
پاکس�تان: طی 5 س��ال گذش��ته بی��ش از 200 
ه��زار پاکس��تانی از عربس��تان اخ��راج ش��ده اند. 
»شاه محمودقریشی« وزیر امور خارجه پاکستان با 
ش��رکت در اجالس مجلس س��نا اعالم کرد ظرف 
5 س��ال گذش��ته 285 هزار و 980 پاکس��تانی از 
عربستان اخراج شده اند. طبق آمار ارائه شده توسط 
ش��اه محمود قریشی در س��ال 2015 بیش از 10 
هزار و 826 پاکس��تانی از ریاض و 51 هزار و 107 
پاکس��تانی از جده اخراج ش��دند. در س��ال 2016  
بیش از 11 هزار و 693 پاکس��تانی از ریاض و 46 

هزا 996 پاکستانی از جده اخراج شدند.

آمری�کا: دولت آمریکا ش��ش کش��ور دیگ��ر را به 
لیست کش��ورهایی که س��فر یا مهاجرت اتباع آنها 
به ایاالت متحده ممنوع اس��ت، اضافه کرد. در ادامه 
سیاس��ت های ضد مهاجرتی و بیگانه هراسی دولت 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، نام کشورهای 
نیجریه، میانمار، اریتره، قرقیزستان، سودان و تانزانیا 

به لیست قانون منع مهاجرتی افزود.

ش�یلی: ناآرامی های جدید در پایتخت شیلی یک 
کش��ته و دهها زخمی برجای گذاش��ت.گزارش ها 
حاکی از آن اس��ت که ناآرامی ه��ا در چند منطقه 
س��انتیاگو رخ داد که شدیدترین آن در منطقه سن 
رامون با یک کشته بود. دو نفر دیگر نیز در جریان 

ناآرامی این منطقه به شدت مجروح شدند.

انگلی�س: اتحادیه اروپا با بیان اینکه انگلیس برای 
اتحادیه اروپا به عنوان کش��ور ثالث شناخته خواهد 
ش��د، اعالم کرد که سفارت این س��ازمان در لندن 
از اول فوریه رس��ما آغاز به کار کرد. دفتر »جوزپ 
بورل« مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی 
بیانی��ه ای اعالم کرد که دفت��ر دیپلماتیک اتحادیه 
اروپا در بریتانیا از روز ش��نبه اول فوریه رس��ما کار 

خود را آغاز خواهد کرد.

سوریه: مرکز آش��تی طرف های درگیر در سوریه 
وابس��ته به وزارت دفاع روس��یه گفت که اگر پاتک 
ارتش سوریه به مواضع تروریست ها نبود آنها حمله 
بزرگ��ی را علی��ه مناطق حلب و حم��اه انجام داده 
بودند. ژنرال »یوری بورنکوف« رئیس مرکز آش��تی 
طرف های درگیر در س��وریه وابسته به وزارت دفاع 
روس��یه  در بیانیه ای اعالم کرد: »همزمان با عقب 
نش��ینی عناصر مسلح به عمق منطقه کاهش تنش 
در ادلب مقادیر زیادی س��الح، مهمات و تجهیزات 
به تصرف نظامیان س��وری درآمد که بخشی از آنها 

ساخته غربی هاست«.

مصر: دادگاه جنایی قاهره، پس از صدور حکم اعدام 
برای 37 تروریس��ت از جمله »هش��ام عشماوی«،  
رای خ��ود را ب��رای دریافت نظر ش��رعی به مفتی 
مصر احاله کرد.از 213 تروریس��ت پرونده موس��وم 
به »انص��ار بیت المقدس«،  پرون��ده 37 تن از آنها 
به مفتی احاله ش��ده اس��ت. این تصمیم به ریاست 
»حسن محمود فرید«، مش��اوران »خالد حماد« و 
»باهر بهاءالدین« و دبیران »معتز مدحت« و »ولید 

رشاد« صادر شده است.

