
آگهی مناقصه عمومی
 دو مرحله ای شماره 95/124

دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان قزوین

شرکت توزیع نیروی برق 
 )نوبت دوم(استان قزوین )سهامی خاص(

دستگاهمناقصهگزار: شرکت توزیع برق استان قزوین
موضوعمناقصه: خرید 10 دستگاه ریکلوزر SF6 یا خالء

محلدریافتاسنادوتحویلپیشــنهادها: قزوین چهارراه 
ولی عصر ابتدای خیابان طالقانی حوزه ستادی شرکت توزیع طبقه دوم 

امور تدارکات و انبار
هزینهفروشاســنادمناقصه: واریز مبلــغ 500/000 ریال به 
حساب سیبا 0105744804001 به نام شرکت توزیع برق استان قزوین

تاریخدریافتاسناد: 95/11/24 لغایت 95/11/28
تاریختحویلاســناد: حداکثر تا ســاعت 11 روز دوشنبه مورخ 

95/12/9
تاریخبازگشاییاسناد:ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 95/12/10

نوعومبلغسپردهشــرکتدرمناقصه: پیشنهاددهنده مکلف 
است معادل مبلغ 246/000/000 ریال )دویست و چهل و شش میلیون 
ریال( ضمانت نامه بانکی معتبر، چک تضمینی در وجه شــرکت تهیه و 
یا مبلغ مذکور را به حســاب سیبا 105744804001 بانک ملی به نام 

شرکت توزیع برق استان قزوین واریز نماید.
به پیشــنهادهای فاقد امضاء مشــروط مخدوش فاقد سپرده سپرده های 
مخدوش، ســپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و پیشنهاداتی 
که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمنا دسترسی به خالصه اسناد از طریق سایت این شرکت به نشانی 
www.Qazvin.ed.co.ir شــبکه اطالع رسانی توانیر و سایت 

مناقصات امکان پذیر می باشد.

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/4/24 و اجازه 
مجمع عمومــی فوق العاده مورخ 95/4/18 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: 
ســرمایه شــرکت از مبلــغ 76500000000 ریــال بــه مبلغ 
90000000000 ریال منقســم به 9000000 ســهم 10000 
ریالــی با نــام از محل مطالبات حال شــده افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. ذیل ثبت به لحاظ افزایش 

سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تحقق افزایش سرمایه انتخاب شده 
توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 
ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تله کابین دربندسر 
سهامی خاص به شماره ثبت 36621

و شناسه ملی 10100820439

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1394/9/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای احمــد مصدراالمور به کد ملی 0380808218 به عنوان عضو 
موظــف و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مهدی عســکری 
لمجیری به کــد ملی 1287799768 به عنــوان عضو غیر موظف 
هیئــت مدیره و آقای بهرام زینل زاده به کد ملی 0452323053 به 
عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو موظف هیئت مدیره برای دو 

سال انتخاب گردیدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران 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  جهان کوثر 
سهامی خاص به شماره ثبت 63010 

و شناسه ملی 10101080084

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

ثبــت و امضاء ذیل دفاتــر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع: امــور خیریه و نیکوکاری الف: کلیات: تأمین مایحتاج 
و نیازمندی های خانواده ایتام و مســتمندان شــهر تهران- انجام خدمات عام المنفعه 
در جهت بهبود وضعیــت زندگی نیازمندان- دریافت وام و اعتبار بدون بهره از منابع 
داخلــی و خارجی جهت نیازمنــدان و ایتام- جلب کمک های مــادی مردمی برای 
تأمین مســتمندان ب: روش اجرای هدف انجام و قبــول عملیات و خدماتی از قبیل 
وصایت قیومیت و وقف با حفظ موازی اســالمی و شــرعی انجــام معامالت و انعقاد 
قرارداد، مشــارکت، مضاربه، مساقات و ایجاد شرکت و فروشگاه های تعاونی و غیره به 
منظور رفع نیازهای مصرفی و تأمین هزینه های خیریه- تأســیس و بازسازی مدارس 
و مجتمع های آموزشــی بصورت عام المنفعه- دریافت وام و اعتبار بدون بهره از منابع 
داخلــی و خارجی جهــت هزینه های خیریه. مدت: از تاریخ ثبــت به مدت نامحدود 
مرکــز اصلی: تهران افســریه 15 متری اول نبش خیابان 41 پالک 986 کد پســتی 
1783676666 سرمایه شرکت: مؤسسه فاقد سرمایه و دارایی می باشد اولین مدیران: 
آقای حسین شمسیان به شماره ملی 0060289661 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
آقای رمضان اوالدپور قادی کالئی به شماره ملی 2090842105 به سمت عضو اصلی 
هیئــت مدیره و مدیرعامل و خانم فاطمه آصفی به شــماره ملی 2162061341 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم زینب حجتی به شماره ملی 0074893211 
به ســمت خزانه دار و آقای ابوالفضل یغما به شــماره ملی 0481339302 به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره آقای مهدی مکرمی به شماره ملی 0037083872 به سمت 
عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای حســین حجتی به شماره ملی 0042065161 
به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان 
حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای 
مالی و عقود اســالمی با امضای مدیرعامــل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای 
رئیــس هیئت مدیره به همراه مهر مؤسســه معتبر می باشــد و اوراق عادی و اداری 
بــا امضــای مدیرعامل به تنهایی به همراه مهر مؤسســه معتبر می باشــد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساسنامه- بازرسان مؤسسه: آقای علیرضا فتحیان بروجنی به شماره 
ملی 0043835112 به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی مکرمی جزئی به شــماره 
ملی 0053902319 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 

طبق مجوز شماره 22/8248/د مورخ 1395/9/15 وزارت کشور آگهی گردید.

تأسیس مؤسسه غیرتجاری خیریه خادمین بیت العباس)ع( 
در تاریخ 1395/10/25 به شماره ثبت 40655 

به شناسه ملی 14006500289

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1395/2/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1394/9/30 
مورد تصویب قرار گرفت.

- مؤسسه حسابرســی مفید راهبر بعنوان بازرس قانونی شرکت 
برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.

- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت 
تعیین گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، 
انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت نوسازی و عمران اکباتان 
سهامی خاص به شماره ثبت 89422 

و شناسه ملی 10101337982

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/4/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
آقای محمد حســن همت به شــماره ملــی 1198973821 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای امیر سامان بگی به شماره ملی 1190006537 به 

عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی 1394 مورد تصویب قرار 

گرفت.
بــا ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب بــازرس، انتخــاب روزنامه 
کثیراالنتشــار انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک 
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ایران اسپان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 23366 

و شناسه ملی 10100688371

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

هم اکنون می توانید 
کیهان« در تلگرام شوید عضو کانال »

https://telegram.me/kayhan_news

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سپهر قصران 
البرز در تاریخ 1395/10/14 به شماره ثبت 503594 

به شناسه ملی 14006467330 
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. موضوع: طراحی مشــاوره نظارت اجرا نگهداری کلیه پروژه های فضای 
شــهری، پارکها، جنگلهــا و خرید و فروش گل و گیاه و بذر طراحی مشــاوره نظارت 
اجــرا نگهداری کلیه پروژه های تاسیســات و خطوط انتقــال آب و برق و راه اندازی و 
ســرویس و نگهداری آنها طراحی مشــاوره نظارت اجرا نگهداری کلیه امور مربوط به 
خدمات شهری شــامل احداث، تجهیز، راهبری و بهره برداری از مراکز و ایستگاههای 
جمع آوری و تخلیه زباله های شــهری و صنعتی طراحی مشاوره نظارت اجرا نگهداری 
کلیه عملیات مربوط به بازیافت و مکانیزاســیون خدمات شهری و عملیات تفکیک آن 
طراحی مشــاوره نظارت اجرا نگهداری کلیه امور مربوط به قنوات، مسیلها و کانالها و 
چاهها شامل الیروبی، مرمت و بازســازی طراحی مشاوره نظارت اجرا نگهداری کلیه 
امور ابنیه و عمرانی شــامل نصب جدول، معبرسازی، مبلمان شهری، آسفالت ریزی و 
مرمت معابر طراحی مشــاوره نظارت اجرا نگهداری کلیه امور مربوط به زیباســازی و 
نماسازی شــامل نصب رنگ آمیزی نورپردازی و پاکسازی نما طراحی مشاوره نظارت 
اجرا نگهداری کلیه امور مربوط به پیمانکاری ســاختمان، بازسازی، فضاسازی، فضای 
سبز طراحی مشــاوره تولید کلیه قطعات صنعتی و ماشــین آالت مربوطه صادرات و 
واردات کلیــه کاالهای مجاز بازرگانی- اخذ نمایندگی در داخل از کشــور- اخذ وام و 
تسهیالت از بانکها و موسسات مالی اعتباری- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و 
غیردولتی- عقد قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی در صورت ضرورت قانونی انجام 
موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهــای الزم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی: تهران تهرانپارس خیابان 150 شــرقی پالک 36 طبقه همکف کدپستی 
1654644331 سرمایه شرکت: 1000000ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه 
شــرکا: آقای میالد نورعلی آهاری به شــماره ملی 0011770678 دارنده 600000 
ریال سهم الشرکه و آقای مهران نورعلی آهاری به شماره ملی 0082668000 دارنده 
400000ریــال سهم الشــرکه اولین مدیــران: آقای میالد نورعلی آهاری به شــماره 
ملی0011770678 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مهران نورعلی 
آهاری به شماره ملی 0082668000 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضاء اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از 
قبیل چک- سفته- بروات و عقود اسالمی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای 
مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق 
اساسنامه- ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد - موضوع: ارائه خدمات ایجاد و نگهداری فضای سبز و 
کشــاورزی جهت باال بردن راندمان زندگی اجتماعی و اخذ وام قرض الحسنه 
و سایر تســهیالت اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی و اعتباری 
و اشــخاص حقیقی و حقوقی دیگر و اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی 
از دولت و دیگر اشــخاص حقیقی و حقوقی و تودیع وجوه به حساب سپرده 
بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها و مشــارکت با اشخاص و تعاونی ها - مدت: 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی: تهران شــمیران بزرگراه ارتش 
خ ش هاشــم ازگلی پ 36 واحد 5 مهندس علی حاجی حیدری کدپســتی 
1695797531 - ســرمایه شــرکت: 10/500/000 ریال می باشد. - اولین 
مدیران شــرکت برای مدت سه سال به شــرح ذیل تعیین گردیدند: محمد 
حاجی حیدری به شــماره ملی 0075085674 به سمت عضو هیئت مدیره 
- عضــو علی البدل علی حاجی حیدری به شــماره ملی 0075404354 به 
ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره - عضو اصلی حسن حاجی حیدری 
به شــماره ملی 0082463328 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره - عضو 
اصلی زهرا حاجی حیدری به شــماره ملی 0011463856 به سمت منشی 
هیئت مدیــره - عضو اصلی - دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اســناد 
رســمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای 
نایــب رئیس هیئت مدیــره به اتفاق مدیرعامل و مهر شــرکت دارای اعتبار 
است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد 
بــود. - اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه - بــازرس اصلی و علی البدل: 
محمدحسین حاجی حیدری به شماره ملی 0042288878 به عنوان بازرس 
اصلی و صغری مشهدی حاجی علی به شماره ملی 0050942311 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آگهی به موجب 
مجوز شماره 952/105/286793 مورخ 1395/9/13 اداره تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی شهرستان شمیرانات صادر گردید.

تاسیس شرکت تعاونی ارم سازان برنا در تاریخ 0/11 1395/1
 به شماره ثبت 503285 به شناسه ملی 14006453366

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

از کلیــه متقاضیــان واجــد شــرایط الزم دعــوت بعمــل می آیــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و دریافــت اســناد مناقصه 
به مــدت 14 روز از تاریــخ 95/11/24 تــا تاریــخ 95/12/7 ســایت اینترنتــی www.tcgolestan.ir مراجعــه نماینــد. 

تلفن تماس 32230007-017)کاویان(
زمان، محل تحویل و بازگشایی پاکات: پایان وقت اداری مورخه 95/12/21 بوده که می بایست به دبیرخانه مخابرات منطقه گلستان 

به آدرس: گلستان گرگان خیابان شهید بهشتی دبیرخانه شهید صلبی تحویل گردد.
ضمنا زمان بازگشائی پاکات در تاریخ 95/12/22 می باشد.

به کلیه پیشــنهادات فاقد امضا و یا مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود 
مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ســپرده شرکت در مناقصه بصورت وجه نقد، به حساب شــماره 1691919154 با شناسه واریزی بانک ملت و به شماره شناسه واریزی 
3800080990123 و یا ضمانتنامه بانکی معتبر می باشد.

هزینه آگهی مناقصه به عهده شرکت برنده )یا برندگان( مناقصه می باشد.
)موبایل ناظر فنی - مهندس نرسی 09111758065(

- به کلیه پیشنهادات فاقد امضا و یا مشروط و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- در صورت عدم رعایت موارد فوق الذکر از بازگشایی پاکات صرف نظر و پیمانکار از دور مناقصات خارج می گردد.

- ارسال آخرین تغییرات آگهی روزنامه اساسنامه شرکت در اسناد مناقصه الزامی می باشد.
- مخابرات منطقه گلستان در رد یک یا کلیه پیشنهادات واصله برابر مقررات مختار است.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه)ریال(برآورد )ریال(شرح خدماتردیف

هزینه خرید:طرح قرارداد تامین رادیو 8G باند کامل1
ضمانت نامه خرید: 481/250/000 ریال6/875/000/000

مخابرات منطقه گلستان در نظر دارد انجام عملیات ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

تجدید مناقصه یک مرحله ای شماره 3/گ/95
نوبت اول

شرکت مخابرات ایران 
سهامی عام)شماره ثبت ۳25۰۸1(

منطقه گلستان

روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان

سال هفتادو پنجم   شماره ۲1560   تکشماره 5000 ریال 1۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(یک شنبه۲4 بهمن 1395  14جمادی االول 143۸   1۲ فوریه ۲017

صفحه2

يادداشت روز خبر ويژه
نماینده تبریز در گفت وگو با کیهان:

استیضاح وزیر راه 
مطالبه جدی مردم است

رطوبت و گرد و غبار
آب و برق ۱۱ شهر خوزستان را قطع کرد

* مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرد؛ نقش 

70 درصدی نفت در رشد اقتصادی سال 95.

* یک کارشــناس بانکــی: دولــت در برخورد با 

حقوق های نجومی اقدام خاصی نکرده است.

* وزارت کشاورزی: گوشت قرمز این هفته ارزان می شود.

* کشف 67 کانتینر الستیک قاچاق در بندرعباس.

* 96 درصد زعفران دنیا در ایران تولید می شود.

صفحات4و11

واردات هزاران خودرو لوکس
به بهانه بازار سنجی!

* رهبر انصاراهلل: موشــک های مــا فراتر از ریاض را هم 

هدف قرار می دهد.

* سیا به بزرگترین حامی تروریست ها مدال »مبارزه با تروریسم« داد!

* فرمانده ناتو در افغانستان: با 2000 تلفات و میلیاردها دالر 

هزینه جنگ افغانستان را به ایران باختیم.

* ایندیپندنت: آقای ترامــپ! مراقب باش در خاورمیانه مثل 

روسای جمهور قبل به سختی شکست نخوری.

* جمعیت الوفاق: خــون می دهیم اما برده دیکتاتورها 

نمی شویم.

صفحه آخر

رای الیوم: اردوغان در چاه سوریه
و ملک سلمان در چاه یمن گرفتار شده اند

صفحه4صفحه2

راهپیمایی شیعیان در نیجریه
با شعار شیخ زکزاکی را آزاد کنید

گزارش خبری تحلیلی کیهان

ملت انقالبی حماسه  آفرید
پادوهای آمریکا آدرس غلط ندهند

* هزاران تن از شــیعیان و اعضای جنبش اســالمی نیجریه برای چندمین بار با برپایی تظاهراتی گسترده 
خواستار آزادی شیخ زکزاکی رهبر شیعیان این کشور شدند.

* مردم شــهر کانودا با حمل تصاویر رهبر شــیعیان نیجریه حمایت قاطع خود را از »شیخ زکزاکی« اعالم 
کردند.

* دادگاه عالی نیجریه چندی پیش دســتور آزادی »فوری« شیخ زکزاکی و همسرش را صادر کرد اما دولت 
به این دستور بی اعتنایی می کند!

* وضعیت جسمی و سالمت شیخ زکزاکی در زندان همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.                صفحه آخر

* قطع برق و آب در 11 شــهر خوزســتان زندگی 
مردم این شــهرها را مختــل و روند فعالیت در این 

شهرها را از حالت عادی خارج کرد.
* عالوه بر تعطیلی ادارات، بانک ها و مدارس، بسیاری 
از شــرکت های خصوصی و خدماتی در شهر اهواز و 

10 شهر دیگر به دلیل قطع برق و آب تعطیل شد.

* نماینده مردم اهواز در مجلس: مســئولیت قطعی 
برق 11 شــهر خوزســتان قطعــاً بــه وزارت نیرو 

برمی گردد.
* دلیل اصلی این ریزگردها پروژه های انتقال آب از 

خوزستان است.
صفحه11

رهبر انقالب در دیدار نخست وزیر سوئد تاکید کردند

تحلیلگران غربی از درک عظمت حضور حماسی مردم ایران عاجزند
انتظار می رود توافقات با سوئد مانند اغلب کشورهای اروپایی روی کاغذ نماند

صفحه۳

باز  چه خوابی 
دیده اید؟!

سی ان ان: جمعیت راهپیمایی 22 بهمن
عظیم تر از هر سال دیگر بود

* ملت انقالبی ایران در روز جمعه در لبیک به ندای رهبر انقالب 
برای پاسخگویی به تهدیدات اخیر آمریکا، حماسه ای برخاسته از 
روح استکبارستیزی خود را رقم زدند، لذا پادوهای آمریکا برای 

تحلیل این رخداد عظیم آدرس غلط ندهند!
* رهبر انقالب در 19بهمن فرمودند؛ روز بیست و دّوم بهمن، مردم 
جواب این تهدیدها و این حرف ها را در خیابان خواهند داد؛ نشان 

می دهند که مّلت ایران در مقابل تهدید چه موضعی می گیرد.
*  روســیا الیوم: آمریکا  بعد از ۳۸ ســال از عمر انقالب ایران 

نتوانست این کشور را تسلیم  سیاست های واشنگتن کند.
* ایران تمدن و هویت ذاتی دارد و به هیچ کشور دیگری وابسته 
نیســت و آمریکا تالش می کند وابستگی این کشور را به قبل از 

انقالب برگرداند.
* عبارات »آشتی ملی« و »همبستگی در برابر تهدید دشمنان« 
این روزها به کلید واژه کســانی تبدیل شده است که بسیاری از 
آنان در جریان انتخابات ۸۸ در کنار دشــمنان قسم خورده این 

ملت و انقالب ایستاده و با آنان هم نوا شدند.
* عده ای که نقاب »صلح و آشــتی«  بر قیافه و سوابقشان زار 
می زند دســتکم باید پیش از هر ادعایی با صدای بلند از مردم و 
نظام عذرخواهی کنند.                                                     صفحه1۰


