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پای صحبت حجتاالسالم محمدجواد زمانی ،شاعرآیینی در حالوهوای چهارشنبههای امام رضایی

دیگر غریب نیستیای آشناترین...

رواق

قدس ابعاد سفر وزیر صنعت ،معدن و تجارت را
در رأس هیئتی اقتصادی به سوریه بررسی میکند

«صمت» دمشق

چهارشنبه 10آذر 25 1400ربیعالثانی  1 1443دسامبر 2021سالسیوچهارم
شــماره 8 9685صفحــه 4صفحــهرواق ۴صفحــهویژهخراســان

سفر چــنــدروزه وزیــر صمت کشورمان به سوریه در
حالی صورت میگیرد که کارشناسان اقتصادی بر نبود
تناسب میان ابعاد روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور
تأکید دارند و خواستار بهکارگیری روابط سیاسی در
مسیر توسعه اقتصادی کشور هستند .گرچه روابط
سیاسی میان تهران و دمشق مطلوب عنوان میشود
امــا آمارها و میزان تبادالت تجاری ،حاکی از سطح
پایین مراودات اقتصادی است .مسئلهای که سیدرضا
فاطمی امین ،وزیر صمت نیز در مصاحبهاش به آن
اشــارهکــرده و گفته اســت« :هــدف از سفر به سوریه،

قیمت در مشهد و شهرستانها  2000تومان  -تهران  3000تومان
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درگذشت
ابوالفضل
زرویی نصرآباد
شاعرطنزپرداز
در سال 1397

آذر

درباره دوران تبعید  9ساله شهید مدرس
که به شهادت مظلومانهاش انجامید

تهای
مجاهد 
وکیل اول تهران
در خراسان

گسترش روابــط اقتصادی در بخشهای مختلف با
سوریه است .نخستین نکتهای که ما بر آن متمرکز
خواهیم شد متعادل کردن تراز تجاری دو کشور است؛
قطعا ًسوریه با مشکالتی جدی در زمینه اقتصادی
مواجه است و شاید صادرات یکطرفه تصوری عملی
نباشد بنابراین نکته کلیدی اینجاست کــه روابــط
اقتصادی متعادلی ایجاد کنیم که دو طرف از آن نفع
ببرند» .البته علیرضا پیمانپاک ،رئیس کل سازمان
توسعه تجارت ایران با اشاره به هیئت بلندپایه اعزامی
به سوریه گفته است در این سفر...

3
«باربادوس»قدیمی ترین مستعمره انگلیس رسما ًاز این کشور جدا شد

خروج از زیر بلیت ملکه
8

همزمان با قدردانی
از منصور انوری

برگزیدگان جایزه ادبی
اندرزگو معرفی شدند
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گفتوگو

گفتوگو با محمد فیلی
و آتش تقیپور به بهانه انتشار
عکسی از فرامرز صدیقی

باقری پس از نشست افتتاحیه
کمیسیون مشترک برجام:

خوشبینهستیم
اما سادهاندیش نه!

هنرمندان
پیشکسوت
در زمانه عسرت
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حملهسایبری به صهیونیستها
ادامه خواهد داشت
هادی عیسی دلول

4

رونمایی از قدیمیترین اسناد
درباره شهید مدرس در کاشمر

دردسرهای اجرای
یک مصوبه برای
کارخانههای آرد
3

جدول با جایزه ویژه سالگرد
شهادت شهیدمدرس

خراسان

مناقصه عمومی خرید  450متر کفپوش الستیکی

(نوبت اول)

