
عنوان مناقصه: ترمیم آسفالت بخشی از خیابان های شهرک صنعتی حیدریه
1- نام و نش�انی مناقصه گزار: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در: قزوین، بلوار شهید 

بهشتی، روبروی بوستان دهخدا، شماره166
2- نوع مناقصه: عمومی و یک مرحله ای

3- کمیت خدمات: خاکبرداری 2200 مترمکعب، الیه زیر اس��اس 1450 مترمکعب، الیه اس��اس 
1100 مترمکعب، آسفالت 1220 تن در سطح 7900 مترمربع

4- کیفیت خدمات: 
الف- تهیه ، حمل و پخش قشر اساس به ضخامت 15سانتیمتر داخل کانالها با تراکم 100٪ آشو اصالح شده

ب- تهیه ، حمل و پخش قیر پرایمر به میزان حداقل 1/2 کیلوگرم در مترمربع
ج- تهیه ، حمل و پخش و تراکم آسفالت بیندر 19-0 به ضخامت 7 سانتیمتر با تراکم حداقل ٪97

5- نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی، پرداخت نقدی، انواع اوراق مشارکتی
6- مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: 67/000/000 ریال )ش��صت و هفت میلیون ریال( اعتبار 

تا تاریخ 92/11/5
7- محل دریافت و تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

8- هزینه تهیه اس�ناد و شماره حساب: واریز مبلغ 100/000 ریال به حساب درآمدهای عمومی 
شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در بانک ملت به شماره حساب جام 69467032/86 )از طریق 

کارت خوان در محل شرکت میسر است(

9- مهلت دریافت اسناد: از روز دوشنبه مورخ 92/7/15 تا روز دوشنبه مورخ 92/7/22
10- جلس�ه هماهنگی با مناقصه گران: معاونت عمران و محیط زیس��ت شرکت در ساعت 14/30 

روز سه شنبه 92/7/23
11- مهلت تسلیم پیشنهادها: تا روز یکشنبه مورخ 92/8/5

12- تاریخ و محل گش�ایش پیش�نهادات: دفتر معاونت عمران و محیط زیست در ساعت 16/30 
روز یکشنبه 1392/8/5

13- مبلغ برآورد: 1/647/174/057 ریال اس��ت که با اس��تفاده از فهرس��ت بهای راه و باند س��ال 
1392 و براساس بخشنامه تجمیع تعیین گردیده است.

14- مدت قرارداد: سه ماه
15- محل تحویل: شهرک صنعتی حیدریه واقع در کیلومتر 25 جاده تاکستان به ابهر

16- شرایط شرکت کنندگان: دارا بودن حداقل رتبه 5 راه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و ارائه 
حداقل یک صورتجلسه تحویل پروژه آسفالت با مقادیر مشابه برآورد این مناقصه به لحاظ حجمی یا ریالی که 

طی پنج سال اخیر راسا با دستگاههای اجرایی منعقد نموده و ارائه رضایتنامه آن از دستگاه اجرایی مذکور
تبصره: پیمانکاران طرف قرارداد این ش�رکت منوط به حداقل 70٪ پیشرفت کار ریالی حق 

شرکت در مناقصه را دارند.
17- سایت اینترنتی و تلفن تماس: www.qazviniec.ir و 0281-3354590

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

آگهی مناقصه عمومی شماره 14/92/ش
شرکت  شهرکهای صنعتی استان قزوین

)نوبت اول(

عنوان مناقصه: عملیات تکمیل مخزن پساب شهرکهای صنعتی کاسپین
1- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در: قزوین، بلوار 
شهید بهشتی، روبروی بوستان دهخدا، شماره166  2- نوع مناقصه: عمومی و یک مرحله ای
3- کمیت خدمات و کاال: حوضچه ذخیره پساب به ابعاد داخلی 8/85×11/30 و به ارتفاع 
3/35 متر دال بتونی کف اجرا ش��ده اس��ت. ضخامت دیوار 30س��انتیمتر اس��ت که در پای 
دیوار به 65س��انتیمتر افزایش می یابد و پیرامون حوضچه سقف بتنی به عرض یک متر و به 
ضخامت 25 سانتیمتر همراه با نرده حفاظتی به ارتفاع یک متر از لوله فوالدی به قطر 2اینچ 
طراحی شده است. مخزن دارای دو حوضچه ورودی است انتقال پساب با لوله فاضالبی قطر 

400 انجام می گردد و دو عدد پمپ جهت خروج پساب در نظر گرفته شده است.
4- کیفیت خدمات و کاال: مشخصات فنی ساختمان موضوع نشریه شماره 55، مشخصات 
فنی تأسیسات مکانیکی موضوع نشریه شماره 128 و مشخصات فنی تأسیسات برقی موضوع 
نشریه شماره 110 و شرایط عمومی پیمان و مباحث مقررات ملی ساختمان از جمله مباحث 

9 و 10 و ایمنی می بایستی در طول اجرای پروژه از سوی پیمانکار رعایت گردد.
5- نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی، پرداخت نقدی، انواع اوراق مشارکتی

6- مبلغ تضمین ش�رکت در مناقص�ه: 32/000/000 ریال )س��ی و دو میلیون ریال( 
اعتبار تا تاریخ 92/11/5

7- محل دریافت و تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

8- هزین�ه تهیه اس�ناد و ش�ماره حس�اب: واریز مبل��غ 100/000 ریال به حس��اب 
درآمدهای عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در بانک ملت به شماره حساب 

جام 69467032/86 )از طریق کارت خوان در محل شرکت میسر است(
9- مهلت دریافت اسناد: از روز دوشنبه مورخ 92/7/15 تا روز دوشنبه مورخ 92/7/22
10- جلس�ه هماهنگی با مناقصه گران: معاونت عمران و محیط زیست شرکت در ساعت 
14/30 روز سه شنبه 92/7/23      11- مهلت تسلیم پیشنهادها: تا روز یکشنبه مورخ 
92/8/5     12- تاریخ و محل گشایش پیشنهادات: دفتر معاونت عمران و محیط زیست 
در س��اعت 16/30 روز یکش��نبه 1392/8/5     13- مبلغ برآورد: 626/959/745 ریال 
اس��ت که بر اساس فهارس بهای ابنیه و شبکه فاضالب سال 1392 محاسبه گردیده است.         
14- مدت قرارداد: س��ه ماه      15- محل تحویل: ش��هرک صنعتی کاس��پین کیلومتر 
25 آزادراه قزوین- کرج   16- شرایط شرکت کنندگان: پیمانکار می بایستی دارای حداقل 
رتبه 5 ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی باش��د و ارائه حداقل یک صورتجلس��ه 
تحوی��ل پروژه س��ازه بتنی با مقادیر قابل قیاس با موض��وع مناقصه )از نظر حجم عملیات و یا 
از نظر ریالی( که پیمانکار راس��ا با دس��تگاههای اجرایی )طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت 
خدمات کشوری( طی 5 سال گذشته منعقد نموده و ارائه رضایتنامه از دستگاه اجرایی مذکور

تبصره: پیمانکاران طرف قرارداد این ش�رکت منوط به حداقل 70٪ پیش�رفت کار 
ریالی حق شرکت در مناقصه را دارند.

17- سایت اینترنتی و تلفن تماس: www.qazviniec.ir و 0281-3354590
روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

آگهی مناقصه عمومی شماره 13/92/ش
شرکت  شهرکهای صنعتی استان قزوین

)نوبت اول(

تازه های کتاب
رجوع به صفحه8

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

م الف 3020

مجله کیهان ورزش��ی حاوی 
تحلیل،  خواندن��ی،  مطال��ب 
میزگرد  مصاحب��ه،  تفس��یر، 
و آخری��ن خبره��ا از ورزش 
ایران و جهان امروز )ش��نبه- 
13مهر 92( در سراسر کشور 
منتش��ر ش��د. در این شماره 

می خوانیم:
* حرک��ت و همت��ی باید...! 

)چش��م انداز هفته(، نگاه چند بعدی امیرعلی اکبری، مصاحبه با منصور 
برزگر، قهرمانی فرانس��ه در لیگ بس��کتبال اروپا، گ��زارش کامل لیگ 
قهرمانان باشگا ه های اروپا، وداع آبرومندانه استقالل از جام آسیا، گزارش 
مس��ابقات لیگ برتر و دس��ته اول فوتبال ایران، درخشش والیبال ایران 
در جام آس��یا، آیا فوتبال ما آلوده اس��ت...؟ )تکاپو(، گزارش اختصاصی 
کیهان ورزش��ی از ورزشگاه آلیانز آره نای مونیخ به همراه پوستر: مهدی 

کیانی )تراکتورسازی( و تیم فوتبال گسترش فوالد تبریز.

کیهان ورزشی امروز منتشر شد

تقی)ع(

سال هفتادو دوم q  شماره q 20608  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  شنبه 13 مهر q  1392 29 ذیقعده q  1434 5 اکتبر2013

خبر ویژه

یادداشت روز

* درگیری مردم با ماموران آل خلیفه در چند شهر 

بحرین.

* یک کش��ته و 50 زخمی درحمله نظامیان مصر

به حامیان مرسی.

* نظامیان صهیونیس��ت خانه فلس��طینی ها را در 

کرانه باختری تخریب کردند.

اعتراض ه��ای مردم��ی  ژاپ��ن علی رغ��م  * آمری��کا و 

همکاری های نظامی خود را تقویت می کنند.  صفحه آخر

بشار اسد: تاوان حمایت اردوغان از تروریست ها 
بسیار سنگین است

* دول��ت اخیرا ممنوعی��ت واردات کااله��ای لوکس را 

لغو کرده است.

* نوبخت وع��ده داد: تمام مطالبات چایکاران این هفته 

پرداخت می شود.

* رئیس سازمان هواپیمایی: نگران ارائه خدمات به مناطق 

محروم پس از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما هستیم.    

* یک اس��تاد اقتصاد: رابطه با آمری��کا منجر به کاهش 

تحریم های بین المللی نمی شود.               صفحات4 و 9

اعتراض انجمن تولیدکنندگان 
به آزادسازی واردات کاالهای لوکس

بحرانآفرینان
خوداسیربحرانشدند

راهپیمایی ضد آمریکایی در کواالالمپورتعطیلی دولت فدرال آمریکا وارد روز پنجم شد
اوباما را به مالزی راه ندهید

صفحه2صفحه2

صفحه3فریاد مرگ بر آمریکا در تظاهرات نمازگزاران جمعه

* پلیس آگاهی تهران بزرگ طی یک عملیات سراس��ری که از 20 روز 
پی��ش در 5 نقطه ته��ران به اجرا درآمد، 70 نفر از س��ودجویانی را که 

داروها را با قیمت گزاف به بیماران می فروختند دستگیر کردند.
* بیش از 10 نفر از فروشندگان غیرقانونی دارو نیز در اطراف داروخانه ها 
دستگیر شدند.                                                          صفحه11

* س��ناتور منن��دز، رئیس کمیته 
روابط خارجی س��نا: پیام آور ایران 
تغییر کرده اما پیام آن تغییر نکرده 
اس��ت. ما بای��د فش��ارها و تهدید 

نظامی علیه ایران را حفظ کنیم.
* ون��دی ش��رمن، مع��اون وزیر 
خارجه آمریکا: کاخ س��فید نباید 
ب��ه گونه ای عمل کند که در میان 
شرکایش چنددستگی ایجاد شود 

و خللی به تحریم ها وارد شود.
80 توزیع کننده غیرقانونی دارو

در دام پلیس آگاهی تهران

کمیته روابط خارجی سنا: فشارها علیه ایران 
نباید متوقف شود

* م��ا از ایرانی  ه��ا می خواهیم ک��ه حرف های خود را ب��ه اقدامات عملی و 
اثبات پذیر ترجمه کنند!

* س��ناتور کون��ز: حتی نباید ب��ه اندازه یک اینچ ه��م تحریم ها علیه ایران 
برداشته شود.

* ری تکیه، عضو شورای روابط خارجی آمریکا: نباید تحریم ها علیه ایران را 
کاهش داد.                                                                     صفحه10

* ای��االت متحده آمری��کا به عنوان عامل بس��یاری از بحران های جهان
خود اکنون اسیر بحران جدی شده است.

* 800 هزار کارمند خانه نشین به تصویب نشدن الیحه بودجه در کنگره 
آمریکا اعتراض کردند.

* زیان تعطیلی دولت فدرال روزانه300 میلیون دالر است.
* هیچ یک از طرف های سیاسی آمریکا )جمهوریخواهان و دموکرات ها( 

تاکنون حاضر به عقب نشینی از مواضع خود نشده اند.
* باراک اوباما: ادامه تعطیلی دولت، ضربات ش��دیدی به کشور و اقتصاد 

آمریکا می زند.
* رویت��رز: بیش��تر مردم آمری��کا دو حزب جمهوریخ��واه و دموکرات را 

مسئول این بحران می دانند.
* معلوم نیست نظامیان ارتش بتوانند طی روزهای آتی حقوق بگیرند.

* رئیس ستاد ارتش آمریکا: تعطیلی دولت به ارتش آمریکا ضربه می زند؛ 
دو طرف فورا به اختالفات پایان دهند.

* رئیس مرکز اطالعاتی آمریکا: اوضاع خطرناک است،تعطیلی دولت به 
امنیت ملی آمریکا ضربه می زند.

* نمی توانم ایمن ماندن کشور را تضمین کنم.                 صفحه آخر

* در آستانه سفر اوباما به مالزی تجمع اعتراضی مقابل سفارت آمریکا در کواالالمپور برگزار شد.
* مسلمانان معترض، پالکاردهایی با شعارهای ضد آمریکایی در دست داشتند.

* »آمریکا، محور شرارت« و »نه اوباما نه کری، ما به شما در اینجا نیازی نداریم« از جمله شعارهای معترضان در مقابل سفارت آمریکا بود.
* وزیر خارجه آمریکا به جای باراک اوباما در اجالس آپک شرکت می کند.                                 صفحه آخر
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 * اسرائیل: مذاکره آمریکا با ایران خوب است با این شرایط!
* خاتمی نگفت که...!

* دربست در خدمت اسرائیل!

به شبکه های جاسوسی نمی شود گفت 
سایه روشن ان شاءاهلل گربه است!

نرمش قهرمانانه


