واکاوی حمله ناو «وینسنس» به ایرباس مسافری ایران در گفتوگو با سردار کوثری

۵

12تیر ،ایرباس و جنگ به سبک آمریکایی

قدس تخلفات بنگاههای امالک و موجران را پس از تعیین حداکثر اجاره مسکن توسط دولت ،بررسی میکند

دور زدن سقف اجارهبها
۳

یکشــنبه۱۲تیر۳ 1401ذیالحجه ۳ 1443جوالی  2022سال سی و پنجم
شمــاره8 ۹۸۴۶صفحــه 4صفحــهرواق ۴صفحــهویژه خراســان

قیمت در مشهد و تهران  3000تومان  -سایر نقاط کشور  2000تومان

۱۲

نهادهای امدادی به کمک هموطنان زلزلهزده در جنوب کشور شتافتند

رحلت حاج
مالمحمدهاشم
خراسانی
در سال 1352
هجری قمری

تیر

۲

هرمزگان روی دورتند امداد

۱

 +گفتوگو با کارشناسان درباره شایعاتی که در مورد منشأ غیر طبیعی
زلزلههای اخیر در فضای مجازی منتشر شده است

۲

۷
نکوداشت مرحوم استاد
محمد قهرمان برگزار شد

در پاسداشت شعر
با لهج ه محلی

۴

پرونده قدس به مناسبت
روز بزرگداشت عالمه امینی

فدایی ِ
«الغدیر»

رواق

واکاوی پیامدهای حمله موشکی
رژیم صهیونیستی به طرطوس سوریه

گفتوگو

تقابل مسکو و تلآویو
جدیتر میشود؟

حسام انصاریان  -مهر
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۳

 ۲و۶

۸

قدس ابعاد عملیات روانی علیه
مذاکره کننده ارشد کشورمان را
بررسی میکند

حاشیهسازی
علیه متن
رواق
ازسوی حجتاالسالم والمسلمین
مروی مطرح شد

دعوت از هنرمندان
برای خلق آثار هنری
درحرم مطهر رضوی

سخنگوی دولت در پاسخ به
قدس ضمن تکذیب توقف
اجرای طرح دوگانهسوز کردن
خودروهای عمومی مطرح کرد

ساخت45هزار
خودرو پایهگازسوز

قزاقستان زنگ خطر را برای
تیم ملی بسکتبال به صدا درآورد

گرفتار در حباب
نسل طالیی
یادداشتی شفاهی
از یوسف عزیزی

بایدن همچنان اسیر
پاتکهای ترامپ

صفحه1

مناقصه عمومی خدمات تولید و توسعه
نرمافزار سفارش مشتری مبتنی
بر فریمورک Oracle Apex

آستان قدس رضوي در نظر دارد خدمات تولید و توسعه نرمافزار سفارش
مش�تری مبتن�ی ب�ر فریم�ورک  Oracle Apexرا از طری�ق مناقصه عمومي
واگ�ذار نماید ،لذا متقاضیان محترم به منظور مش�اهده ش�رایط مناقصه و
دریافت اس�ناد مربوط�ه میتوانند به نش�اني http://dev.razavi.ir
بخ�ش مناقصات مراجعه و حداکثر تا س�اعت  13:30روز س�ه ش�نبه مورخ
 1401/04/21نس�بت به تحویل پیشنهادات تکمیل شده و مدارک مطابق
شرایط اعالم شده اقدام نمایید ،ضمن ًا هزینه چاپ آگهي در روزنامه ها بر
40104532

