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تولیت آستان قدس رضوی:

اقتدار نیروی دریایی ،مرهون روحیه خودباوری است

تولیت آستان قدس رضوی خودباوری و اعتمادبهنفس ملی را
از برکات انقالب اسالمی دانست و گفت :اقتدار دریایی کشور
مرهون روحیه خودباوری و خودکفایی نیروی دریایی است...

بازگشت ایرانیان خارج از کشور با راهاندازی سامانهای
توسط وزارت امور خارجه تسهیل شد

یکشنبه  7آذر 22 1400ربیعالثانی  28 1443نوامبر ۲۰۲۱سالسیوچهارم
شــماره 8 9682صفحــه 4صفحــهرواق ۴صفحــهویژهخراســان

قیمت در مشهد و شهرستانها  2000تومان  -تهران  3000تومان
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رشادت
ناوچه پیکان
در سال 1359
و روز
نیروی دریایی

آذر

از غربت غرب
بهآغوش وطن

فعالسازی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور از جمله
وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور در دوران انتخابات
بود که آبانماه امسال با انتصاب وزیر خارجه به عنوان
جانشین رئیسجمهور در ایــن شــورا محقق شد.
حسین امیرعبداللهیان در آخرین نشست این شورا
که دوشنبه هفته پیش برگزار شد...

فراهم کــردن زمینهها بــرای بازگشت ایرانیان خارج
از کــشــور از جمله محورهایی اســت کــه س ــران سه
قــوه در ماههای اخیر به مناسبتهای گوناگون و به
شکل بیسابقهای به آن تصریح کردهاند تا جایی که
این مقابله رسمی با ایرانهراسی دشمنان ،واکنش
مستقیم مقامات آمریکایی را به دنبال داشته است.

2
آیا آمریکا از سویه های مختلف کووید 19
برای کنترل بازار انرژی جهان استفاده میکند؟

«اُمیکرون » کرونای نفتی!
شیدایی با غلبه بر
تکواندوکار روس قهرمان دنیاشد

مدالطالی بانوی ایرانی
در مسابقات جهانی
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گزارش
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امیرعبداللهیان درآستانه
مذاکرات هشتم آذر:

مقدمات توافق خوب
فراهم است
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قدس موانع پیش روی دولت برای افزایش درآمد
از روش فروش اموال و داراییها را بررسی میکند

تعارضمنافع؛ بالیجان مولدسازی

ناکارآمدی و موازی کاری در حوزه خانواده
و جوانان نمایندگان مجلس را به ارائه
طرح تشکیل وزارتیجدید واداشته است

احتمال تشکیل یک
وزارتخانه اجتماعی
6

آگهی مناقصه عمومی

گفتوگو با هنرمندی که افتخار
سوزندوزی پوش سنگ مضجع مطهر
حضرت رضا(ع) را پیدا کرده است

شهید محسن فخریزاده در گفتوگو با

کوکهای عاشقی
در کوی دوست...
4

عضو شورای ملی پژوهشهای هسته ای لبنان

فخر برنامه هستهای ایران
5

صفحه1

موسسه دامپروری صنعتی قدس
رضوی در نظر دارد

((خرید داروهای دامپزشکی))

1408265

داروهای دامپزشکی مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید .لذا از تامین کنندگان واجد شرایط دعوت به
عمل می آید جهت دریافت لیس�ت داروها به تارنمای  www.epf.irبخش معامالت(مناقصه و مزایده) مراجعه و فایل مربوطه را دریافت
نمایند و یا به صورت حضوری به نشانی  :مشهد ،خیابان دانشگاه ،دانشگاه ( 31کفایی) ،پالک  4مراجعه و پاکات پیشنهادی خود را به آدرس
مذکور یا به صندوق پستی به شماره  9183794455ارسال و حداکثر تا تاریخ  1400/09/16تحویل نمایند .
مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه:
 -1پاکت الف) واریز معادل پنج درصد حجم ریالی مورد معامله به ش�ماره حس�اب  3422222311بانک ملت ش�عبه آس�تان قدس به نام
مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی(جهت دریافت شناسه پرداخت با داخلی  223تماس حاصل فرمائید).
 -2پاکت ب) تصویر کارت ملی اشخاص حقیقی و تصویر اظهارنامه ثبت شرکت ،آخرین آگهی تغییرات شرکت و مجوز بهره برداری شرکت.
 -3پاکت ج) اصل پیش فاکتور اعالم قیمت و مشخص نمودن محل و مدت زمان تحویل و شرایط بازپرداخت.
• خرید اقالم به شرط تخلیه و پس از احراز شرایط کیفی و تائید فنی موسسه صورت می پذیرد .
• مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در رد و قبول پیشنهادات مختار است.
• هزینه چاپ آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.
• ارائه هرگونه تضمین به غیر از موارد فوق غیرقابل قبول می باشد.
جهت اطالعات بیشتر با شماره  051-38492710-12داخلی  224تماس حاصل فرمائید .

معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست
ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید ،لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده در
روزهای یکشنبه مورخ 1400/09/07الی سه شنبه مورخ 1400/09/09از ساعت  9الی اذان ظهر به سالن
مزایده زمین ،واقع در نبش میدان بوعلی -معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق
سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به کسب اطالعات بیشتر اقدام نمایند.
شایان ذکر است معاونت بهره وری امالک و اراضی در رد یا قبول درخواستها مختار می باشد.

ردیف

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای
شماره گ1400/36/35

,1408138ف

روابط عمومی شركت گاز استان ایالم

شماره
قطعه

شماره
بلوک

محدوده

کاربری

مساحت
مترمربع

قیمت مصوب
(ریال) مترمربع

شیوه
پرداخت
حقوقات

240.000.000

60درصد
نقد و
الباقی 18
ماهه

2

2
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فرامرز عباسی

تجارت محله

70

170.000.000

60درصد
نقد و
الباقی 18
ماهه

3

24

92

فرامرز عباسی

مسکونی

236.5

280.000.000

نقد

4

32

107

شهر رضویه

تجاری

56.9

140.000.000

نقد

5

25

53

شهر رضویه

مسکونی

137.08

20.000.000

نقد

6

19,20

30

سیدی – خیابان
قائم

مسکونی

143.43

80,000,000

نقد

7

22

9

منزل آباد –
مجاور بلوار الهیه

مسکونی

300

70,000,000

نقد

سمت راست
آزاد راه کنار گذر
شمالی مشهد
کیلومتر 39

خدمات رفاهی

1

8
1408276

 -5داشتن گواهی صالحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
كشور در رشته راه وترابری یاتاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز با		رتبه
و ظرفیت مجاز .
 -6داشتن تجربه كافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه
-7قیمت ها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد .
 -8فروش اسناد به واجدین شرایط  ،تکمیل و شركت در فرآیند مناقصه
از طری��ق س��امانه س��تاد دولت به آدرس setadiran.irس��امانه س��تاد
صورت می پذیرد .
 -9با توجه به فراهم ش��دن امکان امضای الکترونیکی اس��ناد پیش��نهاد
در معام��الت دولتی در س��امانه تداركات الکترونیک��ی دولت درج امضای
الکترونیکی در س��امانه س��تاد جهت اس��ناد و م��دارک پاك��ت (ب) و نیز
پیش��نهاد قیم��ت و ضمائ��م آن پاكت (ج) الزام��ی می باش��د در غیر این
صورت به پیشنهاد قیمت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
محل گشایش پاكات  :سالن كنفرانس شركت گاز استان ایالم
محل تحویل ضمانتنامه  :دبیر خانه شركت گاز استان ایالم
هزینه دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
هزینه و ارائه رس��ید تایید ش��ده كارمزد س��امانه ت��داركات الکترونیک
دولت (ستاد) قبل از عقد قرارداد به عهده برنده مناقصه می باشد.
هزینه چاپ و تکثیر كتابچه های پیمان به مبلغ  3.500.000ریال به عهده
برنده مناقصه می باش��د و می بایس��ت به حساب شماره		0112766916004
به نام شركت گاز استان ایالم واریز گردد.
آدرس :ایالم –چهارراهپیام نور –بلوارتعمیركاری نبش خیاباناستاد شهریار
شركت گاز استان ایالم س��ایت WWW.Shana.irو http://iets.mporg.ir
و  WWW.ilam-nigc.irشماره تلفن 0843-2235824
 كد فراخوان جهت آگهی مذكور  53,100,428می باشد .																																																																												شناسه آگهی 1225099

amlak.razavi .ir

31437060-31437064

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی

دستگاه مناقصه گزار  :شركت گاز استان ایالم
موض��وع مناقص��ه :مقاوم س��ازی و ایمن س��ازی خطوط
تغذیه ملکشاهی به میمه و پهله
مبلغ كل برآورد 20.772.499.483 :ریال
مبلغ تضمین  1.039.000.000				:ریال		
الزم به توضیح است كه دوره برآورد اجرا بر اساس سه ماهه چهارم سال
 1399مطابق فهارس بهای سال  1400نفت و گاز و راه و باند 		.
ن��وع تضمین  :ضمان��ت نامه بانکی		ش��ركت در مناقصه ی��ا فیش واریزی 		
به حس��اب شماره  0112766916004بانك ملی شعبه میدان امام حسن (ع)
ای��الم و یا س��ایر ضمانتنامه های معتبر و یا تركیب��ی از آنها كه در جدول
شماره  4آیین نامه تضمین معامالت دولتی شماره  /123402ت  50659ه
مورخه 94/9/22قید گردیده اند.
مدت زمان اجرای پروژه  360		:روز تقویمی
محل تامین اعتبار  :وام		داخلی (بند ق )
آخرین مهلت فروش اسناد  1400/09/17		:تاپایان وقت اداری
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات 				1400/10/01 :تا ساعت  8:45دقیقه صبح
زمان گشایش پاكات 			1400/10/01		 :ساعت  9صبح
محل گشایش پاكات  :سالن كنفرانس شركت گاز استان ایالم
*از دس��تورالعمل ارزیاب��ی مالی وفراین��د قیمت متناس��ب در مناقصات
صنعت نفت به شماره  20/2-796تاریخ  1399/12/11استفاده می گردد.
شرایط متقاضیان :
 -1داشتن شخصیت حقوقی
 -2كپی برابر با اصل اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات
 -3ارائ��ه گواهینامه صالحیت ایمنی ام��ور پیمانکاران از وزارت تعاون ،
كار و رف��اه اجتماعی بر اس��اس مواد  85و  91قانون كار جمهوری اس��المی
ایران مصوب  89/3/5وزیر كار و امور اجتماعی .
-4داشتن امکانات  ،ماشین آالت و نیروی متخصص

بررسی ابعاد مختلف عملیات ترور

8,9

62

فرامرز عباسی

تجارت محله

136

32733.58

1,200,000

نقد

