
سازمان: شرکت حمل و نقل ریلی رجاء
موضوع مناقص�ه: انجام تعمیر و بازس��ازی مجموعه ها و 

قطعات خودکشش ها.
محل انجام خدمات: کارگاه های نگه داری خودکشش ها و 

کارگاه پیمانکار در تهران.
مهل�ت و مح�ل دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه: متقاضیان 
می توانند حداکثر تا س��اعت 16 روز شنبه مورخ 92/9/2 با 
در دست داش��تن معرفی نامه کتبی جهت دریافت اسناد به 
نش��انی: تهران- خیابان کریم خان زند- نبش سنائی- شرکت 
حمل و نقل ریلی رجاء- طبقه دوم- مدیریت تدارکات- اتاق 
209- گروه تأمین قطعات و قراردادهای فنی مراجعه نمایند.

مهل�ت تحوی�ل پیش�نهادات: ت��ا س��اعت 14:45 روز 
چهارشنبه مورخ 92/9/13

محل تحویل و بازگش�ائی پیشنهادات: تهران- خیابان 
کریم خان زند- نبش س��نائی- ش��رکت حمل و نقل ریلی 

رجاء- طبقه دوم- مدیریت تدارکات
تاریخ و ساعت بازگش�ائی پیشنهادات: ساعت 15:45 

روز چهارشنبه مورخ 92/9/13
نوع و مبلغ س�پرده ش�رکت در مناقصه: ضمانتنامه یا 
چک تضمین شده بانکی معادل 3درصد قیمت پیشنهادی.

مبلغ خرید اس�ناد: واریز مبلغ 100/000 ریال به حساب 
جاری ش��ماره 0108884965005 نزد بانک ملی ش��عبه 
انبار توش��ه )کد 813( به نام حس��اب درآمد شرکت حمل 

و نقل ریلی رجاء.
س��ایر اطالعات و جزئیات در اس��ناد مناقصه درج گردیده 

است.

آگهی مناقصه شماره 92/96

شرکت حمل و نقل ریلی رجاء م الف 3530

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی س��الیانه مورخ 

1392/3/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مالی منته��ی به 91 به 

تصوی��ب رس��ید. آقای س��هراب تقی پور آهنگر به شناس��ه ملی 

2060701163 به عنوان ب��ازرس اصلی و آقای رضا درویش به 

شناس��ه ملی 0053141376 به عنوان ب��ازرس علی البدل برای 

مدت یکس��ال انتخاب گردیدند. شرکت گروه طلیعه سبز جهان 

به شناسه ملی 10102853650 بنمایندگی آقای مسعود اورعی 

به کدملی 0049780131 و ش��رکت س��اتر سبز به شناسه ملی 

10102262391 بنمایندگی آقای عباسعلی گوکالنی به کدملی 

2269349636 و ش��رکت حمل و نقل آزادگان به شناس��ه ملی 

10101259330 بنمایندگ��ی آقای کاظ��م میرزایی کندری به 

کد ملی 0046310622 و ش��رکت مهندس��ی آماد بهینه س��از 

به شناس��ه ملی 10102251739 بنمایندگی آقای حس��نعلی 

تاجی��ک به کدمل��ی 0042687111 و بنیاد تعاون به شناس��ه 

ملی 10100000141 بنمایندگی آقای نصراله ش��ادی نسب به 

کدملی 4569828310 به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت دو 

س��ال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد.

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

بارکد 1745968

آگهی تغییرات شرکت ناصرین وحید 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
183340 و شناسه ملی 10102255011

م الف 74312

شرکت پاالیش نفت بندرعباس درنظر دارد انجام خدمات ذیل را براساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در جدول و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران )شماره92/038(

شرکت پاالیش نفت بندرعباس )سهامی عام(

شرکت پاالیش نفت بندرعباسنام مناقصه گذار1

آماده سازی سطح و اعمال پوشش ضدحریق برروی سازه های فلزی، فن های هوایی، استراکچر مبدلها و فونداسیون موضوع مناقصه2
دستگاه ها در واحدهای مختلف پاالیشگاه

حساب نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه3 به  نقد  وجه  واریز  یا  کارفرما  تأیید  مورد  و  معتبر  بانکی  ضمانتنامه  بصورت  255،000،000ریال  مبلغ 
شماره2305052682 بانک تجارت شعبه پاالیشگاه بندرعباس

