
س�ازمانراه�داریوحم�لونق�لج�ادهای
 ب��ه نمایندگ��ی از وزارت راه و شهرس��ازی در اجرای 
مقررات م��اده 2 قانون ایمنی راهه��ا و راه آهن مصوب 
1349/4/7 برای اطالع عموم اعالم می نماید که مقررات 
قانون فوق الذکر از تاریخ نشر این آگهی در آزادراه های 

مشروحه ذیل به مرحله اجرا گذاشته می شود:
1-آزادراهکنارگذرغربیاصفهان

2-آزادراهارومیه-تبریز)پلمیانگذر(

جمهوریاسالمیایران
وزارتراهوشهرسازی

سازمانراهداریوحملونقلجادهای

اطالعیه

سازمان راهداری
 و حمل و نقل جاده ای

مالف5372

ش�رکتآبوفاضالباس�تانقزوین)مناقصهگ�زار( در اجرای قانون برگزاری مناقص��ات و آیین نامه معامالت 
ش��رکت های آب و فاضالب در نظر دارد اجرای پروژه مش��روحه ذیل را با مش��خصات و ش��رایط تعیین شده، از طریق 
مناقص��ه عمومی به پیمان��کاران واجد صالحیت واگذار نماید، ل��ذا از کلیه پیمانکاران واج��د صالحیتی که تمایل به 
ش��رکت در ای��ن مناقصات را دارند دع��وت می گردد به منظور خرید اس��ناد مناقصه از تاری��خ 1392/12/24 لغایت 
1392/12/28 با در دس��ت داشتن فیش واریزی به مبلغ 200/000 ریال به حساب شماره 4046865589 و شناسه 
370008027103 بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شرکت آب و فاضالب استان قزوین در ساعات اداری 
روزهای غیرتعطیل به واحد قراردادهای این شرکت مراجعه و پیشنهادات خود را نیز تا ساعت 13 مورخه 1393/1/10 
به واحد دبیرخانه این ش��رکت تس��لیم نمایند. ضمنا زمان بازگشائی پیشنهادات س��اعت 13:30 مورخه 1393/1/10 
می باش��د.همچنینبهپیش�نهادهایفاقدامضا،مشروط،مخدوشوپیشنهادهاییکهبعدازمدتمقرردر

آگهیمناقصهواصلشودمطلقاترتیباثردادهنخواهدشد.
هزینهدرجآگهیبعهدهبرندهمناقصهمیباشد.

نشانیمناقصهگزار:قزوین، چهارراه ولیعصر»عج«، ابتدای بلوار آیت ا... خامنه ای، کوچه گلستان پنجم، شماره 4 
تلفنتماس:02813349051-4

مبلغ برآورد مناقصه عنوان و مشخصات کلی پروژه
)به ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )به ریال( 

محل تامین اعتبار 
هزینه های موضوع 

مناقصه
نوع مناقصهرتبه مورد نیاز

محل دریافت 
اسناد، تحویل و 

گشایش پیشنهادات

انجام و اجرای خدمات پشتیبانی، 
تعمیر ونگهداری کلیه تاسیسات 

برقی، سیستمهای کنترل از راه دور 
دیزل ژنراتورهای شرکت آب و 

فاضالب استان قزوین

داخلی1/955/750/000100/500/000
حداقل پایه 5 رشته 

تاسیسات و تجهیزات یا 
پایه 5 رشته نیرو

نشانی دستگاه دو مرحله ای 
مناقصه گزار

»روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین«

شرکتآبوفاضالب
استانقزوین)سهامیخاص(

دوم(
)نوبت

آگهی فراخوان مناقصه عمومی )92/24(

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1392/9/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای عباس حسینی سفیدابی شماره ملی 5449777035 
ب��ه س��مت مدیرعامل و عض��و هیئت مدیره آق��ای محمد 
حسینی شماره ملی 5449808305 به سمت رئیس و عضو 
هیئت مدیره خانم زهره امی شماره ملی 0063960788 به 
س��مت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال 

انتخاب گردیدند.
کلی��ه اس��ناد و اوراق به��ادار و تعهدآور ش��رکت به امضاء 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت 

دارای اعتبار می باشد.
آق��ای علیرض��ا ش��عبانی قصابعلیس��رائي به ش��ماره ملی 
0062542044 ب��ه عنوان ب��ازرس اصلی و خانم فرش��ته 
مجتهدزاده به شماره ملی 4322140882 به عنوان بازرس 

علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت پیمان معدن راه 
سهامی خاص به شماره ثبت 125893

