
 با اهدای خون زندگی را هدیه کنیم 
 روابط عمومی انتقال خون استان تهران 

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی:

م الف 960

به اطالع کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بند )الف( و )ب( ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم می رساند، مهلت ارسال الکترونیکی فهرست معامالت فصل بهار 94 از طریق سامانه  www.TAX.gov.ir و یا به صورت لوح فشرده )CD( حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری می باشد.
1822 مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشورروابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور 35087 مرکز پاسخگویی فنی

شــرکت آب و فاضالب شــیراز در نظر دارد با رعایت بند ج ماده )12( قانون برگزاری 
مناقصات و آیین نامه اجرایی بند یاد شــده نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد 
شــرایط از طریق انتشار فراخوان و ارزیابی کیفی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت با مشخصات زیر اقدام نماید.
موضوع: تعویض شبکه آب در سطح شهر شیراز

1- محل اجرا: سطح شهر شیراز
2- مدت اجرا: 12 )دوازده( ماه.

3- محل اخذ اســناد ارزیابی کیفی و عودت مدارک و مستندات ارزیابی تکمیل شده: 
سامانه ستاد )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(

4- برآورد اولیه: 11792552111
5- تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: 94/4/22

5- تاریخ شروع فروش اسناد استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 10 صبح مورخ 94/4/22
6- تاریخ نهائی فروش اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 94/4/29

7- تاریخ نهائی عودت اســناد ارزیابی کیفی تکمیل شده توسط مناقصه گر: ساعت 16 
روز دوشنبه مورخ 94/5/12

8- تاریخ بازگشــایی پاکات استعالم ارزیابی کیفی: راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه 
مورخ 94/5/13

9- به مدارکی که فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاء مدت مقرر 
در این آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10- مناقصه به صورت یک مرحله ای با ارزیابی کیفی برگزار و اعتبار آن از محل اعتبار 
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای )عمرانی( می باشد.
11- قیمت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 200000 ریال 

12- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد استعالم ارزیابی کیفی درج شده است.

13- هزینه درج دو نوبت آگهی در روزنامه کیهان بعهده برنده مناقصه می باشد.
 www.tender.nww.co.ir, وب سایت جهت اطالعات بیشــتر آگهی ارزیابی کیفی *

www.abfa-shiraz.com ,  www.setadiran.ir, http://iets.mporg-ir
بــا توجه به ابالغیه ســازمان صنعت، معــدن و تجارت به شــماره 41/33345 مورخ 
93/10/30 در خصوص الزام بکارگیری ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( 
مناقصــات مربوط بــه معامالت با اعتبار منابع عمرانی، معامــالت مندرج در آیین نامه 
فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، منحصرا در بستر سامانه ستاد انجام خواهد 
پذیرفت. لذا ضروری اســت، تامین کنندگان ضمن داشــتن ایران کــد برای کاالها و 
خدمات مربوطه، در سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.ir نیز عضویت داشته 

و پیشنهاد خود را از طریق این سامانه اعالم نمایند.

آگهی ارزیابی کیفی 
مناقصه عمومی به شماره 

200941032000009 مورخ 94/4/16

شرکت آب و فاضالب شیراز

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب شیراز

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی 
به شماره 200941032000008

مورخ 94/8/16
شرکت آب و فاضالب شیراز در نظر دارد با رعایت بند ج ماده )12( قانون 
کیفی  ارزیابی  به  نسبت  یادشده  بند  اجرایی  آیین نامه  و  مناقصات  برگزاری 
مناقصه گران واجد شرایط از طریق انتشار فراخوان و ارزیابی کیفی در بستر 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با مشخصات زیر اقدام نماید.
موضوع: خرید 4720 متر لوله جی ارپی به قطر 1000 م م با کوپلر مربوطه

1- محل تحویل کاال: شهر شیراز
2- مدت تحویل: 2 )دو( ماه(

3- محل اخذ اسناد ارزیابی کیفی و عودت مدارک و مستندات ارزیابی تکمیل 
شده: سامانه ستاد )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( 

4- برآورد اولیه: اعالم نمی گردد.
5- تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: 94/4/22

6- تاریخ شروع فروش اسناد استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 10 صبح مورخ 
94/4/22

7- تاریخ نهائی فروش اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 94/4/29
مناقصه گر:  توسط  شده  تکمیل  کیفی  ارزیابی  اسناد  عودت  نهائی  تاریخ   -8

ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 94/5/12
9- تاریخ بازگشایی پاکات استعالم ارزیابی کیفی: رأس ساعت 10 صبح روز 

سه شنبه مورخ 94/5/13
10- به مدارکی که فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاء 

مدت مقرر در این آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
11- مناقصه به صورت یک مرحله ای با ارزیابی کیفی برگزار و اعتبار آن از 

محل اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای )عمرانی( می باشد.
12- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1/350/000/000 ریال 

13- نوع تضمین شرکت در مناقصه: مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی
14- قیمت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 300/000 ریال

15- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد استعالم ارزیابی کیفی درج 
شده است.

