
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد:  سرمایه شــرکت از مبلغ 10/000/000/000 ریال به مبلغ 
21/000/000/000 ریال منقسم به 2100 سهم 10/000/000 ریالی مشتمل 
بر 1000 سهم بی نام و 1100 سهم بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش 
یافته و ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ 

افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضاء گردیده است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت فنی 
و ساختمانی راد مکانیک اهواز شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 382464 و شناسه ملی 10420228342 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/9/25 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: ســیدمراد موســوی نژاد با 
شــماره ملی 2162056119 به ســمت مدیرعامل و نایب 
رئیس هیئت مدیره، محمدعلی ذره زهرائی با شــماره ملی 
0034517596 بــه ســمت رئیس هیئــت مدیره، حمید 
سلیمانی ســوچلمائی با شــماره ملی 4999921200 به 
ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، برات، 
قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات 
شرکت بشارت ایرانیان ارتباط گستر 

شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 537288 

و شناسه ملی 14008125425 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1398/12/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای صابر بابائی 
باتی به شــماره ملی: 5279452191 بــا پرداخت مبلغی به 
صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 1/700/000/000 
ریــال افزایش داد. 2( آقــای محمود بابائی باتی به شــماره 
ملی: 0013560794 با پرداخت مبلغی به صندوق شــرکت 
سهم الشــرکه خود را به مبلغ 1/650/000/000 ریال افزایش 
داد. آقای مهرداد بابائی باتی به شماره ملی: 0019348827 
با پرداخت مبلغی به صندوق شــرکت سهم الشــرکه خود را 
به مبلــغ 1/650/000/000 ریــال افزایــش داد. در نتیجه 
ســرمایه شــرکت از مبلغ 1/000/000/000 ریــال به مبلغ 
5/000/000/000 ریــال افزایــش یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه اصالح شد. لیست شرکاء بعد از افزایش به شرح ذیل 
می باشد: آقای صابر بابائی باتی به شماره ملی:5279452191  
1/700/000/000 ریال آقای محمود بابائی باتی به شــماره 
آقــای  ریــال   1/650/000/000   0013560794  ملــی: 
بابائــی باتی بــه شــماره ملــی:0019348827    مهــرداد 

1/650/000/000 ریال

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

آگهی تغییرات شرکت آرین نیرو مبتکر 
شمال شرکت با مسئولیت محدود

به شماره ثبت 497831 و شناسه ملی 14004511868 

 بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی 
به طور فوق العاده مــورخ 1398/11/16 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: - مؤسســه حسابرســی بهداد 
حســاب اریا به شناســه ملی 10320849506 به 
ســمت بازرس اصلی و لیال لعل جوهری به شماره 
ملی 0430012098 به ســمت بــازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال انتخــاب گردیدند. - روزنامه 
کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

انتخاب گردید.

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرستان های استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس 

آگهی تغییرات شرکت 
کوره های القایی دماوند سهامی خاص 

به شماره ثبت 199 
و شناسه ملی 10101495849 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای 
حمیدرضا ریاضی به شــماره ملی 2410892418 به ســمت رئیــس هیئت مدیره آقای 
محمدعلی احترام به شــماره ملی 0068578776 به نمایندگی از شرکت تعاونی بهپویش 
سمند آریا به شناسه ملی 10103872672 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای هادی 
طزری شــماره ملی 0072717361 به ســمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی مقصودی 
شماره ملی 0059620692 به ســمت مدیرعامل)خارج از اعضاء(- حق امضا کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل: چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسالمی با 
امضاء دو نفر از سه نفر آقایان مهدی مقصودی، هادی طزری و حمیدرضا ریاضی همراه با 
مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت بسا تندشار سهامی خاص
به شماره ثبت 347926 و شناسه ملی 10103917414

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مورخ 
1398/12/9 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد:  اعضای هیئت 
مدیــره شــرکت مرکب از 3 یــا 5 نفر خواهد بــود که به 
وســیله مجمــع عمومی عــادی از بین صاحبان ســهام 
 انتخاب می گردنــد. و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح 

گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت بسا تند شار سهامی خاص
به شماره ثبت 347926 

و شناسه ملی 10103917414 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/12/10 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئــت مدیره به قرار ذیــل برای مدت 2 
ســال انتخاب گردیدند: شــرکت تعاونی بهپویش ســمند آریا به شناســه ملی 
10103872672 با نمایندگی آقای محمدعلی احترام شماره ملی 0068578776 
- آقای حمیدرضا ریاضی شماره ملی 2410892418 - آقای هادی طزری شماره 
ملی 0072717361 - فرزاد حیدری ثابت به شماره ملی 0057252025 به سمت 
بازرس اصلی و ســعید جعفری به شــماره ملی 4030177328 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت بسا تند شار سهامی خاص
به شماره ثبت 347926 و شناسه ملی 10103917414

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مــورخ 1398/12/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای روبیک دراوانســیان به شــماره ملی 1129725499 با پرداخت 
مبلــغ 1/830/400/000 ریال به صندوق شــرکت میزان سهم الشــرکه خود را به مبلغ 
1/938/000/000 ریال افزایش دادند. خانم ژنیک محمودی به شماره ملی 0036165824 
با پرداخت مبلغ 1/123/000/000 ریال به صندوق شــرکت میزان سهم الشرکه خود را 
به مبلغ 1/200/000/000 ریال افزایش دادند. آقای گارون ســرکس پور به شــماره ملی 
0050725165 با پرداخت مبلغ 446/600/000 ریال به صندوق شرکت میزان  سهم الشرکه 
خــود را به مبلغ 462/000/000 ریال افزایش دادند. خانم داته ویک دراوانســیان فرزند 
روبیک متولد 1370/04/18 به شماره ملی 0013605781 به نشانی محل قانونی شرکت 
با پرداخت مبلغ 1/200/000/000 ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکاء 
شرکت قرار گرفتند. خانم شارماق دراوانسیان فرزند روبیک متولد 1375/09/27 به شماره 
 ملی 0019667450 به نشانی محل قانونی شرکت با پرداخت مبلغ 1/200/000/000 ریال
سهم الشــرکه به صندوق شــرکت در ردیف شــرکاء شــرکت قرار گرفتنــد. در نتیجه 
 ســرمایه شــرکت از مبلــغ 200/000/000 ریال بــه مبلــغ 6/000/000/000 ریال

 افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح مذکور اصالح گردید. اسامی شرکا 
و میزان سهم الشرکه آنان پس از افزایش سرمایه به شرح فوق است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سپنتا پالستیک پیمان 
شرکت با مسئولیت محدود

به شماره ثبت 460070 و شناسه ملی 14004377590

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور 
 فوق العاده مــورخ 1398/07/03 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت 2 
سال تعیین گردیدند: آقای حسن نکوئی به شماره ملی 
2529167729 به ســمت رئیس هیئت مدیره و عضو 
هیئت مدیره خانم نســرین دخت پاسگر به شماره ملی 
4132061191 بــه نایب رئیــس مدیره و عضو هیئت 
مدیره آقای نیما نکوئی به شماره ملی 3874495851 
به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیــره آقای نوید 
نکوئی به شــماره ملی 0451479378 به سمت عضو 
هیئت مدیره کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد عادی 
اداری بــا امضاء مدیرعامل آقای نیمــا نکوئی یا رئیس 
هیئت مدیره آقای حسن نکوئی و یا عضو هیئت مدیره 
آقــای نوید نکوئی با مهر شــرکت هر یــک به تنهایی 
معتبر می باشــد. آقای منصور نقشــینه به شماره ملی 
0043253598 به ســمت بازرس اصلی خانم نســیم 
میرزائی اصل به شــماره ملی 0061617717 به سمت 

بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت سپیدان شیمی گستر 
سهامی خاص به شماره ثبت 143360 

و شناسه ملی 10101863323

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/11/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقای محمدعبدل با کد 
ملی 0043031005 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
آقای علی عبدل با کد ملی 0057702047 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیــره و آقای یداله عبدل با کد 
ملــی 0041914805 به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئــت مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. 
- کلیــه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از 
قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسالمی 
شــرکت با امضاء آقای یداله عبدل)مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره( به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق 
عادی و اداری و مراســالت با امضاء هر یک از اعضای 
هیئت مدیره آقای محمد عبدل)رئیس هیئت مدیره( 
و آقای علی عبدل)نایب رئیس هیئت مدیره( و آقای 
یداله عبدل)مدیرعامل و عضو هیئت مدیره( همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت لوله و پروفیل آنتن کار امین 
سهامی خاص به شماره ثبت 335599 

و شناسه ملی 10103763936

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

ساختمان مسکونی این اداره کل از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شرح ذیل اعالم می گردد:

1- تاریخ نمایش در ســایت: از 1399/4/3 ساعت 
11:00 تا تاریخ 1399/4/26 ساعت 11:00

2- مهلــت بازدید: از تاریــخ 1399/4/5 تــا تاریخ 
1399/4/15 روزانه از ساعت 8:00 الی 14:00

3- مهلت ارائه پیشنهاد: از تاریخ 1399/4/16 ساعت 
8:00 تا تاریخ 1399/4/26 ساعت 11:00

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان لرستان

مزایده عمومی یک مرحله ای 
به شماره 1099005383000002

1- موضوع مناقصه: تعمیر، سرویس و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی
2- شرایط الزامی متقاضیان:

1. مرتبط بودن موضوع اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه
2. ارائه گواهی صالحیت کار معتبر از اداره کار و امور اجتماعی

3. ارائه تاییدیه عدم بدهی از سوی اداره امور مالی سازمان بنادر و دریانوردی )شایان ذکر است ارائه تاییدیه عدم بدهی برای 
کلیه شرکت کنندگان اعم از شرکت های دارای قرارداد یا فاقد قرارداد با سازمان بنادر و دریانوردی و بنادر تابعه الزامی می باشد(

4. ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره کار و امور اجتماعی
*** در صورت عدم احراز شرایط فوق، سایر معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح ذیل مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

شاخص های ارزیابی و امتیازدهی به متقاضیان:
1- تجربه و سوابق اجرایی 2- حسن سابقه در کارهای قبلی 3- توان مالی و پشتیبانی 4- توان فنی و برنامه ریزی 

5- توان تجهیزاتی 6- ارائه اسناد مناقصه
** حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی، جهت شرکت در مناقصه 60 از 100 می باشد.

3- مهلت، محل و نحوه خرید اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ 99/04/03 تا 
پایان وقت اداری مورخ 99/04/11 روز چهارشنبه با مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافت 

)خرید( رایگان اسناد اقدام نمایند.*
4- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مناقصه گران باید مبلغ به عدد 4/900/000/000 ریال به حروف 
) چهار میلیارد و نهصد میلیون ریال ( را بصورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات یا اصل 
فیش واریز وجه به حساب شماره 2196452203002 نزد بانک صادرات شعبه تاسیسات بندر امام خمینی)ره( کد 

بانک 3881 با شماره شبا IR130190000002196452203002 ارائه نماید.
5- جلســه پرسش و پاسخ اسناد مناقصه راس ســاعت 10 صبح روز شنبه مورخ 99/04/21 در محل ساختمان 

مرکزی - طبقه چهارم- دفتر جلسات واقع در مجتمع بندری امام خمینی)ره( برگزار خواهد شد.
* با عنایت به لزوم شفاف ســازی تعهدات مندرج در قرارداد و پیوســت مربوطه به صورت موکد توصیه می شــود 
متقاضیــان در جلســه توجیهی رفع ابهام در اجرای مــاده 17 قانون برگزاری مناقصات حضور یابند و ســواالت 
و ابهامــات احتمالی خود را جهت ارائه آنالیز قیمت مناســب از دســتگاه نظارت مطــرح نمایند، ضمنا در صورت 
 نیاز به کســب اطالعات بیشــتر با تلفن هــای ادارات ذیل می تــوان در طول مدت زمــان آگهی تماس حاصل 

نمود.

امور قراردادها : 0615228-2099-2049-3054 
اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابرات و الکترونیک: 0615228-2206-3000

6- مهلت و محل تســلیم پاکات و بارگذاری اسناد: متقاضیان باید پیشنهادات خود را تا ساعت 16 روز 
 www.setadiran.ir چهارشنبه مورخ 99/04/25 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به آدرس 
بارگذاری نماید. ضمنا متقاضیان مکلفند عالوه بر بارگذاری اسناد خود در سایت مذکور نسبت به تحویل فیزیکی پاکت 
الف )ضمانت نامه بانکی( به دبیرخانه مرکزی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان- منطقه ویژه اقتصادی بندر 
امام خمینی)ره(- واقع در طبقه همکف - ســاختمان مرکزی- صندوق پستی 159 تلفن 0615228-4001 

فاکس 2226900-0615228 تسلیم و رسید دریافت نمایند.
تبصره: کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پوشه ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند فلذا در صورت عدم انجام فرآیند در سامانه مذکور پیشنهادات ارائه شده 

به صورت فیزیکی مورد قبول واقع نمی گردد.
شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 021-41934

7- زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی: پاکت ارزیابی کیفی متقاضیان در تاریخ 99/04/28 در محل دفتر 
جلسات به آدرس خوزستان- بندر امام خمینی)ره( - مجتمع بندری امام خمینی)ره( مفتوح می گردد.

تبصره: اســناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه باید مطابق شرایط مذکور توسط مناقصه گران بصورت الکترونیکی 
در سامانه ستاد ایران بارگذاری گردد.

8- زمان و محل بازگشایی پاکات )الف - ب- ج( حاوی اسناد مناقصه: پیشنهادهای متقاضیان راس 
ســاعت 10 صبح روز دوشــنبه مورخ 99/04/30 در محل دفتر جلسات به آدرس خوزستان- بندر امام خمینی)ره( 

- مجتمع بندری امام خمینی)ره(- ساختمان مرکزی - طبقه چهارم مفتوح و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
** مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها حداقل باید 90 روز باشد.

شناسه نوبت چاپ: 948659  شناسه آگهی: 891858      

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره(

وزارت راه و شهرسازی 
سازمان بنادر و دریانوردی

منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره( 

»آگهی تجدید مناقصه«
شماره مناقصه: 4631/ص14 مورخ 99/03/27

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره(
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴، ۳و ۱۰[

 وزارت بهداشــت آمریکا: کرونــا آمریکا را به زانو 
درآورد.

 24 نهاد بین المللی از ســازمان ملل خواســتند 
عربستان را به لیست سیاه بازگرداند.

 سفر مخفیانه رئیس موساد به عراق بدون اطالع بغداد!

 نامــه 1000 نماینده پارلمان اروپا در محکومیت 
طرح الحاق کرانه باختری.

 تجاوزهای رژیم صهیونیستی به سوریه از مناطق 
تحت اشغال آمریکا صورت می گیرد.

جزئیات حمله انصاراهلل
به مراکز حساس ریاض

 سیاســت جدید بانک مرکزی برای حفظ ارزش 
پول ملی.

 وزارت راه: میانگین قیمت مســکن در تهران به 
متری 19 میلیون تومان رسید!

 رونمایی از 15 سامانه  جدید الکترونیکی دستگاه قضا.

 انهدام یکــی از بزرگترین باندهــای موادمخدر 
در پایتخت.

 معــاون بانــک مرکزی: ســاالنه یــک میلیارد 
برگ اسکناس امحاء می شود.

حق مسکن کارگران از تیرماه 
200 هزار تومان افزایش می یابد

 ]صفحه ۲[

تبدیل »ریچموند« به میدان جنگ مردم
با پلیس نژادپرست آمریکا

برای اجرای عدالت ایستاده ایم
 »حجت االســالم ســید 
بیدک«،  موســوی  عمــاد 
امام جماعت جوان مسجد 
منطقه  خمینــی)ره(  امام 
محــروم حصیرآباد اســت 
کــه بــر اســتفاده از لفظ 
پیشوند  به عنوان  »محروم« 
 »حصیرآباد« به شدت تأکید 

دارد.
بنشینیم   ما نمی توانیم 
تا نیرو بیاید تا مســئولین 
بیدار بشــوند تا بخواهند 
بدهند  اختصــاص  اعتبار 
و... این احساس مسئولیت 
باعث می شود که سریع تر 
از خیلی از دستگاه ها وارد 

فعالیت بشویم و مسائل محله را حل کنیم.
 ما با بچه های کوچک مســجد طوری کار کرده ایم که نیم ســاعت قبل از اذان در مسجد حضور پیدا 
می کنند، بعد از نماز هم به زور از مسجد بیرونشان می کنیم، تمام کارهای مسجد را هم خودشان انجام 

می دهند و نظم دارند.

 حجت االســالم مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران: بنده علی رغم اینکه احتیاج به این ودیعه مسکن دارم و 
مستاجر هم هستم این ودیعه را دریافت نخواهم کرد.

 پرداخت ودیعه مسکن به نمایندگانی که در تهران مسکن دارند اقدام مناسبی نیست.
 مردم در شرایط فعلی در تنگنا قرار دارند و تهیه مسکن برای آنها سخت شده است به اعتقاد بنده اگر به 

مردم ودیعه مسکن پرداخت می شود به نمایندگان نیز این ودیعه را بدهند.
 تاکنون پرداخت این ودیعه مســکن به نمایندگان تهران قطعی نشــده است و باید منتظر ماند و دید که 

هیئت رئیسه مجلس در این زمینه چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.

 ]صفحه 8[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

ساعت خواب! تضمین را 
باید از اوباما می گرفتید

نه ترامپ

گزارش خبری تحلیلی کیهان

دولت می گوید دست روی دست نگذاشته
مسکن و مرغ و تخم مرغ شاهدند!

]صفحه ۱۱[

]صفحه آخر[

 

وزارت خارجه ما 
چرا...؟

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 این روزها هرچه اوضاع اقتصاد کشور و شرایط زندگی و معیشت مردم بر اثر سوء مدیریت و بی تدبیری دولت سخت تر و تنگ تر می شود، موضع گیری 
و اظهارات دولتمردان در توجیه این شرایط نیز عجیب تر و تحیرانگیز تر می شود و در برخی موارد مصداق نمک پاشیدن بر روی زخم مردم !

 دوشنبه گذشته آقای روحانی در شرایطی که قیمت دالر افسار پاره کرده و در حوزه مسکن فریاد مستأجران و بی خانه ها درآمده یا قیمت مرغ 
دوباره به پرواز درآمده، در جلسه برنامه ریزی و تالش برای تحقق شعار جهش تولید از اقدامات قابل لمس دولت برای مردم سخن می گوید.

 رئیس جمهور بدون  اشــاره به اینکه اوضاع اقتصادی کشــور طی هفت سال گذشته ناشــی از مدیریت همین دولت و در سایه خسارت محض 
 برجام بوده ، دلیل عدم موفقیت در تحقق شــعارهای انتخاباتی خود را تحریم های آمریکا عنوان کرد و برای مردم از شــکوفایی اقتصادی کشور

در سال 95 گفت.

خبرگزاری انگلیسی رویترز 
مدعی شد

یک مسئول در معاونت اجرایی 
دولت روحانی جاسوس ما بود

۳

آمریکا ۵ ناخدای 
نفتکش های اعزامی ایران 

به ونزوئال را تحریم کرد
۲

راهکار نمایندگان مجلس
برای مهار قیمت مسکن 

و اجاره بها
۱۱

قطعنامه ضدایرانی
یا عذرخواهی اروپا
کدام را باور کنیم؟!

۲

نکته

کاربلدها 
و ُاملت برنارد شاو !

۲

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

دالر ۲0 هزار تومانی
تقصیر مجلس جدید است!

۱۱

گزارش کیهان از فعالیت های جهادی مسجد امام خمینی)ره( منطقه محروم حصیرآباد اهواز

آقاتهرانی: هر وقت به مردم ودیعه مسکن دادید
به ما نمایندگان هم بدهید

 دیروز چهارشنبه هم آقای رئیس جمهور در 
جلسه هیئت دولت در توجیه شرایط اقتصادی 
و معیشتی مردم با بیان اینکه من از مشکالت 
مردم با خبر هســتم گفته اســت که دولت 
»دست روی دســت« نگذاشته و مردم هم ما 

را یاری کنند.
 اظهــارات رئیس جمهــور دربــاره تاثیر 
تحریم ها در حالی اســت که برخی از همین 
دولتمردان فعلی در زمان دولت قبل حداکثر 
را اقتصاد کشــور  بر  آمریکا   اثر تحریم های 
۲۰ درصد عنوان می کردنــد اما امروز که در 
مقام عمل و پاسخگویی قرار گرفته اند، ظاهرا 

نظر دیگری دارند.
 نتیجه مدیریت دولــت به گونه ای بوده که 
در همین سه ماهی که از سال جاری گذشته، 
قیمت دالر از ۱5 به ۲۰ هــزار تومان، قیمت 
سکه از شــش میلیون و ۲7۰ هزار تومان به 
 هشــت میلیون و 8۰۰ هزار تومان، هر شانه 
تخم مرغ از ۱6 به ۳۰ هزار تومان، هر کیلو مرغ 
از ۱۰ به ۲۰ هزار تومان و هر متر مربع مسکن 
از ۱5 به ۱9 میلیون تومان افزایش یافته است.
 ادعای دولتمردان درباره اقدامات قابل لمس 
دولت در حالی است که آمارهای رسمی حاکی 
از بهم ریختگی شدید قیمت ها در بازار است. 
برای بررسی این ادعا هم الزم نیست به ابتدای 
دوازدهم رجوع  دولت  یا حتی  یازدهم  دولت 
کنیم؛ فقط کافی است نگاهی به قیمت ها در 
همین سه ماه گذشته بیندازیم تا متوجه شویم 

چه اتفاقی در بازار افتاده است.


