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عنوان مناقصه: تأمین خاک نباتی ناحیه صنعتی آوج
1- نام و نش�انی مناقصه گزار: ش��رکت شهرکهای صنعتی اس��تان قزوین واقع در: 

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

3- کمیت خدمات: تهیه و حمل و پخش و تس��طیح 5000 تن خاک نباتی و 500 
تن خاکبرداری و حمل آن به محل تخلیه مجاز و تسطیح 3000 مترمربع

4- کیفیت خدمات: خاک نباتی می بایستی از قشر رویه منابع تأمین گردد به طوری 
که دارای قابلیت کشت و باروری الزمه باشد و نسبت ریزدانه و درشت دانه آن متناسب 
برای ایجاد فضای سبز و پرورش گل و بوته باشد و بدین لحاظ ضروری است که نمونه 

و منابع تأمین آن به تصویب کارفرما رسانیده شود.
5- نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی، پرداخت نقدی، انواع اوراق مشارکتی

6- مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: 15/000/000 ری��ال )پانزده میلیون ریال( 
اعتبار تا تاریخ 92/10/13 

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 حساب 
درآمدهای عمومی ش��رکت شهرکهای صنعتی اس��تان قزوین در بانک ملت به شماره 

حساب جام69467032/86 )از طریق کارت خوان در محل شرکت میسر است(
9- مهلت دریافت اسناد: از روز دوشنبه مورخ 92/6/25 تا روز دوشنبه مورخ 92/7/1

10- جلس�ه هماهنگی با مناقصه گران: معاونت عمران و محیط زیس��ت شرکت در 
ساعت 14/30 روز سه شنبه 92/7/2

11- مهلت تسلیم پیشنهادها: از روز سه شنبه مورخ 92/7/2 تا روز شنبه مورخ 92/7/13
12- تاریخ و محل گش�ایش پیش�نهادات: دفتر معاونت عمران و محیط زیست در 

ساعت 16:30 روز شنبه 92/7/13
13- مبلغ برآورد: 573/201/120 ریال اس��ت که با اس��تفاده از فهرست بهای ابنیه 
س��ال 1392 ب��رآورد گردیده و پیش��نهاد قیمت به صورت مقط��وع و  به ازای هر تن 

خاک نباتی می باشد.
14- مدت قرارداد: 60 روز

15- محل اجرای پروژه: ناحیه صنعتی آوج واقع در کیلومتر 2 جاده آوج به همدان
16- ش�رایط شرکت کنندگان: پیمانکار می بایس��تی دارای رتبه حقوقی یا حقیقی 
باشد و صورت جلسه تحویل یک قرارداد مشابه از نظر ریالی را ارائه نماید که پیمانکار 
راس��ا با دستگاههای اجرایی )طبق تعریف ماده 5 قانون خدمات کشوری( در مدت 5 

سال گذشته منعقد نموده باشد بانضمام رضایتنامه از دستگاه اجرایی مربوطه 
17- سایت اینترنتی و تلفن تماس: www.qazviniec.ir و 0281-3354590

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 12/92/ش )نوبت اول( شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

عنوان مناقصه: زیرسازی و آسفالت بخشی از خیابانهای شهرک صنعتی لیا
1- نام و نش�انی مناقصه گزار: ش��رکت شهرکهای صنعتی اس��تان قزوین واقع در: 

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

3- کمیت خدمات: خاکبرداری 3100 مترمکعب، مخلوط ریزی )سابگرید( 1600 مترمکعب، 
تراکم الیه زیر اس��اس موجود 3000 مترمکعب، الیه زیر اس��اس جدید 500 مترمکعب، الیه 
اساس 1300 مترمکعب، آسفالت 1470تن، تک جدول 400متر طول و جوی جدولی 350متر

4- کیفی�ت خدمات: 1-خاکب��رداری و لجن برداری به عمق حدود 60س��انتیمتر و 
زیرس��ازی با مخلوط رودخانه در الیه های 30 س��انتیمتری و با تراکم: الیه اول ٪90- 

