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گفت و گو با آقای صدا و سیما

آرش قلعه گالب
اش��اره: در پی بی طرفی کامل آقای صدا و س��یما در تبلیغات برای کاندیداهای 
ریاس��ت جمه��وری و عدال��ت صوتی و تصوی��ری این آقای بی غ��رض! یکی از 
خبرنگاران مغرض یکی از خبرگزاری های تردید افکن، گفت و گویی را با ایشان 
انجام داده اس��ت که ش��ما را به بخش کوتاه و سانس��ور نشده ای از این گفت و گو 

جلب می نماییم! 
خبرنگار: در ابتدا جا دارد یک خسته نباشید حسابی به شما بگوییم، واقعا 
که دست مریزاد! این گروه نامزدهای 1+7 در این مدت رمقی دیگر برای شما 
باقی نگذاشته اند، من به سهم و زعم خودم و از جانب همه ی مردم ایران از 

شما بابت این همه عدالت صوتی و تصویری سپاسگزارم!
آقای صدا و س��یما: همین س��پاس و تش��کر مردم و شماست که انگیزه ی هر چه 

بیشتر را در من برای عدالت تصویری و صوتی ایجاد می کند!
خبرنگار: حامیان یکی از کاندیداها معتقدند که این روزها در صدا و سیما 
تنها به هفت تن از نامزدها امکان تبلیغات برابر داده می شود و کاندید آن ها 

چندان مورد توجه شما قرار نگرفته است!
آقای صدا و سیما: این بی انصافی محض است! من همه ی تالش شبانه روزی ام این 
است که همه ی نامزدها و مردم عدالت من را با پوست و خون خودشان حس و لمس 
کنند! حاال اگر این وسط نامزدی هم کمی حقش نادیده گرفته شده است، فکر نمی کنم 

که زیاد مهم باشد، به هر حال حق هفت تن دیگر به طور کامل رعایت شده است!
خبرنگار: بهتر نبود که حق این کاندیدای یاد شده نیز به طور کامل رعایت 

می شد تا دیگر جای هیچ حرف و حدیثی باقی نمی ماند؟!
آقای صدا و س��یما: از آن جایی که اولویت ما همیش��ه بر جلب رضایت اکثریت 
مردم بوده است! فکر نمی کنم که جای هیچ حرف و حدیثی باقی مانده باشد. اما اگر 
هم که بخش کوچکی از حامیان این نامزد مورد نظر ش��ما کمی دلگیر ش��ده اند باید 
بگویم که بسیار متأسفم! به هر حال اولویت ما بر رعایت حقوق اکثریت ملت است 

و اگر اقلیتی هم در این بین حقش نادیده گرفته شده است، قابل اغماض است!
خبرنگار: فکر می کنید تا تحقق کامل عدالت صوتی و تصویری چه قدر 

فاصله دارید؟!
آق��ای ص��دا و س��یما: ما که اعتقاد داری��م از عدالت صوتی و تصویری پیش��ی 
گرفته ایم، اما تردید افکنان همچنان ما را به جانبداری از بخش هشتاد و پنج درصدی 

از جامعه، و متهم به پایمال کردن حقوق پانزده درصدی جامعه می کنند!   

سفر احمدی نژاد به خوزستان
رئیس جمه��ور ب��رای افتتاح چند 
طرح عمرانی امروز به خوزستان سفر 
می کند.محم��ود احمدی ن��ژاد برای 
بیمارس��تان 100  از  بهره ب��رداری 
تختخوابی عازم رامهرمز می شود.وی 
بعد از آن عازم دزفول خواهد شد و به 
صورت نمادین هش��ت هزار واحد مس��کونی مهر در شهرهایی مثل 
اهواز، خرمش��هر، ش��ادگان، هندیجان، رامهرمز، سوسنگرد، دزفول، 
امیدیه، ماهشهر و شوش را افتتاح خواهد کرد. افتتاح پایانه مسافربری 
مرزی چذابه در شهرس��تان دش��ت آزادگان از دیگر برنامه های سفر 

رئیس جمهور به استان خوزستان است.
علت توقف صادرات سیمان به عراق

نایب رییس اتحادیه صادر کنندگان 
سیمان خوزستان گفت: طبق بخش نامه 
صادر ش��ده از سوي وزارت بازرگاني 
عراق، واردات س��یمان به این کشور از 
دهم تیرماه ممنوع مي شود و در نتیجه 
صادرات س��یمان متوقف خواهد شد.

صادق س��واعدي، اظهارکرد: واردات سیمان به عراق، در همه مرزها به 
جزء مرز پرویزخان کردستان عراق ممنوع مي شود و یکي از دالیل آن 
حمایت از تولید داخلي و کارخانه هاي تولید سیمان عراق اعالم شده است.
وي افزود: از جمله دالیل دیگري که موجب ش��ده صادرات س��یمان به 

کشور عراق ممنوع شود، مسائل امنیتي و سیاسي عنوان شده است.
صیادان مشكل سوخت دارند

دبیر ش��وراي مدیریت بهره برداري 
بنادر صیادي آبادان و اروندکنار گفت: 
چند ماهي است که صیادان در روزهاي 
پایاني ماه با مش��کل کمبود س��وخت 
مواجه مي ش��وند.عبدالرضا خالفیان 
اظهارکرد: اداره کل ش��یالت استان به 
عنوان متولي این تعاوني ها ماهانه باید سوخت را در اختیار آن ها قرار 
دهد اما سهمیه سوختي که این اداره کل به تعاوني هاي صیادي مي دهد 
فقط براي 25 روز کافي است و این تعاوني ها به دلیل نبود سوخت در 
هفته پایاني ماه بیکار مي شوند.وي افزود: اداره کل شیالت خوزستان 
هیچ گون��ه حمایتي از تعاوني صی��ادي نمي کند و حتي براي تجهیز و 

نوسازي وسایل تاکنون تسهیالتي به صیادان نداده است.
سقوط دو نفر به گودالی در دزفول

  در دو حادث��ه در دزف��ول دو نف��ر 
بر اثر سقوط به درون کانال و گودال 
مصدوم ش��دند.مدیر آتش نش��انی 
دزفول گفت: ریزش جداره کانال بر روی 
ی��ک کارگ��ر اداره آب و فاض��الب 
حادثه آفرید.مرتضی همایون نس��ب 
افزود:حادثه یادشده به علت رعایت نکردن اصول ایمنی اتفاق افتاد و 
جوان 22 ساله از ناحیه پا دچار آسیب شد.همچنین در حادثه ای دیگر 
مرد 45 س��اله ای درون گودال حفر ش��ده س��اختمانی سقوط کرد که 
نجات یافت.وی افزود: فرد یاد ش��ده مالک ساختمان بود، که به علت 
رعایت نکردن اصول ایمنی و نشستن بر لبه گودال حفر شده ،با ریزش 
قسمت باالیی گودال زیر پای وی خالی و به درون گودال سقوط کرد.

*  در محدوده پل هفتم کیانپارس اهواز تقاطع اردیبهشت و 
توحید به شعاع 30 متري نزدیک به 8 پالك بافت فرسوده دو یا 

سه سالي است در حال تخریب و برج سازي هستند. 
مبارکشان باشد مردم بخیل نیستند ولي آلودگي صوتي اگر 
امري ناگزیر و ناچار به تحمل باشد آلودگي زیست محیطي ناشي 
از بقایاي آوار و خورده پالستیک ها و ذرات اکوستیک معلق در 
هوا را چه باید کرد که با وزش باد و گردوغبار شهر زندگي و نفس 
کشیدن را براي ساکنان محدود و عابرین با مشقت روبرو کرده 
و  نمي دهد  تذکری  و  توجه  شهرداري  چرا  راستی  است؟به 

برج سازها هم بي خیال این موضوع شده اند.
یکي از اهالي محل
*  کاش اسم شهر ما هم تهران بود، کاش نمایندگان ما هم کمي به 
خودشان زحمت مي دادند و از حقوق شهرهاي حوزه خود دفاع 
مي کردند؛ ولي افسوس که ما جملگي اهل شعار دادن هستیم. کاش 
این گردوغبار 10 روزي مهمان تهراني ها باشد شاید مسووالن کمي 

احساس نفس تنگي کردن و اقدامي در جهت مهار ریزگردها  کنند.
0916-2606
براي  بیمارستان نفت ماشین هاي شخصي  *  در کنار درب 
این  نیست  معلوم  که  مستقر هستند  بیماران  کردن  جابه جا 
ماشین ها مورد تایید چه کسي هستند که آنجا ایستاده اند. یعني 
آنقدر جان و مال مردم براي مسووالن ارزشي ندارد که فکري به 
حال این ماشین ها نمي کنند. از مسووالن زیربط تقاضا داریم 

حداقل  فکري به حال سامان دادن این ماشین ها کنند.
0916-3571

افتتاح بلندترین فواره آبی 
برروی رودخانه کارون

بزودي فواره آبي 100 متري بر روي رودخانه کارون افتتاح خواهد شد.
ب��ه گزارش روابط عمومی ش��هرداري اهوازبزودي با حضور مس��ئوالن 

استاني بلندترین فواره آبي بر روي رودخانه کارون افتتاح مي شود. 
ش��ایان ذکر اس��ت: این آبنمای بزرگ،س��ازه ای به طول 123 متر، عرض 
4/5 متر و از جنس لوله های فوالدی رنگ شده با اپوکسی دریایی است و 
در طراح��ي این فواره 48 نازل کار ش��ده اس��ت، یک ن��ازل اصلی پرتابی با 
عملکرد ثابت وجود دارد که آب را تا ارتفاع صدمتر فواره می کند، 20 نازل 
دیجیتال و 28 نازل به شکل بال پرنده بصورت قرینه در دو طرف نازل اصلی 
که آب را تا ارتفاع 20 متر فواره می نمایند تعبیه گردیده که بصورت متحرک 
 LED و به اشکال مختلف آب را به حرکت در می آورند و تعداد 124 چراغ
30 وات ک��ه ب��روی هر نازل دیجیتال 4 چراغ و بروی نازل اصلی 16 چراغ و 
ب��روی ه��ر یک از نازل های بال پرنده 14 چراغ LED  تعبیه ش��ده اس��ت.
همچنین اتاق فرمان این فواره در ساحل شرقی کارون و در فاصله 170متری 
سازه فواره احداث گردیده که دارای هشت تابلو کنترل جهت برق رسانی و 
کنت��رل حرک��ت فواره ها می باش��د. تابلو کنترل اصل��ی مرتبط جهت فواره 

100متری مرکزی و مابقی جهت سایر فواره ها می باشد.
گفتني است:فواره بزرگ کارون دارای سیستم منحصر بفرد شناور بر روی 
آب اس��ت که در خود رودخانه کارون بکار گرفته ش��ده و شامل 4پمپ 130 

کیلو واتی و 24 پمپ 7/5 کیلو واتی می باشد.

اعزام 3200 خوزستاني به حج تمتع
مدی��رکل حج و زیارت خوزس��تان گفت: ثبت ن��ام 28 کاروان حج تمتع از 
خوزستان تکمیل شده و حدود 3 هزار و 200 زائر از این استان در شهریورماه 
به حج تمتع اعزام خواهند شد.ناصر حویزاوي با اشاره به چند طرح جدید در 
مدیریت کاروان هاي زائران و عوامل اجرایي این کاروان ها، اظهار کرد: براي 
سهولت ارایه خدمات به زائران ایراني و خوزستاني، مجموعه هاي خدمات دهي 
به زائران خوزستاني از افراد بومي تشکیل شده اند و در هتل ها عوامل اجرایي 

بومي به زائران خدمات ارایه مي دهند.
وي افزود: این طرح براي نخس��تین بار اجرایي مي ش��ود و 28 نفر به عنوان 
مدیران مجموعه ها انتخاب شده اند. همچنین طرح هاي دیگري براي استفاده از 
ظرفی��ت و پتانس��یل زائران در جهت ارایه خدم��ات و کاهش عوامل اجرایي 
کاروان ها اجرا مي شود که طرح هاي زائر یاور، دستیار یاور و پزشک یاور از 
جمله این طرح ها هس��تند. حویزاوي با بیان این که قیمت همه کاروان ها تمام 
شده بوده و بر اساس قیمت خدماتي است که سازمان حج و زیارت به دالر از 
کش��ور عربس��تان خریداري مي کند، گفت:  با توجه به این که زائران ایراني و 
خوزستاني از بهترین کیفیت خدمات بهره مند مي شوند،  قیمت کاروان ها نیز از 
یک میلیون و 80 هزار تومان تا یک میلیون و 200 هزار تومان متغیر است. 
وی تصریح کرد: کاروان هاي حج تمتع در شهرستان اهواز شامل 13 کاروان 
هستند که براساس کیفیت خدمات متنوع و متفاوت هستند. در شهرستان هاي 

دیگر هم براساس تعداد زائران تعداد و تنوع کاروان ها متفاوت است. 

در یک روز گرم خرداد اهواز براي قدم زدن از 
خانه بیرون مي  روي؛ مي  روي تا کمي با خودت 
خلوت کني؛  گشتي در شهر بزني تا شاید بار 
سنگین کار و امتحان و زندگی که روي شانه  هایت 
سنگیني مي  کند را سبک کنی. در شهر قدم 

بزنی و از زیبایی  های شهر لذت ببری!
این روزهاي هیاهوی انتخابات در همه ش��هرهای 
ایران باال گرفته و در گوش��ه  گوش��ه شهر اهواز هم 
س��تادهای انتخاباتی نامزدها روزانه رشد می  کنند. 
مدتي اس��ت که ب��ا خودت کلنجار می��روی که در 
انتخابات ش��رکت کنی یا نه؟ باالخره با خودت کنار 
م��ي آی��ی و تصمیمت را م��ي  گری ک��ه در تعیین 
سرنوشت کشورت سهیم باشی؛ در تعیین سرنوشت 
ش��هرت سهیم باش��ی.در حال قدم زدن در میادین و 
خیابان هاي اصلي ش��هر هستي و در اعماق فکر فرو 
رفته اي که ناگهان پس��رکي سطل به دست مقابلت 
سبز می  شود و توجه ات را به خودش جلب مي  کند. 
پسرک کنار دیوار مي  ایستد و برس اش را از سطل 
بیرون می آورد؛ مقداري چسب به در و دیوار مي زند  

و پوستري دو برابر قدش را از به دیوار می چسباند. 
2 مت��ر؛ 5 متر؛ 10 متر جلوتر و به انتهای خیابان که 
چش��م می دوزی، سراس��ر تصاویر زن��ان و مردانی 
اس��ت که آمده اند وارد شورا ش��وند و باید از میان 
آنها انتخاب کنی.ناخداگاه مي ایس��تي و نگاهي به 
پوس��ترها مي اندازي؛  عجب چهره زیبایي دارد این 
مهندس جوانی که آمده و می گوید می خواهد شهر 
را زیبا کند!  با نگاهي بهت زده به ردیف پوسترهاي 
 چس��بیده به دی��وار نگاه مي کني و  دنیا دور س��رت 
مي چرخد! 351 نفر کاندید شده اند و در و دیوار پر 

شده از عکس هایی با ژست های مختلف!
دم از زیبایي ش��هر مي زنند و ش��هر را زباله دان 
پوس��ترها و تراکت هاي تبلیغاتي کرده اند؛ از در و 
 دی��وار ش��هر ن��ا امید می ش��وی و س��رت را پایین
 می اندازی، ولی سنگفرش های خیابان هم پر است 
از کاغذپ��اره های تبلیغات��ی نامزدهای خوش تیپ 

شورایی! این یک خدمت پیش از موعد است!
 بر اس��اس اع��الم فرمانداری اه��واز، 351 نامزد 
برای تصاحب 21 کرسی شورا تایید صالحیت شده 
ان��د و ای��ن افراد از روز 16 خ��رداد تبلیغات خود را 
آغاز کرده اند و تبلیغات نیز تا س��اعت 8 صبح 23 
خ��رداد ادامه دارد. حال اگ��ر فرض کنیم هر کدام از 
این 351 نفر بخواهند حداقل 10 پوستر تبلیغاتی به 
در و دیوار ش��هر اهواز بچسبانند، چه جفایی در حق 
زیبایی شهر می شود. آیا کاندیدی که بدون توجه به 
زیبایی ش��هر، پوس��ترهای تبلیغاتی خود را به در و 
دیوار ش��هر چس��بانده، آیا می تواند گزینه مناسبی 
برای عضویت در شورای شهر باشد؟ کسی که همین 

حاال دلش برای زیبایی و پاکیزگی شهر نمی سوزد!

استان  به علت پرداخت نشدن خسارت های کشاورزان   
خوزستان به علت برخی بیماری ها و خسارت ها، این کشاورزان 

برای کشت محصوالت جدید با تردید جدی مواجه شده اند.
مدتی پیش اکثر گندمرازهای اس��تان خوزستان دچار بیماری 
زنگ زرد ش��د و آس��یبی جدی به مزارع وارد شد . در خوزستان 
خس��ارت های ناش��ی از این نوع بیماری، ش��امل تعهدات بیمه 
نمی ش��ود. پس از آن نیز بارش های ش��دید در اردیبهش��ت ماه 
آسیب ها را بیشتر کرد و کشاورزان از روی ناچاری چشم به بیمه 
دوختند.رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کش��اورزان شهرستان 

ش��وش در این خصوص گفت: عملکرد کشاورزی امسال نسبت 
به س��ال گذشته بسیار نامناسب آمد.عبدالرحیم رحیمی نیا افزود: 
از میان هش��ت هزار و 500 هکتار گندمی که زیر کش��ت گندم 
رفتن��د تنه��ا 15 درصد آن هم قبل از بارندگی برداش��ت کردند. 

مابقی بر زمین ماندن و زیر آب رفتند.
رحیمی نیا همچنین گفت: پس از بارندگی های شدید، بازدیدهای 
میدانی و گزارش های مورد نیاز توس��ط بازرس��ان بیمه صورت 
گرف��ت و هم اکنون منتظر پاس��خ آنها هس��تیم.وی با اش��اره به 
موضوع بیماری زنگ زرد به وجود آمده در گندمزارها توضیح 

داد: همچنان کشاورزان استان در انتظار هستند که بیماری زنگ 
زرد تحت پوش��ش بیمه محصوالت کشاورزی قرار گیرد.امسال 
به دلیل رطوبت باال، بیماری زنگ زرد خسارت قابل توجهی به 
مزارع گندم وارد کرد. این بیماری برای اولین بار در گندم شمال 
خوزستان شایع شده و یکی از عوارض آن افت تولید است.کلیه 
م��زارع گندم تحت پوش��ش بیمه محصوالت کش��اورزی قرار 
گرفته بودند و با ش��یوع این بیماری، کش��اورزان انتظار داشتند 
پرداخت خسارات وارد شده از بیماری زنگ زرد در اسرع وقت 
آغاز ش��ود، اما صندوق بیمه محصوالت کش��اورزی تعهدی به 

پرداخت خسارت ندارد.
رحیمی نی��ا با اش��اره به نرخ خرید تضمینی گن��دم توضیح داد: 
امسال هر کیلو گندم معمولی 720 تومان و گندم درم 750 تومان 
اع��الم ش��د که قرار بود برای هر کیلو گن��دم 50 تومان به عنوان 
کرایه حمل تا سیلو در نظر گرفته شد.به گفته وی، چند سال بود که 
هزینه کرایه را برداش��ته بودند که هم اکنون حدود دو س��ال است 
هزین��ه کرایه هر کیلو را نی��ز دولت اعالم می کند.وی ضمن ابراز 
نگران��ی هزین��ه درباره کرایه های پرداخت نش��ده اس��ت، گفت: 
متاسفانه تنها نرخ کرایه اعالم شد و هیچ هزینه ای به کشاورزان به 
عنوان حمل و نقل تا سیلو داده نشده است.با اعالم نرخ هزینه حمل 
و نقل تا سیلو، کامیون داران این خبر را بهانه کردند و کرایه ها را 
افزایش دادند. با این حال تاکنون دولت پاسخ دلیل پرداخت نکردن 
هزینه کرایه به کش��اورزان را اعالم نکرده اس��ت.احمد چنانی از 
کش��اورزان منطقه چنانه اس��ت. احمد که گندمکار است درباره 
کش��ت گندم می گوید: تولید گندم امس��ال با س��ال های گذشته 

تف��اوت زیادی داش��ت، زیرا س��ختی زیادی را برای کش��ت این 
محصول متحمل ش��دیم.وی با اش��اره به مشکالت گندم از آغاز 
کش��ت تا برداش��ت، می افزاید: از آغاز کش��ت با کمب��ود آب و 
قیمت های سرس��ام آور نهاده های تولید گندم مواجه ش��دیم، اما 
چاره ای جز کش��ت نداشتیم، زیرا ما کشاورزیم و جز کشاورزی 
قادر به انجام فعالیت دیگری نیستیم.چنانی گفت: قبل از بارندگی 
محصوالتمان دچار بیماری زنگ زرد ش��د و بعد از بارندگی هم 

زیر آب رفت و همچنان در انتظار دریافت بیمه هستیم.
بیمه محصوالت کش��اورزی شامل زنگ زرد نمی شود و تنها 
اس��تانی ک��ه بیمه محصوالت کش��اورزی زن��گ زرد را تامین 
خس��ارت می کند استان سیستان و بلوچستان است.انجمن صنفی 
کشاورزان شوش برای بیمه کردن مزارع گندم به بیماری زنگ 
زرد تمام تالش خود را کرده اند. به گفته مسئوالن این نهاد نیاز به 
حمای��ت همگانی به ویژه بیمه کش��اورزی دارد ت��ا از این به بعد 
کشاورزانی که زحمت های بسیاری برای پربارتر شدن سفره های 
ما می کش��ند و در س��رما و گرما در مزارع خود تالش می کنند 
حمایت شوند.گندمهای طالئی برداشت شدند. البته مقدار ناچیزی 
از آنه��ا زیرا بخش اعظمی از گندم ها در ش��وش زیر آب رفت و 
خوراک دام ش��د. حال کشاورزان که پس از سپری کردن مراحل 
کاش��ت، داش��ت و برداشت منتظر س��ودهی مزارعشان بودند به 
یکباره با بیماری زنگ زرد و بارندگی ش��دید مواجه شدند. این 
کش��اورزان در انتظار بیمه نشس��ته اند. باید منتظر ماند و دید آیا 
بیمه می تواند تمامی کش��اورزان را راضی نگه دارد؟ آیا باز هم 

کشاورزان از چتر نیمه باز بیمه گله می کنند؟

امید کشاورزان به چتر نیمه باز بیمه

آنهایی که بدون سود،کاشتند و برداشتند

در استانتلخند

صدای مردم

دیار کارون

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: 
مج��وز ورود کاالی همراه مس��افر در منطقه 

آزاد اروند صادر شد.
مهدی نیک پی در آبادان اظهار داشت: یکی 
از مس��ائلی که م��ردم آبادان و خرمش��هر از 
سال های گذشته به دنبال تحقق آن بودند بحث 
ام��کان ورود کاالی هم��راه مس��افر همچون 
مناطق آزاد کیش و قشم است.وی افزود: بنا به 
ای��ن مطالب��ه به حق م��ردم، اینجان��ب بعد از 
انتصاب به عنوان مدیر عامل س��ازمان منطقه 
آزاد ارون��د ب��ه دلیل بومی ب��ودن، تحقق این 
خواس��ته را به عنوان اولویت نخست سازمان 
ق��رار دادم.وی خاطرنش��ان کرد: ش��هرهای 
خرمش��هر و آب��ادان در دوران پیش از جنگ 
شهرهای تجاری و اقتصادی کشور بودند که 
احیای س��یمای تجاری این دو ش��هر یکی از 

ضروری��ات منطق��ه آزاد اروند بوده اس��ت.
نیک پی تصریح ک��رد: با پیگیری و رایزنی با 
اعضای اقتص��ادی هیئت دولت، زمینه تحقق 
امکان ورود کاالی همراه مس��افر فراهم شد و 
در چند روز گذشته هیئت دولت این موضوع 
را ب��ه عن��وان ی��ک مصوبه، تصوی��ب و در 
روزهای گذش��ته توس��ط معاون اول رئیس 
جمهور رسمًا ابالغ ش��د.وی اظهار داشت:از 
این پس این مصوبه رسمًا قابل اجرا است اما از 
آنجا که برای ورود کاالی همراه مس��افر باید 
یک منطقه محصور در نظر گرفته شود در حال 
تعیین منطقه ای برای اجرایی کردن این مصوبه 
هس��تیم که امیدواریم تا چن��د روز آینده این 
موضوع محقق شود.مدیر عامل سازمان منطقه 
آزاد ارون��د گف��ت: یکی از نتای��ج اجرای این 
مصوبه احیای مجدد سیمای تجاری و اقتصادی 

شهرهای آبادان و خرمشهر و افزایش توریست 
به این شهر خواهد بود.وی افزایش اشتغال زایی 
و گسترش ترد مسافر از اقصی نقاط کشور به 
ش��هرهای آب��ادان و خرمش��هر را از دیگ��ر 
پیامدهای مثبت اجرای این مصوبه برش��مرد.

نیک پ��ی وجود مس��یرهای ارتباط��ی ریلی، 
هوای��ی، زمین��ی و دریای��ی را از ویژگی های 
متمایز منطقه آزاد اروند نسبت به سایر مناطق 
عن��وان کرد و افزود: این ویژگی باعث ش��ده 
منطق��ه آزاد ارون��د را ب��ه دلی��ل ارزان بودن 
دسترس��ی به آن را نسبت به مناطق آزاد دیگر 
متمایز کند.وی گفت: امکان سفر به منطقه آزاد 
اروند برای هر ایرانی بسیار ارزان تر از جاهای 
دیگر اس��ت.وی در ادامه از نگاه مثبت هیئت 
دولت به ش��هرهای خرمش��هر و آبادان برای 
تحقق امکان ورود کاالی همراه مس��افر تقدیر 

ک��رد و گفت: امیدواریم با اجرایی ش��دن این 
مصوبه ش��اهد رونق بی��ش از پیش مبادالت 
تج��اری و اقتصادی در ش��هرهای آب��ادان و 

خرمشهر باشیم.

صدور مجوز ورود کاالی همراه مسافر در منطقه آزاد اروند
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شركت آب و فاضالب خوزستان در نظر دارد مطابق آيين نامه اجرايي بند «ج» ماده 12 
قانون برگزاري مناقصات پروژه زير را به شـركت هاي واجدشـرايط با ظرفيت آزاد و با 

اطالعات عمومي مشروحه ذيل واگذار نمايد.

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران شماره 92/1008
 نوبت اول

روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب و فاضالب خوزستان

تاريخ و سـاعت گشـايش 
پاكت هاي ارزيابي

92/4/16 ساعت 10

مهلت فروش اسنادارزيابي 
ازتاريخ درج آگهي

92/3/29

بـرآورد تقريبي 
(ميليون ريال)

15/268

دستگاه نظارت و 
محل فروش اسناد

سازآب اهواز

رشته كاري 
مورد نياز

آب

عنوان مناقصه

عمليات اجرايي تكميلي يگان هاي 
تصفيه خانه ايستگاه 11 شهر آبادان

شماره مناقصه

92/1008

پيمانـكاران جهـت اخـذ حداقل امتيـاز معيـار ايمني(48درصد از 
100درصد)مي بايسـت نسـبت به تكميل و تائيـد فرم هاي ايمني 
پيوست اسناد ارزيابي اقدام نموده و مدارك مورد نياز از جمله نظام 
نامه ايمني و مدرك HSE براي كاركنان كليدي شركت و... را ارائه 
نماينـد. پيمانـكاران برنـده مناقصه مي بايسـت صورت هاي مالي 

حسابرسي شده خود را تا پايان سال قبل ارائه نمايند.
نشاني و محل فروش اسناد ارزيابي به شرح ذيل مي باشد:

شركت مهندسين مشاور سازآب اهواز: اهواز- كيانپارس خيابان 5 
شرقي تلفن: 3921686

آخرين مهلت تحويل اسناد ارزيابي تا ساعت 9 روز گشايش 

پاكت ها مي باشد.
محل تحويل پاكت هاي ارزيابي:

 اهواز، كيانپارس، فلكه اول، شركت آب و فاضالب خوزستان، طبقه 
پنجم، دفتر حراست و امور محرمانه

گشايش پاكت ها در دفتر مديريت قراردادها اين شركت مي باشد 
و حضور پيشنهاددهندگان در جلسه گشايش، بالمانع است.

آدرس پايـگاه ملـي اطالع رسـاني مناقصات كشـور 
http://iets.mporg.ir و سـايت اينترنتي شركت 

www.abfakhz.ir مي باشد.

شركت آب وفاضالب خوزستان 
سهامي خاص

جندي شاپور پزشكي  علوم  دانشگاه  مناقصه گزار:   دستگاه 
اهواز

عنوان مناقصه خريد: خريد، حمل و نصب يك دستگاه
  آنژيوگرافي مركز آموزشي درماني گلستان اهواز با مشخصات    

ذيل:
1-  دستگاه با قابليت آنژيوگرافي

2-  داراي                                  با ايميج 12 اينچ باشد.
3-  داراي ژنراتور مناسب باشد.

4-  داراي حافظه ديجيتال 12 فرم در ثانيه باشد.
مناسب خنك كننده  سيستم  با  موتورايز  حركات  داراي    -5 

باشد.
6-  داراي قابليت                       باشد.

7-  تخت آنژيوگرافي قابليت حركت در تمامي جهات را داشته باشد.
8-  داراي تاييديه اداره كل تجهيزات پزشكي كشور باشد.

9-  داراي تاييديه ها و استانداردهاي بين المللي باشد.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه: معادل 5درصد مبلغ پيشنهادي
نام به  بانكي  ضمانت نامه  مناقصه:  در  شركت  تضمين   نوع 

دانشگاه علوم پزشكي اهواز و يا فيش بانكي واريز وجه نقد به
  شماره حساب 1335408974 با شناسه 20000801182 نزد

بانك ملت شعبه علوم پزشكي اهواز
به ريال   200/000 مبلغ  واريز  از  پس  مناقصه:  اسناد   دريافت 

 شماره حساب 0105580205008 نزد بانك ملي ايران شعبه اهواز
خدمات مديريت  سايت  به  پشتيباني  خدمات  مديريت  نام   به 

پشتيباني به نشاني                                            مراجعه شود.
 مهلت دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 92/3/19 تا پايان وقت

اداري مورخ 92/4/2
 تاريخ و محل گشايش پيشنهادات 92/4/5 از ساعت 9 صبح در

دفتر مديريت خدمات پشتيباني
ساختمان اهواز،  مناقصه:  اسناد  و  پيشنهادات  تحويل   محل 

 سازمان مركزي دانشگاه، مديريت خدمات پشتيباني، واحد امور
 قراردادها

تلفن تماس: 0611-3367559
مناقصه برنده  عهده  به  روزنامه  در  آگهي ها  چاپ   هزينه 

مي باشد.

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز

نوبت دوم

م/الف 5/823

D.S.A
ROADMAP

DICOM

www.saju-az.ir

C-Arm

آگهي مزايده عمومي شماره: 18/2/5218
 شهرداري انديمشك در نظر دارد به استناد مجوز شماره 3/5886/ش مورخ 1392/3/5 شوراي محترم اسالمي شهر تعداد 10 قطعه زمين با كاربري اداري

واقع در كوي نيرو(جمهوري اسالمي) (قسمتي از پالك ثبتي 9/21818) را طبق قيمت پايه كارشناسي از طريق مزايده به فروش برساند.

امور قراردادها- شهرداري انديمشك

نوبت دوم

رديف

1

شرح عمليات

10 قطعه زمين با كاربري اداري واقع در كوي نيرو (جمهوري اسالمي)

ميزان مبلغ سپرده نقدي(ريال)

5درصد قيمت پايه

رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

شماره قطعه
هفتم
هشتم
نهم
دهم

يازدهم
دوازدهم
سيزدهم

چهاردهم
پانزدهم
شانزدهم

مساحت هر قطعه مترمربع
193
195
215
227
207
209
210
218
218
443

قيمت پايه از قرار هرمترمربع ريال
6/500/000
7/000/000
7/000/000
6/500/000
6/000/000
6/000/000
6/000/000
6/000/000
6/000/000
5/500/000

جمعا به ارزش ريال
1/254/500/000
1/365/000/000
1/505/000/000
1/475/500/000
1/242/000/000
1/254/000/000
1/260/000/000
1/308/000/000
1/308/000/000
2/436/500/000

امور قراردادهاي شهرداري  الف)  محل دريافت اسناد مزايده: واحد 
انديمشك مي باشد.

 ب)  ميزان سپرده نقدي: متقاضي مي بايست جهت شركت در مزايده
شماره سپرده  حساب  به  پايه  قيمت  5درصد  واريز  به   نسبت 

0105812868004 شهرداري انديمشك نزد بانك ملي اقدام نمايد.
مورخه از  مي توانند  متقاضيان  مزايده:  اسناد  دريافت  مهلت   ج)  
شهرداري قراردادها  امور  به  هفته  يك  مدت  ظرف   1392/3/18 

انديمشك جهت دريافت اسناد مزايده مراجعه نمايند.
 د)  زمان و محل تسليم پاكات قبول پيشنهادات: متقاضيان مي بايست
 پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1392/3/25
 به امور اداري دبيرخانه مركزي شهرداري انديمشك تحويل نمايند و

رسيد دريافت كنند.
 ذ)  قرائت بازگشايي پاكات: يكشنبه 1392/3/26 راس ساعت 12 ظهر

دفتر مركزي شهرداري انديمشك مي باشد.
 ر)  برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد

نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
قبول منزله  به  پيشنهاد  ارائه  و  مزايده  در  شركت  است  بديهي   ز)  
 شروط و تكاليف مقرر در اسناد مزايده بوده و شهرداري در رد يا قبول
فاقد مخدوش،  پيشنهادات  به  است.  مختار  پيشنهادات  از  يك   هر 
شرايط مشروح  شد.  نخواهد  داده  اثر  ترتيب  مبهم  و  الزم   مدارك 
 مزايده در اسناد مزايده درج مي باشد و شركت كنندگان بايد مدارك
 را پس از خريد و اخذ با قيد قبولي امضاء نموده و در پاكت هاي الك و
برنده عهده  به  آگهي  درج  هزينه  ضمنا  نمايند.  تحويل  شده   مهر 
مزايده مي باشد. متن آگهي از طريق پرتال شهرداري انديمشك به

WWW.ANDIMESHK.IRآدرس                                                                           قابل مالحظه مي باشد.

آگهي مناقصه 92/20 نوبت اول
 شـهرداري آبـادان در نظر دارد به منظـور اجراي طرح هاي ترافيكي خـود و از محل اعتبارات طرح هاي
 عمراني تعداد چهارعدد تابلوي راهنمايي دروازه اي ده متري با سـه عدد تابلوي شـبرنگ پرسماتيك به

 ابعاد m  1/80 ×  m  2/20  طبق اسـتانداردهاي راهنمايي و رانندگي و تائيد معاونت حمل و نقل ترافيك و همچنين تعداد
 دو عـدد چـراغ خورشـيدي با پايـه از قوطي 13 × 13 و 9 × 9 از طريق مناقصه خريداري نمايد. شـركت ها و توليدكنندگان
 جهت كسـب اطالع بيشـتر و دريافت اسـناد مناقصه مي توانند همه روزه به اسـتثناء ايام تعطيل به مدت حداكثر ده روز

ازتاريخ انتشار نوبت دوم به امور قراردادهاي اين شهرداري مراجعه نمايند.
اعتبار موضوع: مبلغ1/941/000/000 ريال طرح شماره 163ض40903

دستگاه نظارت و تحويل گيرنده: معاونت حمل و نقل و ترافيك
سپرده شركت در مناقصه: مبلغ 12/323/000

مدت تحويل: يك ماه
هزينه انتشار آگهي مناقصه برنده به عهده برنده مناقصه مي باشد.

ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است.
روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري آبادان

آگهي احضار متهم
 به موجب پرونده كالسه 9009986160501016 مطروح در شعبه دوم دادياري
 دادسراي عمومي و انقالب شادگان آقاي شاهين حسين پور فرزند مجيد به
 اتهام سرقت دو فقره چك به شماره هاي 252176 و 309548 عهده بانك
 ملت شعبه خيابان انقالب اهواز تحت تعقيب مي باشد لذا در اجراي ماده 115
 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقالب به متهم موصوف
 ابالغ مي گردد تا ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهي در اين شعبه حاضر و
 درخصوص اتهام منسوب از خود دفاع نمايد در غير اين صورت در موعد

مقرر قانوني به اتهام وي رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
داديار شعبه دوم دادسراي عمومي وانقالب شادگان

 مناقصه يك مرحله اي شماره م ك/92/004ت1 مربوط به پروژه بهينه سازي
سيستم پمپاژ نفت در بخش اسماري واحد نمكزدايي شماره 3 اهواز

 فراخوان مناقصه عمومي (يك مرحله اي)

 اين شركت در نظر دارد انجام پروژه فوق الذكر را طبق مشخصات
مناقصه گر به  عمومي  مناقصه  طريق  از  زير  كلي  شرايط  با   و 

واجدشرايط واگذار نمايد.
الف-  شرح مختصر پروژه:

 احداث فونداسيون و نصب يك دستگاه پمپ واحداث خطوط
لوله و اتصال خطوط لوله احداثي به خطوط لوله جرياني

ب-  محل اجراي پروژه و مدت انجام كار
 محل اجراي پروژه در مجموعه صنعتي اهواز3 و مدت انجام آن

6 ماه مي باشد.
ج-  برآورد كارفرما

3/635/432/224(سه پروژه  اجراي  جهت  كارفرما   برآورد 
 ميليارد و ششصدوسي وپنج ميليون و چهارصد و سي ودو هزار و

دويست و بيست وچهار)ريال مي باشد.
د-  شرايط مناقصه گران متقاضي

 -  داشتن حداقل پايه 5 دررشته نفت و گاز از معاونت برنامه ريزي
و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا استانداري ها.

-  ارائه مداركي دال بر دارا بودن خط مشي و نظام مديريت
  (ايمني، بهداشت شغلي و محيط زيست) پيمانكاران متناسب با
 موضوع مناقصه و همچنين ارائه شماره اقتصادي از وزارت امور
 اقتصادي و دارايي و شناسه ملي از سازمان ثبت و اسناد و امالك

كشور.
مبلغ به  مناقصه  در  شركت  تضمين  ارائه  توانايي    - 
مبلغ 10درصد  و همچنين  ريال  ميليون)   -/18/000/000(هجده 

پيمان (در صورت برنده شدن) به عنوان تضمين انجام تعهدات
هـ -  محل، زمان و مهلت دريافت مدارك مناقصه گران

 محل دريافت اسناد، امور حقوقي وقراردادها واقع در ساختمان
شماره 2 ناحيه صنعتي كارون و مهلت دريافت اسناد توسط

و  1392/04/04 مورخ  سه شنبه  روز  شده  تاييد  پيمانكاران    

 مهلت ارائه نرخ ساعت 15 روز يكشنبه مورخ 1392/04/16 و
مورخ دوشنبه  روز   14/30 ساعت  راس  پيشنهادها   گشايش 
درطبقه واقع  مناقصات  كميسيون  دفتر  در   1392/04/17 

همكف ساختمان مديريت صورت مي گيرد.
 از كليه متقاضيان واجدشرايط دعوت مي شود حداكثر ظرف 10
 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم، آمادگي خود را به صورت
به نظر  مورد  رتبه بندي  گواهي  اصل  داشتن  همراه  با  و   كتبي 

منظور تطبيق با تصوير آن به آدرس فوق الذكر اعالم نمايند.
 بديهي است كارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد به مداركي

كه پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه مي گردد، ترتيب اثر ندهد.
متقاضيان به  مناقصه  اسناد  الزم  بررسي هاي  از  پس   ضمنا 

واجدشرايط تحويل داده خواهد شد.
هزينه انتشار فراخوان به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 همزمان ارائه معرفي نامه و كارت ملي براي متقاضيان شركت در مناقصه
و نمايندگان شركت ها در همه مراحل الزم و ضروري مي باشد.

از اساسنامه، شركتنامه و ارائه يك نسخه   تذكر: حسب مورد 
آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبتي الزامي است.

اين فراخوان در پايگاه هاي اطالع رساني زير درج مي گردد.

WWW.KOGPC.NISOC.IR"

WWW.NISOC.IR/WWW.iets.mporg.ir
WWW.SHANA.IR

تلفن تماس: 77672-41-0611 تلفكس: 0611-2260263

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز كارون

نوبت اول

شركت بهره برداري نفت و گاز كارون(سهامي خاص)

HSE

شماره مجوز 0100
م/الف 5/845

شركت آب و فاضالب خوزستان در نظر دارد مطابق آيين نامه اجرايي بند «ج» ماده 12 
قانون برگزاري مناقصات پروژه زير را به شـركت هاي واجدشـرايط با ظرفيت آزاد و با 

اطالعات عمومي مشروحه ذيل واگذار نمايد.

