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رئيس بانك ملت شعبه شهيد چمران )كيانپارس اهواز(

جناب آقاي ياسين سعيدزاده
مصيب�ت وارده را به ش�ما تس�ليت عرض 
نم�وده و بقا عمر بازمان�دگان را از خداوند 

منان مسئلت مي نماييم.
                                                                        جمعي از مشتريان شعبه

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 
نوبت اول

*  مناقصه گذار: شركت توزيع نيروي برق خوزستان

*  موضوع:

روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق خوزستان

مبلغ سپرده شركت در مناقصه)ريال(

62/000/000

مبلغ برآورد پروژه)ريال(

622/080/000

موضوع مناقصه

پروژه پايش و اسكن اوراق مشتركين ديماندي

 )عمومي/ يك مرحله اي(

شماره مناقصه

93-40

*  مهلت دريافت اسناد مناقصه:
            از تاريخ 93/05/06 لغايت 93/05/13

*  محل دريافت اسناد مناقصه:
*  الف: اهواز امانيه خيابان شهيد منصفي شركت 
توزي�ع نيروي برق خوزس�تان طبق�ه دوم اتاق 
201 ام�ور تداركات و انبارها تلفن تماس جهت 

دريافت اطالعات 0611-3334039
*  اسناد مناقصه از طريق سايت اينترنتي

 شركت توزيع نيروي برق خوزستان
 www.kepdc.co.ir 

سايت شركت توانير
 www.tavanir.org.ir 

يا پايگاه ملي اطالع رساني
 http://iets.mporg.ir 

نيز قابل برداشت مي باشد.
*  تاريخ تحويل پاكت هاي مناقصه:

     تا پايان وقت اداري روز  شنبه 93/05/25
*  محل تحوي�ل پاكت هاي مناقصه: اهواز امانيه 
خيابان شهيد منصفي شركت توزيع نيروي برق 

خوزستان دبيرخانه شركت اتاق 101 

*  تاري�خ گش�ايش پاكت ه�اي مناقص�ه: روز 
يكشنبه 93/05/26 ساعت 15

*  مبلغ خريد اسناد مناقصه:
 200/000 ري�ال واريز به حس�اب س�پهر 
ش�ماره 0104978200007 ن�زد بان�ك 

صادرات اهواز شعبه دز
*  پيش�نهاددهنده مكل�ف اس�ت مع�ادل مبلغ 
س�پرده، تضمين ه�اي معتبر تس�ليم ي�ا مبلغ 
مذك�ور را ب�ه حس�اب بانكي ش�ركت واريز و 
ضمانتنام�ه  ي�ا رس�يد واري�ز وج�ه را ضميمه 

پيشنهاد به شركت تسليم نمايد. 
*  ب�ه پيش�نهادهاي فاق�د س�پرده، س�پرده هاي 
مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر يا چك 

شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
*  ب�ه پيش�نهادهاي فاق�د امض�اء مخ�دوش و 
پيش�نهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل 

شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
*  س�اير اطالعات و جزئيات مربوطه در اس�ناد 

مناقصه مندرج است.

بدينوس�يله از كليه اعضاي محترم سازمان جهت شركت در مجمع 
عمومي عادي س�اليانه )نوبت دوم( كه راس س�اعت 9 صبح روز جمعه 93/05/24 در 

محل تاالر مهر )بلوار لشكر( برگزار مي شود دعوت به عمل آيد.
دستور جلسه:

الف(  استماع گزارش عملكرد ساالنه هيات مديره منتهي به پايان اسفندماه 1392
ب(  تصويب ترازنامه مالي منتهي به پايان سال 1392

ج( انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل سازمان
د(  بررسي تصميم نسبت به ساير امور كه در صالحيت مجمع عمومي است.

مجمع  عمومي  عادي  ساليانه
 سازمان نظام مهندسي ساختمان خوزستان

 1393 )نوبت دوم(

هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان خوزستان

سازمان نظام مهندسي ساختمان

استان خوزستان

جناب آقاي مهندس محمدمهدي زارعي

انتصاب شايسته جنابعالي را به سمت 
معاونت مدير فني شركت ملي مناطق 
نفتخي�ز جنوب تبريك عرض نموده و 
توفي�ق روزاف�زون حضرتعال�ي را در 
مق�ام و مس�ووليت جدي�د از درگاه 

خداوند متعال خواهانيم.
از طرف شركت آهاران

گ��روه اقتصادي: يك عضو ناظر مجلس در س��تاد 
مبارزه با مفاس��د اقتصادی با اشاره به وجود 80 هزار 
میلیارد تومان معوقات بانکی، خاطرنشان کرد: ممکن 
اس��ت 10 تا 5 هزار میلیارد تومان از اين رقم بدهی 3 
تا 4 هزار نفر باش��د اما اکثريت معوقات بانکی متعلق 
ب��ه 600 نفر اس��ت و حتی در اين میان کس��ی وجود 
دارد ک��ه 3000 میلی��ارد تومان بده��ی بانکی دارد. 

