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 صحن��ه بین المل��ل در ماه های اخی��ر با بحرانی 
مواجه است که سراس��ر جهان را فراگرفته است 
که هر روز قربانیان بیشتری می گیرد. بحرانی به 
ن��ام ویروس کرونا که هنوز ه��م ماهیت اصلی و 
منشا شیوع آن آشکار نشده و همه چیز در قالب 
حدس و گمان ب��وده و آنچه بیش از هر چیز در 
این عرصه فعال ش��ده، فضای مجازی اس��ت که 
بعضا پیامدهای مخرب بس��یاری به همراه دارد. 
در این می��ان نوع رفتارهای برخی کش��ورها در 
مواج��ه با این وضعیت ج��ای تامل دارد بگونه ای 
که می ت��وان گفت ک��ه از این بح��ران به دنبال 
دوخت��ن کالهی برای خویش هس��تند و س��عی 
دارن��د تا از این تهدید جهان��ی به عنوان فرصتی 
برای رسیدن به منافعشان بهره گیرند. نمود این 
رفت��ار را در اقدامات دولتمردان انگلیس می توان 
مش��اهده کرد. دولت انگلیس اعالم کرده ، برای 
مقابله با شایعات و اطالعات نادرستی که رسانه ها 
و یا س��ایت ها در خصوص ویروس کرونا منتش��ر 
می کنن��د، اقدام به ایجاد واح��د ویژه ضربتی در

ادامه صفحه 2

رئیس قوه قضائیه: 

جلسه ستاد مقابله با کرونا هرروز 
برگزار شود نه هفته ای یک بار!
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سرمقاله

صفحه 2

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت: 

صفحه 3

آگهى مزایده   (98-16)

روابط عمومى اداره کل راه و شهرسازى استان قزوین

بدینوسیله به اطالع میرساند اداره کل راه و شهرسازى استان قزوین در نظر دارد تعداد شصت و سه قطعه زمین با کاربرى تجارى در اراضى ناحیه شهرى مهرگان تحت پالك ثبتى 57 فرعى از 33 اصلى بخش 14 قزوین به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومى و صرفا با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
( setadiran.ir ) با شرایط ارائه شده در سامانه مذکور به فروش برساند . 

ضمنا موکداً اعالم میدارد برندگان در مزایده تنها در چارچوب حرفه و پیشه مصوب (مندرج در جدول ذیل) مجاز به بهره بردارى از زمین مى باشند .

تاریخ انتشار :  98/12/21 و 98/12/22   مهلت دریافت اسناد مزایده :  98/12/25    تاریخ بازدید :   98/12/26   مهلت ارسال پیشنهاد :  99/1/20
تاریخ بازگشایى :   99/1/23      تاریخ اعالم به برنده :  99/1/24
شرایط عمومى و توضیحات برگزارى مزایده / فراخوان دستگاه اجرایى

*  برگزارى فراخوان صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت بوده و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد .
*  کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزایده قابل مشاهده بررسى وانتخاب مى باشد.

* عالقمندان به شرکت درفراخوان مى بایست جهت کسب اطالع از نحوه ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) به سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر  مراجعه و   با تلفن 41934- 021  داخلى 5  تماس حاصل نمایند نمایند . 
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ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

دوراهیواحد ضربت به سبک انگلیسی
بودنیانبودن

قرنطینه

راه حلی آزموده برای تعیین مسیر مبارزه با کرونا : 
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