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عملیات پاک سازی زندان ننگرهار افغانستان به پایان رسید

رالی 20ساعته پلیس با داعش
  جهان  زندان جالل آباد در والیت ننگرهار افغانستان که 
عصر یکشنبه هدف حمله تروریستی داعش قرار گرفته بود 
سرانجام پاک سازی شد. شامگاه روز یکشنبه، یک مهاجم 
انتحاری، خــودرو حامل مواد منفجره را در مقابل دروازه 
زندان جالل آباد ننگرهار منفجر و راه را برای چند همراه 
دیگر خود برای حمله بــه زندان هموار کرد. خبرگزاری 
رویترز هم در گزارشــی از شرکت ۳۰ تروریست داعشی 

در این حمله خبر داد.
در پی این عملیات و درگیری که تا روز گذشته ادامه داشت، 
دست کم ۲۴ نفر کشته و زندانیان داعش موفق به فرار شدند. 
با وجود این، مقام های محلی ادعا کرده اند هیچ کس از زندان 
فرار نکرده و همه زندانیان داعش همچنان در بند هستند 
و کســانی هم که در ابتدا فرار کرده بودند، در ادامه، دوباره 
دستگیر شدند؛ اگرچه اخبار دقیق تر نشان می دهد نیروهای 
پلیس تا ظهر روز گذشته توانسته اند فقط هزار نفر از زندانیان 
فراری را دستگیر کنند. اوضاع در جالل آباد امنیتی گزارش 
شده و تمام مغازه های شهر تعطیل است. گفته می شود در 

این زندان نزدیک به ۳۰۰ عضو داعش، زندانی هستند.
عطاء اهلل خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار هم اعالم کرده 
در جریان این حمله ســه تروریســت کشته شــده اند؛ در 

حالی که دست کم ۲۱ غیرنظامی و اعضای نیروهای امنیتی 
دولتی در این درگیری ها جان باخته اند و مجموع تلفات به 
۲۴ نفر رسیده است. در همین حال روز یکشنبه خبرهایی 
از افغانستان به گوش رسید که بیان می کرد ضیاءالرحمان، 
مشهور به اسداهلل اروکزی، مسئول اطالعات شاخه خراسان 
داعش، در منطقه فامیلی ها شــهر جالل آباد مرکز استان 
ننگرهار در عملیات ویژه نیروهای امنیت ملی افغانســتان 
کشته شده است. اگرچه داعش در بیانیه اش به این موضوع 
اشــاره ای نکرده اما احتمال حمله انتقامی این گروه دور از 

ذهن نیست.
حمله داعش بــه زندان ننگرهار در حالــی اتفاق افتاد که 
آتش بس سه روزه به مناسبت عید قربان در افغانستان حاکم 
بود. آتش بســی که با ابتکار عمل گــروه طالبان رقم خورد. 
پیشــتر سهیل شاهین، ســخنگوی طالبان در گفت وگو با 
خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته بود با توجه به اعالم آتش بس 
ســه روزه این گروه، طالبان در هیچ کجای کشور عملیات 
نداشته است و به آتش بس اعالم شده خود پایبند است. اما 

داعش با استفاده از این فرصت این حمله را انجام داد.
پس از گذشت ۱۹ سال از زمان حمله آمریکا به افغانستان، 
آتش درگیری ها در این کشور همچنان فروکش نکرده است.

مشاور »عبدربه منصور هادی« خطاب به او:
به خانه ات برگرد©

عبدالعزیز  اسپوتنیک: 
جباری، مشــاور عبد ربه 
منصور هادی در توییتی 
نوشت: اهانت به مقام های 
یمنی چیز تازه ای نیست.

اظهارات سفیر ]عربســتان در یمن[ درمورد 
نحوه خروج آن هــا ]عبدربه و چند نفر دیگر 
از مقام های مســتعفی[ از صنعا یکی از این 
اهانت هاســت. جباری در ادامــه با بیان این 
ضرب المثــل که »هرکس کــه خانه خود را 
تــرک کند قــدر و منزلتش پاییــن آید« از 
منصور هادی خواست به کشــور بازگردد تا 
همه رهبــران یمنی نیز برگردنــد. پیش از 
این محمد آل جابر، سفیر عربستان در یمن 
از نحوه خروج چند مقام دولت مســتعفی و 
انتقال آن ها به جیزان گفته بود و این، موجب 
استهزای هادی و همراهانش در بین فعاالن 

