
الف( شرایط استخدام:
1- تابعیت جمهوری اســامی ایران 2- متدین به دین مبین اســام 
و اعتقاد و التزام به والیت فقیه و احکام اســامی 3- نداشــتن ســوء 
پیشینه کیفری، سیاسی و اخاقی 4- عدم سابقه اعتیاد به مواد مخدر 
5- داشــتن ســامت روانی و جســمانی برابر گواهی اداره بهداشت و 
درمان )حداقــل قد 160 ســانتیمتر( 6- موفقیــت 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.
تبصره ب: داوطلبانی که خدمت ســربازی را انجام داده اند مدت آن 

دوره به حداکثر سن آنان اضافه خواهد شد.
3- اســتخدام مشــمولین وظیفه عمومی مستلزم مشخص بودن وضع 
مشمولیت 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- مــدت قرارداد خدمــت نظامی پیمانی 5 ســال و تمدید آن مجاز 

نمی باشد.
5- پس از پایان دوره 5 ســاله به کارکنان پیمانی، کارت پایان خدمت 

دوره وظیفه عمومی داده خواهد شد.
6- رسمی 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 ســاله،  شبانه روزی 
بوده و کلیه هزینه ها از قبیل لوازم کمک آموزشــی، 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 آمــوزان پس از پایان دوره آموزش، به درجه گروهبان یکمی 
نایــل و از حقوق ماهیانه، برابر نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان 

دولت برخوردار می گردند.
3- فارغ التحصیان از تسهیات منازل سازمانی، وام های مصوب، کارت 
اعتباری حکمــت، بیمه خدمات درمانی و بیمه عمر برای خود و عائله 
تحت تکفل )همســر و فرزند مستخدم( و ســایر 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- خانواده درجه یک شــهدا، جانبــازان، آزادگان، فرزندان کارکنان 
نیروهای مســلح و بســیجیان فعال هنگام ثبت نــام، اصل و روگرفت 
مدرک معتبر از ســازمان مربوطه را جهت برخــورداری از امتیازهای 

مصوب ارائه نمایند.
ت( نحوه ثبت نام:

1- داوطلبان الزم اســت 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.
تبصره: پایــان مهلت ثبت نام بــرای داوطلبان تهران و شهرســتان 

92/6/10 می باشد.
2- ثبت نام به صورت حضوری انجام می شــود، لــذا به 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

ســاعت 8/30 صبــح روز 
 92/6/15 مورخــه  جمعه 
نیم ســاعت قبل  )حداقل 
از شروع آزمون درب محل 

آزمون بسته خواهد شد( 

در زمــان ثبت نــام اعام 
می گردد

احکام و معارف اســامی، 
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 بسیج مســتضعفین- سه راه تختی- اتوبان هجرت- 
قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( آجا- ســاختمان شــماره 66 

مدیریت گزینش و استخدام - تلفن 021-35922198
2- اصفهان: سه راه ملک شهر- فلکه ملک شهر- ورودی خانه اصفهان- 
خیابان گلخانه- نرســیده به تقاطع اول- ســمت چپ- دفتر استخدام - 

تلفن: 0311-4407145
3- تبریز: جاده آذر شــهر- منطقه پدافند هوایی شــمال غرب- دفتر 

استخدام- تلفن: 0411-4301370
4- بوشــهر: میدان حر- جنب بیمارســتان تأمیــن اجتماعی- دفتر 

استخدام منطقه پدافند هوائی جنوب - تلفن 0771-4551439
5- مشــهد: انتهای خیابان نخ ریســی- منطقه پدافند هوایی شــمال 

شرق- جنب بانک سپه- دفتر استخدام- تلفن: 0511-3442828
6- بابلســر: جاده بابلسر به ســاری- 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 شــهید ســتاری- گــروه پدافند هوایــی اهواز- دفتر 

استخدام- تلفن: 0611-3909015
10- شــیراز: بلوار مــدرس- درب دوم پایگاه هوایی- دفتر اســتخدام 

نیروی هوایی- تلفن: 0711-7209357

قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( آجا

قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( ارتش جمهوری اســامی ایران به منظور تأمین نیروی انسانی 
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

در اجرای مواد )4(، )12( و )13( قانون برگزاری مناقصات، 
شرکت ساخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشور در 
نظر دارد اجرای راه اصلی سد کارون 3- دشت ایذه را 
به صورت طرح و ساخت براساس قیمت های فهرست بها راه 
و باند و زیرســازی فرودگاه ســال 92 و با مشخصات اصلی 
زیر به روش مناقصه دومرحله ای به پیمانکار واجد شــرایط 

واگذار نماید.
1- کارفرما: شــرکت ساخت و توســعه زیربناهای حمل و 

نقل کشور
2- مشاورکارفرما: مهندسین مشاور ره آور

3- عنوان پروژه: طراحی، تدارک کاال و اجرای راه اصلی 
سد کارون 3-دشت ایذه

4- شــرایط اخذ اســناد ارزیابی: پیمانــکاران دارای 
گواهینامه طرح و ســاخت در رشته راه و ترابری با تخصص 
راهســازی پایه یک و یا پیمانکاران دارای گواهی صاحیت 
پیمانکاری در رشته راه و ترابری پایه یک با مشارکت مدنی 
مشاور دارای گواهی صاحیت راه سازی پایه یک )مشارکت 

هر مشاور و پیمانکار فقط در یک گروه مجاز می باشد(
5- محل انجام عملیات و موقعیت جغرافیایی: استان 

خوزستان

6- برآورد اجرای کار براســاس فهرست بهاء راه و باند سال 
92 در حدود 768 میلیارد ریال

7- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه دومیلیارد ریال می باشد.
8- محل تحویل اسناد ارزیابی کیفی: مهندسین مشاور 
ره آور بــه آدرس: تهران ونک- ماصدرا بین کردســتان و 

شیراز پاک 61- شماره تلفن: 88047171
9- از شــرکتهای پیمانکاری داوطلب مناقصه حائز شرائط 
دعوت می شود در صورت تمایل جهت مشارکت در مناقصه 
فوق و دریافت اسناد ارزیابی مربوطه با در دست داشتن نامه 
اعام آمادگی و معرفی نامه حداکثر تا 10 روز پس از انتشار 

این آگهی به مهندسین مشاور ره آور مراجعه فرمایند.
ضمنا آخرین مهلت تکمیل و تسلیم اسناد و مدارک ارزیابی 
دو هفته پس از تاریخ انتشار آخرین آگهی می باشد. ارسال 
اســناد و مدارک تکمیل شــده هیچگونه تعهدی در زمینه 
انعقاد قرارداد با متقاضیان برای شــرکت ســاخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کشــور ایجــاد نمی کند. فرم آگهی 
الکترونیکی مناقصه از طریق صفحه الکترونیکی پایگاه ملی 
 http://iets.mporg.ir اطاع رسانی مناقصات به نشانی

قابل دسترسی است.

آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی
مناقصه شماره 91-184

وزارت راه و شهرسازی 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور م الف 1954

  كيهان ورزشي قديمي ترين مجله ورزشي ايران 

شنبه هر هفته بصورت سراسري  منتشر مي شود

1 - موضوع مناقصه و محل اجرای پروژه: عملیات نقل و انتقال کارکنان هواپیمایی جمهوری اسامی ایران از ادارات مرکزی فرودگاه مهرآباد 
به نقاط مختلف شهرستان کرج، حومه و بالعکس

2 - مدت قرارداد: یکسال و قابل تمدید در دوره های بعدی.
3 - محل خرید و ارائه پیشــنهادات: تهران- فرودگاه مهرآباد- ادارات مرکزی هما- ســاختمان پشــتیبانی- واحد امور پیمان و رســیدگی 

پشتیبانی- اطاق 307
تلفن های تماس: 46624135 و 46624430

4 - نحوه دریافت اسناد مناقصه: داوطلبان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به هر یک از طرق ذیل اقدام نمایند:
الف - از تاریخ 1392/5/13 لغایت ساعت 15 مورخ 1392/5/28 طی ساعات اداری )ساعت8 الی 15( با در دست داشتن معرفی نامه، اصل فیش 
واریزی بانکی به مبلغ 100،000ریال به حســاب سیبا شــماره 0105705989006 بانک ملی ایران به نام شرکت هواپیمایی جمهوری اسامی 

ایران اقدام نمایند )پنج شنبه و جمعه ها تعطیل می باشد(.
http://iets.mporg.ir ب - از طریق شبکه اطاع رسانی اینترنتی

مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1392/6/3.
تاریخ و محل گشایش پاکات: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1392/6/4 در اطاق جلسات ساختمان پشتیبانی.

توضیحات:
- رعایت کلیه مشخصات مندرج در اسناد مناقصه الزامی است.

- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
- برای کسب اطاعات بیشتر به سایت http://iets.mporg.ir مراجعه گردد.

آگهی مناقصه عمومی شماره26587/ پ ر پ
هواپیمایی جمهوری اسامی ایران »هما«

م الف 1968

موضوع مزایده: امتیاز ســاخت، نصب و بهره بــرداری و نگهداری از 
تعداد 12 عدد تابلوی تبلیغاتــی در محورهای اتوبان قزوین- کرج، 
محور قدیم قزوین- آبیک و محور آبیک- زیاران- طالقان، به شــرح 

جدول پیوست در اسناد مزایده. 
تضمین شرکت در مزایده بصورت اوراق مشارکت، ضمانت نامه بانکی، چک بانکی 

تضمین شده و یا فیش واریزی نقدی، مطابق جدول پیوست در اسناد می باشد.
* مهلت و محل دریافت اســناد: تــا پایان وقت اداری روز چهارشــنبه 

1392/5/23 به آدرس ذیل 
* مهلت و محل ارائه پیشــنهادات: تــا پایان وقت اداری روز دوشــنبه 

1392/6/4 به آدرس ذیل 
* زمان و محل بازگشــایی پیشنهادات: ســاعت 11 صبح روز سه شنبه 

1392/6/5 به آدرس ذیل
لذا جهت کسب اطاعات بیشتر به آدرس: قزوین- بلوار نوروزیان- بلوار حج- 
بن بســت اول کدپســتی 46161-34149 اداره کل حمل و نقل و پایانه های 
استان قزوین )امور اداری( یا به ســایت http://iets.mporg.ir مراجعه 

نمایند.

آگهی مزایده 
شماره 92-2 

اداره کل حمل و نقل
 و پایانه های استان قزوین

روابط عمومی
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان قزوین

 نوبت اول 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشــتی درمانی استان قزوین 
آشــپزخانه مراکز آموزشی درمانی شــهید رجایی، والیت، بوعلی 

قدس را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار می نماید. و 
1- دستگاه مناقصه گذار: دانشگاه علوم پزشکی قزوین

2- شرح مختصری از کار: طبخ وتوزیع غذای بیماران وپرسنل مراکز
3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

مرکز والیت و قدس 20،000،000ریال شــهید رجایی 25،000،000 ریال 
و بوعلی ســینا 30،000،000ریال می باشــدکه بایستی به یکی از صورتهای 

مشروحه زیر ارائه گردد:
الف- رســید بانکی واریز وجه مزبور به حساب شــماره 37168186 بانک رفاه 
شعبه دانشگاه علوم پزشکی قزوین)از ارسال چک و حواله بانکی خودداری گردد(

 ب-ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما
4- مبلغ خرید اســناد مناقصه: 500/000ریال )واریز به حساب درآمد 

دانشگاه بشماره 37168551 بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی قزوین
5- مدت اعتبار پیشنهادات: دوماه

6- محل دریافت اســناد: قزوین- خیابان نواب شمالی- مجتمع ادارات- ستاد 
مرکزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دفتر امور قراردادها. تلفن تماس 3355153

از شــرکتهای ذیصاح دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 
92/5/15 لغایــت 92/5/21 به آدرس اعام شــده مراجعه وحداکثر تا تاریخ 

92/6/5 نسبت به استرداد اسناد و مدارک به دانشگاه اقدام نمایند.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی استان قزوین

آگهی مناقصه

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
وخدمات بهداشتی درمانی قزوین

 نوبت اول

سال هفتادو دوم q  شماره q 20560  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( سه شنبه 15 مرداد q  1392 28 رمضان q  1434 6 آگوست2013

خبر ویژه
یادداشت روز

آل خلیفه برای سرکوب مردم بحرین
اختیارات بیشتری به پلیس داد

صفحه2 صفحه2

* بشــار اســد: تنها راه مقابله با تروریســت ها 

مشت آهنین است.

فلســطینی روزه دار  هــزاران  اعتــکاف   *

 در مسجداالقصی.

* تداوم درگیری های مصر همزمان با رایزنی های 

فشرده در قاهره.

* رونمایی از تازه ترین موشک مقاومت فلسطین 

در غزه.                                       صفحه آخر

تروریست ها در سوریه
450 زن و کودک را به خاک و خون کشیدند

* کنتــرل قیمت دارو، اختصاص فرانشــیز به 120 قلم 

داروی ارزان قیمت بیماران صعب العاج و... در دستور کار 

شورای عالی بیمه قرار دارد.

* نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: تشکیل 

مجدد سازمان مدیریت نیاز به قانون جدید دارد.

* وزیر پیشنهادی اقتصاد: پرداخت یارانه نقدی با شرایط 

فعلی توجیه پذیر نیست.

* علی طیب نیا: با روند اخیر صعود نرخ تورم، قدرت خرید 

اقشار کم درآمد به شــدت کاهش یافته و یارانه نقدی به 

هیچ وجه کفاف افزایش هزینه ها را نمی دهد.     صفحه4

شورای عالی بیمه 
قیمت دارو را کنترل می کند

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با صدور حکمی محمود احمدی نژاد را 
به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کردند.

* در حکم رهبر معظم انقاب آمده است: با توجه به تاش با ارزش هشت 
ساله جنابعالی در مسئولیت خطیر ریاست جمهوری ایران و تجارب فراوانی 
که در این مورد اندوخته اید شــما را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام منصوب می نمایم.                                                       صفحه3

با حکم رهبر انقالب صورت گرفت

انتصاب احمدی نژاد به عضویت 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام

بررسی صالحيت وزيران پيشنهادی
 در كميسيون های مجلس

از دیروز آغاز شد

* وزیر دادگستری بحرین: اختیارات بیشتر به نیروهای پلیس را برای مقابله به معترضان داده ایم.
* رژیم بحرین با هراس از اعام موجودیت جنبش تمرد، قوانین سختگیرانه را علیه مردم آغاز کرده است.

* مردم بحرین 23مردادماه تظاهرات گسترده ای علیه رژیم آل خلیفه برگزار می کنند.
* رژیم آل خلیفه تهدید کرده هر فردی در تظاهرات شرکت کند سلب تابعیت خواهد شد.      صفحه آخر

* روزنامــه انگلیســی گاردیــن: 
باراک اوباما باید برای توقف طرح 
تحریم های جدیــد علیه ایران در 

کنگره تاش کند.
* روحانی یک اصاح طلب نیست، 
بلکه میانه رویی اســت که ارتباط 
خود را با همــه کانون ها در ایران 

حفظ کرده است.

گاردین: غرب اشتباه نکند
ملت ایران در برابر تحریم ها یکپارچه است

* از این بدتر نمی توان قضاوت کرد که نمایندگان کنگره مدعی شوند اگر 
تحریم ها بیشتر شود، می توان از ایران امتیاز گرفت.

* اکنون در ایران هم اصاح طلبان و هم اصولگرایان با موضعی واحد مخالف 
تحریم های غرب هستند.

* آقای روحانی زمانی که برای برداشتن تحریم ها تاش می کند در حقیقت 
از زبان تمام مردم ایران سخن می گوید.                                  صفحه2

* یــک روز پس از معرفی اعضای کابینه دولت جدید به مجلس، جلســات 
فشرده و متعدد نمایندگان با گزینه های پیشنهادی روحانی آغاز شد.

* جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: خط قرمز اصلی در مورد رای 
اعتماد به وزیران روحانی »فتنه« اســت، وزیران پیشنهادی که سابقه ای در 

فتنه 88 داشته باشند قطعا رای اعتماد مجلس را به دست نخواهند آورد.
* 6 وزیر پیشــنهادی برای وزارتخانه های نفت، اطاعــات، ارتباطات، کار، 
آموزش و پرورش و راه و شهرســازی با فراکســیون رهروان والیت مجلس 

دیدار و رایزنی کردند.
* 60 نماینــده مجلس در قالب فراکســیون زاگرس نشــینان بــا 7 وزیر 
پیشــنهادی روحانی برای تصدی وزارتخانه های نفت، نیرو، کشاورزی، راه و 
شهرســازی، ورزش، کار و اقتصاد دیدار و درباره برنامه ها و عملکرد گذشته 

بحث و گفت وگو کردند.
* حکیمی:تصمیم داریم که بــرای تک تک وزرا، از منابع چهارگانه و دیگر 
نهادهای ذی صاح از قبیل شورای نگهبان استعام کنیم تا اطاعات کامل و 
دقیق درباره وزرا کسب و سپس آنرا در اختیار نمایندگان و مردم قرار دهیم.
*حجت االســام حسین ســبحانی نیا نایب رئیس فراکســیون اصولگرایان 
رهروان والیت: در مورد برخی از وزرای پیشنهادی مسائلی مربوط به فتنه و یا 

ابهاماتی در مورد مسائل مالی آنها مطرح می شود.
*فراکســیون اصولگرایان قصد دارد در جلســه ای که امروز برگزار می شود، 

درمورد هیئت وزیران تصمیم گیری کند.
* اظهارات ظریف  در کمیسیون امنیت ملی  و پاسخ کیهان.          صفحه10

صفحه3

با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد

مراسم اختتامیه بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

* لیبراسیون: آمریکا جایی برای خوش بینی روحانی باقی نگذاشت
* کودتای »حاشیه« علیه »متن«!

آقای روحانی! 
شما طلبکارید

روزنامه های زنجیره ای 
نسخه فارسی صدای آمریکا در ایران