الیه دوم 95٪- الیه سوم 100٪ به روش آشوی اصالح شده
2-اجرای الیه ساب بیس به ضخامت 20سانتیمتر و با تراکم 100٪ به روش آشوی اصالح شده
3- اجرای الیه بیس به ضخامت 15سانتیمتر و با تراکم 100٪ به روش آشوی اصالح شده
4- تهیه و پخش قیر پرایمکت به میزان حداقل 1/2 کیلوگرم در مترمربع جهت اجرای آسفالت

5-تهی��ه و حمل و پخش و تراکم قش��ر آس��فالت بیندر به ضخامت 7س��انتیمتر و یا 
دانه بندی صفر تا 19میلیمتر

6- اح��داث جوی با جداول 15*50*50 پیش س��اخته ب��ه مقاومت kg/cm ،280 و 
دانسیته حداقل kg/m3 2300 بتن ریزی مگر به عیار kg/m3 150 و بتن پشت بند 

به عیار kg/m3 250 و بتن کف جوی به عیار kg/m3 300 به صورت لیسه ای
5- نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی، پرداخت نقدی، انواع اوراق مشارکتی

6- مبلغ تضمین ش�رکت در مناقص�ه: 47/000/000 ریال )چهل و هفت میلیون 
ریال( اعتبار تا تاریخ 92/10/13 

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 حساب 
درآمدهای عمومی ش��رکت شهرکهای 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 دوشنبه مورخ 92/6/25 تا روز دوشنبه مورخ 92/7/1

10- جلس�ه هماهنگی با مناقصه گران: معاونت عمران و محیط زیس��ت شرکت در 
ساعت 14/30 روز سه شنبه 92/7/2

11- مهلت تسلیم پیشنهادها: از روز سه شنبه مورخ 92/7/2 تا روز شنبه مورخ 92/7/13
12- تاریخ و محل گش�ایش پیش�نهادات: دفتر معاونت عمران و محیط زیست در 

ساعت 16:30 روز شنبه 92/7/13
13- مبلغ برآورد: 2/596/413/102 ریال اس��ت که با اس��تفاده از فهرست بهای راه و باند 

سال 1392 و براساس بخشنامه تجمیع تعیین گردیده است.
14- مدت قرارداد: 6 ماه

15- محل اجرای پروژه:کیلومتر 14 جاده قزوین به بوئین زهرا، شهرک صنعتی لیا
16- ش�رایط ش�رکت کنندگان: دارا بودن حداقل رتبه 5 راه از معاونت برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی و ارائه حداقل یک صورتجلس��ه تحویل پروژه راه با مقادیر مش��ابه 
برآورد این مناقصه به لحاظ حجمی یا ریالی که طی پنج سال اخیر راسا با دستگاههای 

اجرایی منعقد نموده و ارائه حداقل یک رضایتنامه از دستگاه اجرایی مربوطه
17- سایت اینترنتی و تلفن تماس: www.qazviniec.ir و 0281-3354590

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 11/92/ش )نوبت اول( شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

دانش�گاه عل�وم پزش�کی و خدم�ات بهداش�تی درمان�ی 
شهید بهش�تی )دانش�کده دندانپزشکی( براس��اس ضوابط و 
دس��تورالعملهای وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، جهت 
آزمون دوره تکمیلی تخصصی ش��هریور 92 در رش��ته های مذکور 

دستیار می پذیرد:
ثبت نام: از تاریخ 92/6/23 لغایت 92/6/27 در محل دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی و مدیریت تحصیالت تکمیلی می باشد.
امتحان کتبی: 92/6/30

امتحان شفاهی و عملی: 92/6/31 
تاریخ ثبت نام پذیرفته ش��دگان و شروع دوره آموزشی متعاقبا اعالم 

می گردد.
ظرفی�ت دوره: رش��ته های بیول��وژی دهان 2 نفر- دندانپزش��کی 

بیمارستانی 1 نفر- پرستو ایمپلنت 2 نفر- پریوایمپلنت 2 نفر
الزم ب��ه ذکر اس��ت که ط��ول دوره مذکور حداقل یکس��اله بوده و 
حداکثر 18 ماه می باش��د. اولویت پس از قبولی در ش��رایط یکسان 

با اعضای هیئت علمی دانشکده های دندانپزشکی کشور می باشد.
- شروع دوره منوط به پرداخت شهریه می باشد.

