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به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/6/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیره به شــرح زیــر برای مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند شــرکت مهندسی و ســاخت فرآوری صنایع غیرآهنی 
مفرغ ســاز )نیپک( با شناســه ملی 10630108711 بــه نمایندگی حمیدرضا 
ســعیدی عزیزکندی به شماره ملی 0067034187 شرکت سرمایه گذاری مس 
سرچشمه با شناسه ملی 10860513778 به نمایندگی آقای ایرج بختیاری زاده 
به شــماره ملی 2991345314 شــرکت تولیدی معدنی مدوار با شناسه ملی 
10630110402 به نمایندگی محمدجواد وکیلی به شماره ملی 2992036064

آگهی تغییرات شرکت عمران گستران آذین کویر 
سهامی خاص به شماره ثبت 469549 

و شناسه ملی 14004789900

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )12266(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1394/12/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آیین بهرنگ صادق به شماره شناسه ملی 
14004844426 به ســمت بازرس اصلی خانم مونا اسحاقی به شماره ملی 0077710061 

به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 

آگهی تغییرات شرکت یگانه اندیش صنعت سهامی خاص 
به شماره ثبت 312441 و شناسه ملی10103510163 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )12274(

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/4/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای توکل نظری به شــماره ملی 5889592300 بــه عنوان رئیس هیئت مدیره 
آقای ســیدعباس میرشفیعی لنگری به شــماره ملی 5769682132 به نمایندگی 
از شرکت صنایع همراه رســا به شناسه ملی 10100949715 بعنوان نائب رئیس 
هیئت مدیره خانم الهام جوانی به شماره ملی 0060622601 به عنوان عضو هیئت 
مدیره آقای مجید صدقی مقدم به شماره ملی 0071899820 به عنوان مدیرعامل 
از خارج انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و 
یکی از اعضا هیئت مدیره و یا وکالی ایشان همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر 
اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت پرسیت همکاران
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 304071 

و شناسه ملی 10760241142

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )12272(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ1395/4/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 
سود و زیان سال مالی 1394 به تصویب رسید- خانم لیال عابدی قره بالغ به شماره 0067577806 به سمت بازرس 
اصلی و آقای باقر اســمعیلی به شماره ملی 4490124554 به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال برای سال 

مالی 1395 انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت ورده وسیبان دره سهامی خاص
 به شماره ثبت 300394 و شناسه ملی 10103381961

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )12273(

با عنایت به مفاد مواد )4(، )13( و )18( بخشــنامه شــماره 
130890- 83/11/17 قانــون برگــزاری مناقصات موضوع 
برگزاری مناقصات عام دومرحله ای، شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کشــور در نظر دارد تکمیل عملیات 
اجرایی باند دوم محور ساوه- بوئین زهرا )حدفاصل کیلومتر 
000+0 تــا میدان بوئین زهرا( بامشــخصات اصلی زیر را به 

صورت عام دومرحله ای به مناقصه بگذارد:
1- عنوان پروژه: مناقصه عمومی عملیات تکمیلی باند دوم 
محور ساوه- بوئین زهرا )حد فاصل کیلومتر 000+0 تا میدان 

بوئین زهرا(.
2- مدت اجرای کار: 24 مــاه و دوره تضمین پروژه برابر 

60 ماه می باشد.
3- برآورد کل کار: براساس فهرســت بهای پایه راه، باند 
فرودگاه و راه آهن ســال 1395 به مبلغ 355/552 میلیون 
ریال با شــاخص مبنای پیمان ســه ماهه سوم سال 1395 

می باشد.
4- محل انجام عملیات: استان مرکزی و قزوین.

5- مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه 8/500 میلیون ریال 
می باشد.

6- نوع عملیات عبارت است از: ابنیه فنی و پل سازی، 
زیرسازی و آسفالت.

7- از شرکتهای پیمانکاری داوطلب مناقصه که حائز شرایط 
آئین نامه طبقه بندی و تشــخیص صالحیــت پیمانکاران در 
رشــته راه و ترابری که دارای پایه متناســب با مبلغ برآورد 
مذکور هستند، تقاضا می شــود جهت مشارکت در مناقصه 
فوق و کســب اطالعــات الزم و دریافت اســناد مربوط به 
مشــخصات پروژه با در دست داشــتن معرفی نامه و گواهی 

معتبر صالحیت پیمانکاری حداکثر تا تاریخ 1395/10/29 
به مهندسین مشــاور پل رود به نشــانی: تهران- خ صبای 
جنوبی )بــرادران مظفر(، جنب بیمارســتان مدائن، کوچه 

شهید صدیقی، پالک 18، طبقه سوم. 
تلفنهای تمــاس: 66408802- 66498423- 66463702 

مراجعه فرمایند.
8- محل تحویل اســناد و پیشنهاد قیمت: دفتر اداره 
کل امور پیمانها و رســیدگی فنی واقع در: بزرگراه مدرس- 
خیابان وحید دستگردی- خیابان فرید افشار- شرکت ساخت 
و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور- طبقه دوم می باشد.

ضمنا آخرین مهلت تکمیل و ارائه اســناد و مدارک شرکت 
در مناقصه ســاعت 9 روز یکشنبه مورخ 95/11/10 و زمان 
برگزاری جلســه مرحلــه اول مناقصه ســاعت 11/30 روز 
یکشنبه مورخ 95/11/10 می باشد. مناقصه گران می بایست 
ضمانت نامه شــرکت در مناقصه را در پاکت )الف( اساسنامه 
و فرم تکمیل شــده خوداظهاری و آخرین تغییرات شرکت 
مندرج در روزنامه رســمی کشــور را به همراه سایر اسناد و 
صورتهای مالی حسابرســی شــده و کارت اقتصادی جدید 
و مــدارک و رزومه شــرکت را در پاکــت )ب( و همچنین 
برگ پیشــنهاد قیمــت و فرمهای آنالیــز مربوطه به همراه 
فرمهــای الــف، ب، پ و تعهــد بیمه نامــه را در پاکت )ج( 
قرار دهند. ارســال اســناد و مدارک تکمیل شده هیچگونه 
تعهــدی در زمینه انعقاد قرارداد با متقاضیان برای شــرکت 
ســاخت و توســعه زیربناهای حمــل و نقل کشــور ایجاد 
نمی کنــد. فرم آگهی الکترونیکی مناقصــه از طریق صفحه 
الکترونیکی پایگاه ملی اطالع رســانی مناقصات به نشــانی
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آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای 
شماره 95-155

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

اداره کل امور پیمان ها و رسیدگی فنی م الف 2756

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مــورخ 1395/4/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی 1394 
تصویب شد. خانم لیال عابدی قره بالغ به شماره ملی 0067577806 به سمت 
بازرس اصلی و آقای باقر اســمعیلی به شماره ملی 4490124554 به سمت 
بازرس علی البدل برای ســال مالی 1395 به مدت یکســال انتخاب گردیدند. 
اعضــای هیئت مدیره برای مدت دو ســال به قرار ذیل انتخاب شــدند. آقای 
توکل نظری به شــماره ملی 5889592300 خانم الهام جوانی به شماره ملی 
0060622601 شرکت صنایع همراه رسا به شناسه ملی 10100949715 به 
نمایندگی آقای سیدعباس میرشفیعی لنگری به شماره ملی -5769682132 

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت پرسیت همکاران
 سهامی خاص به شماره ثبت 304071 

و شناسه ملی 10760241142

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )12271(

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1392/4/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب 
ســود و زیان ســال مالی منتهی به 91/12/30 به تصویب 
رســید. آقای محمدحســین غفاری مرندی به شماره ملی 
1379709865 بــه عنــوان بازرس اصلــی و آقای مجید 
عباســی به شــماره ملی 6649921939 به عنوان بازرس 

علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت زرین دانه کشتزار
 سهامی خاص به شماره ثبت 367515 

و شناسه ملی 10320129477 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)12265(

شرکت تولید نیروی برق بندرعباس
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 

شماره 95-02

روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس

شــرکت تولید نیروی برق بندرعبــاس در نظر دارد نســبت به خرید 
تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی آب شیرین کن SWRO و سیستم 
دریافــت آب از دریا در نیروگاه بندرعباس از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
2مرحلــه ای اقدام نمایــد. لذا از شــرکتهای واجد شــرایط در این مناقصه 
دعوت بعمل می آید، جهت دریافت اســناد مناقصه ضمن در دســت داشــتن 
معرفی نامه از شــرکت متبوعه و واریز مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب 
2175055402008 به نام درآمد شــرکت تولیــد نیروی برق بندرعباس نزد 
بانک ملی شعبه گلشهر کد 7873 در ایام و ساعت اداری از تاریخ 95/10/13 
لغایت 95/10/25 به آدرس: بندرعباس: رســالت جنوبی - بلوار 12 فروردین 
شرقی - شــرکت تولید نیروی برق بندرعباس - امور تدارکات - تلفن تماس: 
6-07633613775 داخلــی 829 مراجعه و با ارائه فیش مزبور به فروشــنده 

اسناد یک نسخه از اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
توضیحات:

1- برآورد هزینه اجرای کار: 6/000/000/000 ریال
2- مدت زمان اجرای کار: 6 ماه

3- مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه 300/000/000 ریال اســت که باید به 
صورت ضمانتنامه معتبر بانکی به نفع کارفرما در روز برگزاری مناقصه تســلیم 

گردد.
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5- دستگاه نظارت: دفتر بازار برق شرکت تولید نیروی برق بندرعباس می باشد 
و شــرکتهای متقاضی می توانند در خصوص سؤاالت فنی خود با داخلی 820 

آقای مهندس رحیمی تماس حاصل فرمایند.
6- حداکثر مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه این شرکت تا ساعت 9 صبح روز 
چهارشنبه مورخ 95/11/6 و بازگشــایی پاکات راس ساعت 10 صبح همان 

روز در محل امور تدارکات می باشد.
7- به پیشــنهادات مشــروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که 
بعد از موعد مقرر به دبیرخانه این شــرکت ارسال گردد مطلقا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
8- هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

نوبت دوم

شرکت تولید نیروی برق
بندر عباس

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/4/22 و مجوز شماره 
952/15/178267 مــورخ 1395/5/31 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: صورتهای مالی ســال 1394 به تصویب رسید. آقای 
ولی اله جعفری به شماره ملی 0066054613 بسمت بازرس اصلی و آقای علی رمضانی 
به شماره ملی 5659328121 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین 
شــدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ســه ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای 
خلیل پرتوزاده به شــماره ملــی 4910201386 و آقای تیمور پورحیدری به شــماره 
ملی 5179046361 و آقای ســیدامیرعباس رضوی به شــماره ملی 1261767209 و 
آقای رضا حسن خانی فرهانی به شماره ملی 0051284871 و آقای مجتبی شیرقاضی 
به شــماره ملی 451083423 بســمت اعضــاء اصلی هیئت مدیره و آقای هوشــنگ 
رضایی ثمرین به شــماره ملی 0491252870 و آقای اســماعیل شریف به شماره ملی 

6039363878 بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره. 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان
 سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران تابان

 به شماره ثبت 92752 و شناسه ملی 10101369443 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )12268(

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 )12270(

اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان قزوین در نظر دارد 
مورد مشــروحه ذیل را براســاس قیمت مقطوع به پیمانکاران واجد شرایط و 
تعیین صالحیت شده واگذار نماید. لذا متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند 
برای دریافت اســناد مناقصه با در دست داشتن معرفی نامه جهت هر مورد از 
تاریخ 95/10/15 لغایت 95/10/19 به نشــانی قزوین- بلوار نوروزیان بن بست 
حــج خیابــان ثبت اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای و برای کســب 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33696003- 028 تماس گرفته و یا به سایت

http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.
مهلت تحویل اسناد تا ساعت 14 تاریخ 95/11/5 به آدرس فوق واحد دبیرخانه 

می باشد.
تضمین شــرکت در مناقصه می بایست به صورت وثیقه ملکی، اوراق مشارکت 
بی نام، ضمانتنامه شامل بانکی، بیمه ای، صندوق های ضمانت  دولتی و یا واریز 
وجه به حساب 2176373306009 بانک ملی شعبه مرکزی در وجه اداره کل 

راهداری و حمل و نقل جاده ای می باشد.
هزینه اســناد مناقصه 200/000 ریال فیش واریزی به حســاب شــماره فوق 

می باشد. )ارائه اصل فیش واریزی و معرفی نامه الزامی است.(
بازگشایی پاکات اســناد مناقصه در تاریخ 95/11/6 راس ساعت 10 صبح در 

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای می باشد.
1- عملیات نگهداری راه های حوزه اســتحفاظی استان قزوین با مبلغ برآورد 

31/617/330/000 ریال و مبلغ تضمین 1/585/000/000 میلیون ریال

آگهی مناقصه
شماره  95/4 دومرحله ای

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان قزوین

اداره کل راهداری و  حمل و نقل جاده ای 

 )نوبت اول(

سال هفتادو پنجم   شماره 2152۸   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه15 دی 1395   5 ربیع الثانی 143۸   4 ژانویه 201۷

صفحه2

يادداشت روز
خبر ويژه

سازمان ملل اعالم کرد

6800 شهید و 12 هزار و چهارصد مجروح
حاصل جنایت تروریست ها در عراق طی سال گذشته

صفحه2

بازخوانی دیدگاه های مرحوم حسن شایانفر 
صفحه6درباره نفوذ فرهنگی

کیهان بررسی می کند

گزارش اقتصادی دولت
کام حامیانش را هم شیرین نکرد

* طی سال گذشته میالدی 6800 غیرنظامی عراقی شهید 
و 12400 نفر دیگر هم بر اثر خشونت ها زخمی شده اند.

* به اعتراف ارتش آمریکا، نیروهای ائتالف بین المللی 
ضــد داعش هم تاکنون 188 غیرنظامی را در حمالت 

اشتباهی خود کشته اند.

* دیــروز 2 منطقه »االنتصــار« و »حی الصناعی« در 
شرق موصل از اشغال تروریست ها آزاد شد.

* بسیج مردمی عراق از دفع پاتک سنگین داعش در 
محور بیجی به موصل و به هالکت رســاندن 50 تن از 
آنان خبر داد.                                     صفحه آخر

* مذاکرات صلح سوریه متوقف شد؛ سرنوشت آتش بس 

در هاله ای از ابهام.

* عربستان فرماندهی ائتالف سعودی در جنگ یمن را 

به فرمانده سابق ارتش پاکستان سپرد!

* کابینه ترامپ از سوی رسانه های آمریکا اشرافی ترین و 

جنگی ترین کابینه تاریخ آمریکا لقب گرفت.

* درخواســت علمای بحرین از مجامع بین المللی برای 

نجات مردم محاصره شده »الدراز«.           صفحه آخر

 گزارش های تازه از آشوب های فرانسه 

945 خودرو
در آتش خشم مردم سوخت

* سهامداران بورس در تماس با کیهان: اشتباه کردیم به 

وعده های رئیس جمهور دل خوش کردیم.

* یک مسئول کارگری: وزیر کار به تعهدات خود برای 

بیمه کارگران ساختمانی عمل نکرد.

* عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: دولت از محل حذف 

یارانه ها یک ریال هم برای ایجاد اشتغال هزینه نکرد.

* یک کارشــناس در گفت وگو با کیهان: میزان مصرف 

گاز در ایران 3/5 برابر ترکیه است.                صفحه4

معاون بنیاد مسکن:

40 درصد خانه های روستایی از سال 84 
تاکنون در برابر زلزله مقاوم شده است

پیام تسلیت رهبر انقالب به مناسبت ارتحال آیت اهلل شرعی:

این عالم مجاهد و با اخالص عمر با برکتی را در خدمت اسالم و انقالب و مردم گذرانید
صفحه3

پاورقی جديد کیهان

جوابیه وزارت راه و پاسخ کیهان
انتشــار 2 گزارش  پیــرو 
عنوان های  بــا  روزنامــه  در 
تحلیلی  خبــری  »گــزارش 
کیهان؛ آلزایمر سیاسی! دولت 
آب  از  فراموشکار  راستگویان 
درآمد«  و  گزارش مستندی 
راه آهن  کترینگ  واگذاری  از 
بــه یک شــرکت اتریشــی،

وزارت راه و شهر سازی جوابیه ای ارسال داشته که همراه با پاسخ 
کیهان می خوانید.                                                      صفحه 4

ترکیه امروز
ترکیه فردا گاردین: شدیدترین بهار عربی

در انتظار عربستان است

* ردگیــری بازتاب گفت وگوی تلویزیونــی اخیر رئیس جمهور در 
رسانه ها نشان می د هد سخنان تکراری و وعده های قدیمی وی حتی 

نتوانسته است توجه حامیان دولت را هم جلب کند.
* تیتر روزنامه های حامی دولت از ســخنان روحانی را اگر جلوی 
فردی بگذاریــد که از هویت گوینده مطلع نباشــد، آرزو می کند 
ای کاش این فرد در انتخابات آینده رئیس جمهور شود تا مشکالت 
بر آمده از دولت کنونی را یکی پس از دیگری حل کند، غافل از اینکه 

این سخنان را »رئیس دولت« مطرح کرده است!
* همین دیروز یکی از روزنامه هایی که ید طوالیی در تطهیر آمار و 
وعده های دولت دارد، نوشت: تغییر شاخص قیمت مصرف کننده در 
ایران )نرخ تورم( از خرداد 92 تا آغاز سال جاری 49 درصد افزایش 

یافته است.
* گفت وگــوی رئیس جمهور بــا مردم آنچنان مــالل آور بود که 
تندرو ترین رسانه های حامی دولت هم از وی خواستند به جای این 

حرف ها برای مردم »قصه«! بگوید، چرا که »وقت تنگ است«.
* آمارهای رئیس جمهور آنچنــان دور از ذهن بود که حتی تدبیر 
مشاوران ایشان برای کمک گرفتن از تصاویر و نمودارهای رنگارنگ 
هم نتوانســت مردم را متقاعد کند کــه روحانی حرف های دقیقی 

می زند.
* تیتر روزنامه های حامی دولت از سخنان رئیس جمهور، بیش از هر 

چیز یادآور همان کلیدواژه »تقریبا هیچ« برای کارنامه دولت است.
      صفحه2


