
مؤسسه ای اقتصادی در نظر دارد 
تعداد قابل توجهی وسائط نقلیه قابل 
شماره گذاری و اوراقی خود را به شرح 
و تاریخ ذیل از طریق حراج حضوری به 

صورت نقدی به فروش برساند.
متقاضیان محترم بایستی 20٪ قیمت 

پیشنهادی را در زمان خرید، بصورت نقدی و یا 
چک تضمینی پرداخت نمایند.
þانواع موتورسیکلت

زمان و محل بازدید
روز یکشنبه و دوشنبه مورخ 24 و 1392/6/25 

ساعت 9 الی 16
üلواسان، خیابان کمربندی- خیابان چناربن3-

زمان و مکان برگزاری حراج
سه شنبه مورخ 1392/6/26 ساعت 10 صبح

Eلواسان، بلوار امام)ره(، بلوار فرهنگ،
Fکانون پرورش فکری 
تلفن تماس(

26541987E- داخلی 104-115-114
م الف 2562

حراج حضوری وسائط نقلیه

مؤسس�ه ای اقتصادی درنظر دارد تعدادی خودرو س��بک و 
سنگین بشرح ذیل را از طریق حراج حضوری بفروش برساند:

قاب��ل توجه اینکه متقاضیان بایس��تی 20٪ مبل��غ خرید را به 
صورت نقدی یا چک تضمینی یا پرداخت از طریق کارت خوان 

بانکی همزمان با خرید در محل حراج پرداخت نمایند.
***

زمان و آدرس محل بازدید:
یکشنبه 1392/6/24 ساعت9 تا12

انب�ار فج�ر: بزرگ��راه فت��ح )ج��اده قدی��م ک��رج(- میدان 
شیرپاستوریزه- ضلع جنوب غربی

انبار آزادی: جاده مخصوص کرج، خیابان شیش��ه مینا، جنب 
***شهرک فرهنگیان

زمان و آدرس برگزاری حراج:
دوشنبه 1392/6/25 ساعت 15 تا 18

انب�ار فج�ر: بزرگ��راه فت��ح )ج��اده قدی��م ک��رج(- میدان 
شیرپاستوریزه- ضلع جنوب غربی

تلفن: 66802212

آگهی حراج حضوری

* دو دستگاه کامیون بنز 1843 آکتروس
*یک دستگاه کامیونت بادسان

* یک دستگاه میدی باس نیوباس
* یک دستگاه سواری پژو 206

$
)موجود در انبار آزادی(

* دو دستگاه ون نیسان
* یک دستگاه تویوتا اکو

s350 یک دستگاه سواری بنز *
* یک دستگاه سواری اپل آسترا

* یک دستگاه سواری اپل وکترا )اوراقی(
$

)موجود در انبار فجر(

م الف 2564

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 دوم( 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 
شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوینشماره 11/92/ش )نوبت دوم(

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه اجرای سیاست های تشویق و توسعه خوداظهاری مالیات، بر پایه احترام و اعتماد 
متقاب��ل و با اس��تفاده از تجربیات حاصله در نظ��ر دارد در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مس��تقیم اظهارنامه مالیاتی 
عملکرد س��ال 1392 مودیان محترم منابع مالیات بر درآمد اجاره امالک و همچنین مالیات بر درآمد صاحبان مش��اغل 
موضوع مواد 95 و 96 قانون مالیاتهای مستقیم به استثنای ردیف های 1 الی 7 و 12 بندالف ماده 96 قانون مزبور که به 
موقع تس��لیم نموده باش��ند را با رعایت شرایط زیر بدون رس��یدگی قبول نموده و تعدادی از آنها را به طور نمونه گیری و 

طبق مقررات مورد رسیدگی قرار دهد:
الف- قبول اظهارنامه مالیات بردرآمد اجاره امالک، منوط به تکمیل جداول اظهارنامه مربوط خواهد بود.

