
عنوان مناقصه: مناقصه عمومی احداث ساختمان TBS ناحیه صنعتی اسفرورین 
1- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در: قزوین، 

بلوار شهید بهشتی، روبروی بوستان دهخدا، شماره 166
2- نوع مناقصه: عمومی و یک مرحله ای

3- کمی�ت خدمات: س��اختمان T.B.S به ابعاد 10×6 مترمربع میباش��د که پیرامون 
محوطه آن دیواره و نرده به ابعاد 14×10 مترمربع پیش بینی گردیده اس��ت. ساختمان 
دارای اس��کلت فلزی و دیوارهای آجرنما با بندکش��ی توپر می باش��د. برآورد براس��اس 

فهرست بهای ابنیه و تأسیسات برقی می باشد.
4- کیفیت خدمات: مش��خصات فنی س��اختمان موضوع نشریه شماره 55 و مشخصات 
فنی تأسیسات برقی موضوع نشریه شماره 110 و شرایط عمومی پیمان و مباحث مرتبط 

مقررات ملی ساختمان می بایستی در طول اجرای پروژه از سوی پیمانکار رعایت گردد.
5- نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی، پرداخت نقدی، انواع اوراق مشارکتی

6- مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: 10/000/000 ریال )ده میلیون ریال( اعتبار 
تا تاریخ 1392/7/1

7- محل دریافت و تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین
8- هزینه تهیه اس�ناد و ش�ماره حس�اب: واریز مبلغ 100/000 ریال به حس��اب 
درآمدهای عمومی ش��رکت ش��هرکهای صنعتی اس��تان قزوین در بانک ملت به شماره 

حساب جام 69467032/86 )از طریق کارت خوان در محل شرکت میسر است(
9- مهلت دریافت اسناد: از روز شنبه مورخ 92/3/11 تا روز دوشنبه مورخ 92/3/20

10- جلس�ه هماهنگی با مناقصه گران: معاونت عمران و محیط زیس��ت ش��رکت در 
ساعت 14:30 روز سه شنبه 92/3/21

11- مهلت تسلیم پیشنهادها: از روز سه شنبه مورخ 92/3/21 تا روز شنبه مورخ 92/4/1
12- تاریخ و محل گش�ایش پیش�نهادات: دفتر معاونت عمران و محیط زیس��ت در 

ساعت 16:30 روز شنبه 92/4/1
13- مبل�غ برآورد: 337/453/915 ریال اس��ت که بر اس��اس فه��ارس بهای ابنیه و 

تأسیسات برقی سال 1388 محاسبه گردیده است.
14- مدت قرارداد: 3 ماه

15- محل اجرای پروژه: ناحیه صنعتی اسفرورین، واقع در کیلومتر 17 جاده تاکستان 
به دانسفهان

16- شرایط شرکت کنندگان: پیمانکار میبایستی دارای حداقل رتبه 5 ابنیه از سوی 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس��ت جمهوری بوده و حداقل دو پروژه ابنیه 
ب��ا مقادیر قاب��ل قیاس با موض��وع مناقصه )از نظر حج��م عملیات و ی��ا از نظر ریالی( 
که پیمانکار رأس��اً با دس��تگاههای اجرایی )طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات 
کشوری( در مدت 5 سال گذشته منعقد و به اتمام رسانیده باشد و یا یک پروژه با مبلغ 
بیش از یک میلیارد ریال را به اتمام رس��انیده باش��د ارائه صورتمجالس تحویل موقت و 

حداقل یک رضایتنامه از دستگاههای اجرایی الزامی است.
تبصره: پیمانکاران طرف قرارداد این ش��رکت منوط به حداقل 70٪ پیشرفت کار ریالی 

حق شرکت در مناقصه را دارند.
17- سایت اینترنتی و تلفن تماس: www.qazviniec.ir و 0281-3354590

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 4/92/ش   دومشرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

نوبت

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

عنوان مناقصه: احداث سازه فلزی ساختمان اداری
1 - نام و نش�انی مناقصه گزار: ش��رکت ش��هرکهای صنعتی اس��تان قزوین واقع در: قزوین، 

بلوارشهید بهشتی، روبه روی بوستان دهخدا، شماره166
2 - نوع مناقصه: عمومی و یک مرحله ای

3 - کمیت خدمات: س��اختمان اداری به زیربنای 1812مترمربع به صورت اسکلت فلزی سه 
طبقه طراحی گردیده است و برآورد عملیات ساختمانی شامل اسکلت فلزی و سقف طبقات در 
قالب فهرست بهای سال 1388 برآورد گردیده و قرارداد به صورت سر جمع و طبق بخشنامه 

