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نوبت دوم 

س��ازمان منطقه آزاد قش��م در نظر دارد اجرای عملیات موضوع این آگهی را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید. 

- موضوع مناقصه: اجرای عملیات روکش آس��فالت، در خیابانهای س��طح شهر قشم )شهرک های سام و زال و نریمان( مطلق با شرح 
کار اجرای و سایر شرایط مندرج در اسناد مناقصه. 

- محل و اجرا: محل اجرای پروژه جزیره قشم- شهرستان قشم و مدت زمان اجرای کار 2 ماه می باشد. 
- مبلغ برآورد کار: برآورد مبلغ به میزان 8/437/816/800 ریال بدون ضریب پیشنهادی پیمانکار 

- استاندارد اجرای کار: رتبه 3 رشته راه و باند 
- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب جاری 4651525348 بانک ملت شعبه قشم در 

وجه سازمان منطقه آزاد قشم به میزان 31/813/450 ریال می باشد. 
- مهلت دریافت اسناد مناقصه،  متقاضیان می توانند پس از واریز مبلغ 1/500/000 ریال به حساب جاری 4651525348 بانک ملت 

شعبه قشم بنام سازمان منطقه آزاد قشم، از تاریخ 93/7/29 تا 93/8/10 جهت دریافت اسناد و مدارک مراجعه نمایند. 
- مهلت تحویل اس��ناد مناقصه از تاریخ 93/8/11 تا 93/8/20 )آخرین مهلت تحویل پیش��نهادها پایان وقت اداری مورخ 93/8/20 می 

باشد( 
- زمان و محل تش��کیل کمیسیون و بازگش��ایی پاکتها در تاریخ 93/8/21 راس ساعت 11 صبح در دفتر اداره کل حقوقی و قراردادها 

واقع در اسکله بندر بهمن قشم 
- محل دریافت و تحویل اسناد مزایده جزیره قشم- اسکله بندر بهمن- اداره حقوقی و قراردادها- دبیرخانه کمیسیون معامالت تلفن 

5252150 و فکس 5241706- 0763 )صندوق پستی 7951617444( 
  www.Tender.Qeshm.ir : آدرس الکترونیکی -

سایر توضیحات: 
- به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 
- هزینه هر نوبت انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

- حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه معتبر در جلسه بازگشایی پاکت )ج( آزاد است. 
دبیرخانه کمیسیون معامالت  اصالحیه 

منطقه آزاد قشم 
کمیسیون معامالت

فراخوان عمومی 
)آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای( 10 – 93 

نوبت دوم 

آگهی مناقصه 45 / 93
ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان در نظر دارد نگهداری شبکه 
کاب��ل و هوایی مراکز تلفن شهرس��تان فوالد ش��هر با برآورد 
1/900/000/000 ری��ال )یک میلیارد و نهص��د میلیون ریال( و 
با س��پرده ش��رکت در مناقصه به مبل��غ 76/000/000 ریال را 

بصورت مناقصه یک مرحله ای به پیمانکار واگذار نماید. 
لذا از کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد ش��رائط که دارای 
تائیدی��ه صالحیت از اداره کار و ام��ور اجتماعی در کد فعالیت 

مربوطه می باشند دعوت بعمل می آید. 
از تاریخ 93/7/26 تا 93/8/5 جهت دریافت اس��تعالم ارزیابی و 
اسناد مناقصه با در دست داش��تن فیش واریزی به مبلغ پنجاه 
هزار ریال به حس��اب جاری ش��ماره 1640740762 بانک ملت 
)شناس��ه واریز 13000801127192( به این ش��رکت واقع در 
خیابان چهارباغ باال س��اختمان ش��ماره 2 ات��اق 216 مدیریت 
تدارکات و جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس سایت اینترنتی 
ش��رکت www.TCE.ir و ی��ا www.TCI.IR مراجع��ه و یا با 
شماره تلفن 6660141 تماس حاصل نمایند. متقاضیان حداکثر 
ت��ا دو هفته پ��س از آخرین مهلت دریافت اس��ناد فرصت دارند 
پاکتهای تکمیل ش��ده را بهمراه س��ایر مدارک الزم به دبیرخانه 
س��اختمان شماره یک مخابرات استان اصفهان واقع در خیابان 

چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند. 
توضیح اینکه : 

1. آخری��ن مهل��ت تحویل پاکتها و تاریخ بازگش��ایی آنها برابر 
اطالعات مندرج در اسناد مناقصه می باشد. 

2. س��پرده ش��رکت در مناقصه می تواند ضمانتنامه بانکی و یا 
چک بانکی تضمینی باشد. 

3. پاکت پیش��نهاد قیمت آن دس��ته از مناقصه گرانی بازگشائی 
می ش��ود که در کمیته فن��ی و بازرگانی امتیاز الزم را کس��ب 

کرده باشند. 
4. ارجاع کار به ش��رکتهای ایرانی و یا مش��ارکت ش��رکتهای 
ایران��ی- خارجی صرفًا به ش��رط داش��تن حداقل 51 % س��هم 

ارزشی کار برای طرف ایرانی میسر خواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/7/26 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/7/30 

شرکت مخابرات استان اصفهان

“عملیات احداث س��اختمان ستاد فرماندهی آتشنشانی امداد و نجات در 
منطقه آزاد ارس  "

جهت مش��اهده متن کام��ل آگهی به نش��انی  www.arasfz.ir مراجعه 
نماید.

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

جناب آقای دکتر اردشیر سعد محمدی

مدیر عامل محترم ذوب آهن اصفهان 

دس��تیابی به عنوان صادر کننده و دریافت باالترین نشان صادراتی 
کشور را خدمت شما و همکارانتان در آن مجتمع عظیم صنعتی تبریک 

عرض می نمایم.
روابط عمومی روزنامه تفاهم

»آگهی فراخوان مناقصه« 
شماره : 40 – 93 

شرکت گاز اس��تان آذربایجان ش��رقی در نظر دارد اجرای ساختمان 
و سیس��تم روشنایی ایس��تگاه T.B.S خمارلو را به پیمانکار ذیصالح 

واگذار نماید. 
بدین منظور از کلیه ش��رکتها و پیمانکاران ذیصالح که دارای حداقل 
پای��ه 5 ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کش��ور بوده 
و توانای��ی تهی��ه ضمان��ت نامه ش��رکت در مناقصه بانک��ی به مبلغ 
70/000/000 )هفتاد میلیون ریال( را دارند دعوت می نماید حداکثر 
تا 10 روز پس از انتش��ار نوبت دوم ای��ن آگهی، اعالم آمادگی کتبی 
خود را بنش��انی تبری��ز- خیابان آزادی- حدفاصل چه��ار راه الله و 
رسالت- اتاق 304 امور پیمانهای شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 
و ف��رم ارزیابی و مدارک مندرج در فرم ارزیابی را به نش��انی تبریز- 
باغمیشه اول الهیه- س��اختمان مدیریت مهندسی و اجرای طرحهای 

شرکت گاز استان طبقه سوم ارسال نمایند. 
ضمنًا در اس��ناد مناقص��ه توزیعی، تاریخ تحویل پاکات و گش��ایش  

پیشنهادات قید گردیده است. 
فرم و مدارک الزم جهت ارزیابی پیمانکار در سایت شرکت، بنشانی 

WWW. Nigc-eazar.ir  در دسترس متقاضیان می باشد. 
هزینه آگهی روزنامه بعهده شرکت برنده مناقصه می باشد. 

تلفن 34448095 – 041 
دورنگار 34447089 – 041 

 روابط عمومی شرکت گاز 
استان آذربایجان آذربایجان شرقی

نوبت اول

شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 

نوبت اول آگهی مناقصه عمومی

شرکت مخابرات استان اصفهان 
سهامی خاص

رهبر معظم انقالب در دیدار با نخست وزیر عراق:

 اعتمادی به صداقت مدعیان 
مبارزه با داعش نداریم

حض��رت آیت ا... خامن��ه ای، رهبر معظم 
انقالب اسالمی عصر دیروز )سه شنبه( در دیدار 
با حیدر العبادی- نخس��ت وزیر عراق و هیأت 
هم��راه، امنی��ت، رفاه، اقتدار و ع��زت عراق به 
عنوان کشوری مهم در منطقه را برای جمهوری 
اسالمی ایران بسیار حائز اهمیت ارزیابی کردند 
و ضمن اع��الم حمایت قاطع ای��ران از دولت 
جدی��د عراق، گفتند: وضعیت فعلی منطقه و از 
جمله عراق، نتیجه سیاس��ت های غیر مسئوالنه 
قدرتهای فرامرزی و برخی کش��ورهای منطقه 
در س��وریه اس��ت و ما معتقدیم ملت و دولت 
عراق و بخصوص جوانان این کش��ور توانایی 
فائق آمدن بر تروریس��ت ها و برقراری امنیت 
را دارن��د و نیازی به حضور بیگانگان نیس��ت.
رهبر انقالب اس��المی در ابتدای س��خنان خود 

با ع��رض تبریک ب��ه ملت و دول��ت عراق به 
مناس��بت موفقی��ت در امتحان بزرگ تش��کیل 
دولت، خاطرنش��ان کردند: کشور عراق، کشور 
بزرگ، مهم و تأثیرگذاری در منطقه است که در 
صورت برگشت اوضاع امنیتی و امور جاری به 
روال عادی، می تواند حقیقتًا نقش آفرینی کند. 
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به تالش ها 
و زحمات دولت های قبلی عراق برای برقراری 
امنی��ت و ح��ل مش��کالت م��ردم، افزودند: ما 
خدمات بزرگ آقای نوری مالکی را برای عراق 
و منطقه فراموش نخواهیم کرد.ایش��ان خطاب 
به آقای دکتر حیدر العبادی تأکید کردند: ما در 
کنار شما هستیم و از دولت شما همانند دولت 

قبل با جدیت دفاع خواهیم کرد.
ادامه در صفحه 2

در پی ارتحال عالم مجاهد و پارسا حضرت آیت ا... مهدوی کنی 
رضوان ا... علیه، رهبر معظم انقالب اسالمی در پیام تسلیتی، با اشاره 
به نقش آفرینی شجاعانه این یار صادق و وفادار امام بزرگوار در همه 
عرصه های مهم کش��ور، تأکید کردند: این انسان بزرگ و پرهیزگار، 
همه ج��ا و همه وقت در موضع یک عالم دینی و یک سیاس��تمدار 
صادق و یک انقالبی صریح ظاهر ش��د و همه ی وزن وزین خود را 

در همه ی حوادث این سالها در کفه ی حق و حقیقت نهاد.
متن پیام تسلیت رهبر معظم انقالب به این شرح است:

بسم ا... الرحمن الرحیم 
با تأس��ف و تأثر اطالع یافتیم که عالم مجاهد و پارسا حضرت 
آیت ا... آقای حاج شیخ محّمد رضا مهدوی کنی رضوان ا... علیه دار 
فانی را وداع گفته و دوستان و ارادتمندان خود را داغدار کرده است. 
این عالم بزرگوار از جمله ی نخس��تین مبارزان راه دش��وار انقالب و 
از چهره ه��ای اثرگذار و یاران صمیمی نظام جمهوری اس��المی و از 
وفاداران غیور و صادق امام بزرگوار بود و در همه ی عرصه های مهم 
کشور در دوران انقالب شجاعانه و با صراحت تمام نقش آفرینی کرد. 
از عضویت در شورای انقالب و سپس تشکیل کمیته های انقالب در 
آغاز تأس��یس نظام اس��المی تا تصدی وزارت کشور و سپس قبول 
نخست وزیری در یکی از سخت ترین دورانهای جمهوری اسالمی، 
و تا ورود در عرصه ی تولید علم و تربیت جوانان صالح و تأس��یس 
دانش��گاه امام صادق)ع( و تا امامت جمعه تهران و سرانجام ریاست 
مجلس خبرگان، همه جا و همه وقت در موضع یک عالم دینی و یک 
سیاستمدار صادق و یک انقالبی صریح ظاهر شد و هرگز مالحظات 
ش��خصی و انگیزه های جناحی و قبیل��ه ای را به حیطه ی فعالیتهای 
گسترده و اثرگذار خود راه نداد.این انسان بزرگ و پرهیزگار، همه ی 
وزن وزین خود را در همه ی حوادث این دهها س��ال در کفه ی حق 
و حقیق��ت نهاد و در دفاع از راه و س��یره ی انقالب و نظام، کوتاهی 
نورزی��د. رحم��ت و رضوان الهی ب��ر روان پ��اک او باد.اینجانب به 
خاندان گرامی و برادر عالیقدر ایش��ان، و به مردم ایران و روحانیت 
عظیم الش��أن و همه ی ارادتمندان و ش��اگردان و دست پروردگان آن 
مرحوم صمیمانه تسلیت می گویم و علّو درجات وی را از خداوند 

متعال مسألت می نمایم.
سیّد علی خامنه ای/2۹ مهر ۱۳۹۳

 آیت ا... مهدوی کنی 
دعوت حق را لبیک گفت

رییس مرکز آمار ایران با بیان این که در هیچ جای دنیا ندیدم که مرکز آمار را 
زیر س��وال ببرند، تصریح کرد: ماییم که دستمان پر است، اما برای حفظ استقالل 
حرف��ه ای خود به هیچ عن��وان وارد مناظره نمی ش��ویم.عادل آذر در همایش روز 
ملی آمار با گالیه از هجمه های اخیر علیه مرکز آمار اظهار کرد: متاسفانه برخورد 
برخی رسانه ها و مسووالن ما را دچار دلتنگی و ناراحتی می کند.وی با بیان این که 
ما س��وگند خورده ایم و باید استقالل حرفه ای خود را حفظ کنیم، افزود: با این که 
بس��یاری از انتقادات بی پایه و بی اس��اس بوده و ما برای پاس��خگویی به آن اسناد 
کافی داریم، اما برای حفظ اصل بی طرفی به هیچ عنوان با هیچ کسی وارد مناظره 
نمی ش��ویم، چرا که مرکز آمار برای این دولت و یا دولت های گذش��ته نیس��ت و 
متعلق به نظام اس��ت.رییس مرکز آمار با اش��اره به انتقادات مطرح شده نسبت به 
آم��ار نرخ بیکاری گف��ت: در حالی فردی به راحتی آمار مرکز آمار را زیر س��وال 
می برد که انگار نمی داند ماموران ما برای دریافت این اطالعات به 60 هزار نفر در 
نقاط مختلف کش��ور مراجعه کرده تا بتوانند اطالعات اصیلی را به دس��ت آورند.
وی تاکی��د ک��رد: چگونه می توانند مدعی غلط بودن آمار مرکز آمار ایران باش��ند، 
در حال��ی که هیچ آمار و اطالعاتی بدون کنترل کیفیت و دریافت مهر اس��تاندارد 
از این س��ازمان خارج نمی ش��ود.آذر با تاکید بر این که ما برای آمار و ارقام خود 
ش��رف گرو گذاش��ته ایم، گفت: زمانی رییس دولتی آمد و آمار تولید شغل را دو 
میلی��ون و 500 ه��زار نفر عنوان کرد اما ما اعالم کردیم که تنها یک میلیون و 200 
هزار شغل ایجاد شده است.رییس مرکز آمار همچنین با اشاره به وضعیت موجود 
در مرکز آمار گفت: ما مدعی هس��تیم که زیرس��اخت های شبکه ملی آمار ایران به 
لحاظ س��خت افزاری و نرم افزاری به بیش از 95 درصد آمادگی رس��یده است.وی 
با اشاره به اجرای سرشماری کشاورزی گفت: شاید زمانی آمارهای سرشماری و 
نتایج آن را تا دو سال بعد اعالم می کردیم، اما امروز قول می دهم و مدعی هستیم 
که نتایج تفضیلی سرش��ماری ها را تا شش ماه بعد ارائه خواهیم کرد.آذر همچنین 
تنها خال آماری کش��ور را نظام آمارهای ثبتی اعالم کرد و گفت: این شبکه شکل 
نمی گیرد مگر این که تمامی دس��تگاه های اجرایی به آن متصل شوند، چرا که هیچ 
یک از دستگاه ها نباید با مرکز آمار نامحرم باشد، بلکه باید تمام اطالعات خود را 

در اختیار آن قرار دهند.
رییس مرکز آمار در مورد نقش مرکز آمار در تدوین برنامه ی ششم نیز خاطر 
نشان کرد: با توجه به این که باید 200 شاخص آماری پیوست برنامه ی ششم باشد 
100 مورد  آن مربوط به مرکز آمار اس��ت که 70 ش��اخص از این تعداد به بخش 
کش��اورزی اختصاص دارد. براین اساس مرکز آمار پابه پای معاونت برنامه ریزی و 

تدوین برنامه ششم حرکت خواهد کرد.

وزی��ر اقتصاد یک��ی از مهم ترین راه ه��ای کاهش تخلف در 
دستگاه های دولتی را، افزایش هزینه انجام تخلف برای افراد عنوان 
کرد. علی طیب نیا که در گردهمایی مسئوالن هماهنگی هیات های 
رسیدگی به تخلفات اداری مجموعه وزارت اقتصاد و دستگاههای 
دولتی سخن می گفت، با تاکید بر این موضوع اظهار داشت: اگر فرد 
متخلف بداند که تخلف، به سرعت شناسایی شده و احکام صادره 
نی��ز قدرت بازدارندگی کامل را دارد، انگیزه خود را برای تخلف از 

دست می دهد.وزیر اقتصاد با بیان اینکه به هر حال در کشوری مثل 
ایران که دولت نقش اس��تخراج و فروش نفت و در نهایت توزیع 
درآمده��ای حاصل از آن را بین م��ردم به عهده دارد، وقوع تخلف 
اجتناب ناپذیر است، گفت: چنین شرایطی سبب می شود تا افراد به 
استفاده از رانت اطالعاتی یا دولتی، برای بهره مندی بیشتر از منابع 

سرشار نفتی متمایل شوند.
شرح در صفحه 4

رییس مرکز آمار :

آمارغلط نمی دهیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

 سقوط قیمت نفت را 
به فال نیک می گیریم

اعالم دو روز عزای 
عمومی به مناسبت 

 درگذشت 
آیت ا... مهدوی کنی

رئی��س جمه��ور در پیام��ی به مناس��بت 
درگذشت آیت ا... مهدوی کنی ،ضمن اعالم دو 
روز عزای عمومی در کشور، خاطرنشان کرد که 
نظام اسالمی در حساس ترین مقاطع تاریخ خود 
شاهد حضور خالصانه و مؤثر آن بزرگ بود که 
بی ریا و باشجاعت به میدان آمد.حجت االسالم 
و المسلمین حس��ن روحانی، رییس جمهوری 
در پیامی رحلت حض��رت آیت ا... محمدرضا 
مهدوی کنی، رییس مجلس خبرگان رهبری را 
به رهبر معظم انقالب اسالمی، مجلس خبرگان 
رهبری، حوزه های علمیه و دانشگاه ها، خاندان 
مکرم آن مرحوم، جامع��ه روحانیت و خانواده 

انقالب و ملت بزرگ ایران تسلیت گفت.


