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یا قاضی الحاجات

نظر یک صفحه نزدیک به مرجعیت عراق درباره اتفاق های بغداد

امنیتی ها از سیاسی بازی دوری کنند
  جهان  ســه روز پس از بازداشت 13عضو کتائب حزب اهلل در 
عراق توسط سازمان ضدتروریســتی و با حمایت آمریکایی ها، 
واکنش ها به این رخداد همچنــان ادامه دارد. در همین زمینه 
یــک صفحه اینترنتی نزدیک به مرجعیــت در عراق این اقدام 
عبدالوهاب الساعدی، رئیس سازمان مبارزه با تروریسم را تلویحاً 
سیاسی دانست و خواستار دورسازی نیروهای امنیتی از بازی های 

سیاسی شد.
این صفحه نوشته است: قهرمانان دستگاه مبارزه با تروریسم و 
حشدالشعبی، فرزندان و برادران ما هستند و عراق به هر دو آن ها 
با هم نیازمند اســت؛ این دو را از امور سیاسی منزه و دور کنید 
تا سیاست، موجب تفرقه و جدایی این دو نشود و همچنان دو 

بازوی عراق برای مقابله با دشمنان کشور باشد.
اکرم الکعبــی، دبیرکل جنبش النجباء هم، در بیانیه ای گفت:  
هیچ کس نمــی تواند میان نیروهای امنیتی عراق و الحشــد 
الشعبی اختالف بیندازد. وی خطاب به کسانی که قصد اختالف 
افکنی میان نیروهای امنیتی عراق و الحشــد الشعبی را دارند 
 گفت: گرایش خود را نشان دادید پس خیال پردازی نکنید زیرا 
الحشد الشــعبی با مردان و مقاومتش با همه نیروهای امنیتی 
شــریکان خون و جهاد هستند پس نخواهید توانست میان آن 
ها اختالف بیندازید. در همین حال محمد محیی، ســخنگوی 
گردان هــای حزب اهلل عراق با اشــاره به این رخــداد از تالش 

جریان های مشکوک و آمریکا برای تخریب وجهه حشدالشعبی و 
درگیر کردن آن با نیروهای امنیتی به عنوان دو بازوی قوی عراق 
پرده برداشت. وی افزود: به عقیده ما موضوع فراتر از توجیهاتی 
اســت که از سوی مقام های دولتی ارائه شده و یک اقدام روشن 
برای رویارویی با گردان های حشدالشــعبی اســت که از سوی 
آمریکا و برای سوءاستفاده از نهاد مبارزه با تروریسم صورت گرفته 
تا از این نهاد به عنوان ابزار اجرای مقاصد خود اســتفاده کند؛ 

نهادی که باید رودرروی دشمنان و  تروریست ها و داعش باشد.
سخنگوی گردان های حزب اهلل با بیان اینکه عراق، امروز با خطر 
اشغالگری و تجاوز ترکیه و اشغال آمریکایی روبه رو است، افزود: 
میلیون ها دالر هزینه این نهاد شده است که از عراق دفاع کند 
نه برای رویارویی با نیروهای امنیتی و فتنه انگیزی به نفع آمریکا.

محیی هم در ادامه این حرکت عبدالوهاب الساعدی را عملیاتی 
سیاسی دانست و گفت: چه بسا الکاظمی به دنبال دستاوردی 
بود تا آن را  به عنوان پشــتوانه خود در سفر به واشنگتن ارائه 
دهد. واقعیت این اســت که آمریــکا در این قضیه دخالت دارد 
به ویژه اینکه هدف آن جلوگیری از حمله مقاومت مردمی عراق 
به مواضع اشغالگر است. او در پایان تأکید کرد: شاید الکاظمی 
در خصوص این ادعا که اشــتباهی رخ داده است، عذرخواهی 
کرده باشد اما شاید هم این حرکت تالشی بود برای سوق دادن 

گروه های مقاومت به درگیری.

العهد: گروه های مقاومت فلسطین چهارشنبه را به 
عنوان روز خشم مردمی برای مقابله با طرح الحاق 
کرانه باختری اعالم کردند. رژیم صهیونیستی اعالم 
کرد از اول ژوئیه )11تیر( روند الحاق شــهرک های 

کرانه باختری را آغاز خواهد کرد.
فارس: دادستانی جمهوری آذربایجان حکم بازداشت 
حاج الهام علی اف، جانشین حزب اسالم این کشور را 
تا هفتم آبان تمدید کرد. وی از روحانیون برجسته 
شــیعی جمهوری آذربایجان است که پیش از این 
نیــز در اعتراض به ممنوعیت حجــاب در مدارس 
آذربایجان به مدت دو سال به زندان محکوم شده بود.

دونالد ترامپ به بایدن:
 هیچ کس نمی خواهد ©

یک ُکندذهن مسئولیت کشور 
را به دست گیرد!

جهان: رئیس جمهور آمریکا 
در توییتــر خود بــا طعنه 
به نامــزد دموکرات ها برای 
جمهوری  ریاست  انتخابات 
هیچ  نوشت:  آمریکا   2020

کسی نمی خواهد شخصی با ضریب هوشی پایین 
مسئولیت کشــور را به دست بگیرد. وی افزود: برد 
بزرگی در انتخابات بدست خواهیم آورد. هیچ کسی 
خواستار آن نیست که فردی با ضریب هوشی پایین 
مسئولیت کشورمان را در دست بگیرد و جو بایدن 

خوابالو قطعاً فردی با ضریب هوشی پایین است!

حمله جنگنده ناشناس به البوکمال©
فارس: مدیر دیده بان سوریه ادعا کرد شهر البوکمال 
واقع در شــرق ســوریه هدف حمله جنگنده های 
ناشــناس قرار گرفته است. رامی عبدالرحمن، مدیر 
دیده بان سوریه با اینکه هویت دقیق این جنگنده ها را 
تأیید نکرد اما احتمال داد متعلق به رژیم صهیونیستی 
بودند. دیده بان همچنین مدعی شــد در این حمله 
حداقــل ۶ نفر جان خود را از دســت داده اند. هنوز 
هیچ منبع رسمی سوری این حمله را تأیید نکرده و 

جزئیات بیشتری از آن منتشر نشده است.
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احضار سفیر آمریکا در بیروت
 سفیر حق دخالت 

در امور داخلی را ندارد
جهان: وزارت خارجه لبنان، سفیر آمریکا در 
بیروت را در اعتراض به دخالت در امور داخلی 
این کشور احضار کرد. به گزارش النشره، در 
ابالغیه وزارت خارجه لبنان آمده: براســاس 
معاهده وین، ســفیر حق دخالــت در امور 
داخلی کشور میزبان را ندارد و نباید سخنی 
بگوید که موجب تحریک بخشی از لبنانی ها 
علیه بخشی که در حکومت مشارکت دارند، 
شود. »دورتی شیا« سفیر آمریکا در بیروت 
روز جمعه در اظهارات تلویزیونی ادعا کرد، 
حزب اهلل مانع حل بحــران اقتصادی لبنان 
است و »ســید حســن نصراهلل« دبیرکل 

حزب اهلل، ثبات لبنان را تهدید می کند.

همه پرسی روسیه؛ دالیل و زمینه ها©
روســیه مدتی است که به دنبال برگزاری همه پرســی اصالح قانون اساسی 
این کشــور است و قرار اســت در صورت تأیید، تغییرات در بازه محدود اما 
متنوعــی انجام گیرد. این اصالحات شــامل طرح هایــی در حمایت از نظام 
خانواده، مقابله با فســاد، ممنوعیت تابعیت مضاعف مقام های دولتی، افزایش 
مســتمری بازنشســتگان و حداقل دستمزد می شــود. در حوزه سیاسی هم 
افزایش اختیارات دولت در ســطح داخلی و پارلمان در انتخاب و اعطای رأی 
اعتماد به اعضای دولت مدنظر است. اما آنچه توجهات را به خود جلب کرد، 
پیشنهادی است که در روز تصویب این تغییرات توسط یکی از اعضای حزب 
روسیه متحد مبنی مطرح شد بر حذف محدودیت تعدد انتخاب برای ریاست 
جمهوری به صورت متوالی. این قانون البته صرفاً شامل خود والدیمیر پوتین 
شــده که دوره دوم ریاست جمهوری او در ســال 2024 به پایان می رسد و 
با قانون فعلی نمی تواند در انتخابات بعدی شــرکت کنــد. اما مطابق با این 
اصالحیه، پوتین این امکان را خواهد داشــت که به شــرط حیات، دست کم 
برای دو دوره ۶ ساله دیگر در رأس قدرت باقی بماند. برخی بر این عقیده اند 
تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی به نوعی ابزاری برای پیشبرد این هدف 

بوده است.
از سوی دیگر، مسئله  مشخص در ساختار فعلی روسیه، عدم وجود جایگزین 
مشخصی برای پوتین است که بتواند به خوبی جای او را پر کند. هر چند در 
عین حال اصالح قانون اساســی و افزایش نقش نخست وزیر و دوما در مسائل 
داخلی و به ویژه در مســائل اقتصادی نشــان می دهد به رغم اینکه ساختار 
سیاســی تمایل به تداوم قدرت پوتیــن دارد، اما پوتین نباید به عنوان عامل 
مشکالت داخلی روسیه به خصوص مسائل اقتصادی شناخته شود. به همین 
خاطر، اصالحات قانون اساسی ضمن اینکه حضور پوتین را در قدرت استمرار 
می بخشــد، به نوعی مسئولیت ناکامی ها و عدم موفقیت های داخلی را تا حد 
زیادی بر عهده نخســت وزیر، کابینه و مجلس دومــا می گذارد. جدا از این، 

تغییر قانون اساسی تغییرات شگرفی به همراه نخواهد داشت.
این اصالحات، مخالفانی جدی هم در روسیه ندارد. احزاب در پارلمان حضور 
دارند و افزایش قدرت پارلمان را بــه نوعی افزایش قدرت خود می بینند. به 
همین دلیل در بین احزاب داخل دوما مخالفت جدی وجود نداشــته است. 
در بیــن چهره های ضد پوتین که جریان اعتــراض را رهبری می کنند البته 
اعتراض هایی وجود دارد؛ مانند الکســینا والری، وبالگ نویس معروف که به 
این امر اعتراض کرده و خواســتار تحریم همه پرســی شده است؛ اما واقعیت 
این است که جریان های مخالف هم به دلیل شیوع کرونا قادر به تظاهرات و 

اعتراض های خیابانی نیستند.
در مجموع به نظر می رســد سطح مشــارکت در همه پرسی به دالیلی مانند 
کرونا و یا نظر منفی بخشی از مردم برای ابقای پوتین در قدرت پایین باشد 
و احتماالً با مشــارکت باالیی رو به رو نخواهیم بود. البته با همان مشــارکت 
پایین هم این همه پرســی رأی خواهد آورد و در صورت تداوم شرایط کنونی 
و صحت جســمانی پوتین، شــاهد حضور او در رأس هرم قدرت روسیه در 

آینده خواهیم بود.
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عکس نوشت

اعتراض در بزرگراهاعتراض در بزرگراه
اگرچه رسانه های هر دو طیف سیاسی در آمریکا تالش دارند اعتراض ها 
را تمام شــده جلوه دهند، اما در ادامه تظاهرات ها، معترضان آمریکایی 
روز گذشــته یک بزرگراه را در ایالت کلرادو بستند. این تظاهرات علیه 
قتل »االیجا مک کلین« سیاه پوست 23 ساله ساکن شهر »آرورا« ایالت 
کلرادو رخ داد و معترضان با سر دادن شعارهایی خواستار اجرای عدالت 
در پرونده قتل مک کلین شدند. این نخستین بار است معترضان در این 
بخش از آمریکا به خیابان می آیند و پس از آن اقدام به بستن بزرگراه های 

اصلی می کنند.

حمله به یک تجمع طالبانی در افغانستاندر واکنش به طرح الحاقداعش در اردن
 ناکامی در انفجار 

کلیسا و پاساژ
حزب انگلیسی خواستار 
تحریم اجناس اسرائیلی

 اخبار ضد و نقیض 
از مرگ معاون اطالعات طالبان

جهان: مقام های اردن اعالم کردند ابتدای 
سال جاری میالدی طرح عناصر وابسته به 
داعش برای حمله مسلحانه به یک کلیسا 
و یک پاساژ تجاری در امان، پایتخت این 
کشور را ناکام گذاشتند. به گزارش ایسنا، 
رسانه های داخلی اردن گزارش دادند چهار 
نفر درصدد ملحق شــدن بــه گروه های 
تروریستی با عبور از مرزهای اردن بودند، 
اما تشدید مقررات امنیتی در مرزها مانع 
از آن شد. پس از آن این افراد برنامه ریزی 
برای انجام عملیات تروریســتی در داخل 
اردن از جمله حمله به کلیسایی در منطقه 

»األشرفیه« و یک پاساژ را آغاز کردند.

جهان: حزب اپوزیسیون انگلیس می گوید 
طرح الحــاق کرانه باختــری ناقض قوانین 
بین الملل اســت و دولت لندن باید موضع 
قاطعانه تری در قبال آن اتخاذ کند. به گزارش 
مهر، لیزا نانــدی، وزیر امور خارجه دولت در 
سایه انگلیس خواستار تحریم کاالهایی شد 
که در شهرک های صهیونیست نشین کرانه 
باختری تولید می شــوند. نانــدی از تحریم 
کاالهای رژیم صهیونیستی به عنوان گامی 
مهم نام برد که متأسفانه تاکنون وزرای کابینه 
شجاعت برداشتن آن را نداشته اند حال آنکه 
قطعاً اقدام تل آویو که به منزله نقض قوانین 

بین الملل است، نباید بی پاسخ بماند.

بی بی ســی: مقام های نظامــی و منابع 
محلــی در والیــت ســرپل در شــمال 
افغانســتان ادعا کردند یک تجمع بزرگ 
گروه طالبان را در روســتای »کته قلعه« 
هــدف حمله هوایی قــرار داده اند. گفته 
می شــود در این تجمع مال مزمل، معاون 
وزارت دفاع طالبان نیز حضور داشته است. 
اگرچه هم دولت افغانستان و هم طالبان 
اعالم کرده اند برای نشســت بین االفغانی 
آمادگی دارند، اما در روزهای اخیر سطح 
خشونت ها در این کشور افزایش یافته و به 
نظر می رسد هر کدام سعی دارد با دست 

پرتر در مذاکرات شرکت کند.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 شعیب بهمن، کارشناس مسائل روسیه

بدون تیتر

چهره

خبر کوتاه

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

دوشنبه 9 تیر 1399  7 ذی القعد   ه 1441 29 ژوئن 2020  سال سی و سوم   شماره 9280

س���ند کمپانی و برگ س���بز خودرو س���واری پژو پارس 
م���دل ۸۵ رنگ  نقره ای متالیک به ش���ماره انتظامی 
۳۶_۹۷۶ س۴۴ به ش���ماره موت���ور۱۲۴۸۵۲۵۴۱۰۲۹و 
شاس���ی ۵۰۳۰۲۱۴۷ به مالکیت  امیرحسین وصولی 

مفقودو از اعتبار ساقط است

,ع
99
02
87
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودروی س���واری هاچ بک سیستم سایپا 
تیپ۲،مدل ۱۳۹۷و رنگ سفید روغنی با شماره موتور 
 nas۸۲۱۱۰۰j۱۱۵۳۱۴۴ و شماره شاسی m15/8583821
و ش���ماره والک۱۴۷ص ۳۹ ای���ران ۹۵بن���ام دربی بی 
رئیسی بش���ماره ملی ۵۲۵۸۷۲۳۶۰۷ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد ,ع
99
02
89
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی پی���کان۱۶۰۰I م���دل ۱۳۸۱ رنگ 
سفید به شماره انتظامی ۴۹۹ب۲۳ ایران ۴۲  شماره 
موتور ۱۱۱۵۸۱۷۷۱۸۸ و ش���ماره شاسی ۸۱۵۷۸۹۲۱ به 
مالکی���ت علی ش���کفته فریمانی مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
02
89
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی پ���ژو۴۰۵۶ م���دل ۱۳۸۵ رن���گ 
نق���ره ای ب���ه ش���ماره انتظام���ی ۹۵۳ج۸۴ ای���ران ۵۲  
ش���ماره موت���ور ۱۲۴۸۵۱۹۶۴۴۷ و ش���ماره شاس���ی 
۲۴۲۶۰۱۲۵ ب���ه مالکی���ت اس���ماعیل درس���ی مفق���ود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
02
90
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز پرای���د صب���ا  ن���ام مالك:منصورکمالی 
وطن   شماره موتور : ۰۰۲۹۶۲۱۸  شماره شاسی 
:۱۲ای���ران  پ���اك  ش���ماره   S۱۴۱۲۲۸۱۷۶۰۴۶۶
۵۶۳ل۳۸ م���دل ۸۱ مفق���ود گردی���ده واز درج���ه 

اعتبار ساقط می باشد 

,ع
99
02
88
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ گمرک���ی تویوت���ا وانت تی���پ هایلوک���س ۲۰۰۰ 
مدل ۱۹۹۲ به رنگ قرمز معمولی به ش���ماره شاس���ی 
ب���ه   ۹۴۷۳۰۸Y۳ موت���ور  ش���ماره  ب���ه   ۸۶۰۰۱۵۸۱۲
ش���ماره پاک ۶۳۴ص۱۲ – ایران۹۴ بنام نبی بخش 
بازگشائی فرزند پیرک مفقودگردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد . ,ع
99
02
89
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت هوش���مند رانن���ده به ش���ماره ۳۰۰۲۳۵۸ 
متعل���ق ب���ه امیر داد بی���ن فرزند عل���ی اکبر به 
ش���ماره مل���ی  ۰۵۸۹۶۹۳۰۷۷ صادره از تفرش 

مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می گردد

,ع
99
02
88
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
15
01
9

     اداره كل راه آهن خراسان در نظر  دارد شرح  بند دو / 2  را از طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید . 
پیمان��کاران واج��د ش��رایط جه��ت ش��ركت در مزای��ده م��ی بایس��ت  در  س��امانه ت��داركات الکترونیک��ی دولت)س��تاد( به نش��انی

 www.setadiran.ir  ثب��ت ن��ام  و پ��س از اخذ  گواهی امضاء الکترونیکی نس��بت به   دریافت اس��ناد  از طریق س��امانه مذكور اقدام   
نمایند.الزم به ذكراست كلیه مراحل برگزاری مزایده ازفراخوان تا انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد.

تذكر : شركت كنندگانی مجاز به شركت در مزایده می باشند  كه قبال در سامانه مذكور ثبت نام  و اسناد را دانلود نموده اند . 
1- نام سازمان مزایده گذار : اداره كل راه آهن خراسان . 

2-ش��رح مختصر موضوع مزایده : اجاره  350 مترمربع ازانبارمحصور ش��ده بافنس و پوشش سقف ایرانیت در محوطه انبار كاالی ایستگاه مشهد 
3- مهلت خرید اسناد  مزایده  : تا ساعت 15:30  روز  پنجشنبه  مورخ  99/04/12  .      

4-قیمت اس��ناد مزایده و نحوه واریز وجه : مبلغ 1.000.000 ) یک میلیون ( ریال به ش��ماره حس��اب IR 710100004001064004005747 با  شناسه 
واریز: 297064060280500985132319801100 بنام تمركز درآمد راه آهن  ضمنا واریزی  از طریق سامانه ستاد میبایست انجام پذیرد  .  

5- مزایده  از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir   نیز اطالع رسانی می گردد .  
6-  مهلت ارائه  پیشنهاد : شركت كنندگان در مزایده می بایست پیشنهادات ارائه شده درپاكات"ب" و"ج"  را عالوه بر ارسال فیزیکی اسناد ،  
به این اداره كل همراه با پاكت "الف" تا س��اعت 15:30  روز  یکش��نبه   مورخ 99/04/22  - درس��امانه تداركات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 

آدرسwww.setadiran.ir  نی��ز بارگ��ذاری  نماین��د . 
7- محل  ارائه اسناد  فیزیکی :  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع � دبیرخانه اداره كل راه آهن خراسان . 

8- زمان بازگشائی پاكات مزایده : ساعت  11  روز دوشنبه    مورخ  99/04/23 .   
9-نوع و مبلغ یا درصد تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : 24.500.000  )  بیست و چهار میلیون و پانصد هزار ( ریال  مطابق با تضامین معتبر 
من��درج در آیین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع مصوبه ش��ماره 123402/ت 50659 ه� م��ورخ 94/09/22 هیئت محترم وزیران ، در صورت 
واریز نقد شماره حساب  IR 290100004001064006372624  با شناسه واریز " 984280500111111111111111111111  نزد بانک مركزی اعالم می گردد 

تذكر: به درخواست مزایده  گذار ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار الزم است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.
10- اجاره ماهیانه : طبق نظریه كارشناسی درج شده در اسناد مزایده. 

11- هزینه دو نوبت آگهی روزنامه و كارشناس رسمی دادگستری  به عهده برنده مزایده است .

) » آگهی تجدید مزایده شماره 4-37-99 « (نوبت اول

ا داره كل راه آهن خراسان 

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان

/ع
99
02
87
7

فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد انجام خدمات فوریتهای پزش��کی 
بخش��ی از پایگاهه��ای اورژان��س 115 

مش��هد  را از طریق انج��ام مناقصه عمومی به بخش غیر 
دولت��ی واگذار نماید . كلیه مراحل برگزاری مناقصه به 
شماره فراخوان 2099000060000020، از دریافت اسناد 
مناقص��ه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی 
پاكت ها، از طریق درگاه س��امانه ت��داركات الکترونیکی 
دول��ت )س��تاد( ب��ه نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام 
خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه  گران در صورت عدم 
عضوی��ت قبل��ی، مراح��ل ثبت ن��ام در س��ایت مذكور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��ركت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذكر است:
* تضمین شركت در مناقصه فوق مبلغ 3.530.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د كه در مهلت مقرر به 
حسابداری مركز حوادث و فوریتهای پزشکی  به نشانی: 
مش��هد- روبه روی شهید فکوری 94 - شهرک دانش و 

سالمت  تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/04/08

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/04/14

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز99/04/24
* زمان بازگشایی پاكت های مناقصه: 99/04/25

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  ثب��ت   در س��امانه مذك��ور: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

/ع
99
02
87
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فراخوان مناقصه
نوبت اول  

دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد انجام امور س��رویس ، نگهداری، 
خدمات پش��تیبانی و اجرائ��ی عملیاتی 

ش��بکه رادیوئی مدیریت حوادث و فوریتهای پزش��کی 
خ��ود را از طری��ق انج��ام مناقص��ه عموم��ی ب��ه بخ��ش 
غی��ر دولت��ی واگ��ذار نمای��د . كلی��ه مراح��ل برگزاری 
مناقص��ه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000019، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاكت ها، از طریق درگاه س��امانه تداركات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذكور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��ركت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذكر است:
* تضمین ش��ركت در مناقصه فوق مبل��غ 230.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د كه در مهلت مقرر به 
حسابداری مركز حوادث و فوریتهای پزشکی  به نشانی: 
مش��هد- روبه روی شهید فکوری 94 - شهرک دانش و 

سالمت  تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/04/08

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/04/14

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز99/04/24
* زمان بازگشایی پاكت های مناقصه: 99/04/25

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  ثب��ت   در س��امانه مذك��ور: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

/ع
99
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88
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فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد ارائه خدمات پیش بیمارس��تانی 
در پایگاه تک آمبوالنس��ی ش��ماره 18 

اورژانس 115 مش��هد  را از طریق انجام مناقصه عمومی 
به بخش غیر دولتی واگذار نماید . كلیه مراحل برگزاری 
مناقصه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000018، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاكت ها، از طریق درگاه س��امانه تداركات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذكور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��ركت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذكر است:
* تضمین ش��ركت در مناقصه فوق مبل��غ 320.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د كه در مهلت مقرر به 
حسابداری مركز حوادث و فوریتهای پزشکی  به نشانی: 
مش��هد- روبه روی شهید فکوری 94 - شهرک دانش و 