شماره100/6405 مورخ 1389/2/4 منعقد خواهد گردید.
 4- کیفیت خدمات: رعایت مش��خصات فنی س��اختمان موضوع نش��ریه شماره55 و شرایط 

عمومی پیمان و مبحث 9 و 10 و 12مقررات ملی ساختمان
5 - نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی، پرداخت نقدی، انواع اوراق مشارکتی

6 - مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: 80/000/000ریال )هش��تاد میلیون ریال( اعتبار تا 
تاریخ 1392/7/2

7 - محل دریافت و تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین 
8 - هزینه تهیه اس�ناد و ش�ماره حساب: واریز مبلغ 100/000ریال به حساب درآمدهای 
عمومی ش��رکت ش��هرکهای صنعتی اس��تان قزوی��ن در بانک ملت به ش��ماره حس��اب جام 

69467032/86 )از طریق کارت خوان در محل شرکت میسر است(
9 - مهلت دریافت اسناد: از روز یکشنبه مورخ 92/3/12 تا روز سه شنبه مورخ 92/3/21

 10 - جلس�ه هماهنگی با مناقصه گران: معاونت عمران و محیط زیس��ت شرکت در ساعت 
14:30 روز چهارشنبه 92/3/22

11 - مهلت تسلیم پیشنهادها: از روز چهارشنبه مورخ 92/3/22 تا روز یکشنبه مورخ 92/4/2
12 - تاریخ و محل گش�ایش پیش�نهادات: دفتر معاونت عمران و محیط زیست در ساعت 

16:30 روز یکشنبه 92/4/2
13 - مبلغ برآورد: 4/680/750/427ریال اس��ت که براساس فهرست بهای ابنیه سال1388 
و با درنظر گرفتن )میانگین تعدیل در مدت یکس��ال( محاس��به گردیده اس��ت که باتوجه به 
مساحت 1811/79مترمربع به مبلغ 2/596/285ریال به ازای هر مترمربع تعیین گردیده است. 

14 - مدت قرارداد: 6 ماه
15 - محل اجرای پروژه: قزوین- بلوار امام خمینی)ره(- ضلع شرقی سازمان صدا و سیمای مرکز قزوین

16 - ش�رایط ش�رکت کنندکان: پیمانکار می بایس��تی حداقل دارای رتبه5 ابنیه بوده و نیز 
حداقل یک سابقه کار مشابه با مقادیر و یا مبلغ قابل قیاس با برآورد مناقصه دارا باشد، مشروط 
به اینکه پیمانکار قرارداد را رأساً با یکی از دستگاه های اجرایی طی 5سال گذشته منعقد نموده 

باشد و حداقل یک رضایتنامه از دستگاه های اجرایی ارائه نماید.
تبصره: پیمانکاران طرف قرارداد این ش��رکت منوط به حداقل 70٪ پیش��رفت کار ریالی حق 

شرکت در مناقصه را دارند.
17- سایت اینترنتی و تلفن تماس: www.qazviniec.ir و 0281-3354590
روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

ت اول
نوب آگهی مناقصه عمومی 

شماره 5/92/ش  شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شماره42/س/91
موضوع: طراحی و اجرای فضای داخلی سازمان

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

س�ازمان تنظیم مقررات و ارتباط�ات رادیویی درنظر دارد 
طراحی و اجرای فضای داخلی س��ازمان را با مشخصات و شرایط 
من��درج در اس��ناد از طریق مناقصه عموم��ی و انعقاد قرارداد به 
اش��خاص حقوقی دارای توانایی و تجرب��ه علمی و عملی مرتبط 
)دارای گواهی تأیید صالحیت در رشته مرتبط با موضوع مناقصه 
از معاونت برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی رئیس جمهور( واگذار 

نماید.
داوطلبان ش��رکت در مناقصه می توانند در ساعات اداری، پس از 
نشر آگهی با ارایه معرفی نامه معتبر و  واریز مبلغ 100/000ریال 
)غیرقابل اس��ترداد( به حساب شماره 2174749005000 به نام 
تمرکز وجوه درآمد متفرقه کشوری نزد بانک ملی شعبه مخابرات 
در سیستم متمرکز )س��یبا( به نام خزانه بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران )اصل فی��ش واریزی( قابل واریز در کلیه ش��عب 
بانک ملی در وجه س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات رادیویی 
به نش��انی: تهران خیابان ش��ریعتی نرس��یده به پل سیدخندان 
س��اختمان س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباط��ات رادیویی طبقه 
اول اتاق ش��ماره106/1 اداره خرید و قراردادها مراجعه و اس��ناد 
مناقصه را دریافت و باتوجه کامل به مندرجات آن، کلیه اس�ناد 

و م�دارک را به امضاء اصل صاحبان مجاز طبق اساس�نامه 
و نی�ز اصل مهر ش�رکت رس�انده )از پذیرش مه�ر امضاء 
خودداری می شود( و به شرح زیر به نشانی فوق تسلیم و رسید 
دریافت نمایند. الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید سه ماه 

از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
1 - تاریخ ش�روع ف�روش اس�ناد مناقصه: روز چهارش��نبه 

مورخ92/3/8
2 - تاریخ پایان فروش اس�ناد مناقص�ه: تا پایان وقت اداری 

روز شنبه مورخ 92/3/11
3 - تاریخ تس�لیم پیشنهادات: تا پایان وقت اداری )14:30( 

روز سه شنبه مورخ 92/3/21
4 - تاریخ گشایش پاکت های پیشنهاد: ساعت 10 صبح روز 

چهارشنبه مورخ92/3/22
5 - میزان و نوع تضمین ش�رکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی 

یا فیش واریزی معادل مبلغ اعالمی در شرایط عمومی مناقصه
آگهی در سایت  http://iets.mporg.ir نیز قرار گرفته است.

WWW.CRA.IR :نشانی سایت سازمان
تلفن تماس اداره خرید و قراردادها: 021-88464502

م الف 1036

طب��ق صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده و عادی 

بط��ور فوق الع��اده م��ورخ 91/12/6 ش��رکت مزب��ور ک��ه 

در تاری��خ91/12/15 واص��ل گردی��د س��یروس بقائ��ی به 

ک م2753898227 به س��مت بازرس اصلی و علی شمس 

ش��مس آبادی ب��ه ک م 0045818592 به س��مت بازرس  

علی البدل برای مدت یک س��ال انتخ��اب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتش��ارکیهان جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین 

گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2سال به قرار ذیل انتخاب 

گردیدند: بیوک قندفروش به ک م 2750004802 و خسرو 

قندفروش به ک م 2750389003 و ناهید قندفروش به ک م 

2750408911 تعداد اعضاء هیئت مدیره به سه نفر کاهش 

یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بشرح صورتجلسه اصالح 

گردید. بموجب صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ91/12/6 

بی��وک قندفروش به س��مت رئی��س هیئت مدیره، خس��رو 

قندفروش به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره، ستار تبریزی 

)خارج از اعضا( به ک م 1377795071 به سمت مدیرعامل 

تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله 

چک، س��فته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

هم��راه با مهر ش��رکت و اوراق عادی و مراس��الت با امضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

بارکد 0687093

آگهی  تصمیمات شرکت 
حمل ونقل ارومیه سهامی خاص

 به شماره ثبت81063 
و شناسه ملی10101257270

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

م الف27277

طبق صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی بط��ور فوق العاده مورخ 
91/12/5 ش��رکت مزبور ک��ه در تاری��خ 91/12/8 واصل گردید 
ناصر پرزین بغدادی به ش ملی 0032570236 به س��مت بازرس 
اصل��ی و طاه��ره نظیفی ب��ه ش ملی 0042747619 به س��مت 
بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال انتخاب گردیدند. روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
اعضاء هیئت مدیره به مدت دو س��ال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: 
کاظ��م کریمی به ش ملی 0038533634 بس��مت عضو و رئیس 
هیئت مدیره و عباس مازوچی به ش ملی 1261410831 بسمت 
عض��و هیئت مدی��ره و مدیرعام��ل و محمدحس��ن صالحی راد به 
ش ملی 0039508633 به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره 
و حمیدرض��ا کریمی به ش ملی 0031178243 به س��مت عضو 
هیئت مدیره و ایرج نظری به ش ملی 0038570610 به س��مت 
عض��و هیئت مدیره تعیی��ن گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اس��ناد 
تعهدآور از جمله چک ، س��فته و برات با امضاء دو نفر از مدیران 
ک��ه یکی از آنها رئیس هیئت مدی��ره و یا مدیرعامل همراه با مهر 
ش��رکت و اوراق عادی و مراس��الت با امضاء هر ی��ک از مدیران 

منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

بارکد 0731578

آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی پاریز 
سهامی خاص به شماره ثبت 5669 

و شناسه ملی 10100281555

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

م الف27190

آگهی تصمیمات شرکت صنایع هواپیمایی ایران سهامی خاص به شماره ثبت11202 
و شناسه ملی 10100444892