16- هزینه درج دو نوبت آگهی در روزنامه کیهان بعهده برنده مناقصه می باشد.
 ،www.abfa-shiraz.com وب سایت جهت اطالعات بیشتر آگهی ارزیابی کیفی *
 www.setadiran.ir  ،http://iets.mporg.ir  ، www.tender.nww.co.ir

می باشد.
 41/33345 شماره  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  ابالغیه  به  توجه  با 
الکترونیکی  تدارکات  سامانه  بکارگیری  الزام  خصوص  در   93/10/30 مورخ 
دولت )ستاد(، مناقصات مربوط به معامالت با اعتبار منابع عمرانی، معامالت 
در  منحصرا  دولت،  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  فعالیت  آیین نامه  در  مندرج 
تامین کنندگان  است،  ضروری  لذا  پذیرفت.  خواهد  انجام  ستاد  سامانه  بستر 
به  ستاد  سامانه  در  مربوطه،  خدمات  و  کاالها  برای  کد  ایران  داشتن  ضمن 
آدرس  www.setadiran.ir نیز عضویت داشته و پیشنهاد خود را از طریق 

این سامانه اعالم نمایند.

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب
شیراز

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ شرکت آب و فاضالب شیراز
1393/8/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

هیئت مدیره شــرکت مرکب از 2 الی 4 عضو می باشد 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات اصالح مواد اساسنامه در 
تصمیمات پیش بینی نشده سامانه انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 
ثبت و درپایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور آر کولوگ 
سهامی خاص به شماره ثبت 30098 

و شناسه ملی 10100755519

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

بارکد 2725029

م الف 86684

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
 به شماره 200941032000014 مورخ 94/4/16

شرکت آب و فاضالب شیراز

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب شیراز

شرکت آب و فاضالب شــیراز در نظر دارد با رعایت بند ج مــاده )12( قانون برگزاری 
مناقصات و آیین نامه اجرایی بند یاد شده نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شرایط 
از طریق انتشــار فراخوان و ارزیابی کیفی در بســتر ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت با 

مشخصات زیر اقدام نماید.
موضوع: اجرای 8 کیلومتر تعویض شبکه آب و 800 فقره انشعاب در شهر صدرا

1- محل اجرا: شهر صدرا         2- مدت اجرا: 12 ماه.
3- محل اخذ اسناد ارزیابی کیفی و عودت مدارک و مستندات ارزیابی تکمیل شده: 

سامانه ستاد )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(   4- برآورد اولیه: 7788448318 ریال
5- تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: 94/4/22

5- تاریخ شروع فروش اسناد استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 10 صبح مورخ 94/4/22
6- تاریخ نهائی فروش اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 94/4/29

7- تاریخ نهائی عودت اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده توسط مناقصه گر: ساعت 
16 روز دوشنبه مورخ 94/5/12

8- تاریخ بازگشایی پاکات استعالم ارزیابی کیفی: رأس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 94/5/13
9- به مدارکی که فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاء مدت مقرر در 

این آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10- مناقصــه به صورت یک مرحله ای با ارزیابی کیفی برگــزار و اعتبار آن از محل اعتبار 
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای )عمرانی( می باشد.

11- قیمت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 300000 ریال
12-  سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد استعالم ارزیابی کیفی درج شده است.

13- هزینــه درج دو نوبت آگهــی در روزنامه کیهان و 1 نوبت خبــر جنوب بعهده برنده 
مناقصه می باشد.

WWW.abfa-shiraz.comوب ســایت جهت اطالعات بیشــتر آگهــی ارزیابی کیفــی *
WWW.setadiran.ir ،WWW.tender.nww.co.ir ، http://iets.mporg.ir می باشد.

