
اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را به پیمانکاران واجدشرایط و تعیین صالحیت شده واگذار نماید.
لذا متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند برای دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن معرفی نامه جهت هرمورد از تاریخ 1393/1/31 لغایت 1393/2/4 به نشانی 
قزوین- انتهای بلوار نوروزیان پشت صدا و سیما- اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین اداره پیمان و رسیدگی مراجعه و برای کسب 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 1393/2/14 به آدرس فوق می باشد.

تضمین ش��رکت در مناقصه می بایس��ت به صورت اوراق مش��ارکت بی نام، ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه به حس��اب 217632334004 بانک ملی مرکزی شعبه 
سبزه  میدان در وجه اداره کل راه و شهرسازی می باشد.

هزینه اسناد مناقصه 200000 ریال فیش واریزی به حساب شماره 2176323306000 به نام اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
* بازگشایی پاکات اسناد مناقصه در تاریخ 1393/2/15 رأس ساعت 11 صبح در اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین می باشد.

نوع مناقصهمبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد )ریال(پایه برآوردعنوان مناقصهردیف

فهرست بهای تجمیع شده راه، باند بهسازی محور قزوین - اقبالیه1
دومرحله ای92/000/000/000900/000/000فرودگاه و زیرسازی راه آهن 92

خرید رفلکتور جهت آشکارسازی پایه 2
یک مرحله ای1/500/000/00075/000/000قیمت مقطوعگاردریل های آزاد راه قزوین-رشت

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

آگهی مناقصه شماره 93/2 )نوبت دوم(

ب��ا عنایت به مف��اد مواد )4(، )13( و )18( بخش��نامه ش��ماره 130890 
- 83/11/17 قان��ون برگ��زاری مناقصات موضوع برگ��زاری مناقصات عام 
دومرحله ای، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور در 
نظر دارد عملیات تکمیلی راه چهار خطه ایالم- حمیل به طول 10کیلومتر 

را با مشخصات اصلی زیر، بصورت عام دو مرحله ای به مناقصه بگذارد:
1-عن�وان پروژه: عملیات تکمیلی راه چهار خطه ایالم- حمیل به 

طول 10کیلومتر )حدفاصل کیلومتر 000+22 الی 32+000(
2-مدت اجرای کار: 24 ماه و دوره تضمین پروژه برابر 60 ماه

3-برآورد کل کار: براساس فهرست بهای پایه رشته راه، راه آهن و باند 
فرودگاه س��ال 1392 مبلغ 176/465/084/900 ریال با شاخص مبنای 

پیمان سه ماهه چهارم سال 1392 می باشد.
4- شرایط مناقصه: به این پیمان پیش پرداخت تعلق می گیرد.

5-محل انجام عملیات و موقعیت جغرافیائی: استان ایالم
6-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1/000/000/000 ریال می باشد.

7-نوع عملیات عبارت است از: عملیات خاکی، ابنیه و روسازی
8- از ش��رکتهای پیمانکاری داوطلب مناقصه که حائز شرایط آئین نامه 
طبقه بن��دی و تش��خیص صالحیت پیمانکاران در رش��ته راه و ترابری و 
دارای پایه متناس��ب با مبلغ برآورد مذکور هس��تند، تقاضا می شود برای 
مش��ارکت در مناقصه فوق و کسب اطالعات الزم و دریافت اسناد مربوط 
به مش��خصات پروژه با در دست داشتن معرفی نامه حداکثر تا روز شنبه 
مورخ 1393/2/13 به مهندس�ین مش�اور بر آیند واق��ع در: تهران- 
خیاب��ان ولی عصر- روبروی خیابان جام جم- خیابان طاهری- پالک 70 

مراجعه فرمایند. تلفن تماس مشاور: 22048504-6

9-محل تحویل اسناد و پیشنهاد قیمت: دفتر اداره کل امور پیمانها 
و رسیدگی فنی واقع در: تهران- خیابان وحید دستگردی)ظفر(- خیابان 
فری��د افش��ار- نبش بلوار آرش- پالک 3- ش��رکت س��اخت و توس��عه 

زیربناهای حمل و نقل کشور- طبقه دوم جنوبی میباشد.
در ضمن آخرین مهلت تکمیل و ارائه اسناد و مدارک شرکت در مناقصه 
ساعت 9صبح روز یکش��نبه مورخ 1393/2/28 و زمان برگزاری جلسه 
مرحله اول مناقصه ساعت 10صبح روز یکشنبه مورخ 1393/2/28 
می باش��د. پیمانکاران متقاضی باید ضمانت نامه شرکت در مناقصه را در 
پاکت )الف( اساسنامه و فرم تکمیل شده خوداظهاری و آخرین تغییرات 
شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور را به همراه سایر اسناد و مدارک 
و رزومه شرکت در پاکت )ب( و همچنین برگ پیشنهاد قیمت و فرمهای 
آنالیز مربوطه به همراه فرم های الف، ب، پ و تعهد بیمه نامه را در پاکت 
)ج( قرار دهند. ارسال اسناد و مدارک تکمیل شده هیچ گونه تعهدی در 
زمینه انعقاد قرارداد با متقاضیان برای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کش��ور ایج��اد نمی کند. فرم آگه��ی الکترونیکی مناقصه از 
طریق صفحه الکترونیکی پایگاه ملی  اطالع رس��انی مناقصات به نش��انی

 http://iets.mporg.ir قابل دسترس��ی اس��ت. هزینه چاپ آگهی 
مناقصه بعهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 93-101

وزارت راه و شهرسازی
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

اداره کل امور پیمان ها و رسیدگی فنی
م الف 169

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان آذربایجان ش�رقی درنظ��ر دارد عملیات 
مربوط به بهره برداری از تاسیس�ات آبرس�انی )اصالح و توس�عه شبکه 
آب، حف�اری و مرمت امداد و حوادث ش�بکه و خطوط انش�عاب، نصب 
انش�عاب آب، بازوبس�ت کنتور و استانداردسازی انش�عابات امور آب 
و فاضالب منطقه س�ه تبری�ز( را از محل اعتب��ارات غیرعمرانی و از طریق 

مناقصه )عمومی( به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه آب واگذار نماید.
ل��ذا از کلی��ه واجدین صالحیت دع��وت می گردد ظرف م��دت ده روز از تاریخ 
درج آگه��ی با درنظر گرفتن موارد ذیل، به آدرس تبریز- بلوار 29بهمن- جنب 
دانش��گاه تبریز- امور قراردادها- تلفن: 3304091-0411 مراجعه و ضمن واریز 
مبلغ 200000ریال به حس��اب جام ش��ماره 7221124733 بانک ملت باجه 
آب و فاضالب تبریز )کد ش��عبه 1342/5( و ارائه فی��ش آن به امور قراردادها، 
اس��ناد مربوطه را متعاقبا دریافت و در تاریخ قید ش��ده در اسناد، پاکت خود را 
تحویل دبیرخانه ش��رکت نمایند. بدیهی اس��ت شرکت در رد یا قبول هریک از 

پیشنهادات مختار خواهد بود. هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف( به پیش��نهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از 

انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: 11/660/500/000ریال

ج(مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه معادل 416/715/000 ریال می باشد.
د( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ه( پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم 
یا مبلغ مذکور را به حس��اب بانکی ش��رکت واریز و حسب مورد ضمانت نامه یا 
رس��ید واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. به پیشنهادهای 
فاقد سپرده، س��پرده های مخدوش، س��پرده های کمتر از میزان مقرر، چک و 

نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
www.abfa-azarbaijan.ir سایت

آگهی مناقصه عمومی
شماره 2 سال 93

وزارت نیرو

شرکت سهامی  آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

نوبت دوم

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در نظر دارد خودروهای استیجاری 
م�ورد نی�از به تعداد 6 دس�تگاه را به مدت یکس��ال از طریق مناقصه عمومی به ش��رکت واجد 
ش��رایط واگذار نماید متقاضیان جهت خرید اس��ناد مناقصه مبلغ سیصد هزار ریال در وجه حساب 
2170469002002 بانک ملی ش��عبه اردشیر )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی( بنام درآمد 
اختصاصی موسس��ه واریز و حداکثر طی ده روز کاری پس از درج آگهی از س��اعت 9 الی 15 با در 
دس��ت داش��تن معرفی نامه و خالصه ای از رزومه کاری به آدرس: میدان شهید باهنر- ضلع شمالی 
کاخ نیاوران- جمال آباد- خیابان شهید مختار عسگری پالک 6 اداره کل منابع انسانی و امور اداری 

مراجعه نمایند. ضمنا شماره تلفن 26116901 آماده پاسخگویی به سؤاالت متقاضیان می باشد.

م الف 285 اداره کل منابع انسانی و امور اداری

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار 
تأسیسات نگین قرن شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت424973 و شناسه ملی10320767374

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی بط��ور فوق الع��اده مورخ 

1392/11/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 10320537520 شناس��ه ملی  هم��کاران  ه��دف  حسابرس��ی  مؤسس��ه 

به س��مت ب��ازرس اصلی و مؤسس��ه حسابرس��ی اندیش��ه نیکان حس��اب 

شناس��ه10103635009 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال 

مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی ستیل 
ترونیکس سهامی خاص به شماره ثبت 
30352 و شناسه ملی 10100758053

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی بط��ور فوق الع��اده مورخ 
1392/11/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 91 به تصویب رسید.
آق��ای علی زارع به ش��ماره ملی 2571527721 ب��ه عنوان بازرس اصلی و 
آقای محمدناصر زراعتی به ش��ماره مل��ی 1816913685 به عنوان بازرس 

علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت شیلنگهای 
فشارقوی شفق سهامی خاص به شماره ثبت 

70476 و شناسه ملی 10101154061

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ��ه 1392/11/15 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

 محل ش��رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: یوس��ف آباد میدان فرهنگ 

خیاب��ان 31 پالک 38 طبقه اول کد پس��تی 1433973363 تغییر یافت و 

اولين نشريه مخصوص بانوان با مطالب متنوع و خواندني ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
شنبه ها بصورت سراسري منتشر مي گردد 

مدت انجام کار مبلغ برآورد پایه )ریال(محل اجرا
با احتساب ایام تعطیل

مبلغ تضمین شرکت
 در مناقصه )ریال(

22074/000/000 روز3/701/920/235جایگاه مهرآباد
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  مبلغ سپرده شرکت 
در مناقص��ه 74/000/000 ری��ال )هفتاد و چه��ار میلیون ریال( 
به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حس��اب س��یبای 
4120010106001 ب��ا شناس��ه واری��ز 38300000041 بنام 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران نزد بانک ملی 

شعبه اقبال و دریافت رسید وجه از خزانه منطقه تهران
ش�رایط متقاض�ی: )کلی�ه ش�رکت های توانمند ب�ا ارائه 

مدارک ذیل(:
1- تصویر گواهی رتبه بندی حداقل پایه 5 در رشته تاسیسات از 

معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی ریاست جمهوری
2- تصوی��ر کلی��ه صفح��ات اساس��نامه ش��رکت - تصویر آگهی 
تاسیسات ش��رکت با آخرین تغییرات در روزنامه رسمی- تصویر 

کد اقتصادی و شناسه ملی
3- تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره

4- م��دارک متقن و مورد تائی��د مناقصه گزار، مبنی بر توان و تجربه 
کافی جهت اجرای تعمیرات اساسی و یا احداث جایگاه عرضه سوخت

5- مس��تندات توانمن��دی مالی ب��ا ارائه مدارک معتب��ر از بانک 
)حداقل20٪ ارزش پروژه(

6- عدم وجود سوء عملکرد در پیمان های سنوات گذشته شرکت
7- مدارک و س��وابق موردنیاز الزامات HSE )ایمنی، بهداشت و 

