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سوم خرداد یادآور دالورانی است که خرمشهر 
را به خاک میهن باز گردانده و حقارتی بزرگ را به 
دشمن بعثی و 30 کشور حامی آن تحمیل کردند. 
چهارم خرداد نیز س��الروز مقاوم��ت مردم قهرمان 
دزف��ول در برابر موش��ک ب��اران ع��راق در دوران 
دفاع مقدس اس��ت که موجب شد این تاریخ به نام 
روز ملی مقاومت و پایداری در تقویم ثبت ش��ود. 
امام خمینی)ره( در پنجم اردیبهشت سال ۶۲ در 
پیام��ی به مردم دزفول فرمودند: ش��ما دزفولی ها 
امتحان دادید و از این امتحان خوب بیرون آمدید، 

شما ِدین خود را به اسالم ادا کردید.
حال این سوال مطرح می شود که چرا خرمشهر 
ب��ه اش��غال دش��من درآمد و چ��را دزف��ول صحنه 
موش��ک باران و جنایات رژیم بعثی شد.؟ هر چند که 
موقعیت جغرافیایی و قرار داشتن این شهرها در خط 
مقدم نبرد از دالیل توجه دش��من به آنها بوده اما در 
کنار این مس��ائل، مولفه ای بس مهم را می توان یافت 
که اگر چنین ضعفی وجود نداشت، دشمن هرگز به 
خود جرات نمی داد که بخواهد نگاه چپ به خرمشهر و 
دزفول و حتی یک وجب از خاک ایران داشته باشد. 

رژی��م بعث��ی در حالی از ت��وان و ظرفیت باالی 
موشک های غربی و شرقی برخوردار بود که در مقابل 
جمهوری اسالمی هیچگونه ظرفیت موشکی نداشته 
است. ائتالفی از 35 کش��ور با حمایت های گسترده 
مال��ی و تس��لیحاتی در کنار رژیم بع��ث علیه ملت 
ای��ران قرار گرفتند در حالی که همزمان مجموعه ای 
از تحریم های تس��لیحاتی و اقتصادی را برای به زانو 
در آوردن ای��ران تحمیل کردند. آنها حتی حاضر به 
فروش سیم خاردار به ایران نبودند چه رسد به فروش 
تسلیحات و ادوات نظامی. سوریه و در مواردی لیبی 
تنها کشورهایی بودند که در برابر این همه دشمنی، 
در کنار ایران بودند و زمینه ساز تامین بخش هایی از 
تس��لیحات دفاعی کش��ور بودند. دزفول در آن زمان 
نه صرف��ا به خاطر موقعیت جغرافیای��ی و یا روحیه 
انتقام جویانه صدام، بلکه به خاطر عدم برخورداری از 
تسلیحات موشکی، آماج حمالت گسترده دشمن قرار 
گرفت. شاید اگر آن روزها ایران دارای توان موشکی 
بود و پاس��خ موشک ها را با موشک می داد رژیم بعث 
دیگر جرات ادامه چنین جنایاتی را نمی داش��ت اما 
عدم وجود چنین توانی موجب گستاخی بیشتر ارتش 

بعثی و جنایات بی شمار آنها در دزفول شد. 
دزفول و خرمش��هر، و آنچه بر این س��رزمین ها 
گذشته بخشی از تاریخ و هویت مردمان ایران زمین 
است. سرزمین هایی که با تمام وجود در برابر تجاوزات 
ارتش بعثی و حامیانش قرار گرفتند و در راه انقالب و 
وطن از هیچ اقدامی فروگذار نبودند. مردمانی که با 
جان خویش در برابر دشمن ایستادند و چه قهرمانانه 
با پیروزی و سربلندی فاتحان ایستادگی و مقاومت 
ش��دند. با تمام این تفاس��یر مروری بر آنچه بر این 

