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روایتی از زندگی زندهیاد حاجعباس مسجدی
که با دست خالی مهدکودک ،مسجد و حسینیه ساخت و وقف کرد

امام(ره) فرمودند :به سراغ مردم بروید .مردم صاحبان اصلی انقالب
هستند .شما سراغ کشاورزی بروید که با سختی و مرارت دستاورد
مثبتی در امر کشاورزی دارد و نیاز کشور را برآورده میکند...

نگفت ،نشان داد...

رواق

شرکتهای دانشبنیان داخلی

ترافیکدیپلماتیکدرتهران
ایران دیروز میزبان وزیر خارجه سوریه و مشاور امنیت ملی امارات بود

ت در فرایند تجارت میآیند
به کمک نظار 

3

2

سد گمرک
هوشمند در برابر
قاچاق کاال

سهشنبه 16آذر 2 1400جمادیاالول 7 ١٤٤٢دسامبر ۲۰۲۱سالسیوچهارم
شــماره 8 9690صفحه 4صفحــه رواق  ۴صفحه ویژه خراســان

ویژه روز دانشجو

قیمت در مشهد و شهرستانها  2000تومان  -تهران  3000تومان

16

حمله رژیم
پهلوی به
دانشگاهتهران
در سال 1332

آذر

پای صحبت دو تن از اعضای
هیئت علمی دانشگاه امام رضا(ع)

همچناندانشجوی
این آستانیم
در پیام رئیس دانشگاه
علوم اسالمی رضوی مطرح شد

نیاز کشور به

دانشجویان تراز انقالب
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رواق

توصیه های پروفسور یوسف ثبوتی
به دانشجویان درگفتوگو با قدس

قوچان نژاد:
به لیگ ایران میآیم

چهار گوشه دنیا
با «گوچی»
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گفتوگو با وجیهه سامانی
گردآورنده «میخواهم بمانم»

قالیباف و اژهای دیروز به جمع دانشجویان رفتند
رئیسی امروز در دانشگاه شریف سخنرانی میکند

ورود ادبی
به یک آسیب اجتماعی

یادداشتی از جواد صبوحی

 16آذر با تمام قوا

4

گروکشی از لبنان برای
جبران شکست در یمن

مریم کامیاب  -مهر

8

یادداشت

خودتان را
دستکم نگیرید

حسین محمدی اصل

2

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره مجوز1400 - 5897 :
شماره ( RNL-0048008-MYنوبت دوم)

1408691ف

«آگهی ارزیابی کیفی تولیدکنندگان کاال»

شركت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند
«سهامی عام»

ش��رکت پاالی��ش نف��ت ام��ام خمینی (ره) ش��ازند در نظر دارد فراخ��وان ارزیابی کیفی جه��ت برگزاری مناقص��ه عمومی خرید  180تن ماده ش��یمیایی
 D.M.D.Sب��ه ش��ماره مناقصه  RNL-0048008-MYو ش��ماره فراخ��وان  2000092447000129را از طریق س��امانه ت��دارکات الكترونیكی دول��ت برگزار نمای��د .کلیه مراحل
برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعالم ارزیابی کیفی تا ارس��ال دعوتنامه جهت س��ایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه س��امانه تدارکات
الكترونیكی دولت (س��تاد) به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد ش��د .الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور
و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند .تاریخ انتش��ار فراخوان در س��امانه تاریخ  1400/09/13و  1400/09/16می باشد .اطالعات و اسناد
مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد برای مناقصه گران ارسال خواهد شد.
ردیف
1

شماره مناقصه
MY-0048008-RNL

اقتضائات
دانشجو بودن

شرح مختصر كاال
ماده شیمیایی D.M.D.S

مقدار/
تعداد
 180تن

برآورد هزینه انجام موضوع
مناقصه (ریال)
45,000,000,000

خرید انواع نهاده های كشاورزی  ،عملیات
بسته بندی شكر سفید وقهوه ای
شرح در صفحه 5

مبلغ تضمین شركت در
فرآیند ارجاع كار (ریال)

