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دیدگاه اندیشمندان غربی درباره پوشش زنان

رواق

مسئله «حجاب» از مسائل روز در کشورهای جهان
است و شواهد تاریخی نشان میدهد حجاب پیش از
ظهور اسالم نیز وجود داشته و مطرح بوده است...

حجاب ،مقولهای اخالقی در همه ادیان الهی

گفتوگو با دبیركل كانون تربیت اسالمی درباره ضرورت احیای معاونت پرورشی با تعریف جدید در برابر بمباران فکری بیگانگان

برای پاسخ به پرسشهای نوجوانان اتاق فکرنداریم
۶

بررسی آسیبهای
برنامه توسعه

چهارشنبه۲آذر۲۸ 1401ربیعالثانی ۲۳ 1444نوامبر 2022سالسیوپنجم
شــماره 8 ۹۹۶۰صفحــه 4صفحــه رواق ۴صفحــهویژه خراســان

قیمت در مشهد و تهران  3000تومان  -سایر مناطق کشور  2000تومان
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درگذشت
سلیم مؤذنزاده
اردبیلی ،مداح
در سال ۱۳۹۵
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حجتاالسالم ذاکر
در گفتوگو با قدس:

۳

مساجد تراز اسالمی
در قالب جشنواره
رواق معرفیمیشوند

۴

رواق

صدور
۱۱۱۸کیفرخواست
درناآرامیهای اخیر

چشم در برابر چشم

بهمندهستانی

روستا به روستا
با کولهباری از رؤیا

شکست تلخ یاران مسی
مقابل عربستان
امید به همدلی
فرزندان سرزمینم
ی۴و۵
صفحهها 

ایرنا

۲

روایت تالش یک مربی سیار برای
ترویج کتابخوانی میان کودکان

سردار آزمون :برابر ولز
 ۹۰دقیقه بازی میکنم

سیدمصطفی خوشچشم در گفتوگو با قدس میگوید
در شرایط جدید ابتکار عمل دست ایران است

شهریکه میراثدار
تمدن رضوی است

اسرائیلی برو بیرون!

گزارشی از اردوی تیم ملی
پس از شوک بزرگ

ایران تولید اورانیوم ۶۰درصدی خود را افزایش داد

۲

دست رد قطریها به سینه رژیم
صهیونیستی در ایامجامجهانی

ویژه جامجهانی فوتبال

در واکنش به قطعنامه شورای حکام

سخنگوی قوه قضائیه
خبر داد

واقعنگری و
اولویتبندی؛
کلید تحول

صفحه1

آگهی مزایده عمومی اموال غیر منقول

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین

(ساختمان تاکستان و بویین زهرا)1401-2بشماره2001003261000002

/40111388ح

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین در نظر دارد تعداد دو دستگاه ساختمان مسکونی خود را به شرح مذکور وبا جزئیات
مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( )www.setadiran.irو با شماره مزایده ۲۰۰۱۰۰۳۲۶۱۰۰۰۰۰۲
بصورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت :روز چهارشنبه مورخ  1401/09/02ساعت  8:00صبح
مهلت دریافت اسناد مزایده :از روز چهارشنبه مورخ  1401/09/02تا روز شنبه 1401/09/12ساعت 14:00
تاریخ بازدید :ازروز چهارشنبه  1401/09/09لغایت روز چهارشنبه مورخ  1401/09/16ازساعت  8:00صبح تا 12:00
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  :روز پنج شنبه مورخ  1401/09/24ساعت 14:00
زمان بازگشایی :روز شنبه مورخ  1401/09/۲۶ساعت  8:30صبح
زمان اعالم به برنده  :روز شنبه مورخ  1401/09/ 26ساعت 12:00
ضمنا ً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد.
 -۱برگزاری مزایده صرفا ً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت
اسناد مزایده ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ،ارسال پیشنهاد قیمت ،بازگشایی پاکات ،اعالم به برنده،
واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر میباشد.
 -۲عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های زیر
تماس حاصل نمایند.
021-1456
سامانه:
راهبری
و
 -۰۲۱مرکز پشتیبانی
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین

آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه (نوبت دوم)
موضوع  :تهیه طبخ وتوزیع غذای بیماران وکارکنان بهداشت ودرمان تهران

شناسه آگهی 1413160

40111208

www.shana.ir - www.piho.ir

روابط عمومی سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد خرید ترانس زمین و تغذیه داخلی جهت پروژه پست سردرود را بصورت
مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره فراخوان 2001001119000058