ذرهبین

بیانیه شیخ »عیسی قاسم« در محکومیت »معامله قرن«
رهبری معنوی ش��یعیان بحرین طرح آمریکا برای نابودی مس��أله فلسطین 
را یکی از زش��ت ترین و خطرناک ترین طرح های تولیدی محور ش��رارت به 

رهبری آمریکا و رژیم اسرائیل خواند.
ش��یخ »عیس��ی قاس��م« رهبر معنوی ش��یعیان بحرین با ص��دور بیانیه ای 
اع��الم کرد، »معامله ذلت، ننگ و خیانت« مع��روف به »معامله قرن« یکی از 
زش��ت ترین و خطرناک ترین طرح هایی است که محور ش��رارت به رهبری آمریکا و 
اسرائیل آن را تولید کرده و هویت و موجودیت امت اسالم را هدف گرفته است. شیخ 
قاس��م افزود: مشارکت در این طرح از سوی دولت ها، س��ازمان ها یا افراد، شرم آور و 
نشان دهنده مقابله آشکار با امت اسالم است.  رهبر معنوی شیعیان بحرین ادامه داد، 
اگر ملت های امت اسالم راه را به روی این طرح خبیث باز کنند اجرا می شود اما اگر 

مسیر را ببندند جلوی آن گرفته خواهد شد و همه در این زمینه مسؤول هستند.

نمی خواهم به یک رهبر سیاسی تبدیل شوم
نخس��ت وزیر لبنان تاکید کرد که نمی خواهد تبدیل به یک رهبر سیاس��ی 
در این کشور شود. حسان دیاب نخست وزیر لبنان تاکید کرد: نمی خواهم 
به یک رهبر سیاس��ی تبدیل شوم. او همچنین اش��اره کرد: خواسته من از 
اعضای دولت، مدیریت وزارتخانه ها و توجه به نیازها و خواس��ته های مردم 

است. 
وی در ادامه، به اوضاع اقتصادی نامس��اعد کش��ور اشاره کرد. الزم به ذکر است که 
حسان دیاب پیش از این نیز گفته بود: وضعیت اقتصادی که لبنان به آن دچار است 
بس��یار س��خت بوده و بهبود این امر صبر و تحمل زیادی را می طلبد و امیدواریم 
که دولت جدید بتواند از این بحران خارج شود. وی همچنین در اظهاراتش در روز 
گذش��ته اعالم کرده بود: موسسات اقتصادی اوضاع نا به سامانی دارند و دولت تمام 

تالش خود را برای بهبود این شرایط به کار می گیرد.

مقاومت تنها راه آزادی فلسطین 
رئی��س پارلمان لبنان اع��الم کرد مقاومت تنها گزینه ب��رای مقابله با طرح 
موس��وم به »معامله قرن« است. وی س��پس خطرات این طرح برای اردن، 

لبنان و مصر را تشریح کرد.
»نبیه بری« رئیس پارلمان لبنان اعالم کرد: »معامله قرن« دعوتی آش��کار 
به از بین بردن مس��أله فلسطین اس��ت که تأثیرات آن در درجه اول متوجه 
اردن می شود و این کشور را با خطر موجودیتی تهدید می کند. دوم لبنان را با خطر 
اسکان )دائمی آوارگان فلسطینی( روبرو می کند و سوم مصر که به خاطر این طرح 
ناچار است  بخشی از اراضی خود در سینا را برای اسکان دائمی واگذار کند. رئیس 
پارلمان لبنان در ادامه تصریح کرد، تمام آزادگان در جهان عربی و اس��المی بویژه 
ملت فلس��طین باید برای مقابله با این طرح، وحدت ملی خود را بازیابند و مقاومت 

تنها گزینه برای آزادسازی سرزمین و حفظ باقی مانده کرامت عربی است.

فرامرز اصغری

آمریکا بر اس��اس راهبرد 2025 خود وریکرد به ش��رق را 
محور سیاس��ت های خود قرار داده اس��ت در حالی که در 
ظاهر ادعا ش��ده این رویکرد در قالب تعاملی بوده اس��ت 
حال آنکه روند رفتاری آمریکا حقیقتی ورای آن را نش��ان 
می دهد. سیاس��تی که ش��اید بتوان گفت اوج آن اش��غال 
افغانستان به بهانه 11 سپتامبر 2001 بوده بگونه ای که از 
یک سو حضور نظامی آمریکا در منطقه را تشدید کرد و از 
س��وی دیگر زمینه ساز بحران های امنیتی و تشدید خطر 

تروریس��م شده است. نکته بس��یار مهم آن است که تمام 
این تح��رکات یک اصل مه��م دارد و آن تحرکات آمریکا 
علیه چین اس��ت. بر اساس گزارش های منتشره آمریکا در 
مرحله نخست چین را بزرگترین تهدید اقتصادی می داند 
و لذا تمام ابزارها را برای مقابله با این کشور به کار گرفته 
است. زمانی رویکرد آمریکا در قالب ادعاهای حقوق بشری 
نمود می یافت بویژه اینکه تحریک منطقه تبت و ش��خص 

داالیی الما را در دستور کار کاشت.
 این رویه در سالهای اخیر ابعاد جدیدتری گرفته و آمریکا 
عرصه های مختلفی را علیه پکن گش��وده است. بخشی از 
این اقدامات در قالب تعرفه های اقتصادی علیه چین بوده 
اس��ت و بخش��ی نیز در قالب سیاست تحریمی علیه سایر 
کش��ورها. هر چند در ظاهر تحریم کشورهای دیگر مانند 

ایران تنبیه این کشورها بوده اما در بعد کالن نوعی جنگ 
آمریکا با اقتصاد چین نیز در برگرفته است. 

بعد دیگر هزینه سازی واشنگتن را تحریک جدایی طلبی 
در چی��ن واحد تش��کیل می ده��د که اقدام��ات آنها در 
حمای��ت از تایوان و نیز بحران ه��ای اخیر در هنگ کنگ 
نمودی از این وضعیت است. مرحله دیگر این تحرکات در 
رویکرد به کشورهای همسایه جین در دریای چین جنوبی 
نمود یافته بگونه ای که آمریکا به دنبال س��هم خواهی این 
کش��ورها از منابع این منطقه بوده که عمال به صف بندی 
آنان در برابر چین منجر ش��ده اس��ت. آمریکا همچنین به 
بهان��ه مقابله با کره ش��مالی و امنیت کش��ورهای منطقه 
در براب��ر چین به گس��ترش نظامی گ��ری در این منطقه 
پرداخته که عمال هزینه سازی برای پکن بوده است. نکته 

مهم آن اس��ت که سیاست های آمریکا به همین جا ختم 
نش��ده و ام��روز در حالی جهان با محوری��ت چین درگیر 
بیماری کرونا اس��ت که آمری��کا با ایجاد جنگ تبلیغاتی و 
بزرگ نمایی وضعیت داخلی چین سعی در تخریب جایگاه 
جهانی پکن و دور س��اختن سایر کش��ورها و ساختارهای 
اقتصادی از روابط با چین اس��ت. نکته مهم آن اس��ت که 
آمریکا به جای کمک رس��انی به مردم چین در حالی سوء 
اس��تفاده از ای��ن وضعیت برای نابود س��ازی اقتصاد چین 
اس��ت. رفتاری که ابعاد دیگری از رفتارهای ضد انس��انی 
آمریکا را آش��کار می سازد و نش��ان می دهد که آمریکا نه 
ناجی بش��ریت که محور بحران های جهانی است و مقابله 
ب��ا آن می تواند مولفه ای مهم ب��رای تحقق صلح و امنیت 

جهانی باشد. 

یادداشت

اوج گیری بحران حقوق بشر در بحرین 
اوضاع حقوق بش��ر در بحرین در س��ایه گزارش های منتشر شده از سوی 
منابع حقوق بشری از وخامت شرایط فعاالن در این کشور حکایت دارد.

گزارش های منتشر شده از منابع حقوق بشری بیانگر آن است که اوضاع 
آزادی بیان و حقوق بش��ر در این کشور بسیار وخیم شده است.بر اساس 
این گزارش، منابع حقوق بشر اخیراً گزارش داده اند که 8 بحرینی پس از 
انجام تمام ابزارهای قانونی برای نجات آنها، با توجه به مجازات اعدام رژیم 
بحرین علیه بازداشت شدگان، با تهدید اعدام قریب الوقوع روبرو هستند. 
طبق این گزارش��ات در ژانویه س��ال 2017، مقام��ات بحرین تعدادی از 
قربانیان شکنجه و سایرین را نیز اعدام کردند و در سال 2019 نیز همین 
روند را تکرار کردند. س��ازمان های حقوق بشری در این رابطه می گویند 
که سیستم حقوق بشر در بحرین خنده دار شده است. این در حالی است 
که دیده بان حقوق بش��ر اعالم کرده، با انج��ام مجازات اعدام، بحرین در 
مس��یر اشتباه حرکت می کند وخواس��تار محاکمه منصفانه متهمان شد. 
به تازگی نیز، یک جوان مبارز بحرینی که به دلیل شکنجه های نظامیان 
آل خلیفه علیه وی در طول دوران اس��ارات به شدت آسیب دیده بود، در 

