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12 صفحه  1000 تومان

)در خوزستان 500 تومان(

رئیس کمیته هیات تحقیق 
و تفح��ص از بنیاد ش��هید 
اع��ام کرد: یکی از مدیران 
تش��کیات، مبل��غ هف��ت 
میلیارد تومان اختاس کرده 
ب��ود. در بان��ک دی صدها 
میلی��ارد توم��ان وام ه��ای 

مشکوک الوصول...

معاون اول رئیس جمهور گفت: 
زمانی گروهی تصمیم گرفتند که 
در دوران تحری��م از یک��ی از 
کشورهای خارجی پول بیاورند. در 
بانک مرکزی آنجا 130 میلیون 
دالر تحویل آن ها دادند و وقتی به 
ایران بازگشتند 100 میلیون دالر 

به بانک مرکزی دادند!... 

مش��کات  ونامایم��ات 
روزمره، رویدادهای ناراحت  
کننده کوچکی هس��تند که به 
تدری��ج باع��ث فرس��ودگی 
اعص��اب می ش��وند. وقت��ی 
مش��کات ت��ک ت��ک و به 
تنهایی سراغ شما بیایند، چندان 

به چشم نمی آیند، اما...

حوزه هنری سازمان تبلیغات 
اس��امی، برای س��اخت یک 
کلیپ 7 دقیقه ای ، یک میلیارد 
و دویس��ت میلی��ون تومان از 
بودجه بی��ت المال هزینه کرده 
است! کلیپ »ایستاده ایم 2«، 
نهایتًا یک فیلم هندی مضحک 

شده است...
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سرمقاله

سياهه تخلفات بنياد شهيد 
در دولت گذشته

30 ميليون دالر وام دریافتی را 
نمی دهند؛ می گویند گم شد! 

 عده ای نمی دانند از کجا 
زندگی  آغاز  کنند 

با دقيقه ای 171 ميليون 
تومان، ملت را مسخره کنيد!

 روحانی آری؛ 
دولت روحانی ...؟ 

?روح اهلل قاسم زاده
ب��رای موفقی��ت در پیش��برد برنامه های یک 
دولت، هیات وزیران نقش اصلی را ایفا می کنند 
چراکه پیاده و اجرا کننده  سیاس��ت های شخص 
رئیس دولت و مطالباتی هستند که بارها و بارها 
از س��وی هواداران آن مجموعه فریاد زده شده یا 
ب��ه آنه��ا وعده داده ش��ده اس��ت و اینکه هیات 
وزی��ران مداف��ع ش��خص رئی��س جمه��ور و 
سیاس��ت هایش باش��ند امری بدیهی و همواره 

مرسوم است.
عدم هماهنگی و تناس��ب میان مواضع رئیس 
دولت و وزیران می تواند کریه ترین وجه ممکن 
را از حکومت داری به جلوه و نمایش بگذاردو 
زمینه های تردید و بدبینی نس��بت به اهداف آن 
دولت را درجامعه و ازهم گس��یختگی و پارگی 

انسجام دردرون کابینه رابه وجود آورد.
 پدیده ای که این روزها درایران ش��اهد آن 
هس��تیم، ع��دم هماهنگی های مت��داول میان 
مواضع روحانی و برخی وزرایش  می باش��د. 
گویی که فدرالیس��م دردولت شکل گرفته و 
هری��ک دولت خودمخت��اری را دردرون این 

مجموعه شکل داده  اند.
 درنهایت شاهد هستیم که خود روحانی باید 
پای به میدان بگذارد و نقش مش��اوران و وزرا 
و حت��ی مدیران میانی خودرا بازی کند. ش��اید 
یک��ی از توفیق��ات احم��دی نژاد در پیش��برد 
برنامه ه��ای بعضا حتی مخرب خود همین دفاع 
تمام قد هیات دولت از ش��خص اوبود. هرچند 
نگارنده توقع داس به دس��ت گرفتن از حس��ن 
روحانی ندارد و گش��اده رویی و آغوش باز او 
دربراب��ر اخت��اف نظره��ای درون کابین��ه را 
نقطه ی ق��وت او می داند، اما نبایس��تی کاربه 
آنجا بکش��د که سیاس��ت یک بام و دوهوا در 
برنامه ها حاکم شود و کلید گشایش بسیاری از 

مشکات چوبی جلوه کند.
 این که وزرایی چون فرهنگ و کشور، راهی 
ج��دا از روحان��ی و وعده ه��ا و برنامه هایش را 
درپیش گرفته اند، نشان از چه دارد؟ اگر اعتقادی 
به برنامه های روحانی ندارند، به چه دلیل عقانی 

و اخاقی ای باید دربدنه  دولت باقی بمانند؟
 آق��ای روحانی خبردارد ک��ه هزینه  این کم 
کاری ها و سس��تی ها را خ��ود اوباید بپردازد؟ 
اینک��ه ی��ک ش��به وزی��ر تغیی��ر نمی کن��د و 
درچهارس��ال کابینه ملون نمی ش��ود پدیده ای 
منطقی است، اما کمرنگ شدن امیدها و پاشیده 
شدن غبار نومیدی بر رخسار جامعه را چگونه 

توجیهی درمیان است؟ ؟ 
بی ش��ک منصفان و آگاهان حساب شخص 
رئیس جمهور را از دولت محافظه کار و بعضا 
ناکارآم��د او جدا می دانند، اما عموم جامعه که 
س��بد رای روحان��ی را نیز بای��د درمیان آنان 

جست نیز این عقیده را دارند؟
 و آی��ا این توجی��ه قانع کننده ای اس��ت که 
ش��خص رئیس جمهور پیگیر مطالبه ای باشد و 
حتی دس��تورآن را صادرکند، اما مدیران میانی 

دولت دراجرای آن دست وپایشان بلرزد؟
این فاجعه بارنیس��ت که برخی عناصردولت 
ازکسی غیر ازرئیس جمهور دستور می گیرند و 
تبدیل به مهره های میدانی آن جریان ها شده اند؟ 
این که اغلب هجمه ها به دولت و کارش��کنی ها 
دربراب��ر برنامه های آن به دلیل عدم ش��جاعت 
کافی مدیران این دولت درایس��تادگی برابراین 
هجمه ه��ا و پاس��خگویی ب��ه موقع ب��ه برخی 
فحاش��ی ها باش��د، آف��ت ی��ک دولت اس��ت؛ 
درروزگاری که چم��اق اقتدارگرایی از بیان و 
قلم عقل گرایی و تحولخواهی قدرتمندتراست. 

اگرچ��ه االن فرص��ت کاف��ی ب��رای اجرای 
تغییرات دردول��ت وجودندارد، اما روحانی به 
ه��وش و گ��وش ب��ه زنگ باش��د ک��ه تداوم 
حضوراینگون��ه اف��راد سس��ت اراده و بی ثمر 
بدون درنظرگرفتن اقدامات تنبیهی، بی ش��ک 
گریبان خوداورا در انتخابات ریاست جمهوری 
96 خواهدگرفت و تبدیل به پاش��نه  آشیل مرد 
دیپلمات سیاست ایران خواهندشد. هشدارهای 
کسانی چون خباز و حسن خمینی دراین روزها 
نکته های بسیاری دردل خود جای داده است. . .
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یادداشت

جنگ   دنباله دار و ناتمام ما
?رضا صادقیان

رئی��س پلی��س راهنمای��ی و رانندگ��ی در آخرین 
اظهارات خود گفته اس��ت: »بررس��ی های 10 س��ال 
گذشته نشان می دهد بیش از 2۸0 هزار نفر در حوادث 

رانندگی کشور جان خود را از دست داده اند.« 
همین آمار را مقایس��ه کنید با آمار ش��هدای جنگ 
تحمیلی که براساس منابع متعدد تقریبا 230 هزار نفر 
عنوان ش��ده است. به عبارتی س��اده تر، میزان تلفات 
انسانی ما طی ده سال اخیر با توجه به نبود بحران های 
پرهزینه و انسانی و برقرار نبودن شرایط اضطراری و 
جنگ ش��مار کشته شدگان در حوادث رانندگی بیش 
از دوران جنگ تحمیلی هشت ساله کشور بوده است.  
در همی��ن باره، ش��مار رو به افزایش کشته ش��دگان 
حوادث رانندگی طی 10 سال اخیر چند مورد به نظر 

می رسد که در پی خواهد آمد. 
یک: آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی در 
روزهای پایانی س��ال ۸3 و توس��ط هیات وزیران با 
اس��تناد به اصل یکصد و س��ی و هشتم قانون اساسی 
جمهوری اسامی و با توجه به مصوبه شورای انقاب 
به تصویب رس��ید. دولت وق��ت در پی اجرایی کردن 
برنامه های��ی ب��رای ب��رون رفت از اقتص��اد دولتی و 
گش��ودن فضای بیشتر برای فعالیت بخش خصوصی 
ش��ماری از اقداماتی که در گذش��ته بر عهده پلیس 
راهنمای��ی و رانندگ��ی بود را ب��ه بخش خصوصی و 
آموزشگاه های رانندگی گذاشت؛ اما در مرحله اجرا و 
چند مرحله ای ش��دن ص��دور گواهینامه رانندگی در 
س��ال 92 مجددا تغییراتی در آن آیین نامه اجرایی داده 
شد. به عنوان مثال؛ در گذشته، آزمون رانندگی توسط 
نیروهای بازنشسته پلیس راهنمایی و رانندگی گرفته 
می ش��د و در مصوب��ه جدید نیروهای ش��اغل پلیس 
جایگزین شدند، بدون تردید تصویب کنندگان آیین نامه 
جدید شیوه های    نوین و خطرناک    رانندگی شهروندان 
در خیابان های ش��هر را ش��اهد بوده  و ترجیح داده اند از 
نیروهای شاغل با تجربیات جدید و نه بازنشستگان با 

تجربیات قدیمی استفاده کنند، به عبارتی شرایط اخذ 
گواهینامه را با تغییر دادن کارگزار سخت تر از گذشته 
کردن��د. تجربه افزایش رانندگان جدید در خیابان های 
شهرها نشان از آن داشت بخش هایی از آیین نامه سال 

۸3 چندان کارآمد نبوده است. 
دو: واردات بی روی��ه خودروه��ای لوک��س ط��ی 
سال های 13۸4 الی 1392 یکی دیگر از شگفتی های 
ایران ماس��ت. با افزایش فروش نفت و نشر پول بدون 
پشتوانه حجم گسترده ای از نقدینگی وارد کشور شد. 
گروه های سیاسی-اقتصادی نزدیک به دولت موفق 
ش��دند از ِقبل کس��ب و کارهای انحصاری به یکباره 
درآمدهای نجومی کسب کرده و زندگی جدیدی برپا 
کنن��د در صورتی که ش��ناخت چندان��ی از الزامات 
زندگی متفاوت با محوریت    پول    نداشتند. این افراد به 
دلی��ل نداش��تن ای��ده  و تصوی��ر جدی��د از زندگ��ی 
اس��کناس محور درآمده��ای خود را ص��رف اموری 
نمودند که خود را با دیگری براساس    غیریت    بازتعریف 
نمایند، غیریتی که س��اده فراهم ش��ود، نیاز چندانی به 
وقت و س��رمایه گذاری نداش��ته باشد و مهمتر آنکه 
همیش��ه جلوی چش��م دیگران قرار گیرد و به آسانی 
قابل خرید و یا فروش باش��د. خیلی س��ریع به س��وی 
خرید خودروهایی رهس��پار ش��دن که هیچ شناخت و 
ارزیاب��ی از توانمن��دی و س��رعت آن وس��ایل نقلیه 
نداشتند، بدون تردید ش��خصی که تصویری دقیق از 
وسیله کاربردی – در اینجا خودرو- تهیه شده نداشته 
باش��د این اب��زار در مدت زمانی کوتاه به وس��یله ای 
خطرناک و کشنده مبدل خواهد شد. شمار روز افزون 
تصادفات ش��هری در خیابان و اتوبان های پایتخت بر 

اثر سرعت باال گواهی دهنده همین روایت است. 
اتومبیل هایی که برای رانندگان حرفه ای ساخته شده 
در دس��ت جوانان پرش��ور به غیر از به ارمغان آوردن 
حادثه های خونین و عزادار کردن خانواده ها حامل هیچ 

رویداد دیگری نبوده است. 
س��ه: پلیس راهنمای��ی و رانندگی تاش می کند با 
نصب دوربین های کنترل س��رعت و برقرار س��اختن 
پست های موقت و متعدد ...               ادامه در صفحه 4
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dآگهیمناقصهعمومییكمرحلهاینوبتاولc
*  مناقصه گذار: شرکت توزیع نيروی برق خوزستان 

*  موضوع:
شركت توزیع نیروی برق خوزستان 

سپرده شرکت در مناقصه)ریال(

829/120/540

موضوع مناقصه

احداث ساختمان اداری مدیریت برق خرمشهر )2300 مترمربع زیربنا(

شماره مناقصه

95/24

*  مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 95/06/04 لغایت 95/06/09
*  تاریخ بازدید از محل پروژه 95/06/13 لغایت 95/06/15

*  محل دریافت اسناد مناقصه:
*  الف: اهواز امانيه خيابان شهيد منصفي شرکت توزیع نيروي برق خوزستان طبقه دوم اتاق 

201 امور تدارکات و انبارها تلفن تماس جهت دریافت اطالعات 061-33334039
www. سایت شرکت توانير www.kepdc.co.ir توزیع نيروي برق خوزستان  *

tavanir.org.ir ی�ا پای�گاه مل�ي اطالع رس�اني http://iets.mporg.ir ني�ز قاب�ل رویت 
مي باشد.

*  تاریخ تحویل پاکت هاي مناقصه: پایان وقت اداري روز  شنبه 95/06/20
*  محل تحویل پاکت هاي مناقصه: اهواز امانيه خيابان ش�هيد منصفي ش�رکت توزیع نيروي 

برق خوزستان طبقه اول اتاق 109 
*  تاریخ گشایش پاکت هاي مناقصه: روز یكشنبه مورخ 95/06/21 ساعت 14

*  مبل�غ خری�د اس�ناد مناقص�ه 1/000/000 ری�ال واری�ز ب�ه حس�اب س�پهر ش�ماره 
0104978200007 نزد بانك صادرات اهواز شعبه دز

*  پيشنهاددهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده، تضمين هاي معتبر تسليم یا مبلغ مذکور را 
به حس�اب بانكي ش�رکت واریز و یا چك بانكي تضميني در وجه ش�رکت تهيه و حسب مورد 

ضمانت نامه  یا رسيد واریز وجه را ضميمه پيشنهاد به شرکت تسليم نماید. 
*  به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي کمتر از ميزان مقرر یا چك 

شخصي و نظایر آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
*  به پيشنهادهاي فاقد امضاء مخدوش و پيشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود 

مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
*  سایر اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق خوزستان

اطالعيه
تعيينحدبستر
رودخانهگرگر

نوبتاول

روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان

سازمان آب و برق خوزستان

رجوع به صفحه 3

 اردوغان:
اوضاع سوریه 

قلب انسان ها را 
به درد می آورد

کسانی که با نام اهلل و 
اسالم  آدم مي کشند  به 
سزای کارشان مي رسند

دامنه جنگ سوریه گسترده تر شد
عملیات مشترک ارتش ترکیه و 

مخالفان سوری علیه داعش


