مؤلفههای «مکتب سلیمانی» در گفتوگوی قدس با آیتهللا طباطبایی اشکذری ،نماینده سابق ولی فقیه در سوریه

امت
شهید
ّ
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قیمت در مشهد و شهرستانها  2000تومان  -تهران  3000تومان

سردار قاآنی در مراسم بزرگداشت وزارت خارجه
برای حاج قاسم مطرح کرد

شهیدسلیمانی
مرد میدان و دیپلماسی

2

«رواق» ویژه سالگرد شهادت سردار سلیمانی
خاطرات خادمان حرم رضوی
از روز وداع با پیکر سردار سلیمانی

یک ملت را تشییع کردیم
تأملی در موقعیت معنایی شهید حاج قاسم سلیمانی

پهلوان فطرت
ِ

اندیشکدههایغربی
در مورد سردار سلیمانی چه میگویند؟

4

رواق

3

2

بهکمتراز نهادسازی
بینالمللیراضینشویم
امیر سعادتی

4

آگهی مزایده عمومی بسمه تعالی

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده)

شرکت بورسکاالی ایران در نظر دارد

دو مرحله ای  -تجدید مناقصه

واگذار نماید.
شرایط
واجد
حقوقی
حقیقی و
عمومی به
طریقتمزایده
ذبیحی
محمد
دکتر
آقای
اشخاصجناب
والمسلمین
االسالم
ملك خود را با مشخصات زیر از حج
متقاضیان محترم میتوانند از تاریخ چاپ این آگهی به مدت ده روزکاری از ساعت  9الی  15جهت اخذ اطالعات و هماهنگی برای
رئیس سابق سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاهی
بازدید از محل با شماره  021-85641076تماس حاصل نمایند.
والمسلمین آقای محمد مدنی
االسالم
نشانیحج
زیســت،
طریقزاهد
درگذشتاز عالم
اسنادتأوثّر
با
فرمو ّ
دریافت است.
زیرتقابل
ســاده شرکت به
سایتورسمی این
ــف،در مزایده
تأسشرکت
های

خرید تجهیزات واحد لندری ( آگهی نوبت دوم )

بیمارستان17شهریور مشهد وابسته به سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات
لندری به صورت مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت با شماره ۲۰۰۰۰۹۰۳۹۲۰۰۰۰17برگزار نماید.

 http://www.ime.co.ir/mashhad-auction.htmlمردم گذراند به حضرتعالی
«ناشراالســام گنابادی» ،پدر همســر مکرمه ،که عمر خود را در راه هدایت
گرامی آن مرحوم تسلیت می گویم و از کنار مضجع شریف حضرت رضا (علیه آالف التحیه والثناء) رحمت و
و بیت
مساحت
آدرس
شرایط فروش
میزان مالکیت
نوع کاربری
(مترمربع)
رضوان الهی را برای آن عالم بزرگوار و صبر و اجر جزیل و جمیل برای همه بازماندگان مسئلت دارم.

1409776

1498.91

باغ

تولیت آستان قدس رضوی
خراسان رضوی ،شهرستان طرقبه ،ابتدای طرقدر،
شش دانگ عرصه و
نقدی
جنب رستورانآبشار ،مقابل طرقدر 4
اعیان باغ
مروی
احمد

شرکت بورسکاالی ایران در نظر دارد

خرید تجهیزات واحد لندری ( آگهی نوبت دوم )

فرآوردهطریق
بازگشایی پاکت ها از
پیشنهاد
یا ارائه
اسناد مناقصه
نامدریافت
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از
های نفتی منطقه هرمزگان
گرانوپخش
مناقصهملی
شرکت
گذار:
مناقصه
دستگاه

شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی ایران
منطقه هرمزگان

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد .

1409776
1409739ف

1409745

1409739ف

روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

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 فراخوان  :روز شنبه مورخ  14۰۰/1۰/11ساعت 14:۰۰ مهلت دریافت اسناد فراخوان  :روز چهارشنبه مورخ 14۰۰/1۰/15ساعت 14:۰۰ مهلت ارسال پیشنهادات :روزدو شنبه مورخ 14۰۰ /1۰/۲7ساعت 14:۰۰ زمان بازگشایی پاکات  :روزسه شنبه مورخ 14۰۰ /1۰/۲8ساعت8:۰۰:مبلغ برآورد مناقصه ۳7/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (سی وهفت میلیارد ریال) و تضمین شرکت در مناقصه۳/7۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (سه میلیاردوهفتصدمیلیون ریال) می باشد.
آدرس دستگاه مناقصه گذار  :خراسان رضوی –مشهد-خیابان کوهسنگی –بین کوهسنگی 1۲و14
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده)
بیمارستان  17شهریور
خصوص اسناد مناقصه :مهندس
بیشتر در
اطالعات
دریافت
دو جهت
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار
مناقصه
تجدید
ای -
مرحله
کمالی  ،تلفن۰۹15666166۰-۰۹1551۰5856 :معماریان

تجهیزات
باخرید
نسبت به
یكنظر دارد
اجتماعی در
تجدیدسازمان
آگهیوابسته به
بیمارستان17شهریور مشهد
کیفی به شماره شناسه 1252431
ارزیابی
مرحله ای
تامینعمومی
مناقصه
لندری به صورت مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات
شماره فراخوان 2000092868000053 :
اول
نوبت
نماید.
برگزار
الکترونیکی دولت با شماره۲۰۰۰۰۹۰۳۹۲۰۰۰۰17

,1409738ف

آخرین مهلت بارگذاری و ارس��ال مس��تندات ارزیابی كیفی (رزومه) در
پاالیش��گاه چه��ارم ش��ركت مجتمع گاز پ��ارس جنوبی
شرکت ملی گاز ایران
شرکت مجتمع گاز پارس
1400/11/06واگذار نماید.
واجد شرایط
حقوقی
اشخاص حقیقی و
عمومی به
مزایده
زیر از
مشخصات
خود را
ملك
تاریخ
سامانه ستاد:
ش��رایط ذیل
خود را با
طریق نی��از
اق��ام مورد
دارد
جنوبیبا در نظ��ر
هماهنگی :پس
س��امانه س��تاد
فنی /مالی در
بارگذاری
مهلت
مرحله ای از
برگزاری
بصورت
برای
اطالعات و
پیش��نهادات اخذ
الی  15جهت
ساعت 9
آخریناز
تداركاتده روزکاری
س��امانهبه مدت
طریقآگهی
چاپ این
عمومیازدوتاریخ
مناقصةتوانند
محترم می
متقاضیان
از ارزیابی كیفی مناقصه گران ،مس��تندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی
شمارهستاد) تامین نماید:
دولت با(سامانه
 021-85641076تماس حاصل نمایند.
الکترونیکیمحل
بازدید از
ستاد ارسال می گردد.
سامانه
طریق
از
زمانی
برنامه
بهمراه
2000093498000747
ایران:
ستاد
سامانه
در
شماره
فراخوانهای شرکت در مزایده از طریق سایت رسمی این شرکت به نشانی زیر قابلدریافت است.
اسناد و فرم
بوشهر -شهرستان عسلویه -شركت مجتمع
استان
گذار:
مناقصه
آدرس
R4-1400/18
شماره
9900764مناقصه
تقاضای
تقاضا:
و
مناقصه
شماره
http://www.ime.co.ir/mashhad-auction.html
گاز پارس جنوبی -پاالیشگاه چهارم -اداره خدمات كاال
موضوع مناقصه /شرح مختصر اقام درخواستی:
بدیه��ی اس��ت كلی��ه فرآین��د برگ��زاری مناقص��ه الکترونیک��ی از طریق
مساحتCOMPLETE
TUBE BUNDLE
آدرس
شرایط فروش
میزان مالکیت
نوع کاربری
(مترمربع)
درگاه س��امانه تداركات الکترونیکی دولت (س��امانه س��تاد) به نش��انی:
شركت در فرایند ارجاع كار375,861,510 :ریال
مبلغ تضمین
 WWW.SETADIRAN.IRانجام می پذیرد وبه پیشنهاد های خارج از سامانه
نوع تضمین ش��ركت درفرایند ارجاع كار :تضمین شركت در فرایند ارجاع
گران طرقدر،
ابتدای
طرقبه،
شهرستان
رضوی،
عرصه و
بایستی نسبت
مناقصه
شد و
داده نخواهد
خراساناثری
ستاد هیچگونه ترتیب
ش��ماره
دانگتضمین
شش نامه
قابل قبول وفق آیین
كار بص��ورت یکی
نقدی
1498.91از تضامی��ن باغ
مقابل طرقدر
اعیان باغ
الکترونیکی4اقدام نمایند.
آبشار،امضاء
رستورانگواهی
جنبو دریافت
به ثبت نام در سامانه ستاد
باشد.
/123402ت 50659ه مورخ  94/09/22هیات وزیران می
مناقص��ه گ��ران می توانند جهت كس��ب اطاعات بیش��تر به س��ایت
مبلغ برآوردی مناقصه7,517,230,192 :ریال
 WWW.SPGC.IRمراجعه و یا با شماره تلفنهای07731316468-6471
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تداركات الکترونیکی دولت:
دو مرحله ای (نوبت اول)
عمومی
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه
تاریخ 1400/10/14
فرمایند.
تماس حاصل
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی در سامانه ستاد :
شناسه آگهی 1253010
آخرین مهلت بارگذاری و ارس��ال مس��تندات ارزیابی كیفی (رزومه) در
پاالیش��گاه چه��ارم ش��ركت مجتمع گاز پ��ارس جنوبی
شرکت ملی گاز ایران
1400/10/21
تاریخ
1400/11/06
روابطتاریخ
سامانه ستاد:
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظ��ر دارد اق��ام مورد نی��از خود را با ش��رایط ذیل
شركت مجتمع گاز پارس جنوبی
عمومی
آخرین مهلت بارگذاری پیش��نهادات فنی /مالی در س��امانه س��تاد  :پس
بصورت برگزاری مناقصة عمومی دو مرحله ای از طریق س��امانه تداركات
از ارزیابی كیفی مناقصه گران ،مس��تندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی
الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) تامین نماید:
بهمراه برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد.
شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران2000093498000747 :
آدرس مناقصه گذار :استان بوشهر -شهرستان عسلویه -شركت مجتمع
شماره مناقصه و تقاضا :تقاضای 9900764مناقصه شماره R4-1400/18
گاز پارس جنوبی -پاالیشگاه چهارم -اداره خدمات كاال
موضوع مناقصه /شرح مختصر اقام درخواستی:
بدیه��ی اس��ت كلی��ه فرآین��د برگ��زاری مناقص��ه الکترونیک��ی از طریق
COMPLETE TUBE BUNDLE
درگاه س��امانه تداركات الکترونیکی دولت (س��امانه س��تاد) به نش��انی:
مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار375,861,510 :ریال
 WWW.SETADIRAN.IRانجام می پذیرد وبه پیشنهاد های خارج از سامانه
نوع تضمین ش��ركت درفرایند ارجاع كار :تضمین شركت در فرایند ارجاع
ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت
كار بص��ورت یکی از تضامی��ن قابل قبول وفق آیین نامه تضمین ش��ماره
به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.
/123402ت 50659ه مورخ  94/09/22هیات وزیران می باشد.
مناقص��ه گ��ران می توانند جهت كس��ب اطاعات بیش��تر به س��ایت
مبلغ برآوردی مناقصه7,517,230,192 :ریال
 WWW.SPGC.IRمراجعه و یا با شماره تلفنهای07731316468-6471
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تداركات الکترونیکی دولت:
تاریخ 1400/10/14
تماس حاصل فرمایند.
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی در سامانه ستاد :
شناسه آگهی 1253010
تاریخ 1400/10/21