40104533

مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی

آس�تان قدس رض�وی در نظر دارد نس�بت به شناس�ایی ،ارزیابی و تعیین
اولویت ش�رکت های توانمند متخصص درخصوص « انجام فعالیت های
نقش�ه ب�رداری » از طری�ق فراخوان عموم�ی اقدام نماید ،ل�ذا واجدین
ش�رایط جهت مش�اهده کامل متن آگهی و ش�رایط ش�رکت در فراخوان
ب�ه آدرس  http://dev.razavi.irبخش مناقص�ات مراجعه و حداکثر تا
س�اعت  13:30روز چهارش�نبه مورخ  1401/04/22مدارک و مس�تندات
مربوطه به آدرس  :مش�هد ،چهارراه شهدا ،س�ازمان مرکزی آستان قدس
رضوی ،دبیرخانه معاونت مالی و پشتیبانی کد پستی  9133743588تحویل
نمایند .درصورت هرگونه س�وال با شماره تلفن های  051-31437140یا
 051-32001420تماس حاصل نمایید.
مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

ردیف

نام ملک

اعیان

ظر فیت
صندلی

نوع
عرصه

قیمت پایه به ازای
یک ماه (ریال)

1

مجتمع فرهنگی و
هنری بیهقی سبزوار

450متر

216

ملکی

44/350/000

532/200/000

کاربری

آدرس

فرهنگی
و هنری

شهرستان سبزوار واقع خیابان
کاشفی جنوبی  ،ضلع شمال
غربی میدان نقابشک

متقاضیان واجد ش���رایط جهت ش���رکت در مزایده می بایست در سامانه تدارکات

باشد در صورت عدم بارگذاری مستندات حداقل امتیاز را کسب ننموده و از فرآیند

طریق سایت فوق انجام می گردد و متقاضی می بایست کلیه مدارک را از سامانه

بنام شرکت کننده در مزایده باشد .

الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی  http://setadiran.irثبت نام و پس از اخذ
گواهی امضاء الکترونیکی نسبت به دریافت اسناد از طریق سامانه مذکور اقدام
نمایند .شایان ذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده از فراخوان تا انتخاب برنده از
ستاد ایران دریافت و پس از تکمیل فرم ها به همراه کلیه مدارک و مستندات
تکمیلی در سامانه ستاد ایران بارگذاری نماید .
-1نام سازمان مزایده گذار  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی

-2شرح مختصر موضوع مزایده  :مجتمع فرهنگی و هنری بیهقی سبزوار به صورت

-6مهلت ارائه پیشنهاد  :شرکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهادات ارائه
ش���ده در پاکت (ب) و (ج) را بهراه پاکت (الف) تا س���اعت 12:00روز ش���نبه مورخ
 1401/05/08در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  www.setadiran.irبارگذاری

-4وجه تضمین شرکت در مزایده و نحوه واریز وجه 26/610/000 :ریال ( دو میلیون و
ششصدوشصت و یک هزارتومان ) به شماره شبا 490100004060026107655775

خراسان رضوی از طریق سامانه ستاد میبایست انجام پذیرد .
-5ش���رکت کنندگان در مزایده باید دارای س���ابقه فعالیت های فرهنگی و هنری

-9مبلغ ماهیانه و سالیانه طبق نظریه کارشناسی درج شده در اسناد مزایده .
 -10هزینه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ  45/130/000برعهده برنده می باشد

40104479

باشند و کلیه سوابق را در سامانه ستاد اسکن و سپس پیوست نمایند تا بتوانند
امتی���ازات ش���رکت در مزایده را بدس���ت آورند و حداقل امتی���از قابل قبول  50می

موضوع مناقصه
تعمیر انواع
الکتروپمپ های
چاهها و ایستگاههای
پمپاژ در سطح
تأسیسات آب و
فاضالب استان
خراسان رضوی و
حمل از انبار ستاد به
تعمیرگاه وبالعکس

شماره فراخوان

2001001446000122

نمایند .

اسالمی تحویل نمایند .
-8زمان بازگشایی پاکت مزایده  :مورخ  1401/05/09می باشد .

با شناسه واریز  957114060100000000000000114060بنام تمرکز وجوه سپرده اداره
کل فرهنگ و ارش���اد اس���المی استان خراس���ان رضوی –بنام خزانه معین استان

1

تذکر  :به درخواست مزایده گذار ضمانت نامه شرکت در فرآیند باید به مدت سه
ماه تمدید گردد .

-11هزینه دو نوبت آگهی روزنامه برعهده برنده می باشد .
شناسه آگهی  1344917م الف 3001

مهلت دریافت اسناد مناقصه 1401/04/16 :ساعت 19

40104522

اجاره به اشخاص واجد شرایط با محوریت فرهنگی و هنری واگذار می گردد .
 -3مهلت واریز وجه تضمین شرکت در مزایده تا ساعت 14:00و مورخ 1401/04/25
می باشد و مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ  1401/05/08ساعت  14:00می باشد .

ردیف

مزایده حذف خواهند گردید و هیچ گونه ادعایی از شرکت کننده در این خصوص
قابل استماع نخواهد بود
تذکر مهم  :مجوز های صادره و مستندات درخصوص بند فوق می بایست صرفا

 -7کلیه شرکت کنندگان در مزایده موظف و متعهد به ارائه فیزیکی پاکات (الف)
( ،ب) و (ج) ت���ا س���اعت 13:00م���ورخ  1401/05/08به ص���ورت فیزیکی به آدرس :
مش���هد خیابان ملک الشعرای بهار – بهار  27دبیرخانه اداره کل فرهنگ و ارشاد

با شروع فصل تابستان از مصارف غیر ضروری جدا خودداری کنیم

تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده را به شرح
ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید .کلیه مراحل
برگزاری فراخوان از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه
محقق سازند .

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی
در نظر دارد مجتمع فرهنگی و هنری بیهقی سبزوار را از طریق مزایده عمومی طبق جدول ذیل و سایر مشخصات مندرج در اسناد مزایده به اجاره دهد .متقاضیان
می توانند جهت دریافت و بارگذاری اس���ناد مزایده از تاریخ 1401/04/11لغایت  1401/05/08با کد فراخوان 5001000055000006به س���ایت س���امانه تدارکات الکترونیک
دولت (ستاد) به آدرس  http://setadiran.irمراجعه نمایند  .متقاضیان می توانند جهت پاسخگویی به سواالت مزایده  09305408319خانم شیخ و بازدید ملک با
شماره همراه اقای شجاع 09151730399در ساعت اداری هماهنگی نمایند.

قیمت پایه به ازای
یک سال (ریال )

شرح در صفحه 5

مهلت تحویل پیشنهادها 1401/04/28:ساعت 13

هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ت اول
نوب

آگهیمزایدهعمومیاجارهمجتمعفرهنگیوهنریبیهقیسبزوار(-)1401- 108نوبت دوم

موقوفهعبدا..رضوی

/40104529ف

عهده برنده مناقصه خواهد بود.
شماره های تماس  051-32001420و 051-32001025

40104402

آگهی فراخوان عمومی شناسایی
شرکتهای متخصص درخصوص انجام
فعالیت های نقشه برداری

آگهی مزایده محصوالت سردرختی

تجدید آگهی فراخوان
مناقصهعمومی

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه  1401/04/11می باشد .اطالعات و اسناد
مناقصه عمومی پس از برگزاری و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد
به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مبلغ برآورد کار

64.727.622.637ریال
(شصت و چهار میلیارد
و هفتصد و بیست
و هفت میلیون و
ششصدو بیست و دو
هزارو ششصد و سی و
هفت ريال)

مبلغ تضمین
فرایند ارجاع کار

3.236.500.000ریال
سه میلیاردو
دویست و سی و
شش میلیون و
پانصد هزار ریال

توضیحات
گواهینامهصالحیتپیمانکاری
دارای اعتبار با رتبه  5یا باالتر
رشته تاسیسات و تجهیزات و یا
گواهینامهصالحیتپیمانکاری
دارای رتبه بهره برداری و
نگهداشت تاسیسات آب ( رسته
تأمین  ،انتقال و توزیع ) از وزارت
نیرو دارای اعتبار و یا پروانه تولید
الکتروپمپ از وزارت صنعت-
معدن -تجارت

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
سایت اینترنتی www.abfakhorasan:

