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محسن رضایی :صبر بیش از حد درباره برجام
بسیاری از فرصت ها را از ما گرفت

ویژه های خراسان
لغو مجوز خرید سوزوکی توسط یک دستگاه
دولتی
در حالی که بر اساس مصوبه فروردین ماه سال 1394
هیئت وزی���ران ،یکی از وزارتخانه ها مجوز خرید چند
دستگاه خودروی سواری سوزوکی گراند ویتارا را دریافت
کرده بود ،بر اساس ابالغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد
اجرایی به وزیر مربوطه ،ضمن اصالح مصوبه سال گذشته،
خرید خودروی سوزوکی تبدیل به "خرید سواری داخلی"
شده است اما همچنان این خرید از الزامات دولت مبنی
بر ضرورت از رده خارج کردن خ��ودروی فرسوده معادل
خودروهای خریداری شده ،مستثنی خواهد بود.

دستور دولت به صدا و سیما برای اصالح
الگوی مصرف
براساسابالغیهجدیدیکمسئولارشداجراییبهسازمان
ن
صدا و سیما ،رسانه ملی موظف شده است با هدف گفتما 
سازی و فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی با طراحی و اجرای
الگوی رسانهای برای آحاد جامعه به اصالح الگوی مصرف
و همچنین طراحی و اجرای الگوی رسانه ای در راستای
ترویج و تقویت رفتارهای اقتصادی صحیح در خانوارها و
فعاالن اقتصادی اقدام و نتیجه را به نهادهای مربوطه در
دولت اعالم کند.

نگاه سوم

میزان-دبیرمجمعتشخیصمصلحتنظامدرنشستمعاونتهایسیاسینیروهایمسلحاستانتهران گفت:درسهسالگذشته،صبروانتظاربیش
ازحدبرایتحققبرجام،بسیاریازفرصتهاراازماگرفت.بهگفتهمحسنرضایی«دوستاندولتیمیتوانستندطرحنجاتبانکیرادو،سهسالپیش
پیگیریکنند.اینانتظاربرایتحققبرجامبهرویاییکردنجامعهمنجرشد.توهمارزانیکاالهاوباالرفتنکیفیتاجناس،ترمزبیشتریرابررکودزد».

عارف:تالشمیکنیمرقابتدوجناحبرسرریاستمجلسدرفضاییاخالقیانجامشود

نخست وزیر هند وارد تهران شد

مذاکرات  20میلیارد دالری هند و ایران در تهران
«ن���ارن���درا م����ودی» نخست
وزیر هند که شب گذشته در
راس یک هیئت اقتصادی،
فرهنگی ،سیاسی و امنیتی
وارد تهران شد ،عصر دیروز
پیش از ت��رک ده��ل��ی ن��و به
سوی تهران با انتشار توئیتی
در صفحه شخصی خ��ود با
اش��اره به برنامه دی��دارش با
رهبر معظم انقالب و رئیس
جمهورکشورمان نوشت:
«دی��دار با رهبر عالی و رئیس جمهور ایران ،فرصتی مهم برای پیشبرد مشارکت
راهبردیبینایرانوهنداست ».بهگزارشایرنا،سفرنخستوزیرهند  2روزهخواهد
بود .یک ماه پیش که «دارمندرا پرادهان» وزیر نفت وگاز طبیعی هند به ایران سفر
کرده بود از آمادگی کشورش برای پرداخت بدهی نفتی این کشور و سرمایه گذاری
 20میلیارد دالری درایران خبر داده بود و امروز مذاکرات دو طرف برای این سرمایه
گذاری انجام می شود.همزمان خبرگزاری هند به نقل از منابع موثق در دهلی نو
اعالم کرد :این کشور در آستانه سفر «نارندرا مودی » نخست وزیر هند 750میلیون
دالرازبدهینفتیاینکشوررابهیوروبهحسابایرانواریزکردهاست .شرکتاسار
نیز اعالم کرد به زودی 500میلیون دالر بابت بدهی نفتی این شرکت پرداخت می
کند  .مقامات هندی پیش از این باز نبودن کانال های پرداخت را از موانع اصلی
پرداخت بدهی نفتی ایران عنوان کرده بودند .وزارت امورخارجه هند نیز با انتشار
بیانیهایبااعالماینمطلب،توسعهبندرچابهار،سرمایهگذاریدربخشنفتوگاز،
افزایش مبادالت تجاری و بازرگانی و امضای تفاهمنامه و برنامه همکاری فرهنگی
دو کشور را از جمله اهداف این سفر عنوان کرد .گفته می شود در سفر «مودی» به
تهران 14سندهمکاریبیندوکشوردرزمینهسرمایهگذاریدرچابهار،ترانزیت3
جانبهبینایران-هندوافغانستان،یادداشتتفاهموبرنامهمبادالتفرهنگیامضا
می شود .به گزارش تسنیم ،همچنین محمد اشرف غنی رئیسجمهوری اسالمی
افغانستانامروزواردتهرانمیشود.ایندومینسفررئیسجمهورافغانستانبهایران
پس از به قدرت رسیدن است .حمید ابوطالبی ،معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور
درهمینرابطهبابیاناینکهمشارکتراهبردیایرانوهندبرتمدنکهنومشترک
دو کشور استوار است ،گفت :موانع پولی و بانکی ایران و هند برداشته میشود.

