
مدیریت اکتش�اف- ش�رکت ملی نفت ایران درنظ��ر دارد موضوع 
مناقصه فوق الذکر را با مش��خصات و ش��رایط کلی زیر از طریق مناقصه 

عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
الف( شرح مختصر عملیات موردنیاز:

جمع آوری پساب انسانی چاه های اکتشافی استانهای خوزستان، 
ایالم، فارس، خراسان، بوشهر، کرمانشاه و دیگر مناطق عملیاتی 

و دفن در محل امن با حجم 14000 مترمکعب
ب( مدت اجرا:

مدت ارائه خدمات دو سال می باشد.
ج( محل اجرای عملیات:

چاه های اکتشافی اس��تانهای خوزستان، ایالم، فارس، خراسان، بوشهر، 
کرمانشاه و دیگر مناطق عملیاتی و دفن در محل امن 

د( شرایط متقاضی:
1- داشتن شخصیت حقوقی

2- داشتن امکانات، تجهیزات مناسب با موضوع مناقصه
3- داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه

4- داش��تن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی ش��رکت در مناقصه به مبلغ 
138،000،000ریال و در صورت برنده ش��دن ارائه ضمانتنامه حس��ن 

انجام کار طبق ضوابط کارفرما، مندرج در اسناد و مدارک مناقصه.
ه( مبلغ برآورد 6،650،000،000 ریال

متقاضیان��ی ک��ه دارای ش��رایط مذک��ور در بند »د« فوق می باش��ند 
و آمادگ��ی اجرای پ��روژه را دارند، می توانند حداکث��ر ظرف مدت 10 
روز کاری پس از تاریخ انتش��ار آگهی نوبت دوم ضمن ارائه درخواس��ت 
کتبی جهت ش��رکت در مناقصه به همراه مدارک ذیل به امور حقوقی 
و قراردادهای مدیریت اکتش��اف به نش��انی: تهران- میدان شیخ بهائی- 
ابتدای خ س��ئول- بن بست یکم- س��اختمان مدیریت اکتشاف- طبقه 

دوم امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند:
- مدارک رس��می و رزومه ش��رکت از جمله اساسنامه، آگهی تأسیس، 

روزنامه رسمی، آگهی آخرین تغییرات و شناسه ملی
- ارائه س��وابق و تجربه کاری مفید و مرتبط با ارائه مس��تندات مربوط 
به امکانات س��خت افزاری و نرم افزاری و نیروی انسانی با تجربه مفید و 

مرتبط
- ارائ��ه فرم خوداظهاری مبنی بر میزان ظرفیت های اش��غال ش��ده و 

ظرفیت آزاد و مبالغ آن
- آخری��ن وضعیت گواهینامه تائید صالحی��ت از معاون برنامه ریزی و 

نظارت راهبردی
- ارائه رضایت نامه حس��ن انجام کار مفید و مرتبط از کارفرمایان قبلی 

)ارائه فرم ارزیابی کارفرمایان قبلی در پنج سال گذشته(
- ارائه فهرس��ت دس��تگاه ها و تجهی��زات و امکانات موج��ود مرتبط با 

موضوع مناقصه همراه با مشخصات دقیق آنها
- ارائه لیست پروژه های در دست اجراء

- ارائه پایه و رشته پیمانکاری
- داش��تن پروانه کار یا گواهینامه های صالحیت اجراء و استانداردهای 

اخذ شده مرتبط با کار آن شرکت از مراجع ذیصالح
- ارائ��ه آخری��ن گواهی صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده مربوط به 
سال1391 )در صورتی که ش��رکت جدید التأسیس باشد موظف است 
برنامه کس��ب و کار س��ه س��ال آینده خود را که به اطالع حسابرس��ی 

رسمی شرکت رسیده باشد، ارائه نماید(
- اعالم توانمندی مالی تجهیزاتی و تدارکاتی و تعهد داشتن برای انجام 
پروژه )گردش مالی س��ه سال گذشته با ارائه اظهارنامه مالیاتی سالهای 
یاد ش��ده، کپی براب��ر اصل و نامه توانمندی مال��ی جهت اجرای پروژه 

بدون وابستگی به دریافت صورت حسابها(
مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایط که به تشخیص کارفرما 
از بین متقاضیان انتخاب خواهند ش��د، توزیع خواهد گردید. محل، 
زمان و مهلت دریافت اسناد و تحویل و گشایش پیشنهادات متعاقباً 
به اطالع خواهد رسید. بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه 
حقی را جه��ت  متقاضیان برای ش��رکت در مناقصه ایجاد نخواهد 

کرد.
در ص��ورت نی��از ب��ه اطالعات بیش��تر متقاضی��ان می توانند ب��ا تلفن 

82702223 تماس حاصل نمایند.
WWW.NIOC.IR

WWW.NIOCEXP.IR

روابط عمومی مدیریت اکتشاف

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار
موضوع: مناقصه مربوط به جمع آوری پساب انسانی چاه های اکتشافی در سال1393 به شماره92137

شرکت ملی نفت ایران 
مدیریت اکتشاف

م الف5385

نوبت دوم

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

دانش�گاه مازندران در نظر دارد امور نظافت دانشکده ها، محوطه 
خواب�گاه حض�رت زین�ب)س(، خوابگاه ش�هید ن�واب صفوی، 
س�ازمان مرکزی و نگهداری فضای س�بز واحده�ای تابعه خود 
و امور تایپ نامه های س�ازمان مرکزی دانش�گاه با 36 پرس�نل 
و همچنی�ن انج�ام امور خدماتی دانش�کده می�راث فرهنگی و 
صنایع دستی و گردشگری نوشهر، با تعداد 3 نفر پرسنل را برای 
مدت یک سال 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 
دانشگاه مازندرانپیمانکاران

 1392/4/25 م��ورخ  هیئت مدی��ره  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 

تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د:  آقای محمودحاجی علی اکب��ری 

رئی��س  س��مت  ب��ه  بش��ماره ملی4469605069  مهری��زی 

هیئت مدی��ره و مدیرعام��ل آق��ای فرش��ید حاجی علی اکب��ری 

مهری��زی بش��ماره ملی0079535951 ب��ه س��مت نایب رئیس  

هیئت مدیره خانم س��یما حاجی علی اکبری مهریزی بشماره ملی 

0079313795 به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه 

اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک دو نفر از 

سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پارس مدرن 
سهامی خاص به شماره ثبت27394 

و شناسه ملی10100728600

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1392/4/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

شرکت صنایع همراه رسا به شناسه ملی 10100949715 
با نمایندگی آقای محمدعلی حس��نی برس��ری به ش��ماره 
مل��ی 5949923553 ب��ه س��مت رئیس هیئ��ت مدیره و 
ش��رکت کشت و صنعت ورده و س��یبان دره به شناسه ملی 
10103381961 ب��ا نمایندگی آقای مجید صیامی نمینی 
ب��ه ش��ماره مل��ی  2031506201 به س��مت نائب رئیس 
هیئت مدیره و ش��رکت پرس��یت همکاران به شناس��ه ملی 
10760241142 با نمایندگی خانم راحله کیاپور به شماره 
ملی 0069955001 به سمت عضو هیئت مدیره و نصرت اله 
گلبابائي به ش��ماره ملی 0050361732 از خارج به سمت 

مدیرعامل انتخاب گردیدند. 
کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و بانکی ب��ا امضاء یکی از اعضاء 
هی��ات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت و نامه های 
اداری ب��ا امض��اء مدیرعامل هم��راه با مهر ش��رکت معتبر 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتورسیکلت برقی 
لیتیوم پدیده پارس سهامی خاص به شماره ثبت 

376105 و شناسه ملی 10320247451

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

آگهی تغییرات شرکت بنیان توسعه و عمران هادی 
سهامی خاص به شماره ثبت 196369 

و شناسه ملی 10102382325

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

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده مورخ 

1392/5/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

غالمرضا جانقرب��ان الریجه کدمل��ی 5129831403 به نمایندگی از 

بانک حکمت ایرانیان با شناسه ملی 10100451588 بجای محمدرضا 

کریمی بش��ماره ملی 1219321796 بعنوان عضو هیات مدیره برای 

باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره شرکت انتخاب گردید.

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/5/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

 آقای مهرداد خوشنویسان به شماره کارت ملی  2754151486 
به س��مت رئی��س هیئ��ت مدی��ره و مدیرعامل و آق��ای محمد 
خوشنویس��ان به ش��ماره کارت ملی  4591182738 به سمت 
نائ��ب رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا رضائیان به ش��ماره کارت 
ملی  0452333342 به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند 
و امضای کلیه اوراق بهادار بانکی از جمله: چک- س��فته- برات با 
امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر ش��رکت و سایر مراسالت و 
نامه ه��ای اداری با امضاء مدیرعامل ی��ا نایب رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
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

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان آذربایجان ش�رقی درنظر 
دارد عملی�ات مربوط به قرائت کنت�ور و پخش قبوض آب 
مش�ترکین آب و فاض�الب منطق�ه یک تبری�ز را از محل 
اعتب��ارات غیرعمرانی و از طریق مناقص��ه )عمومی( به پیمانکار 
واجد شرایط و دارای صالحیت واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین 
صالحیت دعوت می گردد ظرف مدت ده روز از تاریخ درج آگهی 
ب��ا درنظر گرفتن موارد ذیل، ب��ه آدرس تبریز- بلوار 29 بهمن- 
جنب دانشگاه تبریز- امور قراردادها- تلفن: 0411-3304091 
مراجعه و ضمن واریز مبلغ 200000ریال به حساب جام شماره 
7221124733 بانک ملت باجه آب و فاضالب تبریز )کد شعبه 
1342/5( و ارائ��ه فیش آن به امور قراردادها، اس��ناد مربوطه را 
متعاقب��ا دریافت و در تاریخ قید ش��ده در اس��ناد، پاکت خود را 
تحویل دبیرخانه ش��رکت نمایند. بدیهی اس��ت شرکت در رد یا 

قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.
هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.

ال�ف( ب��ه پیش��نهادهای فاق��د امضاء، مش��روط، مخ��دوش و 
پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، 

مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: 1/874/600/000ریال

مع��ادل  مناقص��ه  در  ش��رکت  تضمی��ن  س��پرده  مبل��غ  ج( 
123/138/000ریال می باشد.

د( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ه  ( پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های 
معتبر تس��لیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت 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، س��پرده های کمت��ر از میزان مقرر، چ��ک و نظایر آن 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
www.abfa-azarbaijan.ir سایت

آگهی مناقصه عمومی 
شماره146 سال92

وزارت نیرو

شرکت سهامی  آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

 نوبت دوم

اداره کل تدارکات و پشتیبانی راه آهن جمهوری اسالمی ایران

راه آهن جمهوری اس�المی ایران در نظ��ر دارد بنابر آیین نامه خرید 
خدمات مش��اوره نسبت به ارزیابی کیفی مش��اوران واجد شرایط جهت 

دعوت به فرایند انتخاب مشاور به شرح زیر اقدام نماید.
1- ش�رح مختصر موضوع: خدمات مش��اوره پیرام��ون مطالعه و رفع 
گلوگاه های ظرفیتی در امور ارتباطات و عالئم الکتریکی ش��بکه راه آهن 

جمهوری اسالمی ایران
2- مدت و محل اجرا: مدت زمان انجام کار 36 ماه و محل اجرا طبق 

اسناد فراخوان می باشد.
3- مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: متقاضیان می توانند 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز ش��نبه مورخ 1393/1/16 با در دس��ت 
داش��تن معرفی نامه کتبی جهت دریافت اسناد ارزیابی به نشانی تهران- 
باالتر از میدان آرژانتین- ابتدای بلوار آفریقا- س��اختمان ادارات مرکزی 

راه آهن- طبقه دوم شرقی مراجعه نمایند.
4- مهلت و محل تحویل اس�ناد تکمیل شده: حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز یکش��نبه مورخ 1393/1/31 به اداره کل تدارکات به نش��انی 

فوق)اداره امور اداری(

5- متقاضی��ان می توانن��د جهت دریافت اس��ناد ارزیاب��ی کیفی مبلغ 
300،000 ری��ال به حس��اب 67-574 نزد خزانه بان��ک مرکزی به نام 
راه آه��ن قابل پرداخت در کلیه ش��عب بانک ملی واری��ز و به اداره امور 

قراردادهای این اداره کل بنشانی فوق مراجعه نمایند.
6- دریافت اس��ناد ارزیابی از طریق پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات 

 http://iets.mporg.ir امکان پذیر می باشد.
7- هزینه چاپ و نشر آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه می باشد.

8- ش��رکت کنندگان در فراخوان می بایس��تی دارای رتبه بندی مشاور 
)دارای اعتبار زمانی و ظرفیت آزاد( در شرایط ذکر شده ذیل باشند: 

»گ��روه ارتباطات و فن آوری اطالعات تخصص طرح های جامع ارتباطات 
و فن آوری اطالعات با پایه 1« یا »گروه راه و ترابری تخصص راه سازی- 
راه آهن پایه 1« به ش��رط معرفی و ارایه س��وابق کاری کادر نفرات فنی 
مخابراتی خبره مرتبط به این پروژه حداقل 3 نفر و اخذ تایید کارفرما در 

خصوص توانایی کادر معرفی گردیده در بررسی کیفی مناقصه
پس از ارزیابی کیفی، از مش��اوران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را 
کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد نهایی دعوت بعمل خواهد آمد.

آگهی تمدید دعوت به ارزیابی کیفی 
فراخوان نخست مشاوره شماره 92-33-2

م الف 5408

وزارت راه و شهرسازی
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران )سهامی خاص(

آگهی مناقصه عمومی 
)خرید الستیک(

دو مرحله ای
شرکت پاالیش گاز ایالم

شرکت ملی گاز ایران
شرکت پاالیش گاز ایالم

در صفحه5

 نوبت اول 

سال هفتادو دوم q  شماره q 20738  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( دو شنبه 26 اسفند q  1392 15 جمادی االول q  1435 17 مارس2014

خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز

* حمی��د چیت چیان: ارتفاع آب از تراز ایمنی مورد 

نیاز در تعداد قابل توجهی از سدها پایین آمده است.

* پایین آمدن آب از سطح ایمنی در پایداری سدها مشکالتی 

را برای پایین دست سدها به وجود می آورد.

* بسیج همگانی برای کاهش تصادفات جاده ای.

* آغ��از ب��ه کار س��تاد مدیریت ن��وروزی قطارهای 

مسافربری.

صفحات4و 11

کاهش آب سدها
وزیر نیرو اعالم خطر کرد

همه پرسی الحاق تیتر یک دنیا
کریمه می ماند یا می رود؟ * در حس��اس ترین رقابت جام جهانی کش��تی آزاد، دالورمردان ایران با نتیجه 5 بر 3 شکس��ت سنگینی را 

به آمریکای میزبان تحمیل کردند.
* آزادکاران ای��ران در چهل و دومین دوره رقابت های جام جهانی، نمایش قابل قبولی داش��تند تا جایی که 

برتری مقابل تیم های ارمنستان، ترکیه و آمریکا جواز حضور در فینال مسابقات را به دست آوردند. با
* زیک جونز س��رمربی تیم ملی کش��تی آمریکا پس از شکست تیمش برابر آزادکاران کشورمان اعتراف کرد 
که ایران نسبت به آمریکا برتری دارد.                                                                           صفحه9

* علی علیلو: در گروه های خودروس��از به یک س��اختار پیچیده و بدون 
انضباط برخوردیم.

* دالل ها بین 4 تا 10 میلیون تومان از فروش هر خودرو سود می برند.
* یکی از زیرمجموعه های س��ایپا به نام کارمندان 1600 میلیارد تومان 

سفته بازی کرده است.

* در سال 92 بودند هنرمندانی که با عبور از پرتگاه حاشیه و غبار بی تفاوتی، با 
هنر خود به مبارزه با بی هنری ها برخاستند و ذوق خدادادی که در وجودشان 
دمیده شده را، نه برای نام و نان که چون چراغی برای روشن کردن راه، جال 
بخش��یدند. از این جنس هنرمن��دان البته کم نبود، ام��ا در میان آنها، تعداد 
انگشت ش��ماری، با حوادث مماس تر بوده و با آثار خود به مس��ائل روز جامعه 
»حساسیت هنری« نشان دادند. این افراد عبارتند از...                     صفحه7

ایران پشت آزادکاران آمریکایی را در خانه خود به خاک مالید

درخشش تیم ملی کشتی آزاد  در جام جهانی

صفحه2

صفحه آخر

ستاره های هنری سال 92
به انتخاب کیهان

هیئت تحقیق و تفحص
به صنعت خودروسازی نمره منفی داد

* س��رانه تولی��د خ��ودرو ب��ه 
در  ش��اغل  نی��روی  ه��ر  ازای 
خودروس��ازی های جهان 36 تا 
56 دستگاه است و در ایران 4 تا 

6 خودرو.
* قوه قضائی��ه وارد این پرونده 
شده است.                صفحه4

بیانیه 222 نماینده مجلس ؛

تیم هسته ای حق ندارد
درباره  مسائل غیرهسته ای مذاکره کند

* 222 نماین��ده مجل��س در بیانیه ای بر حفظ حقوق هس��ته ای جمهوری 
اسالمی ایران در مذاکرات با گروه 1+5 تأکید کردند.

* نماین��دگان مجل��س خطاب به تیم مذاکره کننده:  ب��ه هیچ عنوان نباید 
کوچکترین عقب نش��ینی از حقوق هسته ای ملت ایران کنید و یا ممانعت و 
محدودیتی در زمینه اعمال و اجرای فعالیت های چرخه سوخت هسته ای که 

معاهده ان پی تی اجازه داده است را بپذیرید.
* مذاک��ره کنندگان بای��د از طرح مباحثی در خص��وص موضوعات دفاعی 
همچون توان موش��کی در مذاکرات هس��ته ای جلوگیری نموده و حق ورود 

و یا گفت وگو در این زمینه ها را نخواهند داشت.
* هرگونه توافق با 1+5 که محدودیت و ممنوعیتی برای فعالیت های مربوط 
به تحقیق به ویژه توسعه راکتور آب سنگین و غنی سازی به عمل آورد از نظر 

نمایندگان ملت پذیرفته نخواهد بود.
* نمایندگان برای دفاع از حقوق مسلم هسته ای تخلف کنندگان را به مردم معرفی 

خواهند نمود و اجازه نخواهند داد حقوق ملت مورد تضییع و تهدید قرار گیرد.
* جمهوری اس��المی ایران به عنوان عضو معاهده ان پی تی از ابتدا تاکنون 
ب��ه آن معاهده پایبند بوده اس��ت و به تکالی��ف آن در عدم پیگیری و تولید 

سالح هسته ای عمل می نماید.
* ایران می خواهد از حقوق کامل و الیتجزای هس��ته ای خود در اس��تفاده 
صلح آمیز از انرژی هسته ای که در ماده 4 معاهده ان پی تی به آن اشاره شده 

است برخوردار شود.
* ب��ا اعالم حمایت از هیئت مذاکره کننده بر اس��اس بندهای فوق، بر ضرورت 
اقدام هیئت مذاکره کننده در چارچوب معاهده ان پی تی و مصوبات شورای عالی 
امنیت ملی که به تایید رهبر معظم انقالب رسد، تاکید می کنیم.       صفحه10

* تظاهرات در داخل و خارج سوریه به حمایت 

از ارتش و بشار اسد.

* طرفداران مادورو در کاراکاس علیه مخالفان 

غربگرا به خیابان ها آمدند.

* بی حرمت��ی مام��وران آل خلیفه به مراس��م 

فاطمیه)س(.

* مج��روح ش��دن 4 س��رباز صهیونیس��ت در 

عملیات شهادت طلب فلسطینی.     صفحه آخر

یک شهر استراتژیک سوریه
به تصرف ارتش درآمد

آثار منطقه ای 
طرح سیاست اعتدالفتح در یبرود

کشورهای مهاجم را گستاخ تر می کند