1409745

آگهی مزایده عمومی

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای (نوبت اول)

رواق

موض��وع تجدی��د مناقص��ه :تهی��ه مصال��ح  ،نص��ب 20
پاكت ب و پاكت ارزیابی كیفی.
 تاریخ انتشار فراخوان  :روز شنبه مورخ  14۰۰/1۰/11ساعت 14:۰۰همراه لوله كشی
تانك به
روزاسلوپ
نصب
اسنادساخت و
الکتروپمپ ،
دستگاه
در -9 14:۰۰اح��راز امتی��از حداقل 60براس��اس معیارهای توانمندیهای بهداش��تی
14۰۰/1۰/15ساعت
مورخ
چهارشنبه
فراخوان :
مهلت دریافت
شهیدرجایی
نفت
انبار
ریلی
مخزنداران
تخلیه
تاسیسات
وزیست محیطی ( )HSEالزامی می باشد .و ارزیابی كیفی در این مناقصه
 مهلت ارسال پیشنهادات :روزدو شنبه مورخ 14۰۰ /1۰/۲7ساعت 14:۰۰مناقصه:
اسناد
تحویل
ونشانی
زمانمهلت
تاریخ
س��اده بوده و داش��تن دو قراردادمش��ابه در ح��د معام��ات كان با ارائه
14۰۰ساعت8:۰۰:
/1۰/۲8
مورخ
دریافتشنبه
محل روزسه
پاکات :
بازگشایی
مناق���صه گران
انت���شارآگه���ی در روزنامه كلیه
پس از
می باشد .
مستنداتدركافی
مناقصه
دریافتو تضمین شرکت
ب������رای ریال)
وهفت میلیارد
۳7/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (سی
مبلغ برآورد مناقصهریال)
۳/7۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (سه
باشد.ج به سایت
می ب و
الف و
میلیاردوهفتصدمیلیونها ی
مناقص����ه و بارگذاری پاكت
كامل اس�������ناد
-10توزیع اسناد پس از انتشار آگهی نوبت دوم به مدت  10روز از تاریخ
1۲و14
کوهسنگی
–بین
کوهسنگی
–مشهد-خیابان
رضوی
خراسان
:
گذار
مناقصه
آدرس دستگاه
 http://setadiran.irمراجعه نمایند.
 1400/10/18لغایت  ، 1400/10/28مهلت ارس��ال پاكتهای ( الف،ب،ج ) در
شهریور
های 17
بیمارستان
تماس 76 :و 076-33513275
شماره
س��امانه تا س��اعت  14مورخ  ، 1400/11/10بازگش��ایی پاكت ه��ای ارزیابی
مهندس
مناقصه:
اسناد
خصوص
در
بیشتر
اطالعات
دریافت
جهت
گذار
مناقصه
دستگاه
تماس
اطالعاتو مبل��غ تضمین فراین��د ارج��اع كار :ضمانت نامه بانک��ی به مبلغ
-1ن��وع
كیفی مورخ 1400/11/11می باش��دو تاریخ بازگشایی پاكتهای( الف ،ب وج)
کمالی  ،تلفن۰۹15666166۰-۰۹1551۰5856 :معماریان
( 1.434.000.000یك میلیارد و چهارصد و سی وچهار میلیون) ریال طبق "
متعاقب�� ًا اعام خواهد ش��د( .هریك از پاكت های تضامی��ن  ،ارزیابی یك
آیین نامه تضمین برای معامات دولتی " به ش��ماره /122402ت50659/
لفاف سربس��ته در مهلت و محل تعیین ش��ده همراه ب��ا نامه به دبیرخانه
یكایران
نفتی
فرآورده ه��ای
پخ��ش
ش��ركت ملی
مناقصه به تعداد
شناسهذكرا ست
شماره ش��ایان
تحویل گردد).
ش��ركت
مناقصات این
1252431
کیفی به
ارزیابی
مرحله ای با
عمومی
مناقصه
تجدید
م��ورخ  94/09/22به نامآگهی
منطقه هرمزگان .
پاكت دریافتی برگزار می گردد.
نوبت اول شماره فراخوان 2000092868000053 :
برآوردهای 28.675.640.289ریال .
-11تذكرمهم :پس از طی مراحل قانونی  ،پاكات الف  ،ب وج مناقصه گرانی
-2مبلغپخش فرآورده
شرکت ملی
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دستگاه
نام
منطقه هرمزگان
اجرای كار  180روز ( 6ماه) می باشد .
-3مدت
مفتوحخواهدشدكهحداقلامتیازالزم درارزیابی  HSEراكسبكردهباشند.
تجدی��د .مناقص��ه :تهی��ه مصال��ح  ،نص��ب 20
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-9اح��راز
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وگواهینامه
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-5دارابودن
داده نخواهد
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درفراخوان
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ارزیابی
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فاقد خ��ط
درج و
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ح��روف /
محیطیری��ال و
ارق��ام به
ش��د.
مناقصه:
تحویل
دریافت
درهردومحل
مهلت ونشانی
تاریخ
داش��تن دو قراردادمش��ابه در ح��د معام��ات كان با ارائه
بوده و
س��اده
قرارداده شود).
اسنادكیفی
ارزیابی
پاكت
پاكت ب و
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باشد .
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پس از
تمامیمی باشد
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مناق���صهطبق
اش��خاصی كه
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-6ارائ��ه آگهی مربوط
مناقصه.گران  /ش��ركت ها باید در سامانه ستاد ثبت
***نکته
سایت
باشدج به
می ب و
الف و
آورها ی
پاكت
بارگذاری
مناقص����ه و
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بارگذاری 10روز
درس��امانه به مدت
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http://setadiran.ir
نمایند.
مراجعه
الف،ب،ج)،ازدر
جهتپاكتهای (
ارس��ال
، 1400/10/28بهمهلت
1400/10/18درلغایت
پاكت ارزیابی كیفی قرارداده شود).
پاكتب و
اساسنامه در
آخرین تغییرات
بارگذاری اس��ناد
س��امانه
صورت عدم ورود
بذكر اس��ت
اساس��نامه 76و
-7تصویرهای تماس:
شماره
بازگش��ایی پاكت ه��ای ارزیابی
1400/11/10
پاكتس��اعت
س��امانه تا
076-33513275در پاك��ت ب و پاكت ارزیابی
ش��ركت(مناقصه گ��ر)
می ،گردد.
مورخنیز امتناع
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مبلغ
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بانک��ی
نامه
ضمانت
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و
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 1252431وج)
پاكتهای( الف ،ب
بازگشایی
تاریخ
باش��دو
1400/11/11می
مورخ
كیفی
شناسه آگهی
كیفی قرارداده شود.
در "
مدیرهطبق
هیات ریال
میلیون)
وچهار
چهارصد و سی
میلیارد
( 1.434.000.000یك
هرمزگانیك
منطقهارزیابی
تضامی��ن ،
(هریك از پاكت
ش��د.
خواهد
روابطاعام
متعاقب�� ًا
رییس
مدیرعامل و
نمونه وامضاء
آخرین
-8ارائه تاییدیه
فرآورده های نفتی
ملی پخش
شركت
عمومی
آیین نامه تضمین برای معامات دولتی " به ش��ماره /122402ت50659/
لفاف سربس��ته در مهلت و محل تعیین ش��ده همراه ب��ا نامه به دبیرخانه
م��ورخ  94/09/22به نام ش��ركت ملی پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی ایران
مناقصات این ش��ركت تحویل گردد ).ش��ایان ذكرا ست مناقصه به تعداد
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