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در راستای استفاده از توانمندیها و حمایت حداکثری از سازندگان داخلی، ایجاد بانک اطالعات منابع واحد، تسریع در تامین اقالم و تجهیزات مورد نیاز در فضای 
رقابتی طبق آیین نامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات، ش��ورای هماهنگی منابع واحد دس��تگاه مرکزی وزارت نفت با مش��خصات ذیل حسب بند 
ب ماده 5 آیین نامه اشاره شده، نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران دستگاه مرکزی به منظور استفاده چهار شرکت اصلی )نفت، گاز، صنایع پتروشیمی و پاالیش 

و پخش فرآورده های نفتی ایران( و شرکت های تابعه، اقدام می نماید.
* نام و نش�انی دس�تگاه مرکزی: وزارت نفت- معاونت امور مهندس��ی، خودکفایی و پدافند غیرعامل- اداره کل س��امانه کاال وحمایت از ساخت داخل- تهران، 

خیابان خالد اسالمبولی، کوچه پنجم، پالک 20، مرکزی هفتم شرکت ملی نفت ایران، طبقه 3 شمالی.
* رش�ته ی�ا زمین�ه تخصصی ارزیابی صالحیت: کلیه رش��ته های تخصصی مرتبط با قطع��ات و تجهیزات مورد نیاز ) به ویژه در پروژه ها( صنایع باالدس��تی و 

پایین دستی )خشکی و دریایی( نفت، گاز، پتروشیمی و پاالیش و پخش.
* تاریخ، مهلت و نش�انی دریافت و تحویل اس�ناد ارزیابی صالحیت: مهلت تکمیل پرسشنامه خوداظهاری از تاریخ درج فراخوان نوبت سوم در روزنامه های 
کثیراالنتش��ار و پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات به مدت یک ماه بوده و نشانی محل دریافت اسناد و مدارک براساس فرم تکمیل شده و رشته تخصصی فعالیت 
شرکت ها پس از تعیین کمیته فنی بازرگانی ارزیابی صالحیت ذیربط، از سوی دبیرخانه شورای هماهنگی منابع واحد دستگاه مرکزی به شرکت ها اعالم می گردد.

* نحوه دریافت اس�ناد ارزیابی: کلیه اس��ناد بصورت اصل یا کپی برابر اصل ش��ده و الزاما به همراه یک نس��خه از تمامی اس��ناد بصورت فایل PDF پس از 
خوداظهاری، توسط دبیرخانه کمیته فنی بازرگانی ارزیابی صالحیت مناقصه گران ذیربط اعالم و دریافت خواهد گردید.

* تاریخ اعالم نتایج ارزیابی کیفی: نتایج ارزیابی هر سه ماه یک بار پس از انجام فرآیند خوداظهاری و تحویل مدارک، توسط معاونت امور مهندسی، خودکفایی 
و پدافند غیرعامل وزارت نفت- اداره کل سامانه کاال و حمایت از ساخت داخل، در تارنمای دستگاه مرکزی وزارت نفت منتشر می گردد.

توضیحات:
1-کلیه سازندگان و تامین کنندگان داخلی بایستی در مهلت تعیین شده با دریافت کد عضویت 5 رقمی ایران کد از تارنمای www.Irancode.ir )بدون پرداخت 
هزینه( و ثبت نام در تارنمای www.meganaft.ir ش��رکت فاوا نفت صبا کیش و اخذ امضای الکترونیکی )token(، به پرتال س��امانه تامین کاالی وزارت نفت 
به آدرس http://ep.mop.ir مراجعه و نس��بت به درج اطالعات و تکمیل فرم پرسش��نامه خوداظهاری اقدام نمایند. ضمنا تلفن مرکزی )call centre( با شماره 
88912211-021 جهت پاس��خگوئی به مراجعین محترم در نظر گرفته ش��ده اس��ت که در صورت مواجه شدن با هرگونه اش��کال در استفاده از برنامه می توانند 

تماس حاصل فرمایند.
2-کلیه سازندگان و تامین کنندگانی که قبال نام آن ها در فهرست منابع مشترک وزارت نفت درج گردیده نیز حسب تبصره 2 ذیل ماده 5 آیین نامه اجرایی منابع 
واحد دس��تگاه مرکزی وزارت نفت )قابل دسترس��ی به آدرس  http://ep.mp.ir(؛ جهت بروزرس��انی اطالعات خود بایس��تی مطابق با مراحل مندرج در بند یک 
اقدام و چنانچه تغییر قابل مالحظه ای در ماهیت و فعالیت ش��رکتهای مذکور به وجود نیامده باش��د؛ صالحیت و امتیاز قبلی این گونه ش��رکتها صرفا تا دو سال از 
تاریخ ارزیابی قبلی یا صدور فراخوان جدید و بررس��ی مجدد در کمیته های فنی بازرگانی بقوت خود باقی خواهد بود. همچنین کلیه منابعی که در فهرس��ت منابع 
صالحی��ت دار ش��رکت های تابعه وزارت نفت ثبت گردیده اند نیز پ��س از اقدام طبق بند 1 این اطالعیه صالحیت آنان توس��ط کمیته های فنی بازرگانی مربوطه با 

اولویت مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد گرفت.

آگهی ارزیابی صالحیت مناقصه گران وزارت نفت
)فهرست بلند منابع یکپارچه دستگاه مرکزی(

دبیرخانه   
شورای هماهنگی منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت م الف2582

نوبت اول

اداره کل راه و شهرس�ازی اس�تان قزوین در نظر دارد موارد مش��روحه ذیل را به 
پیمانکاران واجد شرایط و تعیین صالحیت شده واگذار نماید.

لذا متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند برای دریافت اس��ناد مناقصه با در دس��ت 
داش��تن معرفی نام��ه جهت هر م��ورد از تاری��خ 92/6/25 لغایت 92/6/30 به نش��انی 
قزوین- انتهای بلوار نوروزیان پش��ت صدا و س��یما- اداره کل راه و شهرس��ازی استان 
قزوی��ن اداره پیم��ان و رس��یدگی مراجعه و برای کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره 
تلف��ن 3659474-0281 تم��اس گرفته و یا به س��ایت http://iets.mporg.ir یا

 http://Qazvinroad.ir مراجعه نمایند.
مهلت تحویل اسناد تا ساعت 13 تاریخ 92/7/11 به آدرس فوق می باشد.

تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت اوراق مشارکت بی نام، ضمانتنامه بانکی 
و یا واریز وجه به حس��اب 217632334004 بانک ملی مرکزی شعبه سبزه میدان در 

وجه اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
هزینه اسناد مناقصه 200000 ریال فیش واریزی به حساب شماره 2176323306000 

به نام اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
بازگش��ایی پاکات اسناد مناقصه در تاریخ 92/7/13 رأس ساعت 11 صبح در اداره کل 

راه و شهرسازی استان قزوین می باشد.

آگهی مناقصه 92/9

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

نوبت اول

مبلغ برآورد )ریال( عنوان مناقصه
مبلغ تضمین 

)ریال( 
پایه برآورد

نوع 
مناقصه

1
احداث محور 

قزوین-رحیم آباد- 
کالچای

1/987/008/663/5315/000/000/000
فهرست بهای 
راه و باند و 
فرودگاه 92

دومرحله ای

2
درزگیری پلیمری 
روکشهای آسفالتی 

استان قزوین
5/512/000/00052/000/000

فهرست بهای 
راهداری 92

یک 
مرحله ای

ف
ردی

ش�رکت س�هامی برق منطقه ای ته�ران در نظ��ر دارد برای 
اح��داث ارتباط��ات هوایی و کابلی پس��ت پاکدش��ت از طریق مناقصه 

عمومی نسبت به شناسایی پیمانکاران واجد شرایط زیر اقدام نماید:
1- دارا ب��ودن گواهی نامه صالحیت با حداقل پایه 5 در رش��ته نیرو از 

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
2- دارا بودن سابقه در اجرای کابل کشی و خطوط 63 کیلوولت و باالتر

الف- مدت اجرای  کار: 2 ماه
ب: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 11،600،000 )یازده میلیون 
و شش��صد ه��زار( ریال ب��ه ص��ورت ضمانتنامه معتبر بانک��ی یا فیش 
پرداخت وجه نقد به حس��اب سیبا ش��ماره 2175098010007 بانک 

ملی ایران، شعبه برق بنام شرکت برق منطقه ای تهران
ج- مدت اعتبار پیش�نهادها: 6 ماه بعد از تاریخ تعیین ش��ده برای 

گشایش پیشنهادها
از شرکتهای واجد ش��رایط دعوت می گردد جهت خرید اسناد مناقصه 
از تاریخ 92/6/30 لغایت 92/7/1 در س��اعات اداری با در دست داشتن 
معرفی نام��ه کتبی و مدارک فوق الذکر و پرداخت مبلغ 500،000 ریال 
به حس��اب سیبا ش��ماره 2175099004004 بانک ملی ایران، شعبه 
برق بنام ش��رکت برق منطقه ای تهران، به ش��رکت تدبیر نیرو واقع در 

تهران، خیابان س��یدجمال الدین اسدآبادی، خیابان 29 پالک 54 تلفن 
)88729169-88724378(

ش��رکت کنندگان در مناقصه می بایس��تی پیش��نهاد خود را براس��اس 
ش��رایط مندرج در اس��ناد مناقصه تنظیم و از س��اعت 8:30 تا 14 روز 
سه ش��نبه مورخ92/7/16 به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت 
ب��رق منطقه ای تهران واقع در ته��ران، انتهای بزرگراه یادگار امام، بلوار 
شهدای شرکت برق )باالتر از کوی فراز(، ساختمان ستادی، طبقه اول، 

در مقابل اخذ رسید تحویل نمایند.
کلیه پیش��نهادات رسیده رأس س��اعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 
92/7/17 در س��الن پژوهش ش��ماره 3 ش��رکت برق منطقه ای تهران 

)طبقه سوم( بازگشایی خواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمنا اطالعات فوق در س��ایت اینترنت��ی www.tavanir.org.ir و 
پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات کش��ور http://iets.mporg.ir و 

www.trec.co.ir موجود می باشد.

روابط عمومی برق تهران
صرفه جویی نیاز امروز و فردا

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 92/22008
وزارت نیرو

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

م الف2584

ش�رکت آب و فاضالب استان یزد در نظر دارد عملیات مشروحه 
ذیل را از طریق برگ��زاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به 
پیمانکار واجد ش��رایط واگذار نماید. پیمان��کاران متقاضی که دارای 
س��ابقه کار در زمینه های مرتبط یا مشابه می باشند می توانند جهت 
اخذ اس��ناد ارزیابی کیفی و مناقصه به امور قراردادهای این ش��رکت 
واقع در یزد خیابان آیت اهلل کاشانی شرکت آب و فاضالب استان یزد 
مراجعه نمایند. آخرین مهلت جهت ارایه پیشنهادات به دبیرخانه این 
ش��رکت 12 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه می باشد 
و نوع تضمین براساس آیین نامه تضمین مصوب هیئت محترم دولت 
و اصالحیه آن می باش��د. ضمنا هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه 

می باشد. )تلفن تماس 0351-6114156(

آگهی فراخوان
 شناسایی پیمانکار 

و برگزاری مناقصه عمومی
نوبت اول

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان یزد

)سهامی خاص(

مدت برآورد اولیه ریالموضوع عملیات
اجرا

تضمین شرکت 
در مناقصه ریال

1

انجام کامل عملیات اجرائی 
مربوط به تعمیر، نگهداری و رفع 
حوادث و اتفاقات تاسیسات شبکه 

توزیع آب شرب شهر یزد بزرگ

17/901/214/000 365
60/000/000روز

ناشی  نگهداری  تعمیر،  خدمات  انجام  به  مربوط  امور  کلیه  یک:  بخش  شامل: 
انتقال و  انشعاب و شبکه توزیع اصلی و فرعی و خط  از بهره برداری در محیط 
جمع آوری، بطور کامل و جامع و در هر قطر و هر جنس و هر عمق همچنین انجام 
مانور و سرویسهای دوره ای شیر فلکه و حوضچه ها و خطوط انتقال، جمع آوری و 

شبکه توزیع- بخش دو: خدمات تعمیر و تعویض شیر فلکه 
بخش سه: مرمت پوشش آسفالت، بتن و موزاییک و... بخش چهار: پرداختهای 
موارد  پرداختهای  پنج:  بخش  فرعی-  معابر  در  آب  شبکه  اصالح  یا  لوله گذاری 

دستمزدی و فاکتوری

ف
ردی

شرکت آب و فاضالب استان یزد
www.abfayazd.ir سهامی خاص 

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

سازمان: شرکت حمل و نقل ریلی رجاء
موض�وع مناقصه: انجام بازس��ازی و تبدیل 17 دس��تگاه 
واگن اتوبوس��ی دانمارکی 80 نفره به واگن کوپه ای 60 نفره 

تهویه دار.
مح�ل انجام خدم�ات: کارگاه های تعمیرات��ی کارفرما در 

تهران.
مهل�ت و مح�ل دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه: متقاضیان 
می توانند حداکثر تا س��اعت 16 روز سه شنبه مورخ 92/7/2 
با در دست داشتن معرفی نامه کتبی جهت دریافت اسناد به 
نشانی: تهران- خیابان کریم خان زند- نبش سنائی- شرکت 
حمل و نقل ریلی رجاء- طبقه دوم- مدیریت تدارکات- اتاق 
208- گروه تأمین قطعات و قراردادهای فنی مراجعه نمایند.

مهلت تحویل پیش�نهادات: تا ساعت 15 روز چهارشنبه 
مورخ 92/7/17

محل تحویل و بازگش�ائی پیش�نهادات: تهران- خیابان 
کریم خان زند- نبش س��نائی- ش��رکت حم��ل و نقل ریلی 

رجاء- طبقه دوم- مدیریت تدارکات
تاریخ و س�اعت بازگشائی پیش�نهادات: ساعت 16 روز 

چهارشنبه مورخ 92/7/17
نوع و مبلغ س�پرده ش�رکت در مناقص�ه: ضمانتنامه یا 
چک تضمین شده بانکی معادل 3درصد قیمت پیشنهادی.

مبلغ خرید اس�ناد: واریز مبلغ 100/000 ریال به حساب 
س��یبا شماره 0108884965005 نزد بانک ملی شعبه انبار 
توش��ه )کد 813( به نام حس��اب درآمد شرکت حمل و نقل 

ریلی رجاء.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

شرکت حمل و نقل ریلی رجاء

آگهی مناقصه 
شماره 92/64

م الف 2526

شرکت حمل و نقل ریلی رجاء
سهامی خاص- شماره ثبت: 128209

بارکد: 0320963 

آگهی تغییرات شرکت سامان 
توسعه آسیا سهامی خاص 

به شماره ثبت 208042
 و شناسه ملی 10102495766

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1392/3/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- اعض��اء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو س��ال 
انتخاب گردیدند:

آقایان محمد کاظمی خال��دی کدملی 1239738781- 
مجی��د کاظمی خالدی کدملی 0065643021- س��جاد 

کاظمی خالدی کدملی 0063624095
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
م الف 56141