 Power point آزمون به زبان فارس��ی و انگلیس��ی با نرم اف��زار -
برگزار می گردد.

- رش�ته های پیش نی�از: بیماریه��ای ده��ان و ف��ک و صورت- 
دندانپزشکی کودکان- پروتزهای دندانی و پریودانتیکس می باشد.

مدارک مورد نیاز: 
1- ارائ��ه فتوکپی حکم اس��تادیاری )رس��می قطعی و یا رس��می 

آزمایش��ی، پیمان��ی و ی��ا ق��راردادی( جهت اعض��ای هیئت علمی 
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

2- فتوکپی دانش��نامه تخصصی و کپ��ی اتمام کلیه تعهدات قانونی 
دوره تخصص

3- 2 سری فتوکپی شناسنامه از تمام صفحات
4- 5 قطعه عکس 4×3

5- 2 س��ری فتوکپ��ی کارت پایان خدمت و ی��ا معافیت دائم برای 
آقایان

6- داوطلب��ان باید پیش از ش��روع امتحان،  CV خود را به آموزش 
دانشکده دندانپزشکی تحویل نمایند.

7- مبلغ 600000 ریال به حس��اب ش��ماره 2137879018006 
معاونت آموزشی دانشگاه نزد شعبه بانک رفاه کارگران کد 196

آدرس: تهران- بزرگراه ش��هید چمران- اوین- جنب بیمارس��تان 
آیت ا... طالقانی- دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
شهید بهشتی- ساختمان شماره یک- طبقه اول )اداره کل آموزش 

و تحصیالت تکمیلی( اتاق 112
ش��ایان ذکر است کلیه اطالعات فوق در س��ایت دانشگاه به آدرس 
الکترونیک��ی www.Amoozesh,sbmu.ac.ir قاب��ل روی��ت 

می باشد.

 آگهی پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی 
)فلوشیپ( دندانپزشکی 

رشته: بیولوژی دهان، دندانپزشکی بیمارستانی، 
پرستو ایمپلنت- پریو ایمپلنت

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
م الف 2432

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی شهید بهشتی

ش�رکت گاز استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه گازرسانی به روستاهای 
بستک را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای و انعقاد قرارداد، به پیمانکار 

واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید:
1. موض�وع مناقص�ه: تهی��ه مصالح و اج��رای حدود 39 کیلومتر ش��بکه 
پلی اتیلن و فوالدی جهت گازرس��انی به روس��تاهای بستک )گودگز، مردنو، 

شیخ حضور و فتوییه(
2. مدت قرارداد: 300 روز تقویمی می باشد.

3. نوع و مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر به 
مبلغ 111.000.000 ریال

4. نام و نش�انی مناقصه گزار: ش��رکت گاز اس��تان هرمزگان به نش��انی: 
بندرعباس- بلوار گاز- شهرک فجر- شرکت گاز استان هرمزگان

5. تاری�خ تحوی�ل و بازگش�ت اس�ناد ارزیاب�ی کیفی پیمان�کاران: 
مناقصه گران بایس��تی حداکثر دو هفته پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی 
نسبت 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��رکتهایی که حائز حداقل امتیاز طبق 

اسناد ارزیابی کیفی جهت شرکت در مناقصه شده باشند خواهد رسید.
7. ش�رکتها می توانند با مراجعه به س�ایت های پایگاه ملی مناقصات 
و ش�رکت گاز اس�تان هرمزگان به نش�انی ذیل و یا مراجعه حضوری 

فرمهای ارزیابی را دریافت نمایند.
8. م�دت اعتبار پیش�نهادها 90 روز تقویمی از تاریخ عودت اس�ناد 

مناقصه که در فراخوان ذکر شده است می باشد.
9. پیمانکاران بایس�تی دارای کد اقتصادی و شناس�ه ملی اش�خاص 

حقوقی ایرانی باشند.
10. هزینه آگهی روزنامه ها، بعهده برنده مناقصه می باشد.

