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سرمقاله
29اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت

سند افتخار ایرانیان

 ?غالمحسین دهدشتی
»اگر ملی ش��دن صنع��ت نفت خدمت بزرگی 
به ملت و مملکت ش��ده باید از آن کسی که اول 
این پیش��نهاد را نمود تشکر و سپاسگزاری کرد 
و آن کس ش��هید راه وطن دکتر حس��ین فاطمی 
اس��ت ک��ه روزی در خانه جن��اب آقای نریمان 
پیشنهاد خود را داد وعده ای از نمایندگان جبهه 
ملی حاضر در جلس��ه آن را باتفاق آرا تصویب 
نمودن��د رحم��ه ال��ه علیه ک��ه در تم��ام مدت 
هم��کاری با اینجانب حتی یک ترک اولی از آن 

بزرگوار دیده نش��د.« 
دکتر مصدق 29 اس��فند ماه سالروز ملی شدن 
صنایع نفت ایران و روزی پرشکوه است 66 سال 
از وقوع آن می گذرد و س��ند ج��اودان مبارزات 
ضد اس��تبدادی و ضد اس��تعماری مردم ایران به 
شمار می رود. نهضتی که به همت مردم و رهبری 
نخبگان سیاسی به رهبری دکتر مصدق و آیت اهلل 

کاشانی و جبهه ملی انجام گرفت. 
عرص��ه هزار رنگ گیتی جایگاه یکه تازی های 
موجودیست که با بروز هر صفت خود نقشی بر این 
هس��تی به یادگار می گ��ذارد. ابر مردی که صدای 
غرش او در دادگاه الهه هنوز هم طنین انداز اس��ت، 
ابر مردی که سال های عمر خویش را فدای آزادی 
و استقالل میهن نمود و هیچگاه شعاری جز این دو 
ن��ام ب��ر زبان نیاورد و تالش ج��ز در راه به حقیقت 
پیوس��تن این دو اص��ل انجام نداد. اب��ر مردی که 
پیش��وای نهضتی ش��د ک��ه ش��اگردان و مریدانی 
همچون جمال عبدالناصر، پاتریس لومومبا، جواهر 
لعل نهرو، احمد بن بال، احمد سوکارنو )که خود را 
شاگردان مصدق نامیده اند( از آن سر برون آوردند 
و از مص��ر تا چین گرفته ت��ا الجزایر و آفریقا هم با 
شعارها و پالکاردهایی با نام و عکس و شعارهای 
مصدق ج��الی وطن نمودند. مص��دق دیگرفقط 
فرزند ملت ایران نبود وی شخصیتی فراتر از ایران 
داش��ت آنگونه که حت��ی زنان و ک��ودکان برهنه 
آفریقای��ی نیز به خوبی او را می ش��ناختند. وی از 
ابتدای فعالیتش آنچنان...               ادامه در صفحه7
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 در حال��ی که رد ش��دن 
طرح تحقی��ق و تفحص از 
ش��هرداری در ته��ران در 
مجل��س تصویب نش��ده، 
 ابهامات درباره علت  رای 
منف��ی برخ��ی  نمایندگان 
بسیار سئوال برانگیز است.

در این رابطه...

اولین بح��ران طبیعی  در 
خوزس��تان وقوع س��یل در 
فروردین ماه و طغیان رودخانه 
دز بود که سبب شد یک هزار 
میلیاردتومان به کشاورزان 
خوزستانی در حوزه زراعت، 
و  طی��ور  دام،  باغبان��ی، 

زیرساخت ها خسارت...

درصورتارائهمستنداتواگذاری
تراکم10ميلياردیچهمیکنند؟
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وزی��ر کار ب��ا اش��اره به 
حداق��ل دریافتی س��ال 96 
کارگ��ران گف��ت: حداقل 
دس��تمزد س��ال 96 معادل 
١٤.٥ درصد افزایش یافت. 
عل��ی ربیعی افزایش حداقل 
دستمزد سال 9٣ را 2٥ درصد 

و با ملحقات ٣١ درصد...

افش��ین یداللهی شاعر 
عاش��قانه ها ک��ه ب��ا ترانه 
»می��وه  مجموعه ه��ای 
ممنوعه«، »مس��افری از 
هند« و »غریبانه« خاطرات 
زیادی را ب��رای مردم رقم 
زد، بر اثر س��انحه تصادف 

درگذشت... 

d فراخوان مناقصه عمومي یك مرحله اي نوبت دومc
شرکتشهركهايصنعتياستانخوزستاندرنظرداردبراساسقانونبرگزاريمناقصاتمصوبمجلسشوراياسالمي
وبهاس�تنادآیيننامهاجرایيهمينقانونوآیيننامهراهاندازيوفعاليتس�امانهتدارکاتالکترونيکيدولت،مصوبهيات
محترموزیرانفراخوانذیلراازطریقس�امانهتدارکاتالکترونيکيدولتبرگزارنماید.لذاازکليهواجدینش�رایطدعوت

ميشودنسبتبهخریداسنادوشرکتدرمناقصهدرموعدمقرراقدامفرمایند.
-موضوعمناقصه:تجدیدمناقصهتکميلفضايسبزبلواراصليفازدوموخيابانهاياطرافشهركصنعتياهواز2

-شمارهوتاریخمناقصه:95/20814مورخ:95/12/10
-مبلغبرآورداوليه:1/955/678/245ریال-منبعتاميناعتبار:داخلي

-مبلغتضمينشرکتدرفرآیندارجاعکار:97/785/000ریالطبقآیيننامهتضمينمعامالتدولتي
-مجوزوگواهيموردتایيد:حداقلپایه5رشته»آب«یا»کشاورزي«یا»تاسيساتوتجهيزات«

-تاریخانتشارمناقصهدرسامانهستادایران95/12/24ميباشد.
-مهلتزمانيدریافتاسنادمناقصهازسایت:ازساعت7/30مورخ95/12/24تاساعت16/00تاریخ96/01/05

-مهلتزمانارائهپيشنهاد:تاساعت16/00تاریخ96/01/15
-زمانبازگشایيپاکتها:ساعت12/00تاریخ96/01/16

-مهلتزمانياعتبارپيشنهاد:تاساعت16/00تاریخ96/04/15
-کليهمراحلبرگزاريمناقصهازدریافتاسنادمناقصهتاارائهپيشنهادمناقصهگرانوبازگشایيپاکتهاازطریقدرگاهسامانه
تدارکاتالکترونيکيدولت)ستاد(بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشدوالزماستمناقصهگراندرصورتعدم

عضویتقبلي،مراحلثبتنامدرسایتمذکورودریافتگواهيامضايالکترونيکيراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.
-اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدریافتاطالعاتبيشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپاکتهايالف:آدرس

وتلفن:اهواز،بلوارپاسداران،روبرويزیتونکارمندي،شرکتشهركهايصنعتيخوزستان،تلفن:34443003-5
-هزینهخریداسنادبرايهرمناقصهبهمبلغ100/000ریال)غيرقابلبرگشت(ميباشد.

-اینآگهيهمزمانبررويوبسایتبهآدرسwww.setadiran.irوwww.iets.mporg.irموجودميباشد.

شرکت شهرك هاي صنعتي خوزستان

d جناب آقاي حسين عسكري گراوندc
درگذشتمادربزرگگراميتان

راب�هجنابعال�يوخان�وادهمحترمت�ان
تسليتعرضنمودهوازدرگاهایزدمنان
ب�رايآنمرحومهغفرانواس�عهالهيو
برايبازماندگانمعززصبرواجرمسئلت

مينمایيم.
از طرف روزنامه کارون

رئيسجمهور:اميدواریمسال96
سالخوشبختیوسعادت

برایایرانيانباشد

نوروزباستانیمبارکباد
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