
نظر به اینکه ف��رآورده تخته خرده چوب، فیبر تخته الیه و روکش برای صنعت 
چوب،  بر مبنای مصوبات یکصد و پنجمین اجالس شورای عالی استاندارد مورخ 
1383/11/14 مش��مول مقررات استاندارد اجباری می باش��د و استاندارد ملی 
ایران به ش��ماره 16418 تحت عنوان »چوب- اوراق فشرده- تخته الیه- تخته 
الیه برای مصرف در شرایط دریایی« در دویست و چهلمین اجالس کمیته ملی 
چ��وب و فرآورده های چوبی مورخ 92/3/5 به تصویب رس��یده که مراتب جهت 

اطالع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.
الزامات قانونی:

الف: تاریخ شروع اجرای اجباری استاندارد مذکور از 92/8/1 می باشد.
ب: نشانه گذاری فرآورده هایی که استاندارد آنها اجباری شده با عالمت 

اس��تاندارد الزامی اس��ت و عرضه و فروش این فرآورده ها بدون عالمت 
استاندارد ایران ممنوع می باشد.

پ: عالمت گذاری فرآورده مش��مول استاندارد اجباری مستلزم دریافت 
پروانه کاربرد عالمت استاندارد می باشد.

ت: اعطای پروانه کاربرد عالمت استاندارد به واحدهای تولیدی منوط به تامین 
شرایط عمومی تولید و انطباق کیفیت فرآورده با استاندارد مربوط می باشد.

ث: رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری و سایر قوانین و مقررات 
جاری در مورد کاالهای وارداتی الزامی خواهد بود.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در مرکز به 
سازمان ملی استاندارد ایران و در استانها به ادارات کل استاندارد استان مراجعه نمایند.

اطالعیه
سازمان ملی استاندارد ایران

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل م الف 1924

کمیته امداد امام خمینی)ره( در نظر دارد تعداد 58 دستگاه از انواع 
خودروهای س��بک را به صورت قابل انتقال و س��ه دس��تگاه غیرقابل 

انتقال )اوراقی( به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید:

الزم به ذکر اس��ت خودروهای غیرقابل انتقال )اوراقی( پس از 
محو تمامی ش��ماره های ممیزی تحویل برن��ده مزایده خواهد 

شد. 
تاریخ بازدید: 92/5/10 لغایت 92/5/20 

زم�ان بازدی�د: هم��ه روزه از س��اعت 9 ال��ی 14 و روزهای 
پنج شنبه و جمعه از ساعت 9/30 الی 13

آدرس و تلف�ن محل بازدی�د: کیلومتر پنج ج��اده تهران- 
میدان بس��یج- کوچه شکوزیبا- آخر کوچه جنب سماورسازی 
ب��رادران انبار پش��تیبانی کمیته امداد امام خمینی)ره( اس��تان 

آذربایجان شرقی، تلفن: 0411-6372101
تاریخ دریافت مدارک: 92/5/10 لغایت 92/5/20

زمان دریافت مدارک: از پنج شنبه تا یک شنبه از ساعت 9 الی 
14 و پنج ش��نبه از س��اعت 9 الی 13 جمعه و تعطیالت رسمی 

مدارک دریافت نمی گردد.
آدرس و تلف�ن مح�ل دریافت مدارک: تبریز: نرس��یده به 
چه��ارراه ابوریحان مابی��ن خیابان الله زار و قط��ران اداره کل 
کمیته امداد امام خمینی اس��تان آذربایجان ش��رقی طبقه اول 

اداره خدمات و تدارکات شماره تلفن 0411-4763526
توج�ه: 1 -  از آوردن همراه در مح��ل بازدید و تحویل مدارک 

جدا خودداری فرمایید.
2 - همراه داش��تن کارت شناس��ایی )فق��ط کارت ملی( جهت 
بازدی��د از خودروها و تحویل م��دارک مزایده جهت هر یک از 

مراجعین الزامی است.
3 - تاری��خ اعالم برندگان مزای��ده حداقل 6 روز پس از آخرین 

مهلت تحویل مدارک و پاکتهای مزایده می باشد.
4 - متقاضیان می بایس��ت به ازای هر دس��تگاه وسیله نقلیه مورد 
تقاضا 25٪ قیمت کارشناسی هر خودرو را به حساب جاری شماره 
0105583117003 بانک ملی شعبه تبریز در وجه کمیته امداد 

امام خمینی)ره( واریز و فیش واریزی را تحویل نمایند.

آگهی مزایده عمومی 
خودرو 1392

کمیته امداد امام خمینی)ره(

اداره خدمات و تدارکات

وسائط نقلیه قابل انتقال

تعداد دستگاهنوع خودروردیف

9پیکان سواری1

17پیکان وانت2

7مزدا دو کابین3

20نیسان وانت4

4وانت دوکابین تویوتا5

1مینی بوس6

وسائط نقلیه غیرقابل انتقال )اوراقی(

تعداد دستگاهنوع خودروردیف

1وانت پیکان1

2مینی بوس2

م الف 1877

اصالحیه آگهی فراخوان ارزیابی
 )یک مرحله ای( شماره م پ 92/1/125

نوبت اول

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
الف- موضوع و محل مناقصه و زمان اجرای کار:

تربت حیدریه- احداث ساختمان اداری ستاد منطقه به روش PC شامل:
کلیه عملیات مربوط به تهیه و اجرای پروژه احداث ساختمان اداری شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی منطقه تربت حیدریه به مساحت تقریبی 3300 مترمربع در مدت 480 روز
ب- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

توانایی ارائه تضمین )س��پرده( ش��رکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به مبلغ 
یک میلیارد )1/000/000/000(ریال بحس��اب سیبا به شماره 4120000031008 بانک ملی شعبه 
اقبال )کد501( بنام مناقصه گزار )ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران( که در زمان برگزاری 

مناقصه می بایست ارائه گردد.
ج- مهلت و نشانی محل دریافت و تحویل استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران:

برداش��ت فرم ه��ای ارزیابی کیف��ی و HSE از س��ایت های http://monaghese.niopdc.ir و 
http://iets.mporg.ir و تحوی��ل فرم های تکمیل ش��ده به همراه مس��تندات تا دو هفته بعد از 
تاریخ درج نوبت دوم آگهی به آدرس: تهران خیابان ایرانش��هر شمالی- نبش خیابان شاداب- شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران- طبقه سیزدهم- سالن 1307- امور پیمان های مدیریت مهندسی 
و طرح ها- تلفن 84121126 )فرم های اس��تعالم ارزیابی کیفی و ارزیابی توانمندی بهداشتی، ایمنی 
و زیست محیطی پس از تکمیل با مستندات مربوطه در دو بسته جداگانه ارائه گردد( کلیه مستندات 

بایستی به مهر و امضاء پیمانکار ممهور شود.
شرایط متقاضیان:

الف- داش��تن گواهی صالحیت پیمانکاری حداقل پایه4 در رش��ته س��اختمان )با داش��تن تجربه در 
کارهای مشابه( از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

ب- احراز امتیاز قابل قبول بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی 
HSE ج- داشتن توان و تجربه الزم مرتبط با موضوع مناقصه و احراز امتیاز قابل قبول در ارزیابی های کیفی و

الف( شرایط استخدام:
1- تابعی��ت جمهوری اس��المی ایران 2- متدین به دین مبین اس��الم 
و اعتقاد و التزام به والیت فقیه و احکام اس��المی 3- نداش��تن س��وء 
پیشینه کیفری، سیاسی و اخالقی 4- عدم سابقه اعتیاد به مواد مخدر 
5- داش��تن س��المت روانی و جس��مانی برابر گواهی اداره بهداشت و 
درم��ان )حداقل ق��د 160 س��انتیمتر( 6- موفقی��ت در آزمایش های 
ورودی )علمی، روان سنجی، معاینات، آمادگی جسمانی و مصاحبه های 
حضوری(  7- با توجه به شبانه روزی بودن دوره آموزش داوطلبان باید 
مجرد بوده و تا اتمام دوره آموزشی مجرد باقی بمانند 8- تعیین محل 

خدمت براساس نیاز سازمان خواهد بود.
یادآوری:

1- داشتن مدرک تحصیلی قبولی دیپلم متوسطه در یکی از رشته های 
جدول زیر با معدل کل حداقل 14

 فنی حرفه ای با گرایشهای )الکترونیک، علوم انسانیعلوم تجربیریاضی فیزیک
الکتروتکنیک، الکترومکانیک و موسیقی(

تبصره: )فرزندان معظم شهداء از اعمال شرط معدل معاف می باشند(
2- ثبت نام از داوطلبان صرفاً از متولدین نیمه دوم سال 71 و سال های 

72، 73 و 74 به عمل می آید.
تبصره الف: در مورد فرزندان معظم شهدا، از متولدین نیمه دوم سال 

66 به بعد نیز تا سال 74 ثبت نام به عمل خواهد آمد.
تبص�ره ب: داوطلبانی که خدمت س��ربازی را انجام داده اند مدت آن 

دوره به حداکثر سن آنان اضافه خواهد شد.
3- اس��تخدام مشمولین وظیفه عمومی مس��تلزم مشخص بودن وضع 
مش��مولیت آنان از نظر اداره وظیفه عمومی بوده و ارایه مدارک رسمی 
در این مورد الزامی است )برابر مقررات، از مشمولین غایب و دارندگان 

کارت معافیت پزشکی ثبت نام به عمل  نخواهد آمد(.
4- م��دت قرارداد خدمت نظام��ی پیمانی 5 س��ال و تمدید آن مجاز 

نمی باشد.
5- پس از پایان دوره 5 س��اله به کارکنان پیمانی، کارت پایان خدمت 

دوره وظیفه عمومی داده خواهد شد.
6- رس��می شدن کارکنان پیمانی صرفاً منوط به مقررات و ضوابط آجا 

در آن زمان خواهد بود.
ب( امتیازها:

1- دانش آموزان در طول مدت آموزش حداقل یک س��اله،  شبانه روزی 
بوده و کلیه هزینه ها از قبیل لوازم کمک آموزش��ی، خوراک، پوشاک، 
مسکن و بهداشت و درمان رایگان خواهد بود و ماهیانه مبلغی به عنوان 

حقوق، برابر قوانین و مقررات به آنان پرداخت می گردد.
2- دانش آم��وزان پس از پایان دوره آموزش، به درجه گروهبان یکمی 
نای��ل و از حقوق ماهیانه، برابر نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان 

دولت برخوردار می گردند.
3- فارغ التحصیالن از تسهیالت منازل سازمانی، وام های مصوب، کارت 
اعتباری حکمت، بیمه خدم��ات درمانی و بیمه عمر برای خود و عائله 
تحت تکفل )همس��ر و فرزند مس��تخدم( و س��ایر خدمات رفاهی برابر 

مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد.
پ( مدارک مورد نیاز برای ثبت نام:
1- دو قطعه عکس 4×3 سیاه و سفید

2- اصل شناسنامه عکسدار

3- کارت پایان خدمت و یا گواهی اشتغال به خدمت یا کارت معافیت 
دائم غیر پزشکی و یا برگه اعزام به خدمت.
4- اصل گواهی موقت و ریز نمرات دیپلم

5- اصل کارت ملی یا شماره ملی.
6- خان��واده درجه یک ش��هدا، جانب��ازان، آزادگان، فرزندان کارکنان 
نیروهای مس��لح و بس��یجیان فعال هن��گام ثبت نام، اص��ل و روگرفت 
م��درک معتبر از س��ازمان مربوطه را جهت برخ��ورداری از امتیازهای 

مصوب ارائه نمایند.
ت( نحوه ثبت نام:

1- داوطلبان الزم اس��ت با به همراه داشتن اصل مدارک خواسته شده 
از تاریخ 92/5/20 در ساعات اداری )8  الی 13 ( یکی از روزهای هفته 
به طور حضوری به یکی از محل های مندرج در آگهی مراجعه و ضمن 

تحویل مدارک نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
تبص�ره: پای��ان مهلت ثبت ن��ام ب��رای داوطلبان تهران و شهرس��تان 

92/6/10 می باشد.
2- ثبت ن��ام به صورت حضوری انجام می ش��ود، لذا ب��ه مدارکی که با 

پست ارسال شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- زمان و محل برگزاری آزمون ورودی

مواد امتحانیمحل برگزاری آزمونزمان برگزاری آزمون

روز  س��اعت 8/30 صب��ح 
جمع��ه مورخ��ه 92/6/15 
)حداق��ل نیم س��اعت قبل 
از شروع آزمون درب محل 

آزمون بسته خواهد شد( 

در زم��ان ثبت ن��ام اعالم 
می گردد

اس��المی،  معارف  و  احکام 
زبان و ادبیات فارسی، زبان 
رایانه،  مهارتهای  انگلیسی، 
هوش و استعداد در سطح 

سه سال دبیرستان

ث( نشانی محل های ثبت نام:
1- تهران: اتوبان بس��یج مستضعفین- س��ه راه تختی- اتوبان هجرت- 
ق��رارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( آجا- س��اختمان ش��ماره 66 

مدیریت گزینش و استخدام - تلفن 021-35922198
2- اصفهان: سه راه ملک شهر- فلکه ملک شهر- ورودی خانه اصفهان- 
خیابان گلخانه- نرس��یده به تقاطع اول- س��مت چپ- دفتر اس��تخدام - 

تلفن: 0311-4407145
3- تبری��ز: جاده آذر ش��هر- منطقه پدافند هوایی ش��مال غرب- دفتر 

استخدام- تلفن: 0411-4301370
4- بوش��هر: میدان ح��ر- جنب بیمارس��تان تأمی��ن اجتماعی- دفتر 

استخدام منطقه پدافند هوائی جنوب - تلفن 0771-4551439
5- مش��هد: انتهای خیابان نخ ریس��ی- منطقه پدافند هوایی ش��مال 

شرق- جنب بانک سپه- دفتر استخدام- تلفن: 0511-3442828
6- بابلس��ر: جاده بابلسر به س��اری- گروه پدافند هوایی بابلسر- دفتر 

استخدام- تلفن 0112-5240033
7- اراک: کیلومتر 4 جاده خمین- جنب پادگان مالک اشتر- فرماندهی 
آموزش های پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( آجا اراک- دفتر استخدام 

تلفن 0861-4132760
8- کرمانشاه: بلوار شهید کشوری- نرسیده به میدان امام- مهمانسرای 

نگین- دفتر استخدام- تلفن: 0831-4249553
9- اهواز: اتوبان ش��هید س��تاری- گ��روه پدافند هوایی اه��واز- دفتر 

استخدام- تلفن: 0611-3909015
10- ش��یراز: بلوار م��درس- درب دوم پایگاه هوایی- دفتر اس��تخدام 

نیروی هوایی- تلفن: 0711-7209357

قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( آجا

ق�رارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( ارتش جمهوری اس�المی ایران به منظور تأمین نیروی انس�انی 
درجه داری خود، از بین دارندگان مدرک دیپلم به صورت پیمانی )5 ساله( داوطلب پسر می پذیرد.

معاونت نیروی انسانی قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( آجا- مدیریت گزینش و استخدام
م الف 1768

سال هفتادو دوم q  شماره q 20555  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( چهارشنبه 9 مرداد q  1392 22 رمضان q  1434 31جوالی2013

خبر ویژه
یادداشت روز

گزارشی از بخش دانشگاهی بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

خنکای بهار درتابستان داغ

صفحه2 صفحه2

* آغاز دور تازه سرکوب ها در بحرین.

* مذاکرات فشرده فرستاده اروپا در مصر؛ 

اخوان المس��لمین: ش��رط غیرمش��روع را 

نمی پذیریم.

* ه��زاران نفر در لیبی علیه ترورهای هدفمند 

به خیابان ها ریختند.

* توطئه تازه آنکارا برای تحت فش��ار گذاشتن 

دولت دمشق.                            صفحه آخر

اعتراض فلسطینی ها 
به آغاز مذاکرات سازش در واشنگتن

* بهمن��ی رئیس کل بانک مرکزی: بر اس��اس این 

تصمیم، صاحبان کاالهای وارداتی با ارائه تعهد مبنی 

بر پرداخت مابه التفاوت ن��رخ ارز پس از فروش کاال 

می توانند کاالهای خود را از گمرک ترخیص کنند.

* حق مسکن و خواروبار کارگران افزایش یافت.

* وزارت نیرو و شرکت مپنا برای تبدیل نیروگاه های 

گازی به سیکل ترکیبی تفاهم نامه امضا کردند.

صفحه4

کاالهای وارداتی با راه  حل بانک مرکزی 
ترخیص می شوند

شیعه کشی در عراق
با مدیریت آمریکا و اسرائیل

حزب اهلل لبنان گزارش داد

بخش دانش��گاهی بیست ویکمین نمایش��گاه بین المللی قرآن کریم همزمان با دیگر بخش های نمایشگاه در محل شبستان اصلی 
مصلی برپا ش��ده اس��ت.  مس��ئولین امر پس از برگزاری نشس��ت هایی با مس��ئولین مربوطه در دانش��گاه ها و صاحب نظران، معرفی 
»سبک زندگی اس��المی دانش��جویی« را به عنوان ماموریت دانشگاه ها و نهادهای دانش��گاهی در این دوره از نمایشگاه اعالم نمودند که 
بخش های محتوایی  با مد نظر قرار دادن این ماموریت و با محوریت دانشگاه و موضوعاتی مانند قرآن و طبیعت، اعجاز در قرآن، اخالق اسالمی، 
تحول در علوم انس��انی و...  از جمله آنهاس��ت. بخش های س��تادی، آموزش و پرورش،  هنری، مشاوره و بخش ویژه، تمدن اسالمی و سبک 
زندگی ایرانی اسالمی از بخش های مختلف هر یک از دانشگاه ها و نهادهای حاضر در این نمایشگاه می باشند.                         صفحه8

بازتاب بیانات رهبر انقالب در نگاه کارشناسان

ننگ فتنه گران با گذشت زمان پاک نمی شود
* فعاالن سیاسی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب 
در جمع دانش��جویان مبنی بر »نانجیبانه« بودن رفتار 
فتنه گران در سال 88، نسبت به بازگشت آنها به قدرت 

و تصدی مناصب دولتی هشدار دادند.
* حجت االس��الم محمدتق��ی رهبر، نماینده ول��ی فقیه در 
اصفهان: تاکید مجدد رهبر انقالب نس��بت به اردوکشی های 
خیابانی و تهمت بزرگ تقلب به نظام به این دلیل بود که این 
موضوع به فراموش��ی سپرده نش��ود و همچنان درس عبرتی 
پیش روی ما برای تصمیم گیری ها و انجام فعل سیاسی باشد.

* حجت االسالم علی ثمری، کارشناس مسائل سیاسی: 
بیان��ات رهبر معظم انقالب اتم��ام حجت با مجلس و 

دولت جدید بود.
* منصور حقیقت پور، نایب رئیس کمیس��یون امنیت 
ملی و سیاست خارجی: خائنان به کشور در سال 88 را 

نمی توان بار دیگر بر سر کار آورد.
* لط��ف اهلل فروزنده، معاون پارلمان��ی رئیس جمهور: 
فتنه گ��ران صالحیت بازگش��ت به مناص��ب اجرایی و 
مدیریتی را ندارند.                                    صفحه3

* منابع خبری با ارائه لیس��ت هایی، اس��امی احتمالی اعضای کابینه دولت 
آینده و مدیران برخی بخش های دولتی را منتشر کردند.

* جهانگیری)مع��اون اول(، رحمانی فضلی )وزارت کش��ور(، قمی یا علوی 
)وزارت اطالعات(، زنگنه )وزارت نفت( و علی جنتی )وزارت ارشاد( از جمله 
گزینه های احتمالی کابینه دولت روحانی هستند.                      صفحه2

* حزب اهلل لبنان: دست های پنهان آمریکا و اسرائیل شیعیان را در عراق 
و دیگر مناطق هدف قرار می دهند.

* تروریست ها با 17 انفجار مناطق عمدتا شیعی عراق را هدف قرار دادند 
که در نتیجه 67 نفر شهید و 230 نفر دیگر مجروح شدند.

* وزارت کشور عراق: جریان هایی قصد دارند عراق را وارد جنگ داخلی 
کنند.

* تروریس��ت های القاعده تهدید کردند در استان و شهر کربال دست به 
حمالت جدیدی می زنند.

* فرمان��ده پلیس کربال با جدی گرفتن ای��ن تهدید، به 13 هزار پلیس 
دستور آماده باش داد.

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: تالش دش��منان ایجاد شکاف میان 
شیعه و سنی است.

* ش��یعه را در نقاط مختلف می کوبند چرا که تصور می کنند ش��یعیان 
پایگاه طبیعی جمهوری اسالمی اند اما دشمنان نمی دانند که در بسیاری 
از کش��ورها برادران اهل س��نت با شدت بیش��تری از نظام اسالمی دفاع 

می کنند.
* توماس فریدمن، خبرنگار آمریکایی: طرح ایجاد ش��کاف میان شیعه و 
سنی مدت هاست که در کاخ سفید کلید خورده است.        صفحه آخر

آخرین گمانه ها
درباره اعضای کابینه یازدهم

عکس:کامیار حیدر خطیبی

* قرار نیست خاتمی در مراسم تحلیف باشد
* زیباکالم: روحانی 90 درصد اصولگرا و 10 درصد اصالح طلب است

* وقتی آقای حرف مفت شعار اعتدال می دهد

مگر آن 25 میلیون رأی 
حق الناس نبود؟!

هدیه مجلس 
به روحانی

 و ملت


