
دستگاهمناقصهگذار: شرکت آب و فاضالب مراغه
موضوعمناقصه: عملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری و انجام 

تعمیرات اصولی و منطبق با ضوابط فنی تصفیه خانه آب و مخازن
محلاجراء:شهر مراغه

محلتامیناعتبار: از محل اعتبارات جاری شرکت
مبلغبرآورداولیهمناقصه: 1/800/000/000ریال )یک میلیارد و 

هشتصد میلیون ریال(
مبلغسپردهشرکتدرمناقصه: 120/000/000 )یکصد و بیست 

میلیون ریال(
حداقلرتبهموردنیازشرکتدرمناقصه: رتبه 5 آب یا تاسیسات

مهلتدریافتاسناد:92/9/16 )تا ساعت 14(
محلدریافتاسنادوارائهپیشنهادات: امور حقوقی و قراردادهای 

شرکت آبفای مراغه به شماره تماس: 0421-2228911-12
تاریخومحلتحویلاسناد:شرکت کنندگان می توانند پیشنهادات 
خود را تا س��اعت 9/30 روز چهارشنبه مورخه 92/9/27 به دبیرخانه 

آبفای مراغه در قبال اخذ رسید تحویل نمایند.
تاریخبازگش�ائیپاکات:92/9/27 )ساعت 10/30 صبح( در محل 

شرکت آب و فاضالب مراغه اتاق جلسات 
دستگاهنظارت: حوزه معاونت بهره برداری و توسعه شرکت

هزینهخریداسناد:300/000ریال )سیصد هزار ریال( می باشد که 
باید به حس��اب ش��ماره 0106370474006 بانک ملی شعبه مراغه 

واریز و فیش نقدی جهت تحویل اسناد ارائه گردد.
- به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد 
از مدت مقرر این آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- ضمنا هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد 
و ش��رکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و سایر 

اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
http://iets.mporg.irسایتملیمناقصات
http://tender.bazresi.irسایتسامانهکشوری
www.abfa-maragheh.irسایتآبوفاضالبمراغه

وزارتنیرو

شرکتآبوفاضالبمراغه)سهامیخاص(
شمارهثبت2443

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای92/5 

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب مراغه

ش�رکتنفتمناطقمرکزیایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذکر را با مش��خصات و ش��رایط کلی زیر از طریق 
مناقصه عمومی )یک مرحله ای( به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

الف(شرحمختصرکار
پروژه فوق الذکر مختصرا شامل: تهیه کاال و احداث تسهیالت سرچاهی )شامل انواع شیرآالت و اتصاالت در سایزها و کالسهای 

مختلف(، اجرای 5 کیلومتر خط لوله 6 اینچ روزمینی و اجرای کلیه کارهای سیویل و برق و ابزار دقیق مربوطه می باشد.
ب(مدتاجرا: مدت اجرای پروژه 12 )دوازده( ماه می باشد.

ج(برآوردکار: برآورد تقریبی پروژه 5.850.000.000 ریال و 825.000 یورو می باشد.
د(محلاجرایکار:محل اجرای پروژه در استان خوزستان، منطقه عملیاتی پایدار غرب می باشد.

ه�(شرایطمتقاضی
1- داشتن شخصیت حقوقی

2- داشتن امکانات، ماشین آالت، نیروی متخصص
3- داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه

4- داشتن پایه 3 یا 4 یا 5 در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا صنعت و معدن و یا نفت و گاز طبق سایت پیمانکاران تأیید 
صالحیت شده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

5- داشتن صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی 91
6- داشتن توانائی ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ 654.950.000 ریال و یا معادل 20.277 یورو جهت شرکت در مناقصه

متقاضیانی که دارای ش��رایط مذکور در بند »ه�« فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند می توانند حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز چهارشنبه مورخ 92/9/13 ضمن ارائه درخواست  کتبی، به همراه مدارک ذیل به صورت فایل های  PDF بر روی 
 CD )حداکثر 20 مگابایت( به امور قراردادهای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به نشانی: تهران- خیابان طالقانی- خیابان 

حافظ- خیابان رودسر غربی- پالک 30- طبقه دوم مراجعه نمایند:
✓ مدارک ثبت شرکت )آگهی روزنامه رسمی، اساسنامه، آخرین تغییرات(

✓ سوابق کاری همراه با نمونه قراردادها و تأییدیه های الزم

✓ فهرست ماشین آالت
✓ داشتن تجربه در زمینه تأمین کاال

✓ فهرست کارکنان
✓ ارائه مدارکی که نشانگر حسن سابقه در کارهای قبلی باشد

✓ ارائه مدارک جهت ارزیابی توان مالی
✓ ارائه صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی 91 ) به صورت فایل های  PDF بر روی  CD جداگانه(

✓ ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت
✓ ارائه آدرس دقیق پستی، تلفن ثابت و نمابر )فاکس(

مدارک مناقصه با رعایت قانون برگزاری مناقصات بین متقاضیان واجد شرایط توزیع می گردد.
در صورت نیاز به اطالعات بیش��تر متقاضیان می توانند با تلفن 87521259)021( و نمابر ش��ماره: 88938764 تماس 

حاصل نمایند. 
)WWW.SHANA.IR(و)WWW.ICOFC.IR(:آدرسسایتشرکت

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
موضوع: مناقصه شماره م م ن/92/225 مربوط به پروژه 

تهیه کاال و احداث تسهیالت سرچاهی و خط لوله جریانی چاه 
 )PC پایدار غرب )به صورت E010N موقعیت

شرکتملینفتایران
شرکتنفتمناطقمرکزیایران

روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران مالف3721

مناقصهگزار:شرکتملیپخشفرآوردههاینفتیایران-مدیریتبازرگانی
SATAMموضوعمناقصه:خرید تعداد 1490 عدد قطعات مختلف میتر

DSS-92091-TR طی تقاضای شماره
تاریخ،مهلت،نشانیمحلدریافتوتحویلاستعالمکیفیمناقصهگران:

از کلی��ه تولیدکنن��دگان مربوط��ه دعوت بعمل می آید حداکثر ظ��رف مدت دو هفته از تاریخ انتش��ار آخرین آگهی 
 WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR و WWW.IETS.MPORG.IR روزنامه ب��ا مراجعه به س��ایتهای
بخش مناقصات س��تاد نس��بت به تکمیل فرم ارزیابی کیفی مربوط به مناقصه گران اقدام و این فرم را به همراه سایر 
مدارک درخواس��تی به اداره خریدهای داخلی این ش��رکت واقع در تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- روبه روی پارک 

هنرمندان- جنب خیابان برادران شاداب- پالک1- طبقه دوازدهم تحویل نمایند.
تلفنهایتماس:84121032-88327085

تضمی�نش�رکتدرمناقصه: مبلغ 86/138/000 ری��ال که به صورت ضمانتنامه بانکی و ی��ا وجه نقد قابل ارائه 
می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی
دو مرحله ای

مالف3592

نوبتاول

ادارهکلراهوشهرسازییزد در نظر دارد 6قطعه زمین از پالک 8 فرعی از 713 اصلی از بخش 8 یزد با کاربری کارگاهی واقع در خیابان 
کش��تارگاه به س��مت خلدبرین و همچنین قطعه زمین شماره 7 تحت قسمتی از پالک 5157 اصلی بخش 6 یزد واقع در سفیدکوه تفت جهت 
س��نگ بری را از طریق فراخوان به صورت اجاره پنج س��اله به ش��رح جدول ذیل واگذار نماید بدینوس��یله از کلیه دارندگان مجوز دعوت بعمل 
می آید جهت دریافت مدارک ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار دومین آگهی به مدیریت امالک و حقوقی این اداره کل واقع در خیابان آیت ا... 

کاشانی، خیابان مسکن و شهرسازی، ساختمان شماره دو راه و شهرسازی مراجعه نمایند.

اجارهبهاکاربریمساحتپالکقطعهردیف
8500000 ریال کارگاهی617/34 مترمربع8 فرعی از 713 اصلی بخش 8 یزد135

سال اول
8500000 ریال کارگاهی337/5 مترمربع8 فرعی از 713 اصلی بخش 8 یزد274

سال اول
15000000 ریال کارگاهی678 مترمربع8 فرعی از 713 اصلی بخش 8 یزد 380

سال اول
8000000 ریال کارگاهی337/5 مترمربع8 فرعی از 713 اصلی بخش 8 یزد 472

سال اول
از پ��الک 8 فرع��ی از 713 اصلی  596

بخش 8 یزد
7700000 ریال کارگاهی462/7 مترمربع

سال اول
از پ��الک 8 فرع��ی از 713 اصلی  690

بخش 8 یزد
7000000 ریال کارگاهی456 مترمربع

سال اول
19731/45 5157 اصلی بخش 6 یزد )تفت(  77

مترمربع
سنگ 
بری

9000000 ریال 
ماهیانه

نوبتاول»آگهی فراخوان زمین«

اداره کل راه و شهرس�ازی ی�زد درنظ��ر دارد یکقطعه
زمینبهش�ماره42/2ازپالکیکفرع�یاز20870اصلی
بخ�ش5یزدب�همس�احت13688/4مترمربع،ب�اکاربری
ورزشی،ازقرارهرمترمربعیکمیلیونوهفتصدهزارریال
واقعدربلوارمدرس را در اجرای ماده 100 قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت )به صورت 25% نقد و مابقی اقساط ده ساله( 
از طریق فراخوان واگذار نماید بدینوس��یله از کلیه دارندگان مجوز 
دع��وت بعمل می آید جهت دریافت م��دارک ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتش��ار دومین آگهی ب��ه مدیریت امالک و حقوقی این اداره 
کل واقع در خیابان آیت ا... کاش��انی، خیابان مس��کن و شهرسازی، 

ساختمان شماره دو راه و شهرسازی مراجعه نمایند.

نوبتدوم

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1392/5/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

امضای کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، س��فته، 
ب��رات و قراردادها با دو امضای متفق مدیرعامل رحیم ش��اکی باهر و 
معاون مالی ش��رکت محمد حس��امی کرمانی همراه با مهر ش��رکت 
معتبر اس��ت  و در غیاب معاون مالی با امضای یکی از اعضای هیات 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد1573343

آگهی تغییرات شرکت گروه عمران و مسکن سازه 
پایدار قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

83950 و شناسه ملی10101285457

مالف72437

1-موض�وع:اص�الح،بازس�ازیونگه�داریقطعات
رویشیونمایشیباغگیاهشناسیملیایران

2-مناقصهگذار:موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
3-زماندریافتاسنادمناقصه:تا 10 روز پس از انتشار 

آگهی از دبیرخانه کمیسیون معامالت
4-زمانتحویلاس�نادمناقصه:تا 10 روز پس از پایان 

مهلت دریافت اسناد مناقصه
م��ورخ  سه ش��نبه  روز  مناقص�ه: برگ�زاری زم�ان -5

1392/9/26 خواهد بود.
6-محلدریافتوتحویلاس�ناد:دبیرخانه کمیسیون 

معامالت واقع در موسسه.
7-هزینه اسناد مناقصه به عهده شرکت کننده می باشد.

آدرس:اتوب��ان تهران- کرج، خروجی پیکان ش��هر، انتهای 
خیابان بیس��ت متری دوم، بلوار موسسه تحقیقات جنگل ها 

و مراتع کشور
تلفن5-44580282داخلی234و296

آگهی ارزیابی صالحیت پیمانکار
یک مرحله ای)شناسایی و انتخاب پیمانکار(

25-92

مالف3735

سال هفتادو دوم q  شماره q 20647  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه 3 آ ذر q  1392 20 محرم q  1435 24 نوامبر2013

خبر ویژه

* مدیر سامانه هوشمند: 800 هزار قطعه کارت سوخت 
مفقودی یا جا مانده در جایگاه ها از شبکه سوختگیری 

کشور خارج و باطل شد.
* قیمت نفت در بودجه سال آینده 100 دالر برای هر 

بشکه پیشنهاد شد.

* تواف��ق دول��ت و مجل��س ب��رای حذف ی��ک دهک
از دریافت یارانه.

* عضو کمیس��یون برنامه و بودج��ه مجلس: دولت 
اعالم کرده فعال توانایی حذف 3 دهک باالی درآمدی 
را ندارد.                                                     صفحه4

800 هزار کارت سوخت
باطل شد

* اعتراض ها در افغانستان امضای قرارداد امنیتی با 

واشنگتن را به تعویق انداخت.

* فریاد »مرگ بر آمریکا« در چند ش��هر پاکستان 

در اعتراض به حمله پهپادها.

* درگیری خونین با نظامیان حاکم در شهرهای مصر.

* اعتراض های ضد حکومتی در شهرهای اردن

* م��ردم یم��ن: نمی گذاری��م آمری��کا در خاک ما 

گوانتاناموی دوم بسازد.                        صفحهآخر

عملیات غافلگیرکننده ارتش سوریه
برای پاکسازی یک منطقه استراتژیک در شمال دمشق

* نیویورک تایم��ز: ای��ران حاضر 
غنی س��ازی خود  تمامی  نیست 
را حتی برای ش��ش ماه تعلیق و 
ذخایر اورانی��وم خود را به خارج 

بفرستد.
* ایران ذخایر اورانیوم 20 درصد 
خ��ود را از طریق رقیق کردن یا 
تبدی��ل به میله های س��وخت یا 

پودر اکسید از بین می برد.

سکوتمسئوالنکشورمانومانوررسانههایخارجی
دربارهجزئیاتمذاکراتژنو

* ش��بکه یورونی��وز: در مذاک��رات هس��ته ای ژنو برای اولی��ن بار حق 
غنی س��ازی اورانیوم در خاک ایران، در طرح توافق موقت شش ماهه و 

قابل تمدید، پیش بینی شده است.
* رویترز: خبر سفر جان کری پس از آن اعالم شد که دیپلمات ها اعالم 

کردند یکی از مشکالت اصلی در مذاکرات حل شده است.
* سی ان ان: سفر دیپلمات های ارشد 1+5 به ژنو نشان می دهد تالش ها 
برای رسیدن به توافق هسته ای جان تازه ای گرفته است.       صفحه10

دریادارسیاریخبرداد

پیوستن ناوهای جدید به نیروی دریایی ارتش
* فرمان��ده نیروی دریایی ارتش در نشس��ت خبری با خبرنگاران: در هفته 
آینده ناوهای الوان و سیرجان و ناو موشک انداز نیزه و موشک انداز تبرزین 

به نیروی دریایی الحاق می شود.
* احتمال دارد ناوگروه بیست و نهم نیروی دریایی ارتش در اقیانوس اطلس 
حضور یابد.                                                                                       صفحه10

* ملی پوش��ان کشورمان در این بازی که صبح دیروز در سالن متروپلیتن توکیو برگزار شد با حساب 3 بر 2 
)28 ب��ر 26، 19 ب��ر25، 19 بر 25، 27 بر 25، 18 بر 16( برابر تیم ملی آمریکا، قهرمان آمریکای ش��مالی و 

مرکزی به پیروزی رسیدند.
*تیمملیفوتبالساحلیکشورماننیزدرفینالسومیندورهمسابقاتجامبینقارهایدردبی
توانستباشکستتیمپرقدرتروسیهقهرمانجهانشود.صفحه9

ایران3بر2آمریکاراشکستداد

والیبالیست های کشورمان باز هم سنگ تمام گذاشتند

یادداشت روز
* تحریم ها غرور ملی برای پیشرفت و احساسات ضد آمریکایی را برانگیخت

* عازم خارج بود که فهمید ممنوع الخروج است
* جنجال اسرائیل برای رد گم کنی است
* جلسات انتخاباتی عارف با اصالح طلبان

* ایران را نمی شود به دوره تعلیق برگرداند

گزارشخبریکیهان

ماراتن هسته ای ایران و 5+1
 در روزچهارم

صفحه2 صفحه2

آشتسلیمطلبیشورشد
خطسازشنعلوارونهزد

* با وجود حضور وزرای خارجه کشورهای 1+5 در مذاکرات ژنو ، تا لحظه 
تنظیم این گزارش - ساعت 23 شنبه شب به وقت تهران-  طرفین هنوز 
روی متن عباراتی که باید در توافق نهایی نوش��ته ش��ود، به جمع بندی 
مشترکی نرسیده اند و احتماال این مذاکرات به یکشنبه )امروز ( کشیده 

می شود .
* ظریف : مذاکره به مسائلی رسیده است که محل اختالف طرف مقابل 

است و وارد مرحله نگارش متن شده ایم.
* گزارش ها نش��ان می ده��د موضع فعلی برخی اعض��ای 1+ 5 ازجمله 
آمریکا  این اس��ت که آنها حق غنی س��ازی ایران را قب��ول دارند و ایران 
می توان��د در طول توافق موقت آن را در س��طح 5 درصد ادامه بدهد، اما 

حاضر به مکتوب کردن آن نیستند!
* هانس بلیکس، مدیرکل اس��بق آژانس بین المللی انرژی اتمی و رئیس 
پیشین تیم بازرسی تسلیحاتی سازمان ملل متحد از عراق در گفت و گو با 
بی بی سی، گفت که مطابق تفسیر او از ماده چهارم معاهده منع گسترش 

سالح های اتمی )ان پی تی(، غنی سازی اورانیوم حق کشورها است.
صفحه3

چرا طفره 
می روند؟!


