
 فراکسیون     امید    
در مجلس دهم

 تشکیل  می شود

برجام تنها با اجرای
تعهدات  مستحکم

خواهد شد

ضرب َشصت »زنانه« مجلس دهم نسبت به 9 دوره قبل؛ 17 بانو به مجلس راه یافتند

پیروزی دوم »لیست امید«

 3672  
سال بیست ویکم

یکشنبه12 اردیبهشت 1395
یکم می  2016 
23رجب 1437

12 صفحه  1000 تومان
)در خوزستان 500 تومان(
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ویترین

2

واکنش آمریکا به نامه ظریف

درخواست ظریف  براي 
اجراي تعهدات برجام

قدیمىترین تکه جهان کشف شد!

درمان سرطان با اختراع 
دانشمند ایرانی ناسا

اهوازی ها هم رای حزبى دادند

 خانه تکانی اهوازی ها
 در مجلس دهم
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گروه سیاس�ی: ترکیب جدید بهارس�تان مش�خص ش�د و نامزدهای معتدل و  
اصالح طلب )لیست امید(توانستند اکثریت مجلس دهم را از آن خود کنند. 

نتیج��ه انتخاب��ات حکای��ت از آن دارد که م��ردم، پس از انتخابات ریاس��ت 
جمهوری س��ال 92 و روی کار آمدن دولت روحانی، رویکرد دولت در مسائل 
داخلی و بین المللی را قبول داش��ته و با کنار گذاش��تن چهره های تندرو از خانه 
ملت، خواهان فراگیری آرامش و ثبات در جامعه هستند. اصالح طلبان و حامیان 
دولت که در هفتم اسفند ماه نیز پیروزی قابل مالحظه ای را به دست آورده بودند، 

ب��رای تکمی��ل پیروزی خ��ود دور دوم انتخابات را جدی گرفت��ه و با رایزنی با 
نامزدهای مس��تقل راه یافته به دور دوم س��عی در جذب آنان کردند تا از این طریق 
بتوانند اکثریت خود در مجلس آتی را به تثبیت برس��انند.  از این رو از 49 نامزد 
مس��تقل راه یافته به دور دوم، 14نفر مورد حمایت لیس��ت امید و 17 نفر نیز مورد 
حمایت شورای ائتالف اصولگرایان بودند. مابقی نیز همچنان ترجیح دادند که در دور 
دوم نیز به صورت مستقل در این انتخابات حضور یابند. طبق آمارها،از 68 کرسی 
مرحله دوم انتخابات، 38 کرسی آن به لیست امید، 19 کرسی نصیب اصولگرایان 

و 10 کرسی نیز به دست  مستقل ها افتاده است.  با احتساب نتایج دور اول می توان 
گفت که در مجموع 122 نفر از لیس��ت امید وارد مجلس دهم ش��ده اند. س��هم 
اصولگرایان در مجلس آینده 84 کرسی است و 82 نفر هم به صورت مستقل وارد 
شده اند. از نکات حائز اهمیت در این دوره مجلس راه یافتن تعداد باالی زنان نسبت 
به ادوار گذش��ته اس��ت.  در مرحله اول با احتساب مینو خالقی 14 نفر وارد مجلس 
ش��ده  اند و در این مرحله نیز حضور 4 زن دیگر در مجلس دهم قطعی ش��ده اس��ت، 
ضمن اینکه 216 نماینده کنونی مجلس هم  حذف شدند. ..           صفحه 9 را بخوانید
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اخراج آقا معلم از سایپا؛

این پرسپولیس بدون جام 
هم قهرمان است

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نظر دارد مناقصات مشروحه در جدول ذیل را به شرکت های واجدشرایط واگذار نماید.

                  آگهی فراخوان عمومی نوبت اول

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

نوع مناقصه

یك مرحله ای

یك مرحله ای

دو مرحله ای

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه)ریال(

97/667/250

85/185/600

75/000/000

عنوان مناقصه

امور خدمات و تنظیفات بیمارستان طالقانی اهواز به صورت حجمی

امور خدمات و تنظیفات مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی به صورت حجمی

خرید یك دستگاه فیکوویترکتومی جهت شبکه بهداشت و درمان ایذه

ردیف

1

2

3

نوع تضمین ش�رکت در فراخوان: ضمانتنامه بانکی به نام دانش�گاه علوم پزش�کی اهواز و یا فیش بانکی واریز وجه نقد به ش�ماره حس�اب 
1335408974با شناسه 20000801182 نزد بانك ملت شعبه علوم پزشکی اهواز

دریافت اس�ناد مناقصه: برای دانلود اس�ناد و ش�رکت در مناقصه ثبت نام در س�ایت Tender.ajums.ac.ir الزامی است. پرداخت هزینه 
خرید اسناد به صورت اینترنتی از طریق سایت قابل انجام می باشد. در صورت تمایل به پرداخت دستی )حضور در بانك( مبلغ 300/000 
ریال به شماره حساب 2178372357003 نزد بانك ملی ایران شعبه اهواز به نام مدیریت خدمات پشتیبانی واریز نموده واطالعات فیش 

واریزی را در سایت ثبت نمائید.
مهلت دریافت اسناد از سایت: از تاریخ 95/02/12 تا پایان وقت اداری مورخ: 95/02/14

مهلت تحویل پاکات پیشنهادی: 95/02/15 تا پایان وقت اداری مورخ: 95/02/25
تاریخ و محل گشایش پیشنهادات: 95/02/26 از ساعت 10 صبح در دفتر مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی

محل تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه: اهواز، ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه، طبقه سوم مدیریت حراست دانشگاه
تلفن: 33337079-061 و 33367559-061                                                                                                                        م/الف 5/576

