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ماهر خوزستان )مبتكر(
توليدكننده خرپاي ميلگردي 

»شاسي تيرچه صنعتي« 
بزرگترين و مجهزترين كارخانه توليد خرپاي ميلگردي در استان خوزستان

 داراي نشان استاندارد ملي ايران 2909-1 
و واحد كنترل كيفيت محصول

آدرس كارخانه: كيلومتر 5 جاده اهواز- مسجدسليمان، روبروي شهرداري شيبان

عالمت استاندارد نشانه مرغوبيت كاالست

تلفن: 0612-3272903-6                09161145892         
                            فكس: 0612-3272904

مشخصات خرپاي ميلگردي
*  ارتفاع از 10 تا 30 سانتيمتر                            *  طول خرپا از 1 متر تا 14 متر

*  زيگزاگ دوبل از 4 تا 6 ميليمتر                    *  قطر ميلگرد باال و پايين 8 تا 16 ميليمتر
*  اتصال اجزا با استفاده از جوش نقطه اي با دستگاه و ماشين آالت اتوماتيك

*  حداقل تنش ميلگرد مصرفي 4000 كيلوگرم بر سانتي  مترمربع
* وزن يك متر خرپا با توجه به قطر ميلگردهاي مصرفي

 از 900 گرم تا 5/200 كيلوگرم
*  ميلگردهاي مصرفي گرم نورد شده فابريك كارخانه A 3 و A 2 استاندارد 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: 

بازسازي و شبكه و انشعابات فلزي و پلي اتيلن شهرستان هاي 
اهواز)شرق( كارون و باوي و شهر و روستاهاي تابعه

تاريخ و مهلت تحويل استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران: 
            حداكثر 14 روز بعد از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم

نام و نشاني مديرطرح:
                                   اهواز- مدير مهندسي- ساختمان شماره 3

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

محل توزيع اسناد:
 اهواز، ميدان ش�هيدبندر، ش�ركت گاز استان خوزستان، امور 

قراردادها، اتاق 113
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 با 
موض�وع مناقص�ه از معاون�ت برنامه ريزي و نظ�ارت راهبردي 
رياست محترم جمهوري و يا استانداري هاي مربوطه و يا داشتن 
گواهي تعيين صالحيت از اداره كار و امور اجتماعي كه شامل كد 
فعالي�ت بند7 )امور بهره برداري از تاسيس�ات و نظائر آن( نامه 
آخرين تغييرات آن شركت به همراه اعالم آمادگي و ذكر شناسه 

ملي حقوقي و ارائه كدپستي و تلفن تماس الزامي است.

آگهي فراخوان مناقصه عمومي 93/101
يك مرحله اي- نوبت اول  

روابط عمومي شركت گاز استان خوزستان

شماره مجوز: 346192

شركت گازاستان خوزستان

آگهي مناقصه عمومي شماره 93/131-07-350
1-  موض�وع مناقص�ه: خري�د ملزومات آبياري ش�امل اتصال، 

بست رابط، گيره انتهايي و پانچ لوله هاي هيدروفلوم
2-  نام دستگاه مناقصه گزار: 

                                            شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي
3-  مهل�ت ف�روش اس�ناد: از م�ورخ 93/07/28 لغاي�ت 

93/08/07 به مدت 10 روز)به غير از روزهاي تعطيل(
4-  مهلت تحويل پاكات: پايان وقت اداري مورخ 93/08/12

5-  تاريخ بازگشايي پاكات:
                                      ساعت 10 صبح مورخ 93/08/14

6-  سپرده شركت در مناقصه: 20/000/000ريال
7-  نش�اني محل فروش اس�ناد: اهواز، كيلومتر 25 جاده آبادان، 

ش�ركت كش�ت و صنعت دعبل خزاعي مديريت بازرگاني، اداره 
قرارداده�ا تلف�ن تم�اس 95و3431093-0611 و نماب�ر 

0611-3431090
ارائه فيش واريزي به مبلغ 200/000 ريال به حس�اب سپهر 
0102862066005 بانك صادرات شعبه توسعه نيشكر در 
وجه ش�ركت كشت و صنعت دعبل خزاعي جهت خريد اسناد 

الزامي است.
جهت اطالعات بيشتر و دريافت اسناد به سايت
 WWW.dk-sugarcane.ir مراجعه نماييد. 

