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 رهبر انقالب تصریح کردند: 
بار ها گفته ایم که اگر در هسته ای 
عقب نشینی کنید آن ها مسئله 
موشک را پیش می کشند، اگر 
باز هم عقب بروید بحث حمایت 
از مقاوم��ت را مطرح می کنند، 
اگر به عقب نش��ینی ادامه دادید 

موضوع حقوق بشر را جلو...

پدیده گ��رد و غب��ار حدود 
15س��ال است که خوزستان را 
درگی��ر ک��رده اس��ت و هر بار 
آلودگی هوا تا چندین برابر حد 
مجاز، ع��الوه بر مش��کالت 
تنفس��ی به ویژه برای کودکان، 
افراد مسن و با بیماری های قلبی 
و تنفسی، فعالیت های روزمره...

بیایید نگاهی به این جمالت 
بیندازیم: »   ما ایرانی ها توانایی 
کار جمع��ی را نداریم   ،    حافظه 
تاریخ��ی م��ا ایرانی ها ضعیف 
اس��ت   ،    م��ا ایرانی ه��ا ق��در 
داشته هایمان  را نمی دانیم    و...« 
حال به این جمالت توجه کنید: 

»   ما ایرانی ها بزرگترین و ...

دیدارهای هفت��ه نهم لیگ 
برتر از امروز آغاز می شود و 
اس��تقالل میزبان سایپاست و 
پرسپولیس در اهواز به مصاف 
استقالل خوزستان می رود. در 
و  پرس��پولیس  هفت��ه  ای��ن 
تراکتورس��ازی ب��از هم برای 
حفظ صدر جدول با یکدیگر... 
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سرمقاله

عدهایتاکلمهدشمنتکرار
میشود،ناراحتمیشوند

افزایشریزگردهادرپایيز
وآلودگیهوادرزمستان

پاندولناآرام
ایرانیبودن!

ليگبرتر؛پرسپوليسبه
فکرحفظصدرنشينی

مسئله،    زمان بر   بودن 
نیست؛ آقای روحانی!

 ?محمد توکلی
   »روحانی به همه  وعده هایش پایبند اس��ت، 

تحقق برخی وعده ها زمان بر است.   «
 ای��ن، نق��ل قول��ی از دو مق��ام ارش��د دولت 
روحانی که در یک روز و به فاصله  چند ساعت 
در رس��انه ها منتشر شد. پاس��خی تکراری که 
پی��ش از ای��ن هم چند باری از س��وی روحانی 

شنیده شده است. 
پاس��خی تکراری به پرسشی تکراری درباره  
وعده ه��ای روحان��ی مبن��ی بر رف��ع حصر از 
محصوران. از این یکسان بودن پاسخ در این سه 
سال می توان نتیجه گرفت که این جمله بیش از 
آنکه جوابی به سئوال باشد یک ترفند رسانه ای 

برای فرار از پاسخگویی است.
واقعیت ماجرا این اس��ت که حل این موضوع 
که حاال دیگر تبدیل به یک معضل شده است از 

توان رئیس جمهور  خارج است.
 از نق��ش حقوق��ی رئیس جمه��ور  س��خن 
می گوییم نه ش��خصیت حقیقی حسن روحانی، 
ک��ه اگ��ر ب��ه واس��طه  ش��خصیت حقیق��ی 
رئیس جمه��ور  ای��ن مش��کل حل ش��دنی بود 
روحانی از معدود ش��خصیت هایی اس��ت که 
توان رفع این مش��کل را دارد همانطور که در 
تجارب گذش��ته هم نش��ان داده است از عهده  
چنی��ن اقداماتی برمی آید ام��ا چرا می گوییم 
ش��خصیت حقوقی رئیس جمهور  )هر کس که 

باشد( ناتوان از حل این معضل است؟ 
ب��رای رفع حصر از محصوران س��ه راه پیش 
روی تصمیم گیران اس��ت. راه اول که می توان 
آن را بهترین راه دانس��ت این است که مانند هر 
نظام برآمده از دموکراس��ی با مخالفان سیاسی 

مدارا نمود و آن ها را به رسمیت شناخت.
راه حل دوم این است که دادگاهی تشکیل شود 
و هم��ه آن��ان که دروقای��ع88 مرتکب خطایی 
شده اند به پای میز محاکمه آورده شوند و بعد از 
شنیدن دفاعیاِت متهمان که طبیعتا از نگاه جریان 
رسمی این محصوران ...           ادامه در صفحه 9
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واحد نمونه صنعتی سال 94
استان خوزستان

 در تولید خرپای
 فوالدی)تیرچه- صنعتی(

d  آگهي فراخوان ارزيابي كیفي مناقصه گرانc
جهت تهیه لیست کوتاه به منظور 

تکمیل فاز اول ساختمان استخر سرپوشیده 
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

دانشگاهکشاورزيومنابعطبيعيرامينخوزستان
درنظردارد

تکميلفازاولساختماناستخرسرپوشيدهخود
راب�هپيمان�کارانواجدصالحي�تواگ�ذارنماید.ازش�رکتهایدارای
گواهينامهصالحيتپيمانکاریباپایهحداقل5دعوتبهعملمیآیدتا
اس�نادمربوطبهارزیابیکيفیبهش�رحذیلراازتاریخ1395/07/29
لغای�ت1395/08/08ب�هدفت�رحقوقیدانش�گاهواق�عدرمالثانی-
دانشگاهکشاورزیومنابعطبيعیرامينخوزستانتحویلنمایندتاپس
ازانج�امارزیاب�یکيفیمناقصهگرانبارعای�تظرفيتمجازوحداکثر
مبلغمتناسبظرفيتپایهپيمانکاراندعوتنامهشرکتدرمناقصهبرای
مناقصهگران�یک�هصالحيتکيف�ی)امتيازحداق�ل60(رااحرازنمودند
ارس�الگ�ردد.پرداخ�تکلي�ههزینهه�ایانتش�ارآگه�یدرروزنامه

کثيراالنتشاربهعهدهبرندهمناقصهمیباشد.
1-اسنادمربوطبهتجربه)سابقهاجراییکار(ودانشدرزمينهموردنظر

2-اسنادمربوطبهتوانمالی
3-اسنادمربوطبهتوانفنیوبرنامهریزی

4-اسنادمربوطبهتوانتجهيزاتی

دانشگاه کشاورزی و 
منابع طبیعی رامین خوزستان
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داعش چاه های نفت موصل را آتش زد 
پس گرفتن کامل موصل دو ماه زمان می برد

معاونان
جانشينوزرا