سعودی شده است.
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 نیروی دریایی آمریکا طی بیانیه ای:
 در تمرین نظامی 

هشت تلفات دادیم
ایسنا: بر اساس بیانیه نیروی دریایی آمریکا، 
هفت تفنگدار دریایی و یک دریانورد نیروی 
دریایی ایــاالت متحده که پــس از وقوع 
حادثــه ای در جریان تمرینــات در جنوب 

کالیفرنیا ناپدید شده بودند، کشته شده اند.
پیش از این نیز کشــته شــدن یک افسر 
نیروی دریایی آمریکا در پی وقوع حادثه ای 
در تاریخ ۳۰ ژوئیه، از سوی نیروی دریایی 
اعزامی تأیید شده بود. این حادثه در جریان 
انجام برخی تمرینــات نظامی معمول در 
ساحل جنوب کالیفرنیا رخ داده که شامل 
۱۵ نفر از اعضای نیروی دریایی و یک ملوان 

بوده است. 

پایگاه نظامی ترکیه در عمان؛ علل و ابعاد©
در خبرها آمده بود ترکیه موافقت عمان را برای ساخت پایگاه نظامی دریایی در این 
کشــور جلب کرده است. در واقع، قسمتی از موضوع ساخت این پایگاه در عمان به 
روابط دو کشــور مرتبط می شود که در طول سال های گذشته با توسعه نسبتاً قابل 
توجهی همراه بوده است. اما بخش مهم تری از آن به تحوالت منطقه ای مربوط است 
که خود به دو شــاخه تقسیم می شود. یک شــاخه، شامل بلند پروازی های شخص 
اردوغان در سیاســت خارجی است که منجر به مداخالت این کشور در بحران های 
مختلف مانند ســوریه و لیبی شده اســت. بخش مهم دیگر به رقابت های ترک ها با 
برخی از کشورهای عربی به ویژه امارات و عربستان سعودی مرتبط می شود که دارای 
جنبه های ژئوپلتیکی و ایدئولوژیکی اســت. ترک ها داعیه دار رهبری بخش ســنی 
جهان اسالم هستند و در سمت مقابل، خاندان سعودی نیز از گذشته چنین ادعایی 
را داشــته اند. ترکیه از جریان های اخوانی حمایت می کنند و آل سعود نیز پشتیبان 

گروه های وهابی و تکفیری بوده  است. 
ساخت پایگاه نظامی از سوی ترکیه در قطر بیشتر محتمل بود؛ چرا که قطری ها نگاه 
اخوانی به تحوالت داشته و این موضوع هم سبب نزدیکی دو کشور در برابر عربستان 
و امارات شده است. اما در مورد عمان، وضعیت متفاوت است. عمانی ها گرایش های 
اخوانی را همانند قطر دنبال نمی کنند و ایدئولوژی، عامل نزدیکی آنکارا و مســقط 
نبوده است. آن چیزی که در شرایط فعلی طرفین را به سمت همگرایی سوق داده، 
مســائل ژئوپلتیک است. از یک طرف ترک ها به دنبال بلند پروازی های منطقه ای و 
بین المللی خود هســتند و از طرف دیگر عمانی ها در سال های گذشته نظر مثبتی 
به سیاست های عربســتان نداشته اند. با تغییر پادشاه عمان به نظر می رسد گرایش 
جدیدی برای ابراز استقالل بیشتر به وجود آمده که می تواند این کشور را به سمت 
همکاری با رقیب ژئوپلتیک و عقیدتی عربســتان یعنی ترکیه ترغیب کند. بنابراین 
مسئله صرفاً در چارچوب مسائل دوجانبه جای نمی گیرد؛ بلکه حائز ابعاد منطقه ای، 

ژئوپلتیکی و ایدئولوژیک نیز است.
برخی نیز از تهدیدهای این پایگاه برای حوزه جنوبی ایران گفته اند. در اینکه ایران و 
ترکیه دو رقیب ایدئولوژیک و ژئوپلتیک یکدیگر هستند تردیدی نیست. هر چند در 
۲۰۰ سال اخیر هیچ جنگ و نزاعی بین دو کشور رخ نداده اما سویه های این رقابت 
ایدئولوژیک را می توان دست کم در چند سال اخیر و در بحران سوریه مشاهده کرد. 
ترک ها در چارچوب سیاست های نوعثمانی گرایانه خود به سمت تشدید این رقابت 
ایدئولوژیک حرکت کرده اند. اما دو نکته در مورد پایگاه نظامی ترک ها در عمان قابل 
توجه است. یک آنکه عمانی ها اساساً تمایلی به تقابل با ایران ندارند که متعاقب آن 
بخواهند پایگاهی را در اختیار کشــوری قرار داده که به دنبال فعالیت علیه ایران و 
کنترل امنیتی و اطالعاتی حوزه نفوذ آن باشــد. نکته دوم آن است که اردوغان این 
قــدرت را نــدارد که ترکیه را در چند جهت درگیر کند. البتــه جدا از این مباحث، 
پایگاه های قبلی این کشور مثالً در قطر هم چندان برجسته و با تجهیزات گسترده  
نیست و بیشتر نمایشــی و تبلیغاتی به نظر می رسد. در مورد عمان هم احتماالً در 
همین چارچوب خواهد بود. عاملی که می تواند مسقط و آنکارا را در این وادی نزدیک 
کند، عربســتان و امارات است که هر دو نسبت به آن نارضایتی دارند. در مجموع به 
نظر می رسد بیشتر سمت و سوی چنین اقدامی علیه عربستان و امارات خواهد بود و 
برای آن ها گران تمام خواهد شد و نمی تواند برای ایران خطری جدی محسوب شود.
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نیویورکی ها رکورد تیراندازی را شکستندنیویورکی ها رکورد تیراندازی را شکستند
شمار موارد تیراندازی در شهر نیویورک از آغاز سال ۲۰۲۰ تا کنون، از تعداد کل 
تیراندازی های سال گذشته در این شهر باالتر رفته است. روز شنبه شمار قربانیان 
ثبت شده بر اثر تیراندازی در نیویورک از آغاز سال جاری میالدی به 777 مورد 
رسید. این در حالی اســت که در کل سال ۲۰۱۹، این شهر شاهد 776 مورد 
تیراندازی بود. قربانی این تیراندازی جوانی ۲۴ ســاله است و پس از انتقال به 
بیمارستان در مصاحبه ای گفت، در خیابان صدای شلیک گلوله شنیده و زمانی 
فهمیده زخمی شده که احساس درد کرده است. عالوه بر این، روز یکشنبه نیز 

۱۰ قربانی تیراندازی به آمار این شهر اضافه شد.

 وزیر خارجه لبنان استعفا کرد اسناد تازه از جنایت انگلیس انهدام انبار بزرگ تسلیحات تروریست ها
 انفجار در ادلب
شادی در حلب

 قتل 33 شهروند افغانستانی
در یک عملیات شبانه

 خانه تکانی یکروزه 
در وزارت خارجه لبنان

اسپوتنیک: صبح روز گذشته جنگنده های 
ســوریه در چندیــن موج حملــه، یکی از 
بزرگ ترین انبار های تسلیحاتی تحریرالشام 
)النصره ســابق( را هدف گرفتند که سلسله 
انفجارهای طوالنی را در پی داشت و صدایش 
در مناطق شمال غرب سوریه تا شهر حلب 
شنیده شد. یک منبع میدانی گفت: عملیات 
هدف گیری پــس از رصد یکــی از مواضع 
دشمن توسط هواپیماهای شناسایی انجام 
گرفت و مشخص شــد گروه های مسلح از 
این منطقه به عنوان انبار ذخایر تسلیحاتی 
استفاده می کنند؛ بیش از ۲۰ تروریست در 

این عملیات کشته و زخمی شدند.

گاردین: دادگاه عالی انگلستان از ارتش این 
کشور خواسته جزئیات بیشتری از جنایت 
نیروهای این کشور در افغانستان منتشر کند. 
به تازگی اسناد طبقه بندی از وقوع جنایات 
جنگی نظامیان انگلیسی و تالش نیروهای 
ویژه این کشــور برای پنهانکاری از کشتار 
شهروندان افغان علنی شده است. برپایه این 
اســناد، نیروهای ویژه این کشور ۳۳ نفر از 

شهروندان افغانستان را  کشته اند.
این ماجرا پس از آن علنی شــد که وکالی 
شــماری از خانواده های شهروندان افغان در 
دادگاه عالی این کشور، وزارت دفاع انگلیس 

را به چالش کشیده اند.

النشره: پــس از استعفای »ناصیف حتی« 
میشــل عون رئیس جمهور و حسان دیاب 
نخست وزیر لبنان، شربل وهبه را به عنوان 
جایگزیــن وی معرفی کردند. ناصیف حتی 
روز گذشــته حین تقدیم اســتعفای خود، 
علت کناره گیری را نبود چشــم انداز ملی و 
اراده ســازنده برای انجام اصالحات مطلوب 
و مورد نظر جامعه بین الملــل عنوان کرد. 
شربل وهبه در دولت سعد الحریری و زمانی 
که جبران باســیل وزیر خارجه لبنان بود، 
دبیرکلی وزارت خارجه را بر عهده داشت و 
 پس از بازنشستگی نیز مشاور امور دیپلماسی 

میشل عون شد.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

  شعیب بهمن، کارشناس مسائل ترکیه

چهره

بدون تیتر
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  سید محمود مرویان حسینی 
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  امیر جلیلی نژاد
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ایسنا: شرکت نفت یمن از ورود نفتکش یمنی 
که به تازگی آزاد شده، به بندر حدیده خبر داد. 
۱6نفتکش دیگر همچنــان در اختیار ائتالف 

سعودی است.
اسپوتنیک: جنگنده های ارتش سوریه یکی 
از بزرگ ترین انبارهای ذخایر تسلیحاتی وابسته 
به جبهــه النصره را در ادلب منهدم کردند که 
سلســله انفجارهای طوالنی را در پی داشت و 
صدایش در مناطق شمال غرب سوریه تا شهر 

حلب شنیده شد.
سی بی اس: باوجود ادعای ترامپ برای تأخیر 
در انتخابات آمریکا، رئیس دفتر کاخ ســفید 
اعالم کــرد  انتخابات در ســوم نوامبر )تاریخ 
مشخص آن( برگزار می شــود و ترامپ پیروز 

خواهد شد.
جهان: رئیس شــورای عالی جنبش انقالبی 
آزادسازی و استقالل جنوب، با انتشار پستی در 
صفحه رسمی خود در فیس بوک، مخالفت خود 

را با توافق ریاض ۲ اعالم کرد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت تولیدی آرد سفید طوس 

سهامی خاص به شماره ثبت 6935 و 
شناسه ملی 10380227456

 جلس��ه مجمع در ساعت  12یکشنبه 1399/5/26 در 
مرکز شرکت واقع در مشهد کیلومتر 15 جاده مشهد 
به فریمان  برگزار می گردد، از سهامداران ارجمند 

تقاضا دارد در زمان مقرر حضور به هم رسانند.
 دستور جلسه:

- استماع گزارش بازرس
- استماع گزارش هیئت مدیره

- تصویب صورتهای مالی سال 98
- تعیین روزنامه کثیراالنتشار

- انتخاب بازرسان
- سایر مواردی که در صالحیت مجمع می باشد
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فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد ام��ور تعمی��ر ، نگه��داری و 

راهب��ری تاسیس��ات الکتریکی و مکانیکی  بیمارس��تان 
امی��د را از طریق انج��ام مناقصه عمومی ب��ه بخش غیر 
دولت��ی واگ��ذار نماید  . کلیه مراح��ل برگزاری مناقصه 
ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000041  از دریاف��ت 
اس��ناد مناقص��ه ت��ا ارائ��ه پیش��نهاد مناقصه  گ��ران و 
بازگش��ایی پاکت ها، از طری��ق درگاه س��امانه تدارکات 
 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 مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 330.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارس��تان مذکور به نش��انی : مش��هد 

-خیابان کوهسنگی - میدان الندشت  تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/05/14

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/05/20

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/05/30
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/06/1

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد /ع
99

04
44

4

با عنایت به عدم ایفای تعهد برخی از موسسین شرکت به تعداد 71500 سهم و همچنین 
یکی از س�هامداران )ش�هرداری س�بزوار( به تعداد 592000 س�هم، وفق ماده 35 و 36 
قانون تجارت و اساس�نامه شرکت، پس از آگهی شماره 9902070 روزنامه قدس مورخ 
1399/03/21 و مهلت 15 روزه به س�هامداران و ارس�ال اخطار کتبی و مهلت یکماهه، 
تعداد 635.500 سهم از طریق مزایده عمومی به فروش می رسد. متقاضیان می توانند 
حداکث�ر ظ�رف مهلت 7 روز پس از انتش�ار این آگه�ی به آدرس دفتر مرکزی ش�رکت 
واقع در مش�هد - بلوار هاش�میه، بین هاش�میه 16 و بلوار صارمی پالک 150 طبقه دوم 
واحد201 مراجعه کنند و تقاضای کتبی خود را همراه قیمت به ش�رکت تحویل دهند. 

بدیهی است سهام فوق به باالترین قیمت به متقاضیان به فروش می رسد.

"آگهی مزایده فروش سهام شرکت ثمین بیهق"
شماره ثبت722-شناسه ملی 10380088145

هیئت مدیره شرکت ثمین بیهق

/ع
99

04
44

7

به اطالع می رس�اند س�ازمان همیاری ش�هرداری های اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد نسبت به 
مناقصه یک مرحله ای خرید 30 هزار تن س�یمان فله زاوه تربت حیدریه را از طریق مناقصه عمومی و 
با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)setadiran.ir( و با 

شماره مناقصه سیستمی2099097158000008 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت 99/05/14

مهلت دریافت اسناد از 99/05/15 ساعت 8:00
مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد 99/05/25 ساعت 8:00

زمان بازگشایی 99/05/26 ساعت9:00
زمان اعتبار پیشنهاد 99/06/26 ساعت 8:00

برگ�زاری مناقصه صرفا از طریق س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت می باش�د و کلی�ه مراحل فرآیند 
مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد مناقصه)در صورت وجود هزینه مربوطه( پرداخت تضمین شرکت 
در مناقص�ه )ودیعه( ارس�ال پیش�نهاد قیمت و اط�الع از برنده بودن مناقصه گران محت�رم از این طریق 

امکان پذیر می باشد

آگهی  مناقصه فروش شماره2099097158000008
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س�ازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظ�ر دارد اجرای عملیات 
نمونه برداری ، آزمایش ، تحلیل و تزریق مواد ش�یمیایی مورد نیاز جهت 
اصالح پارامترهای ش�یمیایی آب های صنعتی مجموعه ح�رم مطهرحضرت رضا )ع( را از 
طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد ش�رایط واگذار نماید ، ضمنا ضمانت ش�رکت در 

مناقصه مبلغ 70.000.000 ریال چک تضمین شده بانکی با ضمانتنامه بانکی می باشد .
حداقل شرایط عبارتست از : ارائه رزومه فعالیت های اجرائی مرتبط یا موضوع عملیات و 

میزان توانمندی پیمانکار به همراه تائیدیه رضایت کارفرمایان .
ل�ذا متقاضی�ان م�ی توانن�د ت�ا پای�ان وق�ت اداری روز یکش�نبه م�ورخ 1399/05/19 
 http:// sem.aqr-harimeharm.org اینترنت�ی   س�ایت  آدرس  ب�ه  مراجع�ه  ضم�ن 

 ) تلفن 31305243-32257085- 051 ( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. 

آگهی مناقصه

 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )927787(

آگهی تغییرات شرکت شخم ران مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8895 و شناسه ملی 10380246528

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,07,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره به 
قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا برادران عالف5229508493 و آقای بهروز برادران عالف0945348444 و آقای بهزاد 
برادران عالف0922926360 برای باقیمانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 98,6,26 انتخاب گردیدند 2 - مرضیه حبیبی 0945149670 

وگیالر تواضع خلیق 2740659717بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند.
 3 - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )927784(

آگهی تغییرات شرکت طوس سیر رضوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 40057 و شناسه ملی 10380559125

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,02,08 به استناد نامه شماره 77,99,5522 مورخ 1399,04,11 سازمان اتوبوسرانی مشهد 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا یوسف پورسیفی کدملی : 2592998217 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای 
ضیاء الدین صاحبی کدملی : 0918740827 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی صاحبی شورابی کدملی : 0918749468 
به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیده اند . و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با 

امضاء ثابت مدیر عامل و امضاء متغیر رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
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دهیاری روس�تای باغون آباد از توابع بخش مرکزی شهرس�تان مش�هد بر اساس مصوبه 
شورای اسالمی روستا در نظر دارد اجرای عملیات زیرسازی و جدولگذاری معابر روستا 
را از طریق مناقصه عمومی به ش�رکتهای واجد ش�رایط دارای حداقل پایه 5 صالحیت 
پیمان�کاری در رش�ته راه و تراب�ری و ی�ا ابنیه با رعای�ت ظرفیت کاری واگ�ذار نماید.  
متقاضیان می توانند جهت کس�ب اطالعات بیشتر و خرید اسناد تا تاریخ 1399/05/21 
ب�ه آدرس مش�هد ،  بل�وار ت�وس ، توس 120 ، پ�الک 2 ، طبق�ه دوم ، ش�رکت تعاونی 
دهیاریهای غرب بخش مرکزی مش�هد مراجعه نمایند . جهت خرید اس�ناد می بایس�ت 
فیش واریز وجه به مبلغ 1,000,000 ریال به حس�اب جاری ش�ماره  0107689284002 
نزد بانک ملی بنام دهیاری باغون آباد ارائه گردد . دهیاری در رد یا قبول پیش�نهادها 

مختار است . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

مناقصه عمومی دو مرحله ای – نوبت دوم

دهیاری باغون آباد

/ع
99

04
44

6

فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دانش��گاه علوم پزش��کی مش��هد در 
نظردارد امورخدمات مراقبت دهان 

و دن��دان معاون��ت بهداش��تی  را از طری��ق انج��ام 
مناقص��ه عمومی به بخش غی��ر دولتی واگذار نماید. 
. کلیه مراحل برگزاری مناقصه به ش��ماره فراخوان 
2099000060000039، از دریاف��ت اس��ناد مناقصه تا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، 
از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت 
)س��تاد( به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد 
ش��د و الزم اس��ت مناقص��ه  گ��ران در ص��ورت عدم 
عضوی��ت قبل��ی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت 

در مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 750.000.000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر 
به حس��ابداری معاونت مذکور به نش��انی : مش��هد ، 

انتهای خیابان سناباد تحویل گردد.
تاری��خ  س��امانه:  در  انتش��ارمناقصه  تاری��خ   *

99/05/13
* مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: پایان روز 

99/05/20
* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/05/30

* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/06/1
برن��ده مناقص��ه  ب��ه عه��ده  * هزین��ه درج آگه��ی 

می باشد.
تلف��ن تم��اس س��امانه س��تاد جه��ت انج��ام مراحل 
عضویت در س��امانه مذکور: 02141934 و دفتر ثبت  

نام: 02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت  دوم

 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظردارد 
ارائه خدم��ات پیش بیمارس��تانی پایگاه 

ش��ماره 18 اورژانس 115 مشهد و همچنین امور سرویس ، 
نگهداری ،تعمیرات و خدمات پش��تیبانی و اجرائی عملیاتی 
ش��بکه رادیوئی اورژان��س 115 را از طری��ق انجام مناقصه 
عموم��ی به بخش غی��ر دولتی واگذار نمای��د  . کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه به ش��ماره فراخوان 2099000060000037 
و2099000060000038، از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقص��ه  گ��ران و بازگش��ایی پاکت ه��ا، از طریق 
درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت )س��تاد( ب��ه 
نش��انی:    www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه  گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در س��ایت مذکور و دریافت گواه��ی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقص��ه پای��گاه ش��ماره 18 ، مبل��غ 
،مبل��غ  رادیوئ��ی  ش��بکه  جه��ت  و  ری��ال   320.000.000
230.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی می باشد که در مهلت 
مقرر به حس��ابداری مرکز حوادث و فوریتهای پزش��کی به 
نش��انی : مش��هد -روبروی ش��هید فک��وری 94-طبقه  اول 

ستاد مرکزی دانشگاه تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/05/12

* مهل��ت دریاف��ت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پای��ان روز 
99/05/19

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/05/29
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/06/1

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت در 
سامانه مذکور: 02141934 و دفتر ثبت  نام: 02188969737 

و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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پی��رو آگه��ی  من��درج در روزنامه قدس به ش��ماره 9295 م��ورخ  26 / 1399/04 ، نظر به اینکه  جلس��ه مجمع عمومی
 فوق العاده مورخ 99/05/11 به حد نصاب قانونی نرسیده بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت معادن خاور )سهامی خاص ( 
 ی��ا وکالی قانون��ی آن��ان برای نوبت دوم  دع��وت به عمل می آید تا در جلس��ه مجمع عمومی فوق الع��اده که در دفتر 
مش��هد ش��رکت به آدرس : مشهد-بلوار سجاد –بزرگمهر ش��مالی 2-پالک 38 –طبقه سوم که در روزچهارشنبه مورخ 

1399/05/29 راس ساعت 11 صبح تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :   -تغییر آدرس شرکت 

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آن ها که مایل به حضور در جلسه مذکور می باشندمی توانند 72 ساعت قبل 
جهت ثبت نام و دریافت اطالعات به آدرس فوق مراجعه فرمایند.

رئیس  هیئت مدیره شرکت معادن خاور  )سهامی خاص( 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت معادن خاور 
)سهامی خاص (  به شماره ثبت 2013