زاهدی :جبهه پایداری از ریاست الریجانی حمایت می کند

سرلیست منتخبان مردم تهران در مجلس دهم در خصوص ریاست مجلس
دهم با بیان این که هم اکنون رقابتی میان دو جناح برای تشکیل فراکسیون
و مسائل دیگر در مجلس دهم بهوجود آمده است ،گفت :ما تالش میکنیم
در فضایی اخالقی این رقابت را مدیریت کنیم .محمد رضا عارف که با ایلنا
گفت و گو می کرد ،افزود :برای ما بسیار مهم و حائز اهمیت است که در
رقابتی برای تالش و فعالیت بیشتر شرکت کنیم ،نه اینکه احیان ًا بهدنبال
حذف فرد یا گروهی باشیم .او همچنین در واکنش به تغییر مواضع برخی
از برگزیدگان «لیست امید» پس از ورود به مجلس ،اعالم کرد :امیدواریم
دوستانی که به دلیل حضور در «لیست امید» موفق به ورود به مجلس شدند،
به تعهداتشان پایبند باشند .البته که ما هیچ اهرم کنترلی در اختیار نداریم
و تنها میزان و مالک ما ،همان اخالق است.محمدمهدی زاهدی ،نماینده
مردمکرماندرمجلسدهمبابیاناینکهجبههپایداریهماکنونازریاست
الریجانی حمایت میکند ،گفت :من فکر میکنم ایشان به خوبی میتوانند
مجلس را اداره کنند .به گزارش ایلنا ،زاهدی در پاسخ به سوالی درباره
دالیل اختالفنظرهای عمیق جبهه پایداری با الریجانی در زمان ریاست
او بر مجلس نهم اظهار کرد :این که گفته میشود ما اختالف زیادی با ایشان

داشتیم،درستنیست.گاهیمااختالفنظرهایینیزباهمداشتیم،امااین
به این معنا نبود که ایشان را قبول نداشتیم .روح ا...حسینیان نیز در همین
رابطه در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران تصریح کرد :معتقدم بین اصول
گرایان در همه طیف ها با آقای الریجانی یک اتحاد جبری برای حمایت از
وی شکل خواهد گرفت.
▪ ▪جلسهفراکسیونامیدبرایبررسینامزدهایریاستمجلس

در همین حال محمدعلی وکیلی منتخب مردم تهران در مجلس دهم در
گفتوگو با ف��ارس ،اظهار کرد :دومین نشست هیئت رئیسه فراکسیون
امید مجلس ده��م چهارشنبه هفته آینده ( 5خ��ردادم��اه  )95با حضور
اعضا تشکیل میشود .وی اف��زود :یکی از دستورکارهای این نشست این
است که برای نامزدهای ریاست مجلس در فراکسیون امید ،رایگیری
ش��ود .محمود صادقی ،دیگر منتخب م��ردم تهران در مجلس دهم نیز با
بیان اینکه اعضای فراکسیون امید ب��رای ریاست ع��ارف جدی هستند،
گفت :هر چند بحث رسمی در فراکسیون نشده است ولی به احتمال قوی
عارف گزینه نهایی برای کاندیداتوری ریاست مجلس دهم خواهد بود.

شلیک موشک های نازعات و فجر  5در رزمایش «حیدر کرار »3

پوردستان:نیرویزمینیارتشدرانجاممأموریتبهمرزهامحدودنمیشود

هادی محمدی – کویر کاشان روز گذشته شاهد شلیک شش فروند موشک
و راکت نازعات و فجر و آتش باری سنگین توپخانه بود که در قالب رزمایش
موشکیحیدرکرار 3نیرویزمینیارتشصورتگرفت.بهگزارشفارس،در
صبحاولینروزرزمایشموشکینیرویزمینیارتشموسومبه"حیدرکرار"3
که در منطقه کویر کاشان و نظر آباد اصفهان برگزار می شود دو فروند موشک
نازعاتدردونوعنازعات N6ونازعات N10شلیکشدکهنازعات N6بابردی
درحدود100کیلومترمیتواندسرجنگی130کیلوگرمیراحملکندودر
نوعارتقایافتهآنبانامنازعات N10نیزبهبرد 130کیلومتررسیدهوسرجنگی
230کیلوگرمی را حمل می کند.همچنین چهار فروند راکت فجر 5نیز روز
گذشته شلیک شد که این راکتها با استفاده از النچرهای متحرک خود از
قابلیتاستقراروشلیکسریعبرخورداربودهومیتواندوجهتمایزاینراکتها

نسبتبهنمونههایمشابهباشد.پسازشلیکاینموشکها،توپخانهدوربرد
نیرویزمینینیزاقدامبهآتشسنگینبررویاهدافازپیشتعیینشدهکرد.
امیرسرتیپاحمدرضاپوردستانفرماندهنیرویزمینیارتشدرحاشیهاولین
روز از رزمایش این نیرو با حضور در جمع خبرنگاران ضمن تأکید بر آمادگی
کاملنیروهایمسلحبهخصوصنزاجابرایمقابلهباهرگونهتهدیداحتمالی،
گفت:نیرویزمینیارتشبرایانجاممأموریت،محدودبهمرزهانمیماندوما
طیهفتههایاخیرشاهدبودیمکهنیروهاینوهدارتشدرکنارنیرویقدس
سپاه مأموریت مستشاری خود را در سوریه به خوبی انجام دادند .پوردستان
بابیاناینکهمامنتظرفرمانرهبرانقالببرایآزادیقدسهستیم،گفت:
داعش و النصره دشمنهای کوچکی هستند .ما دشمن اصلی را آمریکا
و اسرائیل میدانیم و خود را برای مقابله با شیطان بزرگ آماده میکنیم.

درحاشیه

رفتار خاص نخست وزیر هند
نخست وزیر هند که شب گذشته به ایرانآمد یک عادت
ویژه دارد؛ به آغوش کشیدن رؤسای جمهور کشورهای
مختلف!بسیاریازرسانههاکنجکاوندکهآیااوروحانی
را هم اینگونه بغل میکند؟

توصیه حق شناس به دولت یازدهم
برای تغییر در کابینه

تقدیر نماینده بسیج مردمی عراق
از جمهوری اسالمی ایران

خواسته سید حسن نصرا...
از ملت ایران

توضیحاتدبیرکلحزبمؤتلفه
دربارهانتخاباتریاستجمهوری

کواکبیان :قصد تکرار مجلس
ششم را نداریم

باشگاه خ��ب��رن��گ��اران -عضو
حزب اعتماد ملی با اش��اره به
این که با ترمیم کابینه مجلس
آینده همراه تر خواهد ش��د ،گفت :دولت
یازدهم باید از نیروهای توانمند و جوا نتر
برای ورود به کابینه استفاده کند.

میزان -سید حمید حسینی،
نماینده بسیج مردمی عراق
(الحشد الشعبی) گفت :عراق
مدیونجمهوریاسالمیایراناستواگرسایه
مقاممعظمرهبریورشادتهایسردارقاسم
سلیمانینبود،امروزعراقوجودنداشت.

رسا نیوز -شیخ معین ،نماینده
حزب ا ...لبنان در مراسم شب
نیمه شعبان در مسجد جمکران
ضمنابالغسالمگرمسیدحسننصرا...بهملت
ای��ران ،دعا ب��رای پیروزی رزمندگان اس�لام را
خواستهدبیرکلحزبا...ازملتایراندانست.

فارس -حبیبی ،گفت :ما برای
ان��ت��خ��اب��ات آی���ن���ده ری��اس��ت
جمهوری هنوز هیچ تصمیمی
نگرفتهایم ولی بحث های آن را شروع کرده
ایم .ما در هر انتخاباتی نامزد مشخص و برنامه
ای مشخص داریم.

تسنیم  -مصطفی کواکبیان
گفت:ماقصدتکرارمجلسششم
رانداریموبهدنبالافراطگرایی
نیستیم بلکه درص��دد تشکیل یک مجلس
معتدل،درچارچوبنظامهستیمتابتوانیمبه
مردمخدمتکنیم.

آغاز بازشماری یک سوم آرای تبریز از امروز
نماینده تبریز در مجلس نهم درباره بازشماری آرای
دور دوم انتخابات در این شهر و رقابتش با منادی
سفیدان؛ اع�لام ک��رد :دوشنبه (ام���روز) بازشماری
 85درصد آرای باقی مانده حوزه انتخابیه «تبریز،
آذرشهر و اسکو» آغ��از میشود .سعیدی در گفت و
گو با فارس افزود« :قرار است حدود  300هزار رأی
از  900صندوق با حضور نماینده ش��ورای نگهبان
بازشماری شود که اگر در بازشماری باز هم رأی بنده
بیشتر از آقای منادی باشد ،بنده به مجلس دهم راه

مییابم ».همچنین ش��ورای نگهبان به دلیل برخی
گزارشات ،دستور تحقیق از نتایج انتخابات حوزه
انتخابیه «اهر و هریس» را صادر کرده و مقرر شده است
ب��رای بررسی دقیقتر نتایج انتخابات در این حوزه
انتخابیه ،بازرسان به اهر و هریس اعزام شوند .بیتا...
عبداللهی کاندیدای اصالحطلبان در رقابت با مهدی
حسینیان کاندیدای اصولگرایان از حوزه انتخابیه «اهر
و هریس» در انتخابات مجلس دهم حائز بیشترین آرا
شده و رأی آورده بود.

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ٩۵/٧

ﺷﺮ�ﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﺧﺮاﺳﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﮕﻬﺪار� ﺧﻂ اﻧﺸﻌﺎﺑ�
راه آﻫﻦ وﺧﻄﻮط ر�ﻠ� داﺧﻞ ﺳﺎ�ﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ را ﺑﻪ ﻣﺪت �� ﺳﺎل
ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ،ﻟﺬا در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ
ﺗﺠﺎرب واﻣ�ﺎﻧﺎت ﻻزم ﻣ� ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ وﺷﺮا�ﻂ ﺷﺮ�ﺖ
درﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ� www.khorasansteel.comﺑﺨﺶ ﺧﺮ�ﺪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎ�ﻴﺪ و�ﺎ درﺻﻮرت ﻟﺰوم در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ� ادار� ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
٠٥١ – ٤٢٤٥٣٢٦٧ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎ�ﻴﺪ.
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

 /٩٥٠٦٣٧٦٨ت

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎﻏﺎت آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮ� در ﻧﻈﺮ دارد از ﻃﺮ�ﻖ ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﺰا�ﺪه �ﺘﺒ� در روز دوﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮرﺧﻪ  ١٣٩٥٫٠٣٫١٠ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﻨﮕﻴﻦ و اﻗﻼم ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺻﻴﺎن ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و در�ﺎﻓﺖ ﻓﺮم ﺷﺮا�ﻂ ﻋﻤﻮﻣ� ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
ﻣﻮﺳﺴﻪ واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن �ﻮﻫﺴﻨﮕ� -ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒ� ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را ﺣﺪا�ﺜﺮ
ﻟﻐﺎ�ﺖ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ١٣٩٥٫٠٣٫١٠ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻮ�ﻞ و رﺳﻴﺪ
در�ﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ در رد �ﺎ ﻗﺒﻮل �� �ﺎ �ﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ.

ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس٣٨۵٢٠٠١١-١٣ :
ﻓﺎﮐﺲ٠۵١-٣ ٨۵۴۵٧٨۴ :

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎﻏﺎت آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮى

آن سوی سیاست
هادی محمدی
political@khorasannews.com

نقشجدیدایراندرجنوبآسیا
شبگذشته"نارندرامودی"نخستوزیرهندبهتهرانآمد و
قراراستامروزدرحاشیهدیدارهایشبامقاماتایرانیاسناد
مهمیازجملهتوسعهبندرچابهاررابهامضابرساند.اینسفر
پس از سفر سال 2003رئیس دولت اصالحات به دهلی نو
 ،اولین سفردوجانبه درسطح رئیسان دولت بعداز 13سال
بهشمارمیرودودوطرفامیدوارندافقهایجدیدازروابط
را پیش روی تهران و دهلی بگشایند؛ از سوی دیگر کمتر از
دو ماه قبل نیز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مهمان
همسایه پاکستانی خود شد که در آن سفر نیز که بعد از 14
سالدراینسطحبرگزارمیشداستقبالوبدرقهکمنظیری
از سوی طرف پاکستانی را شاهد بودیم  .این دو سفر مهم و
کمسابقهدردودههاخیرکهدرفاصلهکوتاهیصورتگرفته
نشانازظرفیتباالیجمهوریاسالمیایرانبرایرفتاری
فرامنطقهایداردتابتواندعالوهبراثرگذاریکنونیدرمنطقه
غربآسیا،درجنوباینقارهکهننیزبهرفتارسیاسیتنش
زدا و اصولی خود بپردازد  .چالش های میان هند و پاکستان
پیچیدهترازیکچالشکوچکویکمیانجیگریسادهیادو
جانبه است اما ایران می تواند با داشتن موقعیت ژئوپلتیک
منحصربهفردومزیتهاینسبیبرایاسالمآبادودهلینوبه
دوستیمشترکوقابلاعتمادبرایدوکشورتبدیلشدهواز
اینظرفیتبرایبازسازیروابطپرتنشمیانهندوپاکستان
بهرهبرداریکند.
جمهوریاسالمیایرانباوجودتاکیدوپیگیریسیاستهای
انقالبیخوددرحمایتازمستضعفینومسلمینمظلومدنیا
 ،ثابت کرده که طرفدار دیپلماسی تنش زدا و ثبات آفرین در
منطقهپیرامونیشرقوغربخوداست.رفتارایراندرعراق،
سوریه،افغانستانوتالشتهراندرجهترفعفتنهتکفیریها
ازیکسووکمکبهپایداریواقتداربیشتردولتهایمرکزی
از سوی دیگر چهره کشوری طرفدار ثبات و آرامش از ایران
ساختهکهمیتوانددرمیانجیگریاشمیاندوقدرتاتمی
امروزدنیاموثرباشد.
یکی از تنش های بزرگ و ریشه دار میان دهلی نو و اسالم
آباد موضوع کشمیر است که با وجود جمعیت مسلمانان و از
جملهتعدادزیادشیعیاندراینمنطقهکهاتفاقاازدوستداران
انقالب اسالمی و امام راحل به شمار می روند می تواند به
عنوان یکی از زمینه های اثرگذاری جمهوری اسالمی مورد
توجه قرار گیرد تا در ادامه سیاست بی طرفانه ،خود را در
مناقشاتمنطقهایبهعنواننیرویسوممیانی،مورداعتماد
ودوستدارصلح مطرحکند.
ایجاد خط دوستانه میان تهران  ،اسالم آباد و دهلی نو عالوه
برفوایداقتصادیخودمیتواندیکحوزهفرهنگیدیرینهرا
بازتولیدکندوازسویدیگرخطسیاسیجنوبآسیارابهرخ
دشمنانفرامنطقهایومنطقهایکشورمانبکشاند وازاین
منظرفرصتدیداردوروزه«مودی»ازکشورمانزمانمغتنمی
استکهبایدنگاهیفراترازفوایدونتایجاقتصادیبهآنداشت
وازدستاوردهایآنسودالزمرادرافقمیانمدتوبلندمدت
راهبردهایجمهوریاسالمیایرانبهدستآورد.

گزارش خبری
احمدی نژاد :شیاطین به دروغ عدالت
خواهی را به توزیع فقر متهم می کنند
رئیس جمهور سابق کشورمان با بیان این که «هر ملتی
که بخواهد عزیز زندگی کند ،م��ورد بغض مستکبرین و
شیطان هاست» گفت« :شیاطین به دروغ عدالت خواهی
را به توزیع فقر متهم می کنند ،در حالی که عدالت مقدمه
و عامل رشد و شکوفایی ثروت است و فقر نتیجه مستقیم
بی عدالتی است ».به گزارش باشگاه خبرنگاران ،دکتر
محمود احمدی نژاد که برای سخنرانی در مراسم نیمه
شعبان و سالگرد حماسه آزادس��ازی خرمشهر به مسجد
جامع زنجان دعوت شده بود ،در سخنانی گفت :استقرار
عدالت باید با خواست مردم و به دست مردم انجام شود و
این نیازمند آزادی اندیشه و اراده مردم برای انتخاب عدالت
در برابر ظلم و تبعیض است .وی همچنین اظهارکرد:آزادی
اندیشه و آزادی اراده و انتخاب ؛ رمز و راز شکوفا شدن
انسان ها و الزمه معرفت به انسان کامل و توحید و هدایت
و کمال است .وی اف��زود :دع��وت امام به آزادی انسان و
دع��وت شیطان و مستکبران به اس��ارت های گوناگون و
مهمتر از همه اسارت اندیشه و تفکر است.احمدی نژاد
افزود« :مستکبران اصرار دارند شیوه ای خاص از اندیشه و
تفکر و در نتیجه شیوه خاصی از زندگی را بر همگان تحمیل
نمایند» .در همین حال باشگاه خبرنگاران گزارش داد :
انصاری استاندار زنجان با بیان اینکه هیچ نهاد رسمی
مسئولیت این سفر را برعهده نگرفته ،گفت :هر گروهی که
از وی برای سفر به استان دعوت کردند باید مسئولیت  این
سفر  را قبول کند».

دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎرى

�ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزار�ﺎﺑ� و ﻓﺮوش ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش mdf
 /٩٥٠٦٢٦٤٥آ

٣۶۵١٩٨٨٣

 /٩٥٠٦٢٤٠١ف

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻴﻔﯽ
ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ٩۵,٣-۵-٣
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ�� و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ� و درﻣﺎﻧ� ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ� در ﻧﻈﺮ دارد �ﻠﻴﻪ اﻣﻮر

ﻣﺪ�ﺮ�ﺘ� ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ،ﻃﺒﺦ و ﺗﻮز�ﻊ ﻏﺬا� آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠ� ﺑﺠﻨﻮرد در ﺳﺎل
 ١٣٩٥را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ.

ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد :از ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫٠٣٫٠٣ﻟﻐﺎ�ﺖ  ٩٥٫٠٣٫١٢ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :از ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫٠٣٫١٣ﻟﻐﺎ�ﺖ

 ٩٥٫٠٣٫٢٣ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠ� ﺑﺠﻨﻮرد

ﻣﻴﺰان ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ٥٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ�� �ﺎ ﺳﺎ�ﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ� ﻣﻌﺘﺒﺮ در
آ�ﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻨﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘ� ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻪ ﻣﺎه در وﺟﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠ� ﺑﺠﻨﻮرد

ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺎﯾﺖ وﯾﺰﯾﺖ ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ  ٩٥٫٠٣٫١٨در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠ� )ع( ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﺷﻮد �ﻪ
ﺣﻀﻮر ﺷﺮ�ﺖ �ﻨﻨﺪﮔﺎن اﻟﺰاﻣ� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎن ﮔﺸﺎﯾﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ :ﻣﻮرخ  ٩٥٫٠٣٫٢٤ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ

ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد :ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ�  VL.nkums.ac.ir/tenderو �ﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ�
 http://iets.mporg.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎ�ﻴﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﻫﺰ�ﻨﻪ درج آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.

 /٩٥٠٤٥١٧٦ت

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺷﻤﺎﻟﻰ

 /٩٥٠٦٤٤٨٩ب
 /٩٥٠٦٤٣٠٥و
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