محیط زیست( مناقصه گزار
8- ش��رکت هایی که در خارج از اس��تان تهران به ثبت رس��یده و 

تجدید فراخوان
مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
منطقه تهران

ت اول
نوب

دارای رتبه بندی می باشند در صورتی می توانند در مناقصه شرکت 
نمایند که اسامی آنها در لیست شرکت های سراسری ثبت شده و 
در سایت www.iets.mporg.ir سامانه اطالعات عوامل نظام 

فنی و اجرایی کشور موجود باشد.
* مهم: ارائه اصل و یا کپی برابر اصل مدارک فوق االشاره 

در زمان بازگشایی پاکات الزامی است.
نش�انی و محل دریافت و تحویل اس�ناد مناقص�ه: دریافت 
اس��ناد و تسلیم پیشنهادات تحویل پاکت الف )تضمین( پاکت ب 
)اس��ناد و مدارک مناقصه( پاکت ج )پیش��نهاد قیمت( به صورت 
الک و مه��ر ش��ده با آدرس تهران، خیابان س��میه تقاطع خیابان 
به��ار جنوبی س��اختمان پخش فرآورده های نفت��ی منطقه تهران
 طبق��ه چه��ارم اط��اق 414 دبیرخان��ه کمیس��یون مناقص��ات
 تلفک��س تم��اس: 77654728 و قابل برداش��ت از س��ایت های
)http://iets.mporg.ir و http://monaghese.niopdc.ir( ضمناً 

متن آگهی در سایت http://www.shana.ir نیز درج می گردد.
مهلت تحویل اسناد: از تاریخ چاپ آگهی لغایت 93/2/14

تاریخ و محل جلس�ه توجیهی: روز سه ش��نبه 93/2/16 ساعت 10 
صبح در محل جایگاه مهرآباد

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد: 93/2/27
تاریخ گش�ایش پاکات: ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 93/2/28 

در سالن جلسات ستاد منطقه تهران
روابط عمومی

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران
موضوع مناقصه: تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی جایگاه مهرآباد

م الف 302

سال هفتادو دوم q  شماره q 20755  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه16صفحه ویژه نامه عکس و نیازمندي های ویژه تهران( دو شنبه اول اردیبهشت q  1393 21 جمادی الثانی q  1435 21 آوریل2014

خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز

تظاهرات ضد جنگ در30 شهر آلمان

* زنان در کنار مردان مانند یکدیگر دارای مقام و کرامت انسانی اند.
* زنان در آغاز نهضت اسالمی در صف اول بودند و همه جا دوشادوش 

مردان پرچم انقالب را بر دوش داشتند.

* هزاران نفر از مردم آلمان همزمان با روز »عید پاک« علیه سیاست های جنگی دولت خود تظاهرات کردند.
* 30 شهر آلمان از جمله برلین در این تظاهرات ضد جنگ مشارکت داشتند.

* مخالفان جنگ و منتقدان برنامه های تس��لیحات هسته ای آمریکا نیز علیه سیاست های جنگ طلبانه اوباما 
تظاهرات کردند.

* پلیس آمریکا 40 نفر از معترضان را دستگیر و راهی بازداشتگاه کرد.                                صفحه آخر

* محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در صحن 
علنی مجلس برنامه های وزارتخانه متبوع خود برای تحقق سیاست های 

ابالغی اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد.
* 200 نماینده مجلس در بیانیه ای تاکید کردند تحریم مقامات ایرانی 
از سوی دولت انگلیس حکایت از عدم پایبندی اعضای 1+5 بر ادعاهایی 
که در ژنو داش��تند، دارد و نشان می دهد آنان هرگز از دشمنی با ایران 
اسالمی دست نخواهند کشید.                                          صفحه10

* نیروه��ای دولتی عراق 30 تروریس��ت داعش را

 به هالکت رساندند.

* تخریب مس��اجد به دس��ت مام��وران آل خلیفه 

خشم مردم بحرین را برانگیخت.

* حض��ور 13 چه��ره اخوان المس��لمین در دولت 

آمریکا.

* وزیر کش��ور لبنان: بدون حزب اهلل تأمین امنیت 

ممکن نیست.                                 صفحه آخر

مردم عربستان علیه سیاست سرکوب آل سعود 
به خیابان ها ریختند

* مشترکان خانگی و غیرخانگی اگر مایل به تأمین 
برق خود از طریق نیروگاه های خورش��یدی باشند 

تا 50 درصد کمک بالعوض دریافت خواهند کرد.
* جریمه 30 میلیارد تومانی برای تخلف دارندگان 

نمایشگاه اتومبیل.

و  بازنشس��تگان  حق��وق  افزای��ش  پرداخ��ت   *
مستمری بگیران از فروردین ماه.

* شرایط بخشودگی جرایم بانکی کشاورزان اعالم 
شد.

صفحه4

تسهیالت وزارت نیرو برای نصب 
نیروگاه های خورشیدی در منازل

صفحه2

نمایندگان از پاسخ فانی قانع نشدند

وزیر آموزش و پرورش
از مجلس کارت زرد گرفت

روحانی در همایش ملی زنان نقش آفرین:

نیازی نداریم آینده بانوان خود را
 از غرب الگو بگیریم

* ما فرهنگ خشونت، خشونت 
فرهنگ��ی، فرهن��گ تبعی��ض 
و تبعی��ض فرهنگ��ی را ب��رای 
جامعه و به ویژه زنان نخواهیم 

پذیرفت.
* امروز زنان ما در تمام عرصه ها 
با وقار، کرامت، شخصیت و عفاف 

مانند مردان فعالیت می کنند.
صفحه2

رهبر انقالب در دیدار شاعران و مداحان اهل بیت)ع(:

نباید با گفتار نابخردانه
شمشیر اختالف افکنی دشمن را تیز کرد

* حضرت آی��ت اهلل العظمی خامنه ای: بارها تکرار کرده ایم که در جلس��ات 
دینی نباید به کینه ورزی های مذهبی دامن زد، زیرا مثل روز روشن است که 
اختالف افکنی بین مس��لمانان، همچون شمشیری در دست دشمنان اسالم، 

مقصود آنان را برآورده می کند.
* هدف دشمن به زانو درآوردن اسالم و جلوگیری از الگو شدن جامعه شیعی 

و معارف شیعی در دنیاست.
* ما افتخار می کنیم که ش��یعه علوی هس��تیم و افتخ��ار می کنیم که امام 
بزرگوار ما پرچم والیت را س��ر دس��ت گرفت و وسیله ای شد تا دنیای اسالم 

اعم از شیعه و غیرشیعه به اسالمیت خود افتخار کنند.
* ذه��ن محدود بش��ری نمی تواند ابعاد ش��خصیت های آس��مانی و افالکی
ازقبیل فاطمه زهرا س��الم اهلل علیها را به درستی محاسبه کند، اما الزم است 
رفتارها و مقامات معنوی این بزرگان به عنوان الگو برای رس��یدن به اهداف 

بزرگ اجتماعی در پیش روی ما قرار گیرد.
* مجال��س مذهبی فرصتی منحصر به ف��رد در بیان درس های مهم زندگی 

ستارگان فروزان دین است.
* اگر نتیجه مداحی و منبر، ناامید کردن مردم به آینده باشد، یا این که نسبت 

به وضعیت و وظایف جامعه ایجاد آگاهی نکند، این فرصت هدر رفته است.
* محی��ط مداح��ی بای��د همچن��ان طاهر و عفیفان��ه باش��د و نباید برخی 
بی قیدی ها و بی مباالتی ها به دنیای هنر اسالمی و مذهبی نیز نفوذ و رسوخ 
کند.                                                                             صفحه3

نشانه
درس آموز !

* سازهای مخالف در میان اعضای تیم اقتصادی دولت

غنی سازی 20 درصد مهم نبود
راکتور اراک هم مهم نیست!


