
صنایع ش�هید رحیم�ی طاری جهت انج�ام خدمات 
آبدارخانه و امور نظافت نیاز به 15 نفر نیروی خدماتی 
دارد. لذا از کلیه متقاضیان واجد ش��رایط دعوت می شود 
از تاریخ درج آگهی حداکث��ر تا تاریخ 92/3/21 به همراه 
معرفی نامه معتبر جهت دریافت اس��ناد مناقصه به نشانی 
ته��ران کیلومت��ر 25 ج��اده خ��اوران ج��اده اختصاصی 
پارچین صنایع ش��هید رحیمی ط��اری معاونت بازرگانی

 )تلف��ن 33130818( مراجع��ه نماین��د. مهل��ت تکمیل 
و تحوی��ل اس��ناد مناقصه به همراه س��پرده ش��رکت در 
مناقص��ه از تاریخ 92/3/21 لغای��ت 92/3/26 خواهد بود. 
استعالم های واصله روز شنبه مورخه 92/4/1 راس ساعت 

10 صبح بازگشایی خواهد شد.
* ب��ه پیش��نهادهای فاقد امض��اء، مهر یا س��پرده معتبر، 
مخدوش و مش��روط و پیش��نهادهای واصله بعد از مهلت 

مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
پرداخ��ت هزینه آگه��ی مناقصه به عهده برن��ده مناقصه 

می باشد.
موضوع مناقصه:

1- خدم��ات آبدارخان��ه و ام��ور نظاف��ت )س��رویس های 
بهداشتی و...(

آدرس: 
کیلومت��ر 25 جاده خ��اوران جاده اختصاص��ی پارچین- 

صنایع شهید رحیمی طاری
تلفکس: 021-33130818

آگهی مناقصه عمومی 91-4

م الف 1085

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان قزوین )مناقصه گزار( در اجرای قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معامالت ش��رکت های آب و فاضالب در نظر 
دارد اجرای پروژه مش��روحه ذیل را با مش��خصات و ش��رایط تعیین ش��ده، از طریق مناقصه عمومی )یک مرحله ای( به پیمانکاران واجد صالحیت 
واگ��ذار نمای��د، ل��ذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیتی که تمایل به ش��رکت در ای��ن مناقصه را دارند دعوت می گردد بمنظور خرید اس��ناد مناقصه 
از تاریخ 1392/3/19 لغایت 1392/3/23 با در دس��ت داش��تن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حس��اب ش��ماره 4046865589 و شناسه 
370008027103 بانک ملت ش��عبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام ش��رکت آب و فاضالب اس��تان قزوین در ساعات اداری روزهای غیرتعطیل به واحد 
قراردادهای این ش��رکت مراجعه و پیش��نهادات خود را نیز تا س��اعت 13 مورخه 1392/4/1 به واحد دبیرخانه این شرکت تسلیم نمایند. ضمنا زمان 
بازگشائی پیشنهادات ساعت 13:30 مورخه 1392/4/1 می باشد. همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که 

بعد از مدت مقرر در آگهی مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
نشانی مناقصه گزار: قزوین، میدان ولیعصر»عج«، ابتدای بلوار آیت ا... خامنه ای، کوچه گلستان پنجم، شماره4.

تلفن تماس: 02813349051-4

»روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین«

آگهی فراخوان مناقصه عمومی )92/7(
وزارت نیرونوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان قزوین )سهامی خاص(

ف
ردی

مبلغ تضمین تعدادشرح جنس
شرکت در 

مناقصه

محل تأمین 
اعتبار هزینه های 

موضوع مناقصه

محل دریافت اسناد، 
تحویل و گشایش 

پیشنهادات

خرید 
لوازم 

انشعاب 
آب

119 kg 6304141.000.000دریچه چدنی 40×30 با وزن حداقل

نشانی مناقصه گزارداخلی

616884.000.000شیر خودکار برنزی 23/4
981.830.000شیر خودکار برنزی 332
161.000.000شیر خودکار برنزی 463
655999.000.000شیر شبکه برنزی 53/4
61615.500.000شیر شبکه برنزی 632
4421.400.000شیر گازی 1/2 )برنجی(7
607930.000.000شیر گازی 3/4 )برنجی(8
1631.450.000شیر گازی 32 )برنجی(9
307324.000.000شیر سوئیچی 103/4

خرید 
کنتور

138849.000.000کنتور 1/2 مولتی جت خشک با قابلیت نصب سنسور و بهمراه مهره و ماسوره1
7667323.000.000کنتور 3/4 مولتی جت خشک با قابلیت نصب سنسور و بهمراه مهره و ماسوره2
60850.000.000کنتور 32 مولتی جت خشک با قابلیت نصب سنسور و بهمراه مهره و ماسوره3
142.000.000کنتور 63 مولتی جت خشک با قابلیت نصب سنسور و بهمراه مهره و ماسوره4

شماره ردیف
مزایده

مشخصات 
امالک

قیمت پایه نشانی محل امالک
کارشناسی )ریال(

کاربری و 
موقعیت

تضمین شرکت 
در مزایده)ریال(

ساعت 
بازگشایی پاکات

ششدانگ زمین 191/8003
با عرصه 600 

مترمربع

استان البرز، جاده مالرد، 
سرحدآباد، کوچه قائمیه اول 
جنب حسینیه انصار الحسین

کاربری فضای 1،680،000،000
سبز و موقعیت 

مسکونی

117،400،00010

آگهی مزایده عمومی
وزارت نیرو

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

شرکت برق منطقه ای تهران درنظر دارد امالک خود را با مشخصات و نشانی ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش برساند.

از کلیه متقاضیان خرید درخواست می گردد از تاریخ درج آخرین آگهی بمدت 8 روز کاری )حداکثر تا تاریخ 92/3/28( با در دست داشتن معرفینامه و فیش 
واریزی بمبلغ 200/000 ریال به حساب سیبا شماره 2175099004004 بانک ملی ایران، شعبه برق تهران، به نشانی این شرکت واقع در سعادت آباد، باالتر 

از کوی فراز انتهای بلوار شهدای برق تهران، ساختمان مرکزی، طبقه سوم، بال شرقی امور تدارکات جاری مراجعه تا اسناد مزایده را دریافت نمایند.
- اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت تمایل، آخرین قیمت پیشنهادی خود را در برگ پیشنهاد قیمت تکمیل و به همراه اسناد مزایده، حداکثر تا ساعت 9 

روز یکشنبه مورخ 1392/4/9 به دبیرخانه مرکزی برق منطقه ای به نشانی فوق )بال غربی، طبقه همکف( تحویل و رسید دریافت نمایند.
- پیشنهادات در روز یکشنبه مورخ 1392/4/9 در ساعت فوق، در سالن پژوهش شماره 3 به نشانی فوق )بال شرقی، طبقه سوم( باز و قرائت خواهد شد.

- حضور حداکثر دو نفر از پیشنهاددهندگان با ارائه معرفی نامه در جلسه مذکور آزاد است.
- رعایت مفاد مندرجات اسناد مزایده الزامی است و پیشنهادات ناقص، مخدوش، فاقد سپرده، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی فوق در شبکه اطالع رسانی به آدرس WWW.TAVANIR.ORG.IR )مزایده برق تهران( قابل دسترسی می باشد.

www.trec.co.ir نشانی وب سایت برق تهران
 http://tabesh.trec.co.ir  نشانی پایگاه خبری برق تهران

م الف 1055
روابط عمومی برق تهران

اداره کل ارتباط�ات و عالئ�م الکتریک�ی راه آهن جمهوری 
اس�المی ایران درنظر دارد مناقصه خری�د کابل هیتر را طبق 
شرایط مندرج در اسناد به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان می توانند به منظور شرکت در ارزیابی کیفی، از تاریخ 
انتش��ار آگهی لغایت چهارش��نبه مورخ 92/3/22 با در دس��ت 
داش��تن معرفی نامه معتبر به آدرس: ته��ران- میدان آرژانتین- 
خیابان آفریقا- ساختمان مرکزی راه آهن ج.ا.ا- طبقه پانزدهم- 
اداره کل ارتباط��ات و عالئم الکتریک��ی- اداره تدارکات مراجعه 
نمایند. مهلت تحویل اسناد ارزیابی تا ساعت12 روز چهارشنبه 
مورخ 92/4/5 به آدرس فوق الذکر می باشد. قیمت خرید اسناد 
ارزیابی کیفی 200،000)دویس��ت هزار( ریال به حساب شماره 
67-574 نزد خزانه بانک مرکزی ایران به نام راه آهن جمهوری 
اس��المی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی می باشد. 
متعاقباً از ش��رکت هایی که حائز حداقل امتی��از ارزیابی کیفی 
باش��ند برای ش��رکت در مناقصه دعوت به عم��ل می آید. مبلغ 

تضمین شرکت در مناقصه 813،900،000 ریال می باشد.

فراخوان مناقصه 
شماره:33/91/14

اداره کل ارتباطات و عالئم الکتریکی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

م الف1022

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

ش�رکت مخابرات اس�تان فارس در نظر دارد نس��بت به خرید 7 دستگاه دکل 
منوپل 30متری براس��اس استاندارد ش��رکت ارتباطات سیار و مشخصات موجود در 
اس��ناد از طریق مناقص��ه عمومی بصورت صددرصد ریالی و ب��ا رعایت قانون حداکثر 
اس��تفاده از توان فنی و مهندسی و اجرایی کش��ور به صورت یکجا اقدام نماید، لذا از 
کلیه تولیدکنندگان و فروش��ندگان حقوقی داخلی واجد ش��رایط دعوت بعمل می آید 
پس از نش��ر آگهی در س��اعات اداری به اداره خرید و قراردادهای این شرکت واقع در 
خیابان قصرالدشت- نبش خیابان ولی عصر)عج(- ساختمان مرکزی شرکت مخابرات 
اس��تان ف��ارس- طبقه اول )تلف��ن: 6112078-0711( مراجعه و ضم��ن واریز مبلغ 
200/000 ریال )دویس��ت هزار ریال( به حساب شماره 1567891005 و کد شناسه 
2400480508122 بانک ملت شعبه سراسری جام، اسناد مناقصه را دریافت و پس 
از بررس��ی کامل با توجه به مفاد آن و تاریخ های ذیل، کلیه صفحات اس��ناد مذکور را 
مهر و امضاء نموده و به همراه پیشنهاد قیمت خود حداکثر تا ساعت 15 روز دوشنبه 
مورخ 92/3/27 به نشانی مذکور واحد دبیرخانه تحویل و رسید دریافت نمایند، سایر 

اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد درج شده است.
 )WWW.SHIRAZTEL.CO.IR(ضمنا اس��ناد مناقصه بر روی پرتال این شرکت

به صورت رایگان قابل دسترس می باشد.
شرایط مناق صه:

1- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 49/500/000 ریال
2- تاریخ شروع فروش اسناد: از تاریخ انتشار آگهی

3- تاریخ پایان فروش اسناد: تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 92/3/27
4- زمان نهایی تحویل پاکات حداکثر تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 92/3/27
5-تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب روز سه شنبه مورخ 92/3/28 ساعت 14 اتاق کمیسیون معامالت
6-تاریخ بازگشایی پاکات ج روز یکشنبه مورخ 92/4/2 ساعت 14 اتاق کمیسیون معامالت

پیش��نهاددهنده، مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر ، مطابق مقررات 
تسلیم و یا مبلغ مذکور را بصورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی در وجه 

شرکت مخابرات استان فارس تهیه و ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نماید.
تذکر: به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، 
چک ش��خصی و نظایر آن و یا فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد 

از مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهی مناقصه
 شماره 92/22

شرکت مخابرات استان فارس
WWW.SHIRAZTEL.CO.IR

شرکت مخابرات استان فارس

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
درنظ��ر دارد تعدادی اس�پیلت منصوب�ه بر روی 
س�اختمان و پنل و یونیت کندان�س موجود در 
انبار خود را به صورت یکجا از طریق مزایده عمومی 

به فروش برساند.
متقاضی��ان می توانند جه��ت دریافت برگ ش��رایط 
مزای��ده از تاریخ درج اولین آگه��ی حداکثر به مدت 
10 روز کاری از س��اعت 8 ال��ی 14:30 ب��ه آدرس: 
تهران- خیابان ولیعصر- روبروی پارک ملت- خیابان 
ارمغان غربی- خیابان مهرش��اد ش��مالی- پالک 66- 
طبقه اول- اتاق 122- اداره خدمات پشتیبانی- آقای 

خامنه مراجعه نمایند. تلفن: 021-22058543 

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

م الف 1096

با تأثر و ان��دوه فراوان مصیبت فقدان جانگداز س��عیده خّیره مرحومه 
طاهره طاهرخانی را تسلیت عرض می نماییم برای آن همسر عالی قدر 
و والده ماجده رحمت واس��عه و ب��رای آن بزرگواران و کلیه بازماندگان 

محترم توفیق افاضه صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می داریم.
ضمنًا مجلس هفت آن مرحومه روز دوشنبه 92/3/20 ساعت 16 الی 

17/30 در مسجد نور واقع در میدان دکتر فاطمی برقرار می باشد.

اتحادیه و شرکت تعاونی مصالح فروشان تهران

برادر عالی قدر جناب آقای حاج حسین بنویدی
جناب آقای مهندس مهدی بنویدی

ریاست محترم هیئت مدیره سیمان سفید بنوید
و اخوان معزز

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین درنظر دارد موارد مشروحه ذیل را 
به پیمانکاران واجد شرایط و تعیین صالحیت شده واگذار نماید.

لذا متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند برای دریافت اس��ناد مناقصه با در 
دس��ت داش��تن معرفی نامه جهت هر مورد از تاریخ 92/3/19 لغایت 92/3/23 
به نش��انی قزوی��ن- انتهای بل��وار نوروزیان پش��ت صداوس��یما- اداره کل راه 
و شهرس��ازی اس��تان قزوین اداره پیمان و رس��یدگی مراجعه و برای کس��ب 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3659474-0281 تماس گرفته و یا به سایت

http://iets.mporg.ir یا http://Qazvinroad.ir مراجعه نمایند.
مهلت تحویل اسناد تا ساعت 13 تاریخ 92/4/4 به آدرس فوق می باشد.

تضمین ش��رکت در مناقصه می بایس��ت به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز 
وجه به حس��اب 217632334004 بانک ملی مرکزی ش��عبه سبزه میدان در 

وجه اداره کل راه و شهرسازی  باشد.
هزین��ه اس��ناد مناقص��ه 100000ری��ال فی��ش واریزی به حس��اب ش��ماره 

2176323306000 به نام اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
بازگشایی پاکات اسناد مناقصه در تاریخ 92/4/5 رأس ساعت 11 در اداره کل 

راه و شهرسازی استان قزوین می باشد.

مبلغ برآورد عنوان مناقصهردیف
)ریال(

مبلغ تضمین 
پایه برآورد)ریال(

1
اجرای ساختمان 

اداری و دیوار محوطه 
راهدارخانه بهرام آباد

نشریه سرجمع1/167/786/79720/000/000

2
بهسازی و تعریض 
محور دانسفهان 
سه راهی رحیم آباد

11/263/239/371160/000/000

فهرست بهای 
تجمیع شده راه 
و باند فرودگاه و 
زیرسازی راه آهن

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

 نوبت اول 
آگهی مناقصه 

یک مرحله ای 92/4

* خری��د کاب��ل فیب��ر ن��وری NZ- 48 ک��ر و کاب��ل فیب��ر ن��وری
SM -12 و 24و 48 و 72 کر به شرح جدول طبق شرایط اعالم شده...

آگهی مناقصه عمومی شماره92/5/ق 
دو مرحله ای )تجدید مناقصه 91/38/ق( 

شرکت مخابرات استان قزوینچاپ نوبت دوم
)سهامی خاص(

در صفحه6
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مردم سوریه آزادی شهر القصیر را جشن گرفتند

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: امروز دنیای اسالم تشنه حقایق قرآنی است.
* دشمنان غربی، شمش��یر را بر ضد مسلمانان از رو بسته اند، بنابراین امت 
اس��المی باید عوامل اقتدار و توانایی درونی خود را تقویت کنند که یکی از 

مهمترین این عوامل، اتحاد و یکپارچگی و تمرکز بر نقاط اشتراک است.
* امروز هر حنجره و زبانی که مس��لمانان را به وحدت دعوت کند، حنجره 
الهی است و هر حنجره و زبانی که مسلمانان و مذاهب اسالمی را به دشمنی 

با یکدیگر تحریک کند، زبان شیطان است.
* یکی از خطاب های قرآنی به مسلمانان، اتحاد حول ریسمان الهی و متفرق 
نشدن است که در مقابل آن، آموزش و روش استعماری قرار دارد که ایجاد 
اختالف میان امت اسالمی و تشدید تعصب های مذهبی، دستور کار آن است.

* اتحاد و اتفاق میان مسلمانان، یک فریضه فوری است.
* کشتار و خونریزی، تروریسم کور و فجایع مربوط به آن، و بوجود آمدن فرصت 

برای رژیم غاصب صهیونیستی از نتایج اختالف و تفرقه میان امت اسالمی است.
* برخ��الف گذش��ته که برجس��تگان دنیای اس��الم برای رس��اندن صدای 
آزادی خواهی خود شعارهای سوسیالیستی و کمونیستی سر می دادند امروز 
از ش��رق تا غرب دنیای اسالم اگر کس��انی بخواهند شعار عدالت، استقالل، 

آزادی و عزت را فریاد کنند شعارهای قرآنی را سر می دهند.
* فرا گرفتن معارف قرآنی زمینه ای برای رسیدن به سالمت، امنیت و عزت 
و سامان یافتن زندگی مسلمانان در سایه تعالیم قرآن است.          صفحه3

* رس��انه های خارجی به انعکاس 
تلویزیون��ی  مناظ��ره  گس��ترده 
دوره  یازدهمی��ن  کاندیداه��ای 
ایران  ریاس��ت جمهوری  انتخابات 
که عصر جمعه به مدت بیش از 4 

ساعت برگزار شد، پرداختند.
* رادی��و فرانس��ه: بحث ه��ا میان 
نامزدهای انتخابات ایران، این دوره 

خیلی جدی بود.
مط��رح  مباح��ث  بی بی س��ی:   *
ش��ده در مناظره س��وم نامزدهای 
ریاس��ت جمهوری ک��ه موضوعش 
سیاس��ت بود، برخالف دو مناظره 

اول داغ و پررنگ بود.

* س��خنگوی وزارت امور خارجه: ح��ق ایران و عراق در پیگیری قانونی 
و حقوقی حامیان تروریس��ت ها محفوظ اس��ت و حتما در وقت مناسب 

نسبت به آن اقدام خواهد شد.
* رئیس مجلس شورای اسالمی: دشمنان جاهل بدانند با این رفتارهای 
به دور از موازین انسانی هیچ گاه در وفاداری و ارادت مشتاقان و شیفتگان 
خاندان عصمت و طهارت خللی وارد نمی شود.                        صفحه10

* مردم شهر حلب در حمایت از ارتش و دولت سوریه تظاهرات کردند و پیروزی ارتش در آزاد کردن شهر القصیر را جشن گرفتند.
* مردم سوریه: تا پیروزی کامل به حمایت از ارتش ادامه خواهیم داد.

* تظاهرکنندگان: مطمئن هستیم پرچم پیروزی در سراسر سوریه به اهتزاز درخواهد آمد.
* یکی از دانشجویان دانشگاه حلب: من به نمایندگی از دانشجویان به ارتش سوریه برای این پیروزی ها درود می فرستم. صفحه آخر

* اوباما جاسوسی از شهروندان آمریکایی را ضروری 
دانست. 

* ش��یخ عیسی قاس��م: مردم بحرین در سرنگونی 
رژیم آل خلیفه جدی هستند.

* حکم نهایی حسنی مبارک فردا اعالم می شود.
* تجم��ع ضد حکومتی در ام��ان؛ دولت اردن باید 

برکنار شود.     
                       صفحه آخر

ادامه اعتراض ها در اسالمبول و آنکارا

مردم ترکیه: اردوغان دیکتاتور است 
باید استعفا دهد

دشمنان شمشیر را از رو بسته اند 
اتحاد فریضه فوری است

ولی امر مسلمین در دیدار استادان، قاریان و حافظان قرآن کریم تاکید فرمودند

* انتظار نداش��تیم که در این مناظره موضوعات تا این اندازه جدی مطرح 
شود.

* خبرگزاری آسوش��یتدپرس: کاندیداها درباره چگونگی مدیریت مذاکرات 
هسته ای با یکدیگر اختالف نظر داشتند.

* خبرگزاری فرانس��ه: راه حل های احتمالی برای موضوع هس��ته ای ایران و 
تحریم ها، یکی از موضوعات مورد عالقه در میان هشت کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور بود.                                              صفحه2

خبر ویژه

یادداشت روز

رسانه های خارجی: آخرین مناظره نامزدها 
داغ و جدی بود

صفحه2 صفحه2

به دنبال شهادت زائران ایرانی

ایران: از تعقیب تروریست ها در عراق 
دست برنمی داریم

با حضور رئیس جمهور انجام شد

بهره برداری 
از تونل ریلی 

راه آهن 
تهران- تبریز

صفحه4

* روایت سوالنا از نقش آمریکا در به هم خوردن توافق ایران و اروپا
* »سازمان مجاهدین« تحریم کرد ، سلطنت طلبان صدآفرین گفتند

هاشمی و کارگزاران
 با روحانی بستند

ماهیت 
اعتراضات
 در ترکیه