نهایت به شهادت رسید.
الزم به ذکر اس��ت یک ج��وان مبارز بحرینی که به دلیل ش��کنجه های 
نظامیان آل خلیفه علیه وی در طول دوران اسارات به شدت آسیب دیده 
بود، در نهایت به ش��هادت رسید.»حمید خاتم« از فعاالن مجازی بحرین 
در ج��والی س��ال 2016 طی هجوم نیروهای امنیت��ی بحرین به منزلش 
در منطقه الس��ماهیج مورد بازداش��ت خودس��رانه قرارگرفت.  وی پس از 
بازداش��ت، مورد بازجویی و ش��کنجه قرار گرف��ت و در نهایت دادگاه آل 

خلیف��ه وی را به دلی��ل انتقاد از این رژیم در صفحه توئیتر خود به زندان 
محک��وم کرد. این جوان بحرین��ی، پس از تحمل ش��کنجه های فراوان و 

همچنین محرومیت از درمان در زندان، به سرطان مبتال گشت.
رژیم آل خلیفه همواره از درمان بیماری حمید خاتم امتناع کرد تا اینکه 
بیماری وی بیش از پیش تشدید شد. با این حال، آزادی حمید خاتم در 
ش��رایطی که به شدت با بیماری سرطان دس��ت و پنجه نرم می کرد نیز 
کمکی به وی نکرد و او در نهایت به شهادت رسید تا لکه ننگ دیگری در 

کارنامه سراسر جنایت آل خلیفه ثبت شود.
 در ای��ن میان در روزهای اخیر با اوج گیری تحرکات آمریکا برای نابودی 
فلسطین به رغم همراهی آل خلیفه با آمریکاف مردم بحرین برای مقابله 
با این تح��رکات به خیابان ها آمده اند. م��ردم بحرین علیرغم محدودیت 
های امنیتِی آل خلیفه دس��ت به برگ��زاری تظاهرات علیه »معامله قرن« 
زدند. این تظاهرات در حالی برگزار شد که نظامیان آل خلیفه محدودیت 

های امنیتی فراوانی را در نقاط مختلف بحرین اعمال کرده اند. 
تظاهرات کنندگان بحرینی با س��ر دادن ش��عارهایی علیه ایاالت متحده 
آمریکا همبس��تگی خود با فلسطینیان را اعالم کردند. تظاهرات کنندگان 
در مناطق مختلف، ضمن سر دادن شعارهای »مرگ بر آمریکا«، »مرگ بر 
اسرائیل«، »آمریکا شیطان بزرگ«، »ملت فلسطین و بحرین یک ملتند« 
و »اس��رائیل برچیده خواهد ش��د« تصاویر ترامپ و نیتانیاهو را لگد مال 

کردند. 
رژیم آل خلیفه در س��الهای اخیر با توهم برخوردار ش��دنه از حمایت های 
آمری��کا به حمایت از روند س��ازش پرداخته و اخیرا نیز میزبان نشس��ت 
معامله قرن بود. همچنین هیات های صهیونیستی بارها از این رژیم دیدار 

کرده اند که با خشم مردم همراه بوده است. 

 امارات کانون بحران سازی
در لیبی 

یک پایگاه اطالعاتی-خبری فرانس��ه در گزارشی فاش کرد 
که ابوظبی در طول دو هفته نیروهای شرق لیبی تحت امر 
ژنرال خلیفه حفتر را به سه هزار تُن تجهیزات نظامی مجهز 

کرده اس��ت. پایگاه اطالعاتی-خبری »اینتلیجنس آنالین« 
فرانس��ه در گزارشی حجم تجهیزات نظامی را که امارات به 
نیروهای حفتر ارسال کرده است، فاش کرد.در این گزارش 
آمده است که »میزان تجهیزات نظامی که ولی عهد ابوظبی 
در طول دو هفته برای نیروهای حفتر ارس��ال کرده اس��ت 
معادل حمایت های یک س��اله اس��ت«.طبق گزارش وبگاه 
»عرب��ی 21«، در ای��ن گزارش آمده اس��ت که »محمد بن 

