
بارکد 1253325

آگهی تغییرات شرکت گلستان 
سرچشمه خوانسار سهامی خاص 

به شماره ثبت 331646 
و شناسه ملی 10103701411

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه و 
هیئت مدیره مورخ 1392/4/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان س��ال مال��ی منتهی به 
1391/12/30 ب��ه تصوی��ب رس��ید. رضا هاش��می ک م 
122952055 به س��مت بازرس اصلی و فضلعلی طایفی 
ک م 1460558464 به س��مت ب��ازرس علی البدل برای 
مدت 1س��ال تعیی��ن گردیدن��د. روزنامه کثیراالنتش��ار 
کیه��ان جه��ت درج آگهی ه��ای ش��رکت تعیین ش��د. 
اعض��ای هیئت مدی��ره ب��ه مدت دو س��ال به ق��رار ذیل: 
فضل اله جواهری ک م 1229514082 به س��مت رئیس 
هیئت مدیره- عبداله جواهری ک م 0053874315 نائب 
رئیس هیئت مدیره- نسرین جواهری ک م 0050804618 
عضو هیئت مدی��ره- نگین جواهری ک م 0452707919 
عضو هیئت مدیره و اقدس شاه علی ک م 2141781248 
به س��مت عضو هیئت مدیره ش��رکت تعیین شدند. تقی 
کامران ک م 1229590811 خارج از اعضای هیئت مدیره 
به عنوان مدیرعامل انتخاب شد. امضاء کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور از جمله چک، س��فته، برات و غیره بامضاء رئیس 
هیئت مدی��ره و نائب رئی��س هیئت مدیره ی��ا مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
م الف 69091

اداره کل بهزیستی استان قزوین درنظر دارد آهن آالت مازاد خود را 
از طریق مزایده عمومی به فروش برس��اند، لذا از عالقمندان به شرکت 

در مزایده دعوت می گردد مطابق شرایط ذیل اقدام نمایند.
شرح اقالم: 1- تیرآهن نمره 18 با پالک ذوب آهن اصفهان 174 شاخه 
12 متری )جرم هر ش��اخه 12 مت��ری 225 کیلوگرم( 2- تیرآهن نمره 
14 به تعداد 37شاخه 12متری )جرم هر شاخه 12متری 155کیلوگرم(
 3- میلگ��رد آجدار 18 به مقدار 36666کیلوگرم 4-  منبع گاز طبیعی 

LPG سه عدد 5- آهن آالت ضایعاتی در حدود 3000کیلوگرم
شرایط شرکت در مزایده: 

1- مهلت دریافت اسناد و بازدید: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم )یک شنبه 
مورخ 1392/8/19( لغایت پایان وقت اداری مورخ پنج شنبه 1392/8/30 

2- مح�ل اخذ اس�ناد: متقاضیان جهت دریافت اس��ناد به دفتر امور 
حقوقی بهزیستی استان قزوین واقع در قزوین خیابان هالل احمر اداره 

کل بهزیستی مراجعه نمایند. 
3- محل بازدید از آهن آالت: قزوین جاده قدیم تهران- جنب نمایندگی 
ایران خودرو احمدی- مجتمع بهزیستی 72 تن شهید )در ساعات اداری(

4- مهلت قبول پیشنهادات: از تاریخ پنج شنبه 1392/8/30 لغایت 
پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1392/9/10 

 5- محل تسلیم پیشنهادات: دفتر امور حقوقی اداره کل بهزیستی 
استان قزوین

6- زمان و محل بازگش�ایی پاکت ها: روز سه شنبه مورخ 92/9/12 
ساعت 10 صبح در محل اداره کل بهزیستی استان قزوین

7- بهزیستی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
8- هزینه آگهی ها و کسورات برعهده برندگان مزایده می باشد.

9- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.

