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ش�ركت گاز اس�تان خوزس�تان واق�ع در اه�واز- مي�دان 
ش�هيدبندر- ابت�داي بزرگ�راه اه�واز س�ربندر در نظ�ر دارد 
براساس قانون برگزاري مناقصات نسبت به برگزاري مناقصه 

عمومي به شرح زير اقدام نمايد.
موض�وع: نصب 700 انش�عاب پلي اتيلن روس�تاهاي مس�ير 

بامدژ، آلبونيس و... شهرستان الهايي و روستاهاي تابعه
مهلت ارائه اعالم آمادگي: 

       حداكثر 14 روز پس از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم
مهلت دريافت و تكميل اسناد استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران:

 حداكثر 14 روز پس از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم
نام و نشاني مديرطرح:

                          اهواز- مدير بهره برداري- ساختمان هفت طبقه
نحوه دريافت اسناد مناقصه: 

               حضوري و هزينه خريد آن 150000 ريال مي باشد.
محل توزيع اسناد: اهواز، ميدان شهيدبندر، شركت گاز استان 

خوزستان، امور پيمان ها، اتاق 111
تاريخ توزيع اسناد: 

                          10 روز كاري پس از اتمام مهلت اعالم آمادگي

ضمنا آگهي هاي اين ش�ركت در ش�بكه اطالع رساني شركت 
گاز استان خوزستان www.NIGC-KHGC.ir و همچنين 

پايگاه ملي مناقصات درج شده است.
تحويل اسناد مناقصه به مناقصه گران منوط به تكميل پرونده 

ارزيابي و تائيد كميته ارزيابي مي باشد.
تذكر مهم: داش�تن گواهي تعيين صالحيت رتبه بندي مرتبط 
ب�ا موضوع مناقص�ه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي 
رياس�ت محترم جمهوري و يا استانداري هاي مربوطه حسب 
مورد و نامه آخرين تغييرات آن شركت به همراه اعالم آمادگي 
و ذك�ر شناس�ه ملي حقوق�ي و ارائه كدپس�تي و تلفن تماس 

الزامي است.

آگهي فراخوان مناقصه عمومي 93/76
»يك مرحله اي- نوبت دوم«

روابط عمومي شركت گاز استان خوزستان

شركت گاز استان خوزستان

شماره مجوز: 297432

ش�ركت گاز اس�تان خوزس�تان واق�ع در اه�واز- مي�دان 
ش�هيدبندر- ابت�داي بزرگ�راه اه�واز س�ربندر در نظ�ر دارد 
براساس قانون برگزاري مناقصات نسبت به برگزاري مناقصه 

عمومي به شرح زير اقدام نمايد.
موضوع: احداث پارتيشن بندي ساختمان هفت طبقه

مهلت ارائه اعالم آمادگي: 
             حداكثر 14 روز پس از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم
مهلت دريافت و تكميل اسناد استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران:
             حداكثر 14 روز پس از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم

نام و نشاني مديرطرح: 
                                  اهواز- مدير مهندسي- ساختمان مهندسي

نحوه دريافت اسناد مناقصه: 
                   حضوري و هزينه خريد آن 150000 ريال مي باشد.

محل توزيع اسناد: اهواز، ميدان شهيدبندر، شركت گاز استان 
خوزستان، امور پيمان ها، اتاق 111

تاريخ توزيع اسناد:
                         10 روز كاري پس از اتمام مهلت اعالم آمادگي

ضمنا آگهي هاي اين ش�ركت در ش�بكه اطالع رساني شركت 
گاز استان خوزستان www.NIGC-KHGC.ir و همچنين 

پايگاه ملي مناقصات درج شده است.
تحويل اسناد مناقصه به مناقصه گران منوط به تكميل پرونده 

ارزيابي و تائيد كميته ارزيابي مي باشد.
تذكر مهم: داش�تن گواهي تعيين صالحيت رتبه بندي مرتبط 
ب�ا موضوع مناقص�ه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي 
رياس�ت محترم جمهوري و يا استانداري هاي مربوطه حسب 
مورد و نامه آخرين تغييرات آن شركت به همراه اعالم آمادگي 
و ذك�ر شناس�ه ملي حقوق�ي و ارائه كدپس�تي و تلفن تماس 

الزامي است.

