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سال سی و پنجم

شماره 9839

انگلیسیها و مانعتراشی بر سر تشکیل نیروی دریایی ایران
بــار بــه ایــن مســئله ورود عملــی پیــدا کــرد؛ او یــک
مهنــدس انگلیســی را بــه کار گرفــت و از او خواســت
کــه یــک نــاو جنگــی بــرای ارتــش ایــران بســازد .قــرار
بــود ایــن کشــتی در دریــای خــزر بــه کارگیــری شــود.
از ســوی دیگــر ،نادرشــاه بعــد از فتــح هنــد ،ســفارش
ســاخت کشــتیهای متعــدد جنگــی را بــه یــک کمپانــی

فکــر تشــکیل نیــروی دریایــی مــدرن در ایــران ،از دوره
صفویــه بــه ذهــن مقامــات ایرانــی رســید؛ بــه خصــوص
پــس از فتــح هرمــز و شــناختن ارزش چنیــن نیرویــی
بــرای حفــظ مرزهــای آبــی .بــا ایــن حــال در ایــن دوره،
ایــران بــه دالیــل مختلــف صاحــب قــوه بحریــه جدیــد
نشــد .در دوره افشــاریه ،نادرشــاه بــرای نخســتین
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به سفارتخانههای خارجی ،از کار برکنار و
محکوم به مرگ شد.
قائممقام در نویسندگی ید طوالیی داشت و
بسیار توانمند بود؛ آنقدر که نوشتههایش،
مخاطبان را به شدت تحت تأثیر قرار میداد.

قائممقام فراهانی ،یکی از سیاستمداران نامدار
تاریخ ایران و از رجال وطندوست و خدوم بود.
او در دوره محمدشاه قاجار به صدارت رسید،
اما با سخنچینی و توطئه رقیبان و وابستگان

صادرکننده «فتوای شرف»

بیتفاوتـی دربـار و ناتوانـی آن در برابـر تعدیهـای
گریبایـدوف بـود .مـردم کـه تکیـه بـر دربـار را بـرای
رفع ظلم بیفایـده میدیدند ،دسـت به کار شـدند
و در مسجد جامع تهران نشسـتی عمومی برگزار
کردنـد و از میـرزا مسـیح مجتهـد خواسـتند کـه
حکـم مقتضـی اسلام را در ایـن زمینه صـادر کند؛
آن روز ،روز ششـم شـعبان  1244قمـری بـود.

◾

◾سختگیری و توهین به مسلمانان
گریبایدوف برای اجرای مفاد عهدنامه ترکمانچای،
بیـش از حـد سـختگیری کـرد و کار را بـه جایـی
رسـاند کـه بـه بهانـه بـاز گردانـدن اهالـی مناطـق
اشغا لشـده ،حریـم خانـه مسـلمانان را زیـر پـا
گذاشـت .بـه دسـتور او تعـدادی از زنـان گرجـی
مسـلمان را کـه در تهـران ازدواج کـرده بودنـد ،از
خانـه شوهرانشـان بیـرون کشـیدند و بـه سـفارت
بردنـد .جهانگیـر میـرزا در کتـاب «تاریـخ جدیـد»
مینویسد«:او زنان اهل اسلام را به زور و با حالت
تـوأم بـا ضـرب و جـرح بـه سـفارتخانه بـرد».
نکته مهم این بود که صرف نظر از مسـلمان بودن

40104037

شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۱۰۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰8
موضوع :آسفالت معابر خاکی سطح محله انقالب  -پیاده رو
شهید قاسمی و سایر معابر (بازآفرینی  -زودبازده)
مبلغ برآورد ۲۵.۲۱۲.۱4۷.۱3۱ :ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد و شرکت در
مناقصه ،به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمائید .این آگهی در
روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.irنیز درج می گردد.

(امور قراردادها
و پیمانهای
شهرداری
منطقه )7

آگهی مناقصه عمومی

◾

◾میرزامسیح مجتهد کیست؟
مــیــرزا مسیح مجتهد ،مجتهد اول تــهــران ،در
ســال  1193ق .در استرآباد به دنیا آمــد .پدرش
قاضیسعید استرآبادی ،از علما و فقهای نامدار
دوران خــود بــود .مــیــرزا مسیح از هفت سالگی
فراگیری علوم دینی و انجام فرایض شرعی را آغاز
کرد .او مقدمات را در زادگاهش فرا گرفت و پس از
آن برای تکمیل درس ،راهی حوزه علمیه قم شد
و در این شهر از درس عالم و فقیه نامدار اصولی
میرزا ابوالقاسم گیالنی مشهور به «میرزای قمی»،
صاحب کتاب ارجمند «قوانین االصول» بهره برد
و به اجتهاد رسید .میرزا مسیح را عالمی بسیار
زاهد ،متوجه به محرومان و مراقب امر به معروف
و نهی از منکر معرفی کــردهانــد .او از آن دست
علمایی بود که با مقتضیات زمان آشنایی داشت
و رساله عملیه منتشر کرد .در آن روز سخت ،یعنی
 6شعبان  ،1244مردم برای چارهجویی در قضیه
اسارت زنان مسلمان نزد چنین عالمی رفتند .او در
مسجد جامع تهران نماز جماعت اقامه میکرد.

مناقصه عمومی یک مرحله ای
همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)
شماره فراخوان 2001094936000005
موضوع:بارگیری،حمل،انتقالوتخلیهحدود ۷۰۰تن()±%۲۰زباله
درشبانهروزازمحلایستگاهخدماتشهریشمارهیک( ۷۵متری
رضوی) واقع در بولوار مفتح شرقی ( بولوار میامی ) به مراکز دفن
بهداشتیپسماندهایمشهد(مرکزدفنشماره ۱واقعدرکیلومتر۵
جاده قدیم نیشابوریا مرکز دفن شماره ۲واقع درکیلومتر 3۵جاده
میامی)توسطکشندهوسمیتریلرکمپکتوری
مبلغ برآورد برای دو سال  336.۲38.۰۰۰.۰۰4 :ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد و شرکت در
مناقصه ،به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایید.
اینآگهیدرروزنامهرسمیبهآدرسwww.rrk.irنیزدرجمیگردد.

(1305- 1392ش)

◾

◾واکنش دربار و فرجام مجتهد شجاع

واکنـش دربار بـه این اقـدام ،ذلیالنهتر از سـکوتش
در مـورد توهیـن بـه نوامیـس مسـلمانان بـود .بـه
خواسـت تـزار ،مأمـوران دربـار قاجـار میـرزا مسـیح
مجتهـد را بـه زور بازداشـت کردنـد و بـه تبعیـد
فرسـتادند .هرچنـد ایـن اقـدام بـا مقاومـت شـدید
مـردم تهـران همـراه بـود ،امـا در نهایـت مجتهـد
بزرگ پایتخت به اجبار راه عتبات را پیش گرفت و
در نجف اشرف سـاکن شد .میرزا مسیح مجتهد،
صادرکننـده فتـوای شـرف ،در  25ذیالقعـده سـال
 1263بر اثر بیماری درگذشت .شیخ محمدحسن
نجفی« ،صاحـب جواهر» بـر او نماز خوانـد و بعد
از تشییعی باشکوه ،پیکر میرزامسیح را در صحن
اصلـی حـرم امیرالمؤمنیـن(ع) بـه خاک سـپردند.

جهت شرکت در مناقصه  ،ازطریق سامانه تدارکات

الکترونیکی دولت(ستاد) به نشانی www.setadiran.ir

به شرح زیر اقدام نماید.

40104035

1401-49

بازسازی خط انتقال آب
روستای کرف شهرستان
جاجرم

 6ماه 15/583/974/535

1401-51

اجرای خطوط پمپاژ
روستای قلی و شبکه
توزیع سایت مخزن 100
شهرک قلی شهرستان
جاجرم

 8ماه 17/444/740/298

نفتی ایستگاههای مشهد  -مطهری – سرخس و نقاب .

نهصد و بیست و شش هزار و پانصد ) ریال مطابق

روزسهشنبه مورخ - ۱4۰۱/۰4/۰۷ازطریقسامانهتدارکات

 -4مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی و مناقصه  :شرکت

 ۵۰6۵۹هـ مورخ  ۹4/۰۹/۲۲هیئت محترم وزیران

و مناقصه را تا ساعت  ۱4:3۰روز سه شنبه مورخ

 ، ۱4۰۰/۰۱/۲۲در صورت واریز نقد شماره حساب

کنندگان در فراخوان فوق می بایست اسناد ارزیابی

 -۱4۰۱/۰4/۲۱درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به

آدرس www.setadiran.irبارگذاری نمایند.

-۵قیمتاسنادمناقصهونحوهواریزوجه:مبلغ(۱.۰۰۰.۰۰۰یک

معامالت دولتی موضوع مصوبه شماره /۱۲34۰۲ت
و اصالحیه آن با شماره /۵۲۱۱ت  ۵۷۵۹۲هـ مورخ
 IR۲۹۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۰64۰۰63۷۲6۲4با شناسه واریز "
" ۹84۲8۰۵۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱نزد بانک مرکزی
اعالم می گردد .

 -8زمان بازگشائی پاکات پیشنهاد  :ساعت  ۹:3۰روز
شنبه مورخ . ۱4۰۱/۰4/۲۵

اداره كل راهآهن خراسان

تجدید آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای

نوبت دوم

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع
اعتبارات عمرانی (ریالی ،اوراق مشارکت  ،اسناد خزانه اسالمی )بر اساس قانون برگزاری
مناقصات پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای در سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت ( )WWW.SETADIRAN.IRانجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید%

مبلغ تضمین
(ریال)

شماره مناقصه

780/000/000
1401-52
873/000/000

40104009

/40103926ح

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

 -۷مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :مبلغ

با تضامین معتبر مندرج در آیین نامه تضمین

الکترونیکیدولتبهآدرس. www.setadiran.ir

جهت اطالع از مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه ،ارائه پیشنهادات و تحویل پاکات  ،زمان
و مکان شروع بازگشایی پاکات به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه شود .سایر
توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران حداکثر
ظرف  7روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند .ضمنا ً هزینه
چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

ستاد میبایست انجام پذیرد .

( ۹۵8.۹۲6.۵۰۰نهصد و پنجاه و هشت میلیون و

 -3مهلت خرید اسناد ارزیابی و مناقصه  :تا ساعت ۱4:3۰

/40103919ح

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۲4/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
است .تضمین مزبور شامل :الف) ضمانتنامه
بانکی؛ ب) فیش نقدی ج) چک بینبانکی د) چک
تضمینشدهبانکی
اطالعات تماس و آدرس دستگاه :اطالعات تماس
دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر
در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
مشهد ،میدان آزادی ،پردیس دانشگاه فردوسی
مشهد ،سازمان مرکزی( تلفن )۰۵۱-388۰۲۲6۵
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل
عضویت در سامانه :مرکز تماس ۰۲۱- 4۱۹34 :
دفتر ثبت نام  88۹6۹۷3۷ :و 8۵۱۹3۷68
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در
سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش «ثبت
نام /پروفایلتامین کننده /مناقصه گر» موجود است.
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است.
دانشگاه فردوسی مشهد

نام و مشخصات خدمات
شماره مناقصه
مورد نیاز

مدت

بنام تمرکز درآمد راه آهن  .ضمنا واریزی از طریق سامانه

 -۱نام سازمان مناقصه گذار  :اداره کل راه آهن خراسان .

 -۲شرح مختصر موضوع مناقصه  :حمل فرآورده های

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع
اعتبارات عمرانی (ریالی ،اوراق مشارکت  ،اسناد خزانه اسالمی )بر اساس قانون برگزاری
مناقصات پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای در سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت ( )WWW.SETADIRAN.IRانجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید%
برآورد اولیه(ریال)

۷۱۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۰64۰۰4۰۰۵۷4۷

IR

وزارت راه و شهرسازی
شركت راهآهن
جمهوری اسالمیایران
(سهامی خاص)
اداره كل راهآهن خرأسان

 -6مبلغ کل برآورد  ۱۹.۱۷8.۵3۰.۰۰۰ :ریال .

اداره کل راه آهن خراسان .

مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای
فراخوان انجام خدمات اداری و پشتیبانی واحدهای
سطح پردیس دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت اول)

خراسان در نظر دارد

با شناسه واریز ۲۱۵۰64۰6۰۲8۰۵۰۰88۵۱3۲3۱۰۰۰8۰۰۰

تذکر  :محل ارائه پاکت ((الف)) بصورت فیزیکی  :چهارراه

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای

اداره کل راهآهن

بنابر آیین نامه اجرایی بند ج ماده  ۱۲قانون برگزاری

راهآهنـحوزهمعاونتتوسعهمدیریتومنابعـدبیرخانه

امور قراردادها
و پیمانهای
شهرداری
منطقه 7

5
تاریخ

میلیون) ریال به شماره حساب

مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط

سازمان مدیریت
پسماند شهرداری
مشهد

شاعر حماسیسرای
ایرانی و سراینده
شعر مشهور «ای
لشکرصاحبزمان
آماده باش» بود.
وی در رامهرمز و در
خاندانی به دنیا آمد
که به دلیل مخالفت با
ممنوعیت عزاداری
از سوی رضاخان،
تحتتعقیبو
آزار قرار گرفتند.
معلمی از نوجوانی
به سرودن اشعاری
در مدح اهلبیت(ع)
روآورد .او در دوران
جنگتحمیلی،اشعار
حماسیمشهوری
مانند «با نوای
کاروان»« ،سوی
دیار عاشقان» و ...
را سرود .معلمی در
 4تیرماه  ،1392در
اهواز درگذشت.

◾فتوای تاریخی میرزامسیح
میرزا مسیح مجتهد با شــنیدن ماوقع ،در فتوایی
تاریخــی ،حکــم بــه آزادی زنــان مســلمان بــه هــر
قیمــت صــادر کــرد .ایــن حکــم در فضــای ســنگین
ناشــی از ســکوت دربار در برابر این توهین آشــکار،
خروشــی عظیم در پایتخــت پدیــد آورد .جمعیتی
مرکــب از هــزار نفــر ،پــس از شــنیدن فتــوای
میــرزا مســیح ،از مســجد جامــع تهـران بــه ســمت
ســفارت روســیه تــزاری بــه راه افتادنــد .در طــول
مســیر هــر لحظــه بــر تعــداد آنهــا افــزوده میشــد
و هنگامــی کــه مقابــل در ســفارت رســیدند،
جمعیتــی افــزون بــر  100هــزار نفــر شــدند .طبیعــی
بــود کــه مأمــوران مســلح روســیه تــزاری کــه از
ســفارتخانه نگهبانــی میکردنــد ،تــوان مقابلــه
بــا ایــن جمعیــت را نداشــتند .در درگیــری روز 6
شــعبان  80 ،1244نفــر از مــردم تهـران بــه شــهادت
رســیدند و  38نفــر از مأمــوران ســفارتخانه کــه
گریبایــدوف هم در میــان آنها بود ،کشــته شــدند.

آگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی و مناقصه
( بصورت فشرده ) فراخوان عمومی
مناقصه شماره  - 1401-37-6نوبت دوم

40104023

شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۱۰۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۹
موضوع  :بهسازی کال ابوذر (بازآفرینی  -زودبازده)
مبلغ برآورد۱۲.۱۱۲.8۰۲.836 :ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد و شرکت در
مناقصه ،به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمائید .این آگهی در
روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.irنیز درج می گردد.

40104034

شماره مناقصه 7/1401/9

ایـن بانـوان ،بسـیاری از آنـان پیـش از جنگهـای
ایـران و روسـیه تـزاری مسـلمان شـده و در تبریـز یـا
پایتخت ازدواج کـرده و صاحب فرزند شـده بودند
و حـاال در خانـه شوهرانشـان زندگـی میکردنـد.
بـه نوشـته «فسـایی» در «فارسنامـه ناصـری»:
«گریبایـدوف اسـرای گرجسـتانی و ارمنسـتانی
را کـه از زمـان قدیـم در حرمسـرای دولـت و اربـاب
شـوکت ،صاحـب اوالد بود هانـد ،از فـرط غـرور
مطالبـه مینمـود ».بـه ایـن ترتیـب مـردم تهـران به
صـورت روزانـه شـاهد ایـن رفتارهـای غیرانسـانی و
توهیـن آشـکار گریبایـدوف به اسلام و مسـلمانان
بودنـد .آنچـه کـه بـر وخامـت اوضـاع میافـزود،

حبیباهلل
معلمی

◾

به مناسبت سالروز درگذشت میرزا مسیح مجتهد ،عالم مبارز و شجاع عصر قاجار

آگهی مناقصه عمومی
شماره مناقصه 7/1401/8

دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد فراخوان
انجام خدمات اداری و پشتیبانی واحدهای سطح
پردیس دانشگاه فردوسی مشهد به شماره
(سیستمی) ۲۰۰۱۰۹۱۵۷۹۰۰۰۰۰۷را از طریق سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل
اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم
عضویت در سامانه ،نسبت به ثبت نام و دریافت
گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای
کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم
را به عمل آورند.
مواعد زمانی:
تاریخ انتشار فراخوان ۱4۰۱/۰4/۰۲:ساعت ۱4:۰۰مهلتدریافتاسنادفراخوان۱4۰۱/۰4/۰۷:ساعت۱۹:۰۰مهلت ارسال پیشنهادات ۱4۰۱/۰4/۲۰:ساعت ۱۰:۰۰-زمان بازگشایی پاکت ها ۱4۰۱/۰4/۲۰ :ساعت ۱۱:۰۰

در اختیارش قرار دهید که اگر به من نامه
بنویسد ،افسون خواهم شد و از حکم اعدام
صرفنظر خواهم کرد! قائممقام فراهانی ،روز
ششم تیرماه سال  ،1214به طرز فجیعی به
قتل رسید.

مجموعه نامههای مشهور وی با عنوان
«منشآت» امروزه در دسترس است.
نقل کردهاند وقتی او را به حکم شاه قاجار به
زندان انداختند تا حکم اعدام را اجرا کنند،
محمدشاه دستور داد :مبادا قلم و کاغذ

نمایی از امضای معاهده ترکمانچای

محمدحسین نیکبخت
در ش ــع ــب ــان سـ ـ ــال ،1244
بــاالخــره ســرانــجــام بیکفایتی
فتحعلیشاه قــاجــار ،آن همه
ت ــاش و مــجــاهــدت ســربــازان
ایـ ــرانـ ــی را ب ـینــتــیــجــه کـ ــرد و
عهدنامه ننگین ترکمانچای بسته شــد؛ ایــران،
بخشهای زیادی از خاک خود در قفقاز را از دست
داد و رود ارس ،به مرز کشور ما با روسیه تزاری
تبدیل گردید .امــا ایــن مصیبت ،تنها مصیبت
ناشی از آن شکست نــبــود .درب ــار ت ــزار ،ای ــران را
مجبور کرد تن به غرامتی سنگین بدهد و افزون
بر آن ،تمام اهالی مناطق اشغال شــده را که به
داخــل خاک ایــران کوچیدهبودند ،به روسهــا باز
گرداند و این بند از عهدنامه ننگین ترکمانچای،
خود سرآغاز مصیبتهای دیگری برای مردم ایران
بــود .الکساندر گریبایدوف ،نماینده تــزار ،برای
اجــرای بند مربوط به بــازگــردانــدن اهالی مناطق
اشــغــالشــده و گرفتن غــرامــت ،بــه ای ــران آمــد .او
یک اشرافزاده ناراضی روس بود که در کشورش،
بــه دلــیــل ش ــورش و درگــیــری بــا حکومت ،تحت
تعقیب قرار گرفت و اگر وساطت داییاش ،ژنرال
یم ُرد! او افزون
پاسکوویچ نبود ،باید مدتها قبل م 
بر روحیه عصیان ،به دلیل نگاه تحقیرآمیزش به
غیراروپاییها شهرت داشت .گریبایدوف در بدو
ورود به ایران و هنگام اقامت در تبریز ،این دیدگاه
را ،بارها در رفتارش با ایرانیان نشان داد .او بعد از
ورود به تهران ،حتی نسبت به مقامات دربار قاجار
هــم ،رویــکــردی تحقیرآمیز در پیش گرفت .وی
ایرانیها را ملتی شکست خورده میدانست که
باید تاوان شکست خود را بدهند؛ غافل از اینکه
این شکست ،نه مربوط به ملت بزرگ ایران ،بلکه
ناشی از بیکفایتی حکومت قاجار بود.

قلمش را بگیرید ،مبادا نامه بنویسد!

کشتیســازی در بمبئــی داد .امــا انگلیســیها کــه از
ایجــاد نیــروی دریایــی قــوی در ایران ،بــه شــدت بیمناک
بودنــد ،دائــم در کار ســاخت کشــتیها ،اشکالتراشــی
میکردنــد .نــاوی کــه قــرار بــود در شــمال بــه آب انداخته
شــود ،بــا فــرار مهنــدس انگلیســی ،اصــا ًســاخته نشــد
و از نــاوگان جنــوب نیــز ،تنهــا چنــد فرونــد کشــتی بــه

دســت ایــران رســید کــه آن هــم ،در دوران بیمــاری و
ســپس مــرگ نادرشــاه بــود .ســرجان ملکــم ،ســفیر
بریتانیــا در دربــار فتحعلیشــاه ،ســا لها بعــد ،بــا
خرســندی بــه دولــت متبــوع خــود گــزارش داد کــه ایــن
کشــتیها ،شکســته و از رده خــارج ،در گوشــهای از
ســاحل بندرعبــاس رهــا شــدهاند.

نقبی
به تاریخ

نام و مشخصات
خدمات مورد نیاز
بهره برداری ونگهداری
از تأسیسات آب شرب
روستایی شهرستان
اسفراین (مطابق
فهرست بهای ابالغی
شماره 1400/704301
مورخ 1400/12/28سازمان
برنامه و بودجه در رشته
بهره برداری و نگهداری
تأسیسات اب شرب سال
)1401

مدت برآورد اولیه(ریال)

مبلغ تضمین

 12ماه 2/720/000/000 54/318/906/110

جهت اطالع از مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه ،ارائه پیشنهادات و تحویل پاکات  ،زمان
و مکان شروع بازگشایی پاکات به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه شود .سایر
توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران حداکثر
ظرف  7روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند .ضمنا ً هزینه
چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

