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دکتر مالک رحمتی در دیدار سفیر ژاپن:

آستان قدس رضوی نهادی مردمی
و متعلق به همه ادیان است

رواق

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در دیدار
سفیر ژاپن به معرفی ظرفیتهای آستان
قدسرضوی در حوزههای مختلف پرداخت...

آیا بسته حمایتی دولت ،شرایط بورس را بهبود میبخشد؟

سایه تردید بربازارسرمایه

خراسان
فاطمه رحمانی ،نماینده مردم
مشهد در بازدید از مؤسسه
فرهنگی قدس مطرح کرد
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چهارشنبه 1دی 17 1400جمادی االول 22 1443دسامبر 2021سالسیوپنجم
شــماره 8 9703صفحــه 4صفحــهرواق ۴صفحــهویژهخراســان

عروج «حسن ایرلو» سفیر ایران در یمن
تحت تأثیر کارشکنی سعودی و بر اثر ابتال به کرونا

قیمت در مشهد و شهرستانها  2000تومان  -تهران  3000تومان

1

تولد
امراهلل احمدجو
خالق سریالماندگار
«روزی روزگاری»
در سال 1332

دی

سخنگوی قوه قضائیه
به قدس پاسخ داد

دیپلمات شهید

2

عبدالملکالعجری ،دیپلمات مطرح یمنی در گفتوگو با قدس:

ما برای یمن میجنگیم
سعودی برای انگلیس
2

و

غفلت ازجایگاه
کالنشهر
مذهبی مشهد
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چرایی برخی
تغییرات در مجتمع
ویژه رسیدگی
به جرایم اقتصادی
ابراز نگرانی پارلمان اروپا
از وحشیگری حکومت بحرین

آش شور آلخلیفه

واکنش سخنگوی دولت
به شایعات بنزینی

گفتوگو با مجید قیصری
در سالروز تولد
درباره جدیدترین رمانش

2

یادداشت

مؤسس دانشکده مدیریت و
اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
در گفتوگو با قدس:

به حکمرانی علمی
نیاز داریم
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تصویرگر :مصطفی شفيعی  -قدس

ادای دین «شیرنشو»
 4به هنر تعزیهخوانی

   2تغییر قیمت بنزین
دردستور کارنیست

نگاه مالی مجلس به
کانون پرورش فکری
حامد حجتی

آگهی مناقصه
1409186

شرح در صفحه 8

شرکت مسکن و عمران قدس رضوی
شرح در صفحه 8

آگهی مناقصــه(عمـومی) نوبت دوم

ن

-2موضوع مناقصه :اصالح ش����بکه و انش����عابات گاز ،ابزار دقیق و حفاظت
اززنگ منطقه 10گازرسانی مشهد
 -3شرایط اولیه متقاضیان:
الف -دارا بودن رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات ازسازمان برنامه و بودجه
ب -دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع كار
ج -دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره كار و امور اجتماعی
د -ثبت نام در سایت  www.setadiran.irو دریافت گواهی امضای الكترونیكی
 -4مدت اعتبار پیش����نهادها:از تاریخی كه برای تس����لیم آن در فراخوان ذكر
شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد.
 -5مبل����غ تضمی����ن ش����ركت در فراین����د ارج����اع كار 2.166.800.000/- :ری����ال
(دو میلیارد ویکصد و شصت وشش میلیون و هشتصد هزارریال) می باشد
كه می بایست بر اساس یكی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین
معامالت دولتی به شماره/123402ت 50659ه مورخ  94/09/22تهیه گردد
و حتما اصل آن قبل ازآخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت به صورت دستی
تحویل دفتر حراست شركت گاز استان خراسان رضوی واقع درمشه��د  -بلوار

شرح در صفحه 8

کمبودآبجدیاست،درستمصرفکنیم

آگهیتجدیدفراخوان
شناساییسرمایهگذار

1409222

 سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتیقابل قبول ،تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.
 تاریخ ،مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی :سرمایه گذاران واجد شرایطمیتوانند از تاریخ  1400/09/30لغایت پایان وقت اداری 1400/10/08
جهت دریافت اسناد ارزیابی با در دست داشتن نامه اعالم آمادگی جهت
سرمایه گذاری در طرح به دفتر امور قراردادهای شرکت آب وفاضالب خراسان
رضوی به آدرس مشهد ،بلوار وکیل آباد ،ابتدای صدف ،شرکت آب و فاضالب
استانخراسانرضویمراجعهنمایند.
 تاریخ ،مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی :مهلت تحویل اسناد ارزیابیتکمیل شده ،تا ساعت  14روز یکشنبه مورخ  1400/10/28و محل تحویل
دبیرخانه شرکت آب وفاضالب خراسان رضوی می باشد.
بدیهیاستپسازبررسیمدارکارزیابیکهتوسطشرکتکنندگانتکمیلو تحویل میشود ،از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادی
دعوت بعمل خواهد آمد.
 سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تماممراحل اختیار تام دارد.

1409154

براساس ماده 37قانون برنامه ششم توسعه ،ماده 2قانون تشکیل شرکت های
آب و فاضالب مصوب سال  ، 1369تکمیل بخشی از تاسیسات جمع آوری
و تصفیه فاضالب شهر تربت جام را در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به
منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش
بیع متقابل و با شرایط ذیل ،به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف -شرح مختصری از پروژه:
 موضع پروژه :تکمیل بخشی از تاسیسات فاضالب شهر تربت جام شامل:تصفیه خانه با ظرفیت  23000متر مکعب در شبانه روز و باقیمانده شبکه
جمع آوری و خط انتقال فاضالب بطول حدود  187/7کیلومتر و باقیمانده
انشعاباتبامشخصاتفنیمصوب.
 سرمایه پذیر  :شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی دوره احداث  4 :سال دوره بهره برداری تجاری :با ارائه مدل مالی راندمان تصفیه  :تخلیه به آبهای سطحی جمعیت تحت پوشش  173620 :نفر (سال )1425 محل اجرا  :شهر تربت جامب -شرایط کلی سرمایه گذار:

ت دوم
وب

تکمیل بخشی از تأسیسات فاضالب شهر تربت جام استان خراسان
رضوی به روش بیع متقابل (مزایده)
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

1409184

برخی اقالم و تجهیزات صوتی

مزایده (فروش)9قطعه زمین و آپارتمان
1409286

سازمان فنی و نگهداری
حرم مطهر رضوی

آگهی مناقصه
تعدادی اقالم صوتی

سازمان فنی و نگهداری
حرم مطهر رضوی

ام�ور خدمات�ی و پش�تیبانی ف�رودگاه ه�ای بیرجند و طبس را به ش�رح جدول ذیل واگذار نماید .لذا ش�رکت های
واجد الش�رایط میتوانند جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ 1400/10/1لغایت  1400/10/18به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
 www.steadiran.irمراجع�ه نماین�د.
موضوع
راهبری و نگهداری تجهیزات و تاسیسات
مکانیکی،برقی ،انجام امور نظافتی اماکن و
ترمینال ها ،نگهداری فضای سبز ،امور جریان
ضعیف فرودگاه های استان خراسان جنوبی
(بیرجند و طبس) ،حفاظت فیزیکی
سایت تقی قنبر و خدمات اطالعات پرواز
فرودگاه شهید کاوه بیرجند

شماره فراخوان سامانه
الکترونیکی دولت

2000004800000002

1/290/000/000

تاریخ بازگشایی

تا ساعت 09:30

10:30

1400/10/29

1400/10/29

تضمی�ن ش�رکت در مناقص�ه :ضمانت نامه ه�ای معبتر بانکی و مورد قبول کارفرما به مدت س�ه ماه از تاریخ افتتاح پیش�نهاد و قابل تمدید برای
س�ه ماه دیگر در وجه اداره کل فرودگاه های اس�تان خراس�ان جنوبی می باش�د.

محل تحویل اس�ناد و پیش�نهادات :س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت (س�تاد)

ضمن�ا ب�ه پیش�نهادات خارج از س�امانه ک�ه صرفا فیزیک�ی تحویل می گ�ردد ترتیب اثر داده نخواهد ش�د والزم اس�ت پاکت (ال�ف) عالوه بر

شناس�ه آگهی 1246179

اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی

1409006

1409220ف

بارگذاری در س�امانه س�تاد ب�ه صورت فیزیکی به آدرس :خراس�ان جنوبی – بیرجند – فرودگاه بی�ن المللی ش�هید کاوه بیرجند در موعد مقرر

تحوی�ل دبیرخان�ه گ�ردد.