زای��د« ولی عهد ابوظبی در طول دو هفت��ه نیروهای حفتر 
را به س��ه هزار تُ��ن تجهیزات نظامی مجهز کرده اس��ت تا 
درگیری با نیروهای دولت وف��اق ملی)غرب لیبی( را ادامه 
دهند.ب��ر اس��اس این گ��زارش، »حمایت روس��یه از حفتر 
در پی مذاکرات مس��کو با آنکارا، نمادین اس��ت«. از سوی 
دیگر »طاهر الس��نی« نماینده دائم لیبی در س��ازمان ملل 
روز پنج ش��نبه گذشته با اشاره به اینکه مصر و امارات برای 

تشدید بحران در لیبی تالش می کنند، خواستار مؤاخذه این 
کشورها شد.السنی افزود که گزارش های کمیته کارشناسان 
وابس��ته به شورای امنیت نش��ان می دهد که امارات 11 بار 
نیروهای حفت��ر را به تجهیزات نظامی اع��م از خودروهای 
زرهی، سامانه دفاع هوایی، پهپاد و سالح های لیزری مجهز 
کرده و حتی ش��رکت های اماراتی جوانان سودانی را بدون 

اطالع و رضایت خود آن ها به لیبی اعزام کرده اند.

گزارش

جه��ان این روزه��ا در حالی با بحرانی به ن��ام کرونا مواجه 
اس��ت که آمریکا به جای همراهی ب��ا جهان به دنبال بهره 
گیری از این شرایط برای بحران سازی اقتصادی علیه چین 
اس��ت اقدامی که پکن از آن با عنوان جنگ آش��کار آمریکا 

علیه این کشور یاد می کند. 
نگاه کاس��بکارانه آمریکا به جهان دیگر از عرصه اقتصادی 
و نظام��ی نی��ز عبور ک��رده و اکنون آنه��ا از بیماری و رنج 
ملت ها نیز برای کس��ب درآمد و جنگ اقتصادی بهره می 
گیرن��د. نمودعینی این امر را در تح��رکات آمریکا در قبال 
ویروس کرونا می توان مش��اهده ک��رد. جایی که جهان به 
دنبال مقابله با این ویروس جهانی اس��ت و آمریکا به جنگ 
اقتصادی با سایر کشورها از جمله چین در لوای این بحران 
می پ��ردازد. رفت��اری که صدای پکن را نیز درآورده اس��ت 
چنانک��ه وزارت خارجه چین از اظهارات مقامات آمریکایی 
که ش��یوع ویروس کرونا و افت اقتصاد چین در این شرایط 
را باع��ث رونق اش��تغال در ای��االت متحده خوان��ده  بودند 
ش��دیدا انتقاد و ابراز ناراحتی کرد. دولت چین از اظهارات 
غیردوستانه آمریکا در بحبوحه مبارزه سخت این کشور در 
برابر ویروس کرونا شدیدا انتقاد کرد و آن را در این شرایط 

برخالف حسن نیت این کشور خواند. 
»هوا چونیانگ« سخنگوی وزارت خارجه چین این اظهارات 
را بعد از سوء اس��تفاده آمریکا از موقعیت چین در شرایط 
شیوع بیماری مهلک کرونا مطرح و تاکید کرد، در شرایطی 

که پکن در حال انجام بهترین اقدامات برای جنگ با کرونا 
اس��ت این اظهارات در تضاد با حسن نیت واشنگتن است. 
وزیر تجارت آمریکا اخیرا با اش��اره به شیوع ویروس کرونا 
در چین و خوابیدن کس��ب و کاره��ای تجاری و اقتصادی 
در چین گفته بود که این ش��رایط باعث بازگش��ت شغل و 

سرمایه به آمریکا خواهد شد! 
ع��الوه بر آن، وزارت خارجه آمریکا هم با صدور یک بیانیه 
درباره سفر اتباع این کشور به چین به دلیل شیوع ویروس 
کرونا هشدار داده و از آنهایی که در چین هستند، خواسته 
این کشور را ترک کنند. این بیانیه پیش از این برای عراق 
و افغانستان صادر شده بود. این مساله نیز موجب ناراحتی 
مقامات چینی ش��ده اس��ت. چونیانگ گفت: مردم چین به 
صورت همه جانبه علیه ش��یوع وی��روس کرونا می جنگند 
و در این مس��یر ما با ش��فافیت و باالترین مس��ئولیت کار 
می کنیم. پکن همه کشورها از جمله ایاالت متحده را کامال 
و ب��ه موقع از ش��رایط مطل��ع کرده و اطالع��ات الزم را به 
صورت به روز با آنها به اش��تراک گذاشته است. وی اضافه 
کرد،» دوس��ت نیازمند دوست است. بس��یاری از کشورها 
پیش��نهاد کمک و حمایت از چین را به ش��کلهای مختلف 
مط��رح کرده اند. برعکس اظهارات مقامات آمریکایی که نه 
مناس��ب بود و نه واقعی.«  س��خنگوی وزارت خارجه چین 
همچنین گفت: قطعا این اقدام آمریکا را ما براساس حسن 
نی��ت تلقی نخواهیم کرد. نکته قابل توجه آنکه در اروپا نیز 

