
 آیا عمه رهبر کره شمالی اهل تبانی
و شرط بندی است؟

ناص�ر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ 
تخم گذار اس�تان ته�ران: درب�اره آخرین تحوالت 
ب�ازار می توانم ادعا کنم که هم اکنون متوس�ط نرخ 
هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۶ هزار و ۴۰۰ تا ۶ 
هزار و ۵۰۰ تومان بوده که نس�بت به روز های اخیر 

تفاوتی نداشته است.
دس�تاورد بزرگ ف�وق در ردیف ک�دام یک از 

دستاوردها قرار می گیرد؟
الف(دستاوردتخمهستهای

ب(دستاوردتخممرغی
ج(دستاوردفراتخممرغی

د(یکدستاوردکهبههرحالباتخمیامرغارتباط
تنگاتنگیدارد.

یک عضو هیئت رئیس�ه مجلس: در یک س�ال 
گذش�ته مردم با چالش های اقتصادی بسیار زیادی 
مواج�ه بوده اند به طوری که وضعیت معیش�تی آنان 

روز به روز وخیم تر می شود.
از  ی�ک  ک�دام  ی�ادآور  ف�وق  اظهارنظ�ر 

ضرب المثل های شیرین فارسی است؟
الف(ازکراماتپیرماایناس��ت/شیرهراخورد

وگفتشیریناست
ب(ازکرام��اتپیرماچهعجب/پنجهرابازکرد

وگفتوجب
ج(ازکراماتپیرآنش��دهاس��ت/جنسرادید

کهگرانشدهاست
د(هرسهگزینهفوقصحیاست.

محس�ن ف�روزان: م�ن و همس�رم اص�ا اهل 
شرط بندی و تبانی نیستیم.

با توجه به این اظهارنظر کدام یک از گزینه های 
زیر اهل شرط بندی و تبانی است؟

الف(ننجونما.
ب(ننجوناونیکیکهاالندرحصرخانگیاست.

ج(مادرمرحومههوگوچاوز.
د(عمهرهبرکرهشمالی.

ننجون
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اوضاعش��هرداری یتخ����ت وش��ورایش��هرپا
تهرانباعملکردیکهاصالحطلباناز
خ��ودبهنمای��شگذاش��تهاندچندان
مطلوبنیس��ت.اگربخواهیمشاخصه
عملک��رد بررس��ی ب��رای دیگ��ری
ش��هری مدیری��ت در اصالحطلب��ان
پایتختموردارزیابیقراربدهیمقطعا
انتصاباتیاس��تکهدراینچندساله
رق��مخوردهاس��تک��هالبت��هنتیجه
مستقیمیبررویعملکرداینجریان

درکالنشهرتهرانداشتهاست.
بخواهی��م صری��ح و بیپ��رده
صحبتکنیمته��رانپسازمدیریت
اصالحطلب��انب��همام��نوپایگاه��ی
ب��رایبرخ��ینیروه��ایبیکفایتو
برکنارش��دهیامس��تعفیتبدیلشده
اس��ت.نمونهاینموض��وعرابهخوبی
درانتص��اباخیرش��هرداریتهرانبه
وضوحمیتوانمش��اهدهکرد.»مناف
هاش��می«استاندارمعزولگلستانکه
درزمانیکهس��یلبخشهاییازاین
اس��تانرافراگرفتهب��وددرخارجاز
کش��ورحضورداشتوبهسببهمین
بیکفایتیتوسط»اسحاقجهانگیری«
معاوناولروحانیبرکنارشد،حاالبه
عنوانمش��اورشهردارازسوی»پیروز

حناچی«منصوبشدهاست.
معن��ایای��نموض��وعچیزیجز
حض��ورافرادب��اعملک��ردضعیفدر
بدن��هاجراییومدیریتش��هرتهران
نیس��ت.یعنیمردمتهرانباآراییکه
بهصندوقهاریختندبس��اطانتصابات
کامالسیاس��یبدونتوجهبهکارنامه
کاریمدیرانرامهیاس��اختند.مدیر
برکنارش��دهایکهاس��تانگلس��تان
پسزدهحاالبای��دبردوشتهرانیها

سنگینیکند.
انتصاباتسیاسیکهیکیازهمانها
چندوقتپیشدربرجمیالدرقمخورد
کهالبتهسرپرستمربوطهخوداستعفا
دادتارکورداستعفاهایاصالحطلبانهر

روزبیشترجابهجاشود.
همچنینپیش��ترازاین»محسن
پورس��یدآقایی«ک��هدردولتیازدهم
بهعن��وانمدیرعاملش��رکتراهآهن
فعالی��تمیک��ردودرزم��اناوب��ود
ک��هفاجعهقط��ارتبریز-مش��هددر
س��منانرخداد،حاالبهعنوانمعاون
حملونقلوترافیکش��هرداریتهران
اینط��ورپیشبرود فعالیتمیکن��د.

تهرانبهش��هربرخیورشکس��تههای
مدیریتیتبدیلمیش��ودومتاسفانه
نتیج��هاینسیاس��تدلس��وزانهالبته
برایمدیرانونهمردمراش��هروندان

تهرانیبایدببیند.
حناچیدربارهاینکهچرایکمدیر
عزلش��دهرابهبدنهشهرداریآنهم
درحوزهمش��اورتاضاف��هومنصوب
کردهاس��تتنهابهچن��دجملهاکتفا
میکن��دومیگوید:»ایش��انکارمند
رس��میش��هرداریهس��تندوپساز
پایانماموریتدردولتبهش��هرداری

تهرانبازگشتهاند.«
ایندرحالیاس��تک��هدرهمان
زمانکههمهبهدنبالآقایاس��تاندار
میگذشتند»محمودصادقی«نماینده
اصالحطلبتهرانمط��رحمیکردکه
منافهاشمیدلدرگروتهرانداردو
چندینبارخواستهاستکهسمتیدر

پایتختبهاوبدهند.
ویدرای��نب��ارهبی��انمیکرد:
»آقایمنافهاش��میظاهراًعالقهای
ب��هحض��وردرگلس��تانندارن��دوبه
همی��ندلیلدای��ممش��غولرایزنی
اس��تتابهتهرانبیاید.منبهشخصه
شاهدمکهایشانبانمایندگانمجلس
رایزنیمیکردتاشهردارتهرانشودو
بعدازاینکهاینتالش��شنتیجهنداد،
برایپس��تهایاس��تانداریتهرانو
درمرحلهبع��دمعاونتوزارتاقتصاد
تالشک��رد.خب!س��والم��اازوزیر
کش��وراینخواهدبودکهباوجوداین
بیعالقگیآقایهاش��میبهمازندران،
چهاصراریدارندکهایش��انهمچنان
ب��هعنواناس��تاندارایناس��تانمهم

مشغولبهفعالیتباشند.«
درهم��انزماناینعضوارش��د
فراکس��یونامی��دوع��دهبرخ��وردبا
مس��ئولینمتخلفدرماجرایس��یل
اس��تانگلس��تانراداد.ام��اح��االبا
انتص��ابمنافهاش��میبهمش��اورت
ش��هردارتهرانبایددیدک��هنماینده
اصالحطل��بمجل��سچ��هاقدامیدر
اینزمینهانج��امخواهددادوبهقول
خ��ودبرایبرخ��وردب��امتخلفیندر
ماجرایس��یلگلس��تانکهازجمله
اس��تاندارمع��زولومش��اورمنصوب
ش��دهتهراناس��تعملمیکند؟به
نظرمیرس��دکاردرجریاناصالحات
آنقدرگرهخوردهکهنهتنهاوعدههای
کس��انیچونصادقیبرایبرخوردبا

عواملتخلفعملینمیش��ودبلکهبا
پس��تهایمش��اورتدرتهرانبهاین

افرادجایزههممیدهند.
ح��االتجرب��همدیریت��یمن��اف
هاش��میدرته��رانبهخوب��یبهنظر
میرس��دبهدردمیخورد.اگرس��یلی
ته��رانراتهدیدکندبهنظرمیرس��د
بایدش��اهدحضورمدی��رانتهرانیدر
خارجازپایتختکهنهخارجازکشور
باش��یم.بایدبااینحالباتجربهمناف
هاشمیبهعنوانمشاورازویپرسید
کهاگرس��یلتهرانراتهدیدکندباید

چهکارانجامداد؟
جالباینجاستکهشهرداریتهران
اصالبهوجههسیاس��یاینموضوعنیز
توجهینمیکند.طن��زتلخیدرمیان
افکارعمومیدربارهمدیرانومسئوالنبا
عنوان»قانونپایستگیمدیریتی«رواج
داردکهبهمانندقانونپایستگیانرژی،
مدیریتیکفردازبیننمیرودبلکهاز
ش��کلیبهش��کلدیگرتبدیلمیشود.
حاالباانتصابمنافهاش��میشهردار
تهراناینقان��ونرابیشازپیشمورد

اثباتقراردادهاست. جهان نیوز

تهیهکنندهسینما منتق�د افکارمی�ز  انتقاد درپی
عمومیازچالشیبهنام»سلبریتیها«
گفت:برخیازس��لبریتیهاپیادهنظام
دشمنشدهاند؛مابعدازانقالباسالمی
بادشمنیهایزیادیمواجهشدیمکه
دررأسآنهاآمریکاقرارداش��ت،مابا
یکجن��گهمهجانبهازس��ویآنها
روبهروبودیمکهیکیازبخشهایپازل

اینجنگ،جنگفرهنگیاست.
محمدقهرمانیافزود:دراینجنگ
فرهنگیهمهدرمسیریکفلشهستند
وآنمخالفتباجمهوریاس��المیایران
است؛دشمنانمابابرنامهریزیطیاین
س��الهایارگیریهایزیادیانجامدادهو
برایخودشانسربازانیدردلنظامدارند.
ویادامهداد:خانمافشاروامثال
ایشانبازیگرقبلازانقالبنیستندکه
اینطورراحتهرچهمیخواهندانجام
میدهند؛اینهاباس��رمایهاینانقالب
وکش��ورب��هاینجایگاهرس��یدهاندو
ناراحتکنندهاستکهجزوسربازهای
جناحدشمنشدند.تفکرآنهاناشیاز
فونداسیونیاستکهازدورانپیشاز
انقالبجامانده،افسوسکهبخشیاز
هنرمندانماپیادهنظامدشمنشدهاند

ودرپازلشومآنهاقرارگرفتهاند.

اینس��ینماگرب��اتأکیدب��راینکه
توئیتهاوپستهایسلبریتیهاازاتاق
فکردشمنتأمینمیشودتصریحکرد:
دشمناننظاممقدسجمهوریاسالمی
ایرانمنویاتخودرابهاینسلبریتیها
دیکتهمیکنند؛بندهمعتقدمهراتفاقی
کهدرکش��ورمیافتدودس��تهبندیو
جناحبن��دیدرآنصورتمیگیرداتاق
فکریپشتآناست.اینطورنیستکه
خانمافشارفیالبداههدلشبرایدختران
بسوزدوموضعبگیرد!اوبیشکازجایی
هدایتمیشودکهبهویمیگوینداین
کاررابکنوآنکاررانکن!مهمتریناتفاق
ایناستکهبعدازاظهاراتجنجالیاین
افرادمیبینیماصالًاینتوئیتوعکسها

دروغوکذببودهاست!
قهرمانیخاطرنشانکرد:دشمنان
ای��نآبوخ��اكب��ههنرمندنماهایی
کهفالوئرهایباالدارن��دتوجهدارندو
س��عیمیکنندآنه��اراکارمندخود
کنند؛هم��هماآگاهیمکهامروزهمردم
نارضایتیزیادیازوضعیتیکهدولتبه
وجودآوردهدارندونفوذیهاودشمنان
میخواهندبههربهانهووسیلهایشده
مردمراعلیهنظامبهخیابانهابریزند.