ضمن�ا هزينه چاپ آگه�ي در روزنامه به عه�ده برنده مناقصه 
خواهد بود.

شركت كشت و صنعت دعبل خزاعي

مديرعامل محترم شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

جناب آقاي مهندس بيژن عاليپور
انتصاب بحق و شايسته جنابعالي كه نشان از لياقت شما دارد را 
صميمانه تبريك عرض مي نماي�م و آرزوي موفقيت روزافزون 

                                                                 ايمان سعيديبراي جنابعالي مسئلت دارم.

هواي اسيدي اصفهان؛ 
تمام شيشه ها باالست

 امام جمعه اصفهان اسيدپاشي ها
را محكوم كرد

حجت االسالم رهبر:  من نگفتم كه امر به معروف فراتر از لساني باشد

دولت مخالف طرح آمران به معروف نمايندگان مجلس است؛

نامه دولت به مجلس درباره طرح امربه معروف
گروه سياسي:  سخنگوی وزارت کش��ور، از نامه وزارت کش��ور به علی 
الریجانی رئيس مجلس د رباره طرح امر به معروف خبر د اد  و گفت: اميد واریم 

با نظر مساعد  مجلس و هيات رئيسه این طرح به کميسيون برگرد د .
 حسينعلی اميری  د ر مورد  طرح آمران به معروف و ناهيان از منکر که د ر 
مجل��س مطرح است، گفت: وزارت کش��ور د ر م��ورد  این طرح بحث های 
کارش��ناسی مفصل و مبس��وطی د ارد  و وزیر کشوز نيز نظرات کارشناسی 
وزارت را د ر 3 صفحه به رئيس مجلس اعالم کرد .او اظهار اميد واری کرد  

که با نظر مساعد  مجلس و هيات رئيسه این طرح به کميسيون برگرد د  تا با 
نظرات کارشناسی، د قت بيشتر و شنيد ن نقطه نظرات مختلف بررسی شود .

کليات طرح نمایند گان مجلس برای  حمایت از آمران به معروف و ناهيان 
از منک��ر 15 مه��ر د ر مجلس مورد  تصویب قرار گرفت. بنا بر این طرح هيچ 
فرد  یا نهاد ی حق ند ارد  مانع از اجرای امر به معروف و نهی از منکر بشود  و 
د ر ص��ورت ب��روز د رگيری د ر این زمينه، مجازات کس��انی که عليه امر به 
معروف کنند گان اقد امی کنند  سختگيرانه خواهد  بود .به سازمان بس��يج هم 

این وظيفه د اد ه شد ه که افراد ی را برای انجام امر به معروف و نهی از منکر 
سازماند ه��ی کند .همچنين مطابق بخش��ی از این طرح، ای��ن اختيار به ستاد  
احي��ای ام��ر به معروف و نهی از منکر د اد ه ش��د ه که برای تجمع  عليه آنچه 

نمایند گان منکرهای موجود  د ر جامعه خواند ه اند ، مجوز صاد ر کند .
اما د ولت مخالف این طرح است. انصاری، معاون پارلمانی رئيس جمهور،  
د ر انتقاد  از این مساله گفت: د ر این صورت تکليف وزارت کشور چيست؟ 

اگر ناامنی به وجود  آید  چه کسی پاسخگوی آن خواهد  بود ؟

 عراقچی :  
تمديد مذاكرات 

در دستور كار 
طرفين قرار ندارد

اینکه می توانیم به توافق 
برسیم هنوز مشخص 

نیست

كردها همچنان از 

كوبانی دفاع می كنند
عراق نیازمند كمک  

برای مبارزه با داعش

 نصراهلل: جنگ سوريه

 3 سال ديگر طول مي كشد
3

2

8

واكنش غرویان به اظهارات جنتي؛

 مال و جان افراد 
حساس ترين امور د ر مباحث

فقهي و قضائي هستند 

راغفر تشریح كرد:

   هزينه های سنگين
  ميراث درآمد عظيم نفتی

 دولت احمدی نژاد
98

7

موسسه مطالعاتي اقتصاد ایران گزارش داد: 

سايه فالكت از سر ايرانيان دور مي شود

4

بحران آب و چالش هاي فرارو

پيامد هاي انتقال آب و سه د ليل مهم براي توقف آن 
بوي بد اهواز تاكي ادامه مي یابد؟


