدماتعمومی)فضایس�بزونظافت(
تصفیهخان�هآب،تعمی�رونگه�داریش�بکهوانش�عاباتآبوفاضالبو

خدماتمشترکینشهرجدیدشیرینشهر
3-نامدستگاهنظارت:معاونتبهرهبرداری-معاونتخدماتمشترکینودرآمد

4-مدتانجامکار:24ماه
5-مبلغتضمینشرکتدرمناقصه:120/000/000ریال

6-مهلتوزماندریافتاسناد:ازتاریخ95/07/04لغایت95/07/07
7-محلدریافتاسناد:اهواز،کیانپارس،خیابانپنجمغربی،نبشخرداد

)مدیریتقراردادها(
8-مهلتوزمانتحویلاسناد:ازتاریخ95/07/08لغایت95/07/17

9-قیمتاسنادونحوهواریزوجهبهمبلغ250/000ریالکهبایدبهشمارهحساب
0102952722001نزدبانكصادراتش�عبهفلکهاولکیانپارساهوازکدشعبه
2307)قابلواریزدرکلیهش�عب(دروجهش�رکتآبوفاضالباهوازواریزش�ود

وجهمذکوربههیچعنوانمستردنخواهدشد.
10-مح�لتحوی�لاس�ناد:دفترحراس�توامورمحرمانهش�رکتآبو

فاضالباهوازبهنشانی:اهواز،کیانپارس،خیابان5غربی،نبشخرداد
11-محلوزمانگش�ایشپیش�نهادها:زمانگشایشپاکات)الفوبو
ج(دردفت�رمدیریتقراردادهایش�رکتآبفااه�وازدرتاریخ95/07/18
راسساعت12/00میباشد،ضمناحضورشرکتکنندگانیانمایندهآنان

درروزبازگشاییپاکاتبالمانعمیباشد.
12-محلتامیناعتبار:جاری

13-هزینهچاپآگهیبهعهدهبرندهمناقصهمیباشد.
14-ش�رکتهایدارایرتب�ه5آبی�ا5تاسیس�اتوتجهیزاتی�اگواهیتائید
صالحی�تازادارهتع�اون،کارورفاهاجتماع�ی)کدفعالیت7(میتواننددرمناقصه
ف�وقش�رکتنماین�د.ضمنابهپیش�نهادهایفاق�دامضاء،مش�روط،مخدوشو
پیش�نهاداتیکهبعدازانقضاءمدتمقرردرمناقصهواصلش�ود،مطلقاترتیباثر
دادهنخواه�دش�د.ضمن�اب�رایکس�باطالع�اتبیش�ترمیت�وانب�اش�ماره

AWW.CO.IR.33386509-0613تماسگرفت

روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضالب اهواز

شرکتآبوفاضالباهواز

d آگهی  تمدید  مناقصه  عمومیc
*مناقصهگذار:شرکتتوزیعنیرویبرقخوزستان

*موضوع:

روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق خوزستان

شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

سپردهشرکتدرمناقصه)ریال(

135/775/157

برآورداولیه)ریال(

1/515/503/153

موضوعمناقصه

تمدیدمناقصهتامینشبکهبرقشهریدرشهرستانبندرامام

شمارهمناقصه

95/38

*محلدریافتاسنادمناقصه:
الف:اهوازامانیهخیابانشهیدمنصفيشرکتتوزیعنیرويبرقخوزستانطبقهدوماتاق201امورتدارکاتوانبارهاتلفن

تماسجهتدریافتاطالعات061-33334039
*توزیعنیرويبرقخوزستانwww.kepdc.co.irسایتشرکتتوانیرwww.tavanir.org.irیاپایگاهملياطالعرساني

http://iets.mporg.irنیزقابلرویتميباشد.
*تاریختحویلپاکتهايمناقصه:تاساعت14روزسهشنبه95/07/13

*محلتحویلپاکتهايمناقصه:اهوازامانیهخیابانشهیدمنصفيشرکتتوزیعنیرويبرقخوزستانطبقهاولاتاق111
*تاریخگشایشپاکتهايمناقصه:روزچهارشنبهمورخ95/07/14ساعت15

*مبلغخریداسنادمناقصه300/000ریالواریزبهحسابسپهرشماره0104978200007نزدبانكصادراتاهوازشعبهدز
*بهپیشنهادهايفاقدامضاءمخدوشوپیشنهاداتيکهبعدازانقضاءمدتمقررواصلشودمطلقاترتیباثردادهنخواهدشد.