مناطق گذشته چند درس مهم با خود دارد.
نخس��ت آنکه راهکار مقابله با تهدیدات دشمن 
ایستادگی و مقاومت است. حضور در صحنه و خالی 
نکردن میدان رمز پیروزی مردم دزفول و خرمشهر 
بوده اس��ت. آنها این پیام را با خود برای همیشه به 
همراه داش��تند که تنها راه به زانو درآوردن دشمن 
مقاومت اس��ت و نه سازش و مذاکره. مقاومت است 
که دش��من را با تمام توانش به زانور در آورده و در 
نهایت زمینه ساز پیروزی و سربلندی می شود و این 
راهی اس��ت که ن��ه تنه��ا در آن دوران که در حال 
حاضر و عصرهای آینده و در برابر تهدیدات دشمنان 
راهگش��ا خواهد بود. دوم آنک��ه آن روزها دزفول و 
خرمش��هر و امثالهم زیر آتش بودند چراکه کش��ور 
دارای ت��وان موش��کی نبود و دش��من از این ضعف 
ب��رای اهداف جنایت کارانه اش به��ره گرفت. بر این 
اس��اس راهکار جلوگیری از تکرار چنین روزهایی، 
توجه به توان موشکی و دفاعی کشور است. جوانان 
ای��ران زمین از دوران دفاع مق��دس تا به امروز برای 
تقویت توان دفاعی و موش��کی کشور تالش کرده و 
توانسته اند نام ایران را به عنوان قدرت برتر منطقه، 

آن هم با توان دفاعی بومی پرآوازه سازند.
 ای��ران هم��واره تاکید دارد که توان موش��کی 
آن جنب��ه دفاعی در برابر تهدی��دات را دارد چراکه 
نمی خواه��د آنچه ک��ه در دوران ص��دام علیه ایران 
صورت گرفت از سوی دیوانه ای دیگر در منطقه و یا 
فرامنطقه تکرار شود. چنانکه محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه در س��خنرانی خود در پنجاه و پنجمین 
کنفرانس امنیتی مونیخ در واکنش به تهدید فرانسه 
در مورد اعمال تحریم های موشکی عنوان کرد: »آن 
زمان که ما با جنگنده های فرانس��وی، تس��لیحات 
شیمیایی آلمانی،  تانک های انگلیسی و آواکس های 
آمریکایی و تس��لیحات روس��ی تحت حمله بودیم، 
زمانی که م��ا را موش��ک باران می کردند، هیچ کس 
کوچکترین ابزار دفاعی به م��ا نمی داد، نه پدافند و 
نه موشکی برای پاسخ. ظریف در ادامه گفت: همین 
امروز آیا کسی به ما سالح می فروشد؟ آیا کسی به ما 
جنگنده ای برای دفاع از خود می فروش��د؟ اگر مورد 
حمله قرار بگیریم قرار است با شمشیر از خود دفاع 

کنیم؟ ایران را بی دفاع نمی کنیم«
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8 میز منتقد

 رابطه گوشت منجمد
با سریال شهرزاد چیست؟!

سیاست روز مشاوره صندوق پول برای بهبود اقتصاد کشور را بررسی می کند؛

نسخه های خاله خرسی

ونده ای که چهل سال دست  به  دست می گردد! پر
حسن روانشید

وزنامه نگار پیشکسوت ر

ریاست محترم قوه قضاییه که پس از طی سال ها تالش و فعالیت در پست های حساس 
و کلیدی امروز یکی از حیاتی ترین آن ها را به دست گرفته و به نظر می رسد در صدد است تا 
چالش های موجود در آن را حل  و فصل کند بد نیست این چند سطر را به  عنوان مسطوره در 
این زمینه مطالعه کند تا شاید بتواند شاه کلیدی برای باز کردن گره های کور اما به  واقع آسان 
آن ها باشد. امروز اگر چه بارقه امید به قضاوت در ایران یکی از منزه ترین و پاک ترین عرصه ها 
را در دنیای بی در و دروازه سیر می کند اما به نظر می رسد باز هم با عدل اسالمی که الگوی 
انقالب در آن است نهفته به علت بعضی کج  سلیقگی ها تا حدودی فاصله دارد، زیرا چالش ها 
و تنش های تحمیل  شده از سوی دشمنان خارجی و کج اندیشان داخلی این فرصت را نداده 
تا بتوان قوانین مدون قضاوت در دین مبین اسالم را به  صورت کلی پیاده نمود اما شاید بشود 
یکی از دالیل وجود فشارهای موجود بر اقشار این جامعه را همین نقص دانست که مهمترین 