ویدرپاس��خبهاینسوألکهبه
عقیدهش��ماچرامس��ئوالننهادهای

امنیتیوقضای��یدرخصوصمقابلهبا
اینافرادموض��عمنفعالنهایگرفتهاند
وبرخ��وردیقه��ریوقاطعانهباآنها
ندارنداظهارداشت:بهنهادهایدولتی
کههیچامیدینیس��تچونخودشان
بهنوعیدرآنپ��ازلبازیمیکنندو
عواملنفوذیدرآندستگاههاهستند.
دستگاهقضاییهممشاورخوبندارد.
اینهنرمندادام��هداد:بهتازگی
بعدازمدتهادادستاندادبرسروزیر
ارتباطاتفری��ادزدهکهچرامصوبات
ش��ورایعالیفضایمج��ازیرااجرا
نمیکنی��د،چ��راپهنایباندمناس��ب
بهاپلیکیش��نهاونرمافزارهایداخلی
نمیدهید،چرابهاینستاگراموتلگرام

سرویسمیدهید؟
ویافزود:امیدوارمباتغییراتیکهدر
قوهقضاییهصورتگرفتهشاهدبرخورد
جدیباایندس��تهافرادباشیمومناز
رئیسدستگاهقضاخواهشمیکنمکه
درحوزهفرهنگیبامش��اورانشناخته
ش��دهوخوبمش��ورتکنند،قاطعانه
بااینافرادبرخ��وردکنندوازاینپس
بهفکرپیش��گیریایناتفاقاتباشندنه
اینکهبگذارنداتفاقیرخدهدوس��پس
بهفکرآنباشندتامعضالتناشیازآن

اتفاقرابرطرفکنند. سینماپرس

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله:
نهعیبجوباشونهثناگو،نهزخمزبانزنونهمجادلهگر.

مکارم االخاق ص ۴۶7

 زندگی شهید ایتالیایی 
برای کودکان چاپ شد

»ادواردو؛مس��افریازرم«به کتاب قلمفهیم��هنیکومنظرنگاهیکاف��ه 
کوتاهوجذاباس��تبهزندگیادواردوآنیلیپسر
س��ناتورآنیلییکیازثروتمندتری��نخانوادههای
ایتالیا.ادواردوبعدازتحقیقاتزیاد،شیعهمیشود

وناممهدیرابرایخودشانتخابمیکند.
زندگیادواردو،نکتههاییزیباوآموختنیبرای
همهاقش��ارجامع��هداردواینش��خصیترابرای

جامعهماجذابودوستداشتنیکردهاست.
اینکتابراگروهکودكونوجوانعهدمانا)نمک(در

68صفحهوباقیمت7هزارتومانمنتشرکردهاست.

 آلبوم »نخلستان«
با صدای استاد سازگار منتشر شد

موسس��هفرهنگ��یوهن��ری ب ا مض�ر ر »نخلمیثم«بهمناس��بتفراچا
رسیدنماهمباركرمضانآلبومصوتی»نخلستان«

رامنتشرکرد.
اینآلبومشاملمناجاتهایماهمباركرمضان
اس��تکهباصدایاینش��اعروم��داحاهلبیتدر

اختیارعالقهمندانقرارگرفتهاست.
پی��شازاینمجموعهپادکس��تهایفاطمیه
باصدایاینش��اعراهلبیتمنتش��رشدهاست.
عالقهمندانمیتوانندبرایتهیهایناثرباش��ماره

09121850468تماسحاصلنمایند.

«آگهى  فراخوان عمومی» نوبت اول (ر – ش-2-1398) و شماره 2098000223000001 در سامانه ستاد

اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي

جمهورى اسالمى ایران
وزارت راه و شهرسازى

اداره کل راه و شهرسازى استان مرکزى 

اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي به نمایندگى از طرف سازمان ملى زمین ومسکن؛در اجراى ماده 100 قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت ،باستناد تفویض اختیارشماره 607/31719 مورخ 90/9/7 هیات مدیره محترم سازمان ملى زمین و مسکن و مصوبه 96ه ن مورخ 96/10/6هیات نمایندگى  سازمان ملى زمین و مسکن یک قطعه زمین از  پالك 441  فرعى از 40  اصلى با کاداستر 1818 به متراژ 
1102  مترمربع با کاربري آموزشى واقع در شهر اراك-کوى الغدیر را به بخش غیردولتى به قیمت کارشناسى روز از قرار مترمربعى 8/500/000 ریال جمعا به مبلغ 9/367/000/000  ریال  را به عنوان قیمت پایه با شرایط 25 درصد نقد الباقى در اقساط حداکثر 5 ساله به متقاضیانی که داراي موافقت نامه اصولی یا  مجوز تاسیس از مراجع ذیصالح مرتبط باکاربرى مورد واگذارى  باشند ، را از طریق فراخوان عمومى و 
با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان  با بهره گیرى ازسامانه تدارکات الکترونیکى دولت به شرح جدول ذیل واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى فراخوان تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایى پاکتها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)به آدرس(www.setadiran.ir) انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلى ,مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهى 

امضاى الکترونیکى جهت شرکت در مزایده را طى نمایند.    
تاریخ انتشار  98/02/21    مهلت دریافت اسناد مزایده از    تاریخ 98/02/21  ساعت 7 صبح      تا تاریخ 98/03/06  ساعت 14  

مهلت ارسال پیشنهاد از تاریخ 98/02/21    ساعت 7 صبح      تا تاریخ 98/03/06  ساعت 14    تاریخ بازگشایى: 98/03/07    ساعت 9  صبح    
زمان و مکان تحویل پاکات الف :       

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده و ارائه پاکتهاى الف : آدرس :اراك خ 15 خرداد ساختمان شماره1 تلفن :08633134562    
الزم به ذکراست نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار فقط باید به یکى ازصورتهاى زیر باشد و در پاکت الف ارائه شود.

الف)رسید بانکى واریزوجه مذکور به شماره حساب 2173715304007 سیبا بانک ملى
ب)ضمانت نامه بانکى   

 * شرایط شرکت در فراخوان:
1- متقاضیان بایستى همراه با ارسال تقاضاى کتبى ، جهت تضمین شرکت در فراخوان، معادل 5 قیمت پایه  468/350/000 ریال را  به صورت ضمانتنامه بانکى یاواریز بحساب 2173715304007 سیبا بانک ملى و اصل ضمانتنامه بانکى ویا فیش واریزى  به صورت دستى تحویل اداره کل راه وشهرسازى نمایید.

2-چنانچه تقاضاهاي واصله فاقد موافقت اصولى یا مجوزتاسیس بوده وطرح پیشنهادى باکاربرى و مشخصات زمین مورد فراخوان مطابقت نداشته باشد اداره کل راه وشهرسازى استان مرکزى نسبت به رد تقاضا اقدام خواهد نمود. 
3- به پیشنهاد هاي مبهم، فاقد سپرده یا با سپرده کمتر از 5  یا ارسال شده درخارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.به منظور رعایت صرفه و صالح دولت انتخاب خریدار با در نظر گرفتن بهترین مبلغ پیشنهادى و نحوه پرداخت اعم ازپیش پرداخت اولیه و مدت زمان واریز اقساط درزمان کوتاهتر مى باشد.

4- کلیه هزینه هاي مربوط به آماده سازى زمین، عوارض  وجرائم شهردارى، مالیات و بطورکلى هرگونه هزینه اى به مورد واگذارى تعلق گیرد برعهده برنده فراخوان مى باشند. 
5- براساس بند(د )تبصره 3 الیحه قانون منع  مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتى، کارکنان دولت از شرکت در این فراخوان منع گردیده اند.

6- برنده  فراخوان  بایستی بصورت مکتوب و باتائید بانک توان اقتصادي و مالی خود راجهت انجام پروژه ارائه نماید.
7- برنده فراخوان بایستى طى مهلت مقررکه پس ازاعالم اسامى برندگان (ازطریق اعالم کتبى این اداره کل تعیین خواهدشد) نسبت به واریز وجه اعالم شده ازسوى این اداره کل اقدام نموده و رسید آن را به واحد امورمالى تحویل نماید.

8-انتقال  سند مالکیت  مشروط  به احداث بنا، اجراي کامل طرح متناسب با ضوابط شهرسازى و رعایت تناسب عرصه و اعیان از سوي متقاضی و ارائه پایان کار وگواهی بهره برداري از سوي مرجع صادرکننده موافقت اصولی و تسویه حساب با امورمالی ودرامدوجري سایرتشریفات اداري وقانونی  اداره کل راه وشهرسازي می باشد.
9- به پیشنهادهایى که از طریق نمابر یا پست الکترونیکى ارسال مى گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10-عدم پرداخت به موقع وجه توسط برنده فراخوان به منزله انصراف ازخریدتلقى شده وسپرده متقاضى به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
11-برنده فراخوان بایستى کلیه تضامین معتبرمورد نیاز امورمالى و درآمد اداره کل راه وشهرسازى را تحویل نماید.

12- کاربرى زمین فقط آموزشى مى باشد و به اشخاص واجد شرایط ارائه دهنده خدمات آموزشى  مصوب قانونى قابل واگذارى است و به هیچ وجه وتحت هیچ شرایطى درآینده تغییر کاربرى داده نخواهد شد.
13-مزایده گران موظف به بازدید از محل عرصه بوده و عرصه با وضع موجود به فراخوان گذاشته شده است .

14-کلیه اسناد ومدارك ارسالی می بایست برابر اصل وسپس درسامانه بارگذارى شود .
15- باتوجه به ارائه مجوزاز مراجع ذیصالح فراخوان با ارسال یک پاکت نیز بازگشایی خواهدشد.

توضیحات:
1-اسناد و مدارك پیشنهاد در فراخوان باید به ترتیب زیر در پاکت هاى ارسالى قرار داده شود:

1-1 - پاکت“ الف ”مربوط به ضمانتنامه تضمین شرکت در فراخوان با قید مربوط به شماره آگهى( ر – ش – 2 -98)
2-1 - پاکت ”ب“ مربوط به اسناد و مدارك موضوع فراخوان مدارك هویتی –موافقت اصولی –تاییدیه توان اقتصادى و کلیه مدارك برابراصل شود با قید مربوط به شماره آگهى( ر – ش - 98-2 )

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است:
1-برگزارى مزایده صرفا ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشدوکلیه مراحل فرایند فراخوان ازاین طریق امکان پذیر مى باشد.

2-کلیه اطالعات امالك ومستغالت شامل مشخصات ,شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزایده ,قابل مشاهده ,بررسى وانتخاب مى باشد.
3-عالقمندان به شرکت در فراخوان مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى باشماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند: 08633245248

اطالعات سامانه ستادجهت انجام مراحل عضویت درسامانه :   دفترتماس استان مرکزى :08633245248
اطالعات تماس دفاترثبت نام سایراستانها درسایت سامانه( www.setadiran)  بخش ثبت نام /پروفایل تامین کننده/فراخوان گزارموجود است.

همچنین متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات بیشترمى توانند به مدیریت امالك وحقوقى ویابه سایت  اداره کل راه وشهرسازى استان مرکزى به نشانى www.markazi.mrud.ir مراجعه نمایند.
فرم پیشنهاد قیمت وشرکت درمزایده/ /فراخوان شماره ....................

دررابطه با آگهى منتشره درروزنامه ................ به شماره ...............مورخ................وهفته نامه................ به شماره............مورخ...............ضمن اعالم آمادگى واطالع ازکلیه شرایط وضوابط مندرج درآگهى واطالعاتى که توسط مسوولین برگزارى مزایده دراختیار این جانب قرارداده شده است  ,این برگ وشرایط آن را با امضاء پذیرا مى باشم .
مشخصات ملک

     
             

مشخصات متقاضى

)ومابقى دراقساط ساالنه به مدت ...........سال درقبال ارائه تضامین  ضمنا دراجراى ماده 100قانون تنظیم بخشى ازمقررات مالى دولت ودستورالعمل اجرایى ماده 100آن اینجانب ضمن اعالم اطالع کامل ازمفاد قانون فوق الذکر ودستورالعمل اجرایى آن شرایط پرداخت قیمت کل پیشنهادى خودرابه مبلغ  .......................... ریال (به عدد)و..............................ریال (به حروف)رابه صورت ......درصد نقد (حداقل 25
ووثائق معتبر اعالم نموده وباامضاء پذیرا مى باشم.   

همچنین اطالع کامل دارم که مطابق ماده 4 دستورالعمل اجرایى ماده 100قانون مزبور وبه منظور رعایت صرفه وصالح دولت انتخاب خریداربا درنظر گرفتن بهترین مبلغ پیشنهادى ونحوه پرداخت اعم ازپیش پرداخت اولیه ومدت زمان واریز اقساط درزمان کوتاهتر مى باشد.  
م.الف: 245

مبلغ تضمین 
(ریال)

قیمت پیشنهادى کلى (ریال) قیمت پایه(ریال) متراژ موقعیت واحد شماره پالك واحد یا قطعه بلوك موقعیت ملک کاداستر ردیف

حروفى عددى جغرافیایى طبقه فرعى اصلى

آدرس متقاضى: تلفن/موبایل شغل کدملى متولد شماره شناسنامه فرزند نام خانوادگى نام

دارنده حق امضاء مجاز شناسه اقتصادى شماره وتاریخ ثبت شرکت شرکت   //  موسسه

آغاز فصل دوم برنامه »عصر جدید« از امشب
اولینقسمتازفصلدومبرنامهعصرجدید ج�ادو شبکهسه،امشبپخشمیشود.جعب�ه 
رقاب��تبرگزیدگاندوراولبرنامهعص��رجدیددرفصل
دوم،ازامش��برویآنت��نمیرود.قراراس��تدرماهمبارك
رمضاناینبرنامهیکش��نبهودوشنبههرهفتهساعت22:30
پخششود.بنابهگفتهاحسانعلیخانیتهیهکنندهومجری
اینبرنامه،داورنهاییاینفصلمردمهس��تند.بازپخشاین

برنامهنیزجمعههاساعت17خواهدبود.
برایفصلدوم،»عصرجدید«تغییراتیداشتهکهاینتفاوتها،
هیجانبرنامهراباالترخواهدبرد.براینمونه،درآغازهراجرا،هر
چهارضربدرداوران،قرمزرنگاستوشرکتکنندههابایدبااجرای
قویترخودنس��بتبهفصلمقدماتی،داورانرامتقاعدکنندکه
ضربدرشانراسفیدکنند.درهربرنامههمازمیاناجراهایراهیافته
بهفینالهمانش��ب،هیئتژوریتنهادواجرارابرمیگزینندتا
راهیمرحلهآرایمردمیش��ود.اینتغییربهاینمعنیاستکه

قضاوتنهاییدوردوم،فقطوفقطبهعهدهمردماست.

درباره پست جدید استاندار معزول در تهران؛

 اگر سیل تهران را تهدید کند
مشاور با تجربه چه نظری دارد؟

یتی را به اثبات رساند »حناچی« قانون پایستگی مدیر

شهر  شورای  رئیس 
انتصاب  با  ارتباط  در  تهران 
گلستان"  معزول  "استاندار 
بیان  با  تهران  شهرداری  در 
اینکه در این زمینه با حناچی 
صحبت  خصوصی  صورت  به 
مسئله  این  به  کرد،  خواهم 

واکنش نشان داد.
اظهار  هاشمی  محسن 
تهران  شهر  شورای  کرد: 
دخالت  انتصابات  در  کل  در 
نمی کند و در این زمینه تنها 
مشورت می دهد. وی تصریح 
تهران  شهردار  البته  کرد: 
همیشه پیش از انتصابات از 
شهر  شورای  اعضای  نظرات 
تهران استفاده می کند اما در 
سوی  از  انتصابی  هر  نهایت 

شهردار انجام می شود.
هاشمی در پاسخ به این 
پرسش که آیا شهردار تهران 
در ارتباط با انتصاب سید مناف 
هاشمی استاندار معزول شده 
گلستان نیز با اعضای شورای 
کرده  مشورت  تهران  شهر 
در  یادآور شد:  خیر،  یا  است 
این باره اطالعی ندارم. درباره 
حناچی،  آقای  اخیر  انتصاب 
قصد صحبت کردن در فضای 
موضوع  این  درباره  رسانه ای 
زمینه  این  در  و  ندارم  را 

با  خصوصی 
ر  ا د شهر
ن  ا تهر

صحبت 
می کنم.

نمای نزدیک

قهرمانی:

برخی از سلبریتی ها پیاده نظام دشمن شده اند