به نوعی دیگر رویکردی مش��ابه آمریکا در حال اجراس��ت 
چنانکه  با شناسایی ابتالی شش نفر در فرانسه به ویروس 
»کرون��ا« موجی از اقدامات و رفتارهای نژادپرس��تانه علیه 
اتباع چینی در این کش��ور به راه افتاده است.در این میان 
اتباع چینی مقیم فرانس��ه شروع به اعتراض در شبکه های 
 #JeNeSuisPasUnVirus  اجتماعی کرده و از هشتک
)من ویروس نیس��تم( اس��تفاده می کنند ت��ا به تعرضات و 
رفتارهای نژاد پرس��تانه ای که با آن ها در فرانس��ه می شود 
اعت��راض کنن��د.»روی وانگ« مؤس��س انجم��ن »جوانان 
چینی در فرانس��ه« در این باره می گوید که تعداد پیام های 
نژادپرس��تانه ای که آن ها را در ش��بکه های اجتماعی هدف 

ق��رار می دهد، بس��یار افزای��ش یافته اس��ت. در این میان 
نخس��ت وزیر چین در راس��تای مقابله با کرونا، خواس��تار 
تس��ریع ارسال کاالهای پزشکی اتحادیه اروپا به این کشور 
ش��د. خبر دیگر آنکه خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش 
داد، کی��م جونگ اون در نامه ای ب��ه رئیس جمهوری چین 
بابت شیوع ویروس کرونا ابراز تاسف کرده و تسلیت گفت. 
براس��اس گزارش خبرگزاری مرکزی کره )کی س��ی ان ای(، 
کیم جونگ اون،  رهبر کره ش��مالی اب��راز اطمینان کرد که 
حزب حاکم، دولت و مردم چین قطعا در کمپین مبارزه با 
این بیماری تحت رهبری ش��ی جینپینگ، رئیس جمهوری 

چین "پیروزمند" خواهند بود.

جنگ چند الیه 
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نظر به اینکه دانشکده علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى آبادان در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید،  لذا از کلیه شرکت هاى 
واجد شرایط دعوت به عمل مى آید وفق  برنامه زمانبندى شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس: آبادان- ابتداى خیابان 30 مترى ذوالفقارى- دانشکده علوم 
پزشکى وخدمات بهداشتى درمانى آبادان- اداره قراردادها مراجعه نمایند و یا از طریق سایت ملى اطالع رسانى مناقصات کشور به آدرس http:iets.mporg.ir  تهیه 

نمایند.

مهلت دریافت اسناد : از تاریخ  1398/11/13 لغایت 1398/11/18
مدارك مورد نیاز جهت دریافت اسناد :در صورت دریافت اسناد به صورت حضورى مبلغ 200,000 ریال به شماره حساب    8333059365 بانک ملت  واریز و اصل فیش را 

ارائه نمایید  ودر صورت دریافت اسناد از سایت ملى مناقصات کشور نیاز به واریز وجه نمى باشد
میزان تضمین شرکت در مناقصه : تضمین شرکت در مناقصه داراى اعتبار حداقل سه ماهه به نام دانشکده علوم پزشکى وخدمات بهداشتى درمانى آبادان ( با استناد به 
نامه شماره 100/1249 مورخ 1397/10/01 وزیر محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشکى، ضمانتنامه هاى صادره از شعب بانک اقتصاد نوین در سرار کشور مورد تائید این 
دانشکده  نمى باشد) و یا مبلغ مذکور را به حساب شماره 4185197938 بانک ملت شعبه احمد آباد شمالى به حساب دانشکده علوم پزشکى آبادان واریز و فیش تهیه و 

اصل آن در پاکت (الف) قرارداده شود.
مهلت ارسال پیشنهادات:  حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ  1398/11/29
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رقص تجاری آمریکا با کرونا 
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