فرا رسیدن سالروز شهادت دخت نبی اکرم  ، aحضرت فاطمه زهرا  hرا تسلیت میگوییم.
گفتوگوی قدس با پدر دیوید اسمیت ،کشیش کلیسای ترینیتی استرالیا

5

نقشمسجدوکلیسادرصلحجهانی

با حذف اسم و تصویر سردار سلیمانی
در اینستاگرام بار دیگر استفاده ابزاری غرب
از «حقوق بشر» خودنمایی کرد

چهارشنبه15دی2 1400جمادی الثانی  5 1443ژانویه 2022سالسیوپنجم
شــماره 8 9715صفحــه 4صفحــهرواق ۴صفحــهویژهخراســان

قیمت در مشهد و شهرستانها  2000تومان  -تهران  3000تومان
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شهادت تیمسار
منصورستاری
در سال 1373

دی

پرونده شهادت حضرت زهرا h

حجتاالسالم ماندگاری

از نام قاسم
وحشت دارند

اق ــدام اپلیکیشن اینستاگرام در حذف
تصاویر حــاج قاسم سلیمانی آن هم در
ایــام گرامیداشت ایــن شهید بــزرگــوار ،با
واکنشهای بسیاری از سوی کاربران فضای
مجازی و مقامات کشورمان روب ـهرو شد؛

2

در گفتوگو با قدس مطرح کرد

درسهای
انقالب فاطمی
2

همزمان با ایام فاطمیه

« قدس» میهمان ویژه داشت

مسافری گمنام
از عملیات رمضان

رویهای که اوج خباثث غرب و سوءاستفاده
ابـ ــزاری آنه ــا از مقوله حــقــوق بشر را بر
همگان آشکار میسازد .بر این اساس روز
گذشته وزیر ارتباطات به سانسور محتوای
منتشرشده از سوی کاربران ایرانی...

1

درباره تاریخ شعر فاطمی

خون گریه کرد
چشم خدا
در عزا تو را
4

پوستاندازی صمت
گپی با مجید خدایی ،بازیگر
نقشتختی درمستند «شهسوار»