 و شناسه ملی 10101693134

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق  العاده مورخ 

1392/6/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

صورت های مالی سال 91 به تصویب رسید آقایان داود کاغذچی 

کدملی 1551850011، مس��عود نونژاد کدملی 1286631769 

و مجید نونژاد کدمل��ی 1281790907 به عنوان اعضای هیئت 

مدیره برای مدت دوس��ال انتخ��اب گردیدند. آق��ای امیر بهمن 

متق��ی زاده کدمل��ی 1375778455 به عنوان ب��ازرس اصلی و 

خان��م لی��ال جعفری کدمل��ی 1286126681 به عن��وان بازرس 

علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت مهندسی سازندآب
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 84328

 و شناسه ملی 10300031999
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1392/5/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
- اعض��ای هیئت مدیره برای مدت دوس��ال به قرار: آقای مهرداد 
خوشنویسان به شماره کارت ملی 2754151486 و آقای محمد 
خوشنویسان به ش��ماره کارت ملی 4591182738 و خانم زهرا 
رضائیان به ش��ماره کارت ملی 0452333342 انتخاب گردیدند. 
آقای ش��هرام ناصری به ش��ماره کارت مل��ی 0057383006 به 
س��مت بازرس اصلی و آقای حسن س��اکن به شماره کارت ملی 
0056614871 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال 
مال��ی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت نور هدایت یاسین 
سهامی خاص به شماره ثبت 358130 

و شناسه ملی 10104034841

مالف5387

اول
وبت

ن

مدیریتاکتش�اف-ش�رکتملینفتایران در نظ��ر دارد موضوع 
مناقصه فوق الذکر را با مش��خصات و ش��رایط کلی زیر از طریق مناقصه 

عمومی دومرحله ای از شرکتهای واجد شرایط خریداری نماید.
برآوردمناقصهمبلغ11.250.000.000ریالمیباشد.

الف(ش�رحکاالیموردنیاز:خرید 15.000 کیسه کلسیم کلراید )در 
کیسه های 25 کیلوگرمی و بسته بندی شده در جامبوبگ یک تنی(

طبق مشخصات فنی مورد نظر
ب(مدتاجرایقرارداد: 15 ماه

ج(محلتحویلکاال: ش��یراز، 45 کیلومت��ری جاده فیروزآباد، ورودی 
شهر کوار، مجتمع عملیات انبارداری مدیریت اکتشاف

د(شرایطمناقصهگر:
 داشتن شخصیت حقوقی

1- داشتن امکانات، تجهیزات مناسب و نیروی انسانی باتجربه
2- داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه

3- داش��تن توانایی ارائ��ه ضمانتنامه بانکی ش��رکت در مناقصه به مبلغ 
230.000.000 ریال و در صورت برنده ش��دن ارائه ضمانتنامه حس��ن 

انجام کار طبق ضوابط کارفرما، مندرج در اسناد و مدارک مناقصه.
متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند»د« فوق می باشند،میتوانند
حداکثرظرفمدت10روزپسازتاریخانتش�ارآگهینوبتدوم 
ضمن ارائه درخواس��ت کتبی جهت شرکت در مناقصه به همراه مدارک 
ذیل به امور حقوقی و قراردادهای مدیریت اکتش��اف به نش��انی: تهران، 
میدان ونک، ابتدای خ سئول، بن بست یکم، ساختمان مدیریت اکتشاف، 

طبقه دوم مراجعه نمایند.
-مدارک رس��می ش��رکت از جمله اساس��نامه، آگهی تاس��یس، روزنامه 

رسمی، آگهی آخرین تغییرات و شناسه ملی

- ارائه فرم خوداظهاری مبنی بر میزان ظرفیتهای اشغال شده و ظرفیت 
آزاد و مبالغ آن

- ارائه وضعیت گواهینامه تایید صالحیت از معاون برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی

-ارائه پایه و رشته پیمانکاری
- سوابق و تجربه کاری مرتبط

- لیست کارکنان کلیدی که پس از برنده شدن در مناقصه همکاری می نمایند.
-تائیدیه از کارفرمایان قبلی

-فهرست تجهیزات و امکانات موجود و قابل تأمین با موضوع مناقصه
- داشتن گواهینامه های مرتبط از مراجع ذیصالح

- ارائه آخرین گواهی صورتهای مالی حسابرس��ی ش��ده مربوط به س��ال 
1391 )در صورتی که ش��رکت جدیدالتاسیس باشد موظف است برنامه 
کسب و کار سه سال آینده خود را که به اطالع حسابرسی رسمی شرکت 

رسیده باشد ارائه نماید(.
اس��ناد و مدارک مناقصه بین ش��رکتهای واجد ش��رایط که به تشخیص 
مناقصه گزار تعیین صالحیت خواهند ش��د، توزیع خواهد گردید. )محل، 
زمان و مهلت دریافت اس��ناد، تحویل و گش��ایش پیشنهادات متعاقباً به 
اطالع خواهد رسید.( بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی 

را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
در ص��ورت نی��از ب��ه اطالع��ات بیش��تر متقاضی��ان می توانند ب��ا تلفن 

82703201 تماس حاصل نمایند.
WWW.NIOC.IR

WWW.NIOCEXP.IR

آگهیفراخوان

روابط عمومی مدیریت اکتشاف

شرکت ملی نفت ایران
مدیریت اکتشاف

موضوع: تجدید مناقصه خرید 15.000 کیسه کلسیم کلراید
 در کیسه های  25 کیلوگرمی بشماره 92120

XLS-23131-TE 

ش�رکتآبوفاضالباس�تانآذربایج�انش�رقیدر نظر دارد 
عملی�اتمربوطب�هتهیه،طبخوتوزیعغذادرمحلرس�توران
شرکترا از محل اعتبارات غیر عمرانی و از طریق مناقصه )عمومی( به 
پیمانکار واجد شرایط و دارای صالحیت واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین 
صالحی��ت دعوت می گردد ظرف مدت ده روز از تاریخ درج آگهی با در 
نظر گرفتن موارد ذیل، به آدرس تبریز- بلوار 29 بهمن- جنب دانشگاه 
تبری��ز- امور قرارداده��ا- تلف��ن: 3304091 - 0411 مراجعه و ضمن 
واریز مبلغ 200/000 ریال به حساب جام شماره 7221124733 بانک 
ملت باجه آب و فاضالب تبریز )کدش��عبه 1342/5( و ارائه فیش آن به 
امور قراردادها، اس��ناد مربوطه را متعاقباً دریافت و در تاریخ قید ش��ده 
در اس��ناد، پاکت خود را تحویل دبیرخانه ش��رکت نمایند. بدیهی است 

شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.
 هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.

الف( به پیش��نهادهای فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیشنهاداتی 
که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل ش��ود، مطلقاً ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: 1/876/500/000 ریال

ج( مبلغ س��پرده تضمین ش��رکت در مناقصه معادل 123/195/000 
ریال می باشد.

د( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ه( پیش��نهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ س��پرده، تضمین های معتبر 
تس��لیم یا مبلغ مذکور را به حس��اب بانکی ش��رکت واریز و حس��ب مورد 
ضمانت نامه یا رسید واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. 
به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از 

میزان مقرر، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
www.abfa-azarbaijan.irسایت

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 162 سال 92

وزارتنیرو

شرکتسهامیآبوفاضالب
استانآذربایجانشرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

 نوبت دوم

دانش�گاهمازندران در نظر داردامورنظافتدانشکدهها،محوطه
خواب�گاهحض�رتزین�ب)س(،خوابگاهش�هیدن�وابصفوی،
س�ازمانمرکزیونگهداریفضایس�بزواحده�ایتابعهخود
وامورتایپنامههایس�ازمانمرکزیدانش�گاهبا36پرس�نل
وهمچنی�نانج�امامورخدماتیدانش�کدهمی�راثفرهنگیو
صنایعدستیوگردشگرینوشهر،باتعداد3نفرپرسنلرابرای
مدتیکسال از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران 
واجد ش��رایط حقوقی واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کس��ب 

اطالعات بیشتر به آدرس:www.umz.ac.ir مراجعه نمایند.

روابط عمومی دانشگاه مازندران

آگهی فراخوان عمومی 
دانشگاهمازندرانپیمانکاران

سال هفتادو دوم q  شماره q 20737  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  یک شنبه 25 اسفند q  1392 14 جمادی االول q  1435 16 مارس2014

خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز

پیکر مطهر 95 شهید دفاع مقدس به میهن اسالمی بازگشت

* سرهنگ مهری: استقرار ماموران پلیس در ترمینال ها، گیت های بازرسی، 
مدخل های ورودی و خروجی تقویت و گش��ت های خودرویی و موتوری در 
سطح حوزه استحفاظی فرودگاه در ایام نوروز افزایش می یابد.          صفحه11

* 700 تروریس��ت در عملی��ات ارت��ش س��وریه

 به هالکت رسیدند.

* ناآرام��ی و خش��ونت بار دیگر ش��هرهای مصر را

 فرا گرفت.

* درگی��ری نیروه��ای امنیت��ی اردن ب��ا مخالفان

 رژیم صهیونیستی در امان.

* اردوغ��ان: مخالفان دولت ب��ه دنبال فتنه انگیزی

 در ترکیه هستند.                          صفحهآخر

باعقبنشینیمیشلسلیمانو14مارس

سالحمقاومتدرلبنان
قانونیشد

* محم��ود عس��کری آزاد: ب��ه ازای ه��ر 5 کارمند

یک رئیس داریم.

* اس��تخدام های دولت��ی تعطیل نمی ش��ود بلکه

به میزان محدود ادامه می یابد.