آگهی مزایده
 فروش آهن آالت مازاد 

اداره کل بهزیستی استان قزوین

دفتر امور حقوقی اداره کل بهزیستی استان قزوین

اداره کل بهزیستی استان قزوین

  نوبت اول 

عنوان مناقصه: زیرسازی و آسفالت بخشی از خیابانهای شهرک صنعتی آبیک 
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 دو مرحله ای

3-کمیت خدمات: ش��امل: خاکبرداری 8300 مترمکعب، الیه س��ابگرید 1000 مترمکعب، الیه 
زیراساس 1350 مترمکعب، الیه اساس 8300 مترمکعب، نصب تک جدول 100 متر و کانیو 700 

متر و جوی 360 متر و آسفالت بیندر 7000 تن و پلهای کوچک از نبشی و ورق به وزن 57 تن
4- کیفیت خدمات: 1- خاکبرداری و تسطیح و تراکم بستر با تراکم 95٪ به روش آشوی اصالح 
ش��ده 2-تهیه و اجرای دو الیه س��ابگرید به ضخامت های 15 س��انتیمتر از محل قرضه و با تراکم 
95٪ به روش آش��وی اصالح ش��ده 3- شخم زنی و آبپاشی و تراکم الیه ساب بیس موجود با تراکم 
100٪ به روش آش��وی اصالح شده 4-تهیه و اجرای الیه ساب بیس به ضخامت 20 سانتیمتر و با 
تراکم100٪ به روش آشوی اصالح شده 5-تهیه و اجرای الیه ساب بیس به ضخامت 15 سانتیمتر 
و با تراکم 100٪ به روش آشوی اصالح شده 6-تهیه و نصب جداول رفوژ و اجرای کانیو و جوی با 
جداول پرس��ی 15*50* 50و 12* 35* 50 پیش س��اخته به مقاومت kg/cm2280 و دانسیته 
 kg/m3250 و بتن پشت بند به عیار kg/m3150 با بتن ریزی مگر به عیار kg/m32300 حداقل
و بتن کف جوی به عیار kg/m3300 به صورت لیس��ه ای 7-تهیه و پخش قیر پرایمکت به میزان 
حداقل 1/2 کیلوگرم در مترمربع جهت اجرای آس��فالت 8-تهیه آس��فالت بیندر و اجرای عملیات 
ش��امل حمل و پخش و کوبیدن قش��ر آسفالت بیندر به ضخامت 7 سانتیمتر و با دانه بندی صفر تا 
19 میلیمتر طبق مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه و نشریه 101، 9-عملیات ساخت و نصب 
پلهای کوچک فلزی روی جوبها در محل تقاطع خیابانها با اس��تفاده از نبش��ی نمره 10 و ناودانی 
نمره 10 و ورق فوالدی به ضخامت 10 میلیمتر با استفاده از پروفیلهای استاندارد و تولید داخل 
5-نوع تضمین ش�رکت در مناقص�ه: ضمانتنامه بانکی، پرداخت نقدی، انواع اوراق مش��ارکتی
6-مبلغ تضمین ش�رکت در مناقص�ه: 196/000/000ریال )صد و نود و ش��ش میلیون ریال( 
اعتبار تا تاریخ 1392/12/5، 7-محل دریافت و تحویل اس�ناد: دبیرخانه ش��رکت ش��هرکهای 
صنعتی اس��تان قزوین 8-هزینه تهیه اسناد و شماره حس�اب: واریز مبلغ 150/000 ریال به 
حساب درآمدهای عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در بانک ملت به شماره حساب 
جام 69467032/86 )از طریق کارت خوان در محل ش��رکت میس��ر اس��ت( 9-مهلت دریافت 
اس�ناد: از روز دوشنبه مورخ 92/8/13 تا روز سه ش��نبه مورخ 92/8/21، 10-جلسه هماهنگی 

با مناقصه گران: معاونت عمران و محیط زیست شرکت در ساعت 14/30 روز یکشنبه 92/8/26
11- مهلت تس�لیم پیش�نهادها: تا روز سه ش��نبه مورخ 92/9/5، 12-تاریخ و محل گشایش 
پیش�نهادات پ�اکات ال�ف و ب: دفت��ر معاونت عمران و محیط زیس��ت در س��اعت 16/30 روز 
سه ش��نبه 1392/9/5، 13-تاریخ ومحل گشایش پیشنهادات پاکت ج: دفتر معاونت عمران و 
محیط زیست در ساعت 16/30 روز سه شنبه 1392/9/12، 14-مبلغ برآورد: 11/811/314/459 
ریال است که براساس فهرست بهای تجمیع راه و باند سال 1392 است. 15-مدت قرارداد: 6 ماه
16-محل پروژه: ش��هرک صنعتی آبیک واقع در کیلومتر 60 آزادراه قزوین- کرج 17-ش�رکت 
ش�رکت کنندگان: دارا بودن حداقل رتبه 5 راه از معاون��ت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و ارائه 
صورتجلسات تحویل پروژه های راهسازی که طی پنج سال اخیر راسا با دستگاههای اجرایی )طبق 
تعری��ف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کش��وری( منعقد نموده و ارائه رضایتنامه از دس��تگاههای 
اجرایی ذیربط و ارائه مدارک مصدق پرس��نل و ماش��ین آالت و کارخانه آس��فالت و صورتهای مالی 

حسابرسی شده و کسب حداقل 65 امتیاز از فرمهای ارزیابی پیوست اسناد مناقصه.
تبصره: پیمانکاران طرف قرارداد این ش�رکت منوط به حداقل 70٪ پیش�رفت کار ریالی 

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

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

آگهی مناقصه عمومی 
نوبت دومشماره 15/92/ش

شرکت  شهرکهای صنعتی استان قزوین

شرکت پتروشیمی مبین در نظر دارد تأمین غذای روزانه کارکنان خود واقع در منطقه اقتصادی انرژی پارس )عسلویه( را به شرح 
زیر از طریق مناقصه به شرکت های واجد صالحیت واگذار نماید:

شرکت های متقاضی که دارای سوابق مربوطه می باشند می توانند با ارائه: 1-رونوشت مصدق تعیین صالحیت معتبر در امور آشپزخانه 
که به تائید اداره کار و امور اجتماعی اس��تان بوش��هر نیز رس��یده باش��د 2-اعالم آمادگی کتبی، از تاریخ 92/8/8 لغایت 92/8/15 
به نش��انی: تهران، میدان هفتم تیر، اول خیابان کریم خان زند، س��اختمان ش��ماره 38، طبقه دوم یا اس��تان بوشهر، عسلویه، شرکت 
پتروش��یمی مبین، دبیرخانه کمیس��یون مناقصه )امور پیمانها( مراجعه و نس��بت به دریافت اس��ناد مربوط به استعالم ارزیابی کیفی 

مناقصه گران اقدام نمایند.
مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده حداکثر لغایت 92/8/29 و محل تحویل اسناد نیز نشانی مذکور می باشد.

تضمین ش��رکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی می باش��د. شرکت پتروش��یمی مبین پس از انجام ارزیابی کیفی 
نسبت به دعوت از شرکت های واجد صالحیت به مناقصه اقدام بعمل خواهد آورد.

بدیهی است ارائه اسناد مذکور هیچگونه حقی را برای متقاضیان بوجود نخواهد آورد و اسناد و مدارک دریافتی غیرقابل استرداد می باشد.
)تلفاکس تهران 88827395- 88824271 و تلفن عسلویه: 07727263495 فاکس: 07727263163(

http://iets.mporg.ir و  Mobinpc.net

شرکت ملی صنایع پتروشیمی
شرکت پتروشیمی مبین )سهامی خاص(

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران
 )یک مرحله ای(

نوبت سوم

تعیین صالحیت مورد نیازشرح کار
 از اداره کار و امور اجتماعی

مبلغ تضمین شرکت شماره مناقصه
در مناقصه)ریال(

106/12221.500.000.000-41ص پامور آشپزخانهتأمین سه وعده غذای روزانه کارکنان

م الف 3380

ش�رکت توزیع نیروی برق اس�تان همدان درنظر دارد تعداد 15000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه و 7500 عدد قاب کنتور تکفاز 
را به شرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نماید. لذا از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط مناقصه دعوت 
بعمل می آید از تاریخ انتشار آگهی به مدت 7 روز با ارائه فیش واریزی به مبلغ 50000ریال به حساب سپهر 0101847694000 نزد بانک صادرات 

مهدیه بنام شرکت توزیع برق استان همدان جهت دریافت اسناد مناقصه به امور تدارکات این شرکت یا به آدرس سایتهای ذیل مراجعه نمایند.

جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 82746320-0811 تماس حاصل فرمایید.
 http://tender.tavanir.org.ir سایت معامالت شرکت توانیر
 http://iets.mporg.ir سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 
شماره92/26

روابط عمومی 
شرکت توزیع برق استان همدان

آخرین مهلت مقدار کاال شماره مناقصهشرح مناقصهردیف
تحویل پاکات

جلسه بازگشائی 
پاکات الف و ب

مبلغ ضمانت نامه 
)ریال(

کنتور تکفاز دیجیتالی 1
92/2615000قاب کنتور تکفاز دیجیتالی

7500
92/9/992/9/10427000000

شرکت توزیع برق استان همدان

نوبت دوم

م الف 3419

بدینوس��یله از متقاضی��ان تأس��یس داروخان��ه روزانه در 
جاجرود از توابع شهرستان تهران که صرفا تا قبل از تاریخ 
1392/5/11 درخواست خود را در حوزه مدیریت نظارت 
بر امور داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ثبت 

رسانده اند دعوت بعمل می آید، حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز دوش��نبه مورخ 1392/9/11 جهت آمادگی و تکمیل 
مدارک خود، در روزهای اداری به نش��انی: تهران- خیابان 
ولیعصر- مقابل پارک س��اعی- خیابان آبش��ار- پالک47 
)مدیریت نظارت بر امور داروی دانش��گاه( مراجعه نمایند. 
ضمن��ا مهلت مذکور قابل تمدید نبوده و به هیچ عنوان به 
درخواست ها و مراجعات بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

 اطالعیه تأسیس داروخانه
 در روستای جاجرود 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

م الف 3420

بدینوس��یله از متقاضی��ان تأس��یس داروخان��ه روزانه در 
روستای سولقان شهرستان تهران که صرفا تا قبل از تاریخ 
1392/5/11 درخواست خود را در حوزه مدیریت نظارت 
بر امور داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ثبت 

رسانده اند دعوت بعمل می آید، حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز دوش��نبه مورخ 1392/9/11 جهت آمادگی و تکمیل 
مدارک خود، در روزهای اداری به نش��انی: تهران- خیابان 
ولیعصر- مقابل پارک س��اعی- خیابان آبش��ار- پالک47 
)مدیریت نظارت بر امور داروی دانش��گاه( مراجعه نمایند. 
ضمن��ا مهلت مذکور قابل تمدید نبوده و به هیچ عنوان به 
درخواست ها و مراجعات بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

 اطالعیه تأسیس داروخانه
 در روستای سولقان 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

با عنایت به مفاد مواد)4( و )12( ابالغیه شماره130890-83/11/17 )قانون برگزاری مناقصات(، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل ونق��ل کش��ور درنظر دارد عملیات تکمیلی زیرس�ازی قطعه3 در محور راه آهن تهران- هم�دان با برآورد اولیه حدود 

119میلیارد ریال را با ارزیابی کیفی و شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
مهلت و محل دریافت اس�ناد ارزیابی: پیمانکاران واجد ش��رایط می بایس��ت حداکثر تا 5 روز پس از درج آگهی به مهندس��ین 
مش��اور پل رود به نش��انی تهران- چهارراه ولیعصر- خیابان صبا جنوبی )برادران مظفر(- کوچه صدیقی- شماره18- طبقه سوم و 

چهارم  تلفن 66408802 مراجعه نمایند.
مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی: ظرف مدت حداکثر 14 روز پس از درج آگهی

محل تحویل اسناد ارزیابی: دفتر اداره کل امور پیمان ها و رسیدگی فنی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور به 
آدرس: تهران- بزرگراه مدرس- خیابان شهید وحید دستگردی )ظفر( خیابان شهید فرید افشار- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 

حمل ونقل کشور- طبقه دوم
تاریخ اعالم نتیجه ارزیابی کیفی: نتیجه ارزیابی کیفی حداکثر دو هفته پس از مهلت مقرر جهت تحویل اسناد اعالم می گردد.

ارائه اسناد و مدارک ارزیابی هیچگونه تعهدی در زمینه دعوت شرکت های پیمانکاری به مناقصه برای کارفرما ایجاد نمی کند.
 فرم آگهی الکترونیکی مناقصه از طریق صفحه الکترونیک IETS.Mporg.ir قابل دسترسی است.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شماره92-6

وزارت راه و شهرسازی 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور 

اداره کل امور پیمان ها و رسیدگی فنی م الف 3456

سال هفتادو دوم q  شماره q 20631  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه 12 آبان q  1392 28 ذیحجه q  1434 3 نوامبر2013

خبر ویژه

یادداشت روز

صفحه2

زد و خورد با نظامیان صهیونیست در غزه و الخلیل

شخصیت ها و جریانات سیاسی مطرح کردند

رویکرد خصمانه واشنگتن
تاکیدی دیگر بر ضرورت شعار »مرگ بر آمریکا«

* هشدار وزیر کشور مصر به معترضان محاکمه مرسی؛ 

اخاللگران را می کشیم.

* نشست نمایندگان روسیه، آمریکا و سازمان ملل 

در آستانه کنفرانس ژنو2.

* ت��الش مش��ترک برزی��ل و آلم��ان ب��رای مهار 

جاسوسی آمریکا در جهان.

* شیخ عیسی قاسم: اعتراض ها علیه آل خلیفه تا تحقق 

خواست مردم ادامه خواهد داشت.            صفحه آخر

 اعالم وضعیت قرمز در پاکستان
 به دنبال هالکت رهبر طالبان

* کاالهای فاقد طرح شبنم به نفع دولت ضبط 

می شود.

* تشریح قانون بازنشس��تگان افراد با کمتر از 

10 سال سابقه.

* معاون رئیس جمهور: حضور بازنشستگان در 

پست های کلیدی دولت غیرقانونی نیست.

* رئیس ش��ورای رقابت: افزایش قیمت خودرو 

قانونی نیست.                               صفحه4

گردهمایی کشورهای صادرکننده گاز 
در تهران

شیطان بزرگ
بار دیگر چهره واقعی خود را نشان داد

با مواضع اخیر دولتمردان آمریکایی علیه ایران

هواشناسی:

بارش تا سه شنبه ادامه دارد

* غلیظ تر ش��دن کینه توزی ه��ای آمریکا علیه ایران اس��المی در حالی بود 
که برخی از جریانات سیاس��ی مرعوب و شماری از افراد خوش خیال، تصور 
می کردند با نرم��ش در مقابل آمریکا می توان کینه توزی ش��یطان بزرگ را 

کاهش داد.
* چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا: ایران کشوری حامی تروریسم است.

* ممانعت ایران از دس��تیابی به س��الح هسته ای یکی از چالش های امنیتی 
آمریکا و اسرائیل است.

* ایران مسئول گسترش تندروی ها در منطقه است.
* لئون پانه تا وزیر دفاع س��ابق آمریکا: واش��نگتن ممکن است برای متوقف 

کردن برنامه هسته ای ایران به اقدام نظامی متوسل شود.
* واشنگتن پست: البی های یهودی به کاخ سفید تعهدی درباره توقف اعمال 

تحریم های شدیدتر علیه ایران نداده اند.
* رئیس کمیته خارجی س��نا اعالم کرد حاضر به پذیرش تاخیر بیش��تر در 

تشدید تحریم ها علیه ایران نیست.
* کریس��تین ساینس مانیتور: مجازات کردن ایران به سبب حضور در پای 

میز مذاکرات تنها تائیدی بر آن است که مذاکره با آمریکا بی نتیجه است.
* مجل��ه آمریکایی تایم: نقش آمریکا در کودتای 28 مرداد، حمله ش��یمیایی 
عراق به ایران، ماجرای س��قوط هواپیمای مسافربری 655 و قرار دادن نام ایران 
در محور شرارت از عمده دالیل بی اعتمادی ملت ایران به آمریکاست.  صفحه3

صفحه2

* ش��دت بارندگی ها در استان  های خوزس��تان، چهار محال و بختیاری، 
کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، ایالم، لرستان 
و غرب اصفهان بیشتر با آبگرفتگی معابر همراه خواهد بود.       صفحه11

* فلسطینی ها در سالروز صدور اعالمیه بالفور در کرانه 
غربی و نوار غزه تظاهرات کردند.

* 25 فلس��طینی بر اثر حمله نظامیان صهیونیس��ت 
درشرق غزه زخمی شدند.

* ده ه��ا فلس��طینی معترض نی��ز در الخلی��ل بر اثر 
پرتاب گاز اشک آور توس��ط نیروهای اشغالگر اسرائیلی 

دچار حالت خفگی شدند.

* در س��ال 1917 آرت��ور جیفر بالفور ط��ی بیانیه ای، 
تش��کیل دولت برای یهودیان در سرزمین فلسطین را 

به صهیونیست ها وعده داده بود.
* یک مقام امنیتی رژیم صهیونیستی به سران تل آویو 
در مورد وقوع انتفاضه سوم توسط فلسطینی ها هشدار 

داد.
صفحه آخر

* نماین��دگان مجل��س و فع��االن 
سیاس��ی با توجه ب��ه رفتار خصمانه 
واشنگتن در قبال ملت ایران بر تداوم 

شعار مرگ بر آمریکا تاکید کردند.
* کمال علیپور عضو فراکس��یون 
ش��ورای  مجل��س  اصولگرای��ان 
اس��المی: رویکرد خصمانه آمریکا 
علیه ملت ایران موجب شده است 
که ش��عار مرگ بر آمریکا در بین 

ملت ایران وجود داشته باشد.

* محم��د س��لیمانی نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��المی: همه 
خاطرات ایرانیان از آمریکایی ها خاطرات تلخی است؛ در حال حاضر ملت ایران 
با رهب��ری امام راحل و مقام معظم رهبری در جایگاه��ی قرار دارد که پرچم 

عزت، آزادیخواهی و مبارزه با ظلم و ستم را در جهان برافراشته است.
* ابوالقاسم رئوفیان عضو شورای مرکزی جبهه ایستادگی: مرگ بر آمریکا 
یعنی مرگ بر ظلم و س��لطه و در ش��رایط فعلی و مواضع دو پهلوی هیئت 

حاکمه آمریکا این کشور مستحق چنین شعاری است.
*  احم��د کریمی اصفهانی دبیرکل جامعه اس��المی اصن��اف و بازار:  ملت 
بزرگ ایران روز 13 آبان امسال مرگ بر آمریکا را با صدایی بلندتر و رساتر 
سر خواهد داد.                                                                         صفحه2

* رضایی: امام تا آخرین لحظه معتقد به مرگ بر آمریکا بود
* جوانان خط امامی که از النه جاسوسی به جبهه رفتند

* روایت ناطق نوری از تحمل اصالح طلبان

 شوک شدید جاسوسی آمریکا
مزاحم نشوید برای صدراعظم آلمان

فروشی نیست !


