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شركت فوالد خوزستان در نظر دارد عمليات تهيه، تعويض و 
انجام لوله هاي فرس�وده فوالدس�ازي خود را به مدت 12 ماه 
ب�ه ش�رح ذيل از طري�ق مناقصه به يكي از ش�ركت هايي كه 
داراي امكانات كافي، منابع انساني مناسب، سوابق و تجارب 
اجراي�ي مرتب�ط، كداقتص�ادي و گواه�ي صالحي�ت معتب�ر 

مي باشند واگذار نمايد.
از كليه داوطلبان ش�ركت در مناقصه دعوت مي شود با رعايت 
م�وارد ذيل در س�اعات اداري جهت اق�دام مقتضي به آدرس 
اهواز- كيلومتر 10 جاده اهواز- بندر امام خميني شركت فوالد 
خوزس�تان- واحد خريد خدمات- قراردادهاي خريد خدمات 
فن�ي )تلف�ن 2136412 و 2136413-0611 و دورن�گار 
2708144-0611 و Email:f.contract@ksc.ir اع�الم 
آمادگي(ي�ا پاي�گاه اطالع رس�اني WWW.KSC.ir( با ارائه 

معرفي نامه معتبر مراجعه فرمايند.
1(  ضمن كس�ب اطالعات الزم و اعالم آمادگي، پرسش�نامه 
جديد )اس�تعالم ارزيابي پيمانكاران( از پايگاه اطالع رس�اني 

فوق دريافت، تكميل و تا تاريخ 93/08/11 ارائه گردد.

2(  درياف�ت اس�ناد مناقصه)پ�س از تائيد واح�د ارزيابي فني 
پيمان�كاران( از تاري�خ 1393/08/20 به مدت دو روز در قبال 
ارائه اصل رسيد واريز مبلغ 500/000 ريال)غيرقابل استرداد( 

در وجه شركت فوالد خوزستان.
3(  تحويل پيشنهادات تا تاريخ 1393/09/01

م�ورخ  قيم�ت  پيش�نهاد  پ�اكات  گش�ايش  تاري�خ    )4
1393/09/02

5( مبلغ تضمين شركت در مناقصه 400/000/000 ريال
6(  نوع تضمين: 1(  ضمانتنامه معتبر بانكي 2(  چك تضميني و 

يا واريز مبلغ در وجه شركت فوالد خوزستان.
7(  شماره حساب هاي واريز وجه:

ال�ف(  حس�اب س�پهر 0100304453001 بان�ك صادرات 
شعبه مجتمع فوالد اهواز كد 3882 

ب(  حس�اب س�يبا 0102513186002 بان�ك مل�ي ش�عبه 
مجتمع فوالد اهواز كد 6532 

آگهيمناقصهعمومييكمرحلهاي
 شماره 52330240 نوبت اول

روابط عمومي شركت فوالد خوزستان

KSC

آگهيمناقصهعمومي
 براي شناسايي پيمانكاران واجدشرايط در شهر اهواز

ش�ركت هواپيمايي نفت ايران در نظر دارد تهيه غذاي روزانه )ناهار- ش�ام( مورد نياز پرس�نل اهواز خود را از طريق 
مناقصه عمومي به پيمانكار واجدشرايط واگذار نمايد، لذا بدينوسيله از كليه شركت ها، رستوران ها و اشخاص حقوقي 
حاضر در ش�هر اهواز و عالقه مند به همكاري دعوت مي نمايد تا نس�بت به ارس�ال س�وابق كاري مفيد خود از تاريخ 
انتش�ار اولي�ن آگه�ي به م�دت 15روز كاري )حداكثر تا تاريخ 93/08/11( به آدرس س�تاد ش�ركت واقع در تهران، 

شهرك اكباتان، فاز يك، بلوار شهيدنفيسي، پالك11، طبقه سوم، واحد پشتيباني اقدام نمايند.
ضمنا چنانچه اطالعات بيشتري مورد نياز باشد، مي توانيد با شماره تلفن 44641755-021 داخلي 326 
تماس حاصل نماييد.بديهي اس�ت ارس�ال اين اسناد هيچگونه مس�ووليتي براي شركت و حقي و ادعايي 

براي فرستنده ايجاد نمي نمايد.

آگهيمناقصهعمومي
 براي شناسايي پيمانكاران واجدشرايط در شهر اهواز

ش�ركت هواپيمايي نفت ايران در نظر دارد پيمانكاري خودروهاي س�واري مورد نياز خود را در ش�هر اهواز از 
طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران و ش�ركت هاي واجدش�رايط واگذار نمايد، لذا بدينوس�يله از متقاضيان 
حاضر در ش�هر اهواز دعوت مي ش�ود تا نس�بت به ارسال سوابق كاري مفيد خود از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت 15روز كاري )حداكثر تا تاريخ 93/08/11( به آدرس ستاد شركت واقع در تهران، شهرك اكباتان، 

فاز يك، بلوار شهيدنفيسي، پالك11، طبقه سوم، واحد پشتيباني اقدام نمايند.
ضمنا چنانچه اطالعات بيش�تري مورد نياز باش�د، مي توانيد با شماره تلفن 44641755-021 داخلي 326 
تماس حاصل نماييد.بديهي است ارسال اين اسناد هيچگونه مسووليتي براي شركت و حقي و ادعايي براي 

فرستنده ايجاد نمي نمايد.

جنابآقايمهندسبيژنعاليپور
انتصاب شايس�ته جنابعالي را به س�مت مديرعامل مناطق نفتخيز جنوب 

غالمحسين عباسي لركي- كرجتبريك مي گويم.
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 دست اندازهایی که آرامش 
بازار خودرو را بر هم زد

رنگ و بوی پاييزی 
در بازار خودرو

وزير بهداشت: هزينه درمان قربانيان اسيدپاشي بر عهده دولت است

واکنشائمهجمعهبهاسيدپاشيهاياصفهان
Pخطيب جمعه تهران:عوامل اسيدپاشی  هاي اخير باید به اشد مجازات برسند

Pخطيب جمعه بجنورد: اسيدپاشان یا متحجرند هستند یا مزدور
  Pخطيب جمعه اصفهان: اسيدپاشان دین و ایمان ندارند

در نشست علمی ویژه کنفرانس ملی رودخانه کارون عنوان شد ؛

وضعيت فعلی کارون فوق العاده بحرانی است

زیباکالم: به هر قدرتی که سرش به تنش می ارزید، مرگ گفتيد!
9
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پس از اقامه نماز توسط رهبر انقالب؛

 پيكر آيت اهلل مهدوی کنی 
به خاک سپرده شد

نگاهی دیگر به فاجعه اسيدپاشی در اصفهان

زخمي عميق که بر تاريخ »نصف جهان« نشست
دستور رئيس جمهور براي تسریع 

در شناسایي عامالن اسيدپاشي

ش�ركت س�هامي س�ازمان آب و برق خوزس�تان در نظر دارد پروژه 
»تعمي�ر و نگه�داري سيس�تم هاي برق�ي اماكن و س�اختمان هاي 
س�تادي س�ازمان آب و برق خوزس�تان« با ش�رايط ذيل را از طريق 

مناقصه به شركت واجدصالحيت واگذار نمايد. 
 لذا از شركت هاي واجدصالحيت دعوت مي شود با در دست داشتن 
اص�ل و تصوي�ر رتبه بندي )گواهينامه صالحي�ت پيمانكاري(، فيش 
واريز وجه به مبلغ 300/000 ريال كه مي بايس�ت از طريق دس�تگاه 
pos واقع در س�ازمان آب و برق خوزس�تان، طبقه س�وم، اتاق 355 
پرداخت گرديده و جهت خريد اس�ناد مناقصه از تاريخ 93/08/03 
لغاي�ت 93/08/11 از س�اعت 9صب�ح لغايت 15 ب�ه آدرس: اهواز، 
اتوبان گلس�تان، س�ازمان آب و برق خوزس�تان، ساختمان 6طبقه، 

طبقه دوم، مديريت قراردادها، اتاق 204 مراجعه نمايند.
آخرين موعد تحويل اسناد تكميل شده، ساعت 9 صبح روز دوشنبه 
م�ورخ 93/08/26 و مح�ل تحويل اس�ناد به آدرس: اه�واز، اتوبان 
گلس�تان، س�ازمان آب و ب�رق خوزس�تان، طبقه همك�ف، دبيرخانه 
مركزي مي باش�د. ضمنا در صورت نياز مي توانيد با شماره تلفن هاي 
3336223 و 3125077-0611 تم�اس حاص�ل نماييد، ش�رايط 

حاكم بر پروژه به شرح ذيل مي باشد:

1-  كارفرما: شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان
2-  دستگاه نظارت: 

                      مديريت مهندسي عمومي سازمان آب و برق خوزستان
3-  محل اجراي پروژه: استان خوزستان- شهرستان اهواز

4-  هزينه اجراي كار: 2/823/530/320ريال
5-  محل تامين اعتبار: اعتبارات جاري

6-  مدت اجراي كار: 12ماه
7-  رش�ته و پاي�ه كاري: حداقل پايه5 رش�ته نيرو)ب�رق( با ظرفيت 
كاري مج�از پيمانكاران براي ش�ركت در مناقص�ه، ارزيابي كيفي و 
ارجاع كار شماره 92/75873 مورخ 92/8/25 معاونت برنامه ريزي 

و نظارت راهبردي رئيس جمهور.
8-  تاري�خ و مح�ل بازگش�ايي پ�اكات مناقصه: روز دوش�نبه مورخ 

93/08/26 دفتر مديريت قراردادها )ساعت 10صبح(
9-  تضمين شركت در مناقصه:

                                                     به ميزان 201/176/516 ريال مي باشد.

آگهيمناقصهعمومي–  نوبتاول
)شماره مناقصه93/2871(

روابط عمومي شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان

م/الف 5/2075
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لغو 840 بورسيه؛ پيگيری قضایی مسووالن متخلف

  نتيجه نهايی بررسی بورسيه های غيرقانونی 
9

شرمن: مذاکرات بهترین فرصت براي رسيدن به توافق

کری: زمان برای توافق هسته ای کافی است
2
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انگيزه پيوستن دختران به داعش

مبارزه با داعش 
طوالني، پيچيده و 
دشوار خواهد بود
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یک کشور نه 
دوستان ثابت و 
نه دشمنان ثابت 
 دارد، بلکه 
منافع ملی تعيين 
می کنند دوستان 
و دشمنان چه 
کسانی هستند