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

2,250,000,000

1408419ف

رعایت حریم خطوط لولة فشار قوی انتقال گاز حفظ امنیت و سالمت شما را به ارمغان می آورد.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ساده یك مرحله ای
به شماره (2000093023000016نوبت اول)

,1408687ف

روابط عمومی منطقه شش عملیات انتقال گاز

,1408638ف

شناسه آگهی 1235414

نوبت دوم

شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله اي خرید انواع کابل فشار متوسط آلومینیومی به
شرح جدول ذیل و برابر مشخصات فني پيوست اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام 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 مناقصه در سامانه  :روز سه شنبه مورخ 1400/09/16
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت  :ساعت  19روز چهارشنبه مورخ 1400/09/24
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد  :ساعت  19روز یک شنبه مورخ 1400/10/05
زمان بازگشایی پاکت های الف و ب :روز دوشنبه مورخ  1400/10/ 06و به شرح جدول ذیل خواهد بود.
تاریخ تشکیل جلسه افتتاح پاکات ج ( پیشنهاد قیمت ) پیشنهاد دهندگان  ،با ملحوظ قراردادن زمان جهت بررسی مشخصات فنی
پیشنهاد دهندگان توسط کمیته فنی بازرگانی  ،در جلسه گشایش پاکات الف و ب به اطالع شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید.
توضیح  :پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  ،تضمینهای معتبر ( بر اساس شرایط مندرج در اسناد
مناقصه) تهیه و تسلیم نماید و به پیشنهاد های فاقد امضا  ،مشروط  ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در
فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند

ب��ا ان��واع تضمین ه��ای اعالم ش��ده در آیی��ن نام��ه تضمین معام��الت دولتی
بشماره/123402ت  50659ه مورخ 1394 /09/22
 )7اطالع��ات تم��اس مناقص��ه گذار  :مناقصه گ��ران می توانن��د جهت دریافت
اطالعات بیش��تر یا داش��تن هرگونه ابهام در خصوص اس��ناد مناقصه با تلفن
ش��ماره  07632196072-6012ی��ا از طری��ق نماب��ر ش��ماره -07632196571
 07633671267مكاتبه نمایند.
آگهی نوبت دوم 1400/09/17 :
آگهی نوبت اول 1400/09/16 :
 )8گش��ایش پیش��نهادها  :پ��اکات پیش��نهاد قیم��ت روز دوش��نبه م��ورخ
 1400/10/20س��اعت  10:00به نش��انی  :بندرعباس  :روبروی پلیس راه میناب
به بندرعباس –فرعی س��مت راس��ت کیلومتر -2امور پیمانها -صندوق پستی
 791454675شرکت منطقه شش عملیات انتقال گاز )9سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه :
-9-1توانایی ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان  % 10بار مالی پیمان در
صورت برنده ش��دن  ،متناس��ب با انواع تضمین های اعالم شده در آیین نامه
تضمی��ن معامالت دولتی بش��ماره /123402ت  50659ه مورخ 1394 /09/22
 -9-2ارائ��ه گواهی صالحیت معتبر رس��ته تاسیس��ات تجهیزات از س��ازمان
برنامه و بودجه یا گواهی صالحیت مشاوران بازرسی فنی
-9-3ارائه گواهی صالحیت معتبر ایمنی در امور پیمانكاری
 -9-4قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
-9-5داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار
 )10اطالع��ات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات کش��ور با کد
فراخوان  53102696و سایت  shana.irموجود می باشد.
پاکات پیشنهاد نرخ مناقصه گرانی بازگشایی خواهدشد که براساس آئین نامه
اجرائی بند ج ماده  12قانون برگزاری مناقصات تائید صالحیت ش��ده باش��ند.