محل تحویل مدارک و دریافت اسناد 4
مناقصه

بندرعباس- شرکت پاالیش نفت بندرعباس- ساختمان مرکزی- دفتر امور پیمانها و حقوقی- اتاق 145

پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1392/9/12آخرین مهلت اعالم آمادگی و ارسال رزومه5

از روز شنبه مورخ 1392/9/23 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1392/9/30زمان توزیع اسناد مناقصه6

ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1392/10/1زمان جلسه توضیح اسناد مناقصه7

حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1392/10/15زمان ارسال پیشنهادات مالی8

ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1392/10/16زمان گشایش پیشنهادات مالی9

الزم بذکر اس��ت تاریخ گشایش پیش��نهادات مالی قطعی نبوده و باتوجه به رفع 
ابهامات احتمالی امکان تغییر تاریخ وجود دارد.

از کلیه ش��رکتها/ پیمانکاران واجد ش��رایط دعوت می شود ضمن اعالم آمادگی 
کتب��ی جه��ت ش��رکت در مناقصه از طری��ق نمابر ذی��ل، فرم م��دارک الزم و 
ش��رایط پذی��رش پیمانکاران در مناقصات/ اس��تعالم بهاء ش��رکت پاالیش نفت 
بندرعب��اس را در هش��ت صفح��ه که در ش��بکه اطالع رس��انی این ش��رکت به 
آدرس  WWW.BAORCO.IRموج��ود می باش��د ب��ا دق��ت تکمیل و به 
هم��راه مدارک مربوطه ارس��ال یا توس��ط نماینده آن ش��رکت ب��ه آدرس فوق 

تحوی��ل نماین��د. ضمن��اً جهت کس��ب اطالعات تکمیل��ی ب��ه آدرس اینترنتی
 WWW.BAORCO.IR مراجع��ه فرمائید. این ش��رکت در رد یا قبول هر 

یک یا همه پیشنهادات بدون ذکر علت مختار است.
تلفنهای تماس: 5-5564180 )0761( داخلی 3152 تلفاکس: 5554295 )0761(
   WWW.TENDER@ NIORDC.IRو WWW.SHANA.IR :س�ایت اینترنتی ما

  WWW.BAORCO.IR و
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  http://iets.mporg.ir با کد فراخوان شماره 1،342،251

روابط عمومیکدپستی: 79311-81183

ت اول(
)نوب

شرکت حمل و نقل ریلی رجاء
سهامی خاص- شماره ثبت: 128209

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی درنظر دارد در اجرای مفاد جزء یک از بند الف ماده 4 قانون برگزاری مناقصات مصوب 
سال 1383 و آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون مذکور، پروژه های ذیل را براساس فهرست آیتم؛ از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 

واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی تجدید 
مناقصه عمومی

نجات آب کشاورزی
الزامی برای تأمین آب شرب

نوبت اول

شماره 
مبلغ برآورد نام پروژهمناقصه

)ریال(
مبلغ تضمین 

)ریال(
مدت  انجام 

کار )ماه(
2،428،857،789121،443،00012تجدید مناقصه راهبری و نگهداری از تأسیسات آب شرب تحت پوشش در سطح شهرستان بجستان9226

تجدید مناقصه راهبری و نگهداری از تأسیسات آب شرب تحت پوشش در سطح شهرستان 9227
2،414،248،854120،712،00012طرقبه-شاندیز

4،943،801،871247،190،00012تجدید مناقصه راهبری و نگهداری از تأسیسات آب شرب تحت پوشش در سطح شهرستان بردسکن9228
3،579،500،125178،975،00012تجدید مناقصه راهبری و نگهداری از تأسیسات آب شرب تحت پوشش در سطح شهرستان فریمان9229

تجدید مناقصه راهبری و نگهداری از تأسیسات آب شرب تحت پوشش در سطح شهرستان 9230
2،560،743،056128،037،00012تربت حیدریه )حاشیه(

تجدید مناقصه راهبری و نگهداری از تأسیسات آب شرب تحت پوشش در سطح شهرستان 9231
5،849،539،188292،477،00012تربت حیدریه

5،303،997،498265،200،00012تجدید مناقصه راهبری و نگهداری از تأسیسات آب شرب تحت پوشش در سطح شهرستان کاشمر9232
5،021،008،052251،050،00012تجدید مناقصه راهبری و نگهداری از تأسیسات آب شرب تحت پوشش در سطح شهرستان گناباد9233

تجدید مناقصه راهبری و نگهداری از تأسیسات آب شرب تحت پوشش در سطح شهرستان مشهد 9234
6،397،721،047319،886،00012)بخش احمدآباد رضویه(

3،031،274،115151،564،00012تجدید مناقصه راهبری و نگهداری از تأسیسات آب شرب تحت پوشش در سطح شهرستان مه والت9235

مبلغ تضمین شرکت کننده در مناقصه بایستی به یکی از صورتهای زیر شامل ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه موسسات اعتباری دارای مجوز 
از بانک مرکزی یا وجه نقد واریز به حساب جاری سیبا 2175211799007 بانک ملی مرکزی مشهد بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت آب 

و فاضالب روستایی خراسان رضوی یا اوراق مشارکت  باشد.
از پیمان��کاران دارای حداق��ل رتب��ه 5 آب و یا دارای صالحیت از اداره های کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رش��ته های تعمیر و نگهداری 
 http://iets.mporg.ir یا امورتأسیس��اتی دعوت می شود، نسبت به اخذ اس��ناد مناقصه از پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات؛ به آدرس
مراجعه و اس��ناد مناقصه را دریافت و تا پایان وقت اداری روز س��ه ش��نبه مورخ 1392/8/28 به دبیرخانه ش��رکت به نشانی مشهد- خیابان 
ارش��اد- بین پیام و وحدت- پالک 106 تحویل نمایند. مدت اعتبار پیش��نهادات از تاریخ بازگشایی قیمت ها به مدت 3 ماه می باشد و زمان 
بازگش��ایی در روز چهارش��نبه س��اعت 9/30 مورخ 1392/8/29 در محل دفتر مدیرعامل می باشد. در ضمن جهت کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن 4-7657193-0511 اداره طرح و برنامه تماس حاصل فرمائید.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی
ضمنا سامانه پیام کوتاه این شرکت با شماره 30001832 آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان می باشد.

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی
روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران در نظر دارد عملیات بسترسازی و دیوارکشی زمین پست 63 کیلو ولت شهرک یاس را از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
به پیمانکار واجد شرایط زیر واگذار نماید.

دارا بودن گواهی نامه صالحیت با حداقل پایه 5 در رشته ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری 
الف- مدت اجرای کار: 6ماه

ب- مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: 12/700/000 ریال )دوازده میلیون و هفتصد هزار ریال( به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش پرداخت وجه نقد 
به حساب سیبا شماره 2175098010007 بانک ملی ایران- شعبه برق به نام شرکت برق منطقه ای تهران

ج- مدت اعتبار پیشنهادها: 6 ماه بعد از تاریخ تعیین شده برای گشایش پیشنهادها
از شرکتهای واجد شرایط دعوت می گردد جهت خرید اسناد مناقصه از تاریخ 92/8/25 لغایت 92/8/27 در ساعات اداری با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و 
مدارک فوق الذکر و پرداخت مبلغ 500/000 ریال به حساب سیبا شماره 2175099004004 بانک ملی ایران- شعبه برق به نام شرکت برق منطقه ای تهران، به 
امور تدارکات طرح های شرکت برق منطقه ای تهران واقع در انتهای بزرگراه یادگار امام- بلوار شهدای شرکت برق )باالتر از کوی فراز(- ساختمان ستادی- طبقه 

چهارم شرقی مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان در مناقصه می بایستی پیشنهاد خود را براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه تنظیم و از ساعت 8/30 تا 14 روز سه شنبه مورخ 92/9/12 به 
دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت برق منطقه ای تهران واقع در تهران- انتهای بزرگراه یادگار امام- بلوار شهدای شرکت برق )باالتر از کوی فراز(- ساختمان 

ستادی- طبقه اول، در مقابل اخذ رسید تحویل نمایند.
کلیه پیشنهادات رسیده راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 92/9/13 در سالن پژوهش شماره 3 شرکت برق منطقه ای تهران )طبقه سوم( بازگشایی خواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
 www.trec.co.ir و http://iets.mporg.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور www.tavanir.org.ir ضمنا اطالعات فوق در س��ایت اینترنتی

موجود می باشد.

