نماینده پارلمان عراق در گفتوگو با قدس عمل نکردن واشنگتن به توافق خود برای ترک این کشور را بررسی میکند

5

آمریکا نرود ،مقاومت برایش برنامه دارد

 9دی باشکوه
یوماللهی که باید پرشور برگزار شود

پنجشنبه 9دی 25 1400جمادی االول 30 1443دسامبر 2021سالسیوپنجم
شــماره 8 9710صفحــه 4صفحــهرواق ۴صفحــهویژهخراســان

قیمت در مشهد و شهرستانها  2000تومان  -تهران  3000تومان

9

ترور نافرجام
شیخ فضلاهلل
در سال 1287

دی

شرایط ایجاد شده ،در خیابان انقالب حضور یافته و با
تخریب اموال عمومی و همچنین ضرب و شتم نیروهای
پلیس جو نــاآرامــی را در تهران حاکم کردند .عناصر
نفوذی این بار هم با شعارهایی ساختارشکنان ه ضدیت
خود را با اصول اولیه خط امام و رهبری نشان دادند...

اتفاقات تلخ پس از انتخابات سال  1388و موجسواری
دشمنان ایــران اسالمی بر آن برای به آشوب کشیدن
کشور هر چند دارای تبعات منفی بسیاری بــود ،اما
درسهای آموزنده نیز داشته و انقالب را بارورتر ساخت.
آشوبگران در روز عاشورای این سال با سوءاستفاده از

2

تعرفهگذاری پلکانی عادتهای غلط در مصرف انرژی را اصالح میکند

پرمصرفها نقرهداغ میشوند
3

ادای احترام شخصیتهای داخلی و خارجی به مقام شامخ شهید سلیمانی

هیچکس به اندازه ژنرال

برای شکست داعش تالش نکرد
2

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:

 ۳۰درصد سند تحول
آموزش و پرورش
اجرایی شده است

6

پشت به قدس!

8

فصل سرد غیرت!
تقی دژاکام

چند میگیری
نوبت بِدی؟!
6

درکارگاه نقاشی «نقش سربند»
حرم رضوی صورت گرفت

خلق آثاری ماندگار
از اسطوره مقاومت
2

دو مرحله ای  -تجدید مناقصه

خرید یک دستگاه رادیو گرافی دیجیتال ستون زمینی(نوبت اول)

تنهای تنهای تنها

رواق

4

تجدیدآگهیمناقصهعمومی
یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده)

اسباب بازی ایرانی؛

تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
همراه با ارزیابی کیفی فشرده

نوبت اول

1409621

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه یا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد .
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  :روز پنج شنبه مورخ  ۱4۰۰/۱۰/۹ساعت ۱۱:۰۰صبح مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت  :روز سه شنبه مورخ ۱4۰۰/۱۰/۱4ساعت ۱۱:۰۰صبح مهلت زمانی ارسال پیشنهادات :روزدو شنبه مورخ ۱4۰۰ /۱۰/۲7ساعت ۱۱:۰۰صبح زمان بازگشایی پاکات روزسه شنبه مورخ ۱4۰۰ /۱۰/۲8ساعت۰۹:۰۰: مبلغ برآورد مناقصه ۱8/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (هجده میلیارد ریال) و تضمین شرکت در مناقصه۱/8۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (یک میلیارد وهشتصد میلیون ریال) می باشد.
آدرس دستگاه مناقصه گذار  :خراسان رضوی –مشهد-خیابان کوهسنگی –بین کوهسنگی ۱۲و۱4
بیمارستان  ۱7شهریور
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه :مهندس
مهدیزاده ،تلفن۰۹۱۵666۱66۰-۰۹۱۵۵۰۹7۱۲8 :معماریان

ردیف

نام و مشخصات خدمات مورد نیاز

مدت

برآورد اولیه(ریال)

1

تعمیر و سرویس الکتروپمپ های
سطح استان خراسان شمالی

 12ماه

12/500/000/000

اعتبارات عمرانی (اوراق مشارکت  ،اسناد خزانه اسالمی )بر اساس قانون برگزاری

مناقصات پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با

ارزیابی کیفی فشرده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ()WWW.SETADIRAN.IR
انجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید.

مناقصه گران حداکثر ظرف  5روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر
اخذ و اقدام نمایند.
ضمنا ًهزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
1409603

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

((کرونا ،ما را از مصرف درست آب ،غافل نکند ))

آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای

همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده)

شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصه عملیات مشروحه ذیل را به
پیمانکاران ذیصالح واگذار نمایید .