شركت قند
تربت حیدریه

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی :ساعت  18روز سه شنبه تاریخ 1400/09/23
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی :ساعت  18روز چهارشنبه تاریخ 1400/10/08
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار:
آدرس :اراك -کیلومتر  20جاده بروجرد -سه راهی شازند -اداره تدارکات کاال -اتاق 118تلفن086-33492916-33492840 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام و مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-1456 :
شناسه آگهی 1233367
آدرس اینترنتیWWW.IKORC.IR :

شرکت انتقال گازایران (منطقه شش عملیات انتقال گاز) در نظر دارد تجدید
مناقصه نش��ت یابی 3500کیلومتر از خط��وط لوله انتقال گاز محدوده عملیاتی
منطقه ش��ش را از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت ( ستاد ) برگزار
نماید.کلیه مراحل فرآیند برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه
پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکتها از طریق درگاه س��امانه تدارکات
الكترونیكی دولت (س��تاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد
و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه
محقق سازند.
 )1نام و نش��انی مناقصه گذار :منطقه ش��ش عملیات انتقال گاز  ،بندرعباس ،
روبروی پلیس راه میناب /بندر  ،فرعی سمت راست  ،کیلومتر2
 )2موض��وع مناقص��ه :نش��ت یاب��ی 3500کیلومتر از خط��وط لول��ه انتقال گاز
محدوده عملیاتی منطقه شش
 )3مح��ل اج��رای پ��روژه  :مح��دوده عملیاتی منطقه ش��ش ش��امل اس��تانهای
هرمزگان ،یزد،سیستان و بلوچستان و کرمان
 )4مهل��ت زمان��ی دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه از س��ایت  :از س��اعت 08:00
روز س��ه ش��نبه م��ورخ  1400/09/16ت��ا س��اعت 18:00روز چهارش��نبه
م��ورخ  1400/09/24صرف��ا از طری��ق "س��امانه س��تاد" خواه��د ب��ود.
 )5مهل��ت زمانی بارگذاری اس��ناد مناقصه در س��ایت  :ازس��اعت  08:00صبح
روز پنجش��نبه م��ورخ  1400/09/25ت��ا س��اعت  10:00روز چهارش��نبه مورخ
 ، 1400/10/08صرفا از طریق "سامانه ستاد"
 )6ن��وع و مبل��غ تضمین ش��رکت درفرایند ارج��اع کار :مطابق مصوبه ش��ماره
/123402ت  50659ه م��ورخ  1394 /09/22هیئ��ت وزی��ران و اصالحیه های
بعدی آن خواهد بود.
مبل��غ تضمین ش��رکت در فرآیند ارج��اع کار 609/250/000ریال و متناس��ب

آگهی مناقصه

6

شماره مناقصه

موضوع مناقصه و شماره فراخوان

مبلغ کل تضمین شرکت
در مناقصه (به ریال)

نوع اعتبار

1400-239

خرید انواع کابل فشار متوسط آلومینیومی
(شماره فراخوان ) 2000009003000183

790.000.000

طرحهای
عمرانی

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس  :اروميه – بلوار ارتش-سربازان گمنام-ارتش.شرکت توزیع نیروی برق استان  ،تلفن  044-3110داخلی 4305
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکزتماس 021-27313131 :
دفترثبت نام 021-88969737 :و021-85193768
دفتر ثبت نام ارومیه 04432232113 - 09144443544 :
اطالعات تماس دفاترثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ( www.setadiran.irبخش ثبت نام /پروفایل تامین کننده/
مناقصه گر) موجود است.
ضمنا ً فراخوان مناقصه در سايت هاي اطالع رسانی معامالت صنعت برق ( شرکت توانير ) وسايت شرکت توزيع نيروی برق
آذربايجانغربی و سايت ملی مناقصات به ترتيب به آدرس هاي :
 Iets.Mporg.ir ,WWW.Waepd.ir ,WWW.tavanir. org.irقابل مشاهده است .
شناسه آگهی 1235740
توضیح  :سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی