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 89/5/31 شرکت مزبور که در تاریخ 91/12/15 واصل گردید اعضاء هیئت مدیره 
ب��ه مدت دو س��ال بقرار ذیل انتخ��اب گردیدند: عبدالکریم بنی طرفی به ش ملی 0030705762 و س��یدمحمد مهدی هادوی به ش 
ملی 2295150327 و حسن پروانه به ش ملی 4071521295 و مهرداد امیری به ش ملی 2062764383 و امیرهوشنگ کریمیان 
به ش ملی 0050450778 اعضاء اصلی و جاس��م قطرانی به ش ملی 1828966568 و فرهاد عباس زاده به ش ملی 0049984039 
اعضاء علی البدل. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 89/6/1 عبدالکریم بنی طرفی بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدمحمدمهدی 
هادوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن پروانه بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله 

چک ، سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و معاون مالی جاسم قطرانی همراه با مهر شرکت معتبر است.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 27276

بارکد 0683817

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 91/10/15 ش��رکت مزبور که در تاریخ 91/11/25 واصل گردید اعضاء 
هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن موسوی اخوان به کد ملی 0038737248، علی مرتضوی به کد ملی 
0053530500، ژینا کیوان به کد ملی0039557618- به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 91/10/15 حسن موسوی اخوان به 
سمت رئیس هیئت مدیره و ژینا کیوان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی مرتضوی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر علی مرتضوی و محمود تبریزیان به کد ملی 

0044273002 و علی عبیدی به کد ملی 0041426835 همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

بارکد 0661802

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 27269

آگهی تصمیمات شرکت تولیتو سهامی خاص ثبت شده 
به شماره 21995 و شناسه ملی 10100675526

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده مورخ 
91/12/7 ش��رکت مزبور که در تاریخ 91/12/14 واصل گردید 
ش��عبان تش��ویق به ش ملی 0490158188 به س��مت بازرس 
اصل��ی و رض��ا فالحتی به ش مل��ی 0046708790 به س��مت 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
اعض��اء هیئ��ت مدیره ب��ه مدت دو س��ال به قرار ذی��ل انتخاب 
گردیدن��د: رضا معدنی ب��ه ش مل��ی 0321319265 و ابراهیم 
تش��ویق به ش ملی 0491420153 و س��ید هاش��م موسوی به 
ش مل��ی 0047756098 به موجب صورتجلس��ه هیئت مدیره 
م��ورخ 91/12/7 رض��ا معدنی بس��مت رئیس هیئ��ت مدیره و 
سیدهاشم موسوی بس��مت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم 
تشویق بس��مت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء چک ، سفته 
و ب��رات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئ��ت مدیره متفقا همراه 
ب��ا مهر ش��رکت و کلیه اوراق و اس��ناد تعه��دآور و قراردادها با 
مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر ش��رکت 

معتبر است.

آگهی تصمیمات شرکت دانا ایمن 
ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت 
251851 و شناسه ملی 10102922987

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

م الف 27268

بارکد 0664916

سال هفتادو دوم q  شماره q 20506  تکشماره 5000 ریال12صفحه پنج شنبه9 خرداد q  1392 19 رجبq  1434  30 مه2013

خبر ویژه

یادداشت روز

* وزیر امور خارجه :پیش��نهاد می کنیم گروه تماس نشس��ت بین المللی تهران به منظور پیشبرد اهداف آن 
به ویژه ارتباط موثر با دولت و مخالفان سوریه هر چه سریعتر تشکیل گردد و ماموریت خود را آغاز نماید.

* دبیر کل سازمان ملل در پیام به اجالس تهران : بحران سوریه بهانه ای شده است برای افراد رادیکال و افراطی 
تا ثبات منطقه را برهم بزنند. این اتفاقات همسایگان سوریه را نیز متاثر کرده است. 

*احسان اوغلو دبیرکل سازمان همکاری های اسالمی در پیامی به نشست تهران : مطالبات مسالمت آمیز در سوریه 
به رودررویی مسلحانه تبدیل شده است و رهبران مسلمان باید خشونت و خونریزی را در سوریه متوقف کنند .

* اخضر ابراهیمی نماینده ویژه س��ازمان ملل و اتحادیه عرب در بحران س��وریه در پیامی به نشس��ت تهران: تنها 
راه حل برای بحران سوریه راه حل مسالمت آمیز است و ما در این باره با اجالس تهران همصدا هستیم.

* وزیرامورخارجه عراق : موضع عراق در قبال سوریه کامال مشخص است ما از ابتدای بحران سوریه خواهان توقف خشونت ها 
بودیم و بر ضرورت راه حل سیاسی تاکید داشتیم و با هر نوع دخالت خارجی در سوریه مخالفیم.                  صفحه10

* واکنش ه��ا به دوش��نبه خونی��ن بغداد؛
 نمایندگان عراق: کار آمریکاست.

* تقدیر 80 ش��خصیت سیاس��ی و فرهنگی اردن از 
مواضع شجاعانه سید حسن نصراهلل.

* اعت��راض جهان��ی ب��ه حمای��ت تس��لیحاتی اروپا 
ازتروریست ها در سوریه.

* بودائیان افراطی میانمار چند مس��جد مسلمانان را 
آتش زدند.                                       صفحه آخر

تهدید نمایندگان افغان

رفتار آمریکا تغییر نکند
افغانستان را به ویتنام دوم تبدیل می کنیم

* مجید کیان پور: این میزان اعتبار برای سال جاری در نظر 

گرفته شده است.

* تاکنون از مجموع 72 هزار هکتار بافت فرسوده در 471 

شهر، 9 هزار هکتار بهسازی و نوسازی شده است.

* دبیر اتحادیه بارفروش��ان، صادرات را علت گرانی قیمت 

میوه در بازار اعالم کرد.

* تشکیل پرونده 100 میلیارد تومانی تخلف از اجرای طرح 

شبنم.                                                            صفحه4

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

اختصاص 6 هزار میلیارد تومان اعتبار
به نوسازی بافت های فرسوده

نامزدها درباره خود و جامعه
به مردم اطالعات واقعی بدهند

بحرینی ها در مراسم تشییع پیکر شهید نوجوان رهبر انقالب در دیدار نمایندگان مجلس:
شعار انتقام، انتقام سر دادند

* هزاران بحرینی در مراسم تشییع پیکر عمران حمید 
نوجوان بحرینی فریاد زدند: »سرنگون باد حمد«.

* نوجوان بحرینی بر اثر استنشاق گازهای سمی در جریان 
تظاهرات مردمی علیه رژیم آل خلیفه به شهادت رسید.

* تظاهرکنندگان: پادشاه بحرین و همه آنهایی که در 
کشتن مردم این کشور دست دارند باید در دادگاه های 

بین المللی محاکمه شوند. 
    صفحه آخر

* حض��رت آی��ت اهلل العظم��ی خامن��ه ای در دی��دار نماین��دگان مجلس:
کسی نمی داند رهبری به چه فردی رأی خواهد داد.

* همه باید تالش کنند تا انتخابات پرش��ور و با حضور عمومی مردم برگزار 
ش��ود زیرا اقتدار و استحکام نظام اسالمی از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی 

تاکنون بر مبنای حضور و پشتیبانی مردمی بوده است.
* بای��د از تمکین همه نامزدها از قانون به ویژه کس��انی که احراز صالحیت 

نشدند تشکر و قدردانی کرد.
* آقایان داوطلبی که در صدا و س��یما برنامه دارند خدای نکرده برای جلب 

توجه مردم، هر حرف خالف واقعی را بر دهان نیاورند.
* س��خنان کاندیداه��ا باید واقع��ی، صمیمی، متکی بر اطالعات درس��ت و 

صادقانه باشد.
* کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری باید فقط واقعیت را به مردم بگویند 

هم واقعیت اوضاع کشور و هم واقعیت در مورد خودشان.
* انتس��اب نظر رهبری درباره انتخابات به برخ��ی افراد واقعیت ندارد و این 

تبلیغات را رسانه های بیگانه در دستور کار قرار داده اند.
* نمایندگان باید در مجلس هم حضور جسمانی و هم حضور ذهنی و قلبی 

داشته باشند و نسبت به طرح ها و لوایح اهتمام جدی نشان دهند.
* مجل��س قطعا در رأس امور اس��ت ام��ا این به معنای آن نیس��ت که هر 
نماینده ای خود را در رأس امور بداند.                                    صفحه3

صفحه2صفحه2

همسر شهید الجوردی و 4 مدیر دولتی
از رئیس جمهور نشان ملی گرفتند

* هیئت وزیران براساس مصوبه دولت و اصل 129 قانون اساسی به 4 تن از 
مدیران دولتی و همسر شهید اسداهلل الجوردی نشان درجه 2 و 3 خدمت 
و درجه 2 ایثار اهدا کرد.                                                 صفحه10

با حضور 40 مقام خارجی برگزار شد

اجالس بین المللی دوستان واقعی سوریه در تهران

باطل السحر 
توطئه ها * چگونه می شود موی دماغ نظام شد با شرکت یا تحریم انتخابات؟!

* روسیاهی سوئد برای سلطنت طلبان ماند
* حیف شد این دو نفر رد شدند،کارشان خوب بود!

با تحریف سخنان خمینی 
به جنگ جانشین او بروید !

Leader.ir