شماره آدرس الکترونیکی  WWW.setadiran.irبه مناقصه گر واجد شرایط واگذار نماید .
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  473/000/000 :بحروف (چهارصد و هفتاد و سه میلیون ریال ) بصورت
ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی بحساب شبا به شماره  IR110100004001106407144480نزد بانک مرکزی
جمهوری اسالمی بنام شرکت برق منطقه آذربایجان
بهای فروش اسناد مناقصه  200/000 :ریال (دویست هزار ریال)
جدول زمانی انجام مناقصه
شروع فروش اسناد مناقصه

مهلت دریافت اسناد مناقصه

از ساعت  8صبح مورخ ۱4۰۱/۰8/۳۰
تا ساعت ۱9عصر مورخ ۱4۰۱/۰9/۰۳

مهلت بارگزاری پیشنهادات سامانه ستاد ایران

تا ساعت  9صبح مورخ ۱4۰۱/۰9/۱5

بازگشایی پاکات

ساعت  ۱۰صبح مورخ ۱4۰۱/۰9/۱5

جهت اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 041-41934
/40111193ح

س��ازمان بهداش��ت و درمان صنعت نف��ت در نظر
دارد موض��وع مناقصه ف��وق الذکر با مش��خصات و
ش��رایط کلی زیر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای
به شرکت واجد شرایط واگذار نماید .
کلی��ه فرآینده��ای این مناقص��ه از ارزیابی کیفی مناقص��ه گران ،
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد)
ب��ه آدرس  www.setadiran.irبا ش��ماره 2001093823000056
انجام خواهد شد .
برآورد مناقصه ماهیانه  35 / 238 / 000 / 000 :ریال می باشد .
الف ) ش��رح خدمات م��ورد نیاز  :تهیه  ,طبخ و توزی��ع غذای بیماران و
کارکنان بهداشت و درمان تهران
ب ) مدت زمان اجرای قرارداد  24 :ماه شمسی
ج ) محل انجام خدمات  :اس��تان تهران – بیمارس��تان فوق تخصصی
نفت تهران و درمانگاههای سطح شهر
د ) حداقل شرایط متقاضیان :
-1داشتنشخصیتحقوقیمستقل
-2داشتن امکانات و تجهیزات مناسب مرتبط با موضوع مناقصه و
نیروی انسانی با تجربه
-3داشتن سابقه و تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه
-4گواهی نامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط
وزارت تعاون,کار و رفاه اجتماعی
-5گواهی نامه تأیید صالحیت معتبر از اداره کل تعاون,کار و رفاه
اجتماعی
-6داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ

 22 / 915 / 000 / 000ری��ال مطاب��ق ضواب��ط اعالمی از س��وی کارفرما و
قابل اس��تعالم از بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران  ،طبق تصویب
نامه ش��ماره  / 123402ت  50659ه� مورخ  1394 / 09 / 22هیئت
محترم وزیران
الزم به ذکر اس��ت مناقصه گران درصورت ع��دم عضویت قبلی در
سامانه مذکور  ،می بایست مراحل ثبت نام در سایت فوق و دریافت
گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد
را به انجام رسانند .
مهل��ت دریافت اس��تعالم ارزیاب��ی کیفی مناقصه گران در س��امانه
ت��دارکات الکترونیک��ی دولت ( س��تاد )  7 :روز پ��س از چاپ نوبت
دوم آگهی روزنامه
مهل��ت تحوی��ل اس��تعالم ارزیابی کیف��ی مناقصه گران در س��امانه
تدارکات الکترونیکی دولت ( س��تاد )  14 :روز پس از اتمام مهلت
دریافت
اسناد و مدارک مناقصه بین شرکت های واجد شرایط که به تشخیص
مناقصه گذار حداقل امتیاز کیفی را کسب می نمایند توزیع خواهد
گردید .
بدیهی اس��ت ارائ��ه مدارک ف��وق الذک��ر هیچگونه حق��ی را جهت
متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد  .متقاضیان
م��ی توانن��د درصورت نی��از به اطالعات بیش��تر درخصوص اس��ناد
مناقص��ه  ،ش��رایط و مس��ائل مال��ی ب��ا تلف��ن  021 - 88892153و
درخصوص س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 021 -1456
تماس حاصل نمایند .

نوبت دوم

جهت اخذ اطالعات بیشتر به سایتهای زیر مراجعه و یا با شماره تلفن  041-31073227تماس حاصل فرمایید.
WWW.setadiran.ir

www.azrec.co.ir

www.Iets.mporg.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای آذربایجان

WWW.TAVANIR.org.ir
شناسه آگهی1412754:

