
مرتضی الویری:

تندروها در 
اقلیت هستند اما 

تریبون  دارند
ممنوع الخبری خاتمی، جاذبه او را بیشتر کرد

روحانی کاندیدای اصالح طلبان نیست
 کاندیدای مورد حمایتشان است

قابل توجه خوانندگان گرامی روزنامه
شماره بعدی کارون شنبه 3 مهرماه منتشر می شود

با تبریك عید س�عید غدیر و با توجه به روزهای پایانی تابس�تان 95، 
روزنامه كارون روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته منتشر نخواهد 
ش�د و انشاءاله روز شنبه  سوم مهرماه با شماره بعدی روزنامه در خدمت 

شما خوانندگان و همراهان عزیز و همیشگی خواهیم بود.

 3784  
سال بیست ودوم

دوشنبه29  شهریور 1395
19  سپتامبر 2016 

17  ذی الحجه 1437
12 صفحه  1000 تومان

)در خوزستان 500 تومان(

رهب��ر انق��اب  با اش��اره به 
برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه 
علت پیشرفت برخی کشورها، 
جمع آوری سازمان های نظامی 
آنها بوده اس��ت، تأکید کردند: 
باور این س��خنان از کسانی که 
به آنها نسبت داده شده، بسیار 

سخت است...

کنوکارپوس تا همین چهار 
س��ال پیش از محب��وب ترین 
گیاهان وارداتی خوزستان بود تا 
جایی ک��ه ش��هرداری ها آن را 
معجزه فضای سبز جنوب نامیده 
بودند.حاال بعد از حدود یک دهه 
به عنوان متهم ردیف اول تنگی 
نفس های پائیزی شناخته شده... 

ما مردمان تنهایي ش��ده ایم.
دوستي هایمان دیگر از جنس 
قدیم نیست.شکننده شده است 
و یا بهتر بگویم نمایشي است.
کمت��ر مي توان رفیقي را یافت 
که از جنس حقیقت باشد.بیشتر 
رفاقت ه��ا در ح��رف خاصه 

مي شوند.تا جایي که...

وکیل  پرونده کیارستمی در 
جلس��ه بررس��ی پرونده فوت 
عباس کیارس��تمی اظهار کرد:   
سئوال اصلی ما این است که چرا 
عملی که طبق گفته  پزش��کان 
عمل راحتی بوده است تبدیل به 
4 عم��ل در 26 روز برای یک 

فرد 76 ساله می شود؟...
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سرمقاله

مذاکره باآمریکا نه تنها فایده 
ندارد، بلکه ضرر هم دارد

بجای مبارزه با آالیندگی  نفتی به 
جان درختان بی نوای  اهواز افتادند!

درباره رفاقت در میان ما؛
مردمان تنهایي شده ایم! 

صدور کیفرخواست جدید 
برای پرونده کیارستمی

پارادوكس اقتصاد برای دولت
?اقباله   هیئتی

دول��ت روحانی در حالی وارد س��ال پایانی از 
دوره چهارس��اله شده که منتقدان، کارشناسان و 
مردم بیش��ترین انتق��اد را از روند کند اصاحات 
اقتصادی وعده داده شده توسط رئیس جمهو دارند. 
ای��ن انتقادات در حالی صورت می گیرد که دولت 
از زمان��ی که تص��دی امور را بر عهده گرفت که 
چالش های جدی اقتصادی همچون تحریم، کاهش 
درآمده��ای نفتی و عدم تمایل س��رمایه گذاران 

