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شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات 
مصــوب 1383 مجلس شــورای اســالمی پروژه ای بــا اطالعات مشــروحه ذیل را به 
شرکت های تشــخیص صالحیت شــده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست 

جمهوری به صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.
1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن - رشت بلوار 
امام خمینی - به شناسه ملی 0107201043757 و کد اقتصادی 411356488953 

2- نام و نشــانی واحد خدمات مهندســی مشــاور: شرکت مهندســی مشاور 
ســفیدرود گیالن - رشــت - کمربندی شــهید بهشــتی، چهارراه بیمارســتان دکتر 
حشــمت، کوی پانــزده خرداد، نبــش خیابان پنجــم، کد پســتی 41949-43395 
 33606072 فاکــس:  و   013-33606073-33662633-33600617 تلفــن: 

3- موضوع مناقصه: خط انتقال آب به مخزن 1000 مترمکعبی رودبنه.
4- محل اجرا: استان گیالن - شهرستان الهیجان.

5- برآورد هزینه اجرای کار: بر مبنای فهرســت بهای واحد  پایه رشته های خطوط 
انتقال آب سال 1395 به مبلغ 16/795/576/823 ریال برآورد گردیده است.

6- مدت اجرای کار: )6( ماه.
7- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 840/000/000 )هشتصد و چهل 

میلیون( ریال. مطابق با آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی.
8- رشــته و پایه پیمانکار: پیمانــکاران باید با توجه به شــرایط خاص پروژه دارای 
گواهینامــه صالحیت معتبر حداقل پایه 5 و باالتر در رشــته آب از معاونت برنامه ریزی  
و نظارت راهبردی ریاســت جمهوری و ســابقه کاری انجام 2 کار مشابه با مبلغ معادل 
در پنج ســال اخیر بوده و ضمن ارائه مدارک و مستندات مربوط به  تملک ماشین آالت 
مورد نیاز پروژه، ارائه رضایتنامه ضمن انجام کار و ظرفیت کار مجاز نیز الزامی می باشد.

9- تاریــخ،  مهلت و محل دریافت اســناد مناقصه: واجدین شــرایط می توانند 
ضمن واریز مبلغ یک میلیون و دویســت هزار )1/200/000( ریال به حســاب شــماره 
0102261494003 بانک صادرات شــعبه بلوار امام خمینی رشــت به نام مهندسین 
مشاور سفیدرود گیالن، در ساعت های اداری از تاریخ درج این آگهی لغایت 95/11/17 
نســبت به خرید اســناد مناقصه از دفتر قراردادهای مهندسین مشاور سفیدرود گیالن، 
اقــدام نمایند. اســناد مناقصه فقــط به نماینــده مناقصه گر با ارائه فیــش پرداختی و 
معرفی نامه معتبر شرکت با مهر و امضاء مجاز و با قید موضوع مناقصه تحویل خواهد شد.

10- تاریخ، مهلت و محل تحویل اســناد مناقصه:  مناقصه گران پس از دریافت و 
مطالعه اســناد مناقصه، حداکثر راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 95/11/27 
اسناد مربوطه را تکمیل و به دبیرخانه حراست شرکت  سهامی آب منطقه ای گیالن، واقع 

در رشت - بلوار امام خمینی تحویل و رسید دریافت دارند.
11- تاریخ  بازگشــائی اســناد مناقصه: پیشــنهادهای واصله در ســاعت 11 روز 
چهارشــنبه مورخ 95/11/27 در کمیسیون مناقصه باز و خوانده می شود حضور یک نفر 
نماینده از طرف هر یک از پیشــنهاددهندگان در جلسه افتتاح پیشنهادها با معرفی نامه 

مجاز می باشد.
12- مدت اعتبار پیشنهادات: 6 ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهاد می باشد.

13- اطالعات مناقصه فوق الذکر از طریق ســایت شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن و 
سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس های:

www.glrw.ir و http://iets.mporg.ir قابل دسترسی می باشد.
14- هزینه چاپ آگهی ها بر عهده برنده مناقصه می باشد.