با توجه به ابالغیه سازمان صنعت، معدن و تجارت به شماره 41/33345 مورخ 93/10/30 
در خصوص الزام بکارگیری ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد(، مناقصات مربوط 
به معامالت با اعتبار منابع عمرانی، معامالت مندرج در آیین نامه فعالیت ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت، منحصراً در بســتر سامانه ستاد انجام خواهد پذیرفت. لذا ضروری است، 
تأمین کنندگان ضمن داشــتن ایران کد برای کاالها و خدمات مربوطه، در ســامانه ستاد 
به آدرس WWW.setad iran.ir نیز عضویت داشــته و پیشنهاد خود را از طریق این 

سامانه اعالم نمایند.

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه اهواز

شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی ایران منطقه اهواز درنظــر دارد واگذاری عملیات 
موضــوع فوق را از طریــق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شــرایط واگــذار نماید، لذا 
متقاضیان می توانند با درنظر گرفتن شرایط ذیل، درخواست کتبی خود را به حوزه معاونت 
بازرگانی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز تحویل نمایند. جهت کســب 
اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن34448072-061 و 34444567-061 داخلی 2275 

تماس حاصل فرمائید.
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از تاریخ 94/4/22 لغایت 94/4/30
تاریخ تحویل پاکات مناقصه: از تاریخ94/4/31 لغایت 94/5/14

نشــانی: اهواز- میدان شهید بندر- جنب سپاه پاســداران- حوزه معاونت بازرگانی شرکت 
ملی شعبه پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز

بازگشایی پاکات نرخ: یکشنبه 94/5/18 از ساعت 10 صبح
حداقل تعداد مناقصه گران جهت گشایش پاکات: سه مناقصه گر

نوع تضمین شــرکت در مناقصه: به شرح فوق به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به 
حساب شماره4120040100003 نزد بانک ملی شعبه پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز

شرایط عمومی متقاضی:
1- ارائه درخواست کتبی جهت شرکت در مناقصه

2- تصویر برابر اصل شــده اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات و آگهی تأسیس شرکت و کد 

اقتصادی و شناسه ملی.
3- تصویر برابر اصل شده گواهی تعیین صالحیت فعالیت دارای اعتبار )به لحاظ زمانی( از 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
4- تصویر برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

5- مدرک تحصیلی مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره
6- تصویر برابر اصل شــده گواهینامه ثبت نام مؤدیان مالیاتی صادر شــده از سازمان امور 

مالیاتی کشور.
7- شــرکت های متقاضی مناقصه بند7 می بایست مجوز بهره برداری جایگاه های CNG از 

مدیریت طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران را داشته باشند.
8- شرکت های متقاضی مناقصه بند7 می بایست ظرفیت خالی جهت بهره برداری از جایگاه 

CNG در منطقه اهواز را داشته باشند.
ضمناً آگهــی در ســایت www.shana.ir و http://monaghese.niopdc.ir و 

http://iets.mporg.ir و ahvaz.niopdc.ir نیز درج می گردد.
شماره مجوز: 1394/2059

میزان سپرده شرکت در مناقصهمبلغ برآوردموضوع مناقصهردیف

8/344/129/955172/000/000خدمات اداری و عمومی و باغبانی و نگهداشت فضای سبز منطقه اهواز به صورت حجمی زمانی1

12/260/000/000250/500/000تأمین خودروهای استیجاری منطقه با راننده2

5/066/871/000106/500/000تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان منطقه اهواز3

3/887/766/43483/000/000اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی بهبهان4

2/363/086/73052/500/000اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی مسجد سلیمان5

2/598/429/33957/000/000اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی رامهرمز6

5/297/811/564111/000/000اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی CNG شهرک نفت7

9/230/695/391190/000/000خدمات عمومی و تأمین خودروی نواحی منطقه به صورت حجمی زمانی8

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی شماره94/005
یک مرحله ای با ارزیابی ساده

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز

عنوان آگهی: اجرای عملیات گازرســانی به روســتاهای 
مروســت )تــرکان، هرابرجان، رحمت آباد و حســین آباد( 
شامل 29720 متر شبکه توزیع پلی اتیلن، 3400متر خط 
تغذیه، یک ایســتگاه 10000 مترمکعبی برون شــهری و 
یک ایستگاه 5000 مترمکعبی درون شهری و نصب 350 

انشعاب
مناقصه گــران جهت کســب اطالعات بیشــتر به ســایت 
www.nigc-yazd. :شرکت گاز اســتان یزد به آدرس
ir و سایت www.shana.ir مراجعه و یا با شماره تلفن

16-36238513-035 داخلــی 2286 و 2277 تمــاس 
حاصل فرمایند.