شیر ،مرده بود
قبل از آنکه بمیرد

6

گزارش

برخورد با احتکار و ترک فعل
مسئوالن بازار خودرو

2

ارادهای برای برخورد با دالالن پرنده فروش
در فریدونکنار و اهواز نیست

جوالن مافیا در بازار پرندگان

جای خالی
رمانی خواندنی
براساس زندگی
ریحانهالنبی h

3

ضربه مالیم
مغزی2
8

نگاهی به نقش سردار سلیمانی
در تقویت دفاعی منطقه
به سود مقاومت

2

از سنگ
تا موشک

خانه طراحان انقالب اسالمی

7

سخنگوی دستگاه قضا از صدور
احکام سهپرونده اقتصادیخبرداد

2

1409885

,1409738ف

,1409792ف

موض��وع تجدی��د مناقص��ه :تهی��ه مصال��ح  ،نص��ب 20
دستگاه الكتروپمپ  ،ساخت و نصب اسلوپ تانك به همراه لوله كشی در
تاسیسات تخلیه مخزنداران ریلی انبار نفت شهیدرجایی
تاریخ مهلت ونشانی محل دریافت تحویل اسناد مناقصه:
پس از انت���شارآگه���ی در روزنامه كلیه مناق���صه گران ب������رای دریافت
كامل اس�������ناد مناقص����ه و بارگذاری پاكت ها ی الف و ب و ج به سایت
 http://setadiran.irمراجعه نمایند.
شماره های تماس 76 :و 076-33513275
-1ن��وع و مبل��غ تضمین فراین��د ارج��اع كار :ضمانت نامه بانك��ی به مبلغ
( 1.434.000.000یك میلیارد و چهارصد و سی وچهار میلیون) ریال طبق "
آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی " به ش��ماره /122402ت50659/
م��ورخ  94/09/22به نام ش��ركت ملی پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی ایران
منطقه هرمزگان .
-2مبلغ برآورد  28.675.640.289ریال .
-3مدت اجرای كار  180روز ( 6ماه) می باشد .
-4دارای حداقل سابقه كاری مرتبط .
-5دارابودن گواهینامه تاییدصالحیت ایمنی وگواهینامه تعیین صالحیت
كار از اداره كل تع��اون وكارورف��اه اجتماع��ی اس��تان هرم��زگان (.تصویر
گواهینامه ها درهردو پاكت ب و پاكت ارزیابی كیفی قرارداده شود).
-6ارائ��ه آگهی مربوط به ش��خص یا اش��خاصی كه طبق آخری��ن تغییرات
درروزنامه رسمی مجاز به امضاء اسناد تعهد آور شركت می باشد (.تصویر
آخرین تغییرات اساسنامه در پاكتب و پاكت ارزیابی كیفی قرارداده شود).
-7تصویر اساس��نامه ش��ركت(مناقصه گ��ر) در پاك��ت ب و پاكت ارزیابی
كیفی قرارداده شود.
-8ارائه تاییدیه آخرین نمونه امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در

سوگواریهنرمندانه
در گالری «ماه»
4

شرکت زرین زعفران مشرق زمین(سهامی خاص)

شرح در صفحه 4

1409809

فراخوان

آگهی تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای با ارزیابی كیفی به شماره شناسه 1252431
نوبت دوم شماره فراخوان 2000092868000053 :
نام دستگاه مناقصه گذار :شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان

پاكت ب و پاكت ارزیابی كیفی.
-9اح��راز امتی��از حداقل 60براس��اس معیارهای توانمندیهای بهداش��تی
وزیست محیطی ( )HSEالزامی می باشد .و ارزیابی كیفی در این مناقصه
س��اده بوده و داش��تن دو قراردادمش��ابه در ح��د معام��الت كالن با ارائه
مستندات كافی می باشد .
-10توزیع اسناد پس از انتشار آگهی نوبت دوم به مدت  10روز از تاریخ
 1400/10/18لغایت  ، 1400/10/28مهلت ارس��ال پاكتهای ( الف،ب،ج ) در
س��امانه تا س��اعت  14مورخ  ، 1400/11/10بازگش��ایی پاكت ه��ای ارزیابی
كیفی مورخ 1400/11/11می باش��دو تاریخ بازگشایی پاكتهای( الف ،ب وج)
متعاقب�� ًا اعالم خواهد ش��د( .هریك از پاكت های تضامی��ن  ،ارزیابی یك
لفاف سربس��ته در مهلت و محل تعیین ش��ده همراه ب��ا نامه به دبیرخانه
مناقصات این ش��ركت تحویل گردد ).ش��ایان ذكرا ست مناقصه به تعداد
پاكت دریافتی برگزار می گردد.
-11تذكرمهم :پس از طی مراحل قانونی  ،پاكات الف  ،ب وج مناقصه گرانی
مفتوحخواهدشدكهحداقلامتیازالزم درارزیابی  HSEراكسبكردهباشند.
-12به پیش��نهادهای فاقدامضاء ،مشروط،مخدوش وهمچنین پیشنهاداتی
ك��ه پ��س از مهل��ت مق��رر درفراخ��وان واص��ل گ��ردد ترتی��ب اث��ر داده
نخواهد ش��د .ارقام ب��ه ریال و حروف  /ع��دد درج و فاقد خط خوردگی /
الك گرفتگی  ...باشد .
***نكته مهم تمامی مناقصه گران  /ش��ركت ها باید در سامانه ستاد ثبت
ن��ام و كلی��ه پاكات الف و ب و ج خود را درس��امانه بارگذاری نموده  ،الزم
بذكر اس��ت در صورت عدم ورود به س��امانه جهت بارگذاری اس��ناد  ،از
دریافت پاكت فیزیكی آنها نیز امتناع می گردد.
شناسه آگهی 1252431
روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان

,1409844ف

آستان قدس رضوی در نظر دارد نسبت به خرید  1دستگاه سرور از طریق
مناقصه عمومی به شرح مقادیر مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید.
جه�ت مش�اهده ش�رایط خری�د و دری�ا ت اس�ناد مذک�ور ب�ه نش�انی
 http://dev.razavi.irبخ�ش مناقصات مراجعه وحداکثر تا س�اعت 13:30
روز یکش�نبه مورخ  1400 / 10 / 26نس�بت به تحویل پیش�نهادات تکمیل
ش�ده و نمونه ها و مدارک مطابق ش�رایط اعالم ش�ده به آدرس :مش�هد
مق�دس حرم مطهرامام رضا (ع) صحن پیامب�ر اعظم حضرت محمد(ص)
باب الکاظم دبیرخانه حرم مطهر اقدام نمایید.
ضمن ًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
شماره تماس  051 - 32003310و 051 - 32003793
آستان قدس رضوی

رواق

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

مناقصه خرید یک دستگاه سرور

شركت ملی پخش فرآورده های
نفتی ایران
منطقه هرمزگان

خراسان

یادداشتی از محمد کاظم کاظمی

آیا اصالحات ساختاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت
میتواند منجر به حکمرانی هوشمند شود؟

حمله به پایگاه عیناالسد
با پهپادهای انتحاری همزمان
با سقوط بالگرد صهیونیستی

رواق

مناقصه عمومی ( نوبت دوم)

توج��ه :اع��الم آمادگی جهت ش��ركت در ای��ن مناقصه صرف ًا
بص��ورت الكترونیكی(توك��ن) و از طریق س��امانه س��تاد به
نشانی  www.setadIran.irمی باشد.
مناقص��ه عمومی ی��ک مرح�له ای ش��ماره م م 00/0233/مربوط ب��ه انجام خدمات
پش��تیبانی نی��روی انس��انی م��ورد نی��از ح��وزه مقاومت بس��یج ش��هید تندگویان
(وزارت نف��ت جن��وب) براس��اس طرح طبق��ه بندی مش��اغل (گروه  6تع��داد  1نفر
گ��روه  10تع��داد  3نفر گروه 12تع��داد  13نفر گروه  13تعداد  5نف��ر جمع ًا  22نفر)
الف -شرح مختصر خدمات :انجام خدمات پشتیبانی نیروی انسانی مورد نیاز حوزه
مقاومت بس��یج ش��هید تندگویان (وزارت نفت جنوب) براس��اس طرح طبقه بندی
مش��اغل (گ��روه  6تعداد  1نفر گروه  10تعداد  3نفر گ��روه 12تعداد  13نفر گروه 13
تعداد  5نفر جمع ًا  22نفر)
ب -مح��ل اجرای خدمات و مدت انجام كار :محل اجرای خدمات در مناطق مورد نیاز
در اهواز و حومه و سایر حوزه های فعالیت شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب و مدت
انجام آن 12م�اه می باشد.
ج -برآورد كارفرما :برآورد كارفرما جهت انجام خدمات 48,043,209,264/-ریال
می باشد.
د-شرایط مناقصه گران متقاضی
 داشتن ظرفیت آزاد(تعدادی و ریالی) در رشته مربوطه داش��تن گواهینام��ه تعیی��ن صالحی��ت از اداره كل تع��اون ،كار و رف��اه اجتماعیدرتعیینبرندهمناقصهودرشرایطبرابر،اولویتباشركتهایبومیاستانیمیباشد.داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعی-توانایی ارائه تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار به مبلغ 2,402,160,463/-ریال
كه بایستی به یكی از دو صورت زیر ارائه گردد:
الف :ارائ�ه رس��ید وج�ه ص�ادره از س�وی حسابداری كارف�رما مبنی ب�ر واریز مبل�غ
ف���وق ال�ذكربه ش��ماره حس��اب  IR940100004001111604022067نزد بانک مركزی
جمهوری اس��المی ایران شعبه مركزی جمهوری اسالمی ایران  -اهوازكد  0حساب -
بنام شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب
ب :ارائه ضمانتنامه بانكی به میزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا برای
م��دت (90روز) معتب��ر بوده وپس از آن نیز با اعالم كارفرم��ا برای مدت ( 90روز)
دیگر قابل تمدید باشد.
 توانای��ی  %10مبل��غ پیم��ان (در ص��ورت برن��ده ش��دن ) بعنوان تضمی��ن انجامتعهدات -ارائه یك نس��خه تأیید ش��ده از صورتهای مالی حسابرس��ی ش��ده توسط
سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامیست.

