
                      

اولين نشريه مخصوص بانوان
 با مطالب متنوع و خواندني شنبه ها 
بصورت سراسري منتشر مي گردد 

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 دوم

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

ش�رکت پژوهش و فناوری پتروش�یمی در نظر دارد نس��بت به 
خرید یک دستگاه Melt Flow index( MFI( از طریق مناقصه 
عموم��ی دومرحله ای اق��دام نماید، ل��ذا از کلیه ش��رکت های واجد 
صالحیت که توانایی تامین دستگاه مذکور را دارند دعوت می شود تا 
نامه اعالم آمادگی و مدارک مورد نیاز را حداکثر تا مدت 10 روز پس 
از نشر آگهی نوبت دوم به نشانی دستگاه مناقصه گزار تحویل نمایند.

عن�وان مناقصه: خرید یک دس��تگاه MFI )درخواس��ت ش��ماره 
)RTD- 12435/RC

نام و نش�انی مناقصه گزار: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی- 
خیابان مالصدرا- خیابان شیراز جنوبی- کوچه سرو- پالک 27

محل دریافت اس�ناد مناقصه: آدرس فوق- دبیرخانه کمیس��یون 
مناقصات

شرایط متقاضی )مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی کیفی(:
1- داشتن شخصیت حقوقی و ارائه اساسنامه، روزنامه رسمی و آگهی 

تاسیس شرکت و کد اقتصادی
2- ارائ��ه س��وابق کاری و قرارداده��ای عم��ده مرتب��ط و همچنین 

رضایت نامه یا تشویق نامه و یا حسن انجام کار
3- ارائ��ه گواهی تایی��د صالحیت و همچنین مس��تندات مربوط به 

تجهیزات تخصصی و توانایی فنی
4- ارائه مس��تندات مربوط به توان مالی )ترجیحا ترازنامه ممهور به 

مهر یک موسسه حسابرسی( و توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی
نحوه دریافت اسناد مناقصه: برای متقاضیان واجد صالحیت پس 
از ارزیابی کیفی )عمومی(، دعوتنامه ای جهت دریافت اسناد مناقصه 
حاوی مش��خصات فنی و اعالم زمان تحویل و گش��ایش پیشنهادات 

ارسال خواهد شد.
مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه: 85/000/000 ریال

توضیحات:
- مدت اعتبار پیشنهادات 45 روز می باشد.

- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
- شرکت در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه محتاج 

به ذکر دلیل باشد مختار است.
 www.npc-rt.ir برای دسترس��ی به اطالعات بیش��تر به س��ایت -
لینک برنامه ریزی و پش��تیبانی »کمیس��یون مناقص��ات« مناقصات 

جاری مراجعه فرمایید.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

تجدید آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار

نوبت اول

کمیسیون مناقصات ش�رکت آب و فاضالب اس�تان آذربایجان ش�رقی از م الف 1101
پیمانکاران دارای گواهینامه صالحیت برای دریافت اسناد 
ارزیابی توان اجرای کار با مشخصات ذیل دعوت می نماید:
الف- موضوع مناقصه: شبکه جمع آوری فاضالب منطقه 

هلل قبا و قسمتی از مسیرهای متفرقه شهر سراب
ب- مبلغ برآورد اولیه: 3368524370 ریال

ج- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 16605573 ریال
د- محل اجرای کار: شهر سراب
ه�- رشته و گروه پیمانکار: آب

و- مدت اجرای کار: 24 ماه

ز- دستگاه نظارت: مهندسین مشاور آبسو
ح- کارفرما: شرکت آب و فاضالب استان  آذربایجان شرقی

داوطلبی��ن می توانند بمنظور دریافت اس��ناد ارزیابی توان 
اج��رای کار و تکمی��ل و ع��ودت آن از تاریخ نش��ر آگهی 
به م��دت چهارده روز در تهران: خیاب��ان فاطمی- خیابان 
باباطاهر- خیابان سرتیپ فکوری- پالک100- مهندسین 
مشاور آبسو- تلفن: 88958624-021 بغیر از ایام تعطیل 
در س��اعات اداری مراجع��ه نمایند. الزم به ذکر اس��ت که 

هزینه آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه می باشد.
WWW.abfa-azarbaijan.ir :آدرس سایت اینترنت

 آگهی فراخوان ارزیابی
 شماره 47 سال 1392

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اقالم به مقدار و مشخصات ذیل:

را از طری��ق مناقص��ه عمومی خریداری نماید. ل��ذا از فروش��ندگان و تولیدکنندگان واجد صالحی��ت دعوت می گردد 
ظ��رف م��دت 10 روز از تاریخ درج آگهی به آدرس تبریز- بلوار 29بهمن- جنب دانش��گاه تبریز- امور قراردادها- تلفن: 
3304091-0411- فاکس: 3309992-0411 مراجعه و ضمن واریز مبلغ 200000 ریال برای هر مناقصه به حساب 
جام شماره 7221124733 بانک ملت باجه آب و فاضالب تبریز )کد شعبه 1342/5( و ارائه فیش آن به امور قراردادها، 
اسناد مربوطه را متعاقبا دریافت و در تاریخ قید شده در دعوتنامه پاکت خود را تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. بدیهی 

است شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود. هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
WWW.abfa-azarbaijan.ir سایت

شماره 
فراخوان

تعداد یا نام و مشخصات کاالردیف
مقدار

مبلغ تضمین شرکت واحد
در مناقصه )به ریال(

محل اعتبار

عمرانی150.000.000متر330لوله چدن داکتیل 700 میلی با واشر431

آگهی مناقصه عمومی خرید 
شماره 43 سال 1392

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی

نوبت دوم

شرکت آب منطقه ای ایالم در نظر دارد پروژه زیر را از طریق مناقصه 
عموم��ی و به صورت یک مرحله ای به پیمانکاران واجد ش��رایط واگذار 
نماید. لذا پیمانکاران تایید صالحیت ش��ده با توجه به ظرفیت آماده به 
کار چنانچه واجد شرایط می باش��ند می توانند با واریز مبلغ 100/000 
ریال به حس��اب ش��ماره 2175080711008 بان��ک ملی و ارائه فیش 

جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
1-موضوع مناقصه: برق رسانی به ایستگاه های پمپاژ هلیالن

2-کارفرما: شرکت آب منطقه ای ایالم.
3-مبلغ ب�رآورد: براس�اس فهرس�ت بهای تاسیس�ات برقی و 

مکانیکی 1388 معادل 2/933/387/954 ریال
4- مدت انجام پروژه: 4 ماه شمسی.

5-محل اجراء: ایالم- بخش هلیالن- روستای چشمه ماهی.
6-رشته پیمانکار: 

پیمانکاران دارای رتبه 5 و باالتر در رشته نیرو
* ارائه گواهینامه صالحیت برای خرید اسناد الزامی می باشد.

ش�اخص مبن�ای تعدیل پیمان س�ه م�اه چهارم قبل از تس�لیم 

پیشنهاد می باشد.
جه�ت اع�الم برن�ده مناقصه و در ص�ورت صالحدی�د از دامنه 

مناسبترین قیمت استفاده خواهد شد.
7-مبل�غ تضمین ش�رکت در مناقص�ه: 15/350/000 ریال )فقط 

ضمانت نامه بانکی موردقبول است(.
11-تاریخ فروش اس�ناد: از تاری�خ 92/3/25 لغایت 92/4/2 از 

ساعت 8صبح الی 15:30 می باشد.
12-آخری�ن مهلت جهت تحویل اس�ناد پایان وق�ت اداری روز 
چهارش�نبه مورخ 92/4/12 می باشد )تحویل دبیرخانه حراست 

شرکت آب منطقه ای ایالم گردد(.
بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 92/4/15 راس ساعت 11 صبح 

در محل سالن جلسات شرکت آب منطقه ای ایالم می باشد.
- آدرس محل فروش اسناد: ایالم- شرکت آب منطقه ای- دفتر 

قراردادها و خدمات طرح ها- تلفن 3384584 می باشد.
- هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی شماره 92/5 )تجدید شده(
وزارت نیروشرکت آب منطقه ای ایالم

شرکت مدیریت منابع آب ایران
شرکت آب منطقه ای ایالم

شرکت آب منطقه ای ایالم

روابط عمومی موسسه کیهان 

بیا عاشقی را رعایت کنیم
یاران عاشق حکایت کنیم ز

به مناسبت چهلمین روز درگذشت  
اس�تاد امیرحس�ین فردی، هنرمن��د متعهد 

کشورمان مجلس یادبودی برقرار خواهد شد.
زمان: دوشنبه20 خردادماه   ساعت16-20

م�کان: خیابان قزوین، خیابان ش��هید س��بحانی 
)16مت��ری امیری( خیابان ش��هید ب��رادران فالح 

)13متری حاجیان( مسجد جواداالئمه)ع(.

سال هفتادو دوم q  شماره q 20513  تکشماره 5000 ريال12صفحه ) به اضافه16صفحه ويژه نامه خودرو و نیازمندي های ويژه تهران( دوشنبه20 خرداد q  1392 اول شعبان q  1434 10 ژوئن2013

خبر ویژه

* تشکیل زنجیره انسانی اطراف مسجداالقصی 

برای جلوگیری از یورش احتمالی صهیونیست ها.

* تظاه��رات ض��د دولت��ی مخالف��ان نظ��ام 

سرمایه داری در آتن و مادرید.

* 28 کش��ته و 60 مج��روح در درگیری های 

خونین بنغازی.

* تظاه��رات علی��ه آل خلیف��ه در 47 منطقه

 بحرین.                                         صفحه آخر

آغاز عملیات ارتش سوریه 
برای پاکسازی حلب

رقابت فشرده نامزدها
 در سفرهای استانی

گزارش خبری کیهان

زد و خورد شدید مردم ترکیه با پلیس مقابل سفارت آمریکا در آنکارا
صفحه آخر

با حضور رئیس جمهور صورت گرفت

افتتاح و بهره برداری از 9 پروژه مهم در استان مرکزی

یادداشت روز

صفحه2

* نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه بندهایی از الیحه بودجه 92 
را برای رفع ایرادات شورای نگهبان اصالح کردند.

* نمایندگان مجلس در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به الیحه بودجه 
92 بانک مرکزی را مکلف به تعیین قیمت محاسباتی ارز برای تسویه حساب 

وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور کردند.

با تصویب نمایندگان

بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ ارز شد

امروز برگزار می شود

مراسم چهلمین روز درگذشت
 پدر داستان نویسی انقالب

* مراس��م چهلمین روز درگذشت 
زنده یاد امیرحس��ین ف��ردی، امروز 
در مس��جد جواداالئم��ه)ع( برگزار 

می شود.
* جمعی از نویس��ندگان کشورمان 
در گفت وگ��و با کیهان، آرمان گرایی 
و ثب��ات ق��دم مرحوم امیرحس��ین 
ف��ردی در راه انق��الب را واقعیت��ی 
تحسین برانگیز خواندند.       صفحه3

* دولت اجازه یافت سهام خود را در 
باش��گاه های استقالل و پرسپولیس 
از طری��ق ب��ورس ب��ه بخش ه��ای 

خصوصی و تعاونی واگذار کند.
* سازمان تامین اجتماعی مکلف 
ش��د 800 ه��زار نف��ر از کارگران 

ساختمانی را بیمه کند.
* نماین��دگان ب��رای تامی��ن نظر 
ش��ورای نگهب��ان ب��ه وزارت نفت 
اج��ازه دادند تا س��قف 10 میلیارد 
دالر اوراق مشارکت ارزی و صکوک 

نفتی به فروش برسانند.            
 صفحه10

* ب��ا حضور احمدی نژاد نخس��تین پای��گاه جامع رصد 
ماهواره ای و هوافضا )مراقبت فضایی( دلیجان افتتاح شد. 
* با نصب محفظه  اصلی، راکتور آب سنگین اراک، به 

تدریج جایگزین راکتور تحقیقاتی تهران می شود.

* طرح توسعه فرودگاه اراک از سال 1390 و براساس 
مصوبه سفر استانی هیئت دولت با صرف اعتباری بالغ بر 

150 میلیارد ریال آغاز و اکنون افتتاح شد.
  صفحه3

* قیمت انواع س��که بی��ن 5 تا 20 هزار تومان 

کاهش یافت.

*واگذاری بیش از 60 هزار میلیارد ریال سهام دولتی 

به بخش خصوصی طی 2 ماه نخست سال جاری.

* پاسخ حسینی به انتقادات اقتصادی نامزدها.

* فریب متقاضیان مسکن مهر از سوی برخی 

تعاونی ها.

صفحه4

ایران به جمع کشورهای تولیدکننده 
بنزین طبیعی پیوست

* در حالی که تنها س��ه روز از فرصت تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
باقی مانده، سفرهای استانی نامزدها برای سخن گفتن چهره به چهره با مردم کشور 

شتاب بیشتری گرفته است.
* ترافیک سفرهای تبلیغاتی به گوشه و کنار کشور را نوعی مناظره غیرمستقیم میان 
کاندیداها نیز می توان دانست. مردم سخنان همه را مستقیم و غیرمستقیم می شنوند 
و در نهایت آنان هس��تند ک��ه تصمیم می گیرند کدام نامزد بهتر و بیش��تر می تواند 

پاسخگوی مطالباتشان باشد.
* جلیلی در جمع مردم یاس��وج: در شرایط حس��اس کنونی وظیفه دولتمردان این 

است که در بخش های مختلف اقتصادی به مردم اعتماد کنند.
* حداد عادل در جمع مردم تبریز:بنده همواره س��عی می کنم که به وظیفه ام عمل 
کنم و همانطور که در مناظره ها دیدید، مسیر بنده اصولگرایی و حمایت از ولی فقیه 

است که امیدوارم در آینده هم بتوانم به این وظیفه خود عمل کنم. 
* رضای��ی در جم��ع مردم اهواز: اگر مدیریت از نوع جناحی باش��د، ن��ه تنها نمی تواند 
منازعات سیاسی را حل کند، بلکه مسایل و تحریم های اقتصادی را نیز حل نخواهد کرد.

* روحانی در جمع مردم رش��ت: کس��ی ش��ما را ناامید نکند و نگوید که پای صندوق 
رفتن تاثیر  ندارد و هرکه را می خواهند از قبل تعیین ش��ده اس��ت، چون اینها سخنان 
شیطانی است و مطمئن باشید هیچ کسی جز ملت نمی تواند رئیس جمهور تعیین کند.
* عارف در جمع مردم بیرجند: آمده ام فساد را ریشه کن کنم تا دیگر پرونده 3 هزار 

میلیارد تومانی در کشور نباشد.
* غرضی: گذشته اعتماد به احزاب و گروه ها در ایران منفی است اما گذشته اعتماد 

به انقالب همچنین آینده این اعتماد مثبت است. 
* قالیب��اف در جمع مردم بجنورد: دش��منان با تمام ت��وان در عرصه اقتصادی برای 
به زانو در آوردن نظام وارد ش��ده و از این رو برای موفقیت و رفع مش��کالت اقتصادی 

چاره ای جز تدبیر و حضور حماسی مردم برای انتخاب اصلح نداریم.
* والیتی در جمع مردم خرم آباد: یارانه ها تنها به مردم اختصاص داده نمی شود بلکه 
30 درصد سهم تولیدات، کشاورزی و صنعتی نیز اجرایی خواهد شد.         صفحه2

صفحه2

صادقانه بگوییم تقلب نشده بود
و به مردم دروغ گفتیم !

مهندسی 
نامرئی !


