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گشت و گذاری در «رواق کتاب» حرم مطهر رضوی

زیارت با چاشنی کتابخوانی

رواق

چقدر دلچسب است تماشای زائرانی که در گوشهای از رواقهای
حرم مطهر امام رضا(ع) کتابی در دست دارند و زیارتشان را با چاشنی
کتابخوانی شیرینتر و دلنشینتر میکنند...

ریشهیابی خطر خشکشدن آبگیرهای بزرگ کشور در گفتوگو با
مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تاالبهای سازمان محیط زیست
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قیمت در مشهد و تهران  3000تومان  -سایر مناطق کشور  2000تومان

۲۵

تحلیل سخنان وزیر ارتباطات درباره پلتفرمهای داخلی
در گفتوگوی قدس با مهدی کلهر ،کارشناس ارتباطات و رسانه

درگذشت عالمه
محمدتقی
جعفری
در سال ۱۳۷۷

آبان

دستهای پنهان
مانع بومیسازی پیامرسانهاست
۲

رئیس جمهور با تأکید بر وظیفه دولت در حمایت از کتابداران مطرح کرد

نشاط اجتماعی در گرو
توجه به کتاب و کتابخوانی
۴

سامان قدوس
بازیکن تیم ملی فوتبال:

اکنون
بالغترهستیم
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گفتوگو با محمدرضا فلفالنی
تحلیلگربازارهایمالی

مسیرکاهش
تورم به کمتر از
۲۰درصد

صندوقمستغالتو
شگذاریشفافامالک
ارز 

۵

اعتراف رسانه آمریکایی ایاسپیان

گزارش

نسل طالیی فوتبال ایران
تاریخسازی میکند

۳

آچمز در
صفحه شطرنج
جهانی
۸

از خلقت حوا تا حماسهسازی زنان معاصر در بزرگترین تئاتر کشور

بانو » به افتخار بانوی ایرانی
«جهانبانو
ن
«جها 
۴

صفحه1
شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در نظر دارد

همکارگرامی سرکار خانم فرزانه غالمی

با نهایت تأثر و تأسف درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم
و از خداوند مهربان برای آن مرحوم علو درجات
و برای بازماندگان صبر مسئلت داریم.
40111061

مدیریت و کارکنان مؤسسه فرهنگی قدس

آگهی پذیرش نیرو دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظر دارد

جهت ارائه خدمات درمانی در واحد های تابعه دانشگاه ،افراد واجد شرایط در مشاغل:

40111054

1

ن

ردیف

«آگهی مناقصه عمومی»

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه  1401/08/24می باشد.اطالعات واسناد
و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به
مناقصه گران ارسال خواهد شد.

موضوع مناقصه

شماره فراخوان

مبلغ برآورد کار

میزان تضمین شرکت در مناقصه

برون سپاری فعالیتهای بهره برداری
و نگهداری از تاسیسات آب شرب
و خدمات مشترکین شهر ستان
تربت جام

2001001446000249

 120.631.112.299ریال
یکصدو بیست میلیارد و
ششصد و سی و یک میلیون و
یکصد و دوازده هزار و دویست و
نود و نه ریال

 3.406.311.123ریال
سه میلیارد و چهارصد و شش
میلیون و سیصد و یازده هزار و
یکصد و بیست و سه ریال

40110896

الف -مهلت دریافت اسناد مناقصه 1401/09/01
ب– مهلت تحویل پیشنهادها1401/09/13 :
هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شرکت ملی گاز ایران
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمینژاد ( خانگیران )
( سهامی خاص )

شیر آب ورودی کولرهای آبی را در فصول سرد ببندیم

ت اول
وب

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

یک فقره مناقصه عمومی طبق جدول و به شرح ذیل از طریق سامانه
تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان
مناقصه عمومی ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)
به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد والزم است مناقصه گران
در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

40110808

كارشناس پرستاری،كارشناس فناوری اطالعات سالمت (منشی بخش) و كاردان فوریت های
پزشکی پیش بیمارستانی،
از طریق آزمون كتبی در حیطههای عمومی و اختصاصی و مصاحبه ش��غلی یا آزمون عملی ،پس از
احراز صالحیت عمومی بر اس��اس قانون گزینش ،بصورت پیمانی با ش��رایط و ضوابط مندرج در این
آگهی دعوت به همکاری نمایند.
متقاضی��ان محت��رم م��ی توانن��د از روز پن��ج ش��نبه م��ورخ  1401/08/26لغایت ش��نبه مورخ
 1401/09/05ب��ه آدرس ذیل مراجعه و نس��بت به كس��ب اطالعات تکمیل��ی و در صورت تمایل
ثبت نام ،اقدام نمایند .
http://emp.mums.ac.ir

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی
(خرید  1قلم درمجموع  5شاخه لوله  20اینچ) به شماره
( )2001093228000204را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از
دریافتوتحویلاسناداستعالمارزیابیکیفیتاارسالدعوتنامهجهت
سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
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 فراخوان درسامانه
1401/08/18می باشد.اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از
برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه
ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.حداقل امتیاز ارزیابی
کیفی  50امتیاز می باشد .مهلت دریافت اسناداستعالم ارزیابی

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
سایت اینترنتی www.abfakhorasan:

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
تأمین کاال /52ت ک آ ج1401/
نوبت دوم

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
(سهامی خاص)

کیفی:ازساعت  8:00صبح تاریخ  1401/08/18الی ساعت  14:00تاریخ
1401/08/28مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی  :تا ساعت
 14:00تاریخ 1401/09/12
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار :
آدرس  :استان خوزستان  -شهرستان امیدیه -بلوار نفت -شرکت
بهره برداری نفت و گاز آغاجاری/اداره تدارکات و امور کاال
تلفکس 06152620897 :
فکس 06152622683 :
تلفن  06152622273 :داخلی23170
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس 021-41934 :
دفتر ثبت نام 85193768 -88969737 :
شناسه آگهی1408703 :

( تجدید مرتبه چهارم )
مناقصه شماره 30078 -8-9027
( ساخت دو عدد شیر کنترل فشار به همراه اکچیوتر ( تولید داخل کشور)) -نوبت اول

40110858

 -1نوع مناقصه  :دو مرحله ای دارای ارزیابی كیفی
 -2نوع فراخوان  :عمومی .
 - 3ن��ام ونش��انی مناقص��ه گ��ذار  :ش��ركت پاالیش گاز ش��هید
هاش��می ن��ژاد ( )SGPCبه آدرس  :مش��هد ،خیاب��ان آبکوه ،نبش
دانشس��رای ش��مالی ،ش��ماره  ،255ش��ركت پاالی��ش گاز ش��هید
هاش��می نژاد– دبیرخانه كمیس��یون مناقصات.
 تلف��ن مس��ئول كمیس��یون مناقص��ات و كمیت��ه فن��ی بازرگان��ی:051- 37288016
 تلفن دبیر كمیسیون مناقصات051-37285045: نمابر كمیسیون مناقصات و كمیته فنی بازرگانی051-37285024 : -4نوع و مبلغ تضمین ش��ركت در مناقصه  :تضمین های اعالم شده
در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به مبلغ  550.000.000ریال
( پانص��د و پنجاه میلیون ریال ) ( .الزم به ذكر اس��ت در این مرحله
نیازی به اخذ و ارائه تضمین نمی باشد).
 -5نحوه و مهلت دریافت اس��ناد  :متقاضیان می توانند تا س��اعت 19
م��ورخ  ، 1401/09/10نس��بت ب��ه دریافت اس��ناد مناقصه از طریق
س��امانه ت��داركات الکترونیکی دولت (س��امانه س��تاد) به آدرس
 www.setadiran.irو با شماره فراخوان  2001092134000096در
س��امانه اقدام نمایند .الزم به ذكر اس��ت تمامی مراحل برگزاری
مناقصه از طریق سامانه مذكور انجام خواهد شد.
 -6آخری��ن مهل��ت تحوی��ل اس��تعالم ارزیاب��ی كیفی تکمیل ش��ده:
متقاضیان بعد از دریافت اسناد مناقصه از سامانه مذكور
می بایس��ت حداكثر تا س��اعت  19مورخ  ، 1401/09/24اسناد مناقصه

تکمی��ل ش��ده را به هم��راه م��دارك مورد نیاز در س��امانه ت��داركات
الکترونیکی دولت بارگزاری و ثبت نمایند .الزم به ذكر اس��ت پس از
پایان مرحله ارزیابی كیفی اسناد شركت در مناقصه برای مناقصه گران
تأیید شده در این مرحله از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت
(سامانه ستاد) ارسال و فرآیند انجام مناقصه وفق شرایط اعالم شده
در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.
 -7محل و زمان گش��ایش پیشنهادات  :پس از بررسی پیشنهاد فنی
شركتها (ارزیابی فنی) ،پاكتهای مالی شركتهای واجد شرایط در ساعت
 10صبح مورخ  ، 1401/10/21در محل اتاق كنفرانس اداره مشهد (دفتر
آبکوه) به آدرس مش��هد ،خیابان آبکوه ،نبش آبکوه ( 7دانشس��رای
شمالی) ،شماره ،255شركت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد و حداقل با
دو پیشنهاد تایید شده گشایش خواهد یافت .الزم به ذكر است تاریخ
و مکان اعالم شده (تاریخ گشایش پیشنهادهای مالی) قطعی نبوده و با
توجه به روند ارزیابی امکان تغییر وجود خواهد داشت.
توضی��ح مهم :ب��ا توجه به این ك��ه این مناقص��ه دارای ارزیابی كیفی
می باش��د در این مرحله صرف ًا تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی كیفی و
مس��تندات مربوطه مورد نظر می باشد .بدیهی است شركت هایی كه
در فرایند ارزیابی كیفی تأیید ش��وند در مرحله بعد اقدام به ارسال
پیش��نهاد مرتب��ط در مواعدی كه متعاقب�� ًا از طریق س��امانه تداركات
الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) اعالم خواهد شد خواهند نمود.
شناسه آگهی1410648

روابط عمومی شركت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

فاطمه عموزاد  -فارس

۷

بررسی گزارش صندوق بینالمللی
پول درباره اقتصاد ایران

نگاهی به آینده بحران اوکراین در
گفتوگو با تحلیلگر مسائل اوراسیا

