
اداره کل راه و شهرســازی اســتان قزوین در نظــر دارد کاالهای مشــروحه 
ذیــل را با جزئیــات مندرج در اســناد مزایــده، از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی

)www.setadiran.ir( به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت: روز شنبه مورخ 1396/4/3

آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 14 روز پنج شنبه مورخ 1396/4/8
تاریخ بازدید: ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1396/4/10

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1396/4/18
زمان بازگشایی: ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 96/4/19

زمان اعالم برنده: ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 96/4/19
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد.

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق ســامانه تدارک الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل 
فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال 
پیشــنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر 

سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از 

موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
3- عالقمندان به شــرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی 

)توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 021-27313131

دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش 

»ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است.
1- فروش پنج دســتگاه خودرو سواری مســتهلک مطابق شرح مندرج در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت
* ضمنا در آگهی نوبت اول مورخ1396/4/3 خودروی ســواری فرســوده ذکر شده بود که 

بدینوسیله اصالح می گردد.

آگهی مزایده عمومی شماره 96/1 )نوبت دوم(

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

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

https://telegram.me/kayhan_news

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1395/2/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب 

شدند:

یداله مومنی زحمت کش با شماره ملی 3341160825 

میثم مومنی زحمت کش با شماره ملی 0070952851

حمید صفوی با شماره ملی 0045381941

افراد ذیل به ســمت بازرسین: علیرضا بروجردیان به شماره 

ملی 0062050753 به سمت بازرس اصلی و ساناز محرمی 

به شــماره ملی 0450486125 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. 

ترازنامه و حســاب ســود و زیان منتهی به سال مالی سال 

1394/10/30 به تصویب رسید.

 با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های 

مالی، انتخاب مدیران، انتخاب بازرس  انتخاب شــده توسط 

متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت پارس ستون 
سهامی خاص به شماره ثبت 73946 

و شناسه ملی 10101188487

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 

1395/4/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای احمد اقامقیمی اسفندآباد کد ملی 5039817339 به سمت 

رئیس هیئت مدیره و آقای حسن گویا کد ملی 1971892051 به 

سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای شعاع اهلل شمس اسفندآباد 

کد ملی 5039513331 به ســمت مدیرعامل برای مدت 2 سال 

انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور از 

جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره 

بهمراه مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد 

به شناســه ملی 10100643383 بــازرس اصلی و آقای عباس 

ســریری به کد ملی به عنوان بــازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی 

به ســال مالی 1394 به تصویب رســید. روزنامه کثیراالنتشــار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین ســمت هیئت 

مدیره، تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشــار، تصویب ترازنامه و صورت های مالی 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 مهندسی خوزستان
 و فارس سهامی خاص به شماره ثبت 48767 

و شناسه ملی 10100939520

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

ثبــت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیــده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ثبت دفاتر قانونی، اصالح حساب، 
بســتن حساب ها بررسی حساب ها، اسناد و گزارشــات مالی و مدیریتی تهیه و 
تنظیم صورت هــای مالی و گزارش های مالی و مدیریتی میان دوره و ســاالنه 
تهیه آئین نامه ها و دســتورالعمل های مالی و اداری طراحی و استقرار نظام مالی 
متناسب با نوع فعالیت شرکت ها ارائه مشاوره های مدیریتی بهینه سازی سیستم 
مالــی موجود تهیه اظهارنامه مالیاتی و ثبت در ســامانه ســازمان امور مالیاتی 
کشــور تطبیق حساب فی مابین با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مشاوره مالی 
تهیــه و تنظیم اظهارنامــه مالیات بر ارزش افزوده انجــام عملیات انبارگردانی 
و ارائه گزارش کســور و اضافات انبار اســتقرار سیســتم کنترل های داخلی و 
مدیریتی انجام بررســی های خاص مالی حسابرســی داخلی اعزام نیروی مالی 
و حســابداری در سطوح مختلف و نظارت مســتمر بر عملکرد ایشان مشاوره، 
ارائــه و نصب و راه اندازی نرم افزارهای متناســب با فعالیت شــرکت ها طراحی 
ساختار سازمانی، طبقه بندی مشاغل و شــرح وظایف انجام موضوعات فعالیت 
در صــورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای الزم مدت شــرکت:  از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شــرکت: تهران - خیابان ولی عصر - باالتر از 
زرتشت - کوچه شهید حمید صدر پالک 61 واحد 4 کد پستی 1594945934 
سرمایه شــرکت: مبلغ 400/000/000 ریال منقسم به 40 سهم 10000000 
ریالی که تعداد 40 ســهم با نام می باشد که مبلغ 150/000/000 ریال توسط 
موسســین طی گواهی بانکی شماره  95/291ص/394 مورخ 1395/7/25 نزد 
بانک پاســارگاد شعبه بهار شــمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در 
تعهد صاحبان ســهام می باشد. اولین مدیران شــرکت: رجب غالمی به شماره 
ملی 1621136140 به ســمت نایب رئیس هیئت  مدیره و پرویز ســاعد پناه 
به شــماره ملی 4699057292 به سمت عضو هیئت مدیره و داود شاهانی به 
شــماره ملی0452035546 به ســمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی رضائی 
فرخ به شــماره ملی 0045732736 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و 
علی عاشوری به شماره ملی 2709312174 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شرکت به  امضای مدیرعامل )به عنوان امضای ثابت( و رئیس هیئت 
مدیــره، یا نایب رئیس هیئت مدیره )یک امضا( متفقا، همراه با مهر شــرکت و 
اوراق عــادی و اداری به امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شــرکت معتبر 
می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: غالم 
عباس رستمی چری به شــماره ملی 0054877113 به عنوان بازرس اصلی و 
حمید باغ دوســت به شــماره ملی 0039972119 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 
درج آگهی ها انتخاب شــد.  ثبت موضوع فعالیت مذکــور بمنزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس شرکت سهامی خاص محاسب ارقام ویرا در تاریخ 1395/8/16 
به شماره ثبت 500959 به شناسه ملی 14006300632 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1395/2/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه سود و زیان مالی شرکت در سال 1394 و مورد تصویب 
قرار گرفت.

آقای قادر فرهادی به شماره ملی 5459250536 به عنوان بازرس 
اصلی و خانم لیال احمدی پشکلو به شماره ملی 0059398231 

به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بــازرس، انتخاب روزنامه 
کثیراالنتشــار، تصویب ترازنامه و صورت های مالی 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 سروش سالمت رازی
 سهامی خاص به شماره ثبت 291033 

و شناسه ملی 10103290633

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 شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. - موضوع شرکت: انجام کلیه امور فنی، مهندسی، تولیدی، 
صنعتــی و بازرگانی، اعم از »تحقیقات، طراحی، ســاخت و تولید، راه اندازی خط 
تولید، احداث کارخانه، مشــاوره، انتقال تکنولوژی، نصــب و راه اندازی، تعمیر و 
نگهداری و خدمات پشتیبانی« در زمینه: »کلیه دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی، 
مخابراتی، کنترلی، برق قدرت، مهندسی پزشکی، اتوماسیون صنعتی، ابزاردقیق، 
مکانیک، رباتیک و مکاترونیک، ماشین آالت و تجهیزات صنعتی، مهندسی مواد، 
نرم افزار و سخت افزار رایانه و دستگاههای جانبی مربوط به آن، تجارت الکترونیک 
و تکنولوژی اطالعات )آی تی(«. همچنین بازرسی کاال و کنترل کیفیت و صدور و 
مشاوره کیفی استاندارد، داللی و حق العمل کاری و اخذ نمایندگی از شرکت های 
داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی به داخل و خارج کشــور، شــرکت در کلیه 
نمایشــگاههای داخلــی و خارجی، صادرات و واردات، خریــد و فروش و تهیه و 
توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، بازگشــایی ال سی برای شرکت نزد بانکهای 
معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و 
بین المللی، اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانکهای معتبر داخلی و خارجی به صورت 
ارزی و ریالی، ترخیص کاال از گمرکات داخلی، شرکت در کلیه مناقصات و پیمانها 
و مزایــدات دولتی و خصوصی اعــم از داخلی و بین المللی و به طور کلی هرگونه 
فعالیت مجاز که مرتبط با موضوع شرکت باشد. )در صورت ضرورت قانونی، انجام 
موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح(. - مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی شــرکت: تهران شــمس آباد باالتر از میدان 
ملت خیابان غفاری پالک 3 کد پســتی 1673935743- سرمایه شرکت: مبلغ 

3/000/000/000 ریال منقســم به 100 ســهم 30/000/000 ریالی که تعداد 
100 ســهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشــد که مبلغ 1/050/000/000ریال 
توســط موسسین طی گواهی بانکی شــماره 95/813/374 مورخه 95/6/8 نزد 
بانک سامان شعبه دولت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان 
سهام می باشــد. - اولین مدیران شرکت: خلیل ابراهیمی شــنگل آباد به شماره 
ملی 0450313697 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره- مهری آسایش 
دوست نوبر به شــماره ملی 1375574231 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره- 
مریم فرمهینی فراهانی به شــماره ملی 0083036768 به ســمت عضو هیئت 
مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و 
اســناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آقای خلیل ابراهیمی شنگل آ باد همراه 
با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای خلیل ابراهیمی شنگل آباد 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. - اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه- 
بازرس اصلی و علی البدل: ســلمان باستانی به شــماره ملی 0073290841 به 
عنوان بازرس اصلی- لیال کرمانیان مجرد به شماره ملی 0073863777 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان برای درج آگهی های شــرکت انتخاب گردید. )ثبت موضوع فعالیت مذکور 

بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.( 

تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت الکترونیک برفر در تاریخ 1395/6/23 
به شماره ثبت 498333 به شناسه ملی 14006170135 

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

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در نظر دارد کاالهای مشروحه ذیل مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای خریداری 
نماید. لذا از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط بر اساس اسناد و شرایط مناقصه ها دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار آگهی به مدت 5 روز 
با ارائه فیش واریزی به مبلغ 50/000 ریال به حساب سپهر 0101847694000 نزد بانک صادرات مهدیه بنام شرکت توزیع برق استان همدان جهت 
دریافت اسناد مناقصه به آدرس سایت های ذیل و تحویل پاکات مناقصه به نشانی همدان خ مهدیه شرکت توزیع برق استان همدان مراجعه نمایند.

به پیشــنهادات فاقد امضاء مشــروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از 
انقضاء مدت فراخوان واصل شــود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. به 
پیشــنهادات فاقد ضمانت نامه بانکی معتبر، ضمانت نامه مخدوش، کمتر 
از مبلغ مقرر، چک شخصی و شرکتی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد 
شــد. اسناد در ســایت های ذیل قابل دســترس می باشد جهت کسب 
اطالعات بیشتر با تلفن 38274632-081 تماس حاصل فرمایید.

سایت شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:
http://www.edch.ir    

سایت معامالت شرکت توانیر:
 http://tender.tavanir.org.ir

سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات:   
  http://iets.mporg.ir      

شماره شرح مناقصهردیف
مناقصه

مقدار - متر 
- عدد - اصله 

- دستگاه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

مبلغ ضمانت نامه تاریخ جلسه بازگشائي پاکات
توضیحات)ریال(

جالف و ب

96/5/4737/000/000 ساعت 96/4/2715 ساعت 96/12446096/4/2610انواع پایه سیمانی  H و گرد1

سایر اطالعات و 
جزئیات در اسناد 
مناقصات مندرج 

است

96/5/4194/850/000 ساعت 96/4/2715 ساعت 96/133747596/4/2610کلید مینیاتوری A6 و کلید ایزو التور2

96/5/4215/000/000 ساعت 96/4/2715 ساعت 96/14841896/4/2610انواع جک )ترانس معابر(3

انواع کابل فشار ضعیف و متوسط و 4
96/5/41/204/000/000 ساعت 96/4/2715 ساعت 96/1541646496/4/2610سیم آلومینیومی نمره 70

96/5/4265/000/000 ساعت 96/4/2715 ساعت 96/163581796/4/2610انواع یراق آالت شبکه برق5

6 20KVAR 96/5/4120/300/000 ساعت 96/4/2715 ساعت 96/1716696/4/2610انواع خازن

آگهی فراخوان مناقصه های عمومی دو مرحله ای
 شماره های 17 و 16 و 15 و 14 و 13 و 96/12

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

نوبت اول
شرکت توزیع نیروی برق 

استان همدان

سال هفتادو ششم   شماره 21656   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه 4 تیر 1396  30 رمضان 143۸   25 ژوئن 2017

صفحه2

خبر ويژهيادداشت میهمان

صفحه2

پیام موشک های سپاه 
دریافت شد!

پاسخ سخنگوی دولت
به طعنه روحانی علیه سپاه

* دیده بان حقوق بشــر سوریه که از مخالفان بشار اسد به شمار 
می آید اعالم کرده ائتالف تحت رهبری آمریکا در یک ماه گذشته 

472 غیرنظامی سوری را در شهر رقه قتل عام کرده است.
* در این حمالت شــمار زیــادی از غیرنظامیان نیز 

مجروح شده اند.

* این آمار، افزایش قابل توجهی را در مقایســه با آمار 
ماه گذشته نشان می دهد.

* ارتــش آمریکا از ترس تصرف رقه از ســوی ارتش 
سوریه بمباران این شهر را به بهانه مقابله با تروریست ها 
آغاز کرده است.                                   صفحه آخر

مخالفان بشار اسد اعتراف کردند

قتل عام 472 شهروند سوری از سوی آمریکا
ظرف30 روز !

آیا وزارت علوم از دانشگاه آزاد 
انتقام می گیرد؟!

گزارش خبری تحلیلی کیهان

»بایدها« بر زمین مانده
دولت، درگیر دشمن فرضی

صفحه۳

حاشیه سازی روز قدس
آب به آسیاب»حاشیه دوستان«ریخت

* رقابت 2 افسر ارتش صدام برای جانشینی ابوبکر 

بغدادی.

* 66 کشــته و 225 زخمــی بر اثــر انفجارهای 

تروریستی در 2 شهر پاکستان.

* آسوشــیتدپرس فاش کرد: همــکاری امارات با 

بازجویان آمریکایی در شکنجه زندانیان یمن.

* وزیــر آمــوزش ترکیــه: 33 هــزار معلــم را

 اخراج کردیم!                                      صفحه آخر

معارض عربستانی: حمالت مکه صوری است
پای محمد بن سلمان در میان است

* رویترز: کاهش قیمت نفت برای پنجمین هفته 
متوالی.

* رئیس اتحادیه پیراهــن دوزان: وعده 3 هفته ای 
دولت برای پرداخت وام به کســبه پالســکو هنوز 

محقق نشده است.

* عضــو اتاق بازرگانی تهــران: بانک هایی که با ما 
کار می کردنــد هم پس از برجــام دیگر همکاری 

نمی کنند.
* نعمت زاده: واردات کاالی تولید داخل حرام است.
صفحه۴

FATF ایران را از لیست خاکستری 
خارج نکرد

* با پایان یافتن انتخابات ریاســت جمهوری انتظار این بود که دولت 
یازدهم و شــخص رئیس جمهور عمل به وعده های تازه و انجام دادن 
وعده های بر زمین مانده سال 92 را در دستور کار قرار دهد ولی ایجاد 
دشــمن فرضی و جنگ با آن در هفته های گذشته به شدت از سوی 

دولت پیگیری می شود.
* روحانی در دیدار کارگزاران نظام از بایدهای فراوان دولت دوازدهم 
سخن گفته و اعالم کرده بود مشکالت اقتصادی کشور که به طور ویژه 
خود را در 2 مشکل اشتغال و معیشت مردم نشان می دهد، تبدیل به 

مهم ترین و عاجل ترین مسائل شده اند.
* امروز باید تمامی سیاســت های کشور در مســیر بهبود شرایط 

اقتصادی و حل معضالت اقتصادی سمت  گیری شوند.
* روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب دوازدهم مشکالت اقتصادی 
و معیشتی را بزرگ ترین مشکالت مردم بر می شمارد، مشکالتی که 
مردم انتظار حل آنها را از سوی دولت دارند و به هیچ نحوی نمی توان 
با فرافکنی از زیر بار این مشکالت فرار کرده و یا حل آن را از دیگران 

خواست.
* با وجودی کــه روحانی پس از پایان انتخابات بایســتی عمل به 
وعده های فراوان دوره تبلیغات را در دستور کار خود قرار می داد فرار 
از پاســخگویی را از همان ابتدا شروع کرده و با ایجاد دشمن فرضی 
و حمله به منتقدین و همچنین نهادهایی چون ســپاه به دنبال دلیل 

تراشی برای ناکامی های پیش رو است.
* رئیس جمهور در حالی هفته گذشته و در دیدار با فعاالن اقتصادی 
ضمن حمله به سپاه مدعی ســپرده شدن اقتصاد به دولت با اسلحه 
شده بود که جهانگیری در دوره تبلیغات به صراحت اعالم کرده بود 
سپاه بدون اجازه دولت پروژه ای را انجام نمی دهد.                 صفحه2

عید سعید فطر مبارک باد

* حاشــیه های راهپیمایــی روز قدس امســال در توهیــن گروهی اندک 
علیــه رئیس جمهور  اقــدام نکوهیده ای بود که جریــان انقالبی در اولین 
ســاعات پخش این خبر بــر برائت از آن تأکید کرد و از ســوی دیگر این 
نــوع اقدامات از دیدگاه رهبر معظم انقالب هیچ ســنخیتی با انقالبی گری

ندارد.
* در ســوی دیگر ماجرا توپخانه رسانه ای جریان حامی روحانی که گویی 
مترصــد چنین بهانه ای بود بــا اختصاص تیتر یک خود بــه این موضوع 
بی اهمیت، ســیل خروشــان و یکپارچه ملت علیه ظلم جهانی را ندیدند و 
با ذوق زدگی خاصی  از شــعار عــده ای معدود علیه رئیس جمهور به گرمی 

استقبال کردند. 

* حواشــی ایجاد شــده طی روزهای 
اخیر  نشــان می دهد از آنجا که دولت 
برنامه ای جامع و مدون برای مشکالت 
پیش روی کشور ندارد،  برای مدیریت 
فضای سیاســی  ترجیــح می دهد با 
ســخنرانی های جنجالی و فرافکنی از 
واقعیت ها فاصله بگیرد و در این میان 
اقداماتــی نا بجا همچون شــعار دادن 
علیه رئیس جمهور، این روند را تقویت 
می کند.                      صفحه۳


