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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 
نوبت  دوم

ش�ركت فوالد اكس�ين خوزس�تان در نظر دارد انجام خدمات 
ذیل را براس�اس مش�خصات و شرایط كلی زیر از طریق مناقصه 
عمومی به صورت دو مرحله ای به پيمانكار واجدش�رایط واگذار 

نماید.
1-  ش�رح مختصر كار: تهيه مصالح و اج�رای عمليات احداث 

.)QC( پولپيت واحدكنترل كيفيت
2-  م�دت پيمان: مدت اجرای پيمان پنج/5 ماه از تاریخ ابالغ 

شروع به كار توسط كارفرما می باشد.
3-  دوره تضمين: دوره تضمين یكسال شمسی می باشد.

4-  مبلغ برآورد: مبلغ تقریبی برآورد طبق فهرست بهای 93، 
)1/644/764/583ریال( می باشد.

5-  مبل�غ پيش پرداخت: به ميزان 25درصد مبلغ كل قرارداد 
پيش پرداخت در نظر گرفته شده است.

6-  شرایط متقاضی:
1-6(  داشتن شخصيت حقوقی

2-6(  داشتن توانایی مالی جهت انجام خدمات این پيمان.
*  الزم به ذكر است شركت های متقاضی می بایست نسبت به 
دریافت پرسشنامه ارزیابی كيفی پيمانكاران به صورت حضوری 
 www.oxinsteel.ir و یا مراجعه به س�ایت شركت به نش�انی
قسمت امور قراردادها اقدام نموده و پس از تكميل فرم ارزیابی 
كيفی، می توانند ظرف مدت یك هفته از نشر آگهی نوبت دوم، 

ضمن ارائه درخواست كتبی همراه با مدارك مشروحه ذیل:
1-  گواهی تایيد صالحيت معتبر از اداره كار و امور اجتماعی و 

راهب�ردی  نظ�ارت  و  برنامه ری�زی  معاون�ت  از  رتبه بن�دی 
ریاست جمهوری.

2-  اساسنامه شركت و آخرین تغييرات مربوطه.
3-  فهرس�ت س�وابق كاری مفيد، معتب�ر و مرتبط با موضوع 

مناقصه با ارائه قراردادهای منعقده و ذكر مبالغ.
4-  ارائه شناسه ملی و كد اقتصادی.

5-  ارائه مداركی دال بر دارا بودن خط مش�ی و نظام مدیریت 
HSE

6-  ارائ�ه صورت ه�ای مالی حسابرس�ی ش�ده قب�ل از انعقاد 
قرارداد.

7-  گواهی تایيد صالحيت ایمنی از اداره كار و امور اجتماعی.
ب�ه آدرس: اهواز، كيلومتر 10 جاده اه�واز، بندر امام خمينی- 
كدپس�تی: 13111-61788 و صندوق پس�تی: 61775-1733 
شركت فوالد اكسين خوزستان- اداره امور قراردادها مراجعه و 

یا ارسال نمایند.
الزم به توضيح است: پس از بررسی مدارك مربوطه )ارزیابی 
فنی(، اسناد مناقصه به متقاضيان واجدشرایط تحویل خواهد 

شد.
تاریخ جلسه سایت ویزیت قبل از ارائه پيشنهاد می باشد.

بدیه�ی اس�ت ارائه س�وابق و م�دارك فوق هي�چ حقی برای 
متقاضيان ایجاد نخواهد كرد.

ضمن�ا متقاضيان می توانند جهت كس�ب اطالعات بيش�تر با 
شماره تلفن )7-32909106-061( تماس حاصل نمایند.

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

آگهی فراخوان 94/2 نوبت  دوم
*  نام دستگاه: شركت توزیع نيروی برق خوزستان

*  شناسایی پيمانكاران پشتيبانی و توسعه نرم افزار سيستم 
جامع مشتركين

*  مهلت دریافت اسناد فراخوان: 
                                                       از تاریخ 94/03/05 لغایت 94/03/10

*  محل دریافت اس�ناد فراخوان: اس�ناد مناقصه از طریق سایت 
خوزس�تان ب�رق  ني�روی  توزی�ع  ش�ركت   اینترنت�ی 
  www.tavanir.org.ir سایت شركت توانير www.kepdc.co.ir 
ی�ا پای�گاه مل�ی اطالع رس�انی http://iets.mporg.ir نيز قابل 

برداشت می باشد.
*  تاریخ تحویل پاكت های فراخوان: 

                                    تا پایان وقت اداری روز شنبه 94/03/23

*  محل تحویل پاكت های فراخوان:
 اهواز، امانيه خيابان شهيد منصفی شركت توزیع نيروی برق 

خوزستان، طبقه اول شركت اتاق 111
*  تاریخ گشایش پاكت های فراخوان: 

                                                 روز یكشنبه 1394/03/24 ساعت 15
*  به پيش�نهادهای فاقد امضاء، مخدوش و پيش�نهاداتی كه 
بع�د از انقض�اء مدت مقرر واصل ش�ود مطلق�ا ترتيب اثر داده 

نخواهد شد.
*  س�ایر اطالع�ات و جزئي�ات مربوطه در اس�ناد فراخوان 

مندرج است.
روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق خوزستان

آگهی فراخوان
 داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس اتحادیه 

صنف مكانیك، اتوسرویس و صنوف وابسته شهرستان اهواز

شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس اتحادیه:
1-  تابعیت جمهوری اسالمی ایران

2-  اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
2-  نداشتن سوءپیشینه كیفری موثر.

