
عنوان مناقصه: زیرسازی و آسفالت کنارگذر و میدان ورودی ناحیه صنعتی نیکویه
1 - نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در: قزوین، 

بلوار شهیدبهشتی، روبه روی بوستان دهخدا، شماره166
2 - نوع مناقصه: عمومی و یک مرحله ای  3 - کمیت خدمات: عملیات اجرایی با احجام 
تقریبی ش��امل: خاکریزی 260 و خاکبرداری 530مترمکعب، الیه س��ابگرید 860مترمکعب، 
الیه زیراس��اس 1100مترمکعب، الیه اس��اس 730مترمکعب، نصب ت��ک جدول 300متر و 
کانیو 110متر و جوی 240متر با جدول تحویلی و آسفالت بیندر به وزن 800تن می باشند.

4 - کیفیت خدمات:
1 - خاکبرداری و تسطیح و تراکم بستر با تراکم 95% به روش آشوی اصالح شده

2 - خاکریزی با مخلوط رودخانه ای در قسمتهای موردنیاز با تراکم 95% به روش آشوی اصالح شده
3 - تهیه و اجرای الیه سابگرید به ضخامت 15سانتیمتر و با تراکم 95% به روش آشوی اصالح شده
4 - تهیه و اجرای الیه ساب بیس به ضخامت 20سانتیمتر و با تراکم 100% به روش آشوی اصالح شده
5 - تهیه و اجرای الیه بیس به ضخامت 15سانتیمتر و با تراکم 100% به روش آشوی اصالح شده

6- نصب جداول رفوژ و اجرای کانیو و جوی با جداول تحویلی با بتن ریزی مگر در کف 
و بتن ریزی طرفین جداول با قالب بندی و بندکشی و اجرای بتن لیسه در کف جوی

7 - تهیه و پخش قیر پرایمکت به میزان حداقل 1/2کیلوگرم در مترمربع جهت اجرای آسفالت
8 - تهیه آسفالت بیندر و اجرای عملیات شامل حمل و پخش و کوبیدن قشر آسفالت بیندر 
به ضخامت 7س��انتیمتر و با دانه بندی صفر تا 19میلیمتر طبق مش��خصات فنی پیوس��ت 

اسناد مناقصه و نشریه 101
5 - نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی، پرداخت نقدی، انواع اوراق مشارکتی 

6 - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 30/000/000ریال )سی میلیون ریال( اعتبار تا تاریخ 92/9/13
7- محل دریافت و تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

8 - هزینه تهیه اس�ناد و ش�ماره حس�اب: واریز مبلغ 100/000ریال به حساب درآمدهای 
عموم��ی ش��رکت ش��هرکهای صنعتی اس��تان قزوی��ن در بانک ملت به ش��ماره حس��اب جام 

69467032/86 )از طریق کارت خوان در محل شرکت میسر است(
9 - مهلت دریافت اسناد: از روز پنجشنبه مورخ 92/5/24 تا روز پنجشنبه مورخ 92/5/31   
10-  جلس�ه هماهنگی با مناقصه گران: معاونت عمران و محیط زیس��ت ش��رکت در س��اعت 
14/30 روز شنبه 92/6/2      11 - مهلت تسلیم پیشنهادها: از روز شنبه مورخ 92/6/2 تا روز 
چهارشنبه مورخ 92/6/13    12 - تاریخ و محل گشایش پیشنهادات: دفتر معاونت عمران و 

محیط زیست در ساعت 16/30 روز چهارشنبه 92/6/13
13 - مبلغ برآورد: 1/453/276/820ریال است که براساس فهرست بهای تجمیع راه و باند سال1392 است.

14 - م�دت اج�رای پروژه: 3م��اه   15 - محل اجرای پ�روژه: کیلومتر 40 ج��اده قزوین به 
لوش��ان- جاده نیکویه- کیلومتر 10 جاده- ابتدای روستای نیکویه واقع در ناحیه صنعتی نیکویه  
16 - ش�رایط ش�رکت کنندگان: دارا بودن حداقل رتبه 5 راه از معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی و ارائه حداقل یک صورتجلس��ه تحویل پروژه راه با مقادیر مش��ابه برآورد این مناقصه به 
لحاظ حجمی یا ریالی که طی پنج سال اخیر راساً با دستگاه های اجرایی )طبق تعریف ماده قانون 

مدیریت خدمات کشوری( منعقد نموده و ارائه حداقل یک رضایتنامه از دستگاه های اجرایی
تبصره: پیمانکاران طرف قرارداد این ش��رکت منوط به حداقل 70% پیشرفت کار ریالی 

حق شرکت در مناقصه را دارند.
17 - سایت اینترنتی و تلفن تماس: www.qazviniec.ir و 0281-3354590

آگهی مناقصه عمومی 
ت دومشماره8/92/ش

نوب

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین 

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

با عنایت به مفاد مواد)4(، )13( و )18( بخشنامه شماره 130890-83/11/17 قانون برگزاری مناقصات موضوع برگزاری 
مناقصات عام دو مرحله ای، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درنظر دارد عملیات بهسازی محور 

رامهرمز- میداوود- باغملک را با مشخصات اصلی زیر، به صورت عام دو مرحله ای به مناقصه بگذارد:
1 - عنوان پروژه: عملیات بهسازی محور رامهرمز- میداوود- باغملک به طول 6/300کیلومتر

2 - مدت اجرای کار: 24ماه و دوره تضمین پروژه برابر 60 ماه
3 - برآورد کل کار: براساس فهرست بهای پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال1392 مبلغ 317،833،603،963 

ریال با شاخص مبنای پیمان سه ماهه اول سال1392 می باشد.
4 - شرایط مناقصه: به این پیمان پیش پرداخت تعلق می گیرد.

5 - محل انجام عملیات و موقعیت جغرافیائی: استان خوزستان
6 - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1،000،000،000ریال می باشد.
7 - نوع عملیات عبارت است از: عملیات خاکی، ابنیه و روسازی

8 - از شرکتهای پیمانکاری داوطلب مناقصه حائز شرائط آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران در رشته 
راه و ترابری که دارای پایه متناس��ب با مبلغ برآورد مذکور هس��تند، تقاضا می ش��ود جهت مش��ارکت در مناقصه فوق و 
کسب اطالعات الزم و دریافت اسناد مربوط به مشخصات پروژه با در دست داشتن معرفی نامه حداکثر تا روز شنبه مورخ 
92/6/2 به مهندس�ین مش�اور برآیند واقع در: تهران- خیابان ولی عصر- روبه روی خیابان جام جم- خیابان طاهری- 

پالک70 مراجعه فرمایند. تلفن تماس مشاور: 22048504-6
9 - محل تحویل اسناد و پیشنهاد قیمت: دفتر اداره کل امور پیمانها و رسیدگی فنی واقع در: تهران- خیابان وحید 
دستگردی)ظفر(- خیابان فرید افشار- نبش بلوار آرش- پالک3 - شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور- 

طبقه دوم جنوبی می باشد.
ضمناً آخرین مهلت تکمیل و ارائه اسناد و مدارک شرکت در مناقصه ساعت9 صبح روز یکشنبه مورخ 92/6/17 و زمان 
برگزاری جلسه مرحله اول مناقصه ساعت 10صبح روز یکشنبه مورخ 92/6/17 می باشد. پیمانکاران متقاضی می بایست 
ضمانت نامه ش��رکت در مناقصه را در پاکت )الف( اساس��نامه و فرم تکمیل ش��ده خوداظهاری و آخرین تغییرات شرکت 
مندرج در روزنامه رس��می کش��ور بهمراه سایر اسناد و مدارک و رزومه شرکت را در پاکت )ب( و همچنین برگ پیشنهاد 
قیمت و فرمهای آنالیز مربوطه به همراه فرمهای الف، ب، پ و تعهد بیمه نامه را در پاکت )ج( قرار دهند. ارسال اسناد و 
مدارک تکمیل شده هیچگونه تعهدی در زمینه انعقاد قرارداد با متقاضیان برای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 
و نقل کشور ایجاد نمی کند. فرم آگهی الکترونیکی مناقصه از طریق صفحه الکترونیکی پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

به نشانی http://iets.mporg.ir قابل دسترسی است. هزینه چاپ آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 92-101