آن ها طول زمان دادرسی هاست که آن نیز برای خود دالیل به  ظاهر موجه دارد.
درست است که رأفت اسالمی را به  نوعی می توان تعامل در جامعه فرض نمود اما 
اگر قرار باشد گروهی معدود از این امتیاز سوء استفاده کرده و قضات را ابراز رأی قاطع 
به شک بیندازند قطعاً قضاوت ها طوالنی می شود و این سیر میزان پرونده ها را در صف 
انتظارها قرار می دهد و س��پری ش��دن زمان در این  باره می تواند هزینه های فراوانی را 
برای ش��اکی یا متشاکی و در نهایت قوه قضاییه داشته باشد تا با انبوهی از پرونده ها و 
هزاران انسان مستأصل و کمبود نیرو و قاضی روبه رو باشد که به  مرور زمان همه  چیز 

فرسوده و طرفین دار فانی را وداع می گویند. 
قوه قضاییه به معنای چشم و گوش جامعه ای است که بر رفتار آن ها قضاوت می کند بنا بر 
این باید متولی آن منتخب مقام معظم رهبری باشد تا عدل و داد را در جوامع اسالمی وسعت 
بخشد و دیگر ادیان را نیز متوجه نماید که قضاوت در دین مبین اسالم بر پایه اصول و انسانیت 
مطلق پایدار است بنابراین می طلبد تا این نهاد را که منزه و عاری از هر عیب و نقص است پایدار 
بر تصمیم گیری صحیح و سرعت عمل نماید تا به یاری خداوند متعال تالش هایش به  روز شود 
و فرصت طلبان نتوانند از حاکمیت مرور زمان در آن به نفع خود بهره  جویند حتی اگر طرفین 

پرونده یکی از ارگان ها و نهادها در دامنه دولت و نظام اسالمی باشند! 
هر آنچه از خدمات صادقانه شما در ادوار گذشته به یاد مانده نشان از پیگیری و تداوم و 
ممارست در کار است تا حق به حق دار برسد که سر و سامان دادن به امانات در آستان قدس 
رضوی و حراس��ت از نذورات آن و همچنین در دیون جاریه را می توان از تحوالت بی نظیر 
دانست که امروز رهبر بصیر انقالب اسالمی با شناخت کافی و وافی مسئولیت حساس ترین 
قوه نظام یعنی قضاییه را بر دوش پرتوان شما نهاده تا عالوه بر ایجاد تحول گذشته آن نیز 

واکاوی شود که اگر خدای ناخواسته قصوری در رد دیون شده به نحوی اصالح گردد. 
اگر چه بازگش��ت به گذشته بسیار س��نگین و نفس گیر است اما تمرینی است برای 
روز محش��ر که فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره و من یعمل مثقال ذرة شراً یره به حساب 
می آید و در توان شما هست تا قافله ساالر آن باشید و در اندک زمان خدمات این نهاد را 
به  روز رسانی نمایید که برای نمونه مشتی از خروار هنوز هم پرونده ای چهار برگی پس از 
گذشت چهل سال به  وسیله چرخ های حمل بار از این حوزه به آن حوزه برده نشود و چند 
بار رأی های ناقص و شکس��ته و دوباره بازخوانی و اعالم عدم صالحیت از این حوزه به آن 
حوزه نشود! از میزان این تعداد اهمال  کاری ها آماری در دست نیست اما می توان به  عنوان 
نمونه موردی را ارائه داد که کالسه ای به شماره پرونده 9309980351301117 و شماره 
بایگانی 951081 از اولین روزهای پس از انقالب اس��المی تاکنون مسیر دادگاه های اصل 

۴9 انقالب اصفهان و تهران و همچنین عادی و تجدیدنظر دست  به  دست گشته است.
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امیرعبداللهیان:

 آمریکا دست به حماقت
جنگ با ایران نمی زند
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آیت اهلل موحدی کرمانی:

فرش قرمز برای دشمنان 
فرهنگ پهن کرده ایم

2

تجدید آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى با ارزیابى ساده

روابط عمومى شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اهواز

دوم
بت 
نو

مناقصه گزار: شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ایران – منطقه اهواز
منطقه اهواز

 
http:iets.mporg.ir یا http://monaghese.niopdc.ir :و قابل برداشت از سایت هاى

متقاضیان شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد مناقصه مى بایست مبلغ 200/000 ریال (بصورت غیر قابل استرداد) به حساب شماره 9200040180 نزد بانک ملت با شناسه 40132 واریز و فیش مربوطه را جهت 
دریافت اسناد مناقصه به نشانى: اهواز ، میدان شهید بندر ، جنب سپاه پاسداران ، شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اهواز ، ساختمان ستاد واحد امور قراردادها تحویل و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار باید به مدت سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر و به مدت سه ماه نیز قابل تمدید باشد. تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مى بایست مطابق با فرمت تحویلى در اسناد 

مناقصه ارائه گردد.
شرایط متقاضیان و مدارك مورد نیاز:

1- ارائه تقاضاى کتبى جهت شرکت در مناقصه
2- ارائه گواهى تعیین صالحیت فعالیت (داراى اعتبار) از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعى که در آن مناقصه گر مجاز به فعالیت در بخش 1- خدمات عمومى 2- امور آشپزخانه و رستوران باشد. (کپى برابر اصل 

محضرى)
3- ارائه گواهینامه تائید صالحیت ایمنى پیمانکاران (داراى اعتبار) از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعى ( کپى برابر اصل محضرى)

توضیح اینکه تامین اعتبار گواهینامه هاى مورد اشاره در بندهاى 2 و 3 در طول مدت فرآیند تشریفات برگزارى مناقصه و اجراى کار ، الزم و به عهده شرکت کننده در مناقصه مى باشد.
4-  ارائه کپى برابر اصل محضرى از 1- کارت ملى و شناسنامه مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره 2- کلیه صفحات اساسنامه شرکت 3- آگهى تاسیس شرکت و آخرین آگهى تغییرات در روزنامه رسمى 4- کد اقتصادى 

و شناسه ملى الزامى است.
5- ارائه اصل گواهى امضا صادر شده از دفتر اسناد رسمى براى فرد یا افرادى که طبق اساسنامه و آگهى آخرین تغییرات (چاپ شده در روزنامه رسمى) مجاز به امضا اسناد تعهد آور مى باشند. 

6- ارائه گواهى حسن انجام کار به همراه قرارداد مربوطه در خصوص شرکتهایى که در سنوات گذشته یا جارى داراى قرارداد بوده یا هست الزامیست.
7- کلیه متقاضیانى که در شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اهواز در حال حاضر داراى 2 پیمان مى باشند مجاز به شرکت در این مناقصه نمى باشند.

8- کلیه صفحات فرم هاى پیش نویس قرارداد و شرح کارهاى مناقصه باید به امضاى تعهدآور (فرد مجاز طبق اساسنامه) برسد و در صورت تغییر امضاى فرد مجاز مى بایست گواهى امضاء ارائه گردد.
9- عدم ارائه مدارك فوق و یا عدم تحقق هر یک از شروط مندرج در این آگهى و سایر شرایط مندرج در اسناد مناقصه موجب رد صالحیت مناقصه گر خواهد شد.