شرکت گاز استان خوزستان واقع در اهواز- میدان شهیدبندر- 
ابت�داي بزرگ�راه اه�واز س�ربندر در نظر دارد براس�اس قانون 
برگزاري مناقصات نسبت به برگزاري مناقصه عمومي به شرح 

زیر اقدام نماید.
موضوع: 79 کیلومتر مسیر شبکه گازرسانی به دهستان جفال و 

محور صنعتی دارخوین در شهرستان شادگان
مهلت ارائه اعالم آمادگي: 

               حداکثر 14 روز پس از تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم
مهلت دریافت و تکمیل اسناد استعالم ارزیابي کیفي مناقصه گران: 

حداکثر 14 روز پس از تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم
نام و نشاني مدیرطرح:

                                  اهواز- مدیرمهندسی- ساختمان مهندسی
نحوه دریافت اسناد مناقصه: 

              حضوري و هزینه خرید آن 150000 ریال مي باشد.
محل توزیع اسناد: اهواز، میدان شهیدبندر، شرکت گاز استان 

خوزستان، امور پیمان ها، اتاق 111
تاریخ توزیع اسناد:

  10 روز کاري پس از اتمام مهلت اعالم آمادگي

ضمنا آگهي هاي این شرکت در شبکه اطالع رساني شرکت گاز 
اس�تان خوزس�تان www.NIGC-KHGC.ir و همچنی�ن 

پایگاه ملي مناقصات درج شده است.
تحویل اس�ناد مناقصه به مناقصه گران منوط به تکمیل پرونده 

ارزیابي و تائید کمیته ارزیابي مي باشد.
تذکر مهم: داشتن گواهي تعیین صالحیت رتبه بندي مرتبط با 
موض�وع مناقص�ه از معاون�ت برنامه ریزي و نظ�ارت راهبردي 
ریاس�ت محترم جمهوري و یا اس�تانداري هاي مربوطه حسب 
مورد و نامه آخرین تغییرات آن شرکت به همراه اعالم آمادگي و 
ذکر شناسه ملي حقوقي و ارائه کدپستي و تلفن تماس الزامي ا

ست.                                           شماره مجوز: 574 . 1395

               آگهی فراخوان  مناقصه  عمومی 95/16
                       »یك مرحله ای- نوبت اول«

روابط عمومي شركت گاز استان خوزستان

شرکت گازاستان خوزستان

مدیری�ت درم�ان تامی�ن اجتماع�ی اس�تان خوزس�تان در نظ�ر دارد انج�ام خدمات 
س�رویس های ایاب و ذهاب پرسنل و پزشکان بیمارستان امیرالمومنین)ع( اهواز را از 

طریق مناقصه به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقوقی که دارای گواهی صالحیت قانونی از اداره کار و امور اجتماعی مرتبط با موضوع 
مناقصه، دعوت به عمل می آید از تاریخ نش�ر آگهی اول 1395/02/08 جهت دریافت اوراق مناقصه به 
نش�انی: اهواز، س�پیدار، سه راهی صنایع، بیمارس�تان امیرالمومنین)ع( اهواز، واحد امور اداری مراجعه و 

پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری تاریخ مندرج در شرایط مناقصه تحویل و رسید اخذ نمایند.
ضمانت نامه شرکت در مناقصه: -/600/000/000 ریال می باشد.

توزیع اسناد مناقصه از: 95/02/08 لغایت 95/02/14
مهلت تحویل پیشنهادات: 95/02/15 لغایت 95/02/25

تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت 10 صبح مورخه 95/02/27

          آگهی دوم  مناقصه  نوبت اول

روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خوزستان

ش�رکت مدیریت تولید و بهره برداری س�د و نیروگاه کارون 3 برق آبی در نظر دارد جهت س�ال 1395 عملیات زیر را از 
طریق مناقصه به پیمانکاران واجدشرایط واگذار نماید. لذا از شرکت هایی که دارای تعیین صالحیت و طرح طبقه بندی 

مش�اغل مورد تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین س�ابقه کار مرتبط می باش�ند، دعوت به عمل می آورد. فروش اس�ناد مناقصه از 
تاریخ 95/02/12 لغایت 95/02/16 به مدت 5 روز کاری

هزینه خرید اسناد مناقصه به مبلغ 400/000 ریال می باشد. محل فروش اسناد دفتر امور قراردادهای شرکت می باشد. »متقاضی خرید اسناد 
مناقصه می باید مبلغ فوق را به حساب شماره 0110166838003 نزد بانك ملی به نام شرکت مدیریت تولید و بهره برداری از سد و نیروگاه 
کارون 3 برق آبی واریز نماید.«آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ساعت 14 مورخ 95/02/26 می باشد. بازگشایی پاکات در تاریخ 95/02/27 

راس ساعت 13 در ساختمان اداری شرکت صورت می پذیرد.

           آگهی مناقصه  عمومی نوبت اول

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون 3 برق آبی

شرکت مدیریت تولید و بهره برداری 
سد و نیروگاه کارون 3 برق آبی)سهامی خاص(

تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

387/194/500

مبلغ برآوردی )ریال(

8/273/150/000

عنوان مناقصه

خرید غذای پرسنل

ردیف

1

قابل ذکر است هزینه چاپ آگهی در روزنامه در دو نوبت به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
آدرس شرکت: استان خوزستان- شهرستان ایذه 28 کیلومتری جاده ایذه  شهرکرد- شرکت مدیریت تولید و بهره برداری از 

سد و نیروگاه کارون 3 برق آبی.
تلفن تماس: 06143631910-06143626028

راهپیمایی روز کارگر در تهران پس از 8  سال


