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دیدار تولیت آستان قدس رضوی با والدین شهدای بستری در مرکز سالمندان «ایثار»

رواق

والدین شهدا بندگان مقرب الهی و گنجین ه نظام اسالمی هستند

 3روز تا پایان مهلت نامنویسی مردم برای قرار گرفتن در طرح دولت باقی مانده است

همه چیزدرباره نهضت ملی مسکن
3

تأملی بر یک ایراد قانون حمایت
از خانواده و جوانی جمعیت

شــنبه 13آذر 28 1400ربیعالثانی  4 1443دسامبر 2021سالسیوچهارم
شــماره 8 9687صفحــه 4صفحــهرواق ۴صفحــهویژهخراســان

قیمت در مشهد و شهرستانها  2000تومان  -تهران  3000تومان
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شکار پهپاد
آمریکایی
توسط ایران
در سال 1390

آذر

6
رهبر انقالب اسالمی در دیدار
دستاندرکاران کنگره 3هزار شهید استان ایالم:

هنرمندان ،مدعیان دروغینِ
حقوق بشر را رسوا کنند

ادعای یک منبع خبری درباره
توافق احزاب شیعه و مقتدی صدر

8
خداحافظی با
رؤسای سهگانه عراق
4

کنایهوزیرلبنانیمغضوبسعودی
در نشست اعالم استعفایش

8

جنگ یمن تا ابد
ادامه نخواهد داشت

در آستانه سالروز تخریب
مسجد «بابری» در هند

ارتباطاسرارآمیزقتلگاندی
بامسلمانستیزیهندوها

5

2

آتشبیاران
یادداشت ماجرای «شغالک»
سهیلکریمی

leader.ir
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2
تقــدیــر

خبر درگذشت عالم ربانی و استاد برجست ه حوزه علمی ه تهران

مرحوم آیت اهلل حاج سید رضی شیرازی

جناب سرهنگ مشهدی
فرمانده انتظامی شهرستان ششتمد
جناب سروان پیری علی آباد
رئیس کالنتری 11ششتمد
ستوان یکم حجت شمس آبادی
و ستوان دوم محمدرضا روحی

(رحمةاهللعلیه)

موجب تأثر و تألم خاطر گردید .فقدان این فقیه پرهیزگار را به رهبر معظم
انقالب اسالمی ،بیت و خاندان محترم شیرازی ،شاگردان و ارادتمندان ایشان،
تسلیتعرضمینمایم.
در جوار مضجع من ّور و شریف حضرت ثامنالحجج(علیهالســام) از درگاه ایزد منّان،
رحمت واسعه و رضوان الهی را برای آن فقید سعید ،شکیبایی و پاداش معنوی برای
تمامیبازماندگانمحترممسئلتمیکنم.

تولیت آستان قدس رضوی -احمد مروی

1408544

دامتتوفیقاته العالیه

در جوار مضجع نورانی حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا سالم اهلل علیه از خداوند
تبارک و تعالی ،رضوان و رحمت الهی را برای آن مرحوم و شکیبایی و پاداش الهی برای
بازماندگانایشانمسئلتمینمایم.

1408235

نماینده محترم ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد
تأسف ،درگذشت عالم ربانی ،با اخالص و خدوم ،روحانی انقالبی آیتاهلل
با تأثّر و ّ
حاج شیخ عباسعلی صادقی را به حضرتعالی و بیت مک ّرم ایشان ،شاگردان و
ارادتمندان ،حوزههای علمیه و جامعه روحانیت استان لرستان و مردم نجیب و
غیور آن دیار ،تسلیت عرض میکنم.

/1408382ک

بسم اهلل الرحمن الرحیم

حجتاالسالموالمسلمینجنابآقایسیداحمدرضاشاهرخی

صفحه1

شماره
مناقصه
4000/1008

علیحسنپور

4000/1009

سازمان فنی و نگهداری
حرم مطهر رضوی

شرح در صفحه 8

آگهی فراخوان تجدیدمناقصه
عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)
یک مرحله ای شهرداری تربت جام

شرح در صفحه 6

تولیت آستان قدس رضوی -احمد مروی

4000/1008

1408409ف

روابط عمومی ش��رکت مجتمع گاز پارس جنوبی

4000/1009

خراسان
یک دهه از نصب ستونهای بتنی
درمرزمحدوده شهری مشهد گذشت

سفر به جایی که
نه شهر است
و نه روستا

آگهی های مناقصه عمومی به شماره  4000/1008و 4000/1009
شرکت مناقصهگذار :شرکت برق منطقهای اصفهان
موضوع مناقصه
تأمین مصالح مورد نیاز و اجرای عملیات

مقاومسازی و بهینهسازی ساختمان پست
در حال بهرهبرداری  63کیلوولت کهندژ
اجرای عملیات ساختمانی و تأسیساتی

بهسازی جهت آنمند شدن پست 63/20
کیلوولت جاده تهران

مبلغ تضمین
(ریال)

1/053/000/000

537/000/000

شرط ورود
 دارا بودن حداقل رتبه 5ابنیه از سازمان مدیریت و
برنامهریزی
 -دارا بودن حداقل رتبه 5

ابنیه از سازمان مدیریت و
برنامهریزی

پست  63کیلوولت کهندژ؛ اصفهان،
خیابان نبوی منش

پست  63/20کیلوولت جاده تهران؛
اصفهان ،کیلومتر  7بزرگراه آزادگان

1400/09/29

 10صبح

1400/09/28

 9صبح

تلفن جهت هماهنگی:
031 -32751415
آقای هیرمند
تلفن جهت هماهنگی:
031-36632253
آقای اسدالهیان

مهل��ت و تحوی��ل پاکات :نس��خه الکترونیکی کلیه مدارک و مس��تندات؛ بایس��تی حداکثر تا س��اعت  14/00روز دوش��نبه مورخ
 1400/10/06در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری و نسخه فیزیکی (پاکت الف) آن نیز در موعد مذکور به
آدرس :اصفهان ،خیابان چهارباغ باال ،دبیرخانه شرکت برق منطقهای اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه :ساعت  10/00صبح روز سهشنبه مورخ  -1400/10/07سالن کمیسیون معامالت ساختمان
معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقهای اصفهان
ش��رایط مناقصه *:به پیش��نهادهائی که فاقد سپرده یا امضاء ،مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی و
اصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمن ًا میتوانید این آگهی را در سایتهای اینترنتی مشاهده کنید
1408521ف

ش��رکت مجتمع گاز پ��ارس جنوبی در نظر دارد اق��الم مورد نیاز خود
را ب��ا ش��رایط ذیل بصورت برگ��زاری مناقصة عمومی دو مرحله ای از طریق س��امانه
تدارکات الکترونیکی دولت (س��امانه س��تاد) تامین نماید:
ش��ماره فراخوان در س��امانه س��تاد ایران 2000093498000282 :
ش��ماره مناقصه و تقاضا  :تقاضای  0040014مناقصه ش��ماره 00/001
موض��وع مناقصه /ش��رح مختصر اقالم درخواس��تی :خری��د  700/000کیلوگرم ماده
ش��یمیایی ACTIVATED CARBON
مبلغ تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار 13/000/000/000 :ریال
ن��وع تضمین ش��رکت درفرایند ارج��اع کار  :تضمین ش��رکت در فراین��د ارجاع کار
بص��ورت یک��ی از تضامی��ن قابل قبول وف��ق آیین نام��ه تضمین ش��ماره /123402
ت 50659ه مورخ  94/09/22هیات وزیران می باش��د.
مبلغ برآوردی مناقصه :به میزان  1/827/871یورو معادل  454/929/620/000ریال
آخرین مهلت دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی در س��امانه ستاد  :ده ( )10روز پس از
درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی س��امانه س��تاد ایران می باش��د.
آخری��ن مهلت بارگذاری و ارس��ال مس��تندات ارزیابی کیفی (رزومه) در س��امانه
س��تاد :ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اس��ناد می باش��د.

(نوبت دوم)

آخرین مهلت بارگزاری پیش��نهادات فنی /مالی در س��امانه ستاد  :پس از ارزیابی
کیفی مناقصه گران ،مس��تندات دریافت پیش��نهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی
از طریق س��امانه س��تاد ارس��ال می گردد.
آدرس مناقصه گزار  :اس��تان بوش��هر -شهرس��تان عس��لویه -ش��رکت مجتمع گاز
پ��ارس جنوبی -س��اختمان اداری مرکزی س��تاد -مدیریت بازرگان��ی-اداره خرید-
گروه خرید ش��یمیایی.
بدیهی اس��ت کلیه فرآین��د برگزاری مناقص��ه الکترونیکی از طریق درگاه س��امانه
تدارکات الکترونیکی دولت (س��امانه س��تاد) به نش��انیWWW.SETADIRAN.IR :
انجام می پذیرد وبه پیش��نهاد های خارج از س��امانه س��تاد هیچگون��ه ترتیب اثری
داده نخواهد ش��د و مناقصه گران بایس��تی نس��بت به ثبت نام در س��امانه ستاد و
دریاف��تگواه��یامض��اءالکترونیک��یاق��دامنماین��د.
مناقصه گران می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به س��ایت WWW.SPGC.IR
مراجعه و یا با ش��ماره تلفنهای  07731312244- 2248تماس حاصل فرمایند.
شناس��ه آگهی 1232728

سینما
از قرنطینه درآمد

نوع تضمین شرکت در مناقصه :ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره شبا  IR 330100004101101430230298نزد
بانک مرکزی مطابق جدول فوق به نام شرکت برق منطقهای اصفهان
نحوه دریافت و تحویل اسناد :کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد ،با مراجعه به «سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» به آدرس  www.setadiran.irامکانپذیر خواهد بود .تماس با کارفرما ،در صورت لزوم
در ساعات اداری روزهای کاری با شماره )031 -36377687
مهلت دریافت اسناد :از ساعت  10/00صبح روز شنبه مورخ  1400/09/13لغایت ساعت  16/00روز چهارشنبه مورخ 1400/09/24
جلس��ه توجیهی و بازدید از مناقصات فوق با حضور نمایندگان مجاز ش��رکتها به ش��رح ذیل الزامی بوده و عدم حضور به منزله
انصراف از شرکت در مناقصه میباشد.
توضیحات
ساعت
تاریخ
محل برگزاری جلسه
مناقصه

اقالم و تجهیزات صوتی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

درباره آغاز فعالیت  100درصدی
سالنهاپس از دو سال

( شماره¬  2000001188000048و  2000001188000049در سامانه ستاد) (نوبت اول)

تـالش و زحمــات صادقانه شما در
تأمیـن امنیت و دستگیری مجرمین
شــایستهقــدردانیاســت.
سرافرازی،تندرستی و توفیقات روز
افزونتانراازخداوندمنانخواستاریم.

آگهی مناقصه

زنان شاغل
در دوقطبی
کار یا مادری

www.setadiran.ir ، www.erec.co.ir ، www.tavanir.org.ir ، http://iets.mporg.ir

شناسه آگهی 1234294

روابط عمومی شرکت برق منطقهای اصفهان