10- وفق ماده 18 قانون برگزارى مناقصات در صورت تمایل مدیرعامل شرکت (یا نماینده ایشان با ارائه معرفى نامه) مى توانند در جلسه بازگشایى پاکات پیشنهاد نرخ حضور بهم رسانند.
11- کلیه پیمانکاران مى بایست حداقل تا 48 ساعت قبل از تحویل پاکات صورتجلسه توجیهى را دریافت و با علم وآگاهى کامل اعالم نرخ نمایند.

حداقل تعداد مناقصه گران جهت گشایش پاکات: دو مناقصه گر
تاریخ بازگشایى پاکات مناقصه تامین غذاى گرم روزانه کارکنان ناحیه اندیمشک: یکشنبه 98/03/26 ساعت 10 صبح

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/03/01  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/03/04
شماره مجوز: 1398,1189

شرکت ملى پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى ایران 

زمان جلسه 
توجیهى 

مهلت تحویل پاکات مناقصه 
بصورت الك و مهر به 
دبیرخانه منطقه

مهلت دریافت اسناد 
مناقصه

مدت اجراى 
قرارداد

مبلغ  تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار

مبلغ برآورد موضوع مناقصه ردیف

یکشنبه 
 98/03/19
ساعت 10 صبح
مکان: ناحیه 
اندیمشک

تا  تاریخ 98/03/25 از تاریخ چاپ نوبت دوم تا 
تاریخ 98/03/11

1 سال شمسى  251/000/000ریال   5/018/000/000
ریال

تامین غذاى گرم 
روزانه کارکنان 
ناحیه اندیمشک 

1

نوع تضمین: یکى از تضامین قابل قبول آیین نامه تضمین معامالت دولتى مصوب 94/09/22 و به مبلغ اعالمى فوق (در صورت واریز نقدى به شماره حساب جام دو طرفه 9200040180 با شناسه 40132 نزد 
بانک ملت) مى باشد. 

فراخوان نوبت اول 

شماره 3-98/ت

اداره کل نوسازى مدارس استان کرمان در اجراى آیین نامه اجرایى بند ج ماده 12 قانون برگزارى 
مناقصات در نظر دارد تجهیزات به شرح ذیل را با روش مناقصه عمومى دو مرحله اى از تولید 
کنندگان و شرکت هاى واجد شرایط خریدارى نماید. لذا از متقاضیان دعوت میشود از تاریخ 

چاپ فراخوان نوبت اول به مدت 3 روز به سامانه ستاد ایران مراجعه نمایند.

شناسه آگهى 479080

اداره کل نوسازى مدارس استان کرمان

تعداد - کاال
دستگاه

تعداد - کاال
دستگاه

تعداد - کاال
دستگاه

اسپیلت 18000 

سرد

اسپیلت 18000 30
سرد و گرم 
اینورتردار

اسپیلت 12000 15

سرد و گرم

10

50آبسرد کن 4 شیر100کولر آبى5000

اعتبار به مبلغ 15/025 میلیون ریال از طرح شماره 1801015017 اسناد خزانه اسالمى سررسید 99/2/24

مردم برای گرانی به روحانی حق می دهند!

 پوسترچسبانی
علیه اصولگرایان 
برای انتخابات 1400
 »گرانی« به جای مدیریت جهادی
و طرح تثبیت قیمت مجلس هفتم

 وعده هایی که به بهانه
عدم اختیارات تحقق نیافت

صفحه 3

 آمریکا به عراق در قبال ایران
معافیت تحریمی اعطا کرد؛

 شکست واشنگتن 
در سیاست اعمال فشار استعفا نخست وزیری انگلیس پس از چند دور شکست در برگزیت

ترزا مغلوب ترزا شد
خیز جانسون برای رسیدن به خانه شماره 10


