1

بازدید تولیت آستان قدس رضوی از پروژههای عمرانی حرم مطهر

رواق

حجتاالسال م والمسلمین احمد مروی پروژههای عمرانی حرم امام رضا(ع) از جمله پروژه ساخت
رواق زیرسطحی صحن آزادی ،توسعه وضوخانههای حرم مطهر ،مرمت و کاشیکاریهای
صحن پیامبر اعظم(ص) و بافت پیرامون حریم رضوی را مورد بازدید قرار داد...

رفاه زائران در اولویت

قدس عوارض اقتصادی ورود بانکها به بنگاهداری را بررسی میکند

«مالسازی» با سوءاستفاده ازخلق پول
3

پنجشنبه30دی17 1400جمادی الثانی 20 1443ژانویه 2022سالسیوپنجم
شــماره 8 9727صفحــه 4صفحــهرواق ۴صفحــهویژهخراســان

قیمت در مشهد و شهرستانها  2000تومان  -تهران  3000تومان

30

شهادت
آتشنشانان در
حادثهپالسکو
(سال )1395

دی

رؤسای جمهور ایران و روسیه بر توسعه همهجانبه مناسبات تأکید کردند
رئیسی :خواهان برقراری
روابط راهبردی با اسنادی
در افق  20ساله هستیم
گفتوگو با غالمرضا طریقی
دبیراجرایی جایزه جالل
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«نگاهیدیگر»
به کتابهای نوآور

6

یحیی مشکالت مالی را
بهانه جداییکرده است

پیشنهاد گلگهر
به گل محمدی؟

یادداشتی از
احمدرضا مشرف

7

آسیبهای
یادداشت غیر وارداتی

  سوغات سفر رئیسی به مسکو چهخواهد بود؟
2

سخنگویکمیسیونتلفیق
خبر داد

صبر راهبردی
چین
در افغانستان

تعیین سازوکار
دریافت مالیات
از خانههای لوکس

8

2

جواد صبوحی

1410316

آستان قدس رضوی  -سازمان موقوفات ملک
شماره( 2000094575000018نوبت دوم)

آستان قدس رضوی  -سازمان موقوفات ملک

آگهی مناقصه شماره ( 1400-42نوبت اول)

• مناقصه گذار  :شركت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان
• نوع مناقصه  :عمومی یک مرحله ای
• موضوع مناقصه  :موضوع مناقصه عبارت است از خرید انواع یراق آالت بشرح جدول ذیل (تحویل در انبار خریدار )

,1410140ف

س��ازمان عمران و بازآفرینی دیدش��هری شهرداری س��بزوار درنظرداردمناقصه عمومی احداث پارک مسکن مهر
را ازطریق س��امانه ت��داركات الکترونیکی دول��ت برگزارنماید.كلی��ه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اس��ناد
تاارائه پیش��نهاد مناقصه گران وبازگش��ایی پاكت ها ازطریق درگاه س��امانه تداركات الکترونیکی دولت (ستاد)
به آدرس ( )www.setadiran.irانجام خواهد ش��د والزم اس��ت مناقصه گران در ص��ورت عدم عضویت قبلی،
مراحل ثبت نام در س��ایت مذكور ودریافت گواهی امضا الکترونیکی راجهت ش��ركت در مناقصه محقق س��ازند.
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه1400/10/23میباشد.
مهلت دریافت اسنادمناقصه1400/11/04 :
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد1400/11/14 :
زمان بازگشایی پاكت ها1400/11/16 :
مبلغ شركت درمناقصه 404/000/000 :ریال
عالقه مندان به ش��ركت در مناقصه می بایس��ت جهت ثب��ت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توكن)به ش��ماره
 02141934مركز پشتیبانی و راهبری سامانه تماس حاصل نمایند.
مهدی برزویی-سرپرست سازمان

ن

ت دوم
وب

(صرفه جویی در مصرف آب ،یعنی به اندازه مصرف کردن)

آگهی مناقصه عمومی

قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/10/29می باشد.
اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق
سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

ردیف

موضوع مناقصه

شماره فراخوان

مبلغ برآورد کار

1

ارزیابی کیفی با موضوع خرید  49دستگاه
سافت استارت در شهرهای استان

2000001446000157

3.650.000.000
(سه میلیارد وششصد وپنجاه میلیون ریال)

2

حمل تحویل ولوله اتصاالت پلی اتیلن به اقطار
63و75و90و110و160و 200میلیمتر در شهرهای
استان

2000001446000156

(5.000.000.000پنج میلیارد ریال)

زمانومهلتاسنادمناقصه:

الف  -مهلت دریافت اسناد مناقصه 1400/11/06:ب– مهلت تحویل پیشنهادها1400/11/24 :

1410413

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

,1410456ف

هزینهچاپآگهیبهنسبتبرعهدهبرنده/برندگانمناقصهخواهدبود.

آگهی مزایده

س�ازمان موقوف�ات ملک در نظ�ر دارد تع�داد  60راس جوانه پرواری هلش�تاین واحد
دامپروری سنگ بست خود را از طریق مزایده به فروش رساند .لذا از کلیه خریداران دام دعوت می شود جهت
دریافت اس�ناد مزایده به آدرس س�ایت  http://moghoofatemalek.irو http://tender.epf.irقسمت معامالت
(مزایدهها ) مراجعه نمایند  ،مهلت ارائه پیشنهادات ساعت  9مورخ 1400/11/06می باشد .جهت کسب اطالعات
بیشتر با تلفن  05138421523داخلی  226تماس حاصل فرمایید .

شركت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان

دوفقره مناقصه عمومی ارزیابی کیفی با موضوع خرید  49دستگاه
سافت استارت در شهرهای استان ،حمل تحویل ولوله اتصاالت
پلی اتیلن به اقطار 63و75و90و110و160و 200میلیمتر در شهرهای
استانبهشرحذیلازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکدولتبرگزارنماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی ،از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت

خراسان

آگهی فروش دام (جوانه پرواری هلشتاین) سازمان موقوفات ملک

آگهیمناقصهیکمرحلهایفراخوان

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
در نظر دارد

3

زخم
«شیخ جراح»
تازه شد
8

صفحه1

1410453

س�ازمان موقوف�ات مل�ک در نظ�ر دارد ف�روش دامه�ای زن�ده ح�ذف اضط�راری  ،دام و الش�ه
واحدهای دامپروری فریمان و چناران و س�نگ بس�ت خود را از طریق مزایده به فروش رس�اند .
لذا از کلیه خریداران دام دعوت می ش�ود جهت دریافت اس�ناد مزایده به آدرس س�ایت  http://moghoofatemalek.irو
 http://tender.epf.irقس�مت معام�الت (مزایده ها ) مراجعه نمایند  ،مهلت ارائه پیش�نهادات س�اعت  9م�ورخ 1400/11/05
می باش�د .جهت کس�ب اطالعات بیش�تر با تلفن  05138421523داخلی  226تماس حاصل فرمایید .

حق ویزیت
دقیقهای چند؟!

نانواییهای
اطراف حرم
افزایش مییابد

6

آگهی مزایده

آگهی فروش دام زنده حذفی اضطراری  ،دام و الشه سازمان موقوفات ملک

سکوت بیمهها همزمان با زمزمههای
افزایش تعرفههای پزشکی برای سال آینده

در راستای کاهش مشکالت
زائران و مجاوران در ایام نوروز

تخریب خانه یک فلسطینی
دیگر در قدس اشغالی

ردیف

شرح کاال

واحد

تعداد

1

کراس ارم  1/80جهت حائل (شبکه یکطرفه 20کیلو ولت )

اصله

1000

2

کراس ارم 2/40

اصله

6000

3

صفحه اتصال زمین 450*450*5

عدد

2000

4

تسمه بازوئی

عدد

4000

زمان  ,مهلت ,مبلغ و نحوه دریافت اسناد مناقصه:
متقاضیان م��ی توانند ازتاریخ  1400/11/02لغایت  1400/11/06به
سامانه الکترونیکی تداركات دولت به آدرس www.setadiran.ir
مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
اطالعات تماس مناقصه گذار :
تلف��ن  054-31137340و  31137348فکس 054-31137050
پیام كوتاه 9307280200
پست الکترونیک sbepdc@gmail.com :
وب www.sbepdc.ir :
مبلغ و نوع تضمین ش��ركت در مناقصه :ضمانتنامه بانکی یا واریز
مبلغ  1,874,000,000ریال به حس��اب جاری 103403815002بانک
صادرات ش��عبه برق زاهدان بنام س��ایر در آمدها شركت توزیع
نیروی برق سیستان وبلوچستان
زمان و محل تحویل تضمین شركت در فرایند كار :
پیشنهاددهندگان می بایست ضمن بارگذاری تصاویر كلیه مدارک
پاكات (الف,ب و ج ) در سامانه الکترونیکی دولت تا ساعت  15روز
یکش��نبه مورخ  1400/11/17نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق
ش��رایط درج ش��ده در اس��ناد مناقصه در پاكات الک و مهر شده تا
مهلت تعیین شده فوق به دبیرخانه شركت آدرس نشانی زاهدان
خیابان دانش��گاه حدفاصل دانشگاه  37و  39شركت توزیع نیروی
ب��رق سیس��تان و بلوچس��تان اقدام نماین��د .الزم به ذك��ر تمامی
فرآیند مناقصه از طریق سامانه تداركات دولت صورت می پذیرد.
تاریخ و محل بازگشایی پاكات  :پیشنهادات ارائه شده در سامانه
تداركات دولت در س��اعت  10:30روز دو شنبه مورخ 1400/11/18

در سالن كنفرانس شركت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان
گشایش خواهد شد.
در ضمن مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه
تداركات دولت می بایس��ت به س��ایت یاد شده مراجعه و نسبت
به ثبت ن��ام و دریافت امض��اء الکترونیکی اق��دام نمایند جهت
اطالعات بیش��تر در این خصوص می توانید با ش��ماره تلفن
 021-41934تماس حاصل فرمایید.
مدت قرارداد  4 :ماه
متقاضیان می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت معامالت
صنعت برق به نش��انی  Tender.tavanir.org.irیا س��ایت شركت
توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان به نشانی www.sbepdc.ir
همچنین پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir
مراجع��ه فرماین��د .بدیه��ی اس��ت ای��ن ش��ركت در رد ی��ا قبول
پیش��نهادات مختار اس��ت  «.س��ایر اطالعات و جزئی��ات مربوط در
اسناد مناقصه مندرج است ».
ب��ه پیش��نهاداتی كه فاقد س��پرده ی��ا امضاء  ،مش��روط ومخدوش
و س��پرده ه��ای كمتراز می��زان مق��رر  ،چك ش��خصی و نظایرآن و
پیش��نهادهایی كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود
مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
در ضم��ن ارائ��ه گواهی های مطابقت با اس��تاندارد تولید كاالهای
تخصص��ی صنع��ت ب��رق از ش��ركت توانیر ب��رای كااله��ای موضوع
مناقصه الزامی است.

امور تداركات و قراردادها
شركت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان

پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

دیپلماسی اوراسیایی

پوتین  :حمایت ایران و روسیه
به عبور از تهدیدهای تروریستی
در خاک سوریه کمک کردهاست