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران شماره 92/1008
 نوبت اول

روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب و فاضالب خوزستان

تاريخ و سـاعت گشـايش 
پاكت هاي ارزيابي

92/4/16 ساعت 10

مهلت فروش اسنادارزيابي 
ازتاريخ درج آگهي

92/3/29

بـرآورد تقريبي 
(ميليون ريال)

15/268

دستگاه نظارت و 
محل فروش اسناد

سازآب اهواز

رشته كاري 
مورد نياز

آب

عنوان مناقصه

عمليات اجرايي تكميلي يگان هاي 
تصفيه خانه ايستگاه 11 شهر آبادان

شماره مناقصه

92/1008

پيمانـكاران جهـت اخـذ حداقل امتيـاز معيـار ايمني(48درصد از 
100درصد)مي بايسـت نسـبت به تكميل و تائيـد فرم هاي ايمني 
پيوست اسناد ارزيابي اقدام نموده و مدارك مورد نياز از جمله نظام 
نامه ايمني و مدرك HSE براي كاركنان كليدي شركت و... را ارائه 
نماينـد. پيمانـكاران برنـده مناقصه مي بايسـت صورت هاي مالي 

حسابرسي شده خود را تا پايان سال قبل ارائه نمايند.
نشاني و محل فروش اسناد ارزيابي به شرح ذيل مي باشد:

شركت مهندسين مشاور سازآب اهواز: اهواز- كيانپارس خيابان 5 
شرقي تلفن: 3921686

آخرين مهلت تحويل اسناد ارزيابي تا ساعت 9 روز گشايش 

پاكت ها مي باشد.
محل تحويل پاكت هاي ارزيابي:

 اهواز، كيانپارس، فلكه اول، شركت آب و فاضالب خوزستان، طبقه 
پنجم، دفتر حراست و امور محرمانه

گشايش پاكت ها در دفتر مديريت قراردادها اين شركت مي باشد 
و حضور پيشنهاددهندگان در جلسه گشايش، بالمانع است.

آدرس پايـگاه ملـي اطالع رسـاني مناقصات كشـور 
http://iets.mporg.ir و سـايت اينترنتي شركت 

www.abfakhz.ir مي باشد.

شركت آب وفاضالب خوزستان 
سهامي خاص

جندي شاپور پزشكي  علوم  دانشگاه  مناقصه گزار:   دستگاه 
اهواز

عنوان مناقصه خريد: خريد، حمل و نصب يك دستگاه
  آنژيوگرافي مركز آموزشي درماني گلستان اهواز با مشخصات    

ذيل:
1-  دستگاه با قابليت آنژيوگرافي

2-  داراي                                  با ايميج 12 اينچ باشد.
3-  داراي ژنراتور مناسب باشد.

4-  داراي حافظه ديجيتال 12 فرم در ثانيه باشد.
مناسب خنك كننده  سيستم  با  موتورايز  حركات  داراي    -5 

باشد.
6-  داراي قابليت                       باشد.

7-  تخت آنژيوگرافي قابليت حركت در تمامي جهات را داشته باشد.
8-  داراي تاييديه اداره كل تجهيزات پزشكي كشور باشد.

9-  داراي تاييديه ها و استانداردهاي بين المللي باشد.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه: معادل 5درصد مبلغ پيشنهادي
نام به  بانكي  ضمانت نامه  مناقصه:  در  شركت  تضمين   نوع 

دانشگاه علوم پزشكي اهواز و يا فيش بانكي واريز وجه نقد به
  شماره حساب 1335408974 با شناسه 20000801182 نزد

بانك ملت شعبه علوم پزشكي اهواز
به ريال   200/000 مبلغ  واريز  از  پس  مناقصه:  اسناد   دريافت 

 شماره حساب 0105580205008 نزد بانك ملي ايران شعبه اهواز
خدمات مديريت  سايت  به  پشتيباني  خدمات  مديريت  نام   به 

پشتيباني به نشاني                                            مراجعه شود.
 مهلت دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 92/3/19 تا پايان وقت

اداري مورخ 92/4/2
 تاريخ و محل گشايش پيشنهادات 92/4/5 از ساعت 9 صبح در

دفتر مديريت خدمات پشتيباني
ساختمان اهواز،  مناقصه:  اسناد  و  پيشنهادات  تحويل   محل 

 سازمان مركزي دانشگاه، مديريت خدمات پشتيباني، واحد امور
 قراردادها

تلفن تماس: 0611-3367559
مناقصه برنده  عهده  به  روزنامه  در  آگهي ها  چاپ   هزينه 

مي باشد.

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز

نوبت دوم

م/الف 5/823

D.S.A
ROADMAP

DICOM

www.saju-az.ir

C-Arm

آگهي مزايده عمومي شماره: 18/2/5218
 شهرداري انديمشك در نظر دارد به استناد مجوز شماره 3/5886/ش مورخ 1392/3/5 شوراي محترم اسالمي شهر تعداد 10 قطعه زمين با كاربري اداري

واقع در كوي نيرو(جمهوري اسالمي) (قسمتي از پالك ثبتي 9/21818) را طبق قيمت پايه كارشناسي از طريق مزايده به فروش برساند.

امور قراردادها- شهرداري انديمشك

نوبت دوم

رديف

1

شرح عمليات

10 قطعه زمين با كاربري اداري واقع در كوي نيرو (جمهوري اسالمي)

ميزان مبلغ سپرده نقدي(ريال)

5درصد قيمت پايه

رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

شماره قطعه
هفتم
هشتم
نهم
دهم

يازدهم
دوازدهم
سيزدهم

چهاردهم
پانزدهم
شانزدهم

مساحت هر قطعه مترمربع
193
195
215
227
207
209
210
218
218
443

قيمت پايه از قرار هرمترمربع ريال
6/500/000
7/000/000
7/000/000
6/500/000
6/000/000
6/000/000
6/000/000
6/000/000
6/000/000
5/500/000

جمعا به ارزش ريال
1/254/500/000
1/365/000/000
1/505/000/000
1/475/500/000
1/242/000/000
1/254/000/000
1/260/000/000
1/308/000/000
1/308/000/000
2/436/500/000

امور قراردادهاي شهرداري  الف)  محل دريافت اسناد مزايده: واحد 
انديمشك مي باشد.

 ب)  ميزان سپرده نقدي: متقاضي مي بايست جهت شركت در مزايده
شماره سپرده  حساب  به  پايه  قيمت  5درصد  واريز  به   نسبت 

0105812868004 شهرداري انديمشك نزد بانك ملي اقدام نمايد.
مورخه از  مي توانند  متقاضيان  مزايده:  اسناد  دريافت  مهلت   ج)  
شهرداري قراردادها  امور  به  هفته  يك  مدت  ظرف   1392/3/18 

انديمشك جهت دريافت اسناد مزايده مراجعه نمايند.
 د)  زمان و محل تسليم پاكات قبول پيشنهادات: متقاضيان مي بايست
 پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1392/3/25
 به امور اداري دبيرخانه مركزي شهرداري انديمشك تحويل نمايند و

رسيد دريافت كنند.
 ذ)  قرائت بازگشايي پاكات: يكشنبه 1392/3/26 راس ساعت 12 ظهر

دفتر مركزي شهرداري انديمشك مي باشد.
 ر)  برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد

نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
قبول منزله  به  پيشنهاد  ارائه  و  مزايده  در  شركت  است  بديهي   ز)  
 شروط و تكاليف مقرر در اسناد مزايده بوده و شهرداري در رد يا قبول
فاقد مخدوش،  پيشنهادات  به  است.  مختار  پيشنهادات  از  يك   هر 
شرايط مشروح  شد.  نخواهد  داده  اثر  ترتيب  مبهم  و  الزم   مدارك 
 مزايده در اسناد مزايده درج مي باشد و شركت كنندگان بايد مدارك
 را پس از خريد و اخذ با قيد قبولي امضاء نموده و در پاكت هاي الك و
برنده عهده  به  آگهي  درج  هزينه  ضمنا  نمايند.  تحويل  شده   مهر 
مزايده مي باشد. متن آگهي از طريق پرتال شهرداري انديمشك به

WWW.ANDIMESHK.IRآدرس                                                                           قابل مالحظه مي باشد.

آگهي مناقصه 92/20 نوبت اول
 شـهرداري آبـادان در نظر دارد به منظـور اجراي طرح هاي ترافيكي خـود و از محل اعتبارات طرح هاي
 عمراني تعداد چهارعدد تابلوي راهنمايي دروازه اي ده متري با سـه عدد تابلوي شـبرنگ پرسماتيك به

 ابعاد m  1/80 ×  m  2/20  طبق اسـتانداردهاي راهنمايي و رانندگي و تائيد معاونت حمل و نقل ترافيك و همچنين تعداد
 دو عـدد چـراغ خورشـيدي با پايـه از قوطي 13 × 13 و 9 × 9 از طريق مناقصه خريداري نمايد. شـركت ها و توليدكنندگان
 جهت كسـب اطالع بيشـتر و دريافت اسـناد مناقصه مي توانند همه روزه به اسـتثناء ايام تعطيل به مدت حداكثر ده روز

ازتاريخ انتشار نوبت دوم به امور قراردادهاي اين شهرداري مراجعه نمايند.
اعتبار موضوع: مبلغ1/941/000/000 ريال طرح شماره 163ض40903

دستگاه نظارت و تحويل گيرنده: معاونت حمل و نقل و ترافيك
سپرده شركت در مناقصه: مبلغ 12/323/000

مدت تحويل: يك ماه
هزينه انتشار آگهي مناقصه برنده به عهده برنده مناقصه مي باشد.

ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است.
روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري آبادان

آگهي احضار متهم
 به موجب پرونده كالسه 9009986160501016 مطروح در شعبه دوم دادياري
 دادسراي عمومي و انقالب شادگان آقاي شاهين حسين پور فرزند مجيد به
 اتهام سرقت دو فقره چك به شماره هاي 252176 و 309548 عهده بانك
 ملت شعبه خيابان انقالب اهواز تحت تعقيب مي باشد لذا در اجراي ماده 115
 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقالب به متهم موصوف
 ابالغ مي گردد تا ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهي در اين شعبه حاضر و
 درخصوص اتهام منسوب از خود دفاع نمايد در غير اين صورت در موعد

مقرر قانوني به اتهام وي رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
داديار شعبه دوم دادسراي عمومي وانقالب شادگان

 مناقصه يك مرحله اي شماره م ك/92/004ت1 مربوط به پروژه بهينه سازي
سيستم پمپاژ نفت در بخش اسماري واحد نمكزدايي شماره 3 اهواز

 فراخوان مناقصه عمومي (يك مرحله اي)

 اين شركت در نظر دارد انجام پروژه فوق الذكر را طبق مشخصات
مناقصه گر به  عمومي  مناقصه  طريق  از  زير  كلي  شرايط  با   و 

واجدشرايط واگذار نمايد.
الف-  شرح مختصر پروژه:

 احداث فونداسيون و نصب يك دستگاه پمپ واحداث خطوط
لوله و اتصال خطوط لوله احداثي به خطوط لوله جرياني

ب-  محل اجراي پروژه و مدت انجام كار
 محل اجراي پروژه در مجموعه صنعتي اهواز3 و مدت انجام آن

6 ماه مي باشد.
ج-  برآورد كارفرما

3/635/432/224(سه پروژه  اجراي  جهت  كارفرما   برآورد 
 ميليارد و ششصدوسي وپنج ميليون و چهارصد و سي ودو هزار و

دويست و بيست وچهار)ريال مي باشد.
د-  شرايط مناقصه گران متقاضي

 -  داشتن حداقل پايه 5 دررشته نفت و گاز از معاونت برنامه ريزي
و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا استانداري ها.

-  ارائه مداركي دال بر دارا بودن خط مشي و نظام مديريت
  (ايمني، بهداشت شغلي و محيط زيست) پيمانكاران متناسب با
 موضوع مناقصه و همچنين ارائه شماره اقتصادي از وزارت امور
 اقتصادي و دارايي و شناسه ملي از سازمان ثبت و اسناد و امالك

كشور.
مبلغ به  مناقصه  در  شركت  تضمين  ارائه  توانايي    - 
مبلغ 10درصد  و همچنين  ريال  ميليون)   -/18/000/000(هجده 

پيمان (در صورت برنده شدن) به عنوان تضمين انجام تعهدات
هـ -  محل، زمان و مهلت دريافت مدارك مناقصه گران

 محل دريافت اسناد، امور حقوقي وقراردادها واقع در ساختمان
شماره 2 ناحيه صنعتي كارون و مهلت دريافت اسناد توسط

و  1392/04/04 مورخ  سه شنبه  روز  شده  تاييد  پيمانكاران    

 مهلت ارائه نرخ ساعت 15 روز يكشنبه مورخ 1392/04/16 و
مورخ دوشنبه  روز   14/30 ساعت  راس  پيشنهادها   گشايش 
درطبقه واقع  مناقصات  كميسيون  دفتر  در   1392/04/17 

همكف ساختمان مديريت صورت مي گيرد.
 از كليه متقاضيان واجدشرايط دعوت مي شود حداكثر ظرف 10
 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم، آمادگي خود را به صورت
به نظر  مورد  رتبه بندي  گواهي  اصل  داشتن  همراه  با  و   كتبي 

منظور تطبيق با تصوير آن به آدرس فوق الذكر اعالم نمايند.
 بديهي است كارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد به مداركي

كه پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه مي گردد، ترتيب اثر ندهد.
متقاضيان به  مناقصه  اسناد  الزم  بررسي هاي  از  پس   ضمنا 

واجدشرايط تحويل داده خواهد شد.
هزينه انتشار فراخوان به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 همزمان ارائه معرفي نامه و كارت ملي براي متقاضيان شركت در مناقصه
و نمايندگان شركت ها در همه مراحل الزم و ضروري مي باشد.

از اساسنامه، شركتنامه و ارائه يك نسخه   تذكر: حسب مورد 
آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبتي الزامي است.

اين فراخوان در پايگاه هاي اطالع رساني زير درج مي گردد.

WWW.KOGPC.NISOC.IR"
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تلفن تماس: 77672-41-0611 تلفكس: 0611-2260263

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز كارون

نوبت اول

شركت بهره برداري نفت و گاز كارون(سهامي خاص)
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وقتی شهرمان پر از نامزدهای 
خوش تیپ می شود!