3-  عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشكستگی و افالس.
4-  عدم اعتیاد به مواد مخدر

5-  عدم اشتهار به فساد
6-  داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره اتحادیه.

7-  حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال.
8-  داشتن پروانه كسب معتبر دائم.

9-وثاقت و امانت
مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام:

1-  تصویر پروانه كسب به همراه اصل آن
2-  تصویر شناسنامه همراه صفحه توضیحات، تصویر كارت ملی)از هر كدام دوسری(

3- تصویر آخرین مدرك تحصیلی
4-  6 قطعه عكس 3 ×4 یا 6×4

فرصت تسلیم مدارك به سازمان صنعت و معدن و تجارت تا پایان وقت اداری روز 94/3/16 می باشد.

اتحادیه صنف مكانیك، اتوسرویس و صنوف وابسته

آگهي مزايده عمومي نوبت دوم
مدیریت شعب بانك كشاورزي خوزستان در نظر دارد همگي و تمامي یك قطعه زمین به مساحت 750 
مترمربع به شماره پالك هاي ثبتي هاي 1346/145 و 1346/158 واقع در بخش سه اهواز به نشاني: 

اهواز، خیابان انقالب، بین امیركبیر و ناصرخسرو جنوبي، به قیمت پایه 33/754/050/000 ریال )سي وسه میلیارد 
و هفتصد و پنجاه و چهار میلیون و پنجاه هزار ریال( از طریق مزایده عمومي و به صورت نقدي به فروش برساند. 

متقاضیان مي توانند جهت بازدید از ملك، كس�ب اطالعات بیش�تر و اخذ فرم ش�ركت در مزایده به مدیریت شعب 
بانك كش�اورزي اس�تان خوزس�تان مراجعه، س�پس پیش�نهادات خود را به همراه تكمیل فرم پیش�نهاد قیمت 
حداكثر ظرف س�ه روز پس از انتش�ار آگهي نوبت س�وم به مدیریت شعب بانك در استان خوزستان واحد حقوقي 
به نش�اني اهواز، بلوار گلس�تان، جنب خیابان 22بهمن از طریق پس�ت سفارش�ي ارس�ال و یا حضوري تس�لیم و 

مدیریت شعب بانك كشاورزي در استان خوزستانرسید دریافت نمایند.
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وزیر اطالعات اعالم كرد:

هسته های داعش
 در ایران شناسایی

و منهدم شدند
ارمغان داعش برای موصل چه بود؟

 اوضاع سوریه    بحراني تر شد

رییس كل بانك مركزي:  

كنترل تورم، اولویت 
اصلی بانك مركزی 

دولت یازدهم
 معادل ۹ سال بودجه عمرانی 

یارانه نقدی پرداخت شد
دلواپسان، دهن آمریكا را سرویس می كنند

تجمع غیرقانونی با 
سخنرانی بذرپاش!

روسيه برای تحويل 
اس۳۰۰ شرط گذاشت

استقبال گرم مردم گرگان از یادگار امام

عراقچی: بر همزمانی لغو تحریم ها توافق وجود دارد

ديدار مجدد ظريف و كري؛ امروز درژنو
سردار نقدی: تحریم ها تاثیری بر زندگی ما نداشته است

سیدحسن خمینی: برای مبارزه با فساد باید به آغوش مردم بازگردیم
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  ناطق نوری: سطح حوزه بسیار پایین آمده است                 
پاسخ وزیر نیرو  به مهم ترین دغدغه مردم 

خوزستان؛ »انتقال آب کارون«

 چیت چیان:  آب كارون را فقط براي 
مصارف شرب منتقل مي كنیم

 يک پرسش: وقتي شهرهاي خوزستان با مشکل جدي آب شرب 
مواجهند چرا آب را به هزاران کيلومتر دورتر منتقل مي کنيد؟

پوران درخشنده:  مساله اشتغال 
جوانان را جدی بگیرید

مسعودكیمیایي: بازیگری كه به 
استقالل برسد هنرمند شده است

بازیگر ایرانی در میان10خوش پوش برتر دنیا

»قصه ها«  در آستانه میلیاردی شدن 4129