دوم نوبت 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای پروژه خط انتقال آب
وزارت نیرو به مخزن 1000 مترمکعبی رودبنه 

شرکت مدیریت منابع آب ایران
شرکت آب منطقه ای گیالن

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیالن
WWW.GLRW.IR

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه خدمات مشاوره ای مجاز به موسسات 
و اشــخاص حقیقی و حقوقی ارائه خدمات مشاوره ای در کلیه زمینه های مجاز 
اقتصادی-سرمایه گذاری در سهام شرکت ها و خرید و فروش آنها و مشارکت در 
طرح های سرمایه گذاری و تولیدی و غیرتولیدی و مبادرت به انواع عملیاتی که 
بــرای فعالیت های مذکور ضروری مفید اســت. - انجام کلیه معامالت بازرگانی 
و تجــاری و اخذ نمایندگی و عاملیت و همچنین اخــذ هرگونه وام و اعتبار از 
منابع داخلی و خارجی - تاســیس هرگونه شرکت با مشارکت اشخاص حقیقی 
و حقوقــی داخلی و خارجی و بطور کلی هرگونه فعالیتی که به طور مســتقیم 
و غیرمســتقیم در انجام مقاصد شــرکت ضروری تشخیص داده می شود. انجام 
موضوع فعالیت اعتبارسنجی متقاضیان تسهیالت و  احیای منابع مالی از طریق 
وصول مطالبات معوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم مدت شــرکت: 
از تاریــخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شــرکت: تهران نارمک میدان 89 
بن بســت شهنازی شماره 3 واحد 2 کد پستی 1645744643 سرمایه شرکت: 
مبلغ 1/700/000 ریال منقســم به 170 سهم 10/000 ریالی که تعداد 170 
سهم با نام می باشد که مبلغ 595/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شــماره 95/144ص/302 مورخ 95/4/5 نزد بانک پاسارگاد شعبه شهید مدنی 
پرداخت گردیده اســت و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین 
مدیران شــرکت برای مدت دو سال به شــرح ذیل تعیین شدند: - آقای خسرو 
علیا به کد ملی 0492376001 به ســمت رئیس هیئت مدیره - خانم سکینه 
مجلسی به کد ملی 2142921388 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - خانم 
نرگس زمانی مقام به کد ملی 2142987427 به ســمت عضو هیئت مدیره  و 
مدیرعامل دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با  امضا خانم 
نرگس زمانی مقام به سمت مدیرعامل و آقای خسرو علیا به سمت رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
خانم سیده سارا عصایی به شماره ملی 0062794515 به عنوان بازرس اصلی، 
خانم ســیده ســوده عصایی به شــماره ملی 0074854836  به عنوان بازرس 
علی البدل. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی ها انتخاب شــد ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص تامین خاطر آتیه در تاریخ 1395/8/23 
به شماره ثبت 501391  به شناسه ملی 14006337501

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

ثبــت و امضــا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیــر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. 

- موضوع شــرکت: تهیه و تولید و توزیع انواع داروهــا و فرآورده ها و مکمل های دارویی و 
شیرخشــک و مکمل های غذایی رژیمی، غذاهای کمکی شیرخواران و لوازم و ابزار مصرفی 
پزشــکی و فرآورده های آرایشــی و بهداشــتی و ملزومات دارویی مجاز و لوازم و تجهیزات 
پزشــکی و صادرات و واردات مجاز مربوط به موضوع فعالیت شرکت و شرکت در مزایده و 
مناقصه و سرمایه گذاری بنا به موضوع فعالیت شرکت و هرگونه اقدامی که به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم در مســیر فعالیتهای فوق باشد. )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 

فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم( 
- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

- مرکز اصلی شــرکت: تهران، خیابان کریمخان زند، روبروی ایرانشــهر شمالی، پالک 99 
کد پستی 1585686341 

- ســرمایه شرکت: مبلغ 20000000 ریال منقسم به 2000 سهم 10000 ریالی که تعداد 
2000 ســهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 7000000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی شماره 399 مورخ 95/6/9 نزد بانک ملی ایران شعبه کریمخان زند دایره 

صندوق پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.  
- اولین مدیران شــرکت: آقای دارا روحانی به شــماره ملی 0451420349 بسمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای علیرضا روحانی به شــماره ملی 0937471879 بســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای ارسطو شهابی به شماره ملی 0069257809 بسمت مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
9- حق امضاء اسناد و مکاتبات عادی شرکت با مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت و حق امضاء اوراق تعهدآور و اسناد مالی و اعتباری و بانکی با امضای 
مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا وکالی محضری و با مهر شرکت می باشد.

- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
- بازرس اصلی و علی البدل: لیال عابدی قره بالغ به شــماره ملی 0067577806 به عنوان 
بازرس اصلی. هاجر کیانی ابربکوه به شماره ملی 0010015515به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص بخارا داروطب 
در تاریخ 1395/6/17 به شماه ثبت 498014 

به شناسه ملی 14006156910

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/2/15 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: آقای علی ابریشم فروشان اصل 1380690250 به عنوان رئیس 

هیئت مدیره و آقای محمدابراهیم احمدی 2180239238 نایب رئیس هیئت 

مدیره و آقای علی اکبر افشــار هاشم خانی 0043295185 عضو هیئت مدیره و 

آقــای علی ذوالفقاری 3873645051 )خــارج از اعضا هیئت مدیره( به عنوان 

مدیرعامل شــرکت برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق 

بهادار و تعهدآور شــرکت با امضاء دو نفــر از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر 

شــرکت معتبر می باشد. کلیه اســناد و اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضاء 

مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت  الکترو سازه سهامی خاص 
به شماره ثبت 56218 و شناسه ملی 10101013144 

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 

1395/3/23 و مجوز شماره 11/13585 مورخه 95/4/21 سازمان 

حمل و نقل پایانه های کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و صورت ســود و زیان شــرکت برای سال مالی منتهی به 

1394/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.

- موسسه حسابرســی تالش ارقام شناسه ملی 10100560383 

به ســمت بازرس اصلی و آقای امیرهوشــنگ خلیلی اقدم به کد 

ملی 0067036848 به ســمت بازرس علی البدل به مدت یکسال 

انتخاب شده است.

- روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت آگهی های 

شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.

با ثبت این مســتند انتخاب بازرس، تصویب ترازنامه و صورت های 

مالی، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار  انتخاب شده توسط متقاضی 

در ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی آریا 
ترابر راد سهامی خاص به شماره ثبت 55760 

و شناسه ملی 10101008714

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1395/9/13 
و تاییدیــه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی به شــماره 95/210514 مورخ 
95/9/20 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای ابوالفضــل علی آبادیان با کد ملی 
0051578972 بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مدیرمسئول موسسه 
و آقای مجید شــاکری با کد ملی 0089910303 بسمت عضو و رئیس هیئت 
مدیره و آقای کریم شــاکری با کد ملی 1299984274 بســمت عضو هیئت 
مدیــره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. تمامی اســناد مالــی تعهدآور و 
قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک، سفته و برات و مکاتبات موسسه 
با امضاء منفرد مدیرعامل و مدیرمسئول و همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی و هنری عصر اطالعات
 به شماره ثبت 37103 و شناسه ملی 14005354707  

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )20536(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/9/13 و تأییدیه 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی به شــماره 95/210516 مــورخ 95/9/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مرکز موسســه به: تهران قیطریــه خیابان قلندری 
شمالی خیابان پانزدهم خیابان کیکاووس بن بست کاوه غربی پالک 5 کدپستی 
1931714651 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. آقای 
ابوالفضــل علی آبادیان با کدملی 0051578972 با پرداخت مبلغ 3/400/000 
ریال به صندوق موسســه در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه 
از مبلــغ 10/000/000 ریال بمبلغ 13/400/000 ریــال افزایش یافت و ماده 
مربوط در اساســنامه اصالح شــد اسامی شــرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک 
پس از افزایش ســرمایه بشــرح زیر می باشــد: آقای علیرضــا هدایتی مقدم با 
کدملــی0949982318 دارای مبلغ 3/400/000 ریال آقای کریم شــاکری با 
کدملی1299984274 دارای 3/300/000 ریال آقای مجید شــاکری با کدملی 
0089910303 دارای 3/300/000 ریــال آقای ابوالفضل علی آبادیان با کدملی 
0051578972 دارای 3/400/000 ریال ماده 18 اساسنامه به شرح ذیل اصالح 
گردید: امور اجرایی موسســه توسط هیئت مدیره ای حداقل متشکل از 2 الی 5 
نفر که برای مدت 2 سال توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند اداره می گردد.

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی و هنری عصر اطالعات
 به شماره ثبت37103 و شناسه ملی 14005354707 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )20537(

ســازمان غــذا و دارو درنظــر دارد تأمیــن یک قلم 
شیرخشــک یارانه ای اطفال مورد نیاز ســال 96 کشور به 
تعداد 5/000/000 را به شــرکت ذیصــالح واگذار نماید. 
لذا کلیه شــرکت های تولیدکننده و یا واردکننده می توانند 
پیشــنهادات قیمت خود را حداکثر تا ســاعت 9 صبح روز 
یکشنبه مورخ 1395/11/23 به سازمان غذا و دارو تحویل 

نمایند.
ضمناً اســناد مربوطه و تعداد دقیق نیازمندی ها از سایت 
رســمی ســازمان به آدرس www.fda.ir قابل دریافت 
خواهد بود. زمان بازگشــایی پاکات ساعت 10 صبح همان 
روز 95/11/23 به آدرس: تهران، میدان توحید، خیابان 
توحید، نبش نیایش شــرقی، پالک 28، طبقه پنجم 

خواهد بود.
سازمان در مورد پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهادهای 

مشروط و یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
م الف3071

فراخوان تأمین شیرخشک یارانه ای 
اطفال مورد نیاز سال1396 کشور

سال هفتادو پنجم   شماره ۲1551   تکشماره 5000 ریال 1۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه13 بهمن 1395  3 جمادی االول 143۸   اول فوریه ۲01۷

انعقاد چند قرارداد در سفر آیرو به تهران

نتیجه انفعال دیپلماتیک
وزیر خارجه فرانسه گستاخی کرد جایزه گرفت!

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

بحرین، 
عالئم توطئه ای 

صهیونیستی

اعالم انزجار 
از فتنه گران
اولین شرط 

بازگشت مدعیان 
اصالح طلبی

با اشاره به توانمندی های موشکی حزب اهلل

هاآرتص: تهدید حمله به حیفا شوخی نیست
جان ده ها هزار نفر را می گیرد

گزارش خبری تحلیلی کیهان

فرمان اجرایی ترامپ
دیپلمات های آمریکا را هم به جان هم انداخت

پاالیشگاه غالت زر با حضور رئیس جمهور در ساوجبالغ افتتاح شد

جنجال آمریکا علیه ایران

روسیه: آزمایش موشکی ایران
نقض قطعنامه شورای امنیت نیست

صفحه10

* هاآرتص به نقل از یک مقام ارشــد صهیونیســت: اگر حــزب اهلل به حیفا حمله کند، با توجه به موشــک های 
قدرتمندی که در اختیار دارد می تواند ده ها هزار اسرائیلی را قتل عام کند.

* تهدید حزب اهلل علیه حیفا و تاسیسات اتمی اسرائیل، دیگر حرف نیست، بلکه یک »خطر قطعی« و شناخته شده است.
* تمام اسناد درباره این تحقیقات به نخست وزیر ارائه شده و سایر طرف های امنیتی نیز وجود این خطر را می دانند.
* حزب اهلل امروز ده ها برابر تجهیزاتی که در جنگ 33 روزه داشت، در اختیار دارد.                         صفحه آخر

* در گزارش تفریغ بودجه سال 94 تاکید شد؛ رعایت 

نشدن 55 درصد احکام بودجه 94 توسط دولت.

* الهام امین زاده: وزارت نفــت باید درباره پرونده 

کرسنت پاسخگو باشد.

* آمار گمرک نشــان داد؛ واردات 4 هزار میلیارد 

تومانی خودرو در سال جاری.

* مدیر عامل تعاونی های صنایع لبنی: 350 کارخانه لبنی 

کشور به دلیل رکود تعطیل شده است.    صفحات4و10

زنگنه از نماینده منتقد قراردادهای جدید نفتی 
شکایت کرد!

