
مردم عجله نکنند 
خودمان دخل شان را به نوبت در می آوریم

وزیر بهداشت: خاطرتان هست كه در آن زمان 
از واكس�ن و داروهاي حياتي خب�ري نبود و تالش 

مي كنيم چنين اتفاقي نيفتد.
منظور آقای وزیر از "آن زمان" دقيقا كدام یک 

از گزینه های زیر است؟
الف( دوران پیش از عصر حجر

ب( دوران پارینه سنگی
ج( دوران ژوراسیک

د( دوران پیش از آفرینش انسان
عبارت زیر از كيست؟

مهم این است كه مردم براي تهيه دارو و تجهيزات 
پزش�كي به رنج و زحمت نيفتند و مطمئن باشند كه 

این اقالم با نظم و انضباط توزیع خواهد شد.
الف( وزیر بهداشت سوییس

ب( وزیر بهداشت نروژ
ج( وزیر بهداشت سوئد

د( هیچکدام
در جمل�ه زی�ر ك�دام ی�ک از گزینه ه�ا ج�زو 

"محاالت" به حساب می آید؟
ب�رادر قاضی زاده هاش�می: از م�ردم خواهش 

مي كنم كه اعتماد كنند و عجله نكنند.
الف( خواهش مسئوالن از مردم

ب( اعتماد مردم به مسئوالن
ج( عجله نداش��تن مردم با توج��ه به بی اعتمادی 

به مسئوالن
د( هر سه گزینه باال به شدت صحیح است

ننجون

توزیع گسترده نوشت افزار اسالمی - ایرانی
قرار است به منظور سهولت دسترسی خانواده ها به 
تولیدات نوشت افزار اسالمی - ایرانی ۷۵۰ نمایشگاه با 

این محوریت در سراسر کشور برگزار شود.
نوشت افزار اس��المی - ایرانی در آستانه هفتمین 
س��ال فعالیت خود توانسته عالوه بر ارتقای کیفی آثار 
و افزایش میزان تولیدات خود از ۵۰۰ هزار نس��خه به 
۷ میلی��ون عدد تیراژ، عالوه بر جلب توجه خانواده ها، 

بیانگر ظرفیت کار در این حوزه باشد.
ب��ا وجود این، تولیدکنندگان و فعاالن این حوزه با 
مشکالت متعددی دست و پنجه نرم می کنند؛ از واردات 
بی رویه اقالم مختلف نوشت افزار گرفته تا نبود طرح های 
متناس��ب با مخاطبان ک��ودک و نوجوان ام��روز. بنابر 
بررسی های انجام شده، عمده مشکالت تولیدکنندگان 
این حوزه در زمینه های شخصیت سازی، توانمندسازی 
کس��ب و کارهای نوپا و دغدغه مند و ارزشی، نظارت و 

تبلیغات و ذائقه سازی خالصه می شود.
سعید حس��ینی مدیر مجمع نوشت افزار اسالمی - 
ایرانی گفت: کاراکترهای غربی در س��ال های گذشته از 
تنوع تولید و تبلیغات بسیاری برخوردار بوده است، همین 
کار را برای ما سخت کرده است و به یکی از دغدغه های 
اصلی تولیدکنندگان داخلی تبدیل ش��ده که آیا کاالها 
با طرح ه��ای بومی می تواند به ف��روش رود یا خیر. ما با 
برگزاری نمایش��گاه های این چنینی به دنبال ایجاد بازار 
موازی نیستیم، بلکه می خواهیم بگوییم که اگر کیفیت 
این کاالها خوب باش��د، مردم این دست از کاالها را نیز 
خریداری می کنند. برگزاری نمایش��گاه ایران نوشت در 
سال های اخیر و استقبال خوب مخاطبان از این نمایشگاه 
س��بب ش��ده که عموم بازاریان به این نتیجه برسند که 

پرمخاطب ترین نمایشگاه نوشت افزار کشور است.
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چندماهی می شود  طرف��داران درح���اشيه ک��ه 
»محسن چاوشی« منتظر انتشار آلبوم 
ت��ازه او هس��تند، اما ظاهرا اش��کاالت 
برخ��ی قطع��ات از نظر وزارت ارش��اد 
باعث شده تا این مجوز بعد از گذشت 

9 ماه همچنان صادر نشود.
محسن چاوشی با انتشار یادداشتی 
در اینس��تاگرام درباره سرنوشت آلبوم 

»ابراهیم« نوشت: »با سالم
در ابتدای فعالیتم بعد از ش��ش سال 
ت��الش برای دریافت مج��وز و فعالیت به 
صورت رسمی در چهارچوب معّین همیشه 
تالش ک��رده ام در اصول و قوانین حاال یا 
موافق یا بعضا مخالف س��الیق شخصی ام  

جهت احترام قدم بردارم اما حاال...
م��ن از مفصل ای��ن نکته مجملی 
گفت��م/ تو خود حدی��ث مفصل بخوان 

ازین مجمل
مک��رر  پیگیری ه��ای  ب��ه  نظ��ر 
تهیه کنن��ده و مدی��ر اجرای��ی آلب��وم 
»ابراهیم« تا این لحظه موفق به دریافت 
مج��وزات از وزارت محت��رم فرهنگ و 

ارشاد اسالمی نشدیم.
ب��ا توجه به وقف��ه طوالنی مدت و 
احترام به مخاطبینم و جهت دلگرمی 
این روزهای سخت به اتفاق تهیه کننده 
تصمیم به انتش��ار آلب��وم در مردادماه 

گرفتیم.
بدیهی است که تا تاریخ 2۰ مردادماه 
مثل 9 ماه پیش منتظر می مانیم در غیر 
این صورت با احترام تقدیم خواهد شد. 
ش��ایان ذکر است آلبوم دارای کپی رایت 
بین المللی اس��ت و قوانین حق و حقوق 

مولفین و مصنفین رعایت خواهد شد.
م��ن غریبم و غریب را کاروانس��را 

الیق است.... .«

ش��ورای  مدی��ر  مقاب��ل  در  ام��ا 
ارزش��یابی و نظ��ارت دفتر موس��یقی 
وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس��المی به 
نحوی آب پاکی را روی دست چاوشی 
و تهیه کنن��ده ریخته و گفت: در تاریخ 
ششم مردادماه سال 96 با شماره ثبت 
96.149۵ هفت قطعه در قالب آلبومی 
با عنوان »ابراهیم« از س��وی موسس��ه 
ط��رف ق��رارداد ب��ا آقای چاوش��ی در 
دفتر موس��یقی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی ثبت ش��د. پ��س از ثبت این 
آلبوم ما طبق روال اداری و قانونی روز 
18 مردادماه این آثار را به شورای شعر 
و ترانه دفتر موسیقی ارسال کردیم که 
پس از بررس��ی 2 قطع��ه تایید و پنج 

قطعه نیز اصالحیه خورد.
اف��زود:  صادقی ن��ژاد  ابوالفض��ل 
پ��س از اعالم این موضوع به موسس��ه 
ارسال کننده آلبوم، تاکنون هیچ اقدامی 
ب��رای اصالحیه موارد یاد ش��ده انجام 
نگرفت��ه بنابراین اگ��ر 9۰ ماه هم این 
موضوع از س��وی موسسه تولیدکننده 
آلبوم راکد بماند، دفتر موسیقی وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی مجوزی به 
این آلبوم نمی دهد زی��را پرونده هنوز 
به طور کامل تایید نش��ده است. وقتی 
شما برای دریافت گواهینامه رانندگی 
ب��ه مراجع مرب��وط مراجعه می کنید و 
آن مرجع به ش��ما اع��الم می کند که 
ش��ما با عین��ک می توانی��د گواهینامه 
بگیری��د و در غیر این صورت به ش��ما 
گواهینامه اعطا نمی ش��ود آیا در آنجا 
ه��م می توان گفت چرا بدون عینک به 

من گواهینامه ندادند؟
صادقی نژاد تصری��ح کرد: اگر آقای 
چاوش��ی و موسس��ه تولیدکننده آلبوم 
نس��بت به روند صدور مجوز ش��کایت 

ی��ا انتق��ادی دارند قطعا ش��رایط برای 
تجدیدنظر وجود دارد کمااینکه پروسه 
صدور مجوز در دوره قبلی دفتر موسیقی 
انجام گرفته بود. بنابراین ایشان به طور 
کامل حق قانونی داش��ت با ارسال نامه 
به مدیریت دفتر موسیقی فرصتی برای 
دفاع و تجدیدنظر روی رای شورای شعر 
و ترانه داشته باشد. اصال شورای شعر و 
ترانه دفتر موسیقی یک روز را به چنین 
مواردی اختصاص داده که دوس��تان در 
مسالمت آمیزترین شکل ممکن نسبت 
به تجدیدنظر در آرای شورا پیگیری های 

الزم را انجام دهند.
به این ترتیب احتماال باید منتظر 
باش��یم ت��ا روز ش��نبه هفت��ه آین��ده 
ب��دون دریافت  »ابراهی��م« چاوش��ی 
مجوزهای رس��می در فض��ای مجازی 
و اینترنتی منتش��ر ش��ود. مگر اینکه 
طرفی��ن بتوانند به توافقی برس��ند که 
البته احتماال بعید اس��ت که تا دو روز 

دیگر صورت گیرد.
به هرحال درصورت��ی که این آلبوم 
نتواند مجوز رس��می بگی��رد، از آنجا که 
چاوش��ی به کپی رایت بین المللی اشاره 
کرده است، به نظر می رسد او قصد داشته 
باشد در صورت صادر نشدن مجوز، آلبوم 
خود را روی سامانه هایی مانند آیتونز که 
امکان خرید آهنگ را به کاربر می دهد، 
منتشر کند. از سویی تجربه های پیشین 
نش��ان از این دارد که قطعات این آلبوم 
برای دانلود رای��گان در فضای مجازی و 
برخی وبس��ایت ها نیز در دسترس قرار 
می گیرد؛ با این ح��ال عده ای از کاربران 
فضای مج��ازی در واکن��ش به تصمیم 
چاوشی، از این خواننده خواسته اند راهی 
را برای پرداخت هزینه خرید مجازی این 

آلبوم معرفی کند.

تأمین  مدی��رکل  م�ي ام��ور ح����ا و  مس��کن 
مهندس��ی کمیته امداد با بی��ان اینکه 
امسال قرار است بیش از 22 هزار واحد 
مسکن روستایی در مناطق روستایی و 
به طور خاص مناطق مرزی و صعب العبور 
ساخته شود، گفت: 2۵۰۰ واحد مسکن 
آسیب دیده در زلزله کرمانشاه تا مهرماه 

به بهره برداری می رسد.
ابراهیم بازیان با اشاره به اقدامات 
کمیته امداد در جهت تأمین مس��کن 
مددجوی��ان، اظه��ار داش��ت: از ی��ک 
میلی��ون و 6۰۰ ه��زار خان��وار کمیته 
امداد بیش از ۵۵ درصد در روس��تاها 
و مناطق مرزی هس��تند و جهت گیری 
خدمات کمیته امداد به س��مت تأمین 

مسکن مددجویان روستایی است.
وی گفت: تأمین مسکن و تأثیرات 
آن برای خانواده ها بس��یار مهم است و 
نبود مسکن نش��انه فقر است و تأمین 
مس��کن می تواند محرکی برای جدایی 
از فقر باش��د؛ ضمن اینکه هدف اصلی 
کمیته امداد توانمندسازی خانواده های 
تحت پوش��ش است. بازیان یادآور شد: 
3۰ ت��ا 6۰ درصد هزینه ها را مس��کن 
تش��کیل می دهد و طبیعی اس��ت که 
خانواده ه��ای کم درآم��د در این دایره 
ق��رار دارند و یکی از محورهایی که در 
کمیته امداد دنبال می شود، مسکن دار 

کردن مددجویان است.

بازی��ان درب��اره »تعداد مس��کنی 
ک��ه در س��ال جدی��د کمیت��ه امداد 
ب��رای مددجویان ایجاد کرده اس��ت«، 
گفت: امس��ال یکی از سال های پرکار 
کمیته امداد در بخش مس��کن اس��ت 
و ق��رار اس��ت بیش از 22 ه��زار واحد 
مسکن روس��تایی در مناطق روستایی 
و به ط��ور خ��اص مناط��ق م��رزی و 
صعب العبور س��اخته شود؛ضمن اینکه 
با تفاهم نامه ای ک��ه بین کمیته امداد، 
س��پاه و بنیاد برکت ایجاد شده است، 
امس��ال در 14 اس��تان 1۰ هزار واحد 

مسکونی ساخته می شود.
»ش��اخص  اینک��ه  درب��اره  وی 
مس��کن های مناس��ب از نظ��ر کمیته 
امداد چیس��ت؟«، بیان داشت: مسکن 
مناس��ب در برابر مسکن نامناسب قرار 
دارد و تلقی ما مس��کنی اس��ت که در 
براب��ر آس��یب ها و حوادثی مث��ل زلزله 
مقاوم باشد؛ چراکه کشور ما در منطقه 

زلزله خیز قرار دارد.
مدی��رکل تأمی��ن مس��کن و ام��ور 
مهندسی کمیته امداد با بیان اینکه کمیته 
ام��داد امس��ال نزدیک ب��ه 4۵۰۰ واحد 
مسکنی که در زلزله کرمانشاه آسیب دیده 
و نیاز به نوسازی دارد را نوسازی می کند، 
گف��ت: 2۵۰۰ واحد از ای��ن مجموعه تا 
مهرماه به بهره برداری می رسد و امیدواریم 
تا پایان سال نیز با مساعدت دولت، بنیاد 
مسکن و خیرین بتوانیم به طور کامل این 

تعداد را به سرانجام برسانیم.
بازیان با اش��اره به الگوی س��اخت 
مس��کن مناس��ب در کمیت��ه ام��داد، 
متذک��ر ش��د: ش��اخص های م��ا برای 
خانوارهای یک تا سه نفره، مسکن ۵۰ 
مت��ری و برای بیش از ای��ن تعداد نیز 
8۵ مترمربع اس��ت؛ ضمن اینکه تلقی 
ما از مسکن روستایی تعمیر و بازسازی 

براساس استانداردهاست.
وی با اشاره به بخش های مختلف 
ایجاد مس��کن برای مددجوی��ان، ابراز 
داش��ت: م��ا در بُعد تأمین مس��کن از 
جهت خری��د و احداث کمک بالعوض 
و دادن تس��هیالت قرض الحسنه داریم 
و از طریق دادن تسهیالت 2۵ میلیون 
تومان��ی در بخش مس��کن روس��تایی 

موضوع مسکن را دنبال می کنیم.
مدی��رکل تأمی��ن مس��کن و امور 
مهندس��ی کمیته امداد با بی��ان اینکه 
در مناط��ق خاص��ی که همه اف��راد آن 
نیاز به کمک دارند، موظف ش��ده ایم با 
نگاه محرومیت زدایی مؤثر حضور داشته 
باش��یم، خاطرنش��ان کرد: به اعتقاد ما 
مسکن یکی از مصادیق پدافند غیرعامل 
اس��ت؛ ضمن اینکه برای تأمین مسکن 
ش��هری، خرید و احداث مس��کن را در 
دستورکار قرار داده ایم و امسال واگذاری 
۵۰ هزار مسکن مهر را در این خصوص 
دنب��ال می کنی��م و امیدواری��م بتوانیم 

بخشی از این مساکن را واگذار کنیم.

رسول خدا صلی اهلل عليه وآله:
 در طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید،
زیرا به هرکس هرچه قسمت اوست می رسد. 

شرح فارسی شهاب االخبار 

دادستان تهران از صدور 23 فقره  ن ا پرونده های مي�����ز در  کیفرخواست 
ارزی و تلف��ن همراه و بازداش��ت 6۵ متهم در 

این دو پرونده خبر داد.
عباس جعفری دولت آبادی ضمن تبریک 
روز خبرن��گار، درخصوص وضعیت رس��یدگی 

به پرونده های ارجاعی به ش��عب بازپرس��ی ویژه 
رس��یدگی به جرای��م ح��وزه ارز و واردات خودرو و 

گوشی تلفن همراه اطالع رسانی کرد.
وی ب��ا تاکید بر اینکه رس��یدگی به ای��ن پرونده ها 
در ش��عب ویژه دادسرا با س��رعت و دقت در حال انجام 
اس��ت، از بازداشت 6۵ نفر و ممنوع الخروجی 1۰6 نفر از 
متهم��ان این پرونده ها خبر داد و افزود: از این تعداد ۵3 
متهم در پرونده های ارزی و واردات گوشی تلفن همراه و 

12 نفر در پرونده واردات اتومبیل بازداشت شده اند.
وی اعالم کرد دادستانی تهران در پرونده های ارزی 
و تلفن همراه تا کنون 23 فقره کیفرخواست صادر کرده 
ک��ه به موج��ب آن 24 متهم تحت تعقی��ب قضایی قرار 

گرفته و به زودی در دادگاه محاکمه خواهند شد.
دادستان تهران با هشدار به شرکت های تجاری که در 
ام��ر واردات کاال، ارز 42۰۰ تومانی از دولت دریافت نموده 

و بر خالف تعهد خود نسبت به واردات کاال اقدام نکرده 
و ی��ا در صورت انج��ام واردات، کاالهای وارده را به 
نرخ آزاد به فروش رسانده اند، اظهار داشت: تصور 
مدیران این ش��رکت ها مبنی بر اینکه می توانند 
به صرف پرداخت جریمه گران فروشی براساس 
قانون تعزیرات حکومتی از مسئولیت خطیر خود 
در ایجاد وضع بحرانی در حوزه ارز واردات کاال شانه 
خالی نمایند، محکوم به بطالن است و به مدیران این 
شرکت هش��دار داده می شود که اقدامات ارتکابی از سوی 
آنان به موجب قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادی 
کش��ور مصوب 1369 و اصالحات آن مورد رسیدگی قرار 
خواهد گرفت که وفق بند ب از ماده  یک آن، »گران فروشی 
کالن« و »احت��کار عمده« ارزاق یا س��ایر نیازمندی های 
عمومی با توجه به ش��اخص های »میزان خسارت وارده«، 
»مبالغ مورد سوء اس��تفاده« و »آثار فس��اد مترتب بر آن« 
چنانچ��ه با وصف فوق رخ دهد، اقدام مجرمانه محس��وب 
 شده و مجازات آن، پنج تا بیست سال حبس، ضبط اموال 
حاصل از اعمال مجرمانه و بیس��ت تا هفتاد و چهار ضربه 
ش��الق در انظار عمومی اس��ت؛ و چنانچه این اقدامات در 
چهارچوب اتهام افس��اد فی االرض باشد، در صورت اثبات 

اتهام متهم با مجازات اعدام مواجه خواهد شد.

دادستان تهران اعالم كرد
بازداشت 65 متهم در پرونده تلفن همراه و ارز

فیل��م س��ینمایی»تنگه ابوقری��ب«  تازه ترین س��اخته بهرام توکلی که گي�����شه
سال گذشته سیمرغ بلورین بهترین فیلم سی وششمین 
جش��نواره ملی فیلم فجر دریاف��ت کرده بود، اکران خود 

را از دیروز آغاز کرد. 
در حال حاضر 4۰ س��الن سینمایی 
در اختی��ار این فیلم قرار گرفته اس��ت؛ 
ام��ا با توجه به درخواس��ت بس��یاری از 
تعداد  سینماداران شهرس��تان، احتماالً 
س��ینماهای نمای��ش دهن��ده »تنگ��ه 

ابوقریب« افزایش پیدا می کند.
به��رام توکل��ی نهمین فیل��م بلند 
سینمایی اش را با داستانی دفاع مقدسی 
تولی��د ک��رده اس��ت. اثری ک��ه »تنگه 
ابوقریب« نام دارد و تهیه کنندگی آن را 

سعید ملکان عهده دارد شده است.
»تنگه ابوقریب«، تنگه ای بسیار استراتژیک بود. اتفاقی 
که درباره آن فیلم س��اخته شده  اس��ت، واقعه ای است در 
سال 6۷ در محدوده ای که عراق پیشروی می کرد و مناطق 
را از رزمن��دگان ایرانی پس می گرف��ت، آن اتفاق افتاد، در 

شرایطی که ایران به هیچ عنوان آمادگی دفاع نداشت.
 نیروهای ایرانی در آن بازه زمانی همه درگیر بودند، 
یکسری در ش��مال غرب درگیر بودند، یکسری دیگر در 
ش��لمچه و جزیره مجنون درگیر بودند. بچه های گردان 
عم��ار ت��ازه از خط پدافندی برگش��ته بودن��د، به آن ها 
مرخصی داده بودند تا برگردند تهران، چون بیشترش��ان 
بچه تهران بودند. این بچه ها حمام رفتند و آماده ش��دند 
و بلیط قطارش��ان را دریافت کردند. قطارهای اندیمشک 

معموالً بعدازظهر به راه می افتد.
س��اعت 11-1۰ صب��ح اع��الم کردند که ع��راق به 
تنگه ابوقریب حمله کرده اس��ت و هیچ کس��ی را نداریم 
ک��ه برود جلوی آنها بایس��تد، می گویند که گردان عمار 
را بفرس��تید، اطالع می دهند که گردان 
عمار آماده ش��ده اند که بروند مرخصی. 
دس��تور می دهند ک��ه گ��ردان عمار را 
برگردانی��د به تنگه ابوقری��ب. بچه های 
گردان عمار را بر می گردانند به پادگان 
دوکوهه س��ریع تجهیزات می دهند و با 
کامی��ون آنها را به خط می فرس��تند. از 
وقایع مهم آن روز می توان به ش��هادت 
غالمرض��ا صالحی قائم مقام لش��کر 2۷ 
محمد رس��ول اهلل)ص( اشاره کرد که در 
تنگه ابوقریب روز 22 تیر ش��هید ش��د. 
»تنگه ابوقریب« اسم داستان رشادت ها 

و ایستادگی های بچه های گردان عمار است.
 جواد عزتی، مهدی پاکدل، امیر جدیدی، حمیدرضا 
آذرنگ، علی سلیمانی و مهدی قربانی از جمله بازیگران 

فیلم سینمایی »تنگه ابوقریب« هستند. 
س��ایر عوامل فیل��م عبارتند از: مدی��ر فیلمبرداری: 
حمی��د خضوعی ابیانه، طراح صحن��ه و لباس: محمدرضا 
ش��جاعی، صدابردار: رشید دانش��مند، طراحی و ترکیب 
ص��دا: امیرحس��ین قاس��می، مدی��ر تولی��د: محمدرضا 
منصوری، برنامه ریز: علی مردانه، دستیار اول کارگردان: 
محمد عسگری، جانشین تولید: کیومرث عباسی، مشاور 
رسانه ای: علی مرادخانی، عکاس: محمد بدرلو، محصول 

مرکز فیلم و سریال سازمان هنری رسانه ای اوج.

آغاز اكران »تنگه ابوقریب« با 40 سالن
بچه های گردان عمار به خط شدند

آگهى مزايده عمومى فروش امالك و مستغالت 
شماره 200960137000015

اداره كل راه و شهرسازى استان كردستان در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومى و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده را با بهره گيرى 
از سامانه تداركات الكترونيكى دولت (Setadiran.ir) و با شماره مزايده 200960137000013 به صورت الكترونيكى به فروش برساند.

تاريخ انتشار: 1397/05/20
مهلت دريافت اسناد: از ساعت 8 صبح مورخ 1397/05/20 لغايت ساعت 12 عصر مورخ 1397/05/30 

تاريخ بازديد: از ساعت 8 صبح مورخ 1397/05/20 لغايت ساعت 12 صبح مورخ 1397/05/30
مهلت ارسال پيشنهاد: از ساعت 8 صبح مورخ 1397/05/20 لغايت ساعت 19 عصر مورخ 1397/05/30

تاريخ بازگشايى: ساعت 10 صبح مورخ 1397/06/01
تاريخ اعالم به برنده: ساعت 12 صبح مورخ 1397/06/01

اجاره زمين بشرط تمليك جهت احداث مجموعه تفريحى گردشگرى
* ضمنا رعايت موارد ذيل الزامى است:

برگزارى مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت مى باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده(در صورت وجود هزينه 
مربوطه)، پرداخت تضمين شركت در مزايده (وديعه)، ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير مى باشد

كليه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرايط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزايده، قابل مشاهده، بررسى و انتخاب مى باشد
عالقمندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى (توكن) با شماره هاى ذيل تماس حاصل نمايند.

مركز پشتيبانى و راهبرى سامانه:  41934-021
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير اساتانها، در ساايت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام پروفايل مزايده گر موجود است.

اداره كل راه و شهرسازى 
استان كردستان 

آگهى مزايده عمومى فروش امالك و مستغالت 
شماره 200960137000016

اداره كل راه و شهرسازى استان كردستان در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومى و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده را با بهره گيرى 
از سامانه تداركات الكترونيكى دولت (Setadiran.ir) و با شماره مزايده 200960137000014 به صورت الكترونيكى به فروش برساند.

تاريخ انتشار: 1397/05/20
مهلت دريافت اسناد: از ساعت 8 صبح مورخ 1397/05/20 لغايت ساعت 12 عصر مورخ 1397/05/30 

تاريخ بازديد: از ساعت 8 صبح مورخ 1397/05/20 لغايت ساعت 12 صبح مورخ 1397/05/30
مهلت ارسال پيشنهاد: از ساعت 8 صبح مورخ 1397/05/20 لغايت ساعت 19 عصر مورخ 1397/05/30

تاريخ بازگشايى: ساعت 10 صبح مورخ 1397/06/01
تاريخ اعالم به برنده: ساعت 12 صبح مورخ 1397/06/01

اجاره زمين بشرط تمليك جهت احداث مجموعه تفريحى گردشگرى
* ضمنا رعايت موارد ذيل الزامى است:

برگزارى مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت مى باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده( در صورت وجود هزينه 
مربوطه)، پرداخت تضمين شركت در مزايده (وديعه)، ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير مى باشد

كليه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرايط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزايده، قابل مشاهده، بررسى و انتخاب مى باشد
عالقمندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى (توكن) با شماره هاى ذيل تماس حاصل نمايند.

مركز پشتيبانى و راهبرى سامانه:  41934-021
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير اساتانها، در ساايت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام پروفايل مزايده گر موجود است.

اداره كل راه و شهرسازى 
استان كردستان 

تهدید خواننده پرطرفدار به انتشار آلبومی كه بعد از 9 ماه مجوز نگرفت

»ابراهیم«چاوشیبهزودیمتولدمیشود؟!

مدیر كل تأمين مسكن و امور مهندسی كميته امداد خبر داد

بهرهبرداریاز۲۵۰۰مسکن
آسیبدیدهزلزلهکرمانشاهتامهر

یت شده به تهران یاکی ترانز کشف بار میوه های تر
دو قاچاقچی موادمخدر که قصد وارد کردن  22 کیلوگ��رم تریاک به تهران را داش��تند پلي�����س

توسط پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ به دام افتادند.
سرهنگ محمد بخشنده رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر 
ته��ران ب��زرگ در رابط��ه با دس��تگیری دو قاچاقچ��ی حامل 
موادمخ��در که قصد وارد ک��ردن ماده مخدر تریاک به پایتخت 
را داش��تند، گفت: درپی گزارش��ات مردمی به پلیس مبارزه با 
موادمخدر تهران بزرگ مبنی بر ورود موادمخدر از اس��تان های 

شرقی کشور به تهران بزرگ، رسیدگی به این موضوع در دستور 
کار پای��گاه چهارم پلیس موادمخدر ق��رار گرفت. وی افزود: در 
ادامه تحقیقات، مشخص شد که دو قاچاقچی با استفاده از یک 
کامیونت ایس��وزو در پوشش بار میوه و تره بار اقدام به قاچاق و 

ترانزیت موادمخدر از استان کرمان به پایتخت کرده اند.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر گفت: پس از آن که نتیجه 
تحقیقات در اختیار مقامات قضایی قرار گرفت، یک تیم عملیاتی 
به محورهای مواصالتی ش��رق پایتخت جهت شناسایی حامالن 
موادمخدر مورد نظر اعزام شدند و پس از چند ساعت گشت زنی در 

بزرگراه آزادگان موفق به شناسایی و دستگیری این دو نفر شدند.