نشانی: یزد- میدان امام حسین- شرکت گاز استان 
یزد- امور قراردادها

)فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران(
شماره مناقصه: 168741

شماره مجوز: 1394/2062 

آگهی
 مناقصه عمومی

 یک مرحله ای

ت اول
نوب

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان یزد

 )سهامی خاص(

روابط عمومی

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی 
به شماره 200941032000011 مورخ 94/4/16

شرکت آب و فاضالب شیراز

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب شیراز
شــرکت آب و فاضالب شــیراز در نظر دارد بــا رعایت بند ج مــاده )12( قانون برگزاری 
مناقصات و آیین نامه اجرایی بند یاد شده نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شرایط 
از طریق انتشــار فراخوان و ارزیابی کیفی در بســتر ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت با 

مشخصات زیر اقدام نماید.
موضوع: احداث مخزن 20000 متر مکعبی حسین آباد سرتل

1- محل اجرا: شهر شیراز        2- مدت اجرا: 24 )بیست و چهار( ماه.
3- محل اخذ اسناد ارزیابی کیفی و عودت مدارک و مستندات ارزیابی تکمیل شده: 

سامانه ستاد )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(      4- برآورد اولیه: 89828406854
5- تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: 94/4/22

5- تاریخ شروع فروش اسناد استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 10 صبح مورخ 94/4/22
6- تاریخ نهائی فروش اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 94/4/29

7- تاریخ نهائی عودت اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده توسط مناقصه گر: ساعت 
16 روز دوشنبه مورخ 94/5/12

8- تاریخ بازگشایی پاکات استعالم ارزیابی کیفی: راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 94/5/13
9- به مدارکی که فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاء مدت مقرر در 

این آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10- مناقصــه به صورت یک مرحله ای با ارزیابی کیفی برگــزار و اعتبار آن از محل اعتبار 

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای )عمرانی( می باشد.
11- قیمت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 300000 ریال 

12- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد استعالم ارزیابی کیفی درج شده است.

13- هزینه درج دو نوبت آگهی در روزنامه کیهان و خبر بعهده برنده مناقصه می باشد.
 www.tender.nww.co.ir, وب ســایت جهت اطالعات بیشــتر آگهی ارزیابی کیفــی *

www.abfa-shiraz.com www.setadiran.ir, http://iets.mporg.ir
با توجه به ابالغیه ســازمان صنعت، معدن و تجارت به شــماره 41/33345 مورخ 93/10/30 در 
خصوص الزام بکارگیری ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(، مناقصات مربوط به معامالت 
بــا اعتبار منابع عمرانی، معامالت مندرج در آیین نامه فعالیت ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت، 
منحصرا در بستر سامانه ستاد انجام خواهد پذیرفت. لذا ضروری است، تامین کنندگان ضمن داشتن 
ایران کد برای کاالها و خدمات مربوطه، در ســامانه ســتاد به آدرس  www.setadiran.ir نیز 

عضویت داشته و پیشنهاد خود را از طریق این سامانه اعالم نمایند.

سال هفتادو چهارم   شماره 21105   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه 21 تیر 1394   25 رمضان 1436   12 جوالی 2015

با حمله به العریش یمن

آل سعود آتش بس سازمان ملل را هم نقض کرد

* همزمان با پیشــروی نیروهای مردمی عراق در 

فلوجه 150 عضو داعش از این گروه جدا شدند.

* ســرکرده داعش در پاکســتان و افغانستان به 

هالکت رسید.

* پنتاگون: 99 نظامی آمریکایی در 3 ماه نخست 

امسال خودکشی کرده اند.

* گــزارش ایندیپندنت از رفتار شــرم آور اروپا با 

آوارگان جنگی سوریه.                       صفحهآخر

چراغ سبز ترکیه به آمریکا
برای استفاده از پایگاه اینجرلیک علیه سوریه

* در ابتدای دهه ای که پشــت سرگذاشتیم بسیاری از 

باغات در منطقه ازگل تهران بود که نقش به سزایی در 

کیفیت هوای این منطقه داشــت، از آن باغات در حال 

حاضر تقریباً چیزی باقی نمانده است.

* استاندارد بنزین داخل تأیید شد.

* نقدینگی از مرز 800 هزار میلیارد تومان گذشت.

* براســاس جدیدترین برآورد اوپک ذخایر اثبات شده 

نفت ایران 157/5 میلیارد بشکه اعالم شد.       صفحه۴

نابودی 4000 هکتار از باغات تهران 
در دو دهه اخیر

پیامد بی توجهی به دلواپسی دلسوزان

آمریکا خیال ندارد
از اسب لوزان پیاده شود

باز نشر یک یادداشت

خبر ویژه

صفحه2

نسخه فاجعه 
نپیچید !

