
ش�رکت تهی�ه و تولید موادمعدنی ایران در نظ��ر دارد انجام عملیات حفاری مغزه گیری به مت�راژ 20000 متر در محدوده 
اکتشافی ذغالسنگ البرز مرکزی در استان مازندران- سوادکوه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نماید. بدینوسیله از شرکت های دارای سوابق اجرائی مفید در زمینه موضوع مناقصه دعوت بعمل می آید جهت کسب اطالعات 
بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 92/8/6 لغایت ساعت 16 مورخ 92/8/15 با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی 
به مبلغ سیصد هزار ریال به حساب جاری شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصر بنام این شرکت به آدرس 

تهران- باالتر از میدان ولیعصر- روبروی سینما استقالل- پالک 1713 برج جنوبی- طبقه ششم- امور بازرگانی مراجعه نمایند.
 ضمنا مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 1392/8/25 تعیین می گردد.

آگهی مناقصه عمومی
شماره 75-92/8ت 

م الف 3376

روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان

آگهی دعوت 
به مناقصه عمومی دو مرحله ای 

شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان

نوبت دوم

در صفحه5

شرکت آب و فاضالب اس�تان یزد درنظر دارد عملیات مشروحه ذیل 
را از طری��ق برگزاری مناقصه عموم��ی همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار 
واجد شرایط واگذار نماید. پیمانکاران متقاضی دارای پایه در رشته آب یا 
تأسیسات و تجهیزات که دارای سابقه کار در زمینه های مرتبط یا مشابه 
می باش��ند می توانند جهت اخذ اس��ناد ارزیابی کیف��ی و مناقصه به امور 
قراردادهای این ش��رکت واقع در یزد خیابان آیت ا...کاشانی شرکت آب و 
فاضالب استان یزد مراجعه نمایند. آخرین مهلت جهت ارایه پیشنهادات 
ب��ه دبیرخانه این ش��رکت 12 روز از تاریخ انتش��ار آگه��ی نوبت دوم در 
روزنامه می باش��د و نوع تضمین براساس آیین نامه تضمین مصوب هیئت 
محترم دولت و اصالحیه آن می باشد. ضمناً هزینه نشر آگهی بعهده برنده 

مناقصه می باشد. )تلفن تماس 0351-6114156(

تجدید آگهی
 فراخوان شناسایی پیمانکار 

و برگزاری مناقصه عمومی
وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان یزد 
)سهامی خاص(

ف
برآورد اولیه موضوع عملیاتردی

ریال
مدت 
اجرا

تضمین شرکت
در مناقصه ریال

1

انجام کامل عملیات اجرائی مربوط 
به تعمیر، نگهداری و رفع حوادث 
و اتفاقات تأسیسات شبکه توزیع 

آب شرب شهر یزد بزرگ

36560/000/000روز17/901/214/000

ناشی  نگهداری  تعمیر،  انجام خدمات  به  امور مربوط  شامل: بخش یک: کلیه 
انتقال و  از بهره برداری در محیط انشعاب و شبکه توزیع اصلی و فرعی و خط 
جمع آوری، بطور کامل و جامع و در هر قطر و هر جنس و هر عمق همچنین انجام 
مانور و سرویسهای دوره ای شیر فلکه و حوضچه ها و خطوط انتقال، جمع آوری 
و شبکه توزیع- بخش دو:خدمات تعمیر و تعویض شیرفلکه بخش سه: مرمت 
پوشش آسفالت، بتن و موزاییک و... بخش چهار:پرداختهای لوله گذاری یا اصالح 

شبکه آب در معابر فرعی- بخش پنج:پرداختهای موارد دستمزدی و فاکتوری

شرکت آب و فاضالب استان یزد
سهامی خاص www.abfayazd.ir

نوبت دوم

وزارت راه و شهرسازی
شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

 آگهی مزایده عمومی شماره 92-12 
موضوع مزایده: فروش انباری به مساحت تقریبی 7605 مترمربع واقع در اراضی گرمدره کرج دارای سوله به 
مساحت تقریبی 1980 مترمربع با ساختمان اداری به مساحت تقریبی 130مترمربع و سالن تعمیرگاه به متراژ 

324 مترمربع و اتاقک نگهبانی به متراژ 20مترمربع، دارای تأسیسات ، آب ، برق ، گاز و...
نشانی انبار: گرمدره کرج- مقابل دهکده آبی پارس- بر جاده مخصوص کرج.

تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 5 )پنج( درصد قیمت پیشنهادی به صورت واریز وجه نقد به حساب قید شده در اسناد 
مزایده و یا تهیه و ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی.

فروش اسناد: از تاریخ 92/8/8 لغایت 92/8/18. )ساعت 9 الی 15(
محل فروش: خیابان ظفر- خیابان فرید افشار- نبش بلوار آرش- طبقه اول. تلفن: 22902444

قیمت اس�ناد: واریز مبلغ 50/000 ریال به حس��اب 2176359001007 س��یبا بانک ملی ایران شعبه سید جمال الدین 
اسدآبادی )کد225( بنام شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور )قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی(.

تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 92/8/18
محل تحویل: اداره کل حراست واقع در خیابان ظفر- خیابان فرید افشار- نبش بلوار آرش- طبقه دوم.

موعد بازگشایی پاکات: حداکثر یک ماه پس از تحویل اسناد.
برای کس��ب اطالعات بیشتر رجوع کنید به س��ایت: http://iets.mporg.ir. پرداخت هزینه های آگهی، کارشناسی و 
مالیات ارزش افزوده و غیره بعهده برنده مزایده می باشد و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

م الف 3389

شرکت پتروشیمی مبین در نظر دارد تأمین غذای روزانه کارکنان خود واقع در منطقه اقتصادی انرژی پارس )عسلویه( را به شرح 
زیر از طریق مناقصه به شرکت های واجد صالحیت واگذار نماید:

شرکت های متقاضی که دارای سوابق مربوطه می باشند می توانند با ارائه: 1-رونوشت مصدق تعیین صالحیت معتبر در امور آشپزخانه 
که به تائید اداره کار و امور اجتماعی اس��تان بوش��هر نیز رس��یده باش��د 2-اعالم آمادگی کتبی، از تاریخ 92/8/8 لغایت 92/8/15 
به نش��انی: تهران، میدان هفتم تیر، اول خیابان کریم خان زند، س��اختمان ش��ماره 38، طبقه دوم یا اس��تان بوشهر، عسلویه، شرکت 
پتروش��یمی مبین، دبیرخانه کمیس��یون مناقصه )امور پیمانها( مراجعه و نس��بت به دریافت اس��ناد مربوط به استعالم ارزیابی کیفی 

مناقصه گران اقدام نمایند.
مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده حداکثر لغایت 92/8/29 و محل تحویل اسناد نیز نشانی مذکور می باشد.

تضمین ش��رکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی می باش��د. شرکت پتروش��یمی مبین پس از انجام ارزیابی کیفی 
نسبت به دعوت از شرکت های واجد صالحیت به مناقصه اقدام بعمل خواهد آورد.

بدیهی است ارائه اسناد مذکور هیچگونه حقی را برای متقاضیان بوجود نخواهد آورد و اسناد و مدارک دریافتی غیرقابل استرداد می باشد.
)تلفاکس تهران 88827395- 88824271 و تلفن عسلویه: 07727263495 فاکس: 07727263163(

