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سازمان منطقه آزاد کیش در نظر دارد تعداد 53دس�تگاه خودرو : شامل سواری ،  وانت ،  مینی بوس 
وهايس ،  خاور و  کامیونت از رده خارج خود در جزيره کیش را از طريق مزايده عمومی به ش�رح ذيل 

بصورت يکجا به فروش برساند .
1- موضوع مزايده: فروش تعداد 53دس�تگاه خودرو : ش�امل س�واری ،  وانت ،  مینی بوس وهايس ،  

خاور و  کامیونت از رده خارج 
2- قیمت پايه کارشناس�ي : 1.818.000.000  ريال معادل )يک میلیارد و هش�تصد و هیجده میلیون 

ريال( به پیشنهاداتي که کمتر ازنرخ پايه باشدترتیب اثرداده نخواهد شد .
3- نوع ومبلغ تضمین : سپرده شرکت در مزايده به میزان 200/000/000 ريال )دويست میلیون ريال( 
به صورت ضمانت نامه بانکي معتبر براي مدت س�ه ماه وقابل تمديد براي س�ه م�اه و يا فیش واريزی 

بانکی  به شماره حساب 101022900 بانک تجارت  در وجه سازمان منطقه آزاد کیش 
4- مبلغ خريد اس�ناد: يک فقره فیش واريزي به مبلغ 500/000ريال به حس�اب ج�اري 101022900 

بانک تجارت شبعه مرکزي کیش بنام سازمان منطقه آزاد کیش .
5- مهلت خريد و دريافت اس�ناد: اس�ناد مزايده در وق�ت اداري از 93/12/13  لغايت 93/12/18 به 

فروش   مي رسد .
6- تاريخ تحويل اسناد مزايده: تاپايان وقت اداري 12/28 /93 مي باشد.

7- تاريخ بازگش�ايي پاكات : راس س�اعت 10 صبح مورخ 17/ 94/01  در محل دبیرخانه كمیس�یون 
معامالت بازگشايي خواهد شد .

8- محل درياف�ت و تحويل اس�ناد مزاي�ده:آدرس دفتر مرکزي:جزي�ره کیش- خیابان س�نائي � 
سازمان منطقه آزادکیش- دبیرخانه کمیسیون معامالت تلفن 076-44423318.

آدرس دفتر تهران: خیابان خالداس�المبولي- نبش خیابان بیس�ت ونهم- س�اختمان ش�ورايعالي 
مناطق آزاد پالک 19 طبقه اول- دفتر سازمان منطقه آزاد کیش تلفن:021-88771060.

متقاضیان مي توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر از ش�رايط مزايده به س�ايت www.kish.ir  و 
www.iets. ir مراجعه و تلفن44423318-076تماس حاصل نمايند.

9- هزينه چاپ آگهي وکارشناسي بعهده برنده مزايده مي باشد .
دبیر خانه کمیسیون معامالت

)) آگهي مزايده عمومی  ((
شماره : م/ع/93/05

س�ازمان منطقه آزاد کیش در نظر دارد تعدادی الش�ه اس�قاطی خودرو و مقداري ازل�وازم مختلف 
اسقاطی و خارج از رده موضوع مزايده را به شرح ذيل بصورت يکجا به فروش برساند .

1-موضوع مزايده: تعدادی الش�ه اس�قاطی خودرو و لوازم مختلف اس�قاطی و از رده خارج شامل : 
رايانه، لوازم صوتي وتصويري، اثاثیه اداري ،ماشین آالت مستعمل ،آهن وفلزات 

2- قیمت پايه کارشناسي : 8.014.903.900  ريال معادل )هشت میلیارد وچهارده میلیون و نهصد و 
سه هزار و نهصد  ريال  ( به پیشنهاداتي که کمتر ازنرخ پايه باشدترتیب اثرداده نخواهد شد .

3- نوع ومبلغ تضمین : سپرده ش�رکت در مزايده به میزان 250/000/000 ريال )دويست و پنجاه 
میلیون ريال( به صورت ضمانت نامه بانکي معتبر براي مدت س�ه ماه وقابل تمديد براي س�ه ماه 
و يا فیش واريزی بانکی  به شماره حس�اب 101022900 بانک تجارت  در وجه سازمان منطقه آزاد 

کیش 
4- مبلغ خريد اس�ناد: يک فقره فیش واريزي به مبلغ 500/000ريال به حس�اب ج�اري 101022900 

بانک تجارت شبعه مرکزي کیش بنام سازمان منطقه آزاد کیش .
5- مهلت خريد و دريافت اس�ناد: اس�ناد مزايده در وقت اداري از93/12/13  لغاي�ت 93/12/18 به 

فروش  مي رسد .
6- تاريخ تحويل اسناد مزايده: تاپايان وقت اداري 93/12/28 مي باشد.

7- تاريخ بازگش�ايي پاكات : راس س�اعت 10 صبح م�ورخ94/01/17  در محل دبیرخانه كمیس�یون 
معامالت بازگشايي خواهد شد .

8- محل درياف�ت و تحويل اس�ناد مزاي�ده:آدرس دفتر مرکزي:جزي�ره کیش- خیابان س�نائي � 
سازمان منطقه آزادکیش- دبیرخانه کمیسیون معامالت تلفن 076-44423318.

آدرس دفتر تهران: خیابان خالداس�المبولي- نبش خیابان بیس�ت ونهم- س�اختمان ش�ورايعالي 
مناطق آزاد پالک 19 طبقه اول- دفتر سازمان منطقه آزاد کیش تلفن:021-88771060.

متقاضیان مي توانند جهت کس�ب اطالعات بیشتر از ش�رايط مزايده به س�ايت www.kish.ir    و
www.iets.irمراجعه و تلفن44423318-076تماس حاصل نمايند.

9- هزينه چاپ آگهي وکارشناسي بعهده برنده مزايده مي باشد .
                                                                                       دبیر خانه کمیسیون معامالت

)) آگهي مزايده عمومی  ((
شماره : م/ع/93/04

 روساي قوا و چهره هاي سياسي از جريان هاي مختلف كشور
 به تمسخر لفاظي نتانياهو پرداختند

رييس جمهور:تنها يک رژيم متجاوز از مذاکرات ناراحت است
رييس مجلس: اسراييل اقدام نظامي كند تا ويلچرنشين شود

رييس قوه قضاييه: مذاکرات هسته ای تا به حال توفيقاتی داشته است
گروه سیاسي| يك سخنراني در واشنگتن چندين واكنش 
در تهران به دنبال داشت؛ هيچ كدام از مقامات ايراني نتانياهو 
را جدي نگرفته اند. اين وجه مش��ترك همه واكنش ها بود، نه 
تنها در تهران كه حت��ي در خود واش��نگتن؛ جايي كه حتي 
سخنگوي كاخ س��فيد هم گفت كه سخنان نخست وزير رژيم 
صهيونيس��تي تكراري و بدون ن��كات جديد بوده اس��ت. در 
تهران اما وجه ديگري از سخنراني نتانياهو در كنگره هم مورد 
توجه قرار گرفت؛ ضعف امريكايي ها در برابر اسراييل؛ ضعفي 
كه رييس مجلس در نطق پيش از دس��تور خود اينگونه آن را 
تصوير كرد: »كل اين ماجرا به صورت يك ش��وي سياسي در 
كنگره اجرا شده كه نشان داد اس��تخدام كنگره كشور بزرگي 
كه داعيه مديري��ت جهاني دارد در دس��ت رژيمي پوش��الي 
اس��ت.« رييس جمه��وري ه��م دي��روز س��خنان نتانياهو را 
»مضحك و خنده دار« خواند. رييس جمهوري اظهار داش��ت: 
اما در اين ميان تنها يك رژيم متجاوز و اشغالگر كه بقاي خود 
را در س��ايه جنگ و تجاوز مي بيند، از اي��ن مذاكرات عصباني 
و ناراحت اس��ت. روحاني با تاكيد بر اينكه اين رژيم پيوس��ته 
از صلح و ثبات منطقه اي نگران اس��ت، گفت: ش��ما مي بينيد 
كه گروهك تروريس��تي النصره با اين همه جناياتي كه انجام 
مي دهد مورد حمايت اين رژيم جنايتكار است. در همين حال 
آيت اهلل آملي الريجاني نيز سخنراني نتانياهو را يك »نمايش 
تلويزيوني« كه حاوي هيچ نكت��ه جديدي نبود، توصيف كرد. 
اين شايد از معدود دفعاتي باشد كه مواضع رژيم صهيونيستي 
در ميان مس��ووالن ديگر كشورها بازتابي مش��ابه بازتابش در 

ايران داشته است. پيشتر حداقل امريكايي ها اگر هم در موضع 
موافق رژيم صهيونيستي نبودند اما در موضع گيري هاي خود 
زاويه و فاصله خود را با جمهوري اسالمي هم حفظ مي كردند. 
اين بار اما گويا اوضاع فرق مي كند. مهم تر اينكه اين جمهوري 
اسالمي بوده كه در موضع خود تغييري ايجاد نكرده و مواضع 
كشورهاي غربي و خصوصا امريكايي هاست كه قدري جدي تر 
به نظر مي رس��د. آيا آنها به اي��ران نزديك تر ش��ده اند؟ علي 
مطهري، نماينده مجلس در پاس��خي كه درب��اره ارزيابي اش 
از س��خنان نتانياهو به خبرگزاري ايرن��ا داده عصبانيت وي را 
نش��انه موفقيت مذاكرات هسته اي دانسته اس��ت. مذاكراتي 
كه موفقيت آن مي تواند تعبير به برخي نزديكي هاي سياسي 
ش��ود. مطهري گفته كه »س��خنراني نتانياهو نشان مي دهد 
كه هيات مذاكره كننده ما راه درس��تي را مي رود.« وي افزوده: 
»البته س��خنراني نتانياهو نش��انه جنگ زرگري نيست بلكه 
نش��ان داد كه آنها واقعا عصباني و نگران توافق هستند.« مهم 
در اين مس��اله اما دس��ت نخوردن مواضع جمهوري اس��المي 
است؛ مواضعي كه بعد از سخنان نتانياهو هيچ فرق مشهودي با 
گذشته نداشت؛ نه ادبياتش تغيير كرد و نه رويكردش. نتانياهو 
اما به گواه تحليلگران عصباني تر از هميشه در واشنگتن ظاهر 
ش��د و نهايتا س��ران كش��ورهاي غربي با برخورد سردشان در 
موضع گيري هاي خود نشان دادند چند گامي به ايران نزديك 
ش��ده اند؛ چيزي كه مي تواند خبر خوبي براي فرداي مذاكرات 

هسته اي باشد.  
صفحات 2 و 12 را بخوانید  

پاسخ متحد  تهران

   موضوع بورسیه ها
 رها نشده است

وزير علوم:

نه اغماضی شده نه حق و ناحقی

عضو دفتر استفتائات رهبرمعظم  انقالب: 

  » اعتماد« شرايط جديد بودجه
 هدفمندي يارانه ها را بررسي مي كند

از سوي سپاه پاسداران صورت گرفت

 آوازخوانی بانوان
 غالبا با مفسده همراه است

وداع با شهداي گمنام

 سناريو هاي احتمالي 
براي يارانه بگیران

بازداشت  يك 
 بدهكاربزرگ بانكي
 و مفسد اقتصادي

در صفحه ادب و هنر بخوانيد
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پیشنهادكافه  پنجشنبه
فيلم|فالمك جنيدي

سرگرمي| صنم حقيقي
كتاب|رجبعلي اعتمادي

نمايش|سهراب سليمي
شعر|بهاره   رهنما 

نمايش|حسين پاكدل
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همراه با  گزارشي از محله ها
يك روز در كوچه پس كوچه هاي محله خواجه نظام
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دور فشرده ديگري از مذاكرات ايران و امريكا  پايان يافت

 جزر و مد پیشرفت
ويژه نامه سراسري استان گيالن   در مذاكرات مونترو 

و  ويژه نامه استان البرز
 را از كيوسك هاي مطبوعاتي بخواهيد
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