داخلی و خارجی از جمله آنها بوده است.
پس از توافق هسته ای و به نتیجه رسیدن برجام 
هن��وز آنگونه که باید آث��ار و نتایج تغییرات در 
عرصه بحران زده اقتصاد کش��ور مشهود نیست. 
یک��ی از عمده ترین دالیل این موضوع ش��کاف 
عظیمی اس��ت که در دولت های نهم و دهم میان 
ای��ران و جهان به وجود آم��د. در این میان توافق 
بانکی FATF که از س��ال های پیش از آغاز به 
کار دولت یازدهم مقدمات اجرایش آماده شده و 
حتی به تصویب ش��ورای نگهبان رسیده و بنا به 
تایید بس��یاری از کارشناسان می تواند از عوامل 
اصلی بازگشت شرکت های سرمایه گذار خارجی 
به کشور باشد، درگیر بازی های سیاسی شده و به 
جای اس��تقبال از آن که هدف اصلی اش مبارزه با 
پولشویی است جبهه گیری های گسترده مانع از 
امضاء اجرای آن شده است.اظهارنظر چهره های 
سیاس��ی از تریبون های مذهبی درباره آن گایه 
دولت را به دنبال داشته است. دولتی ها به درستی 
گایه می کنند که جای بحث های علمی پیچیده 
همچون FATFتریبون های نماز جمعه نیست و 
محافل تخصصی باید در این باره اظهارنظر کنند.

پارادوکس��ی که در این قضی��ه وجود دارد ابتدا 
انتقادها از وضعیت نامناس��ب اقتصادی است که 
دولت یازدهم می��راث دار آن بوده و توقع به جایی 
که از دولت برای سروسامان دادن به آن وجود دارد 
اما از س��وی دیگر دس��ت دولت برای بسیاری از 
اقدام��ات ک��ه موجب رفع مش��کات اقتصادی 
گسترده می شود بسته است و کوچک ترین حرکتی 
برای اصاح س��اختارها با مخالفت های سیاس��ی 
روبرو می شوند. اینجاست که اصاحات به دربسته 
می خورد و اقدامات اساس��ی برای حل مشکات 

باتکلیف و منتقدان همچنان در حال انتقاد...
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Wiring industries  Co
مجهزترین کارخانه تولید 

خرپای صنعتی )تیرچه( در استان خوزستان
تحویل در اسرع وقت

آدرس كارخانه: كیلومتر 5 جاده اهواز- مسجدسلیمان، روبروی شهرداری شیبان

فاكس: 36572904-061 واحد فروش: 061-36572903-6

0930-849-5612           0916-114-5892

.

واحد نمونه صنعتی سال 94
استان خوزستان

 در تولید خرپای
 فوالدی)تیرچه- صنعتی(

غدیر، تجلّی اراده خداوند، مکّمل باور ما و نقطه تأّملی در تاریخ ... 
عید سعید غدیرخم بر مسلمانان جهان مبارك باد

d  آگهی فراخوان  مناقصه  عمومیc
یك مرحله ای نوبت اول )شماره فراخوان: 274(

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان به عنوان دستگاه مناقصه گزار 
در نظ�ر دارد پ�روژه »انج�ام خدم�ات بهره ب�رداری، تعمی�ر و نگه�داری 
ایستگاه های آب و هواشناسی 96-95« را با شرایط ذیل از طریق فراخوان 

مناقصه به شرکت واجدصالحیت واگذار نماید.
*  محل اجرای پروژه: استان خوزستان و استان های همجوار.

*  منبع تامین اعتبار: منابع داخلی)جاری(.
* رتبه بندی مورد نیاز: شرکت های خدماتی دارای گواهی صالحیت اداره کار و امور اجتماعي

*  مدارك الزم: معرفي نامه، کپي گواهي صالحیت اداره کار و  همراه داش�تن 
مهر ش�رکت به همراه نش�انی، تلفن ثابت، همراه و نمابر که در معرفی نامه 
درج ش�ده باش�د و رس�ید واریز وجه جهت خرید اس�ناد مناقصه و اس�ناد 
فراخ�وان ب�ه مبل�غ 500/000 ری�ال )پانصد هزار ریال( توس�ط دس�تگاه 

کارت خوان )پوز( طبقه سوم ساختمان شش طبقه آب و برق، اتاق 355.
*  محل دریافت اس�ناد فراخوان و مناقصه: اهواز، بلوار گلس�تان، ساختمان 

6طبقه سازمان آب و برق خوزستان، طبقه دوم، دفتر قراردادها، اتاق 215.
*  برآورد اولیه: 26/969/741/772 ریال

*  مبلغ سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1/348/500/000 ریال.
*  آخرین مهلت فروش اسناد مناقصه و فراخوان: تا پایان وقت اداری 