مناقص��ه گر جهت تحویل تضمین ش��ركت در فرآیند ارج��اع كار عالوه بر بارگذاری
تصوی��ر تضمین از طریق س��امانه الزم اس��ت بصورت حضوری به دفتر كمیس��یون
مناقصات در اهواز ،كوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان ،واقع در روبروی بلوک دو،
ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.
ه�-محل و مهلت دریافت مدارک مناقصه گران:
از كلی��ه متقاض�یان واجد ش��رایط دع�وت بهعمل میآید ظ��رف مهلت مقرر در این
فراخوان جهت دریافت اس��ناد و اعالم آمادگی از طریق س��امانه س��تاد و به نشانی
 www.setadIran.irمراجع��ه نمایند تا ارزیابیه��ای الزم وفق آییننامه اجرایی
بن��د ج ماده  12قان��ون برگزاری مناقصات(ارزیابی س��اده)بر روی مدارك ارس��الی
مناقصه گران بهعمل آید.
 -1مهلت اعالم آمادگی :بصورت الكترونیكی (غیر حضوری و) از ساعت  8:00تاریخ
1400/10/15لغایت ساعت  19:00تاریخ 1400/10/20
 -2مبلغ خرید اس��ناد و شماره حساب :واریز مب�لغ 1,428,000ریال از طریق درگاه
موجود در سامانه به نشانی .www.setadIran.ir
محل ،زمان تحویل و گشایش پیشنهادها :
متقاضیان مكلفند پیش��نهادات خود را حداكثر تا س��اعت 14:00روز یكشنبه مورخ
 1400/11/03به صورت الكترونیكی و از طریق س��امانه س��تاد تسلیم نمایند .ضمن َا
پیش��نهادات در س��اعت  08:00روزدوش��نبه مورخ  1400/11/04گشایش و قرائت
خواهد ش��د و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و كارت شناس��ایی معتبر
بالمانع است.
همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الكترونیكی تصویر تضمین شركت
در فرایند ارجاع كار در س��امانه تا س��اعت 14:00روز یكش��نبه مورخ1400/11/03
اص��ل تضمی��ن مذكور را به ص��ورت فیزیكی به كمیس��یون مناقصات ش��ركت ملی
مناط��ق نفتخیز جن��وب در آدرس :اهواز -كوی فدائیان اس��الم مجتمع تندگویان،
واقع در روبروی بلوک دو ،ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند.
همزم��ان ارائ��ه معرف��ی نامه و كارت مل��ی ب��رای متقاضیان ش��ركت در مناقصه و
نمایندگان شركتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذكر :حس��ب مورد ارائه یك نس��خه اصلی از اساس��نامه ش��ركتها ،آگهی تاسیس،
آخرین تغییرات ثبتی و هرگونه گواهی مبنی بر واجد ش��رایط بودن ش��ركت مطابق
با مفاد آگهی الزامی می باشد.
شناسه آگهی 1252404

امور حقوقی و قراردادها  -شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب

