
مناقصه گزار: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه لرستان
موضوع مناقصه: پیمان راهبری وسائط نقلیه سبک و سنگین منطقه لرستان

مبلغ برآورد مناقصه: 8/624/397/998 ریال
ن�وع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: مبل��غ 32/000/000ریال 

بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد
ارائ��ه گواهینامه تعیی��ن صالحیت معتب��ر از وزارت تع��اون، کار و رفاه 

اجتماعی در زمینه موردنظر برای سال جاری
زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه: ظرف 5 روز پس از چاپ آگهی 

نوبت دوم به استثناء روزهای پنج شنبه و جمعه
زمان و مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه: 10 روز پس از آخرین 

مهلت دریافت اسناد
محل دریافت و تحویل اس�ناد مناقص�ه: لرستان- خرم آباد- کیلومتر 
25 جاده خرم آباد/ پلدختر- ش��رکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- 

منطقه لرستان- امور حقوقی و قراردادها
زمان و محل گش�ایش پاکات: پیشنهادهای واصله در محل کمیسیون 

مناقصات و در زمان مندرج در اسناد مناقصه بازگشایی خواهد شد.
جهت کس��ب اطالعات بیشتر با ش��ماره 2205022-0661 و 0661-4204145 

داخلی 95048 تماس حاصل فرمائید.
                www.ioptc.ir          www.shana.ir

آگهی مناقصه  عمومی 
)92/650/851( یک مرحله ای به شماره

نوبت دوم

م الف3684روابط عمومی

شرکت ملی پاالیش و پخش  فرآورده های نفتی ایران
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

با عنایت به مفاد مواد )4(، )12( و )13( ابالغیه شماره 130890- 
83/11/17 )قانون برگزاری مناقصات(، ش��رکت س��اخت و توسعه 
زیربناه��ای حم��ل و نقل کش��ور در نظر دارد طراح�ی و اجرای 
بخشی از راه  آهن برقی آمل- الریجان- رودهن را )به صورت 
طرح و ساخت( و براساس قیمت های فهرست بهاء سال 1392 راه 
و بان��د، راه  آهن و فرودگاه و با مش��خصات اصلی زیر پس از انجام 

مرحله ارزیابی کیفی به مناقصه بگذارد:
1-کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

2-مهندس مشاور کارفرما: مهندسین مشاور پاسیلو
3-عن�وان پروژه: طراحی و اجرای راه آهن برقی آمل- الریجان- 

رودهن- بصورت طرح و اجرا
4-ش�رایط اخذ اس�ناد ارزیابی: پیمانکاران دارای گواهینامه 
طرح و س��اخت در رش��ته راه و ترابری با تخص��ص حمل ونقل 
ریل��ی با حداقل پایه 1 و یا پیمان��کاران دارای گواهی صالحیت 
پیمان��کاری در رش��ته راه و تراب��ری با حداقل پایه 1 به ش��رط 
مش��ارکت مدنی با یک مش��اور دارای گواهی صالحیت حمل و 
نقل ریلی با پایه 1 )مش��ارکت هر مشاور و پیمانکار فقط در یک 

گروه مجاز می باشد(
5-محل انجام عملیات و موقعیت جغرافیائی: استان مازندران

6-ن�وع عملی�ات عبارت اس�ت از: طراحی و اج��رای راه آهن 
بصورت طرح و اجرا )بصورت راه آهن برقی(

7-محل تحویل اسناد ارزیابی: اداره کل امور پیمان و رسیدگی 
فنی به آدرس: تهران- خیابان ش��هید دس��تگردی )ظفر(- خیابان 
فرید افشار- نبش آرش- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 

و نقل کشور- طبقه دوم جنوبی- شماره تلفن 22228131
از ش��رکتهای پیمان��کاری داوطل��ب مناقصه حائز ش��رایط تقاضا 
می شود جهت مش��ارکت در مناقصه فوق و دریافت اسناد ارزیابی 
مربوطه با در دست داشتن نامه اعالم آمادگی و معرفی نامه حداکثر 
تا 10 روز پس از انتش��ار آگهی به مهندس��ین مشاور پاسیلو واقع 
در: تهران مفتح ش��مالی- کوچه آرام- پالک 37 مراجعه فرمایند. 

شماره تلفن: 88838280-88821884
ضمن��ا آخرین مهلت تکمیل و ارائه اس��ناد و مدارک ش��رکت در 
مناقصه دو هفته پس از تاریخ انتشار آخرین آگهی می باشد. ارسال 
اس��ناد و مدارک تکمیل ش��ده هیچگونه تعه��دی در زمینه انعقاد 
ق��رارداد با متقاضیان برای ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای 
حمل و نقل کش��ور ایجاد نمی کند. فرم آگه��ی الکترونیکی مناقصه 
از طریق صفحه الکترونیکی پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات به 

نشانیhttp://iets. mporg.ir قابل دسترسی است. 
وزارت راه و شهرسازی

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

آگهی فراخوان نخست ارزیابی کیفی
 تجدید مناقصه شماره 92-8

م الف 3750

دستگاه مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب مراغه
موضوع مناقصه: عملیات مربوط به بهره برداری و نگهداری و انجام 

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

محل تامین اعتبار: از محل اعتبارات جاری شرکت
مبلغ برآورد اولیه مناقصه: 1/800/000/000ریال )یک میلیارد و 

هشتصد میلیون ریال(
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 120/000/000 )یکصد و بیست 

میلیون ریال(
حداقل رتبه مورد نیاز شرکت در مناقصه: رتبه 5 آب یا تاسیسات

مهلت دریافت اسناد: 92/9/16 )تا ساعت 14(
محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: امور حقوقی و قراردادهای 

شرکت آبفای مراغه به شماره تماس: 0421-2228911-12
تاریخ و محل تحویل اسناد: 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.
تاریخ بازگش�ائی پاکات: 92/9/27 )ساعت 10/30 صبح( در محل 

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

هزینه خرید اسناد: 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.ir                        سایت ملی مناقصات
http://tender.bazresi.ir               سایت سامانه کشوری
www.abfa-maragheh.ir       سایت آب و فاضالب مراغه

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب مراغه )سهامی خاص(
شماره ثبت 2443

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای92/5 

نوبت  دوم

شرکت آب و فاضالب مراغه

شرکت آب و فاضالب استان یزد قصد فروش یک واحد تجاری و سه قطعه امالک مازاد خود با مشخصات ذیل را از طریق مزایده دارد. متقاضیان محترم می توانند 
جهت دریافت اس��ناد مزایده به پایگاه الکترونیکی این ش��رکت به نشانی www.abfayazd.ir ضمن تکمیل فرم عضویت و یااز طریق مراجعه به دفتر قراردادهای 
این شرکت واقع در یزد خیابان آیت ا... کاشانی نسبت به اخذ اسناد مزایده اقدام نمایند. ضمنا آخرین مهلت اخذ اسناد 10 روز پس از انتشار دوم آگهی در روزنامه 

می باشد. تلفن تماس 0351-6114155

آگهی مزایده و فروش امالک مازاد
 نوبت اول 

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان یزد

)سهامی خاص(

کاربری موجودآدرس ملکمساحتنوع سندردیف
تجارییزد- مجتمع تجاری شقایق21/89مترمربعششدانگ1
مسکونییزد- عیش آباد- خیابان شهید پارساییان- ابتدای کوچه صاحب الزمان910/75مترمربعششدانگ2
تأسیسات شهرییزد-آزادشهر- بلوار گلستان- روبروی آب آزادشهر310/9 مترمربعششدانگ3
باغیزد- حسن آباد- بلوار امام رضا به سمت دانشکده دندان پزشکی- سمت چپ بلوار1416/73 مترمربعسه دانگ مشاع4

شرکت آب و فاضالب استان یزد )سهامی خاص(

استاندارد ملی ایران به شماره 4160 تحت عنوان »خودرو- خروجیهای 
اضط��راری اتوبوس ه��ا- ویژگی ه��ا و روش های آزمون« ب��ا مرجعیت 
FMVSS که یکی از اس��تانداردهای اجب��اری ایمنی عملکردی تایید 
نوع خودرو می باشد در سیصدمین اجالس کمیته ملی خودرو و نیروی 
محرکه مورخ 86/11/24مورد تجدیدنظر اول قرار گرفته و به استاندارد 
»خودروه�ای جاده ای- مش�خصات کلی خودروهای مس�افری 
 EC/2001/85 عموم�ی- ویژگی ها و روش آزمون« ب��ا مرجعیت
تغیی��ر عنوان و محتوی داده که مراتب جه��ت اطالع عموم وتوجه به 

الزامات قانونی آگهی می گردد:
الزامات قانونی:

تولیدکنن��دگان و واردکنندگان این فرآورده تا تاریخ 1393/3/1 مهلت 
خواهند داش��ت تا نس��بت به رعایت موارد تجدیدنظر شده اقدام الزم 
بعمل آورند. کلیه اش��خاص حقیقی وحقوق��ی ذیربط می توانند جهت 
کس��ب اطالعات بیشتر در مرکز به س��ازمان ملی استاندارد ایران و در 

استانها به ادارات کل استاندارد استانها مراجعه نمایند.

اطالعیه
سازمان ملی استاندارد ایران

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
م الف 3797

 شرکت پایانه های نفتی ایران درنظر دارد 2 قلم لوله 60 و 72 
اینچ فوالدی را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

92/37/MM :1-شماره مناقصه
2-ش�رح مختصر کاال و مقدار موردنیاز: خرید 2 قلم لوله 60 

و 72 اینچ فوالدی
3-مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه:مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه ب��ه مبلغ 150/000/000 )یکص��دو پنجاه میلیون( ریال 

می باشد.
4-نوع تضمین شرکت در مناقصه:ضمانت نامه بانکی معتبر یا 

واریز وجه نقدی به حساب شرکت پایانه های نفتی ایران.
5-نام و نشانی مناقصه گزار و مکان گشایش پاکات: تهران- 
میدان آرژانتین اول خیابان بیهقی روبروی بانک سامان پالک 28 
س��اختمان شماره 11 ش��رکت ملی نفت ایران- طبقه اول- دفتر 
هماهنگی شرکت پایانه های نفتی ایران اداره پژوهش و شناسایی 
مناب��ع کاال تلف��ن 88732221 و 88536216 داخل��ی 21440 

نمابر 88534824
6-مح�ل دریافت اس�ناد مناقصه و تحویل پیش�نهادهای 
مناقصه گ�ران: مناقصه گ��ران می توانن��د جهت دریافت اس��ناد 
مناقص��ه و تحویل پیش��نهادهای فنی و مالی پ��س از واریز مبلغ 
200/000 ری��ال به ش��ماره حس��اب 0103895685007 بانک 

صادرات شعبه مرکزی خارک به نام شرکت پایانه های نفتی ایران 
صبح ها از س��اعت 9 الی 12 و بعدازظهر از ساعت 14 الی 15:30 
به هم��راه معرفی نامه ب��ه آدرس مناقصه گزار من��درج در بند 5 

مراجعه نمایند.
7-آخری�ن مهلت دریافت اس�ناد مناقص�ه: 14 روز پس از 

انتشار نوبت دوم درج فراخوان در روزنامه های کثیراالنتشار.
8-آخرین مهلت ارایه پیشنهادها: 14 روز پس از پایان مهلت 

دریافت اسناد مناقصه.
9-زمان گش�ایش پیش�نهادهای فنی مناقصه گران: 2 روز 
کاری پس از پایان زمان ارایه پیش��نهادها )در صورت کامل بودن 

تعداد پیشنهادهای دریافتی( 
- متقاضیان جهت اطالعات بیش��تر می توانند به نشانی اینترنتی 

ذیل مراجعه نمایند.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
خرید 2 قلم لوله 60 و72 اینچ فوالدی

روابط عمومی
شرکت پایانه های نفتی ایران

نوبت اول

م الف  1873

شرکت ملی نفت ایران
شرکت پایانه های نفتی ایران 

)سهامی خاص(

WWW.NIOC-IOTC.COM

WWW.SHANA.IR

موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه مکنده صنعتی )وکیوم لودر(
مناقصه گزار: شرکت فوالد هرمزگان جنوب

نحوه دریافت اس�ناد: کلیه متقاضیان با ارسال اسناد ذیل به شماره فکس 
 mahmoodizade.h@hosco.ir ایمی��ل  ی��ا  و   0761-5550475

می توانند نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
1-واریز مبلغ 300/000 ریال به ش��ماره حس��اب 0215367462002 نزد 

بانک ملی، به نام شرکت فوالد هرمزگان جنوب بابت خرید اسناد مناقصه
2-نامه اعالم آمادگی ش��رکت که در آن ایمیل رس��می آن شرکت ذکر شده 

است.
توضیحات:

1-تضمین شرکت در مناقصه بمبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود.
2- نوع تضمین:

ال�ف- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما، م��دت اعتبار تضمین بانکی باید تا 
س��ه ماه پس از صدور بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. )چک 

تضمین شده و یا چک شخصی مورد پذیرش نمی باشد.(
ب- فی��ش واری��ز وجه نقد مع��ادل مبلغ ضمانت نامه به ش��ماره حس��اب 

0215367462002 نزد بانک ملی
ج( جدول زمانی انجام مناقصه:

زمان دریافت
اسناد مناقصه

آخرین مهلت 
دریافت اسناد 

مناقصه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ گشایش 
پاکات الف و ب

92/9/1292/9/2092/10/1492/10/17

نکته: تاریخ بازگشایی پاکات ج متعاقبا اعالم خواهد شد.
متقاضیان برای آگاهی بیش��تر می توانند در س��اعات اداری با ش��ماره تلفن 
4590064 با کد 0761 تماس حاصل نمایند. قابل ذکر است که هزینه های 

چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

آگهی مناقصه عمومی 
دومرحله ای

شرکت فوالد هرمزگان جنوب
شماره 113690

اطالعیه نوبت اول
مدیریت حج و زیارت استان تهران

رجوع به صفحات7-8-9و10

در خصوص نحوه تشرف متقاضیان 
سفر زیارتی عمره مفرده

در صفحه13

* خری��داری انواع کابل مس��ی ژله فیلد خاکی 20/04 ال��ی 600 به متراژ 
کل 23000 متر طول به شرح ریز آیتمهای اعالم شده در آگهی مناقصه...

آگهی مناقصه عمومی
 شماره 92/19/ق دومرحله ای

شرکت مخابرات استان قزوین  )چاپ مرحله اول(
)سهامی خاص(

سال هفتادو دوم q  شماره q 20650  تکشماره 5000 ریال16صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( چهار شنبه 6 آ ذر q  1392 23 محرم q  1435 27 نوامبر2013

خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز

انفجار بمب در3 شهر عراق
35 شهید و 70 زخمی بر جای گذاشت

* علی الریجانی: پیش��رفت روزانه دانشمندان هسته ای ایران در عرصه 
علم و فناوری صلح آمیز هسته ای رهبران غربی را به وحشت انداخت تا 

به میز مذاکره برگردند و با ایران به توافق دست یابند.
* س��ؤال 23 نماینده مجلس از فرجی دانا وزیر علوم در خصوص علت 
عدم پایبندی به تعهداتش در انتصاب مدیران در جلس��ه روز گذش��ته 
مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد.                             صفحه14

* تروریست ها غیرنظامیان را در بغداد، موصل و طوزخورماتو هدف قرار دادند.
* خونین ترین انفجار در شهرک صدر بغداد رخ داد که به تنهایی 17 شهید و 32 زخمی بر جای گذاشت.

* شمار قربانیان انفجار محله شیعه نشین »صدریه« بغداد که دوشنبه رخ داد، 17 تن و مجروحان نیز 37 نفر اعالم شد.
* شورای امنیت سازمان ملل حمالت تروریستی در عراق را به شدت محکوم کرد.                       صفحه آخر

* رئیس جمهور: هیچ گاه نباید به سطح فعلی همکاری ها در اکو راضی بود 
و همواره باید چشم به افق های بلندتری داشت.

* کشورهای عضو اکو از ویژگی های بسیار مهمی برخوردارند و می توانند با 
اتکا به این ویژگی ها، همکاری های خود را گسترش دهند.

* همکاری در چارچوب سازمان های منطقه ای می تواند مسیر مطمئنی در 
جهت تقویت همگرایی ها باشد.

صفحه2

غلبه ایران 
بر نسخه های 

بدلی

* معترضان تایلند پس از اش��غال وزارتخانه های خارجه 

و دارایی: نخست وزیر اس��تعفا نکند تمام وزارتخانه ها را 

اشغال می کنیم.

* ارتش س��وریه 300 تروریست مس��لح را در حمالت 

برق آسا به هالکت رساند.

* م��ردم آرژانتین مان��ع پهلو گرفتن کش��تی انگلیس 

جزایر مالویناس شدند. در

* پلیس مصر مخالفان قانون جدید »مهار تظاهرات« را سرکوب کرد.

* دادگاه مالزی رژیم صهیونیس��تی را جنایتکار جنگی

دانست.                                             صفحه آخر

احضار کودک 10 ساله بحرینی
 برای بازجویی

* ع��ادل آذر: اگر نرخ باروری 1/8 درصد باش��د تا 

20 سال آینده نرخ رشد جمعیت به صفر می رسد.

* در افق سال 95 کشور ما بر اساس استانداردهای 

جمعیتی دنیا جزو کشورهای پیر قرار می گیرد.

* وزارت راه و مس��کن از تأسیس شهر فرودگاهی 

امام خمینی)ره( خبر داد.

* م��دل جدی��د برای تعیین دس��تمزد س��ال 93

کارگران.                                                  صفحه4

هشدار رئیس مرکز آمار
نسبت به کاهش شدید جمعیت کشور

ظریف امروز درباره توافق ژنو
به نمایندگان گزارش می دهد

* ب��دون تردید چنانچ��ه تجارت در 
درون منطقه رونق گیرد، گشایش های 
بس��یاری در حوزه ه��ای دیگ��ر و در 
توس��عه اقتصادی تک تک کشورهای 
عضو و کل منطقه اتفاق خواهد افتاد.

* ظری��ف وزیر امور خارجه: درباره انجام 
اصالحات در ساختار اکو که توسط رئیس 
جمهور پیش��نهاد ش��د، از یکس��ال قبل 
گروهی برای کارآمد کردن این پیشنهاد 
تشکیل شده است.                صفحه3

در اجالس وزیران خارجه بیان شد

تأکید رئیس جمهور بر اولویت تجارت در منطقه اکو

عکس:فارس

گزارش تحلیلی خبری کیهان

توقف برنامه هسته ای ایران
انتظار نهایی آمریکا از توافق ژنو

در سالروز تشکیل بسیج مستضعفان صورت گرفت

اجتماع بزرگ بسیجیان در سراسر کشور
صفحه3

تحلیل گران آمریکا و اروپا معتقدند بخش دشوار و اصلی مذاکرات 
هس�ته ای با ایران از این به بعد و هنگامی اس�ت که آمریکا بخواهد 
سراغ حق غنی سازی ایران برود. این محافل معتقدند در آن صورت 
مذاکرات شکس�ت خواهد خ�ورد چرا که هیئت ایرانی نش�ان داده 

غنی سازی را خط قرمز خود می داند.
کنت پوالک عضو مرکز سیاس��تگذاری خاورمیانه در اندیشکده بروکینگز 
در این باره نوشت: توافق ژنو یک گام درست بود اما ما هنوز با مقصد نهایی 
فاصله بسیار داریم. این توافقنامه همه انتظارات مربوط به نکات فنی را تامین 
ک��رد و ی��ا به عبارتی، به نوع��ی فراتر از این انتظارات عم��ل کرد. طبق این 
توافقنامه ایران در طول 6 ماه اجرای توافق نمی تواند هیچگونه پیشرفتی در 

زمینه رسیدن به توان جهش هسته ای داشته باشد.
وی می افزاید: عالوه بر این، مقوله تبدیل یا انهدام ذخایر اورانیوم غنی شده 
حدود 20 درصدی ایران، امتیازی بزرگ و غیرقابل انتظار اس��ت که تضمین 
می ده��د آنه��ا در پایان این 6 ماه،  بیش از امروز و یا بیش از این 6 ماه بدون 
امضای توافقنامه، از چنین توانی )ذخیره غنی سازی حدود 20 درصد( فاصله 

بگیرند.
وی اضاف��ه کرد: در عین حال باید اعتراف کرد رس��یدن به توافق نهایی 
و جامع بس��یار دش��وارتر از روند دس��تیابی به توافق اولیه اس��ت. همچنان 
باید منتظر ماند و دید آیا ایرانی ها آماده قبول توافقنامه نهایی هس��تند که 
مطالب��ات عملی و نه تئوریک آنها را تامین می کند. چنانچه تهران بر اصول 
خود به ویژه حق غنی سازی و لغو همه تحریم ها پافشاری کند، دستیابی به 
توافقنامه جامع غیرممکن است.                                بقیه در صفحه2

*  طفره وزیر خارجه انگلیس از توضیح درباره صدها کالهک اتمی اسرائیل

تعبیه ابهام عمدی در توافق ژنو
 برای انکار حق غنی سازی ایران!