مورخ 95/07/10

*  زمان سایت ویزیت: مورخ 95/07/13 ساعت 10 دفتر قراردادها.
*  آخری�ن موعد تحویل اس�ناد تکمیل ش�ده مناقصه واس�ناد 
ارزیاب�ی کیفی و محل تس�لیم پاکت ها: آخ�ر وقت اداری مورخ 
95/07/24 آدرس: اه�واز، بلوار گلس�تان، س�اختمان 6 طبقه 
س�ازمان آب و برق خوزس�تان، طبقه همکف، دبیرخانه شرکت 

سهامی سازمان آب و برق خوزستان.
*  بازگش�ایی پ�اکات مناقص�ه )ال�ف- ب- ج(: روز سه ش�نبه م�ورخ 

95/07/27 ساعت 10
*  توضیح�ات: ش�رکت های متقاض�ی بایس�تی پاکت حاوی اس�ناد 
مناقصه )الف- ب – ج( و پاکت حاوی اسناد و مدارك ارزیابی کیفی را 
به صورت جداگانه و همزمان تحویل نمایند. قبل از گش�ایش پاکات 
پیشنهادات )مناقصه(، ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام خواهد شد و 
فق�ط پ�اکات پیش�نهاد مناقصه گرانی ک�ه در ارزیاب�ی کیفی مناقصه 
مربوطه تایید و حد نصاب امتیاز را کسب نموده باشند، گشوده خواهد 
ش�د و پاکات سایر مناقصه گران عینا مسترد خواهد شد. ضمنا هزینه 

خرید اسناد قابل برگشت نمی باشد.

روابط عمومی شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان 

سازمان آب و برق خوزستان

d 95-03 آگهی مزایده عمومی شماره c
  شرکت لوح سبز جنوب )سهامی عام( در نظر دارد اقالم ضایعاتی به شرح 
و مقادیر تقریبی جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به صورت کلی و یا به 
تفکیك ردیف های مورد نیاز متقاضیان به فروش برس�اند. متقاضیان جهت 
ش�رکت در مزای�ده، خری�د اس�ناد و بازدی�د از تاری�خ 95/06/29 لغای�ت 
95/07/07 همه روزه از س�اعت 8 صبح الی 15 به نش�انی شوشتر، منطقه 
شعیبیه، محوطه شرکت کشت و صنعت امام خمینی)ره(، شرکت لوح سبز 

جنوب، اداره خرید و قراردادها مراجعه نمایند.
*  خرید اسناد: واریز و تسلیم فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال.

*  تضمین ش�رکت در مزایده کل اقالم: واریز مبلغ 300/000/000 ریال به 
حس�اب جاری شماره 30165489 نزد بانك کشاورزی شعبه بلوار گلستان 
ب�ه ن�ام ش�رکت لوح س�بز جن�وب و ارائه اصل فی�ش واریزی ب�ه دبیرخانه 

کمیسیون معامالت.
*  تضمی�ن ش�رکت در مزای�ده ب�ه تفکیك اقالم: بن�ا به تع�داد ردیف اقالم 

درخواستی حین خرید اسناد تعیین می گردد.
*  در مقابل فروش، وجه نقد دریافت خواهد شد.

*  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده درج است.
*  محل تحویل: انبار شرکت لوح سبز جنوب

*  هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
تلفن تماس: 061-33137461

شرکت لوح سبز جنوب

مقدار

300/000

1/000

10/000

500

10

13/000

60

240

20

واحد

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

عدد

عدد

لیتر

حلقه

تعداد

شاخه

شرح اقالم ضایعاتی و مستعمل

آهن آالت

آلومینیوم

لوله و ورق استیل و گالوانیزه

بشکه های پالستیکی و فلزی

انواع قرقره های چوبی و فلزی

روغن سوخته

الستیك چرخ کامیون

باطری UPS مستعمل

لوله پلی اتیلن " 14 ، " 3، پلیکا " 8

ردیف
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شركت لوح سبز جنوب 
)سهامی عام( 

مرگ تلخ 
ورزشکار 
 ای�رانی 
در ریو 

10

پایان تراژیک پارالمپیک
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آمریکا مسوولیت حمله به مواضع ارتش سوریه را بر عهده گرفت

دعوای نمایندگان روسیه 
و آمریکا بر سر سوریه
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