آگهي فراخوان مناقصه عمومي 93/78
»يك مرحله اي- نوبت دوم«

روابط عمومي شركت گاز استان خوزستان

شركت گاز استان خوزستان

شماره مجوز: 297339

با امضاي توافقنامه تقسيم قدرت بين نامزدان ریاست جمهوری افغانستان

 اشرف غني احمد زي رئيس جمهور افغانستان شد

پيکر امام جمعه شميرانات امروز تشييع می شود

 اکرمي:  خطبه های  دعاگو 
برای برخی قابل پذیرش نبود

رئیس جمهور امروز 
به نیویورک می رود
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آيت اهلل سید محمد موسوی بجنوردی : به نام دين و خدا جنايت می كنند 

  داعش و القاعده بزرگ ترین
 ظلم را به اسالم کرده اند

انتقاد خاتمی از ترویج ریاکاری در جامعه

خاتمي: خطر تحجر از بی دینی بيشتر است
الریجانی: ایران عالقه ای به کرشمه های سیاسی آمریکا ندارد

نامه  زيباكالم به روحانی در خصوص ضرورت تنش زدايی با آمريكا

نامه معاون قوه قضايیه به وزير دولت روحانی؛

مهلت یک ماهه براي فيلتر واتس آپ، تانگو و وایبر
9

رئیس سازمان حفاظت محیط زيست:

 آاليندگی بنزين پتروشيمی  اثبات شد

اکبرترکان: پروژه ای که باید سال 
گذشته افتتاح می شد را با ۳ درصد 

پیشرفت تحویل دادند!
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آخرين اظهارات مرحوم دعاگو، 
روي تخت بیمارستان:

تریبون نماز جمعه را
 تندروها از آقای
 هاشمی گرفتند

اوباما: هیچ سربازی برای جنگ با داعش اعزام نمی شود

داعش سيگاری ها را ۳۰ ضربه شالق می زند

ش�ركت كش�ت و صنعت نيشكر هفت تپه در نظر دارد يك قلم 
ذغال كك به مقدار 800تن مورد نياز خود را )طبق مشخصات 
و شرايط مندرج در اسناد مناقصه( از طريق مناقصه عمومي با 

شرايط مشروحه ذيل خريداري نمايد.
1-  زمان دريافت اسناد مناقصه: 1393/06/24

2-  محل خريد اسناد:
الف(  هفت تپه، كيلومتر 50 جاده انديمشك به اهواز، مديريت 

امور بازرگاني واقع در محوطه صنعتي شركت
ب(  اهواز، بلوار گلستان بعد از ساختمان مركزي سازمان آب و 

برق خوزستان جنب تعاوني روستايي دفتر نيشكر هفت تپه 
ج(  ته�ران، يوس�ف آب�اد خيابان 64 پالك 10/1 طبقه س�وم 

واحد9
3-  مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد: 

ال�ف( في�ش واري�زي مبل�غ 50/000 ريال به حس�اب جاري 
2174062201004 نزد بانك ملي شعبه هفت تپه

ب(  واريز 150/000/000 ريال به عنوان س�پرده ش�ركت در 
مناقصه به حساب فوق

1-ب-  ضمانتنامه يا چك تضمين شده بانكي كه مدت اعتبار 

آن از سه ماه كمتر نباشد.
4-  آدرس تحويل اسناد: 

دفتر مديريت ش�ركت واقع در محوطه صنعتي ش�ركت يا به 
گونه اي با پس�ت سفارش�ي ارس�ال گردند كه تا وقت تعيين 

شده به دبيرخانه مركزي شركت واصل شوند.
5-  مهلت تحويل اسناد: 

ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 1393/07/08
6-  محل برگزاري مناقصه: 

دفتر امور بازرگاني شركت كشت وصنعت نيشكر هفت تپه
7-  زمان بازگشايي پاكت الف و ب: 

ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1393/07/08
8-  پرداخ�ت هزين�ه چاپ آگه�ي در روزنامه ب�ه عهده برنده 

مناقصه مي باشد.
9-  مدت اعتبار قيمت پيشنهادي تا زمان انعقاد قرارداد دو ماه 

مي باشد.
10- حضور پيش�نهاددهندگان در موقع باز كردن پيشنهادها 

در جلسه آزاد است.

آگهي  مناقصه  عمومي  ذغال كك 
شماره 1-93-17

شركت كشت و صنعت نیشكر هفت تپه

جناب آقاي مهندس سعید فیوضي
انتصاب شايسته حضرتعالي را به سمت فرماندار رامشير صميمانه تبريك 

                                                              عباس مدديعرض مي نمايم.

جناب آقاي مهندس سیدنوراله حسن زاده
انتصاب شايسته حضرتعالي به سمت رياست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

خوزستان را صميمانه تبريك عرض مي نمائيم.
                                                 هیات مديره شركت شیلنگ و لوله خوزستان

دعوت به همكاري
ج�ذب و تربي�ت نيروي انس�اني مش�اغل عملياتي ريلي 
لكوموتيوران�ي، متص�دي ترافيك و س�وزنباني؛ اطالعات 
 بيش�تر و ثبت نام در www.Railazmoon.com آخرين

     مهلت ثبت نام تا پايان روز 93/07/01 تمديد شد.
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