* آژان��س بین الملل��ی انرژی: ص��ادرات نفت ایران

 به باالترین سطح از سال 2012 رسید.

* ب��ا لغ��و محدودی��ت معامالتی ش��اخص بورس

607 واحد افزایش یافت.                       صفحه4

معاونتسرمایهانسانیرئیسجمهور:

تعدادمدیرانکشور
بیشازحداستاندارداست

صفحه3

صفحه2

فرماندهپلیسفرودگاههایکشورهشدارداد

فروشندگان بلیت های تقلبی
در کمین مسافران نوروزی

باآغازهمهپرسیجنجالیکریمهشکلگرفت

سایه سنگین جنگ
 بر فراز اوکراین

* همه پرس��ی الحاق ش��به جزیره کریمه امروز در حالی برگزار می ش��ود که 
پیش بینی ها از تمایل مردم آن به روسیه حکایت می کند.

* غرب به رهبری آمریکا برگزاری این همه پرسی را »خط قرمز« خود اعالم 
کرده است.

* آمریکا و روسیه در حال آماده باش کامل جنگی قرار دارند.
* غربی ها تهدید کرده اند، در صورت متوقف نشدن این همه پرسی روسیه را 

به طور »جدی« تنبیه خواهند کرد.
* آخری��ن تالش های غرب برای جلوگیری از برگزاری این همه پرس��ی نیز 

به نتیجه نرسیده است.
* مسکو: این همه پرسی در وقت تعیین شده برگزار خواهد شد.

* پوتین در واکنش به فشار غرب: تعیین سرنوشت مردم »کریمه« به دست 
خود آنها خالف قوانین بین المللی نیست.

* کشورهای لهستان، مجارستان، جمهوری چک و اسلوونی به دلیل نزدیکی 
به منطقه بحران، پیمان امنیتی جدید امضاء کردند.

* مس��کو: قصد حمله ب��ه اوکراین را نداریم اما به نتایج همه پرس��ی احترام 
می گذاریم.

* نیکالس برنز: غربی ها در مواجهه با پوتین، دچار تفرقه شده اند.
* روسیه قطعنامه ش��ورای امنیت در مورد شبه جزیره کریمه را غیرقانونی 
دانست و آن را وتو کرد. صفحهآخر

* بارش باران شدید باعث جاری شدن سیل در استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان شد.

* طغیان رودخانه های فصلی در استان کرمان سبب مسدود شدن محورهای ارتباطی در 60 روستای این استان شد.
* س��یل، مدارس کلیه مقاطع تحصیلی در بندرعباس، قش��م، مدارس ابتدایی و متوسطه اول شهرهای عنبرآباد و 

رودبار، مدارس ابتدایی فاریاب و قلعه گنج را تعطیل کرد.
* در اثر جاری شدن سیل در نهبندان 2 روستا غیرمسکونی شد.

* مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراس��ان جنوبی از اسکان 400 سیل زده روستاهای شهرستان نهبندان در 140 
چادر اسکان اضطراری خبر داد.                                                                                        صفحه11

سیل و آب گرفتگی در 4 استان کشور

* در حالی که جلسات علنی مجلس با 194 نماینده 
از  288 نماینده مجلس رسمیت می یابد، روز گذشته 
85 نماینده غایب و 22 نماینده نیز مرخصی داشتند، 
بنابراین جلس��ه علنی عصر روز ش��نبه به رس��میت 

نرسید.
* علی الریجانی رئیس مجلس: الزم است وزارت امور 
خارجه و وزارت اطالعات در مورد س��فر مقامات سایر 
کش��ورها با دقت عمل کنند و اجازه ندهند دیگران با 

رفتار خود سبب توهین به ملت ایران شوند.

* به نظر می رس��د آمریکا متوجه شده است در مذاکرات 
هس��ته ای چی��زی ب��رای گفت��ن ن��دارد و بای��د بپذیرد 
قطعنامه های آنها وجاهتی نداشته، بنابراین به عوامل خود 
اعالم داشته تا فضاسازی جدیدی داشته باشند و در فضای 

غبارآلود بتوانند مذاکرات را از مسیر خود خارج کنند.
* باهن��ر نایب رئیس مجلس: همه کمیس��یون های مجلس، 
کمیت��ه وی��ژه ای را برای موض��وع اقتصاد مقاومتی تش��کیل 
داده اند و مخالفت نمایندگان با تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد 
مقاومتی به خاطر جلوگیری از موازی کاری است.   صفحه10

بعدازظهردیروز

107نمایندهنیامدند
جلسهعلنیمجلستشکیلنشد

برایوضعیت
بدروخیبر

* فرصت  کاری یا وقت مناسب برای برکناری؟!
* قدرت دریایی ایران در حال سر بر آوردن است

هاشمی:اصالحطلبان
خیالمیکردنددرانتخاباترأیدارند