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور 
فوق العاده م��ورخ1392/12/21 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد:
ترازنامه و حس��اب سود و زیان س��ال مالی 1391 به 

تصویب رسید.
مؤسس��ه حسابرس��ی یکت��ا تدبی��ر به شناس��ه ملی 
10103099512 و آقای ش��هریار س��یفی به شماره 
ملی 3379809802 به ترتیب به سمت بازرس اصلی 

و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

بارکد: 0455159

آگهی تغییرات شرکت آفتاب شرق 
منجی سهامی خاص 

به شماره ثبت 350821 
و شناسه ملی 10103976799

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 56136

بارکد: 0414869

آگهی تغییرات شرکت ولکان دنیز آذربایجان سهامی خاص
 به شماره ثبت 437549 و شناسه ملی 14002934811

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 92/3/31 که در تاریخ 92/4/18 به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د: حسین شکری قره طوق بشماره ملی 1532816863 بس��مت رئیس هیئت مدیره و احمدرضا قدیری بشماره ملی 
09388315393 بس��مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مریم ش��کری قره طوق بشماره ملی 1530336406 بسمت 

نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق 

عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 56134

سال هفتادو دوم q  شماره q 20592  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه16صفحه ویژه نامه خودرو و نیازمندي های ویژه تهران( دو شنبه 25 شهریور q  1392 10 ذیقعده q  1434 16 سپتامبر2013

خبر ویژه

یادداشت روز

مستندساز و همکار شهید هادی باغبانی در گفت وگوی اختصاصی با کیهان:

خانواده های سنی هم از جنایات تکفیری ها
به حرم حضرت زینب)س( پناه آورده اند

* س��ید علی فاطم��ی : اتفاقی که 
در س��وریه در حال وقوع است در 
تاریخ بش��ر بی س��ابقه اگر نباشد 
کم س��ابقه اس��ت و من به شخصه 
معتقدم این یک��ی از نقاط عطف 
تاری��خ بش��ر خواه��د ب��ود. آنجا 
رویارویی تمام خیر با تمام شر در 

حال شکل گیری است.

سناتور آمریکایی: در سوریه ما باختیم
ایران و روسیه برنده شدند

* محمود واعظی: در آخرین جلس��ه دولت مقرر شد با 
تشکیل کارگروهی در ریاست جمهوری موضوع عضویت 

اعضای دولت در فیس بوک مورد بررسی قرار گیرد.
* بن��ده عالقه ای ب��ه ایجاد صفح��ه در فیس بوک که 

مدیریت آن در اختیار دیگران است ندارم.

* شفیعی: در س��همیه سوخت وسایل نقلیه تغییراتی 
ایجاد می شود.

* مدیرکل بیمه های سالمت وزارت کار خبر داد؛ توزیع 
یارانه داروی بیماران خاص از ماه آینده.

صفحه4

وزیر ارتباطات:

عضویت اعضای دولت
در فیس بوک بررسی می شود

* سلس��له انفجارها در عراق 35 ش��هید و 100 

مجروح بر جای گذاشت.

* س��ازمان حقوق بش��ر: آل خلیفه به بازداشت و 

شکنجه دانش آموزان پایان دهد. 

* مس��لمانان در اس��تان کبک کانادا علیه طرح 

ممنوعیت حجاب به خیابان ها ریختند.

* هند موش��ک بالس��تیک با برد 5000 کیلومتر 

آزمایش کرد.                                صفحه آخر

پس از عمروموسی و احمد شفیق

حسنی مبارک هم
به صف حامیان حکومت نظامی مصر پیوست

 نظارت بر سرویس مدارس از برنامه های ویژه پلیس در آغاز سال تحصیلی 

دیدار محرمانه نمایندگان عربستان، اسرائیل
و تروریست های سوری در ایتالیا

در پی عقب نشینی آمریکا از حمله نظامی صورت گرفت

صفحه2صفحه2

* تعداد افراد اهل سنت و ادیان و مذاهب دیگر که به دست تروریست های 
مس��لح در سوریه کشته ش��ده اند اگر از شیعه ها بیشتر نباشد کمتر نیست. 