ع��زت اهلل يوس��فیان مال در گفت وگو با ايس��ناافزود: در 
ش��رايطی که افراد ع��ادی برای گرفتن ي��ك وام چهار 
میلیونی از بانك ها نیازمند طی مراحل س��ختگیرانه ای 
هستند افرادی ظرف يك هفته 50 تا 1000 میلیارد تومان 
وام می گیرند. طبعا اينها افرادی را در بانك ها دارند. کدام 
واحد تولیدی در ايران وجود دارد که هزار میلیارد تومان 
قیمت داشته باشد؟ با اين پول می توان چهار خودروسازی 

راه  انداخ��ت. وی درباره عدم تمايل برخی بانك ها برای 
بازپس گیری معوقاتشان تاکید کرد: اغلب کسانی که وام 
کالن می گیرند از ابتدا کارش��ان خالف اس��ت. مثال در 
گذاش��تن وثیقه ممکن است ملکی به قیمت 10 میلیارد 
تومان را برايش��ان 100 میلیارد تومان محاسبه کنند. در 
چنین شرايطی اگر افراد وام شان را پس ندهند بانك بايد 
يقه آنها را بگیرد و حداقل وثیقه ای که گذاش��ته ش��ده را 
ضبط کند اما ارزش واقعی ملکی که به وثیقه گذاش��ته 

شده آنقدر نیست که در کارشناسی ها تعیین شده است.

بانک ها راضی به انتشار اسامی بدهکاران نیستند

گروه فرهنگي:  عطر دل انگيز ايمان در دل ها به 
مشام می رسد. گلبوته های صبر و مبارزه با نفس 

در جان ها شکفته می شود.
 روز عید فطر همه چیز رنگ و بوی خدايی دارد. هر 
چه اعمال نیك، تقوا و پرهیزکاری انسان بیشتر باشد، 
در روز عید به خدا نزديك تر و عطر و بوی عید برای 
او دلپذيرتر اس��ت. عید فطر زمان ش��کفتن گل های 
ايم��ان در دل و جان انس��ان اس��ت. تحف��ه خداوند به 
مؤمنانی است که با سالح روزه به غبارروبی خانه دل 
پرداخته اند. آنان که پلیدی را از جان خود بیرون رانده 
ان��د و به جای آن اخ��الص و ايمان را جايگزين کرده 
اند. آری عید سعید فطر روز تولد دوباره انسان است.

روز درياف��ت عی��دی ي��ك ماه بندگ��ی خدا فرا 
می رسد و مؤمنان که از وداع با ماه مبارک رمضان 
اندوهناک و از قبولی يك ماه بندگی خرس��ندند، به 
ش��کرانه يك ماه روزه داری نماز عید سعید فطر را 

با شکوه هرچه بیشتر برگزار می کنند.
باقر آل  طه از رس��ول اهلل)ص( نقل کرده اس��ت که 
آن حضرت فرمود: هنگامی که روز اول ش��وال فرا 
می رس��د، من��ادی ن��دا می دهد، ای مؤمن��ان! برای 
درياف��ت جوايز و پاداش های خود بش��تابید؛ آن گاه 

ام��ام)ع( فرمود: جايزه های خداوند مانند جايزه های 
پادشاهان نیس��ت،)يعنی جايزه او بس��یار بزرگ و 

معنوی و قبولی طاعات و رضوان الهی است(.
خداون��د برخ��ی از روزها را نس��بت به روزهای 
ديگر پربرکت و نورانی ساخته است. زندگی انسان 
آمیخته از خوش��ی ها و س��ختی ه��ا و موفقیت ها و 
ناکامی ها اس��ت. در کنار ديگ��ر روزها اعیاد الهی 
مانند س��تاره های زيبا می درخشند.خداوند در روز 
عی��د، دِر رحمت خوي��ش را به روی تمامی بندگان 
می گش��ايد از اين رو انس��ان های گنهکار فرصت 
اين را دارند تا از بخش��ش و رحمت الهی بهره مند 
ش��وند. گويی روح انس��ان دوباره جوان می گردد و 

رايحه خوشبوی الهی در کالبدش دمیده می شود.
رمضان به پايان رس��ید و اينك روزی اس��ت که 
بايد نتیجه يك ماه روزه و عبادت را جشن گرفت و 
چ��ه نتیج��ه ای زيباتر از اين ک��ه غنچه های فطرت 
انس��ان در سپیده عید فطر، شکوفا شود و جان انسان 
در فض��ای معطرش به پ��رواز درآيد. عید فطر، عید 
فطرت اس��ت. روزی است که انسان به فطرت پاک 
خ��ود باز می گردد و به ش��کرانه اين بازگش��ت، به 

ستايش باری تعالی به جشن و سرور می پردازد.

عید فطر روز تولد دوباره انسان

از اين فوتبال چند سرباز بیرون  مي آيد؟

ليگ فوتبال ايران چندمين ليگ 
پرتماشاگر در دنياست؟

خطرات گردوغبار با سيگار برابري مي كند

  اعالم كشف چاه نفت در فرودگاه اهواز؛ نفس كشیدن ممنوع

نرخ دالر در سه ماه اول امسال 9 درصد افت كرد

 کاهش 25 درصدی قیمت سکه
8نرخ های بلیت قطار فعال افزایش نمی یابد

مطهري: حرمت روحانیت و ابهت نظام  
در دوره احمدی نژاد شکسته شد

9

6

نفت خوزستان؛ 
ثروتي براي مردم يا 

بالي جانشان؟
4

فرصتي تاریخی براي پایان دادن به یک فصل طوالنی

ظريف: تحميل در 
توافق، ممکن نيست
2

بعضی ها افکار ناقص خود را به اسالم تعمیم می دهند

 هاشمي: تبعیض جنسیتی
 در اسالم معنا ندارد
برخي متحجرانه زن را محبوس در خانه می دانند
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