1409595

1409592

بازسازی واحد آشپزخانه بیمارستان رازی
(اجرای عملیات ساختمانی وتاسیساتی الکتریکی ومکانیکی) (نوبت دوم)
بیمارستانرازیتربتحیدریهوابستهبهسازمانتامیناجتماعیدرنظرداردمناقصهعمومیهمزمانباارزیابی
کیفی(فشرده)یکمرحلهایبازسازیواحدآشپزخانه(اجرایعملیاتساختمانیوتاسیساتیالکتریکی
ومکانیکی)راازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتباشمارهفراخوان۲۰۰۰۰۹۰۳۹۲۰۰۰۰۱۵برگزارنماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه یا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 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.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  :روز سه شنبه مورخ  ۱4۰۰/۱۰/۰7ساعت ۰8:۰۰صبح می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت  :تا روز دو شنبه مورخ ۱4۰۰/۱۰/۱۳ساعت  ۱4:۰۰می باشد. مهلت زمانی ارسال پیشنهادات :تا روز پنج شنبه مورخ ۱4۰۰ /۱۰/۲۳ساعت ۱4:۰۰می باشد. زمان بازگشایی پاکات :روز شنبه مورخ ۱4۰۰ /۱۰/۲۵ساعت۰۹:۰۰صبح مبلغ برآورد مناقصه ۳۵/88۳/87۱/۹۱۵ریال (سی وپنج میلیاردوهشتصدوهشتادوسه میلیونوهشتصدوهفتادویک هزارونهصدوپانزده ریال ) و تضمین شرکت در مناقصه ۳/۵88/۳87/۱۹۱ریال
(سهمیلیاردوپانصدوهشتادوهشتمیلیونوسیصدوهشتادوهفتهزاروصدونودویکریال)میباشد.
آدرس دستگاه مناقصه گذار  :خراسان رضوی –تربت حیدریه –ابتدای بلوار کمربندی (امام رضا)-
بیمارستان رازی
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه:
آقای بازیار-۰۹۱۵۳۳۱۰۳۹۵آقای حاجبی ۰۹۱۵۵۳۱۹۲8۲

1

تجهیز چاه آهکی
شماره  3شهر بجنورد

3ماه

15/730/280/467

790/000/000

1409606

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

ردیف

نام و مشخصات
خدمات مورد نیاز

مدت

برآورد اولیه(ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

جهت اطالع از مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  ،ارائه پیشنهادات و تحویل
پاکات ،زمان و مکان شروع بازگشایی پاکات به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
مراجعه شود .
سایرتوضیحاتتکمیلیوشرحکاردراسناداعالمشدهاستکهالزماستمناقصهگران
حداکثر ظرف 6روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام
نمایند.
ضمنا ًهزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع
اعتبارات عمرانی (ریالی ،اوراق مشارکت  ،اسناد خزانه اسالمی)بر اساس
قانون برگزاری مناقصات وآیین نامه های اجرایی آن پروژه مشروحه
ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی در
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( )WWW.SETADIRAN.IRانجام و
به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید%

بیمارستان۱7شهریورمشهدوابستهبهسازمانتامیناجتماعیدرنظرداردنسبتبهخرید یکدستگاه
رادیو گرافی دیجیتال ستون زمینی به صورت مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

لیال نوعی

2

یادداشت

حضور رئیس تشکیالت
خودگردان فلسطین در اقامتگاه
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی

انتشار ویروسی خطرناک توسط
منشیها در مطب برخی پزشکان

گفتوگو با محسن حموله ،مدیرکل سرگرمیهای سازنده
و بازیهای رایانهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ردیف

موضوع

مدت اجرا

مبلغ برآورد اولیه به ریال

مبلغ تضمین شرکت
در فرآیند ارجاع کار ريال

حداقل رشته مورد نیاز

1

انجام خدمات حفاظت و
مراقبت از اماکن و تاسیسات
شرکت توسط مامورین
انتظامی ( تجدید)

 24ماه

42/998/801/302

1/420/000/000

ارائه گواهی صالحیت از مراکز
انتظام معاونت انتظامی ناجا و
تائیدیه صالحیت از سوی دفتر
مرکزی حراست وزارت نیرو و
آبفای کشور

2

اجرای عملیات احداث  9باب
حوضچه بتنی در خروجی
مخازن آب وایستگاه های
پمپاژ

4

6/883/177/487

337/000/000

حداقل پایه  5آب یا ابنیه از
سازمان مدیریت و برنامه ریزی

نوع تضمین شرکت
در مناقصه

.1واریزنقدی به حساب جاري
شماره100050005بانكی
پاسارگاد شعبه آبفای مشهد
 .2ضمانتنامه بانکی
.3اوراق مالی اسالمی
 .4چک تضمین شده بانکی

 - 1مناقصه گذار  :شرکت آب و فاضالب مشهد .
 -2منبع تأمین اعتبار  :درآمدهای اختصاصی کارفرما.
 -3تاریخ دریافت اسناد مناقصات  :از تاریخ  1400/10/8لغایت  1400/10/13به دفتر قراردادهای این شرکت به نشانی  :مشهد ،خیابان فلسطین  ،نبش فلسطین  26مراجعه و
یا در سایت اینترنتی  http://iets.mporg.irقابل دریافت می باشد .
 -4آخرین مهلت عودت پاکات اسناد مناقصات پایان وقت اداری مورخ  1400/10/25می باشد.
 -5مدت اعتبار پیشنهادات  :از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد.
 -6هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مناقصات می باشد .
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