http://iets.mporg.ir و  Mobinpc.net

شرکت ملی صنایع پتروشیمی
شرکت پتروشیمی مبین )سهامی خاص(

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران
 )یک مرحله ای(

نوبت اول

تعیین صالحیت مورد نیازشرح کار
 از اداره کار و امور اجتماعی

مبلغ تضمین شرکت شماره مناقصه
در مناقصه)ریال(

106/12221.500.000.000-41ص پامور آشپزخانهتأمین سه وعده غذای روزانه کارکنان

م الف 3380

داوطلبان واجد شرایط دارای شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی می توانند از زمان درج اولین نوبت آگهی با ارائه معرفی نامه کتبی در 
ساعات اداری )شنبه تا سه شنبه 7-16 و چهارشنبه ها 7-15( به دفتر امور قراردادها واقع در کرمان- بلوار 22 بهمن- حد فاصل سه راه 
ادیب با چهارراه ش��عبانیه- ش��رکت گاز استان کرمان- طبقه همکف- ساختمان مهندسی مراجعه و اسناد ارزیابی کیفی را، حداکثر تا 
7روز تقویمی پس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی دریافت و با توجه به مفاد آن مدارک مورد نیاز را تهیه، تنظیم و تکمیل و حداکثر 
تا 14 روز تقویمی به نش��انی فوق تس��لیم نمایند. بدیهی است توزیع اسناد مناقصه منوط به ارزیابی کیفی مناقصه گران توسط کمیته 
فنی و بازرگانی می باش��د )نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی رسید بانکی( متقاضیان می بایست جهت کسب اطالعات 
بیشتر به سایت www.nigc-kerman.ir و پایگاه اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام 

در سایت پایگاه اطالع رسانی مناقصات اقدام نمایند.

تعداد موضوعکدفراخوانردیف
مرحله

تعداد 
نوبت

شماره 
مناقصه

مدت زمان 
اجرا)روز(

مبلغ 
تضمین)ریال(

تهیه مصالح و اجرای کلیه عملیات ساختمان11/340/507
54029/000/000 روز31-92دویک اداری- مسکونی ناحیه انار

تهیه مصالح و اجرای کلیه عملیات ساختمان21/340/508
54031/000/000 روز32-92دویک اداری- مسکونی ناحیه کوهبنان

»مقام معظم رهبری می فرمایند: باید تدابیر کارساز در باب پدافند غیرعامل را عملی کنید«
روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه های فوق را، با شرایط ذیل برگزار نماید. شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کرمان )سهامی خاص(

نوبت اول فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )341370(

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

مجله كيهان بچه ها 
حاوي مطالب علمي- ورزشي- داستاني مخصوص نوجوانان

 سه شنبه ها بصورت سراسري منتشر مي شود

موض�وع مزایده: ف�روش زمینی ب�ه مس�احت 710/500 متر 
مربع واقع در ش�مال ش�رقی اهواز، خارج از محدوده قانونی 
شهرستان شیبان و نزدیکی روستای سدین با شرایط ذکر شده 

در اسناد مزایده
تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 5 )پنج( درصد قیمت پیشنهادی 
به صورت واریز وجه نقد به حس��اب قید ش��ده در اسناد مزایده و یا 

تهیه و ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی.
فروش اسناد: از تاریخ 92/8/8 لغایت 92/8/18 )ساعت 9 الی 15(
محل فروش اس�ناد: خیابان ظفر- خیابان فرید افشار- نبش بلوار 

آرش- طبقه دوم. تلفن: 22902444.
حس��اب  ب��ه  ری��ال   50/000 مبل��غ  واری��ز  اس�ناد:  قیم�ت 
2176359001007 س��یبا بانک ملی ایران شعبه سیدجمال الدین 
اسدآبادی )کد 225( به نام شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 

و نقل کشور )قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی(.
تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 92/8/18

مح�ل تحوی�ل: اداره کل حراس��ت واقع در خیابان ظف��ر- خیابان 
فریدافشار- نبش بلوار آرش- طبقه دوم.

موعد بازگشایی پاکات: حداکثر یک ماه پس از تحویل اسناد.
س��ایت: ب��ه  کنی��د  رج��وع  بیش��تر  اطالع��ات  کس��ب  ب��رای 
http://iets.mporg.ir. پرداخت هزینه های آگهی، کارشناسی 
و مالی��ات ارزش اف��زوده و غی��ره به عه��ده برنده مزایده می باش��د
 و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی تجدید مزایده عمومی 
شماره 92-21