1408409ف

آخرین مهلت بارگزاری پیشللنهادات فنی /مالی در سللامانه ستاد  :پس از ارزیابی
كیفی مناقصه گران ،مسللتندات دریافت پیشللنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی
از طریق سللامانه سللتاد ارسللال می گردد.
آدرس مناقصه گزار  :اسللتان بوشللهر -شهرسللتان عسلللویه -شللركت مجتمع گاز
پللارس جنوبی -سللاختمان اداری مركزی سللتاد -مدیریت بازرگانللی-اداره خرید-
گروه خرید شللیمیایی.
بدیهی اسللت كلیه فرآینللد برگزاری مناقصلله الکترونیکی از طریق درگاه سللامانه
تداركات الکترونیکی دولت (سللامانه سللتاد) به نشللانیWWW.SETADIRAN.IR :
انجام می پذیرد وبه پیشللنهاد های خارج از سللامانه سللتاد هیچگونلله ترتیب اثری
داده نخواهد شللد و مناقصه گران بایسللتی نسللبت به ثبت نام در سللامانه ستاد و
دریافللتگواهللیامضللاءالکترونیکللیاقللدامنماینللد.
مناقصه گران می توانند جهت كسللب اطاعات بیشللتر به سللایت WWW.SPGC.IR
مراجعه و یا با شللماره تلفنهای  07731312244- 2248تماس حاصل فرمایند.
شناسلله آگهی 1232728

1408363

شللركت مجتمع گاز پللارس جنوبی در نظر دارد اقللام مورد نیاز خود
را بللا شللرایط ذیل بصورت برگللزاری مناقصة عمومی دو مرحله ای از طریق سللامانه
تداركات الکترونیکی دولت (سللامانه سللتاد) تامین نماید:
شللماره فراخوان در سللامانه سللتاد ایران 2000093498000282 :
شللماره مناقصه و تقاضا  :تقاضای  0040014مناقصه شللماره 00/001
موضللوع مناقصه /شللرح مختصر اقام درخواسللتی :خریللد  700/000كیلوگرم ماده
شللیمیایی ACTIVATED CARBON
مبلغ تضمین شللركت در فرایند ارجاع كار 13/000/000/000 :ریال
نللوع تضمین شللركت درفرایند ارجللاع كار  :تضمین شللركت در فراینللد ارجاع كار
بصللورت یکللی از تضامیللن قابل قبول وفللق آیین ناملله تضمین شللماره /123402
ت 50659ه مورخ  94/09/22هیات وزیران می باشللد.
مبلغ برآوردی مناقصه :به میزان  1/827/871یورو معادل  454/929/620/000ریال
آخرین مهلت دریافت اسللناد ارزیابی كیفی در سللامانه ستاد  :ده ( )10روز پس از
درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعان عمومی سللامانه سللتاد ایران می باشللد.
آخریللن مهلت بارگذاری و ارسللال مسللتندات ارزیابی كیفی (رزومه) در سللامانه
سللتاد :ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسللناد می باشللد.

آیا فشار جهاد کشاورزی
روی واحدهای فروشنده سبوس
قانونی است؟

تصفیه فاضاب  ،حیات مجدد آب است.