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای 92/22009

روابط عمومی برق تهران م الف 3548

وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

صرفه جویی نیاز امروز و فردا

شرکت توزیع  نیروی برق اس�تان هرمزگان در نظر دارد لوازم مشروحه 
ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از تولیدکنندگان و تامین کنندگان 

واجد شرایط خریداری نماید.
شماره مناقصهموضوعردیف

1

خرید انواع کابل فشار ضعیف آلومینیوم خودنگهدار

92-57 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 974/000/000ریال
نوع تضمین: ضمانت  بانکی یا واریز وجه نقد  

مدت زمان تحویل کاال: چهار)4( ماه    پیش پرداخت: ٪10

لذا کلیه ش��رکت هایی که تولیدکنن��ده و تامین کننده ل��وازم مذکور بوده و 
همچنی��ن دارای تائیدیه ه��ا و گواهینامه های مربوطه باش��ند می توانند پس 
از تاری��خ درج آگه��ی نوب��ت دوم در روزنامه به مدت پن��ج روز جهت خرید 
اس��ناد مناقصه با در دس��ت داش��تن قبض واریز مبلغ دویست و بیست هزار 
)220/000(ریال به حساب سپهر ش��ماره )0102164357002( نزد بانک 
صادرات ش��عبه گلش��هر بندرعباس، به آدرس ذیل و یا ش��بکه اطالع رسانی 
معامالت شرکت توانیر به آدرس www.tavanir.org.ir مراجعه نمایند.

- آدرس دس�تگاه مناقصه گ�ذار: بندرعباس- بلوار جمهوری اس��المی- 
جنب ش��هرک مس��کونی زیتون )نیروگاه قدیم( ش��رکت توزیع نیروی برق 

هرمزگان تلفن: 4512344-0761، فاکس: 0761-4512336
- به پیش��نهادهای فاقد امضا، مش��روط، مخدوش و پیش��نهاداتی که بعد از 

انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

»آگهی مناقصه عمومی« شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
زیرمجموعه شرکت توانیر و وابسته به وزارت نیرو

نوبت اول

سال هفتادو دوم q  شماره q 20638  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه16صفحه ویژه نامه خودرو و نیازمندي های ویژه تهران( دو شنبه 20 آبان q  1392 7 محرم q  1435 11 نوامبر2013

خبر ویژه

یادداشت روز

صفحه2

* حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در دفاع از وزیر پیشنهادی: از 
وقتی که آقای سجادی معرفی شد، همه آنهایی که در کار ورزش حرفه ای 
هس��تند یا بس��یاری از آنهایی که در ورزش قهرمانی کار می کنند به ویژه 

آموزش و پرورش بسیار استقبال کردند.
* سید شریف حسینی ، موافق : سجادی نگاه تخصصی به حوزه ورزش دارد 

و از جنس ورزش است.

* ی��ک هیئت عالیرتبه آمریکایی به ریاس��ت وندی ش��رمن، برای ارائه 
گزارش درباره مذاکرات هسته ای ژنو، به سرزمین های اشغالی می رود.

* وزیر خارجه آمریکا نیز برای گفت وگو درباره برنامه هسته ای ایران، به 
امارات می رود.                                                          صفحه2

* مهدکودک ها و مدارس پیش دبستانی و دبستان های استان تهران به غیر از دماوند و فیروزکوه در نوبت صبح 
و بعدازظهر به مدت 3 روز تعطیل شد.

* آمبوالنس های اورژانس و هالل احمر در میادین اصلی شهر در شرایط هشدار استقرار خواهند یافت.
* ساعت کاری ادارات تهران از امروز از ساعت 16/30 به 14/30 کاهش یافت.

* محدوده طرح زوج و فرد تا اطالع ثانوی به تمام سطح شهر تهران گسترش پیدا می کند.          صفحه11

صفحه2

آلودگی هوا هر روز بیشتر می شود

پیدا کنید تهران را !

* مخالف��ت افغان ها با اعط��ای مصونیت قضایی به 

اشغالگران آمریکایی.

* نخست وزیر سوریه: با هماهنگی ارتش و ملت در 

برابر تروریست ها پیروزی نزدیک است.

* سردبیر روزنامه گاردین به دلیل افشای جاسوسی 

آمریکا و انگلیس تحت فشار قرار گرفت.

* اخوان المس��لمین: نظامی��ان حاک��م مص��ر ب��ا 

صهیونیست ها همکاری دارند.            صفحه آخر

درگیری ماموران آل سعود با کارگران مهاجر
2 کشته و 68 مجروح بر جای گذاشت

* 3 نوع قرارداد برای استفاده بانوان خانه دار از 

بیمه های تامین اجتماعی.

* وزیر راه و شهرسازی از امکان ایجاد بندر خشک 

در فرودگاه امام خمینی)ره( خبر داد.

* ب��ا تواف��ق ته��ران و عش��ق آباد، واردات گاز 

ترکمنستان افزایش یافت. از

* قیمت گاز وارداتی تغییر نکرده است.

صفحه4

معاون رئیس جمهور: مقررات استاندارد
درباره کاالهای وارداتی رعایت نمی شود

مجلس به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان
رأی اعتماد نداد

* فاطمه رهبر،مخالف: آقای سجادی در 
زمان تحصن مجلس ششم و استعفای 
و  آم��وزش  وزارت  در  دس��ته جمعی، 

پرورش به عنوان مدیر استعفا داد.
* س��ید نص��راهلل س��جادی وزیر 
پیش��نهادی  ورزش و امور جوانان: 
از استعفای سال 82 دفاع نمی کنم، 
چرا که اتفاقی اس��ت که افتاده اما 
اگر به بنده رأی بدهید با پشتیبانی 
شما کار خواهم کرد.     صفحه10 وندی شرمن برای ارائه گزارش مذاکرات ژنو

به تل آویو می رود

پیش بینی کیهان درست از آب درآمد

آمریکا وعده نسیه هم نداد
مذاکرات ناتمام ماند

سرویس سیاسی-
علی رغم آنکه رس�انه های بیرونی و داخل�ی از  یک توافق بزرگ 
می�ان ایران و 1+5 خب�ر می دادند، مذاکرات 3 روزه و فش�رده ژنو 5 

بدون توافق به پایان رسید.
در این میان در فضای رس��انه ای بر نقش »فرانسه« در به توافق نرسیدن 
مذاکرات ژنو مانور داده شده و این در حالی است که شواهد و قرائن به وضوح 
نش��ان می دهد یک تقسیم کار از سوی طرف غربی در روند مذاکرات صورت 

گرفته است و فرانسه نقش»پلیس بد« را بازی کرده است.
س��ؤال این اس��ت که علت اصلی در ع��دم توافق میان ای��ران و 1+5 در 
مذاکرات ژنو چیس��ت؟ علت اصلی را باید در این نکته واکاوی کرد که ایران 
در مقابل 1+5 بر رعایت خطوط قرمز خود در مسایل هسته ای و حفظ حقوق 
مردم پافشاری نمود و در جریان مذاکرات فشرده بخصوص در قالب مذاکرات 

سه جانبه میان ظریف، اشتون و جان کری باج نداد.
باج خواهی حریف غربی از ایران در مذاکرات هس��ته ای در ش��رایطی 
اس��ت ک��ه پیش از ای��ن و در دور قبلی مذاکرات نیز کیه��ان با تکیه بر 
مس��تندات غیرقابل انکار پیش بینی کرده ب��ود که طرف مقابل به دنبال 
گرفتن امتیازات نقد از ایران اس��ت و در ازای آن حتی وعده  نس��یه هم 
نخواهد داد.                                                        بقیه درصفحه3

* فرید ذکریا: تحریم ها علیه ایران حتی با حل مسئله هسته ای لغو نخواهد شد
* تیتری که ساعت 3 نیمه شب  BBC را شوکه کرد!

* این ادبیات از شما بعید بود آقای روحانی!

تقسیم نقش ها میان آمریکا
فرانسه و اسرائیل در مذاکرات ژنو بعد از10سال

نقطه سرخط !


