
عنوان مناقصه: اجرای شبکه گازرسانی شهرک صنعتی حکیمیه
1- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در: 
قزوین، بلوار ش��هید بهش��تی، روبروی بوستان دهخدا، شماره 166، تلفن تماس: 

www.qazviniec.ir :3354590-0281، سایت اینترنتی
2- نوع مناقصه: مناقصه عمومی و یک مرحله ای

3- کیفی�ت و کمیت خدمات: عملی��ات اجرایی در طول 3860متر از 
خیابانها با لوله فوالدی تحویل ش��ده از س��وی کارفرما و طبق مشخصات 

فنی شرکت ملی گاز ایران.
4- نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی، پرداخت نقدی، 

انواع اوراق مشارکتی
5- مبلغ تضمین ش�رکت در مناقص�ه: 90/000/000 )نود میلیون( 

ریال اعتبار تا تاریخ 1393/3/31
6- محل خرید اس�ناد و تسلیم پیشنهادات: دبیرخانه شرکت، واریز 

مبلغ 150/000 ریال به شماره حساب 69467032/86
7- مهل�ت خری�د اس�ناد: از روز سه ش��نبه م��ورخ 92/12/6 ت��ا روز 
چهارش��نبه مورخ 92/12/14 و مهلت تس�لیم پیش�نهادات: تا پایان 

وقت اداری روز شنبه مورخ 92/12/24
8- تاری�خ و مح�ل گش�ایش پیش�نهادات: دفتر معاون��ت عمران و 

محیط زیست در ساعت 16:30 روز شنبه 92/12/24
9- مبلغ برآورد: 2/640/362/954 ریال است که با استفاده از فهارس 
بهای ش��بکه گاز ش��هری و ابنیه و بابت خرید مصالح متفرقه براس��اس 

قیمتهای روز تعیین گردیده است.
10- مدت قرارداد: 4ماه

11- محل پروژه: ش��هرک صنعتی حکیمی��ه واقع در کیلومتر 15 جاده 
بوئین زهرا به دانسفهان

12- ش�رایط ش�رکت کنندگان: دارا بودن حداقل رتبه 5 تأسیسات و 
تجهیزات و یا خطوط گاز و ارائه حداقل یک قرارداد و صورتجلسه تحویل 

پروژه قابل قیاس همراه با رضایتنامه

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 31/92/ش 

شرکت شهرکهای صنعتی 
نوبت دوماستان قزوین

عنوان مناقصه: خرید لوله های فوالدی ش�بکه گازرسانی حکیمیه 
و حیدریه

1- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در: 
قزوین، بلوار ش��هید بهش��تی، روبروی بوستان دهخدا، شماره 166، تلفن تماس: 

www.qazviniec.ir :3354590-0281، سایت اینترنتی
2- نوع مناقصه: مناقصه عمومی و یک مرحله ای

3- کیفیت و کمیت خدمات: خرید و حمل 1380 متر لوله "4 و 320 
متر "6 و 1730 متر "8 و 1030 متر لوله "12 فوالدی عایقکاری ش��ده 

طبق مشخصات فنی شرکت ملی گاز ایران
4- نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی، پرداخت نقدی، 

انواع اوراق مشارکتی
5- مبل�غ تضمین ش�رکت در مناقصه: 130/000/000 )صدوس��ی 

میلیون( ریال اعتبار تا تاریخ 1393/3/31
6- محل خرید اس�ناد و تسلیم پیشنهادات: دبیرخانه شرکت، واریز 

مبلغ 150/000 ریال به شماره حساب 69467032/86
7- مهل�ت خری�د اس�ناد: از روز سه ش��نبه م��ورخ 92/12/6 ت��ا روز 
چهارش��نبه مورخ 92/12/14 و مهلت تس�لیم پیش�نهادات: تا پایان 

وقت اداری روز شنبه مورخ 92/12/24
8- تاری�خ و مح�ل گش�ایش پیش�نهادات: دفتر معاون��ت عمران و 

محیط زیست در ساعت 16:30 روز شنبه 92/12/24
9- مبلغ برآورد: 4/956/154/390 ریال است که با استفاده از فهرست 

بهای شبکه گاز شهری و قیمتهای روز تعیین گردیده است.
10- مدت قرارداد: 3ماه

11- محل پروژه: ش��هرک صنعتی حکیمی��ه واقع در کیلومتر 15 جاده 
بوئین زهرا به دانس��فهان و ش��هرک صنعتی حیدریه واقع در کیلومتر 25 

جاده تاکستان به ابهر زنجان
12- ش�رایط شرکت کنندگان: دارا بودن مجوز تولید و یا مجوز فروش 

)جواز کسب( و یا رتبه پیمانکاری

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 32/92/ش 

شرکت شهرکهای صنعتی 
نوبت دوماستان قزوین ش�رکت س�هامی برق منطقه ای تهران در نظر دارد »اجرای عملیات 

س�اختمانی و تأسیس�ات پس�ت GIS ش�یخ بهای�ی« را از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط زیر واگذار نماید.

 * دارا بودن گواهینامه صالحیت با حداقل پایه 4 ساختمان از معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

* دارا بودن حداقل س��ابقه اجرای یک پروژه در زمینه اجرای عملیات 
ساختمانی در پستهای انتقال و فوق توزیع 

الف: مدت اجرای کار:  6 ماه
ب: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 22،000،000 )بیست و دو میلیون( 
ریال می باش��د که بایس��تی مطابق شرایط مندرج در اس��ناد مناقصه تهیه و 

تسلیم گردد.
ج: م�دت اعتبار پیش�نهادها: 6 ماه بعد از تاریخ تعیین ش��ده برای 

گشایش پیشنهادها
از ش��رکتهای واجد ش��رایط دعوت می گردد جهت خرید اسناد مناقصه 
از تاریخ 92/12/11 لغایت 92/12/14 در س��اعات اداری با در دس��ت 
داشتن معرفی نامه کتبی و مدارک فوق الذکر و پرداخت مبلغ 500،000 
)پانصدهزار( ریال به حس��اب سیبا ش��ماره 2175099004004 بانک 
مل��ی ایران، ش��عبه برق بنام ش��رکت ب��رق منطقه ای ته��ران، به امور 

تدارکات و قراردادها ش��رکت برق منطقه ای تهران )واقع در طبقه سوم 
شرقی( مراجعه نمایند.

شرکت کنندگان در مناقصه می بایستی پیشنهاد خود را براساس شرایط 
مندرج در اسناد مناقصه تنظیم و از ساعت 8:30 تا پایان ساعت اداری 
روز دوش��نبه م��ورخ 92/12/26 به دبیرخانه حراس��ت و امور محرمانه 
شرکت برق منطقه ای تهران واقع در تهران، انتهای بزرگراه یادگار امام، 
بلوار شهدای شرکت برق )باالتر از کوی فراز(، ساختمان ستادی، طبقه 

اول، در مقابل اخذ رسید تحویل نمایند.
کلیه پیش��نهادات رس��یده رأس س��اعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 
92/12/27 در س��الن پژوهش شماره 3 ش��رکت برق منطقه ای تهران 

)طبقه سوم( بازگشایی خواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمنا اطالعات فوق در س��ایت اینترنت��ی www.tavanir.org.ir و 
پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات کشور http://iets.mporg.ir و 

www.trec.co.ir موجود می باشد.
صرفه جویی در مصرف برق؛ ضرورت امروز و نیاز فردا

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 91/402/24
شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

روابط عمومی برق تهران
م الف 5083

 

شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود با اطالعات ذیل را از شرکتهای 
دارای صالحیت از مراجع ذیربط تامین نماید.

1- نام مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان زنجان
2- عنوان و مشخصات کلی پروژه:

شماره 
محل تامین مقدار)متر(سایزنام و محل پروژهمناقصه

هزینه دانلود اسناد صالحیت موردنیازاعتبار
و شرکت در مناقصه

92-74
خرید لوله های 

فاضالبی دوجداره 
600-700 و 800

600
700
800

660
600
126

منابع عمرانی
فقط تولیدکنندگان و نمایندگی های 
فروش رسمی تولیدکنندگان مجاز 
به شرکت در این مناقصه هستند

رایگان

،http://iets.mporg.ir س��ایت های  در   92/12/10 لغای��ت   92/12/5 تاری��خ  از  اس��ناد  اس�ناد:  دریاف�ت  آدرس  و  3-تاری�خ 
 http://znabfa.ir ،http://www.nww.ir بصورت رایگان جهت دریافت موجود است.

ضمانتنامه  4-مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه 90/000/000 ریال می باشد که می بایست به یکی از صور )1-
واریز نقدی 3- اوراق مش��ارکت بی نام 4- ضمانتنامه های صادر ش��ده از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز الزم از طرف  بانکی 2-

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند( ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است.
5- مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب: حداکثر تا پایان وقت اداری 92/12/21 

6- نشانی دستگاه مناقصه گزار )محل تحویل اسناد(: زنجان، کمربندی شمالی، اول زیباشهر )دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان زنجان( 
کدپستی 45149-78757

7- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
8- زمان گشایش پیشنهادات: ساعت 15 مورخ 92/12/21 می باشد.

9- به پیش�نهادهای فاقد امضاء، مش�روط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب 
اثر داده نخواهد شد.

10- هزینه های آگهی به میزان مندرج در اسناد مناقصه به عهده برنده خواهد بود.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان زنجان

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان
آب مایه حیات است آن را درست مصرف کنیم

نوبت دوم

نظ��ر به اینکه پرون��ده خانم دینا زیادلو فرزن��د محمدولی به 
عل��ت غیبت غیرموج��ه در هیئت بدوی رس��یدگی به تخلفات 
اداری دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی 
ش��هید بهشتی در دست بررسی اس��ت و تاکنون جهت روشن 
ش��دن وضعیت خدمتی خود مراجعه ننموده اند، لذا به نامبرده 
اطالع داده می ش��ود حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از انتشار 
آگهی نس��بت به ارس��ال دفاعیه خود به هیئت بدوی رسیدگی 
به تخلفات اداری این دانش��گاه واقع در تهران- بزرگراه ش��هید 

چمران- اوین- جنب بیمارستان آیت ا... طالقانی اقدام نمایند.
بدیهی اس��ت پس از انقضاء مهلت مقرر برابر ماده 18 آیین نامه 

اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل خواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

آگهی احضاریه

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی

م الف 5024

م الف5123

اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد در نظر دارد نسبت به مناقصه 
عمومی خرید تجهیزات و دوربین های مداربسته در فرودگاه بین المللی 
مهرآب��اد به م��دت یک هفته در قالب انعقاد ق��رارداد از طریق مناقصه 
عمومی اقدام نماید. بدینوس��یله از کلیه اشخاص حقوقی واجدالشرایط 
که دارای توان مالی، مدیریتی و اجرایی الزم می باش��ند، دعوت به 
عمل می آید حداکثر تا یک هفته از انتشار این آگهی ضمن واریز مبلغ 
500/000 ریال به ش��ماره حساب 2176849003009 نزد بانک ملی 
ایران در وجه اداره کل فرودگاه مهرآباد، با مراجعه به اداره تدارکات به 
آدرس: فرودگاه مهرآباد- جنب ترمینال ش��ماره 2 ساختمان اداره کل 
فرودگاه بین المللی مهرآباد طبقه همکف نسبت به ارائه فیش واریزی و 
دریافت اسناد مناقصه اقدام الزم معمول فرمایند. شرکت مادر تخصصی 
فرودگاه های کش��ور در رد یا قبول پیش��نهاد متقاضیان مختار بوده و 
صرف ش��رکت در مناقصه هیچگونه حق و حقوقی برای متقاضی ایجاد 
نخواهد کرد. بدیهی اس��ت هزینه انتشار آگهی با برنده مناقصه بوده و 

فروش اسناد از طریق سایت به آدرس ذیل رایگان می باشد.
http://iets.mporg.ir :برای کسب اطالعات بیشتر رجوع شود به سایت

وزارت راه و ترابری
شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور )سهامی خاص(

اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد

مناقصه عمومی
T-MA100-92-12-08 شماره

اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد
اداره تدارکات مهرآباد

اس��تانداردهای مش��روحه ذیل بر مبنای مصوبات نود و یکمین اجالس ش��ورای عالی استاندارد مورخ73/9/8 مش��مول مقررات استاندارد اجباری 
می باشد و در کمیته های ملی مربوطه مورد اصالح و تجدید نظر قرار گرفته که مراتب جهت اطالع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد:

الزامات قانونی:
تولیدکنندگان و واردکنندگان این فرآورده ها تا تاریخ مندرج در جداول فوق مهلت خواهند داش��ت تا نس��بت به رعایت موارد تجدیدنظر و اصالح 
اقدام الزم بعمل آورند. کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر در مرکز به سازمان ملی استاندارد ایران و در 

استانها به ادارات کل استانی مراجعه نمایند.

اطالعیه
سازمان ملی استاندارد ایران

نام فرآورده: سس ماکارونی با سویا
عنوان استاندارد: سس ماکارونی با سویا- ویژگی ها و روش های آزمون

شماره استاندارد: 5216      شماره اجالسیه شورای عالی: 91      تاریخ اجالسیه: 73/9/8        شماره اجالسیه کمیته ملی: 258     
 تاریخ اجالسیه: 78/6/17     نوع استاندارد: اجباری         چندمین اصالحیه: شماره یک          شماره اجالسیه کمیته ملی:1303      

تاریخ اجالسیه: 92/10/14    تاریخ موردنظر جهت اجرای اجباری: 1393/2/1

نام فرآورده: کنسرو عدسی
عنوان استاندارد: کنسرو عدسی- ویژگی ها و روش های آزمون

شماره استاندارد: 6695      شماره اجالسیه شورای عالی: 91      تاریخ اجالسیه: 73/9/8      شماره اجالسیه کمیته ملی: 1248 
 تاریخ اجالسیه: 92/2/30     چندمین تجدیدنظر: اولین               تاریخ موردنظر جهت اجرای اجباری: 1393/2/1

نام فرآورده: کنسرو لوبیا چیتی با قارچ
عنوان استاندارد: کنسرو لوبیا چیتی با قارچ- ویژگی ها و روش های آزمون

شماره استاندارد: 4943      شماره اجالسیه شورای عالی: 91      تاریخ اجالسیه: 73/9/8      شماره اجالسیه کمیته ملی: 1248 
 تاریخ اجالسیه: 92/2/30     چندمین تجدیدنظر: اولین               تاریخ موردنظر جهت اجرای اجباری: 1393/2/1

نام فرآورده: کنسرو مخلوط شور
عنوان استاندارد: کنسرو مخلوط شور- ویژگی ها و روش های آزمون

شماره استاندارد: 3438      شماره اجالسیه شورای عالی: 91      تاریخ اجالسیه: 73/9/8      شماره اجالسیه کمیته ملی: 1303 
 تاریخ اجالسیه: 92/10/14     چندمین اصالحیه: اولین               تاریخ موردنظر جهت اجرای اجباری: 1393/1/1

دفترروابطعمومیوارتباطاتبینالملل م الف 5136

                      

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

سال هفتادو دوم q  شماره q 20722  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( چهار  شنبه 7 اسفند q  1392 26 ربیع الثانی q  1435 26 فوریه2014

خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز

صفحه2

* ارتش اس��رائیل از وحش��ت انتقام حزب اهلل
 به حال آماده باش درآمد.

* بش��ار اس��د: چالش امروز ما مقابل��ه با افکار 
تکفیری در سوریه است.

* هالکت 76 ش��به نظامی طالبان در عملیات 
گسترده ارتش افغانستان.

* نخست وزیر جدید مصر مامور تشکیل کابینه 
شد.                                        صفحه آخر

در واکنش به ذوق زدگی سران آمریکا و اروپا

روسیه: دولت جدید اوکراین
 مشروعیت ندارد

در اجتماع پرشور مردم بندرعباس

رئیس جمهور: حق دریافت یارانه نقدی از هیچ نیازمندی سلب نمی شود

* توزیع سبد کاالی دوم به سال آینده موکول شد.

* یک مقام مسئول در وزارت صنعت و تجارت: برای 

ارائه س��بد دوم نیازمند 1500 میلیارد تومان منابع 

مالی هستیم که این اعتبار تخصیص نیافته است.

* تولید 4 فرآورده جدید نفتی در کشور.

* بررس��ی افزای��ش غیرقانونی نرخ س��ود بانک ها

در شورای پول و اعتبار.

صفحه4

وکیلی اعالم کرد

جزئیات معافیت حقوق و پاداش
کارگران و کارمندان در سال 93

یورش نظامیان صهیونیست  به نمازگزاران فلسطینی در مسجداالقصی

صفحه3

رهبر انقالب در دیدار سران سه قوه:

اجرای اقتصاد مقاومتی
نیازمند انگیزه های انقالبی و مردمی است

* بازگش��ت عناص��ری که در ط��رح براندازی نظام در فتنه 88 مش��ارکت 
فعال داش��تند و عدم اعمال صالحیت ها در پاسخ اس��تعالم ها در واگذاری 

مسئولیت های کلیدی از جمله موارد طرح سؤال از وزیر اطالعات است.
* در متن این س��ؤال از حجت االس��الم علوی خواسته شده که در مواردی 
هم چون ممانعت و عدم حمایت از برگزاری رزمایش های موشکی نیروهای 
مسلح و عدم شفافیت مواضع مسئوالن دولتی در موضوع رژیم صهیونیستی 
پاسخگو باشد.                                                                   صفحه10

* در حمله نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی به نمازگزاران در مسجداالقصی 20  فلسطینی زخمی شدند.
* نظامیان اسرائیلی درهای مسجداالقصی را بستند و مانع از هرگونه امدادرسانی به زخمی ها شدند.

* صهیونیست ها در یورش فلسطینی ها از باتوم و گاز اشک آور استفاده کردند.                              صفحه آخر

* حضرت آیت اهلل  العظمی خامنه ای: با ابالغ این سیاست ها، مردم اکنون 
منتظر اجرای آنها و تاثیرات مثبت ناش��ی از اجرای سیاس��ت های کلی 

اقتصاد مقاومتی هستند.
* افرادی را مامور پیگیری و اجرای سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی 
کنی��د که انگیزه های انقالبی و مردمی و اعتقاد الزم و کافی برای اجرای 

آنها داشته باشند.
* دول��ت، مجل��س و قوه قضائیه باید به طور جدی وارد میدان ش��وند و 

وظایف مربوط به خود را، در هر بخش، پیگیری و اجرا کنند.
* باید روند اجرای سیاس��ت های کلی اقتص��اد مقاومتی، به صورت یک 

حرکت مستمر و متوقف نشدنی، تا رسیدن به نتیجه، ادامه یابد.
* با اس��تفاده از ظرفیت های مردمی، می ت��وان کارهایی را انجام داد که 

شاید از عهده چند وزارتخانه هم برنیاید.
* ب��ه غیر از تامین امنیت غذای��ی و ذخایر راهبردی، باید در اقالم دیگر 

جلوی واردات بی رویه گرفته شود.
* با حذف قوانین و مقررات معارض سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی 
و یا احیانا با تصویب قوانین و ضوابط جدید، راه برای اجرای راحت تر این 

سیاست ها که عمدتا برعهده دولت است، مهیا خواهد شد.
* گفتمان سازی در خصوص اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به یک گفتمان 

عمومی، بسیاری از مشکالت را برطرف و کارها را تسهیل خواهد کرد. 
صفحه2

با امضای 41 نماینده

طرح سؤال از وزیر اطالعات
تقدیم هیئت رئیسه شد

* بعض��ی از دولتم��ردان وقتی 
می بینن��د اروپ��ا محصوالتش را 
به روی ما باز کرده خوش��حال و 
گاه مدهوش می شوند! خب اگر 
این کار معکوس شود چه اتفاقی 
می افتد؟ چون آنها به ما نیاز پیدا 

می کنند.
* محص��والت ش��رکت های 
دانش بنیان سودآوری خیلی 
زیادی دارد ولی نیاز به زمان 
دارد اما بانک و سرمایه گذار ما 
هنوز این تأخیر را نمی پذیرد.   
  صفحه8

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل)عج( در گفت وگو با کیهان:

جان مایه اقتدار و پیشرفت کشور
تولید علم است

00

*دکتر جعف��ر اصالنی: محققین 
 10 ح��دود  بقی��ه اهلل  دانش��گاه 
تش��کیل  دانش بنی��ان  ش��رکت 
دادن��د. در دو س��ه محص��ول به 
تولید نیمه صنعتی هم رس��یدیم. 
با کمک س��پاه صن��دوق علمی 
فناوری تشکیل دادیم و گفته ایم 
3 سال بعد که محصول به نتیجه 

رسید شروع کن به بازپرداخت.

00

بی ترمزها !
کار اصالح طلبان با عارف

بی معرفتی بود!
* واشنگتن تایمز: قدرت بازدارنده ایران آزار دهنده است


