
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

  كيهان ورزشي قديمي ترين مجله ورزشي ايران 

شنبه هر هفته بصورت سراسري  منتشر مي شود

با عنایت به مفاد مواد)4(، )13( و )18( بخشنامه شماره 130890-83/11/17 قانون برگزاری مناقصات موضوع برگزاری 
مناقصات عام دو مرحله ای، شــرکت ساخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشور درنظر دارد عملیات بهسازی محور 

رامهرمز- میداوود- باغملک را با مشخصات اصلی زیر، به صورت عام دو مرحله ای به مناقصه بگذارد:
1 - عنوان پروژه: عملیات بهسازی محور رامهرمز- میداوود- باغملک به طول 6/300کیلومتر

2 - مدت اجرای کار: 24ماه و دوره تضمین پروژه برابر 60 ماه
3 - برآورد کل کار: براساس فهرست بهای پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال1392 مبلغ 317،833،603،963 

ریال با شاخص مبنای پیمان سه ماهه اول سال1392 می باشد.
4 - شرایط مناقصه: به این پیمان پیش پرداخت تعلق می گیرد.

5 - محل انجام عملیات و موقعیت جغرافیائی: استان خوزستان
6 - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1،000،000،000ریال می باشد.
7 - نوع عملیات عبارت است از: عملیات خاکی، ابنیه و روسازی

8 - از شرکتهای پیمانکاری داوطلب مناقصه حائز شرائط آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صاحیت پیمانکاران در رشته 
راه و ترابری که دارای پایه متناســب با مبلغ برآورد مذکور هســتند، تقاضا می شــود جهت مشارکت در مناقصه فوق و 
کسب اطاعات الزم و دریافت اسناد مربوط به مشخصات پروژه با در دست داشتن معرفی نامه حداکثر تا روز شنبه مورخ 
92/6/2 به مهندسین مشــاور برآیند واقع در: تهران- خیابان ولی عصر- روبه روی خیابان جام جم- خیابان طاهری- 

پاک70 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 فرید افشار- نبش بلوار آرش- پاک3 - شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور- 

طبقه دوم جنوبی می باشد.
ضمناً آخرین مهلت تکمیل و ارائه اسناد و مدارک شرکت در مناقصه ساعت9 صبح روز یکشنبه مورخ 92/6/17 و زمان 
برگزاری جلسه مرحله اول مناقصه ساعت 10صبح روز یکشنبه مورخ 92/6/17 می باشد. پیمانکاران متقاضی می بایست 
ضمانت نامه شــرکت در مناقصه را در پاکت )الف( اساســنامه و فرم تکمیل شده خوداظهاری و آخرین تغییرات شرکت 
مندرج در روزنامه رســمی کشور بهمراه سایر اسناد و مدارک و رزومه شرکت را در پاکت )ب( و همچنین برگ پیشنهاد 
قیمت و فرمهای آنالیز مربوطه به همراه فرمهای الف، ب، پ و تعهد بیمه نامه را در پاکت )ج( قرار دهند. ارسال اسناد و 
مدارک تکمیل شده هیچگونه تعهدی در زمینه انعقاد قرارداد با متقاضیان برای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 
و نقل کشور ایجاد نمی کند. فرم آگهی الکترونیکی مناقصه از طریق صفحه الکترونیکی پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات 

به نشانی http://iets.mporg.ir قابل دسترسی است. هزینه چاپ آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 92-101

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

اداره کل امور پیمان ها و رسیدگی فنی
م الف 2047

بارکد 1158072

آگهی انتقالی شرکت ولکان دنیز آذربایجان 
سهامی خاص

به موجب نامه شماره 104510697 مورخ 1391/12/15 وبه موجب 
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1391/11/20 مرکز 
اصلی شــرکت ولکان دنیز آذربایجان ســهامی خاص به شماره ثبت 
2171 واحد ثبتی میانه به نشانی استان تهران- تهران شهرک قدس 
خ20متری سپهر کوچه گلبرگ دوم پ 54 کدپستی 1468715164 
انتقال یافت و در این اداره تحت شــماره 437549 به ثبت رسیده و 
در تاریــخ 1392/1/26 از لحاظ امضــاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 

جهت اطاع عموم آگهی می گردد.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

واحد ثبتی تهران
م الف 38441

بارکد 1404778

آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن نطنز 
سهامی خاص به شماره ثبت 427352

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/3/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- مؤسســه حسابرسی آمارگران پاســارگاد به عنوان بازرس اصلی، 
خانم نوشین شــاپورزاده به شــماره ملی 0068749988 به عنوان 

بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2- ترازنامــه و حســاب های ســود و زیان ســال مالــی منتهی به 

1391/12/29 به تصویب رسید.
در تاریخ 1392/3/26 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

واحد ثبتی تهران م الف 42811

1- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای تهران به نشانی 
تهران، ســعادت آباد، باالتر از کوی فراز، بلوار برق تهران، شــرکت برق 
منطقه ای تهران، ســاختمان حوزه ستادی، طبقه سوم، بال شرقی امور 

تدارکات جاری
2- موضوع مناقصه: ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی سیستم ها و 

تجهیزات رایانه ای برق تهران
3- زمان، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد: متقاضیان می توانند 
از روز دوشــنبه مورخ 92/5/21 تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 
92/5/27 با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ 300.000ریال برای 
هر یک از مناقصات در وجه حساب سیبا به شماره 2175099004004 
بانک ملی، شــعبه برق تهران به نام شــرکت بــرق منطقه ای تهران و 
معرفی نامه، به منظور دریافت اســناد مناقصه به آدرس مندرج در بند 

یک در ساعات اداری مراجعه نمایند.
4- مدت اعتبار پیشنهادات: اعتبار پیشنهاد از زمان افتتاح پاکات 

سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر نیز معتبر باشد.
5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به حســاب 

تمرکز سپرده های برق تهران نزد خزانه می باشد.
6- نام و نشانی دستگاه نظارت: دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت 

اطاعات به نشانی مندرج در بند یک
7- زمان و محل تسلیم پیشنهادات: پیشنهاددهندگان می بایستی 
پیشنهادات خود را در پاکت الک و مهر شده تا ساعت 9 روز سه شنبه 
مــورخ 92/6/12 به دبیرخانه مرکزی به نشــانی مناقصه گزار تحویل و 

رسید دریافت دارند.
8- گشایش پیشــنهادات: پیشــنهادات واصله در ساعت 11 روز 
سه شــنبه مورخ 92/6/12 در ســالن پژوهش 3 واقع در طبقه ســوم 

ساختمان ستادی شرکت برق منطقه ای تهران گشایش خواهد یافت.
9- ارائه شماره اقتصادی الزامی می باشد

- سایر شرایط:
- پیشــنهاددهندگان بایستی دارای حداقل رتبه 3 شورای انفورماتیک 

در زمینه پشتیبانی و پایداری آن تا پایان قرارداد معتبر باشد.
- داشتن حداقل 6 سال سابقه کار )ثبت شرکت ها(

- داشتن حداقل 4 سال سابقه کار در زمینه مورد مناقصه
- داشــتن تجربه پشتیبانی نمونه مشــابه از نظر نوع و حجم کار انجام 
شــده در ایــران و قابل بازدید با ارائه مســتندات و مــدارک معتبر و 

رضایت نامه کتبی کارفرما )حداقل 2 مورد(
- داشــتن نیروی انسانی متخصص با سابقه کار مناسب و تمام وقت و 

مدارک تخصصی
- در صورت داشتن قرارداد فی مابین موضوع مناقصه، ارائه رضایت نامه 

کتبی شرکت برق منطقه ای تهران الزامی است.
آدرس بــه  توانیــر  اطاع رســانی  شــبکه  در  فــوق  آگهــی   -

 www.TENDER.TAVANIR.ORG.IR )مناقصات برق تهران( 
 www.http://iets.mporg.ir و پایــگاه ملی مناقصات بــه آدرس

قابل دسترسی می باشد.

روابط عمومی برق تهران

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای شماره 92/2010

وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

www.trec.co.ir نشانی وب سایت برق تهران
http://tabesh.trec.co.ir نشانی پایگاه خبری برق تهران

م الف 2041
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خبر ویژه
یادداشت روز

* اخوانی ها طرح میانجیگری شیخ االزهر برای حل بحران مصر را رد کردند.
* نیروهای امنیتی مصر با تشــدید تدابیر امنیتی آماده »پاکســازی« 

میدان رابعه العدویه از حضور طرفداران مرسی می شوند.
* سلفی ها و تکفیری ها با حضور در جمع تحصن کنندگان آماده مقابله 

با حمله احتمالی ارتش می شوند.

* محمدعلــی پورمختــار رئیس کمیســیون اصل 90 

مجلس: از دوره مجلس هشتم نزدیک به 1300 پرونده 

به کمیسیون اصل 90 به ارث رسیده که تاکنون بیش از 

700 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.

* از عملکــرد مدیرانــی کــه در کمیســیون اصل 90 

پرونده هایی دارند بانک اطاعاتی تهیه کرده ایم.

* معاون وزیر صنعت از ترخیص کاالهای اساسی و دارو 

با دستور ویژه روحانی خبر داد.                      صفحه2

گزارش اخالل در بازار ارز
به زودی در مجلس قرائت می شود

آل خلیفه در آستانه تظاهرات بزرگ 
بحرین را به پادگان تبدیل کرد

* در پی حمله هندوها به مسلمانان سرینگر، 

ناآرامی سراسر کشمیر را فرا گرفت.

* حزب امت اســامی عربســتان خواســتار 

برچیدن پایگاه های آمریکا شد.

* تظاهرات حامیان بشــار اسد علیه جنایات 

تروریست ها در سوریه.

* زد و خورد با نیروهای پلیس در یک شــهر 

کردنشین ترکیه.                         صفحه آخر

80 شهید و 210 مجروح 
در سلسله انفجارهای تروریستی عراق

* نیروهــای امنیتی آل خلیفه به منظور مقابله با تجمع های اعتراض آمیــز 14فوریه )23مرداد( پایتخت را 
به محاصره درآوردند.

* نیروهای سرکوبگر بحرین در خیابان ها مستقر شده اند و هرگونه تحرک مردمی را سرکوب می کنند.
* با استقرار نیروهای امنیتی، بحرین به پادگان تبدیل شده است.

* جنبش تمرد بحرین از مردم خواســته اســت با حضور گســترده در تظاهرات 23 مرداد موجبات سقوط 
آل خلیفه را فراهم آورند.                                                                                                     صفحه آخر

صف آرایی اخوانی ها مقابل ارتش مصر 
کارشناسان: روزهای خونین دیگری در پیش است

* طرفداران مرسی: از تهدیدات 
و گلوله جنگی نمی ترسیم و در 
دفــاع از مرســی آماده ایم جان 

خود را فدا کنیم.
* کارشناســان منطقه با توجه به 
تحوالت مصــر پیش بینی می کنند 
این کشور روزهای خونین دیگری را 
در پیش دارد.              صفحه آخر

صفحه2 صفحه2

آزمون تاريخی مجلس
همه نگاه ها به خانه ملت

روزهای پرکار نمایندگان در پیش است

* تیم ملی بسکتبال ایران با برتری 85 – 71 برابر فیلیپین در دیدار نهایی 
مســابقات قهرمانی آسیا، برای ســومین بار بر بام قاره کهن ایستاد و جام 

قهرمانی را باالی سر برد. 
* آسمانخراش های ایران در شرایطی موفق شدند با اقتدار میزبان این دوره 
از مســابقات را شکست دهند که قبل از این با پیروزی برابر چین تایپه به 
رقابت های جام جهانی در اسپانیا راه پیدا کرده بودند.                 صفحه9

اتفاقی که پس از 4 سال با شکست میزبان رخ داد

تیم ملی بسکتبال ایران
 بر بام آسیا ایستاد

* عبدالرضــا مصری ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس: در پایــان هفته جاری 
رأی گیری برای تمام وزیران پیشــنهادی یکجا صورت خواهــد گرفت و  در روز 
رأی گیری برای هر وزیر صندوقی جداگانه تعبیه شده و بعد از دفاع رئیس جمهور 

از کابینه خود، نمایندگان آرای خود را درون صندوق هایی به نام وزرا می اندازند.
* علیرضــا زاکانی نماینده مردم تهران: وزارت اطاعات باید اطاعات عناصر 
فعال و متهم در قرارداد کرسنت را جهت روشن شدن فضای موجود و انتخاب 

درست نمایندگان در اختیار مجلس قرار دهد.
* الیاس نادران نماینده مردم تهران : کســی که در پرونده بیمه ایران صدها 
میلیون تومان رشوه داده است صاحیت حضور در دولت را ندارد؛ البته افرادی 
که در زمان مدیریت خود زمینه ســاز قرارداد کرسنت بوده و اکنون نیز دارای 

پرونده در دادگاه هستند، صاحیت حضور در دولت را ندارند.
* اســماعیل کوثری نماینده مــردم تهران : نمی توان گفــت همه 18 وزیر 
پیشــنهادی از مجلس رأی اعتماد می گیرند و به نظر می رسد که 20 تا 25 

درصد آنها از تکیه زدن بر کرسی وزارت بازبمانند.
* محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی: گزینه ای که برای وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد شده، سابقه الزم در حوزه تعاون و کار را ندارد در حالی 

که مشکات پیچیده ای درخصوص کارگران و بیمه  در کشور داریم.
* مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران: اگر ما در مقابل حقوق مردم در فتنه 88، 

کوتاه بیاییم مردم حق دارند نسبت به 290 نفرمان تجدیدنظر کنند.
* نمایندگان 4 اتحادیه بزرگ دانشــجویی در موضع گیری های جداگانه ای با 

معرفی جعفر میلی منفرد به عنوان وزیر پیشنهادی علوم مخالفت کردند.
*  علی علیلو عضو کمیسیون صنایع: نظر منفی جدی بر روی آقایان میلی منفرد 
وزیر پیشنهادی علوم و نجفی وزیر آموزش و پرورش وجود دارد.            صفحه10

شاهد امروز  
تایم: حاصل معامله بزرگ با آمریکاقاضی فرداست

درج نام ایران در محور شرارت بود
*مجلس با احمدی نژاد تعارف نداشت با روحانی هم همین طور
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