11. حداقل رتبه قابل قبول جهت ش�رکت در مناقصه رتبه 4 )چهار( 
تأسیسات و تجهیزات یا 5 )پنج( نفت و گاز و یا 5 )پنج( آب می باشد.
مناقصه گران می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به س��ایت پایگاه ملی 
مناقصات به آدرس http:iets.mporg.ir و یا س��ایت شرکت گاز استان 
هرم��زگان ب��ه آدرس http:www.nigc-hpgc.ir و ی��ا حض��وری ب��ه 
نش��انی ش��رکت )ردیف4( دفتر امور حقوقی و قراردادها مراجعه و یا با تلفن 

07612194064 تماس حاصل نمایند.
روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 
)ارزیابی کیفی(

مناقصه شماره: 1.336.414
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان هرمزگان
)سهامی خاص( نوبت دوم

ب��ه موجب صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه و 

هیئت مدیره م��ورخ 92/2/31 که در تاریخ 92/3/1 واصل 

گردی��د آقای مس��عود محمدی��ان نمینی به ش��ماره ملی 

0033315116 به س��مت بازرس اصل��ی و آقای علی اکبر 

جهانگیری دش��ت ارژنه به ش��ماره مل��ی 2299580387 

به س��مت بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب 

گردیدند. اعض��ای هیئت مدیره به مدت دو س��ال به قرار 

ذی��ل تعیین گردیدن��د: آقای مرتضی گیتی نما به ش��ماره 

ملی 0043207049 به س��مت رئیس هیئت مدیره، آقای 

علی زاه��دی به ش��ماره ملی 1284423239 به س��مت 

نائ��ب رئیس هیئت مدی��ره، آقایان فرهاد س��ماعی نژاد به 

شماره ملی 1284438287، سامان سماعی نژاد به شماره 

مل��ی 1288995946، ماه��ان گیتی نم��ا به ش��ماره ملی 

0450145050 ب��ه س��مت اعضای هیئ��ت مدیره و آقای 

علی س��ماعی نژاد به شماره ملی 1288951728 به سمت 

مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره. امضای کلیه اوراق 

ع��ادی و مکاتب��ات اداری و اموری که تعهد مالی نداش��ته 

باش��د با امض��ای مدیرعامل و یا هر ی��ک از اعضای هیئت 

مدیره منفردا و امضای اوراق رسمی و بهادار از قبیل چک، 

سفته، برات، قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضای 

مدیرعام��ل و یا رئیس هیئت مدیره و ی��ک نفر از اعضای 

هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی 
زرین دشت سهامی خاص
 به شماره ثبت 9390

 و شناسه ملی 10100391600

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

خلقتم للبقا ال للفنا
دکت�ر  و خودس��اخته  عالیق��در  نویس��نده  ارتح��ال 
عبدالمحم�د آیتی که ش��مع وج��ودش چراغ 
فروزانی بود برای هدایت هزاران انسانهای سرگشته، دفتر 
نش��ر با افتخار، کتابهای نفیس نهج البالغه امیرالمومنین 
علیه السالم و صحیفه سجادیه اثر و تالیف معظم له را چاپ 
و منتشر کرد، رضوان الهی و مغفرت رحمانی نصیبش باد.
این ضایعه جبران ناپذیر را به جامعه علم و ادب ایران و به 
فرهیختگان ب��ه ویژه مقام معظم رهبری و بیت محترم و 

فضیلت پرورش تسلیت و تعزیت می گوئیم.
دفتر نشر فرهنگ اسالمی

مجل��ه هفتگ��ی کیهان 
ورزش��ی حاوی مطالب 
آخری��ن  و  خواندن��ی 
خبرها از ورزش ایران و 
جهان، تحلیل، گزارش، 
مصاحبه روز شنبه )23 
سراس��ر  در  ش��هریور( 
در  شد.  منتش��ر  کشور 

این شماره می خوانیم:
* کش��تی در المپی��ک 
)چش��م انداز  اما...!  ماند 
هفت��ه(، گفت وگ��و ب��ا 

محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، کشتی در المپیک 
ادامه می دهد، گزارش مس��ابقات ش��طرنج، کاراته، دوومیدانی، 
بس��کتبال، مرور نتای��ج لیگ برتر فوتبال ای��ران، گزارش کامل 
از مس��ابقات فوتبال راهیابی به ج��ام جهانی در مناطق مختلف 

جهان و...
پوستر: سایپای البرز، سجاد شهباززاده، تیم ملی آرژانتین و تیم 

ملی ایتالیا

مجله کیهان ورزشی منتشر شد

بسم اهلل الرحمن الرحیم
محضر رهبر عزیز و گرانقدرم 

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )مدظله العالی(
باعرض سالم و ادب

حقیر پیوسته شرمنده کوتاهی در توفیقاتی هستم که خداوند سبحان 
از برکت انقالب و اعتماد حضرتعالی مرا از آن بهره مند نموده است.

اگرچه بیش از بیس��ت س��ال اس��ت که هم��واره از لط��ف و محبت 
بزرگوارانه رهبرم برخوردارم اما پیوس��ته در حس��رت جبران حقیقی 

آن در شرمندگی به سر می برم.
امید به آن دارم که خداوند منان با توفیق جان باختن در این راه با عظمت، 

فرصت جبران شرمساری ام را عطا فرماید.
برهمگان واضح اس��ت عنایات بزرگوارانه حض��رت عالی که هیچگاه 
خود را الیق و شایسته آن ندانسته ام، از باب تذکر و تأکید بر ارزش ها 

و برجستگی مجاهدت در راه خداست.
پی��ام محبت آمیز آن رهبر فرزانه، مرهمی بر مصیبت غیرقابل جبران 
از دس��ت دادن مادری اس��ت که چه بس��ا هر حادثه مادی و معنوی 
را بت��وان ب��ا توفیقاتی عالج نمود اما از دس��ت دادن پدر و مادر تنها 

خسارت جبران ناپذیر این عالم است.
خداون��د را ش��اکرم که ما را از توفی��ق مادری بهره من��د نمود که با 
مراقبت ش��صت س��اله در برگزاری روضه امام حس��ین)ع( و مجالس 
اهل بی��ت )علیهم الس��الم( به رغم فق��ر دوران گذش��ته و محافظت 
هفتاد ساله بر لقمه حالل و رد زکات در داشتن و نداشتن و عشق به 
امام)ره( که همه آنها را در عش��ق به آن رهبر بزرگوار خالصه نموده 

بود؛ منشأ افتخار ابدی ما گردید.
از خداوند متعال برای آن رهبر بی بدیل و سکان دار حقیقی عالم اسالم 

آرزوی طول عمر، توفیق، سربلندی و سالمتی روزافزون می نمایم.
کوچکترین سربازتان

قاسم سلیمانی

سال هفتادو دوم q  شماره q 20590  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  شنبه 23 شهریور q  1392 8 ذیقعده q  1434 14 سپتامبر2013

خبر ویژه
یادداشت روز

* 4 شبه نظامی مسلح پس از ورود به محوطه کنسولگری آمریکا در شهر هرات، به مدت 3 ساعت با نظامیان 
آمریکایی درگیر شدند.

* در این حمله هر 4 مهاجم به همراه 2 نظامی افغان کشته و 21 نفر دیگر مجروح شدند.
* 4 نظامی آمریکایی در میان مجروحان این حادثه هستند.

* طالبان مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.                                                                صفحه آخر

* بش��ار اس��د: تهدیده��ا ادامه یابد س��الح های 

شیمیایی را تحویل سازمان ملل نخواهیم داد.

* مراسم تشییع پیکر شهید 20 ساله به اعتراض 

علیه آل خلیفه تبدیل شد.

* آغاز تظاهرات یک هفته ای مردم مصر دراعتراض 

به سرکوب طرفداران مرسی.

* تداوم درگیری ها با پلیس ش��یلی در س��الگرد  

کودتای ژنرال پینوشه.                   صفحه آخر

با جنایتکار خواندن رئیس اسبق سیا

دانشجویان دانشگاه نیویورک
دیوید پترائوس را »هو« کردند

* مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران: 

هما امس��ال 47 پرواز حج تمتع دارد که 28 پرواز به 

مدینه و 19 پرواز به مقصد جده صورت می گیرد.

* اعزام حجاج تا تاریخ 17 مهرماه ادامه خواهد داشت.

* آخوندی: نگفته بودم برای خرید مسکن تسهیالت 

مستقیم داده می شود.

* وزارت صنعت: علی رغم افزایش قیمت خرید گندم، 

نان گران نمی شود.                                  صفحه4

صبح امروز از فرودگاه مهرآباد انجام شد

آغاز پرواز 
زائران خانه خدا

حمله شبه نظامیان مسلح به کنسولگری آمریکا در هرات

گزارش روز کیهان

تصویر شهدای انقالب
همکالسی امسال دانش آموزان

* پدر یک دانش آموز: اگر نگران بچه ها هستیم باید فکری به حال این 
تبلیغات گس��ترده غربی کنیم که بر روی تمامی لوازم التحریر بچه ها و 

اغلب دفترهای مشق وجود دارد.
* یک فروش��نده لوازم التحریر: با فرهنگ س��ازی و کمک رسانه ها باید 
نماده��ای ملی، دین��ی و انقالب��ی را جایگزین تصاویر غرب��ی بر روی 
لوازم التحریر دانش آموزان کرد.                                      صفحه 5

* آیت اهلل موح��دی کرمانی امام 
جمع��ه موق��ت ته��ران: دولت نه 
عصای موس��ی دارد و نه ید بیضا، 
اما الحمدهلل این دولت کلید دارد 
و باید کلید خ��ود را به کار اندازد 
و مشکل سرسام آور گرانی را حل 

کند.

خطیب جمعه تهران:

دولت با »کلید« خود 
قفل مشکالت اقتصادی را باز کند

* دول��ت با ارس��ال بخش��نامه 
ب��ه اداراتی که از بودجه کش��ور 
اس��تفاده می کنن��د بای��د برای 
)کارمندانش��ان(  رعایت حجاب 

برنامه ریزی کند.
* مس��ئوالن باید ب��ه دقت، 
پیرو والیت باش��ند و فرامین 
ایش��ان را م��و به م��و پیاده 

کنند.    
 صفحه3  

* رئیس جمهور در اجالس شانگهای: فاجعه انسانی سوریه تنها از مسیر 
سیاسی و گفت وگو میان دولت و مخالفان و بدون دخالت نظامی خارجی 

قابل حل است.
* جمهوری اسالمی ایران مخالف تولید، نگهداری و بکارگیری سالح های 

شیمیایی است.
* تسلیح گروه های تکفیری به سالح های شیمیایی بزرگترین خطر برای 

امنیت منطقه است.
* ایران عدم اش��اعه سالح های هسته ای را برای صلح و ثبات بین المللی 

ضروری می داند.
* روحانی در دیدار با پوتین: ابتکار شما در بحران سوریه این امید را به 

وجود آورد که منطقه از جنگی دیگر دور شود.
* پوتین: روسیه به ایران به عنوان یک همسایه خوب نگاه می کند.

* روحانی در دیدار با رئیس جمهور چین: ایران و چین در زمینه مسائل 
منطقه ای و از جمله بحران سوریه با هم اشتراک نظر دارند.

* روحان��ی همچنین در حاش��یه اجالس ش��انگهای با روس��ای جمهور 
افغانس��تان، قزاقس��تان، قرقیزس��تان، وزیر خارجه هند و ایرانیان مقیم 

بیشکک دیدار و گفت وگو کرد.
* رئیس جمهور و هیئت همراه عصر دیروز پس از شرکت و سخنرانی در 
اجالس شانگهای به کشور بازگشت.                                    صفحه10

روحانی: تکفیری ها با سالح شیمیایی
امنیت منطقه را به خطر انداخته اند

با اعتراض به قدرت های غربی در اجالس شانگهای

صفحه2  صفحه2  

دیکتاتورهای 
کوچولو !

اصالح طلبان کاری کردند
که صفت فاشیست به آنها بچسبد
* نیویورک تایمز: حتماً باید سفیر آمریکا در سوریه نیز کشته شود؟!

* مافیای اصالح طلب وارد می شود!