وطن فروشی 
در شبکه های 

ماهواره ای
* روحانی عوض شــده یا مردم 

دوره امام حسن)ع(؟
* فروش میلیاردها دالر سالح
گنج بادآورده توافق برای آمریکا

* حذف یارانه ثروتمندان برای 
اســت  پیش  در  چی؟انتخابات 

صفحه2می فهمی!؟

صفحه آخر

رهبر انقالب در دیدار دانشجویان تاکید فرمودند

مبارزه با آمریکا تعطیلی ندارد
آماده باشید

فرمانده مرزبانی کشور خبر داد

انهدام یک تیم تروریستی در مرز میرجاوه
* ســرتیپ قاســم رضایی: در درگیری نیروهای مرزبانی با تروریست ها تعدادی از آنان به هالکت رسیدند و 3نفر 

دیگر هم دستگیر شدند.
* مقادیر زیادی ســالح و مهمات از جمله 3 قبضه اســلحه و مقداری مواد منفجره و 140 عدد چاشــنی صوتی، 
الکترونیکی و زمانی از تروریست ها کشف شد.                                                                        صفحه11

ایــر« ســخنگوی وزارت  * »آلن 
خارجــه آمریــکا در واکنــش به 
اظهارات ظریف: ما فقط یک اسب 
داریم و آن هــم پارامترهای لوزان 

است.
* آمریکا به شکل تاکتیکی در نقض 
چارچوب لوزان پافشــاری می کند 
و مطالباتی فراتر و سخت گیرانه تر 
از لوزان را مطرح می کند تا نهایتا 
تیم مذاکره کننــده ایران به همان 

چارچوب لوزان رضایت دهد.

* با توجه به اصرار عجیب و غریب آمریکایی ها بر تحقق تفاهم لوزان به عنوان توافق نهایی این سوال قابل تامل پیش 
می آید که مگر در لوزان چه قول و قراری گذاشته شده که آمریکایی ها چنین به آن مشتاق اند؟! 

* مدیر مسئول کیهان در واکنش به تفاهم لوزان گفته بود؛ نام توافق 2 مرحله ای را بیانیه مطبوعاتی گذاشتیم. در 
یک کلمه باید گفت که اسب زین شده را داده ایم و افسار پاره تحویل گرفته ایم!

* »مارک تونر«ســخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا: شعار مرگ بر آمریکا و 
راهپیمایی روز قدس در ایران عجیب 
نیست. ما این شعارها و اظهارات ضد 

اسرائیلی را محکوم می کنیم.
* ایــن اظهــارات باعث دلســرد 
شــدن ما نخواهد شد، ما یک روند 
دیپلماتیک داریم که هم اکنون در 
وین رخ می دهــد و تمرکز ما روی 
آن است نه بر آنچه در خیابان های 
تهران فریاد زده می شود.   صفحه2

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: مگر مبارزه با استکبار تعطیل بردار است؟ این 
از مبانی انقالب است. اگر مبارزه با استکبار نباشد ما تابع قرآن نیستیم.

* آمریکا اتّم مصادیق اســتکبار اســت. خودتان را آماده کنید برای ادامه  مبارزه با 
استکبار.

* از واقعیت های خوب استقبال و با واقعیت های منفی مبارزه کنید. واقعیت ها نباید ما 
را از آرمان ها دور کند، بلکه باید مثل پلکان ما را به آرمان ها نزدیک کند.

* به هیچ وجه نگذارید افرادی که کلیدهای کار دستشان است به تشکل های انقالبی 
دانشجویی فشار وارد کنند.

* اینکه برای ایجاد نشــاط در دانشگاه کنســرت و اردوی مختلط برگزار شود کار 
غلطی است.

* جوان ایرانی خوشبختانه جوان پرشــوری است درست نقطه مقابل آن چیزی که 
مراکز مغرض غربی آماری و با منشأ خارجی اعالم می کنند.

* افســردگی این اســت که جوان اروپایی برای خودکشی می آید در سلک داعش، 
تعداد باالیی از عناصر داعش جوان های اروپایی اند.

* آمریکا و مرتجعین عرب در مذاکرات پنهانشان به حضور شگفت آور معنوی جمهوری اسالمی 
در منطقه معترفند. سعودی ها از لج این نفوذ 100 روز است که ملت یمن را می کوبند. صفحه3

اولین فریضه  دانشجویی آرمان خواهی است. آرمان خواهی مقابل محافظه کاری است، نه واقع گرایی