ب- قبول اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل فوق الذکر منوط به رعایت موارد زیر خواهد بود:
1- صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب موضوع مواد 95 و 96 قانون مالیاتهای مستقیم بایستی دفاتر روزنامه و کل 

و یا درآمد و هزینه )دفتر مشاغل( را حسب مورد تحریر و اظهارنامه تسلیمی بر مبنای آن تنظیم شده باشد.
2- ترازنامه و حساب سود و زیان، حساب درآمد و هزینه )که براساس دفاتر تنظیم می شود( و یا خالصه وضعیت درآمد 

و هزینه حسب مورد تکمیل شده باشد.
3- مودیانی که اظهارنامه مالیاتی آنها طی 5 سال متوالی اخیر )عملکرد سال های 1387لغایت 1391( در اجرای مقررات 
تبصره 5 ماده 100 و یا خوداظهاری موضوع ماده 158 قانون مالیاتهای مس��تقیم بدون رس��یدگی مورد قبول واقع ش��ده 

است برای عملکرد سال 1392 مشمول خوداظهاری نخواهند بود.
تذکر: 

الف- مشمولین ثبت نام برای تخصیص شماره اقتصادی در صورت عدم ثبت نام از معافیت مالیاتی برخوردار نخواهند بود.
ب- مشمولین استفاده از سامانه های فروشگاهی )صندوق مکانیزه فروش( در صورت عدم نصب و استفاده از سامانه مذکور 

از معافیت مالیاتی برخوردار نخواهند بود.

اطالعیه مهم
 سازمان امور مالیاتی کشور

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور م الف 2471

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

شماره ردیف
موضوع مناقصهفراخوان

مبلغ سپرده 
تضمین شرکت 
در مناقصه)ریال(

مدت 
اجرای کار

مبلغ برآورد 
اولیه )ریال( 

رشته
 و گروه 
پیمانکار

محل 
دستگاه نظارتاعتبارات

نیرورسانی به چاه شماره 4 مسکن مهر 179
عمرانینیرو2326/652/772ماه32/665/277شهر جدید سهند

رئیس گروه انرژی شرکت با 
هماهنگی نماینده مجری طرح 

آبرسانی به شهر جدید سهند

280

انجام خدمات تنظیفی و پشتیبانی و امور 
مربوط به کارگر یدی در آب و فاضالب 

شهرهای اهر، هریس، ورزقان، کلیبر، سراب، 
بستان آباد، میانه و هشترود

مدیر امور خدمات عمومی با غیرعمرانی-127/962/240/000 ماه305/767/200
هماهنگی مدیر امور اداری

لذا از کلیه واجدین صالحیت دعوت می گردد ظرف مدت ده روز از تاریخ درج آگهی با در نظر گرفتن موارد ذیل، به آدرس تبریز- بلوار 29 بهمن- جنب دانشگاه تبریز- امور 
قراردادها- تلفن: 3304091-0411 و فکس: 3309992-0411 مراجعه و ضمن واریز مبلغ 200000 ریال به ازاء هر مناقصه به حساب جام شماره 7221124733 بانک 
ملت باجه آب و فاضالب تبریز )کد شعبه 1342/5( و ارائه فیش آن به امور قراردادها، اسناد مربوطه را متعاقبا دریافت و در تاریخ قید شده 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.
الف( به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ج( پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مورد ضمانت نامه یا رسید واریز وجه 
را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

www.abfa-azarbaijan.ir سایت

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

 آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
شماره های 79 و 80 سال 92

شرکت سهامی آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

 نوبت دوم

وزارت نیرو

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/2/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی خاص با نمایندگی آقای 
رحیم ش��اکی باهر به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی عمران و 
تولیدی نیرو س��هامی خاص با نمایندگی آقای یوس��ف حقی حصار به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره و ش��رکت انبوه س��ازان سبزاندیش��ان سهامی خاص 
با نمایندگی آقای س��یروس جعفری به س��مت عضو هیئت مدیره و ش��رکت 
گروه عمران و مس��کن سازه پایدار آذرمهد اس��تان آذربایجان شرقی سهامی 
خاص با نمایندگی آقای اکبر سرخوش به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت 
ماش��ین آالت همیار نیروگستر یگانه س��هامی خاص با نمایندگی آقای رحیم 
فائزی به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای س��یروس جعفری به نمایندگی از 
ش��رکت انبوه سازان سبزاندیشان سهامی خاص به ش��ماره ثبت 236078 به 

سمت مدیرعامل.
2-کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک، سفته، بروات 
قراردادها عقود اس��المی با امضای ثابت مدیرعامل و مدیرمالی ش��رکت )علی 
مش��فقی( به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر 
می باش��د و س��ایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت 

معتبر می باشد.
در تاریخ 1392/2/17 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و 

مورد تایید و امضاء قرارگرفت.

آگهی تغییرات شرکت عمران
 و مسکن سازه پایدار مهر درخشان 

سهامی خاص به شماره ثبت 391515 
و شناسه ملی 10320409819 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1392/2/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
ش��رکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی خاص با 
نمایندگی آقای رحیم شاکی باهر به سمت رئیس هیئت مدیره و 
شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص با نمایندگی 
آقای منوچهر دلفانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت 
عمران و مس��کن سازه پایدار اس��تان گیالن با نمایندگی آقای 
جواد فریاد به س��مت عضو هیئت مدیره و ش��رکت انبوه س��ازان 
سبزاندیشان سهامی خاص با نمایندگی آقای سیدمهدی رسولی 
به س��مت عضو هیئت مدیره و ش��رکت گروه عمران و مس��کن 
س��ازه پایدار آذر مهد اس��تان آذربایجان شرقی سهامی خاص با 
نمایندگی آقای محمود رمضانی گشت رودخانی به سمت عضو 
هیئت مدیره و آقای جواد آقائی به ش��ماره ملی 3358076857 
)خ��ارج از اعضاء هیئت مدیره( به س��مت مدیرعام��ل تا تاریخ 

.1393/8/2
2 - کلی��ه اوراق و اس��ناد به��ادار و تعه��دآور ش��رکت از قبیل 
چک س��فته بروات و قراردادها و عقود اس��المی با امضای ثابت 
مدیرعامل و مدیر مالی ش��رکت )مهدی مومن( به اتفاق یکی از 
اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر اس��ت و سایر 
نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 

است.
در تاری��خ 1392/2/29 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات 

غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت ماشین آالت 
همیار نیروگستر یگانه سهامی خاص

 به شماره ثبت 382861 
و شناسه ملی10320328196

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

* خریداری انواع کابل مس�ی ژله فیلد خاکی، کابل 
هوایی مه�اردار و کابل هوایی بدون مهار به ش�رح 

ریزآیتمهای اعالم شده در آگهی مناقصه....
                                                                                                صفحه6

شرکت مخابرات استان قزوین
)سهامی خاص(

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 92/9/ق )چاپ اول(

سال هفتادو دوم q  شماره q 20591  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه 24 شهریور q  1392 9 ذیقعده q  1434 15 سپتامبر2013

خبر ویژه

یادداشت روز

* ی��ورش مام��وران آل خلیف��ه ب��ه معترضان 

درپایتخت بحرین.

* وزیر خارجه آمریکا امروز در تل آویو، نتانیاهو 

را در جریان مذاکرات سوریه قرار می دهد.

* گس��ترش اعتراض های ض��د دولتی به چند 

شهر ترکیه.

* درگیری ش��دید پلیس مکزیک با معلمان 

معترض.                                       صفحه آخر

فلسطینیهادرراماهلل
علیهپیماناسلوبهخیابانهاریختند

* مدیرعامل اتحادیه کشوری تعاونی های سهام 
عدال��ت: ع��ده ای می خواهند با دالل��ی و فریب 
مردم، سهام عدالت آنان را ارزان خریداری کنند.

* بخش��ودگی جرای��م کارفرمای��ان بدهکار به 
تامین اجتماعی مشروط شد.

* نریمان از تکمیل 400 هزار واحد مس��کونی 
مهر در شهرهای جدید خبر داد.

* اختصاص 570 میلیارد تومان اعتبار به بیمه 
طالیی بازنشستگان.

صفحه4

ارزشسهامعدالت
به2میلیونو600هزارتومانافزایشیافت

عیادت وزیر بهداشت از مصدومان حادثه بزرگراه قم

* محمدرض��ا باهنر نای��ب رئیس 
روحانی،  آق��ای  امیدواریم  مجلس: 
سرپرست فعلی وزارت علوم را برای 
تصدی ای��ن وزارتخان��ه به مجلس 
معرف��ی نکند چون بعی��د می دانم 
مجلس به توفیقی رای اعتماد بدهد.

