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پس از 41 روز

سرنوشت   خبرسازترین 
مفقود فاجعه منا مشخص شد

لزوم احياي کارون در برنامه ششم

رودخانه کارون از نظر 
کيفيت دچار مرگ شده است

یک چهارم نهایی جام حذفی؛

صعود استقالل 10 نفره
با معجز ه رحمتی
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اتقاد  از رانت ها در دولت گذشته

 نهاوندیان:  اقتصاد ایران 

در پسا تحریم ارتقا مي یابد
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رهبر  انقالب:

استفاده جناحی از نفوذ کار اشتباهی است
مسووالن و افراد مؤثر هدف پروژه نفوذند

آيت اهلل هاشمي رفسنجاني:

 می توان رونق
را  به خوزستان 

بازگرداند
انتخابات اسفندماه از سرنوشت سازترین 

انتخابات در تاریخ انقالب است، 
من هم انشاءاهلل می آیم

آگهي  مناقصه  عمومي

 دو مرحله اي شماره 94/30
ش�رکت توزیع نيروي برق اهواز در نظر دارد پروژه کاهش تلفات زیتون کارگري در 
حوزه عملياتي خود را به پيمانكار واجدشرایط از طریق مناقصه عمومي واگذار نماید.

-  ميزان س�پرده ش�رکت در مناقصه 226/500/000 ریال مي باشد که به صورت 
ضمانتنام�ه بانك�ي معتبر، چك تضمين ش�ده بانك�ي و یا وجه نقد حس�اب بانك 
تجارت ش�عبه ش�هيد چمران به ش�ماره 1028040020 به نام ش�رکت توزیع 

نيروي برق اهواز به مناقصه گزار تسليم گردد.
-  زمان و محل و نحوه دریافت اسناد: از تاریخ درج آخرین آگهي به مدت 5 روز با 
در دس�ت داش�تن فيش واریزي به مبلغ 200/000 ریال به حساب بانك صادرات 
ش�عبه فلك�ه اول کيانپارس به ش�ماره 0101821379002 ب�ه آدرس هاي زیر 

مراجعه نمایند:

WWW.AEPDCO.IR :پایگاه اینترنتي شرکت توزیع برق اهواز  -

WWW.TAVANIR.ORG.IR :پایگاه اینترنتي توانير  -

www.iets.mporg.ir پایگاه اینترنتي ملي اطالع رساني مناقصات  -
-  تلفن تماس: 06134490700- داخلي 3055

-  آخری�ن مهل�ت و مح�ل تحویل و بازگش�ایي پاکات: حداکثر تا س�اعت 15/30 
م�ورخ 94/09/23 به دبيرخانه مرکزي ش�رکت: اهواز، بلوار پاس�داران، روبروي 
بيمارس�تان ابوذر، جنب ش�هرك صنعتي تس�ليم گردد. بازگش�ایي راس ساعت 

14/30 مورخ 94/09/24 مي باشد.
-  به پيش�نهادهاي فاقد س�پرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي که بعد 

از انقضاء مدت مقرر واصل مي شود، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
-  هزینه آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه است.

-  سایر اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
امور تداركات

شرکت توزیع نيروي برق اهواز

نوبت دوم

بازگشت گشت ارشاد

گ�روه سياس�ي:   رئيس مجمع تش�خيص مصلحت نظام،گفت: مجم�ع در تدوین 
سياست های کلی نظام، مشاور رهبری معظم انقالب است و برای نظارت در اجرا هم 

رهبری وظيفه خویش را به مجمع تفویض کردند.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از دانشجویان دکترای رشته علوم سیاسی، 
در خصوص سؤال یکی دیگر از حاضران درباره انتخابات اسفند ماه و تصمیم خود، گفت: 
یکی از سرنوشت س��ازترین انتخابات در تاریخ انقاب اس��امی اس��ت و شرایط اجرا و 
نظارت باید به گونه ای باش��د که امید مردم را تقویت و جامعه را برای خلق یک حماس��ه 

سیاسی دیگر تشویق نماید و من هم ان شاءاهلل می آیم. 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سنگ اندازی در مسیر پیشرفت کشور با اهداف 
سیاسی و انتخاباتی را برخاف ادعاهای انقابی گری و دلسوزی برای نظام توصیف کرد 
و گفت: هر روز که در مس��یر توس��عه و پیش��رفت، تأخیر و تعلل ایجاد ش��ود، ضررهای 

فراوان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اخاقی متوجه کشور می شود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص مشکات مردم خوزستان و افزایش 
بی��کاری در آن اس��تان گف��ت: با توجه به زمین های مناس��ب و انج��ام کارهای زیربنایی 
مخصوصًا در مسائل آب و ّآبیاری و همچنین بازار بسیار خوب عراق، با یک برنامه ریزی 
درس��ت می توان رونق را به خوزس��تان برگرداند که البته مردم خوزستان امتحان خود را 

برای وفاداری به نظام پس داده اند. 5