سالمت  تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/04/08

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/04/14

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز99/04/24
* زمان بازگشایی پاكت های مناقصه: 99/04/25

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  ثب��ت   در س��امانه مذك��ور: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوباب  واگذاری  ب�ه  تصمیم  رضوی  اقتصادی  س�ازمان 
مغ�ازه با کاربری تج�اری واق�ع در طبقه همکف ب�ا کدهای 
محل�ه  در  واق�ع   1-1-98-8-2-5 و   3-3-8 -98 -1 -1

پردیس شهر گلبهار از طریق مزایده را دارد. 
متقاضیان می توانند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت 

به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.
 جهت کسب اطالعات با شماره 12-05137670610 داخلی 403 

در مشهد تماس حاصل نمایید.
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آگهی مزایده

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت احیاء صنایع خراسان )) سهامی عام((
بشماره ثبت 11321 و شناسه ملی 10380270277 ثبت شرکتهای مشهد

جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه شركت احیاء صنایع خراسان برای س��ال مالی منتهی به 98/12/29 در روز 
پنجشنبه مورخ 99/04/19 ساعت 8 صبح در محل دفتر شركت واقع در مشهد – خیابان سلمان فارسی – بین سلمان 
فارس��ی 4 و چهارراه كالهدوز پالک99 تش��کیل می گردد. لذا بدینوس��یله از س��هامداران محترم دعوت میشود در 

جلسه حضور بهم رسانند .
 دستور جلسه :1- گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی 

2- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29
3- انتخاب روزنامه كثیراالنتشار جهت درج آگهی های شركت

4- انتخاب حسابرس و بازرسان اصلی و علی البدل
5- تصمیم گیری در مورد میزان تقسیم سود    6- سایر مواردی كه در صالحیت مجمع عمومی عادی است 

تذكر مهم : كلیه س��هامداران محترم برای ش��ركت در مجمع الزامًا بایس��تی با در دست داش��تن اصل كارت سهام 
وكارت ملی جهت دریافت كارت ورود به جلس��ه از تاریخ 99/04/15  لغایت پایان وقت اداری مورخ 99/04/17  به 
امور س��هام شركت واقع در خیابان سلمان فارسی – بین س��لمان فارسی 4و تقاطع كالهدوز)كالهدوز9/1(   پالك99 

مراجعه نمایند .
بدیهی است فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارندكه كارت ورودی دریافت كرده باشند.

/ع هیئت مدیره شركت احیاء صنایع خراسان 
99
02
87
1
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فراخوان مزایده
نوبت  دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
آزمایش��گاه  از  قس��متی  نظ��ردارد 

بیمارس��تان ام البنین )س( را از طری��ق انجام  مزایده 
عموم��ی به ص��ورت اجاره به بخش غی��ر دولتی واگذار. 
كلی��ه مراح��ل برگ��زاری مزای��ده ب��ه ش��ماره فراخوان 
5099000060000002 ، از دریافت اسناد مزایده تا ارائه 
پیش��نهاد مزایده  گران و بازگش��ایی پاكت ها، از طریق 
درگاه س��امانه ت��داركات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواه��د ش��د و الزم 
اس��ت مزایده   گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذك��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��ركت در مزایده محقق 

سازند. قابل ذكر است:
* تضمی��ن ش��ركت در مزایده ف��وق مبل��غ 50.000.000 
ریال ضمانتنامه بانکی كه در مهلت مقرر به حسابداری 
بیمارستان مذكور  به نشانی : مشهد- خیابان آیت ا... 

بهجت 16 تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمزایده در سامانه: تاریخ 99/4/8

* مهل��ت دریافت اس��ناد مزایده از س��امانه: پایان روز 
99/4/14

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/4/24
* زمان بازگشایی پاكت های مزایده: 99/4/25

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  ثب��ت   در س��امانه مذك��ور: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


