
الریجاني: مذاکره کنندگان به گفت وگو با ایران راضی هستند

 وزیر دفاع: ایران حضور بیگانگان 
را  در منطقه تحمل نمی کند
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هاشمی: احزاب  از مشاجرات کینه توزانه بپرهیزند

انتقاد وزیر ارشاد از دروغگویی راحت 
رسانه های برخوردار از بودجه عمومی
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بحران آوارگان سوری به نقطه اي خطرناک رسید؛

تخریب مجسمه های قدیمی 
موزه موصل توسط داعش
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پرونده گرانی بنزین ۹۴بسته شد؛

وزیر کار:  دولت برای نفت۴۰و ۷۵ 
دالری سناریوهای جداگانه دارد
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کشتي فرنگي: جوانان فداي ستاره ها نشوند

درخشان: عضو کوچکی از پرسپولیس 
هستم نه فرگوسن
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ایوبی: سال ۹۴ سکوت نمي کنیم

هنرمند دیگري که به خانه ابدي رفت؛ 
سرطان مانند سرماخوردگي شده است
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روابط عمومي مديريت درمان تامين اجتماعي خوزستان

مدیری�ت درم�ان تامی�ن اجتماع�ي اس�تان خوزس�تان در نظ�ر دارد انج�ام خدم�ات 
سرویس هاي ایاب و ذهاب بیمارستان امیرالمومنین)ع( اهواز و مراکز تابعه را از طریق 

مناقصه به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید.
 لذا از کلیه متقاضیان )اش�خاص حقوقي( که داراي گواهي صالحیت قانوني و س�وابق 
کاري مرتبط مي باشند، دعوت به عمل مي آید ظرف مدت یك هفته از تاریخ نشر آگهي 
اول 1393/12/۰۴ جهت دریافت اوراق مناقصه به نش�اني: اهواز، س�پیدار، س�ه راهي 
صنایع، بیمارس�تان امیرالمومنین)ع(، واحد امور اداري مراجعه و پیش�نهادات خود را تا 

پایان وقت اداري تاریخ مندرج در شرایط مناقصه تحویل و رسید اخذ نمایند.
ضمنا ضمانتنامه شرکت در مناقصه -/2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مي باشد.

آگهي دوم مناقصه نوبت دوم
مديريت درمان استان خوزستان 

بانك مسکن
BANK MASKAN

قابل توجه   مجتمع سازان، انبوه سازان و فعاالن بخش مسكن 

دريافت تسهيالت  همزمان    با رسوب حساب جاري 

براي كسب اطالعات بيشتر به شعب بانك مسكن مراجعه كنيد
www.Bank-maskan.ir

مدیریت شعب خوزستان

روابط عمومي شرکت گاز استان خوزستان

ش�رکت گاز اس�تان خوزس�تان واقع در اهواز- میدان ش�هید 
بن�در- ابتداي بزرگراه اهواز س�ربندر درنظر دارد جهت خرید 
کاالي مورد نیاز نسبت به برگزاري مناقصه به شرح زیر اقدام 

نماید:
موض�وع: خری�د چک�ش تخریب�ي تقاض�اي 3۷1-3۷۵-

 3۰398933۷۰
تاری�خ و مهل�ت تحویل اع�الم آمادگي و ارائ�ه رزومه کاري و 

مدارك متقاضي: 
             حداکثر 1۴ روز بعد از تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم

نام و نشاني مدیر طرح:
                                 اهواز- رئیس امور کاال- ساختمان امور کاال

نحوه دریافت اسنادمناقصه:
              حضوري و هزینه خرید آن 1۵۰۰۰۰ ریال مي باشد.

محل توزیع اس�ناد: اهواز- میدان ش�هید بندر- ش�رکت گاز 
استان خوزستان- امور قراردادها- اتاق 113

تاریخ توزیع اسناد: ۵ روز پس از اتمام  مهلت اعالم آمادگي
ضمنا آگهي هاي این ش�رکت در ش�بکه اطالع رساني شرکت 

گاز استان خوزستان www.NIGC-KHGC.ir و همچنین 
پایگاه ملي مناقصات درج شده است.

ارائ�ه رزوم�ه کاري متقاض�ي و تکمیل پرسش�نامه اس�تعالم 
ارزیاب�ي ب�ه هم�راه اعالم آمادگي و ذکر شناس�ه مل�ي و ارائه 
آدرس دقیق پس�تي، کدپستي، تلفن تماس و دورنگار الزامي 

مي باشد.
تذکر مهم: تا قبل از گش�ایش پاکات پیش�نهادات، ارزیابي 
مناقصه گ�ران انج�ام خواه�د ش�د و فقط پاکات پیش�نهاد 
مناقصه گران�ي ک�ه در ارزیابي مناقصه مربوطه تائید ش�وند 
گش�وده خواهد ش�د و پاکات سایر مناقصه گران عینا مسترد 

مي گردد.
                                                                   شماره مجوز: 1336 . 1393

آگهي فراخوان مناقصه عمومي 92/195
شرکت گازاستان خوزستانيك مرحله اي- نوبت اول

اصالحيه
ب�ا توج�ه به ع�دم چاپ روزنام�ه کارون در تاریخ 93/12/۷ بدینوس�یله آگهي  مدیریت 

درمان استان خوزستان نوبت پنجشنبه در تاریخ شنبه 93/12/9 چاپ گردید.
                                                                                                                                   روزنامه کارون
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ديدار رييس جمهور با مراجع تقليد قم
آیت اهلل مکارم شیرازی: دولت یازدهم وارث مشکالت فراواني از گذشته است

آیت اهلل وحیدي خراساني: روحاني یکی از بهترین روسای جمهوری است
آیت اهلل جوادي آملي:  برای ادامه توفیقات دولت دعا می کنیم 

فاطمه معتمدآریا و  عادل فردوسی پور در اهواز: 

همه باید در مراقبت از 
»کارون« تالش کنیم

کری: مخالف تحریم های جدید علیه ایران هستم
دیدار مجدد کری و ظریف این هفته در سوئیس؛
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امام جمعه موقت تهران:

آخرین گام ها در مذاکرات  
در حال برداشته شدن است
صالحي: به خوبي از منافع ملي و اصل 

صنعت هسته اي دفاع کرده ایم
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