۴

همایش بینالمللی اوقات فراغت آغاز به کارکرد

رواق

به همت دانشگاه بینالمللی امام رضا(ع) افتتاحیه دومین همایش ملی و
نخستین همایش بینالمللی اوقات فراغت برگزار شد .این مراسم دیروز با
حضور دکتر مرتضی رجوعی؛ رئیس دانشگاه بینالمللی امام رضا(ع)...

پیش به سوی شور و نشاط اجتماعی

تأکید رهبر انقالب به فعاالن حوزه جمعیت مبنی بر اهمیت فرهنگ سازی در کنار تدابیر قانونی برای افزایش نسل

مأموریت نجات ایرانآینده

۲

۲

پنجشنبه ۲۹اردیبهشت۱۷ 1401شــوال ۱۹ 1443می 2022سالسیوپنجم
شــماره 8 ۹۸۱۰صفحــه 4صفحــه رواق ۴صفحــهویژه خراســان

پروژه آمریکایی
کاهشجمعیت ایران

قیمت در مشهد و تهران  3000تومان  -سایر نقاط کشور  2000تومان

۲۹

رحلت
اباصلت هروی
خادم رضوی
( ۲۳۶قمری)

اردیبهشت

سامانه
نظارت مردمی
ازهفته آینده
فعال میشود
وزیر ارشاد در گفتوگو با قدس:

حسین محمدی اصل 2

همه گرایشها
در نمایشگاه کتاب
حضور دارند

۴

نگاهی نو به
پنجره طالیی جمعیت
زینب اصغریان رواق 2

چرا ازدواج
میکنید؟

پس از سالها مخالفت سوئد
و فنالند با ترکیه حاال
عضویت این دو کشور در ناتو
منوط به موافقت آنکاراست

۸

اکرم شاهد 6

خطر تبدیل مدارس
به سرای سالمندان!

دباغخانه اردوغان
«قلق» ضمیمه
پنجشنبههای روزنامه قدس

فقط  6سال تا سیاهچاله جمعیت فاصله داریم

6

29اردیبهشتماه
1401
شمارهسیوششم
ضمیمهپنجشـنبههایروزنـامهقدس

شماره
قرعه
این
معما

27۳۰۰1

5

گفتوگو

۲

کدام مربع دقیق ًا از تصویر باال برداشته شده است؟!

بقیه مربعها اختالف بسیارکوچکی با تصویر باال دارند.

فرامرز عامل بردبار-آرشیو قدس

۴

علم و فناوری ،حوزه
قدرتسازی است

سوم خرداد ،سالروز آزادسازی خرمشهر گرامیباد

خالق خندان
عروسکها

تیزبین

درباره محبوبیت ایرج
طهماسب و برنامههایش

رئیس سازمان انرژی اتمی
در نشست تخصصی مبنا:

متـوسط

 15دقیقه

فرصت آزمون و خطا
در اقتصاد نداریم
وحید شقاقی شهری

۱

2

3

4

 ۱۶هزینههنگفتچنددههزارپیامکدرهفته!

 ۵سومینقانونحلقهها

 4راهیسادهبرایافزایشمهارتتفکر
 ۱3گزارشتصویریچهارمینجشنوارهکیدوکو

صفحه1
ن

«آگهی ارزیابی کیفی»

جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده به شرح
ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید .کلیه مراحل
برگزاری فراخوان مناقصه از دریافت وتحویل اسناد مناقصه تا ارسال
دعوتنامه  ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک 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 فراخوان در سامانه1401/02/29می باشد.
اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق
سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

ت دوم
وب

ت اول
وب

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

ن

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

دوفقره مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده طرح آبرسانی به مشهد ریزه
وسرخسرا شهرستان تایباد-طرح آبرسانی روستاهای طویل وپوشان شهرستان
گلبهاربه شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی ،از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد والزم
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور
ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

(( مراقب آلوده نکردن آب های زیر زمینی باشیم))

(( مراقب هدر رفت بیهوده در کولر های آبی باشیم))

فراخوان مناقصه عمومی

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه  1401/02/28می باشد.
اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند مناقصه و ارسال
دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

ردیف

موضوع مناقصه

شماره فراخوان

مبلغ برآورد کار

تضمین

ردیف

موضوع مناقصه

شماره فراخوان

مبلغ برآورد کار

مبلغ نضمین فرایند اجرای کار

1

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی
ساده طرح آبرسانی به مشهد ریزه
وسرخسراشهرستانتایباد

20010014460000043

(19.196.007.829نوزده میلیارد ویکصد
ونود وشش میلیون وهفت هزار وهشتصد
وبیست ونه ریال)

(959.900.000نهصد
وپنجاه ونه میلیون
ونهصد هزار ریال)

1

تجهیز چاه و خط انتقال
چاه های کت -
شهرستانرشتخوار

2001001446000035

 34.496.963.398ریال سی و چهار میلیارد و
چهارصد و نود و شش میلیون و نهصد و شصت و
سه هزار و سیصد و نود و هشت ریال

1.725.000.000ریال ،
یک میلیارد و هفتصد و
بیست و پنج میلیون ریال

2

مناقصه عمومی یک مرحله ای با
ارزیابی ساده طرح آبرسانی روستاهای
طویل وپوشان شهرستان گلبهار

20010014460000042

(13.066.732.126سیزده میلیارد وشصت
وشش میلیون وهفتصد وسی ودو هزار
ویکصد وبیست و شش ریال)

(654.000.000ششصد
وپنجاهوچهارمیلیونریال)

2

طرحآبرسانیمجتمع
روستاییمهر(.روستای
بهانگر)-شهرستانداورزن

2001001446000036

16.637.091.706ریال
شانزده میلیارد و ششصد و سی و هفت
میلیون و نود یک هزار و هفتصد و شش ریال

832.000.000ریال  ،هشتصد
و سی و دو میلیون ریال

40102275

40102239

زمانومهلتاوراقمناقصه:
الف  -مهلت دریافت اسنادمناقصه 1401/03/04:ب– مهلت تحویل اسناد مناقصه1401/03/16 :
هزینهچاپ دونوبتآگهیبهنسبت برعهدهبرندگانمناقصهمیباشد.

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

زمانومهلتاسنادمناقصه :الف-مهلتدریافتاسنادمناقصه1401/03/07:
ب-مهلتتحویلپیشنهادها1401/03/21 :
هزینه چاپ دو نوبت آگهی به نسبت  ،بر عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی -نوبت اول
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
ازپیمانکاراندارایگواهینامهصالحیتبرایدریافتاسنادمناقصهبامشخصاتذیلدعوتبعملمیآورد.

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

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای(فشرده)
خرید لپ تاپ  ،رایانه و دستگاههای جانبی  -نوبت دوم
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
استان سیستان و بلوچستان

ردیف

موضوع مناقصه

مدت
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

دستگاه نظارت

رشته گروه
پیمانکار

محل دریافت
اسناد

1

اجرای کامل
(فوندانسیون و
ستونهای طبقه همکف
تا تراز زیر سقف
مرکز فنی و حرفه ای
شهرستان چابهار

2ماه

14،۳84،485،۷88

اداره کل
آموزش فنی و
حرفه ای استان
سوب

ابنیه و
تاسیسات

سامانه تدارکات
الکترونیک
دولت قسمت
مناقصات

اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان مازندران در نظر داد

ب�ا رعایت قانون برگ�زاری مناقصات و آئین نامه های مربوطه،مناقصات دو مرحلهای لپ تاپ ،رایانه و دس�تگاههای جانبی از محل
طرح های تملک داراییهای س�رمایهای جهت اس�تفاده در سطح استان برگزار نماید .لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط و تولید
وتامین کنندگان ذیصالح که امکانات الزم و صالحیت و سوابق اجرایی و تخصصی مورد بحث را دارا میباشند دعوت بعمل میآید
با توجه به ش�رایط عمومی و اختصاصی مندرج در اس�ناد جهت دریافت اس�ناد مناقصه از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی
دولت (س�تاد) اقدام نمایند .توضیح اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اطالعات و اس�ناد مناقصه عمومی،تحویل اسناد و
مدارک،ارس�ال دعوتنامه ،ارائه پیش�نهاد مناقصهگران و بازگش�ایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را در جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

/1405643ف

مناقصه گران میتوانند از تاریخ  ۱۴۰۱/۰۲/۳۰الی  ۱۴۰۱/۰۳/۰۳اس����ناد مناقصه را از س����امانه ستاد الکترونیک دولت
دریافت و تا ساعت  ۱۴مورخ  ۱۴۰۱/۰۳/۱۲تکمیل و عالوه بر تحویل فیزیکی ( تنها پاکت الف) به دبیرخانه اداره کل
آموزش فنی و حرفه ای ،در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.
در صورت مشاوره و ارتباط با کارشناس حوزه فنی با شماره تلفن  ۰۹۱۵۳۴۰۸۷۳۱و  ۰۹۱۵۵۴۳۴۳۲۲تماس حاصل
م الف ۱۷۱:شناسه آگهی۱۳۲۰۲۲۲:
نمایید.

ردیف

عنوان کاال

مبلغ برآورد (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ریال)

1

لپ تاپ  ،رایانه و دستگاههای جانبی

125,000,000,000

6,250,000,000

40102241

تاریخ انتشار آگهی نوبت اول مورخ  1401/02/28میباشد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم مورخ  1401/02/29میباشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه  :ساعت  19تاریخ 1401/03/01
مهلت تحویل اسناد مناقصه تکمیل شده و ارائه پیشنهادها  :تا ساعت  13مورخ 1401/03/16
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  8:30مورخ 1401/03/17
مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه پس از تاریخ بازگشایی پیشنهادها
اطالعات تماس دستگاه دستگاه مناقصه گذار:آدرس :ساری � میدان امام خمینی -بلوار دانشگاه -اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز
مدارس استان مازندران  .کد پستی 4815884933 :تلفن واحد قراردادها01133360568 :

اداره کل نوسازی  ،توسعه و تجهیز مدارس استان مازندران