تمدید آگهی شناسایی تامینکننده مالی

1408399ف

,1408314ک

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

رجوع به صفحه 8

آستان قدس رضوی

آگهی مزایده اجاره شماره ( 5000090892000007شماره مزایده مرجع )108

روابط عمومی شللركت مجتمع گاز پارس جنوبی

طرح احداث تصفیهخانه فاضالب در شهر مشهد با استفاده از تسهیالت مالی در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصالح ماده
( )56قانون الحاق
شرکت آب و فاضالب مشهد برای احداث تصفیهخانه فاضالب در شهر مشهد با استفاده از تسهیالت مالی در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده واحده
قانون اصالح ماده ( )56قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوبه شماره / 69454ت50913هـ مورخ 93/6/20
هیأت وزیران) ،نسبت به شناسایی تامینکنندگان مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح ،اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ،بانکها و سایر
موسسات اعتباری مالی و پولی (در قالب عقود اسالمی در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب  )1362/6/8با شرایط زیر دعوت به عمل میآورد:
•موضوع فراخوان :شناسایی تامینکننده منابع مالی برای احداث تصفیهخانه فاضالب در شهر مشهد به ظرفیت  46،500مترمکعب در شبانه
روز با فرآیند پیشرفته  A2Oبا استفاده از تسهیالت اجرایی ماده 56
•محل اجرای کار :استان خراسان رضوی -شهر مشهد
•مدت انجام پروژه :دوره احداث دو ( )2سال
•کارفرما و دستگاه اجرایی :شرکت آب و فاضالب مشهد
 -1هزینه اجرای پروژه برمبنای برآورد اولیه سه هزار و پانصد و پنجاه و دو میلیارد و ششصد میلیون ( )3،552،600،000،000ریال ،که باید در
طول  24ماه (دو سال) متناسب با پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه (با تایید دستگاه اجرایی) از طرف تامین کننده مالی تامین شود .مطابق
ماده  3آئین نامه فوقاالشاره ،مبلغ تسهیالت مالی برابر با مجموع مانده مبلغ پیمان به عالوه تعدیل متعلقه میباشد .الزم به توضیح است
که کل مبلغ آورده تأمین کننده مالی (تسهیالت مورد نیاز) با احتساب تعدیل ،بیمه و مالیات حدود چهار هزار و نهصد و سیزده میلیارد و
پانصد و شانزده میلیون ( )4،913،516،000،000ریال برآورد گردیده است.
 -2بازپرداخت تسهیالت دریافتی :اصل و سود تسهیالت با شش ( )6ماه تنفس بعد از تحویل موقت پروژه ،طی مدت پنج ( )5سال و در تعداد
ده ( )10قسط شش ماهه ،مساوی و متوالی ،توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و بازپرداخت می شود.
 -3محاسبه سود ،دریافت و بازپرداخت تسهیالت در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب  1362و اصالحات بعدی آن و با رعایت
عقود اسالمی مندرج در آن خواهد بود .حداکثر نرخ سود مورد انتظار  18 ،درصد خواهد بود.
 -4تامین کننده مالی باید آمادگی خود را برای تأمین مالی طبق فرمی که می بایست از دفتر قراردادهای این شرکت دریافت نمایند و براساس
شرایط فوق اعالم نماید.
 -5شرکت آب و فاضالب مشهد ،پس از دریافت پیشنهادات تامین مالی ،از واجدین شرایط برای شرکت در فرآیند مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد.
 -6از متقاضیان دعوت میشود حداکثر ظرف مدت  15روز از تاریخ درج آگهی نامه اعالم آمادگی خود را به آدرس ذیل ارسال دارند:
مشهد ،بلوار فلسطین ،نبش فلسطین  ،26شرکت آب و فاضالب مشهد ،دفتر قراردادها
در صورت هر گونه ابهام ،شرکت کنندگان میتوانند با دفتر سرمایه گذاری ،تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت این شرکت با شماره های
 05137008226و  05137008224تماس حاصل نمایند.

آس�تان قدس رض�وی در نظر دارد نس�بت ب�ه خرید  450مت�ر کفپوش
الس�تیکی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .جهت مش�اهده ش�رایط خرید
و دریافت اس�ناد مذکور به نش�انی  http://dev.razavi.irبخش مناقصات مراجعه
و حداکث�ر تا س�اعت 13:30روز ش�نبه مورخه  1400/0 9/20نس�بت به تحویل
پیش�نهادات تکمیل ش�ده و مدارک مطابق ش�رایط اعالم ش�ده به آدرس مشهد
مق�دس ح�رم مطهرام�ام رض�ا (ع) صح�ن پیامبر اعظ�م حضرت محم�د (ص)
ب�اب الکاظ�م دبیرخانه ح�رم مطهر اقدام نماین�د ،ضمن ًا هزینه چ�اپ آگهی در
روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
شماره تماس  051-32003310و 051 - 32009537

1408411

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

زیارتگاه شهید مدرس
قطب علمی و فرهنگی میشود

شللهرداری سللرخس در نظر دارد مغللازه خللود در خیابان امام
خمینللی ( ره ) به متراژ  12متر مربع را از طریق مزایده عمومی
و با جزئیات مندرج در اسللناد مزایده ،با بهره گیری از سامانه
الکترونیکی دولت ( )WWW.setadiran.irو با شماره مزایده ()5000090892000007به
صورت الکترونیکی واگذار نماید .
تاریخ انتشار در سامانه  1400/09/10 :ساعت 8:00
مهلت دریافت اسناد مزایده  1400/09/13 :ساعت 8:30
تاریخ بازدید  1400/09/11 :لغایت  1400/09/21روزانه از ساعت  9تا 12
مهلت ارائه پیشنهاد  1400/09/10 :ساعت  8:00لغایت  1400/09/23ساعت 8:30
تاریخ بازگشایی  1400/09/23 :ساعت 9
تاریخ اعام به برنده  1400/09/23 :ساعت 9:20
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده شهرداری سرخس:
 -1مدت اجاره یک سال می باشد .
 -2مبلغ ضمانتنامه یا فیش نقدی جهت سللپرده شركت در مزایده هر یک از موارد
فوق در سامانه قید گردیده است .
 -3اعطای چک برای هر ماه اجاره برای یک سال
 -4برنللده مزایده می بایسللت در هنگام قللرارداد  ،به میللزان  10درصد قیمت كل
پیشنهادی  ،ضمانت نامه به شهرداری تحویل نماید .
 -5برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده
آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
 -6اعطای یک فقره چک جهت تخلیه ابنیه
 -7پیشنهادهای شركت كنندگانی بازگشایی می شود كه با شهرداری تسویه حساب
نموده باشد .
 -8متقاضیان شللركت در مزایللده باید دارای پروانه فعالیت در زمینه های شللغلی
خود باشند .
 -9هزینه های مربوط به كلیه كسللورات قانونی ازجمله بیمه  ،مالیات  ،عوارض و...
مرتبط با قرارداد بر عهده برنده مزایده میباشد .
 -10تهیه امکانات مورد نیاز جهت استفاده از مکان مورد اجاره برعهده برنده مزایده
می باشد .

 -11پیشللنهاد دهنده نباید مشللمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معامات
دولتی مصوب دیماه  1337باشد و چنانچه خاف این موضوع به اثبات برسد مزایده
گذار حق دارد پیشللنهاد ارائه شللده بللرای مزایده فوق را مردود وتضمین شللركت
درمزایده را ضبط نماید.
 -12پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه رسما" اعام می دارد كه هیچگونه وجه
یللا مالی به عنوان واسللطه كاری از احدی دریافت ننمللوده و همچنین مالی كه عرفا"
رشللوه تلقی مللی گردد را تحت هر عنللوان اعم از نقدی و غیر نقللدی به هیچ یک از
افراد مسئول در دستگاه مزایده گزار به هدف جلب موافقت احدی از آنان پرداخت
نکرده اسللت  .چنانچه خاف این موضوع به اثبات برسللد (مزایده گزار) حق دارد كه
پیشللنهاد ارائه شده برای مزایده موضوع فوق الذكر را مردود و تضمین شركت در
مزایده متعلقه را ضبط نماید  .پیشللنهاد دهنده ضمنا متعهد است در صورت برنده
شدن در مزایده به هیچ عنوان هیچگونه وجه  ،مال یا سندی به هیچ فردی به منظور
تسللهیل امر انعقاد پیمانی كه مورد مزایده اسللت پرداخت ننماید در صورت اثبات
مراتللب در هرمرحله مزایده گزار حق خواهد داشللت قرارداد را فسللخ و ضمانتنامه
شللركت در مزایده را ضبط و خسللارات وارده در اثر فسللخ پیمان و تاخیر اجراء كار
را از او اخذ نماید تعیین میزان خسللارات وارده با تشللخیص مزایده گزار می باشد .
ضمن ًا رعایت موارد ذیل الزامی است :
 -1برگزاری مزایده صرفا از طریق سللامانه سللتاد تداركات الکترونیکی دولت
می باشللد و كلیه مراحل فرآیند مزایده شللامل خرید و دریافت اسللناد مزایده ( در
صورت وجود هزینه مربوطه) ،پرداخت تضمین شللركت در مزایده ( ودیعه ) ،ارسال
پیشللنهاد قیمت و اطاع از وضعیللت برنده بودن مزایده گللران محترم از این طریق
امکان پذیر می باشد .
 -2كلیه اطاهات موارد اجاره شللامل مشخصات  ،شللرایط و نحوه اجاره در برد اعان
عمومی سامانه مزایده  ،قابل مشاهده  ،بررسی و انتخاب می باشد .
 -3عاقه مندان به شللركت در مزایده می بایسللت جهت ثبت نام و دریافت گواهی
الکترونیکی ( توكن ) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
مركز پشتیبانی و راهبری سامانه 021 – 41934 :
اطاعات تماس دفاتر ثبت نام اسللتانها  ،در سللایت سللامانه ( ) WWW.setadiran.ir
بخش « ثبت نام  /پروفایل مزایده گر » موجود است .