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

اداره کل امور پیمان ها و رسیدگی فنی
م الف 2047

داوطلبان واجد ش��رایط دارای شناس��ه ملی اش��خاص حقوقی ایرانی می توانند از زمان درج اولین نوبت آگهی با ارائه معرفی نامه کتبی در 
س��اعات اداری )ش��نبه تا سه شنبه 16-7 و چهارشنبه ها 15-7( به دفتر امور قراردادها واقع در کرمان- بلوار 22 بهمن- حدفاصل سه راه 
ادیب با چهارراه ش��عبانیه- ش��رکت گاز استان کرمان- طبقه همکف- ساختمان مهندسی مراجعه و اسناد ارزیابی کیفی را، حداکثر تا 7 
روز تقویم��ی پ��س از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی دریافت و با توجه به مف��اد آن مدارک مورد نیاز را تهیه، تنظیم و تکمیل و حداکثر 
تا 14 روز تقویمی به نش��انی فوق تس��لیم نمایند. بدیهی است ش��رکت کنندگان در این مناقصه می بایست تا زمان عودت مدارک ارزیابی 
کیفی جز منابع مورد تائید ش��رکت ملی گاز ایران )وندورلیس��ت( قرار گرفته و مدارک مربوطه را ارائه نمایند. )نوع تضمین ش��رکت در 
مناقصه: ضمانت نامه بانکی، رس��ید بانکی( متقاضیان می بایس��ت جهت کسب اطالعات بیش��تر به سایت www.nigc-kerman.ir و 
پایگاه اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام در سایت پایگاه اطالع رسانی مناقصات اقدام نمایند.

موضوعکدفراخوانردیف
تعداد 
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نوبت
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مدت زمان 
اجرا)روز(

مبلغ تضمین )ریال(

تهیه مصالح و اجرای ش��بکه تغذیه و 11/335/023
54065/150/000 روز26-92دودوتوزیع هفت باغ علوی )فاز 1(

»جهت ارائه خدمات شرکت گاز استان کرمان با شماره پیام کوتاه 1000341194 تماس حاصل فرمایید«

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )211775(
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را با شرایط ذیل برگزار نماید.

نوبت دوم

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کرمان

)سهامی خاص(

ش�رکت آب و فاض�اب اس�تان آذربایج�ان ش�رقی در 
نظ��ر دارد عملیات مربوط ب��ه بهره ب�رداری و نگهداری از 
تصفیه خانه فاضاب تبری�ز را از محل اعتبارات غیرعمرانی 
و از طریق مناقصه )عمومی( به پیمانکار واجد ش��رایط و دارای 
رتب��ه آب یا تاسیس��ات و تجهیزات واگذار نمای��د. لذا از کلیه 
واجدین صالحیت دعوت می گردد ظرف مدت ده روز از تاریخ 
درج آگه��ی ب��ا در نظر گرفت��ن موارد ذیل، ب��ه آدرس تبریز- 
بلوار 29 بهمن- جنب دانش��گاه تبری��ز- امور قراردادها- تلفن: 
3304091-0411 مراجعه و ضمن واریز مبلغ 200000 ریال 
به حساب جام ش��ماره 7221124733 بانک ملت باجه آب و 
فاض��الب تبریز )کد ش��عبه 1342/5( و ارائه فیش آن به امور 
قراردادها، اسناد مربوطه را متعاقبا دریافت و در تاریخ قید شده 
در اسناد، پاکت خود را تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. بدیهی 
است شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد 

بود. هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
ال�ف( ب��ه پیش��نهادهای فاقد امض��اء، مش��روط، مخدوش و 
پیش��نهاداتی که بعد از انقضاء مدت مق��رر در فراخوان واصل 

شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: 6،688،732،800 ریال

ج( مبل��غ س��پرده تضمی��ن ش��رکت در مناقص��ه مع��ادل: 
288،661،984 ریال می باشد.

د( س��ایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج 
است.

ه��( پیش��نهاددهنده مکل��ف اس��ت مع��ادل مبلغ س��پرده، 
تضمین های معتبر تس��لیم یا مبلغ مذکور را به حس��اب بانکی 
ش��رکت واریز و حسب مورد ضمانت نامه یا رسید واریز وجه را 
ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد 
سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، 

چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
www.abfa-azarbaijan.ir سایت

آگهی مناقصه عمومی
شماره 70 سال 1392

شرکت سهامی آب و فاضاب 
استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

نوبت دوم

وزارت نیرو

ش�رکت آب و فاضاب اس�تان آذربایجان شرقی در نظر 
دارد عملی��ات مربوط به قرائت کنت�ور و پخش قبوض آب 
مش�ترکین و نصب انش�عابات آب و تعوی�ض کنتورهای 
خراب منطقه آذرش�هر را از مح��ل اعتبارات غیرعمرانی و از 
طریق مناقصه )عمومی( به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه 
آب واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین صالحیت دعوت می گردد 
ظ��رف مدت ده روز از تاریخ درج آگهی با در نظر گرفتن موارد 
ذی��ل، به آدرس تبریز- بلوار 29 بهمن- جنب دانش��گاه تبریز- 
امور قراردادها- تلفن: 3304091-0411 مراجعه و ضمن واریز 
مبلغ 200000 ریال به حس��اب جام ش��ماره 7221124733 
بانک مل��ت باجه آب و فاض��الب تبریز )کد ش��عبه 1342/5( 
و ارائ��ه فیش آن به ام��ور قراردادها، اس��ناد مربوطه را متعاقبا 
دریافت و در تاریخ قید ش��ده در اس��ناد، پاکت خود را تحویل 
دبیرخانه ش��رکت نمایند. بدیهی است ش��رکت در رد یا قبول 
هر یک از پیش��نهادات مختار خواهد بود. هزینه آگهی از برنده 

مناقصه اخذ خواهد شد.
ال�ف( ب��ه پیش��نهادهای فاقد امض��اء، مش��روط، مخدوش و 
پیش��نهاداتی که بع��د از انقضاء مدت مق��رر در فراخوان واصل 

شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: 762،380،000 ریال

ج( مبل��غ س��پرده تضمی��ن ش��رکت در مناقص��ه مع��ادل: 
71،619،000 ریال می باشد.

د( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ه��( پیش��نهاددهنده مکل��ف اس��ت مع��ادل مبلغ س��پرده، 
تضمین های معتبر تس��لیم یا مبلغ مذکور را به حس��اب بانکی 
شرکت واریز و حس��ب مورد ضمانت نامه یا رسید واریز وجه را 
ضمیمه پیش��نهاد به شرکت تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد 
س��پرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، 

چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
www.abfa-azarbaijan.ir سایت

آگهی مناقصه عمومی
شماره 65 سال 1392

شرکت سهامی آب و فاضاب 
استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

نوبت اول

وزارت نیرو

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 92/2/5 
ش��رکت مزبور که در تاریخ 92/3/20 واص��ل گردید ترازنامه و 
حساب سود و زیان سال مالی 1391 به تصویب رسید. موسسه  
حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 10861836531 بسمت 
ب��ازرس قانونی برای مدت یک س��ال انتخاب گردی��د. روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

بارکد 1526483

آگهی تصمیمات شرکت ایران برزگر 
سهامی خاص ثبت شده به شماره 3823 

و شناسه ملی 10980126036

م الف42792

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور

بارکد 1255380

آگهی تصمیمات شرکت توسعه 
مبادالت بازرگانی بین المللی ره رشد 

سهامی خاص به شماره ثبت 93476 
و شناسه ملی 10101375839

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور فوق العاده 
مورخ 91/12/11 ش��رکت مزبور ک��ه در تاریخ 92/2/21 
واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رس��ید: 
ترازنامه وحس��اب سود و زیان س��ال مالی 90 به تصویب 
رس��ید. مؤسس��ه حسابرس��ی اندیش��مند تدبیر به ش م 
10100608069 به سمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی 
به ک م 0040847691 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک س��ال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتش��ار 

کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
م الف 38438

بارکد 1437701

آگهی تغییرات شرکت
 آوان تاوا تاو سهامی خاص 
به شماره ثبت 362467 

و شناسه ملی 10104089999
به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 

1391/12/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- موسس��ه حسابرس��ی حامیان کاردیده پارس ب��ا نمایندگی آقای 
احمد حس��ینی به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خس��روی لرگانی 
به ش��ماره ملی 0068810407 به عنوان بازرس علی البدل برای یک 

سال مالی انتخاب گردیدند.
2- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

شد.
3- ترازنام��ه و حس��اب های س��ود و زی��ان س��ال مال��ی منتهی به 

1390/12/29 به تصویب رسید.
در تاریخ 1392/4/1 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران م الف 42799

سال هفتادو دوم q  شماره q 20565  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( چهار شنبه 23 مرداد q  1392 6 شوال q  1434 14 آگوست2013

خبر ویژه
یادداشت روز

رئیس جهاد دانشگاهی در گفت وگو با کیهان:

یک شبه می توانیم ره صد ساله برویم

در بازارهای جهانی

قیمت نفت به مرز 110 دالر رسید

* وزارت کشور انگلیس: بیش از 4 میلیون و 200 هزار دوربین امنیتی در سرتاسر کشور نصب شده است.
* دیلی میل: با توجه به جمعیت انگلیس نصب میلیون ها دوربین برای کنترل زندگی مردم آماری حیرت آور است.

* چین با داش��تن یک میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت کمتر از 3 میلیون دوربین مدار بس��ته در سرتاسر این 
کشور نصب کرده است.

* در حالی که چین برای هر 500 هزار شهروند یک دوربین نصب کرده، انگلیس برای هر 14 نفر یک دوربین در 
نظر گرفته است.                                                                                                        صفحه آخر

ابهام نمایندگان پاسخ وزیران
بحث های مجلس داغ تر می شود

طی 2 روز گذشته 6 وزیر پیشنهادی از خود دفاع کردند

* ارتش س��وریه پاتک تروریست ها را در چند 

منطقه ناکام گذاشت.

* 40 ش��هید و 100 مج��روح در عملی��ات 

تروریستی عراق.

* ش��اهزاده س��عودی از همکاری عربستان با 

آمریکا در شکنجه مخالفان پرده برداشت.

* موگابه خطاب به ناراضیان انتخابات: ناراحت 

هستید خود را دار بزنید.               صفحه آخر

صف آرایی در خیابان های بحرین 
برای مقابله با تظاهرات بزرگ امروز

اعتراف مقامات لندن

هر 14 انگلیسی را یک دوربین مخفی کنترل می کند

صفحه2 صفحه2

* سید ش��مس الدین حسینی: در صورتی که تکانه های 

تحریمی ادامه پیدا نکند نرخ ارز ثابت خواهد ماند.

* باید به دولت آینده وقت دهیم تا با تمرکز و تسلط کافی 

بر امور اقتصادی به وعده های داده شده عمل کند.

* س��رمایه گذاری 155 میلیارد دالری دولت های نهم و 

دهم در صنعت نفت.

* وزارت جهاد کشاورزی: جلوی صادرات سیب زمینی را 

بگیرید.                                                       صفحه4

کشف 3 معدن طال
در خراسان رضوی و آذربایجان غربی

 * نفت برنت دریای شمال با 82 سنت افزایش، بشکه ای 109.79 دالر 
فروخته ش��د. هر بشکه نفت سبک آمریکا با 90 سنت افزایش بشکه ای 
107.01 دالر معامله شد.                                                  صفحه4

* دکتر محمدحسین یادگاری: دخالت و مشارکت برخی مدیران جهاد 
دانش��گاهی متاثر از جریان اصالحات مانند مدیر وقت ایسنا به ویژه در 
فتن��ه 88 را نباید به پای بدنه 7 هزار نفری انقالبی متخصص و متعهد 

جهاد دانشگاهی نوشت.

* ثاب��ت کردیم که اگ��ر نیروهای 
ارزشی و انقالبی تخصصی را با خود 
همراه کنند می توانند یک ش��به ره 
صد ساله را بروند.          صفحه8

* وزرای پیش��نهادی آم��وزش و پ��رورش، اطالع��ات، اقتص��اد، ارتباطات، 
امورخارج��ه و بهداش��ت روز گذش��ته در صح��ن علنی مجلس ب��ا دفاع از 

برنامه هایشان، نقطه نظرات خود را مطرح کردند.
* محمدجواد ظریف وزیر پیش��نهادی امور خارجه : سیاس��ت خارجي باید ملي، 
فراجناحي و بر اساس قانون اساسي تحت نظارت مستقیم مقام معظم رهبري باشد.

* محمد علی نجفی وزیر پیش��نهادی آموزش و پ��رورش : در هیچ کدام از 
راهپیمایی ها چه قبل و چه بعد از 29 خرداد سال 88 شرکت نکردم.

* محمود واعظی وزیر پیش��نهادی ارتباطات و فناوری اطالعات : در س��ال 
88 عضو هیچ س��تادی نبودم و همواره به ص��ورت محرمانه نظراتم را برای 

احمدی نژاد می فرستادم.
* حجت االسالم سیدمحمود علوی وزیر پیشنهادی اطالعات: توانمندی های 
کنون��ی وزارت اطالع��ات که آن را ب��ه مقتدرترین و توانمند ترین دس��تگاه 
اطالعاتی خاورمیانه تبدیل کرده حاصل همت و تالش همه کارکنان و وزرای 

پیشین از آغاز تا کنون بوده است.
* علی طیب نیا، وزیر پیش��نهادی امور اقتصادی و دارایی : سیاس��ت دولت 
یازدهم ادامه مرحله اول هدفمندی یارانه ها مطابق قانون اس��ت و کس��ری 

منابع سال جاری را از محل اجرای احکام قانون بودجه تامین می کند.
* حس��ن قاضی زاده هاش��می وزیر پیشنهادی بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کی: به همت کارگزاران جمهوری اسالمی در حوزه سالمت، سن امید 
به زندگی در ایران برای خانم ها به 72 و برای آقایان به 70 سال ارتقا یافته 
است.                                                                          صفحه10

اده
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مح
س:

عک  روی آتش فتنه
 آب می ریختند یا بنزین؟!

* ترکان: دوستان ما روحانی را هاشمی دوم می دانند
* حمایت ایران از حزب اهلل با تغییر دولت ها تغییر نمی کند

چه خوابی 
برای مجلس 

دیده اند؟


