
زن روز اولين نشريه مخصوص بانوان
 با مطالب متنوع و خواندني شنبه ها بصورت سراسري

 منتشر مي گردد 

شرکت فوق در تاریخ 1392/3/27 تحت شماره 440421 و شناسه ملی 
10320880354 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1392/3/27 
از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح 
زی��ر جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار کیهان 

آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

خرید و فروش توزیع و بسته بندی کلیه مواد غذایی از جمله فرآورده های 
گوش��تی و م��رغ، خری��د و ف��روش، واردات و صادرات کلی��ه کاالهای 
مج��از بازرگانی، عقد قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی. ش��رکت در 
نمایش��گاه ها، مزای��دات و مناقصات داخلی و خارج��ی در داخل و خارج 
از کش��ور اخذ وام و تس��هیالت به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و 
موسس��ات مالی و اعتباری داخلی و خارجی انجام موضوعات در صورت 

نیاز پس از اخذ مجوز.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت:
اس��تان تهران- ش��هر تهران جاده س��اوه پاس��گاه نعمت آباد جنب تاالر 

مینیاتور خ طباطبایی پالک 59- کدپستی 1367673391
4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد سهم 
10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 
ریال توس��ط موسس��ین طی گواهی بانک��ی ش��ماره 7546967 مورخ 

1392/2/14 نزد بانک صادرات ش��عبه کارون هاشمی پرداخت گردیده 
است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

5- اولین مدیران شرکت:
1-5-خانم زهرا پیراک س��اری خانبیگلو به شماره ملی 0067380611 

به سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5-خانم الهه پیراک ساری خان بیگلو به شماره ملی 0077906527 

به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
3-5-آقای مرتضی پیراک ساری خان بگلو به شماره ملی 0078369908 

به سمت عضو هیئت مدیره.
4-5-آقای مرتضی پیراک ساری خان بگلو به شماره ملی 0078369908 

به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
6- دارندگان حق امضاء: حق امضاء کلیه اوراق و اس��ناد بهادار ش��رکت 
از قبیل چک، س��فته، بروات قراردادها و عقود اس��المی و اوراق عادی و 

اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

8- بازرس اصلی و علی البدل:
1-8- آق��ای میث��م ا... بخش به ش��ماره مل��ی 0011430869 به عنوان 

بازرس اصلی
2-8-آقای محمد مظفر ستوده به شماره ملی 0014915510 به عنوان 

بازرس علی البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تهران

آگهی تأسیس شرکت آرمین پخش سما سهامی خاص

آگهی تصمیمات شرکت شیمی کاران 
جلودار سهامی خاص

 به شماره ثبت 184081 
و شناسه ملی 10102262203

طب��ق صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی به ط��ور فوق العاده مورخ 
91/12/15 ش��رکت مزبور که در تاریخ 92/1/20 واصل گردید موارد 
ذیل به تصویب مجمع مزبور رس��ید: موسسه حسابرسی رئوف اندیش 
امی��ن به ک م 10320413991 به س��مت بازرس اصلی و فرابخش 
جعفری به ک م 2061216765 به س��مت ب��ازرس علی البدل برای 

مدت یک سال انتخاب شدند.

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

ش�رکت گاز اس�تان هرمزگان در نظ��ر دارد تجدید مناقصه گازرس��انی به گلخانه و 
زندان حاجی آباد را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای و انعقاد قرارداد، به پیمانکار 

واجدشرایط به شرح ذیل واگذار نماید:
1. موض�وع مناقص�ه: تهی��ه مصالح و اج��رای حدود 5200 متر خ��ط فوالدی جهت 

گازرسانی به گلخانه و زندان حاجی آباد.
2. مدت قرارداد: 180 روز تقویمی می باشد.

3. ن�وع و مبلغ ضمانتنامه ش�رکت در مناقصه: ضمانتنامه بانک��ی معتبر به مبلغ 
32/000/000 ریال.

4. نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت گاز استان هرمزگان به نشانی: بندرعباس- بلوار 
گاز- شهرک فجر- شرکت گاز استان هرمزگان.

5. تاریخ تحویل و بازگشت اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران: مناقصه گران بایستی 
حداکثر دو هفته پس از تاریخ انتش��ار نوبت دوم آگهی نس��بت به تکمیل و ارائه اسناد 
ارزیابی کیفی اقدام نمایند. )به مدارک ارزیابی ارائه شده در بعد از موعد مقرر هیچگونه 

ترتیب اثری داده نخواهد شد.(
6. تاریخ تحویل اسناد مناقصه به پیمانکاران و جلسه بازگشایی پاکات: متعاقبا 
بعد از ارزیابی کیفی به اطالع ش��رکت هایی که حائز حداقل امتیاز طبق اس��ناد ارزیابی 

کیفی جهت شرکت در مناقصه شده باشند خواهد رسید.
7. ش��رکت ها می توانن��د با مراجعه به س��ایت های پایگاه ملی مناقصات و ش��رکت گاز 
استان هرمزگان به نشانی ذیل و یا مراجعه حضوری فرم های ارزیابی را دریافت نمایند.
8. مدت اعتبار پیشنهادها 90 روز تقویمی از تاریخ عودت اسناد مناقصه که در فراخوان 

ذکر شده است می باشد.
9. پیمانکاران بایستی دارای کد اقتصادی و شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی باشند.

10. هزینه آگهی روزنامه ها، به عهده برنده مناقصه می باشد.
11. حداق�ل رتبه قابل قبول جهت ش�رکت در مناقصه: رتبه )پنج( تاسیس��ات و 

تجهیزات یا 5 )پنج( نفت و گاز می باشد.
مناقصه گران می توانند جهت کس��ب اطالع بیش��تر به س��ایت پایگاه ملی مناقصات به 
آدرس http:Iets.mporg.ir و یا س��ایت ش��رکت گاز اس��تان هرمزگان به آدرس 
http:www.nigc-hpgc.ir و یا حضوری به نش��انی ش��رکت )ردیف 4( دفتر امور 

حقوقی و قراردادها مراجعه و یا با تلفن 07612194064 تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
)ارزیابی کیفی(

شرکت ملی گاز ایرانمناقصه شماره 1/335/286
شرکت گاز استان هرمزگان

)سهامی خاص( نوبت دوم

صنایع مهام پارچین در نظ��ر دارد خرید 50000 کیلوگرم 
ماتریال به ابعاد 104×104 جنس 4137H مورد نیاز خود را 

از شرکت واجد شرایط خریداری نماید.
* جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل 

نمایید.
* الزم به ذکر اس��ت ارایه معرفی نام��ه الزامی بوده و هزینه ای 

بابت واگذاری اسناد اخذ نخواهد شد.
* متقاضیان می توانند پس از درج آگهی به آدرس ذیل مراجعه 

و نسبت به دریافت شرایط مناقصه اقدام نمایند.
* میزان س��پرده ش��رکت در مناقصه به شرح اس��ناد مناقصه 

می باشد.
* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

* صنای��ع مهام پارچین در رد یا قبول هر یک از پیش��نهادها 
مختار است.

ضمنا اس��تعالمهای رس��یده در مورخ��ه 92/6/17 به صورت 
غیرحضوری مفتوح و نتیجه آن کتباً اعالم می گردد.

آدرس: 
تهران- انتهای اتوبان ش��هید بابائی- جاده اختصاصی پارچین- 

صنایع مهام پارچین.
ته��ران- ج��اده خاوران- بعد از پاکدش��ت- ج��اده اختصاصی 

پارچین- صنایع مهام پارچین.
دورنگار 36022057- 021 و 36023278- 021

تلفن 36022057-021 و 36023278-021 و 021-36090192

آگهی مناقصه عمومی
شماره 92/3-6

م الف 2284

فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران

م الف 2281

فرمانده�ی آماد و پش�تیبانی نیروی دریای�ی ارتش جمهوری 
اس�امی ایران درنظر دارد نیازمندی مشروحه ذیل خود را از طریق 

مناقصه عمومی تأمین نماید.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اوراق ش��رایط و مش��خصات با در 
دس��ت داشتن معرفی نامه یا مهر شرکت و اصل فیش واریزی به مبلغ 
200،000ریال در وجه حس��اب ش��ماره 5151579015005 بانک 
س��په به نام دارایی ف آماد و پش نداجا از تاریخ 92/6/6 تا 92/6/13 
از س��اعت8 الی 12 به ف خرید این فرماندهی واقع در تهران- میدان 
رس��الت- انته��ای خیابان نی��روی دریایی- پ��ادگان کوهک مراجعه 
نمایند و در ص��ورت لزوم تلفنه��ای 77225974، 77226053 و 

77226037 آماده پاسخگویی خواهند بود.
مقدار 50 تن کره 20گرمی

آگهی مناقصه عمومی 
شماره4/خ/پ/92

نیروی دریایی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

ش�رکت آب و فاض�اب اس�تان آذربایجان ش�رقی در نظر دارد 
عملیات مربوط به نصب انش�عاب و نگهداری شبکه فاضاب آب 
و فاضاب منطقه2 تبریز را از محل اعتبارات غیرعمرانی و از طریق 
مناقص��ه )عمومی( به پیمانکار واجد ش��رایط و دارای رتبه آب واگذار 
نمای��د. لذا از کلی��ه واجدین صالحیت دعوت می گ��ردد ظرف مدت 
ده روز از تاری��خ درج آگه��ی با در نظر گرفتن م��وارد ذیل، به آدرس 
تبریز- بلوار 29بهمن- جنب دانش��گاه تبری��ز- امور قراردادها- تلفن: 
3304091-0411 مراجع��ه و ضمن واریز مبل��غ 200000 ریال به 
حس��اب جام ش��ماره 7221124733 بانک ملت باجه آب و فاضالب 
تبریز )کد ش��عبه 1342/5( و ارائه فیش آن به امور قراردادها، اسناد 
مربوطه را متعاقبا دریافت و در تاریخ قید ش��ده در اسناد، پاکت خود 
را تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. بدیهی است شرکت در رد یا قبول 

هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.
هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.

ال�ف( به پیش��نهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی 
که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: 3.886.500.000 ریال

ج( مبلغ سپرده تضمین ش��رکت در مناقصه معادل 183.495.000 
ریال می باشد.

د( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ه�( پیش��نهاددهنده مکلف است معادل مبلغ س��پرده، تضمین های 
معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب 
مورد ضمانت نامه یا رس��ید واریز وجه را ضمیمه پیش��نهاد به شرکت 
تس��لیم نماید. به پیش��نهادهای فاقد سپرده، س��پرده های مخدوش، 
س��پرده های کمتر از می��زان مقرر، چک و نظای��ر آن ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
www.abfa-azarbaijan.ir سایت

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 75 سال 92

وزارت نیرو

شرکت سهامی  آب و فاضاب 
استان آذربایجان شرقی

 )نوبت دوم(

ش�رکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کش�ور در نظر دارد تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی 
لوله های مورد نیاز سیس��تم گرمایش زمین چمن اس��تادیوم 50000 نفری ش��یراز را براساس قانون 

برگزاری مناقصات از طریق فراخوان عمومی اجرا نماید.
1- نام و نش�انی مناقصه گذار: ش��رکت توسعه و نگهداری اماکن ورزش��ی کشور به آدرس: تهران، 
بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان ش��هید ش��اه نظری، جنب میدان کاظمی، مجموعه ورزشی شهید 

کشوری طبقه چهارم تلفن: 22903592-4
2-نوع، کمیت و کیفیت کاال: تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های مورد نیاز سیستم گرمایش 

زمین چمن استادیوم 50000نفری شیراز
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 135/000/000 ریال 

)یکصد و سی و پنج میلیون ریال( به صورت یکی از موارد ذیل: 
الف- ضمانتنامه بانکی. ب-ضمانتنامه های صادر ش��ده از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای 
مجوز الزم از طرف بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران هستند ج-وجه نقد واریز به شماره حساب 

14321/79 نزد بانک مرکزی به نام شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور.
4-برآورد هزینه اجرای کار )ریال(: 2/700/000/000 ریال )دومیلیارد و هفتصد میلیون ریال(

5-مدت و محل اجرا: 1 ماه )یک ماه شمسی(، استان فارس، شهرستان شیراز
6-زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری )از ساعت 8 الی 16:30( از تاریخ 92/6/5 لغایت 92/6/10

7-آدرس دریافت اس�ناد: مهندسین مشاور امکو به آدرس: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان 
خردمند شمالی، پالک 87 تلفن: 88309118-19، 88826269

8-مدارک مورد نیاز جهت ش�رکت در مناقصه: داشتن نمایندگی یا لیسانس از شرکتهای 
تولیدکنن�ده، س�ابقه انج�ام کار، داش�تن مصالح، امکان�ات، ماش�ین آالت، نیروهای 
متخصص مورد نیاز و تاییدیه های اخذ شده جهت پروژه های مشابه و همچنین داشتن 

بیمه و گارانتی و تضمین کیفیت محصول به مدت 36 ماه و ارائه خدمات پس از فروش 
و فی�ش بانک�ی واریز به حس�اب 108/14 خزانه داری کل بانک مرکزی به نام ش�رکت 

توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به مبلغ 300/000 ریال )سیصدهزار ریال(
9- آدرس محل تسلیم پیشنهادها: تهران- خیابان ولیعصر)عج(- ابتدای اتوبان نیایش- مجموعه ورزشی 
انقالب- ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی دبیرخانه می باشد و رسید اسناد را دریافت نمائید.

10-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخه 92/6/25 می باشد.
11-زمان بازگش�ایی پاکات: پیش��نهادهای واصله در س��اعت 11روز سه شنبه مورخه 92/6/26 در 
کمیس��یون مناقصه در محل دفتر مدیرعامل محترم شرکت توس��عه )مجموعه ورزشی انقالب( باز و 
خوانده می ش��ود، پس از بازگشایی پاکت های )الف و ب( و بررسی مدارک ذکر شده در بند 9، مراتب 
جهت ارزیابی فنی و بررس��ی به کمیسیون فنی و بازرگانی ارجاع می گردد و حداکثر تا مدت 15 روز 
پس از بازگشایی پاکات براساس صورتجلسه کمیسیون فنی وبازرگانی زمان بازگشایی پاکات)ج( کتباً 
به پیش��نهاددهندگان اعالم می گردد. به پیشنهادهای فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی 

که بعد از موعد مقرر در بند 11 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* بازگشایی پاکتها با پیشنهاد یک مناقصه گر نیز انجام خواهد شد.

* هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه است.
* درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.

http://iets. mporg.ir پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات *
www.tanavar.irشرکت توسعه و نگهداری  اماکن ورزشی کشور *

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره 92/05/152- ف 

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
م الف 2249 معاون فنی و مهندسی

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

سازمان: شرکت حمل و نقل ریلی رجاء
موضوع مناقصه: نظارت بر آماده سازی و تجهیز رستوران 

و کوپه سرویس قطارها در ایستگاه راه آهن تهران
محل دریافت اس�ناد: ته��ران- خیابان کریم خان زند- 
نبش خیابان سنائی- پالک 105- طبقه دوم- اتاق 207- 

گروه قراردادهای اجرایی
مهلت دریافت اس�ناد: تا پایان وقت اداری روز ش��نبه 

92/6/9
مهلت تکمیل و عودت اسناد: حداکثر تا ساعت 14:30 

روز شنبه 92/6/16
مح�ل ع�ودت و تحوی�ل اس�ناد: ته��ران- خیاب��ان 
کریم خان زند- نبش خیابان س��نایی- پالک 105- طبقه 

دوم- اتاق 207- گروه قراردادهای اجرایی
زمان تشکیل جلسه مناقصه: ساعت 15:30 روز شنبه 

92/6/16
می�زان س�پرده ش�رکت در مناقص�ه: 3 درصد مبلغ 
پیش��نهادی )ضمانتنامه بانکی یا چک تضمینی بانکی در 

وجه شرکت حمل و نقل ریلی رجاء(
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ 100/000 
ریال به حس��اب ش��ماره 0108884965005 بانک ملی 
ایران شعبه انبار توشه کد 813 به نام درآمد شرکت حمل 
و نقل ریلی رجاء )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی 

ایران(
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج 

است.
برای کسب اطالعات بیشتر مراجعه شود به سایت

WWW.Raja.ir
شرکت حمل و نقل

 ریلی رجاء

آگهی مناقصه شماره 92/9

م الف 2261

شرکت حمل و نقل ریلی رجاء
سهامی خاص- شماره ثبت: 128209

انا هلل و انا الیه راجعون 

جناب آقای طارمی
درگذش��ت خواهر مکرمه جنابعال��ی را از طرف خود و کارکنان دفتر 
مق��ام معظم رهبری به جنابعالی تس��لیت می گویم. از خداوند متعال 
برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای جنابعالی و سایر بازماندگان 

صبر و اجر مسئلت می کنم.
محمدی گلپایگانی

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

سال هفتادو دوم q  شماره q 20576  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( سه شنبه5 شهریور q  1392 19 شوال q  1434 27 آگوست2013

خبر ویژه
یادداشت روز

* در حمله نیروهای رژیم صهیونیستی به اردوگاه قلندیا در جنوب شهر رام اهلل دستکم 3 فلسطینی شهید و 20نفر 
دیگر مجروح شدند.

* نیروهای اسرائیلی به بهانه بازداشت یک جوان فلسطینی به این اردوگاه حمله و با فلسطینیان درگیر شدند.
* نظامیان صهیونیست به سمت جوانان فلسطینی گلوله جنگی شلیک کردند.

* منابع پزشکی: حال برخی از مجروحان فلسطینی وخیم است.                                             صفحه آخر

رحمانی فضلی:

سلیقه های سیاسی قابل احترامند
ولی سیاسی کاری در وزارت کشور ممنوع!

* یک روزنامه چاپ آن��کارا از آمادگی ترکیه برای 

حمله نظامی به سوریه خبر داد.

* 48 ش��هید و 100 مجروح در انفجارهای 4 شهر 

عراق.

* اعتراض 2000 نفر از مس��ئوالن اخوان در زندان 

نظامیان مصر.

* 16 نیروگاه هسته ای در عربستان احداث می شود.

صفحه آخر

در واکنش به حمله احتمالی نظامی

بشار اسد: جهان بداند
سوریه به عروسک غربی ها تبدیل نمی شود

* معاون برنامه ریزی رئیس جمهور: یارانه پردرآمدها 

در فاز دوم هدفمندی قطع می شود.

* انتقاد یک اقتصاددان از اظهارات ارزی رئیس کل 

جدید بانک مرکزی.

* بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 1500 پروژه 

گازرسانی در هفته دولت.

* رئیس اتحادیه: اقتصادی نبودن تولید و نداشتن 

برنامه کشت علت گرانی سیب زمینی است.صفحه4

وزیر راه و شهرسازی:

پس انداز و افزایش وام بانک ها
تنها راه خانه دار شدن مردم است

درگیری خونین فلسطینی ها با نظامیان صهیونیست در رام اهلل

* وزیر کشور در گردهمایی کارکنان وزارت کشور: انقالب اسالمی امکان رشد را برای 
همه نیروها بدون هرگونه وابستگی جناحی و قبیله ای فراهم کرده است.        صفحه10 صفحه2 صفحه2

آتش تکفیری ها در منطقه
دامن حامیان آنها را خواهد گرفت

رهبر انقاب در دیدار پادشاه عمان تاکید کردند

* س��لطان قابوس پادش��اه عمان پی��ش ازظهر روز گذش��ته با حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم انقالب دیدار و گفت وگو کرد.

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: متاسفانه با حمایت برخی کشورهای 
منطقه، یک گروه تکفیری ش��کل گرفته که با همه گروه های مس��لمان 
درگیر اس��ت اما حامیان این جریان باید بدانند که این آتش، دامان آنها 

را نیز خواهد گرفت.
* ش��رایط منطقه در معرض بحران اس��ت و علت اصلی آن دخالت های 

گوناگون از بیرون منطقه است.
* رژیم فاسد صهیونیستی که مورد حمایت همه جانبه آمریکاست با دارا 
بودن انبارهای گس��ترده سالح های کش��تار جمعی تهدیدی جدی برای 

منطقه است.
* منطق��ه نیازمند امنیت عمومی اس��ت و این ه��دف مهم تنها با اعالم 
ممنوعیت واقعی سالح های کشتار جمعی در منطقه، محقق خواهد شد.

* در این دیدار که حجت االس��الم والمس��لمین حس��ن روحانی رئیس 
جمهور نیز حضور داش��ت، پادش��اه عمان روابط دو کش��ور را با توجه به 

پیوندهای تاریخی و فرهنگی بسیار خوب توصیف کرد.
* سلطان قابوس: در مذاکرات با رئیس جمهور ایران زمینه های گسترش 
بیشتر روابط در بخش های مختلف از جمله اقتصادی، ترانزیتی و به ویژه 
در حوزه گاز بررسی شد.                                               صفحه3

* محمدجواد ظریف در دیدار جفری فلتمن: س��ازمان 
ملل تنها نهادی اس��ت که می تواند با حمایت و کمک 
کشورهای موثر در منطقه، ثبات و آرامش را به منطقه 

بازگرداند.
* جمهوری اسالمی ایران از همه ظرفیت و توان خود 
در راس��تای حف��ظ و تقویت صلح، ثب��ات و امنیت در 

منطقه استفاده خواهد کرد.

* توس��عه افراط گرای��ی ب��ه مرزهای منطق��ه محدود 
نخواهد ماند و آثار و تبعات آن به دیگر مناطق جهان و 

کشورهای غربی کشیده خواهد شد.
* ایران به کارگیری س��الح های شیمیایی از سوی هر 

جریان و کشوری را قویا محکوم می کند.
* تنها راه حل بحران سوریه، راهکار سیاسی است.

صفحه2

ظریف در دیدار با فرستاده بان کی مون:

سازمان ملل با حمایت کشورهای موثر
آرامش را به منطقه بازگرداند

* بیلبوردهای هشدار در ورودی شهر رشت!
* زیباکالم: مجلس به تصادفی فتنه رأی نمی دهد!

آنقدر آرامش بخش بود که
 نگو و نپرس!

معامله مصالحه 
با محارب ؟! 