تعداد زیادی از کودکان اهل سنت توسط سلفی ها سر بریده شده اند.
* االن ارتش س��وریه از 27 کشور اسیر دارد. چچن، داغستان، یمن، لیبی، 

تونس، الجزایر، هلند، آمریکا، و...
* تروریس��ت های اعزامی عموما تحت لوای جبه��ه النصره القاعده آموزش 
می بینن��د و در نق��اط مختلف جا می گیرند و می جنگند و هر کس��ی را در 
طرف مقابل ببینند می کشند.                                              صفحه7

* در پی عقب نش��ینی آمریکا از حمله نظامی به س��وریه کشورهای مخالف 
دولت دمش��ق تالش گس��ترده ای را برای حمایت بیش��تر از تروریست های 

سوری و افزایش جنگ داخلی در این کشور آغاز کرده اند.
* مسئوالن عربستان، رژیم صهیونیستی و اعضای ارشد ائتالف مخالفان دولت 

سوریه برای بررسی تحوالت سوریه در پایتخت ایتالیا محرمانه دیدار کردند.
* در این نشس��ت هیئت سعودی به تروریس��ت ها اطمینان داد که حمایت 

مالی و تسلیحاتی ادامه خواهد یافت.
* تروریس��ت ها در سوریه بر اساس دستوراتی که از اتاق عملیاتی عربستان 

می گیرند، عمل می کنند.
* مدیریت این عملیات را بندربن سلطان رئیس دستگاه اطالعاتی عربستان 

برعهده دارد.
* هیئت اس��رائیلی در اجالس رم: حمایت از شورش��یان مس��لح در سوریه 

ادامه می یابد.
* رئیس دس��تگاه اطالعات عربستان س��عودی در پی منتفی شدن حمله به 
سوریه اعالم کرد انتقام این رخداد را از ایران، حزب اهلل و سوریه خواهد گرفت.

* بندر بن سلطان: مادران شیعه را عزادار می کنم.
* ولید معلم توافقنامه آمریکا و روسیه را یک پیروزی برای سوریه دانست.

صفحه آخر

صفحه3 

* ایران بزرگترین متحد اسد است و روسیه هم به آنها کمک می کند. ما 
هر کاری در سوریه انجام دهیم، در واقع سیگنالی برای ایران فرستاده ایم.
صفحه3

* سردار رحیمی از بکارگیری یک هزار نیروی کمکی طرح ویژه مهرماه در روز بازگشایی مدارس و برخورد جدی 
با رانندگان متخلف سرویس مدارس خبر داد.

* مدیران مدارس و خانواده باید در انتخاب سرویس مدارس توجه ویژه ای داشته باشند و سرویس هایی را انتخاب 
کنند که دارای شرایط الزم برای جابه جایی دانش آموزان باشند.

* ورود سرویس های مدارس به محدوده طرح زوج و فرد در زمان های جابه جایی دانش آموزان بالمانع است.
* م��دارس باید س��رویس ایمن و رانندگان مطمئنی را به خانواده ها ارائه دهن��د زیرا تردد 500 هزار دانش آموز با 
سرویس مدارس مسئله کوچکی نیست که به راحتی از کنار آن گذشت.                                        صفحه11

در آستانه سالروز میالد امام الرئوف )ع(
خادمان  امام  رضا)ع( با هدایای متبرک به عیادت جانبازان رفتند

گشایش اقتصادی
 یا گزارش اقتصادی!؟

دست هایی که وزیر کشور خاتمی
خجالت می کشد رو کند !

* وقتی بولتن نویس دولت اصالحات مستخدم بی بی سی انگلیس می شود
* حضرت واال به فعال سینمایی جایزه معماری داد!

* دولت هاشمی و خاتمی اقتدارگرا بودند نه اعتدال گرا