* توصی��ه ما ب��ه رئیس جمهور 
این اس��ت که مالحظه مجلس 
را بکن��د و اف��رادی را به مجلس 
معرفی کند که مجلس بتواند به 

آنها رای اعتماد بدهد.

واکنش نمایندگان به عزل و نصب ها در وزارت علوم

باهنر: توفیقی رای اعتماد نمی گیرد
* قاس��م جعفری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: موضوع 
ع��زل و نصب های سرپرس��ت وزارت عل��وم در کمیس��یون آموزش و 

تحقیقات مجلس بررسی می شود. 
* در صورت معرفی توفیقی ب��ه مجلس برای تصدی وزارت علوم، وی 
راه دشواری برای کسب رای اعتماد دارد، توفیقی باید در مورد عملکرد 
خود در فتنه 88 توضیح دهد.                                        صفحه2

* حسین قاضی زاده هاشمی: گزارشی از حادثه تصادف در آزادراه تهران- قم و عملکرد دستگاه ها را به رئیس جمهور ارائه می کنم.
* باید برنامه ریزی جامعی داشته باشیم که دیگر در کشور چنین حوادث تلخی رخ ندهد.

* وزیر بهداش��ت درمان و آموزش پزش��کی از 2 امدادگری که در کمترین زمان ممکن در محل س��انحه رانندگی 
اتوبوس مسافربری حاضر شده بودند قدردانی کرد.                                                                   صفحه11  2

تکرار روزهای خونین
در خیابان های مصر

سرکوب طرفداران اخوان المسلمین همچنان ادامه دارد

طالیه دار شعر انقالب
تنهاست!

صفحه2

* نیروه��ای امنیت��ی مص��ر ب��ه کم��ک مخالف��ان مرس��ی تظاه��رات 
اخوان المسلمین را در 10 شهر این کشور سرکوب کردند.

* در اولین روز تظاهرات یک هفته ای اس��کندریه و بنی سویف 2 نفر از 
طرفداران مرسی کشته و 12 نفر دیگر زخمی شدند.

* دور تازه تظاهرات طرفداران مرسی از روز جمعه گذشته به مدت یک 
هفته و با نام »وفاداری به خون شهدا« آغاز شده است.

* از زمان برکناری مرس��ی به دس��ت ارتش مصر تاکنون هزاران نفر از 
طرفداران وی کشته و مجروح شده اند.

* تقریبا تمام رهبران اخوان المسلمین دستگیر شده و در انتظار محاکمه 
به سر می برند.

* با آغاز موج تازه خشونت ها در مصر ناظران سیاسی از خود می پرسند 
روزهای خونین مصر تا کی ادامه خواهد داشت؟

* کارشناسان معتقدند کوتاهی مجامع بین المللی در برخورد با نظامیان 
مصر احتماال باعث ادامه دار شدن سرکوب ها خواهد شد.

* وزیر خارجه مصر: محمد مرس��ی علیه دولت بشار اسد فراخوان جهاد 
داده بود.

* دولت حاکم بر مصر خواستار حل بحران سوریه از طریق سیاسی است.
صفحه آخر

 * م��ردی که بی ه��راس از همه تهمت ها و 
انگ هایی که دیکتاتورهای حقیر جریان شبه 
روش��نفکری به او بس��تند، حتی یک قدم از 

اصول خود پا پس نکشید.
* در طول هش��ت سال دفاع مقدس پرشور 
و پرت��الش فقط در دوجا می توانس��تی او را 

ببینی یا در جبهه و یا در رادیو...
صفحه3

* سوئیچ این بولدوزر دست کلیددار دولت است!
* جیغ شبکه صهیونیستی باالترین از اظهارات روحانی

* فریدمن: برنامه هسته ای اعتبار جهانی برای ایران است       صفحه2

اوباما جا زد 
ازاسبترواصهیونیست ها و آل  سعود عزا گرفتند

تااتاقجنگ