* اتمــام حجت با آل خلیفه پیام راهپیمایی بزرگ 

کفن پوشان بحرین.

* پارلمان عراق: در مقابل اعزام هلی کوپتر آمریکایی 

برای کمک رسانی به داعش ساکت نمی نشینیم.

* قاتل نمازگزاران کبک دستگیر شد.

* جنگ و خونریزی به شــرق اوکراین بازگشــت؛ 

رئیس جمهــور نارنجی  ســفر به آلمــان را ناتمام 

گذاشت.                                           صفحه آخر

انصاراهلل هفتمین ناوچه ائتالف سعودی را
به قعر دریا فرستاد

* گســترش اعتراضات علیه کاخ ســفید و فرمان اجرایــی ترامپ به بدنه 
حاکمیتی آمریکا، این کشور را دچار نوعی هرج ومرج کرده است.

* کاخ ســفید مدیر سازمان مهاجرات آمریکا و سرپرست وزارت دادگستری 
این کشور را به دلیل اعتراض به فرمان اجرایی ترامپ اخراج کرد.

* بیش از 100 تن از دیپلمات های وزارت خارجه آمریکا نیز با امضای نامه ای 
اعالم کردند که مخالف فرمان اجرایی ترامپ هستند.

* شــرکت های بزرگ آمریکایی، به ویژه شرکت های فناوری های نو در کنار 
دادستان های ارشد چند ایالت نیز به شدت از ممنوعیت سفر اتباع 7 کشور 

مسلمان به ایاالت متحده انتقاد کرده اند.
* مقامات ارشد شهر سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا گفته اند برای اجرای 

فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ با کاخ سفید همراهی نخواهند کرد.

* دموکرات های سنا و مجلس نمایندگان آمریکا سه شنبه شب در اعتراض به حکم اجرایی اخیر دونالد ترامپ مقابل 
دادگاه عالی تجمع کردند و 160 نماینده مجلس نمایندگان نیز علیه این فرمان الیحه ای را تهیه کرده اند.

* ســخنگوی کاخ سفید اما با مشاهده این اعتراض ها تأکید کرده آن دسته از دیپلمات هایی که ناراحتند می توانند 
شغل جدیدی پیدا کنند!                                                                                                  صفحه آخر

صفحه3

*  در حالی که وزیر خارجه فرانســه در اظهاراتی گســتاخانه مدعی شده 
آزمایش موشــکی ایران ناقض قطعنامه های سازمان ملل است و نباید انجام 

شود، دولت قراردادهای پر سود اقتصادی به پاریس هدیه داد !
*  وزیر خارجه فرانسه: فرانســه تا به حال چندین بار نگرانی خود را درباره 
استمرار آزمایشات موشکی ابراز کرده که برخالف مفاد قطعنامه 2231 است 

و برخالف اعتمادی است که در چارچوب توافق وین حاصل شد.

*  ما با بانک های فرانسوی صحبت کرده ایم و آنها از حضور در ایران خودداری می کنند.
*  موانع بانکی مشکلی اساسی اســت و زمان مناسبی است که من بگویم 
فرانسه چقدر پشتیبانی می کند تا این روند سریع تر به صورت نرمال درآید.

*  روحانی در دیدار وزیر خارجه فرانسه روند تقویت همکاری ایران و فرانسه 
را رو به رشــد ذکر کرد اما در عین حال تاکید نمود که این روند متناسب با 

امکانات گسترده و بالقوه 2 کشور برای همکاری نیست. 

* ظریف: مردم ایران هیچگاه دفاع از خودشــان را به اجازه ای از طرف های 
دیگر موکول نمی کنند و همــواره اعالم کرده ایم ما هیچ گاه علیه دیگران از 

سالح  هایمان استفاده نخواهیم کرد.
* 8 ســال تجاوز عراق علیه جمهوری اسالمی ایران، متاسفانه سابقه بسیار 

تاریکی از نحوه برخورد جامعه بین المللی به جا گذاشته است.
صفحه2

* مسیر پرخســارت را متوقف 
کنید بوســیدن دست منتقدان 
پیشکش!                  صفحه2


