
قوه قضاییه در نظر دارد به استناد بند ب ماده 211 قانون 
برنامه پنجساله پنجم توسعه تعداد 5215 نفر از افراد واجد 
شرایط را از طریق برگزاری آزمون و انجام مراحل گزینش 
ب��رای خدمت در دادگس��تری کل اس��تان ها و حوزه های 
ستادی اس��تخدام نماید. داوطلبان استخدام برای ثبت نام 
در آزم��ون می توانند از تاری��خ 92/9/12 لغایت 92/9/23 
ب��ه آدرس ه��ای اینترنت��ی www.modiriat.org و یا 

www.dadiran.ir مراجعه نمایند.

آگهی استخدام کادر اداری 
در قوه قضاییه

اداره کل امور اداری و استخدامی 
م الف 3882کارکنان اداری قوه قضاییه

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان قزوین )مناقصه گزار( در اجرای قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب درنظر 
دارد اج��رای پروژه ذیل را با مش��خصات و ش��رایط تعیین ش��ده ذیل، از طریق مناقص��ه عمومی )یک مرحله ای( به پیمان��کاران واجد صالحیت 
واگ��ذار نمای��د، لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیتی که تمایل به ش��رکت در این مناقصه را دارند دعوت می گردد بمنظور خرید اس��ناد مناقصه 
از تاریخ 1392/9/11 لغایت 1392/9/17 با در دس��ت داش��تن فیش واریزی به مبلغ 200،000ریال به حس��اب شماره 4046865589 و شناسه  
370008027103 بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شرکت آب و فاضالب استان قزوین در ساعات اداری روزهای غیرتعطیل به واحد 
قراردادهای این شرکت مراجعه و پیشنهادات خود را نیز تا ساعت 13 مورخه 1392/9/27 به واحد دبیرخانه این شرکت تسلیم نمایند. ضمناً زمان 
بازگشائی پیشنهادات ساعت 13:30 مورخه 1392/9/27 می باشد. همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی 

که بعد از مدت مقرر در آگهی مناقصه واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهدشد.

محل دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادات: نشانی مناقصه گزار
نشانی مناقصه گزار: قزوین، چهارراه ولیعصر»عج«، ابتدای بلوار آیت ا... خامنه ای، کوچه گلستان پنجم، شماره4 

تلفن تماس: 02813349051-4
ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده )برندگان( مناقصه می باشد.

آگهی تجدید فراخوان
شرکت آب و فاضالب  مناقصه عمومی )92/15(

استان قزوین)سهامی خاص(

نوبت دوم

برآورد مناقصهموضوع مناقصهردیف
)به ریال(

مبلغ تضمین شرکت
 در مناقصه )به ریال(

رتبه مورد نظر

1
و  حوادث  رفع  و  نگهداری  و  تعمیر  خدمات  انجام 
اتفاقات شبکه توزیع آب و خطوط انتقال آب در حوزه 
و  لوله گذاری  عملیات  و  کالیه  معلم  و  قزوین  شهر 

اصالح شبکه توزیع آب

24،541،650،000162،000،000
حداقل پایه5 رشته 

آب

2
و  حوادث  رفع  و  نگهداری  و  تعمیر  خدمات  انجام 
در  آب  انتقال  خطوط  و  آب  توزیع  شبکه  اتفاقات 
حوزه شهر تاکستان، تولید آب شرب از منابع موجود 
و انتقال آن به مخازن ذخیره موجود و توزیع در شبکه 

آب و عملیات لوله گذاری و اصالح شبکه توزیع آب.

6،367،500،000108،000،000
حداقل پایه5 رشته 
آب به همراه پایه5 
و  تأسیسات  رشته 

تجهیزات

»روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین«

ش�رکت پاالی�ش نفت کرمانش�اه درنظ��ر دارد یک قل��م کاال را 
با مش��خصات و ش��رایط کلی مندرج در اس��ناد مناقص��ه مربوطه از 

تامین کنندگان ذیصالح خریداری نماید.
1- نام و نش�انی مناقصه گزار: شرکت پاالیش نفت کرمانشاه واقع 
در بلوار ش��هید دکتر بهش��تی، روبه روی پارک شاهد، اداره بازرگانی 

تلفن4497598-0831 و فاکس: 0831-8362336
2- نوع، کمیت و کیفیت کاال: کابل برق فشار متوسط: شرح کامل 

در آدرس اینترنتی www.korc.ir قید شده است.
مبل��غ  ب��ه  بانک�ی:  تضمی�ن ضمانتنام�ه  مبل�غ  و  ن�وع   -3

185/000/000ریال یا واریز وجه نقد
4- مح�ل، زمان و مهلت دریافت اس�ناد: اداره بازرگانی 20 روز 

بعد از چاپ آگهی نوبت دوم تا تاریخ 92/10/4
5- زم�ان بازگش�ایی پیش�نهادات فن�ی، 92/10/11 و زم�ان 

بازگشایی پاکات مالی حداکثر تا تاریخ92/11/8
6- ش��رکت پاالیش نفت کرمانش��اه این حق را ب��رای خود محفوظ 
م��ی دارد که در رد تمام ی��ا تعدادی از پیش��نهادات بدون ذکر علت 

مختار است.

آگهی مناقصه 
فراخوان عمومی )دو مرحله ای(

شماره مناقصه:
RKP-7700157556-KM/MD

شرکت پاالیش نفت کرمانشاه)سهامی عام(

روابط عمومی

نوبت دوم

  کیهان ورزشي قدیمي ترین مجله ورزشي ایران 

شنبه هر هفته بصورت سراسري  منتشر مي شود

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در نظر دارد خرید شیر 
پاس�توریزه و استریل جهت مدارس خود را در سال تحصیلی

 1393- 1392 با مش��خصات و ش��رایط کلی زیر از طریق مناقصه 
عمومی از اشخاص حقوقی واجد شرایط خریداری نماید.

مناقصه شماره یک
ش�یر ت�ازه گاو پاس�توریزه ب�ا ٪2/5 چرب�ی هم�راه ب�ا نی با 
 200ccبسته بندی شیرینگ حداکثر به تعداد 11/000/000 لیوان

و میزان سپرده 172/000/000 ریال
مناقصه شماره دو

ش�یر اس�تریل چهارگوش پاکتی با ٪2/5 چربی همراه با نی با 
بسته بندی شیرینگ به تعداد 3/000/000 پاکت 200cc و میزان 

سپرده 61/000/000 ریال
1- سپرده هر یک از مناقصات به شماره حساب 2173011319003 

نزد بانک ملی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
2- ش��رکت هایی می توانند در مناقصه شیر پاستوریزه شرکت نمایند 

که محل کارخانه آنها در استان تهران و البرز باشد.
3- مح��ل دریافت اس��ناد مناقصه دبیرخانه کمیته ش��یر مدرس��ه 
واق��ع در اداره کل آموزش و پرورش ش��هر ته��ران به آدرس: خیابان 
طالقان��ی- نبش خیابان ش��هید سرپرس��ت )کمیته ش��یر مدرس��ه(

تلفن88979512
4- مهلت دریافت اس��ناد مناقصه 7 روز بعد از انتش��ار دومین آگهی 

روزنامه می باشد.
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

م الف3873

آگهی مناقصه عمومی
 نوبت اول 

شرکت برق منطقه ای تهران در نظر دارد امالک خود را با مشخصات و نشانی ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش برساند.

شماره ردیف
مزایده

مشخصات 
قیمت پایه نشانی محل امالکامالک

کارشناسی)ریال(
کاربری

 و موقعیت
تضمین شرکت 
در مزایده )ریال(

ساعت بازگشایی 
پاکات

192/8001
فروش بخشی
 از ملک به 

مساحت 3278 
مترمربع عرصه

تهران- خیابان 
ولیعصر)عج(- باالتر
 از تقاطع زرتشت 
جنب پمپ بنزین

280/269/000/000
پارکینگ

 و موقعیت 
تجاری خدماتی

8/496/000/00010

از کلیه متقاضیان خرید درخواس��ت می گردد از تاریخ درج آخرین آگهی بمدت 7 روز کاری )حداکثر تا تاریخ 92/9/20( با در دس��ت داش��تن 
معرفینامه و فیش واریزی بمبلغ 200/000 ریال به حس��اب س��یبا شماره 2175099004004 بانک ملی ایران، شعبه برق تهران، به نشانی این 
ش��رکت واقع در س��عادت آباد، باالتر از کوی فراز انتهای بلوار ش��هدای برق تهران، ساختمان مرکزی، طبقه سوم، بال شرقی امور تدارکات جاری 

مراجعه تا اسناد مزایده را دریافت نمایند.
- اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت تمایل، آخرین قیمت پیشنهادی خود را در برگ پیشنهاد قیمت تکمیل و به همراه اسناد مزایده، حداکثر 

تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1392/9/30 به دبیرخانه امور تدارکات جاری به نشانی فوق تحویل و رسید دریافت نمایند.
- پیشنهادات در روز یکشنبه مورخ 1392/10/1 در ساعت فوق، در سالن پژوهش شماره 3 به نشانی فوق )بال شرقی، طبقه سوم( باز و قرائت خواهد شد.

- حضور حداکثر دو نفر از پیشنهاددهندگان با ارائه معرفی نامه در جلسه مذکور آزاد است.
- رعایت مفاد مندرجات اسناد مزایده الزامی است و پیشنهادات ناقص، مخدوش، فاقد سپرده، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی فوق در شبکه اطالع رسانی به آدرس  WWW.TAVANIR.ORG.IR)مزایده برق تهران( قابل دسترسی میباشد.

آگهیمزایدهعمومی

روابط عمومی برق تهران صرفه جویی نیاز امروز و فردا م الف 3831

وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

م الف3863

سال هفتادو دوم q  شماره q 20655  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( سه شنبه 12 آ ذر q  1392 29 محرم q  1435 3 دسامبر2013

خبر ویژه

صفحه2

یادداشت روز

صفحه2

100 هزار نفر در شهرهای فرانسه
علیه سیاست های اوالند به خیابان ها ریختند

* حمله ارتش لبنان به مخفیگاه افراد مسلح برای 

مهار ناآرامی های طرابلس.

* آمریکا کرزای را ب��رای امضای توافقنامه امنیتی 

تحت فشار گذاشت.

* اوج گی��ری اعتراض های ض��د دولتی در پایتخت 

اوکراین.

* نخست وزیر تایلند در پی گسترش ناآرامی ها برای 

برکناری از قدرت اعالم آمادگی کرد.     صفحه آخر

پیشرویارتشسوریهدرحومهحلب
تروریستهارافراریداد

* فرانسوی ها در شهرهای پاریس، مارسی و لیل خواستار توقف طرح افزایش مالیات ها شدند.
* کشاورزان، کامیونداران، کارکنان معادن در این تظاهرات گسترده ضد دولتی شرکت کردند.

* دولت فرانسه قصد دارد از محل افزایش مالیات ها کسری بودجه خود را تا حدودی جبران کند.
* فرانس��ه چند روزی اس��ت که به صحنه اعتراض های گسترده خیابانی در اعتراض به سیاست های ریاضتی 
دولت سوسیالیست اوالند تبدیل شده است.                                                               صفحه آخر

ظریف: اشتراکات ما با کشورهای منطقه
بیش از اختالفات است

* شافعی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: واردات 
بی رویه کاالی چینی منطقی نیس��ت و از مسیر خارج 

شده است و نیاز به اصالح دارد.
* دکت��ر قدی��ری ابیانه، کارش��ناس عال��ی مدیریت 
استراتژیک: خرید کاالی خارجی در قبال کاالی داخلی 
به معنی تحریم اقتصادی کشورمان محسوب می شود، 

یعنی خودمان را تحریم می کنیم.
* خلیلی فروش��نده اب��زارآالت صنعتی: اگ��ر واردات 
منطقی کاال و رقابت داخلی وجود داش��ته باشد کاالی 
ایرانی با کیفیت مناسب تر تولید خواهد شد، ضمن آن 

که باعث ایجاد شغل هم می شود.

* علیرض��ا ش��ایق دبیر انجم��ن برن��ج: واردات برنج 
در 7ماه��ه امس��ال بیش از میزان نی��از داخلی به این 
محصول اس��تراتژیک بوده که این روند بی حس��اب و 

کتاب همچنان ادامه دارد.
* یک مغازه دار: پیش��نهاد می کنم ب��رای ایجاد رقابت 
تولیدات داخلی ب��ا کاالی وارداتی، دولت فقط نظارت 

کند تا مسیر عرضه و تقاضا مناسب تر شود.
* ی��ک فروش��نده پارچ��ه: واردات بی روی��ه کاال روی 
تولیدات داخلی اثر نامطل��وب می گذارد، این در حالی 
است که هشتاد درصد پارچه های وارداتی تولید چین 
است.                                                            صفحه5

* قائم مقام وزیر راه در امور هوانوردی: آزادسازی 

نرخ بلیت هواپیما اگر هدایت شده باشد منجر 

به کاهش قیمت ه��ا به جز در زمان های خاص 

می شود.

* شرکت های هواپیمایی که به مناطق محروم 

پرواز دارند یارانه می گیرند.

* هش��دار  صرفه جویی در مصرف آب به شهرهای 

اصفهان، مشهد، تهران و همدان.            صفحه4

جزئیاتآزادسازی
قیمتبلیتهواپیمااعالمشد

هشدار دادستان به اصحاب فتنه ؛

آب به آسیاب دشمن بریزید
برخورد می کنیم

* وزیر امور خارجه در ادامه س��فر به کش��ورهای منطق��ه، پس از کویت و 
عمان وارد قطر شد.

* روابط ایران با کش��ورهای همجوار اس��تراتژیک اس��ت و تالش می کنیم 
مرحله ای جدید از روابط با این کشورها را آغاز کنیم.                  صفحه2

واردات بی رویه کاال
تامین نیاز داخلی یا تضعیف تولید

* س��خنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران: انصافا در س��ال 88 و بعد از 
ماجرای انتخابات، فتنه گران مرتکب جرائمی شدند و ظلم بزرگی را به ملت 

و کشور کردند.
* در جریان فتنه اموال مردم تخریب ش��د، مس��اجد به آتش کشیده شد و 

حضور پرشور مردم در انتخابات به کام همه تلخ شد.
* نظ��ام نهایت ارفاق را به برخی از متهمان فتنه 88 کرده و همین ارفاق ها 

سبب شده تا برخی ادعاهایی داشته باشند.
* بدون ش��ک اگر عوامل فتنه بخواهند فضا را متش��نج کنند و با اظهارات 

خالف واقع آب به آسیاب دشمن بریزند مدعی العموم ورود پیدا می کند.
* در قوانی��ن مختلف از جمله قانون اساس��ی به مصادی��ق زیادی از حقوق 
شهروندی اشاره شده و بی انصافی است اگر بخواهیم با حقوق شهروندی بازی 

سیاسی کنیم و از آن برای کار سیاسی بهره ببریم.
* در مهر و آبان امسال در دو استان اراک و قزوین مسئوالن قضایی با 140 

مورد زمین خواری برخورد قضایی کرده اند که این عدد بسیار باال است.
* از قاضی س��راج می خواهم تا هر چه س��ریع تر به پرونده خاوری رسیدگی 

کند و موضوع پرونده موسوم به 3 هزار میلیاردی را به اتمام برساند.
* رسیدگی به پرونده کرسنت در مرحله نهایی قرار دارد.

* هر ش��بکه اجتماعی که مصادیق مجرمانه داش��ته باشد باید با آن برخورد 
شود. و در مورد فیس بوک به دلیل انتشار مسائل خالف عفت عمومی، فحشا و 
منکرات، مسائل ضدامنیتی و آموزش های ناصحیح تا زمانی که این موضوعات 
ادامه داشته باشد کمیته فیلترینگ با آن برخورد می کند.             صفحه10

دی
صا

 مر
ین

حس
س: 

وقتی مسئوالن دولتیعک
 تهیه کننده صدا و سیما هم می شوند

* یک اثر کامال خودجوش از عضو هیئت مدیره منطقه آزاد کیش!
* مشاور اوباما: آمریکا هم پیمانان خود را به ایران نمی فروشد

اولینآثار
پیروزیسوریه
بردشمنانش


