
ش�رکتآبوفاض�اباس�تانقزوین)مناقصهگذار( در نظ��ر دارد، در اجرای قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه معامالت ش��رکت های آب و فاضالب، مناقصات مش��روحه ذیل را با 
مشخصات و شرایط تعیین شده از طریق مناقصه عمومی )یک مرحله ای( واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیت که تمایل به شرکت در این مناقصات را دارند دعوت می گردد 
به منظور خرید اس��ناد مناقصه از تاریخ 1393/5/5 لغایت1393/5/13 با در دس��ت داش��تن فیش به مبلغ 200/000ریال واریزی به حس��اب جام 4046865589 )با شناس��ه پرداخت  
370008027103 ( نزد بانک ملت به نام ش��رکت آبفای اس��تان قزوین در س��اعات اداری روزهای غیرتعطیل به واحد قراردادها و امور حقوقی این ش��رکت مراجعه و پیشنهادات خود را تا 
س��اعت 11 مورخه 1393/5/25 به واحد دبیرخانه این ش��رکت تسلیم نمایند. ضمنا زمان بازگشایي پیشنهادات س��اعت 12 مورخه 1393/5/25 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.

نشانیمناقصهگزار:قزوین، چهارراه ولی  عصر)عج(، بلوار آیت ا... خامنه ای، کوچه گلستان پنجم، شماره 4
تلفنتماس: 028-33349051-4

ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده )برندگان( مناقصه می باشد.

برآوردمناقصهشرحردیف
)ارقامبهریال(

مبلغتضمینشرکت
درمناقصه

)ارقامبهریال(

محلدریافتاسناد،
تحویلوگشایش

پیشنهادات

انجام کلیه خدمات مرتبط با مشترکین آب و فاضالب و انجام قرائت1
2/937/400/000129/000/000 و توزیع قبوض در شهرهای الوند و شریفیه

نشانی مناقصه گزار

انجام کلیه خدمات مرتبط با مشترکین آب و فاضالب و انجام قرائت 2
3/122/650/000130/000/000و توزیع قبوض در شهرهای آبیک و خاکعلی

انجام کلیه خدمات مرتبط با مشترکین آب و فاضالب و انجام قرائت 3
848/600/00085/000/000و توزیع قبوض در شهرهای محمودآباد و کوهین

انجام کلیه خدمات مرتبط با مشترکین آب و فاضالب، قرائت، توزیع، امداد4
1/061/550/000106/155/000 و حوادث و بهره برداری شهر ضیاءآباد 

انجام کلیه خدمات مرتبط با مشترکین آب و فاضالب، قرائت، توزیع، امداد5
1/508/600/000121/550/000 و حوادث و بهره برداری شهر شال

انجام کلیه خدمات مرتبط با مشترکین آب و فاضالب، قرائت، توزیع، امداد6
2/278/350/000125/400/000 و حوادث و بهره برداری شهرهای بیدستان و نصرت آباد

آگهی تجدیدمناقصه عمومی 93/12
وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان قزوین )سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین

تدوم
نوب

ادارهثبتاس�نادواماکقلهک در نظر دارد 
در راستای اجرای برنامه پنجم توسعه و همچنین 
سیاس��ت های ابالغی سازمان ثبت، طرح تعویض 
اس��ناد مالکی��ت دفترچ��ه ای )قدیمی( به س��ند 
مالکی��ت کاداس��تری )تک ب��رگ( را در خصوص 
کلیه فروعات پالک38 اصلی واقع در بخش یازده 
ته��ران به اجرا درآورد. لذا از کلیه مالکین امالک 
مذکور دع��وت به عمل می آید با همراه داش��تن 
مدارک ذیل جهت تعویض اسناد مالکیت خود به 
اداره ثبت اسناد و امالک قلهک به نشانی خیابان 
میردام��اد، بین نفت ش��مالی و کجور جنب بیمه 

سینا پالک 227 مراجعه فرمایند.
l اصل سند/ اسناد مالکیت

l فتوکپی بنچاق

l اصل خالصه معامله

l فتوکپی شناسنامه و کارت ملی مالک/ مالکین

فراخوان تعویض اسناد مالکیت 
دفترچه ای به کاداستری

فرج اله علیزاده
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قلهک

مالف1790

ش�رکتتوس�عهمنابعانرژیتوان در نظر دارد خطکاملخمیرمالیصفحاتباتریس�یلد
س�اکنVRLAرا با ش��رایط ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی و از ش��رکت های واجدشرایط 
خری��داری نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت تهیه اس��ناد و تحویل پاکات مناقصه 

برابر روش ذیل اقدام نمایند.
1-نوعومبلغتضمینشرکتدرمناقصه:مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به صورت یک فقره 

ضمانت نامه معتبر بانکی
2-ش�رایطالزامیمتقاضیان: ارائه سابقه فعالیت، اساس��نامه، روزنامه رسمی و مشخصات کامل 

اعضای هیئت مدیره.
3-تاریخدریافتاسنادمناقصه: 5 روز از انتشار آگهی.

4-آخرینمهلتارسالپیشنهادات:ساعت 15 روز سی ام از انتشار آگهی.
5-بهایاوراقمناقصه:مبلغ 200/000 ریال واریز به حس��اب جاری 265/47 بانک س��په شعبه 

شهید چمران کد 1177، به نام شرکت توسعه منابع انرژی توان.
6-محلتهیهاسنادوتحویلپیشنهادات: خیابان پاسداران- نرسیده به میدان نوبنیاد- ابتدای 
بزرگراه شهید بابایی شرکت توسعه منابع انرژی توان- معاونت بازرگانی- مدیریت بازرگانی خارجی- 

شماره تماس: 22586221، 22566242 و 22545084 
- به پیشنهاداتی که فاقد سپرده، امضاء، مشروط، مخدوش و دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، چک شخصی 

و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- شرکت توسعه منابع انرژی توان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

- هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به این مناقصه، در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

آگهی مناقصه عمومی
 مناقصه شماره 93007

مالف1803

شرکت توسعه منابع انرژی توان

سال هفتادو سوم q  شماره q 20834  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( دو شنبه 6 مرداد q  1393 30 رمضان q  1435 28 جوالی 2014

صفحه2

يادداشت روز

خبر ويژه

س�خنگویقوهقضائیهدرواکنشبهتاش
برخ�یجریانهابرایرفعحصرس�رانفتنه،
گفت:سرانفتنهنهتنهانبایدرفعحصرشوند
بلکهبایدترتیباتیدادهشودتاآنهاتاوانجرم
وگناهبزرگیکهمرتکبشدهاندراپسبدهند.

حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی 
اژه ای دادستان کل کشور با بیان این که سران فتنه 
ب��ه ملت ظلم و مرتکب جرم ش��ده اند در پاس��خ به 
سوالی درباره تالش برخی جریان ها برای رفع حصر 
س��ران فتنه، گفت: نظام با تمام س��عه صدر خود با 
س��ران فتنه برخورد کرده اس��ت و دلیلی برای رفع 

حصر وجود ندارد.

وی با بیان این که سران فتنه به اموال عمومی و 
خصوصی خسارت وارد کرده اند، تصریح کرد: سران 
فتنه جان مردم را به خطر انداختند و در فتنه برخی 
کشته شدند که اینها در این مسائل شریک هستند 
و تا زمانی که جبران و توبه نکنند و در مقابل ظلمی 
که کردن��د اقدامی انجام ندهند، چرا باید رفع حصر 

شوند؟
دادستان کل کشور در گفت وگو با تسنیم تاکید 
کرد: س��ران فتنه نه تنها نباید رفع حصر شوند بلکه 
باید ترتیباتی اتخاذ داده ش��ود ک��ه اینها تاوان گناه 
ب��زرگ و جرم بزرگ��ی که مرتکب ش��ده اند را پس 

بدهند.

* آزادی مناطق��ی از دیاله و االنبار در عملیات 
ارتش و عشایر عراق.

* دولت لیبی برای حل بحران داخلی از جامعه 
بین المللی کمک خواست.

* عملیات تروریستی در حلب سوریه 40کشته 
و 60 مجروح برجای گذاشت.

* بمب های ارتش نارنجی اوکراین 24غیرنظامی را
 کشت.                                     صفحهآخر

طیگزارشیاعامکرد

سیا: نابودی اسرائیل
ظرف 10 سال آینده حتمی است

صفحه2

دادستان کل کشور: سران فتنه باید 
تاوان جرم بزرگشان را بدهند

* ارتش رژیم صهیونیس��تی با نقض آتش ب��س بار دیگر حمالت هوایی، 
دریایی و زمینی به غزه را از سر گرفت.

* رژیم صهیونیس��تی بی اعتنا به پیش��نهادهای آتش بس آمریکا، مصر، 
کشورهای غربی و سازمان ملل بمباران مناطق مختلف غزه را آغاز کرد.

* تلفات نظامیان اسرائیلی در مدت 20 روز جنگ نابرابر غزه به 86 نفر 
رسیده است.

* تعداد شهدای فلسطین به 1147 نفر و مجروحان به 6000 نفر رسیده 
است.

* گروه های مقاومت فلسطین اعالم کردند آتش بس با رژیم صهیونیستی 
بدون پایان تجاوزات و لغو کامل محاصره غزه امکان پذیر نیست.

* یدیعوت آحارونوت: رژیم صهیونیستی به دنبال راهی برای پایان دادن 
به عملیات نظامی است.

* مقامات تل آویو از قدرت نظامی مقاومت و روحیه جنگی اعضای آن و 
تعداد تلفات نظامیان اسرائیلی شگفت زده شده اند.

* نظامیان اس��رائیلی در حالتی از ترس به س��ر می برن��د و روحیه آنان 
تضعیف شده است.                                                   صفحهآخر

درپاورقیامروزکیهانبخوانید

چه بر سر این عتیقه جات آمد؟

* وقتی قاضی با قبول اس��ناد کارشناسان و پس از استماع 
دفاع وزیر و رئیس کل بان��ک مرکزی اعالم نتیجه می کند 
که »انعقاد تفاهم نامه موصوف... خارج از رویه مورد عمل و 
از مصادیق امتیاز ویژه محسوب می گردد« مگر امتیاز ویژه 
غیر از رانت اس��ت که طبق قانون ممنوع ش��ده اس��ت؟ یا 
اگر دولتی ها امر ممنوعی را مرتکب شوند تخلف نکرده اند؟

* یکی از آقایان مدعی شده که در زمان امضای تفاهم نامه »انبارهای 
کشور تهی بوده« و دیگری هم امضای تفاهم نامه را ناشی از ضرورت 
پر کردن انبارها خوانده، در حالی که جنابعالی در گزارش صد روزه 
خود ب��ه مردم در 92/9/6 که فقط چن��د روز از امضای تفاهم نامه 
کذایی می گذرد، فرمودید: »امروز در همه کاالهای اساسی انبارهای 
ما به اندازه کافی پر است و مشکل نداریم«.                 صفحه4

احمدتوکلیدرنامهایبهرئیسجمهور:

رانت خواری اصرار دولت در دفاع از
 شائبه ایجاد می کند

آخرینخبرهاازجنایاتونسلکشیصهیونیستها

غزه همچنان 
در آتش و خون

اللهم اهل الکربیاء والعظمه...

* در اس��ناد آستانه مقدس��ه حضرت معصومه )س( نامه ای پیدا شده که 
مندرجات آن، روند گزینش و تصاحب رس��می اش��یاء عتیقه از س��وی 
»پوپ« را به طور کاماًل آشکار بیان می کند.                       صفحه6

فقر نظارت 
در الیحه 

وکالت

دولتبااینرحماجارهای
چگونهفوتبالبازیکند؟

* نماینده اصالح طلب از اقدام ارزشی شهرداری برآشفت
* اعتراف BBC به شکست با وجود سانسور تظاهرات روز قدس

* ایران به خاطر مذاکرات هسته ای غزه را فراموش نمی کند
* صالحیت نماینده ناکام به تایید حامیان فتنه رسید