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد2000092409000216

-1مناقصه گذار :شرکت گاز استان خراسان رضوی
خیام – نبش تقاطع ارشاد– طبقه همكف گردد.
 -6مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد مناقصه:
از تاریخ  1400/09 /30لغایت آخروقت اداری 1400/10 /07
 -7آخرین مهلت بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت :ساعت  14:00مورخ
1400/10/18
 -8پیش����نهادهای واصل����ه در س����اعت10:30مورخ  1400/10/19در كمیس����یون
مربوط����ه ب����از و خوانده می ش����ود و حضور پیش����نهاد دهن����دگان و یا یك نفر
نماین����ده مج����از آنها با همراه داش����تن معرفینامه ممهور به مهر ش����ركت در
جلسه آزاد است.
 -9ی����ادآور م����ی گردد كلیه مراح����ل مناقصه از طریق درگاه س����امانه تداركات
الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد.
-10رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و خدماتی
کش����ور و حمایت ازکاالی ایرانی الزامی اس����ت و ماده 5قانون مذکور و صرفا
موسسات و شرکتهای ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی های مندرج در
سامانه توانیران مجاز می باشد.

شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی ،در سایت  WWW.nigc-khrz.irامکان پذیربوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات
بیشتر با تلفن 051-37072212 :تماس بگیرید.
شناسه آگهی 1245063 :
روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

مناقصه گزار :شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی

اداره کل فرودگاه های اس�تان خراس�ان جنوبی در نظر دارد

تضمین شرکت در
مناقصه به ریال

وزیر ،پول
کالدرون را داد!

آگهی مناقصه شماره –814/09/4060نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول)

تاریخ تحویل اسناد و
پیشنهادات

7

اعتراف سرپرست باشگاه
پرسپولیس در جمع خبرنگاران:

موض��وع مناقصه :برگزاری تجدی��د مناقصه تکمیل ظرفیت بان��دوال (120درصدی
بتن ریزی دسترسی دور مخازن انبار/جدول کشی) انبار نفت ناحیه نیشابور.
تاریخ،مهلت ونشانی محل دریافت و تحویل استعالم ارزیابی :دارندگان گواهینامه
صالحی��ت ایمن��ی معتبر و صالحیت رتبه بندی معتبر و مرتب��ط با موضوع مناقصه با
حداق��ل گری��د  ،ص��ادره از معاونت راهبردی ریاس��ت جمهوری م��ی توانند جهت
دریاف��ت ف��رم اس��تعالم ارزیاب��ی و ف��رم توانمندی بهداش��تی  ،ایمنی و زیس��ت
محیط��ی از تاری��خ انتش��ار دومین نوبت آگه��ی ( )1400/10/01ب��ه آدرس  :درگاه
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (س��تاد )  www.setadiran.irمراجعه نمایند .
الزم بذکر اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،می بایس��ت مراحل
ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت ش��رکت در
مناقصه محقق س��ازند  .ضمنا " جهت کس��ب اطالعات بیشتر با س��امانه ستاد برای
انجام مراحل عضویت با شماره  021 – 41934تماس حاصل فرمایند .
نوع مناقصه  :عمومی یك مرحله ای فشرده همراه با ارزیابی کیفی
مبلغ برآورد مناقصه  15/366/768/546 :ریال.
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  736/338/427:ریال .
نوع تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار  :شامل ضمانت نامه بانکی و سایر موارد
مطاب��ق مف��اد ماده  4آیی��ن نامه تضمی��ن معام��الت دولتی مص��وب 1394/09/22
ک��ه م��دت اعتبار آن س��ه ماهه واین م��دت حداکثر ب��رای یك نوب��ت برابر مدت
پیش بینی شده قابل تمدید می باشد .
مدت اجرای کار  :برابر مدت زمان تعیین شده در اسناد مناقصه
مهلت دریافت اس��ناد مناقصه  :مناقصه گران صرفا" بایس��تی به سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت مراجعه و نس��بت به دانلود اس��ناد اق��دام نمایند  (.در صورت
دریاف��ت اس��ناد و م��دارك مناقصه از س��ایر مناب��ع  ،امکان ش��رکت در مناقصه و
بارگذاری پاکتها میسر نمی باشد ).
ام��کان دریاف��ت ( دانل��ود ) اس��ناد مناقص��ه از تاری��خ چ��اپ دومین نوب��ت آگهی
( ) 1400/10/01لغایت پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ  1400/10/7ساعت 16
مهل��ت تحوی��ل پیش��نهاد ها (اپلود اس��ناد)  :پیش��نهادها ( اس��ناد مناقصه و کلیه
مدارك ش��امل پاکت الف و ب و ج ) می بایس��ت از آخرین روز توزیع اسناد مناقصه
( ،)1400/10/07لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  1400/10/19ساعت  16از
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط مناقصه گر بارگذاری گردد .
ضمنا" عالوه بر بارگذاری پاکت الف و ب و ج در سایت مذکور تا مهلت تعیین گردیده
( ساعت 16روزیکشنبه مورخ )1400/10/19فقط پاکت الف ( تضمین ) بصورت فیزیکی
نیز تحویل دبیرخانه کمیسیون مناقصات منطقه تا مهلت تعیین شده گردد .

جلس��ه توضی��ح و تش��ریح اس��ناد  :س��اعت  9/30صب��ح روز یکش��نبه م��ورخ
1400/10/12در محل س��الن جلس��ات واحد خدمات فنی ومهندس��ی مستقر در انبار
نفت شماره2برگزارمی گردد.
ضمن ًا با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع مناقصه ارزیابی کیفی کلیه مناقصه گران
توس��ط کمیته فنی بازرگانی منطقه خراس��ان رضوی انجام و در ص��ورت احراز حداقل
امتیاز کیفی ( 50امتیاز کیفی ) هریک از مناقصه گران سپس اقدامات بازگشایی فایل
پاکات (الف/ب /ج) بر اساس اسناد موجود در سامانه ستاد انجام خواهد پذیرفت.
زمان و مکان بازگشایی پاکات  :ساعت 9/30صبحروزچهارشنبهمورخ،1400/11/06شرکت
ملیپخشفرآوردهاینفتیمنطقهخراسانرضویطبقهدوم(،سالنجلساتمنطقه)
مدت اعتبار پیشنهادها  :بمدت  90روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است .
محل اجرای کار  :استان خراسان رضوی – شهرستان نیشابور/انبار نفت ناحیه نیشابور
www.setadiran.ir
آدرس سایتwww.iest.mporg.ir :
شرایط عمومی متقاضی :
 – 1ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی
 - 2ارائه تصویر گواهینامه صالحیت رتبه بندی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه
باحداقل گریدصادره از معاونت راهبردی ریاست جمهوری.
 – 3ارائه تصویر آگهی ثبتی ( تأسیس شرکت ) .
 – 4ارائه تصویر آگهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت .
 – 5ارائه تصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر و امضاء مجاز .
 – 6تمامی مس��تندات اعالم ش��ده در بندهای ( 1الی  ) 4می بایس��ت بصورت برابر
با اصل ( محضری ) باشد .
 – 7قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .
 – 8ح��د نص��اب تعداد ش��رکت کنن��دگان در تجدیدمناقصه حداقل با حض��ور تعداد 2
مناقصه گر می باشد .
 -9فرآیندانتخاب برنده مناقصه وفق دس��تورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت
متناسب در مناقصات صنعت نفت به شماره ی  20/2-796مورخ  1399/12/11مقام
عالی وزارت نفت خواهدبود.
دس��تگاه مناقص��ه گ��ذار با توجه ب��ه معیارهای ذکر ش��ده در فرم ه��ای تحویلی و
مدارك دریافت ش��ده نس��بت به ارزیابی کیفی مناقصه گران اقدام و بر اس��اس
سامانه ستاد اقدامات مقتضی بعمل می آورد.
شماره ثبت مناقصه در سامانه ستاد 2000091781000039 :
آگهی نوبت اول  :یکشنبه  1400/09/28آگهی نوبت دوم  :چهارشنبه 1400/10/01
شناسه آگهی 1242166

روابط عمومی منطقه خراسان رضوی