م الف 3435

وزارت راه و شهرسازی
شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

پی��رو درج آگه��ی تجدی��د مهلت دریافت و ارس��ال اس��ناد مش��ارکت در 
س��رمایه گذاری در 7 طرح فوالدی اس��تانی در روزنامه قدس روز دوش��نبه 
مورخ 92/7/15 و دنیای اقتصاد روز سه ش��نبه مورخ 92/7/16 بدینوسیله به 
اطالع عموم متقاضیان شرکت در سرمایه گذاری می رساند؛ به منظور حضور 
گس��ترده و موثر هر چه بیش��تر بنگاه های اقتصادی فع��ال بخش خصوصی 
جه��ت مش��ارکت در س��رمایه گذاری 7 طرح ف��والدی اس��تانی و به جهت 
بسترسازی مناسب و ایجاد فضای رقابت و حضور بیشتر فعالین این حوزه در 
مشارکت طرح های یاد شده، عالقمندان می توانند از تاریخ درج این آگهی تا 
پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 92/8/13 پس از واریز مبلغ پانصد هزار 
ریال جداگانه برای هر کدام از طرح های مورد درخواس��ت به شماره حساب 
2175379001008 نزد بانک ملی ایران شعبه میدان فردوسی کد 137 به 
نام رابط تمرکز وجوه سپرده جاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران، اصل فیش واریزی را به همراه معرفی نامه کتبی معتبر در یکی 
از روزهای اداری به دبیرخانه کمیس��یون معامالت واق��ع در تهران- میدان 
فردوسی- خیابان شهید سپهبد قرنی- نبش کوچه شریف- پالک 39- طبقه 
یازدهم مراجعه نمایند. ضمنا یادآور می گردد درخواست متقاضیانی که قبال 
جهت مشارکت اعالم آمادگی و اسناد الزم را ارائه نموده اند همچنان به قوت 

خود باقی است و نیاز به اقدام مجدد نخواهد بود.

آگهی تجدید مشارکت 
در سرمایه گذاری 7 طرح فوالدی استانی

سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران م الف 3438

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

سال هفتادو دوم q  شماره q 20628  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( چهار شنبه 8 آبان q  1392 24 ذیحجه q  1434 30 اکتبر2013

خبر ویژه

یادداشت روز

صفحه2صفحه2

اعزام نیروهای تازه نفس لبنان
برای مهار ناآرامی های خونین طرابلس

* ی��ورش پلیس ترکیه به مخالفان سیاس��ت های 

اردوغان در آنکارا.

* رایزنی های فش��رده اخض��ر ابراهیمی با مقامات 

بلندپایه سوریه در آستانه برگزاری کنفرانس ژنو2.

* 130 میلی��ارد دالر از دارایی بعثی ها را انگلیس 

تحویل دولت عراق می دهد.

* مرسی صالحیت دادگاه مصر را زیر سؤال برد.                

صفحه آخر

اعتراف صریح مقام اطالعاتی اسرائیل
 تشکیالت امنیتی حزب اهلل نفوذناپذیر است

نعمت زاده:

 انبارها پر از کاالست
جای نگرانی نیست

* ارتش لبنان نیروهای تازه نفس را برای مهار ناآرامی ها به طرابلس اعزام کرد.
* تانک ها و خودروهای نظامی ارتش در تمام خیابان های شهر طرابلس مستقر شده اند و تمام رفت و آمدها را زیر نظر دارند.

* تمامی مغازه ها، مدرسه ها و دانشگاه ها در این شهر تعطیل شده است و مردم شهر به ندرت از خانه خارج می شوند.
* مقامات لبنانی از طرفین درگیر در طرابلس خواسته اند خویشتنداری کنند و از درگیری و خشونت اجتناب کنند.  صفحه آخر

* بطری، سماور، شناور، چرت، نخواسته، هکتار و زیغ بخشی از نام و نام های 
خانوادگی هستند که در ماه های پیش با تغییر آنها موافقت شده است.

* نام های ترمه بافت ساکن شیراز، خرکچی، سبزی خشک، مزدور اول، آج 
و ذباح از جمله نام و نام های خانوادگی عجیب و غریبی هس��تند که ثبت 
احوال آنها را اعالم کرده است.                                                 صفحه11

* کارشناس��ان: نباید به کش��وری که به دوستان خود هم رحم نمی کند 
اعتماد کرد.

* برخ��ی از جریانات داخلی در حالی به مذاکره و رابطه با آمریکا تمایل 
نشان می دهند که آمریکا حتی برای متحدان خود نیز قابل اعتماد نیست.

* آمریکا به اعتماد دولت های اروپایی و هم پیمان های منطقه ای خود که 
متحدان اس��تراتژیک این کشور هستند، با جاسوسی و کینه توزی پاسخ 

داده است.
* اس��ناد فوق محرمانه افش��ا شده نش��ان می دهد آمریکا 125 میلیارد 
تماس تلفنی مردم و رهبران کشورهای جهان را ثبت و ضبط کرده است.

* آخرین اس��ناد افش��ا شده نشان می دهد کاخ س��فید 8 میلیارد تماس 
تلفنی در عربستان سعودی را شنود کرده است.

* اغلب اروپایی ها با تهیه پیش نویس قطعنامه ای به دنبال محکوم کردن 
جاسوسی های آمریکا هستند.

* با تش��دید فش��ارها باراک اوباما،  رئیس جمهور آمریکا که پیش از این 
از جاسوس��ی های انجام گرفته دفاع می کرد وع��ده داد، در »روش های« 

جمع آوری اطالعات تجدید نظر کند.
* نکته قابل توجه در اظهارات مقامات رس��می آمریکا این که، آنها خود 
را نس��بت به توقف جاسوس��ی از مردم و رهبران کشورهای دنیا متعهد 
نمی دانند و تنها بر تغییر شیوه جاسوسی تأکید می کنند.     صفحه آخر

ثبت احوال  اعالم آمادگی کرد

تغییر اسامی نامتعارف
از سماور و بطری تا مزدور اول!

آمریکابهمتحدانشهمخیانتمیکند
ایرانکهجایخوددارد!

قابل توجه ذوق زدگان مذاکره و رابطه

* ای��ران و آژانس بین المللی ان��رژی اتمی در پایان دو دور مذاکره در وین،  
با صدور بیانیه مش��ترک توافق کردند مذاکرات را 20 آبان در تهران ادامه 

دهند.
* در این بیانیه مش��ترک تصریح ش��ده است ایران پیش��نهاد جدیدی را 
درباره اقدامات عملی به عنوان مش��ارکت سازنده برای تقویت همکاری ها 

و گفت وگو با هدف حل آتی مسائل باقیمانده ارائه کرد.

* مذاکرات دو روزه تیم کارشناس��ی 
ایران به ریاس��ت رض��ا نجفی نماینده 
کش��ورمان در آژانس و ت��رو وایوراندتا 
رئیس هیئ��ت مذاکره کنن��ده آژانس 
بین المللی انرژی اتمی عصر سه شنبه 

در مقر آژانس در وین پایان یافت.
هیئ��ت  رئی��س  نجف��ی،  رض��ا   *
مذاکره کننده ایران: مذاکرات »مثبت« 
و »سازنده« بود و ما طرح جدیدی را 
روی میز گذاشتیم.               صفحه2

در پایان مذاکرات 2 روزه در وین

ایران و آژانس 
بیانیه مشترک صادر کردند

* وزارت جهاد کش��اورزی: هم اکنون 10 هزار تن مرغ بیش از 
نیاز بازار تولید می شود.

* سازمان توسعه تجارت از صادرات 15 میلیارد دالری کشور در 
نیمه نخست امسال خبر داد.                                 صفحه4

* برائت عارف از روزنامه بهار و عصبانیت مدعیان اصالحات
* دیروز رئیس مجلس زوری، امروز محور اجماع اصالح طلبان!؟

* انجمن روزنامه نگاران کجایش صنفی بود؟!
* سود راهبردی اسرائیل از دیپلماسی مخفیانه اوباما - نتانیاهو

توافق با آژانس در کدام چارچوب؟ محرمانه های 
جابه جا شده!


