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افشای جدیدترین اسرار 
خیانت بن سلمان به پدرش

 کودتای خزنده 
ولیعهد

 علیرضا شیخ عطار از رویکرد 
تیم جدید مذاکرات می گوید

عملیاتی، تصمیم ساز 
و با اختیارات

دی29

رحلت آیت اهلل 
محمدهادی 
معرفت 
در سال 1385

قیمت در مشهد و شهرستان ها 2000 تومان - تهران 3000 تومان
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 چهار شنبه 29دی 1400     16جمادی الثانی  1443       19ژانویه 2022       سال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان       ـه رواق            4 صفـح شــماره 9726      8 صفحــه           4صفـح

وقف همه پس انداز زندگیرواق4
آدم، عشق و ارادت بعضی از هموطنان به امام رضا)ع( را که می بيند، به حالشان غبطه می خورد. هموطنانی 
که ارادت و دلبستگی شان سقف ندارد، ساحل ندارد و یک دریاي بی انتهاست، مثل ارادت بانو محمود زاده که 

باوجود نيازمندی شدید، همه دارایی و پس انداز عمرش را نثار آستان قدس رضوی کرده است...

بانوی سالخورده مرندی با تمام دارایی اش به زیارت آمد

5تحلیلگرروابطبینالمللهمزمانبادیدارمهمرئیسیوپوتینازراهکارهایتوسعهمناسباتتهرانومسکومیگویند

5 توصیه، بدرقه سفر روسیه
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دربارهابالغیهجدیددستگاهقضا

گامی مهم 
برای تحقق 
کرامت زندانی
قدساثراتحذفنشدنارز
4200تومانیبردخلوخرج
سالآیندهدولترابررسیمیکند

شکافکسریبودجه

خراسان
تخفیفاتغیرواقعیفروشگاهها
ادامهدارد

خبریاز»قیمت
تولیدکننده« نیست!

نشستخبریچهاردهمیندوره
جایزهادبی»جالل«برگزارشد

4»کتاباولی«در
میاننامزدهاینهایی
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پروندهیکنیروگاهرویمیزپلیس
امنیتاقتصادیخراسانرضوی

3میلیونلیتر
سوختگمشده!

چرایی و چگونگی 
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
 در نظر  دارد

با موضوع خرید 49 دستگاه  ارزیابی کیفی  مناقصه عمومی  دوفقره 
سافت استارت در شهرهای استان ،حمل تحویل ولوله اتصاالت

میلیمتر در شهرهای  اقطار 63و75و90و110و160و200  به  اتیلن  پلی   
استانبه شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.
 کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه 
  www.setadiran.ir آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیک  تدارکات 
انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

امضای  گواهی  ودریافت  مذکور  سایت  در  نام  ثبت  مراحل  قبلی، 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه1400/10/29 می باشد.

اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق 
سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

)صرفه جویی  در مصرف آب، یعنی به اندازه مصرف کردن(

آگهی مناقصه عمومی ول
ت ا

نوب

زمان و مهلت اسناد مناقصه:
الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1400/11/06    ب– مهلت تحویل پیشنهادها:         1400/11/24

هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی - شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

ارزیابی کیفی با موضوع خرید 49 دستگاه 1
20000014460001573.650.000.000سافت استارت در شهرهای استان

)سه میلیارد وششصد وپنجاه میلیون ریال(

2
حمل تحویل ولوله اتصاالت پلی اتیلن به اقطار 
63و75و90و110و160و200 میلیمتر در شهرهای 

استان
5.000.000.000)پنج میلیارد ریال(2000001446000156
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آگهی مناقصه

معاونت فنی و عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس

تهیه و  اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی  پروژه هتل بهار
بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی 

معاونت فنی و عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی در نظر دارد تهیه و اجرای، تکمیل تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه هتل بهار را از 
طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که دارای رزومه مرتبط می باشند، دعوت می نماید جهت دریافت اسناد مناقصه 
حداکثر تا تاریخ 1400/11/05 به دبیرخانه معاونت فنی و عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی به نشانی مشهد، چهارراه شهدا، سازمان 
مرک�زی آس�تان قدس رضوی، مراجعه و یا با ش�ماره تلفن 05132001126 تماس حاص�ل نمایند. ضمنا هزینه چاپ آگه�ی در روزنامه  ها بر عهده برنده 

مناقصات خواهد بود. 

فراخوان ارزیابی کیفی )نوبت اول(
ش��ركت پاالی��ش نف��ت آب��ادان در نظ��ر دارد مناقص��ه های 
مشروحه ذیل را از طریق سامانه تداركات الکترونیک دولت 
برگ��زار نماید، كلیه مراح��ل برگزاری تش��ریفات مناقصه از 
دریافت اس��ناد ارزیابی كیفی و س��ایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه 
ت��داركات الکترونیکی دولت ب��ه آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد 
شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت، نسبت به ثبت نام در سایت 
مذكور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی  جهت شركت در مناقصات اقدام نمایند.

 ضمنًا آگهی مناقصات این شركت بصورت همزمان در روزنامه های كثیراالنتشار و 
WWW.ABADAN- REF.IR وب سایت شركت پاالیش نفت آبادان به آدرس

 درج و قابل مشاهده می باشد.
- از مناقصه گران واجد شرایط كه آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های 
ذی��ل را دارند دعوت بعمل می آید جهت ش��ركت در مناقصه به س��امانه تداركات 
الکترونیکی دولت )ستاد ( به آدرس صدراالشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد 
مربوط به ارزیابی كیفی )دفتر چه ش��ماره یک و معیاره��ای ارزیابی كیفی بصورت 
رای��گان( و مطالع��ه و تکمیل آن به همراه كلیه مدارک مورد نی��از مطابق با برنامه 

زمان بندی مربوطه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذكور در سامانه اقدام نمایند.
- تکمیل كلیه اطالعات خواس��ته ش��ده در فرمهای ارزیابی كیفی مناقصه گران به 
صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مس��تندات، س��وابق كاری و مالی 
و همچنین ارائه صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده توس��ط سازمان حسابرسی و یا 
اعضای جامعه حس��ابداران رس��می در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب 
معامالت متوس��ط الزامی است، )عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده منجر 

به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می شود(
 در صورت عدم تکمیل و بارگذاری كامل اس��ناد اس��تعالم ارزیابی كیفی و س��ایر 
م��دارک ف��وق االش��اره، صالحیت ش��ركت كنن��دگان قابل بررس��ی نخواه��د بود و 
بارگذاری مدارک و س��وابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد 
كرد. ضمنًا مناقصه گران می بایست  عالوه بر بارگذاری اسناد)حاوی رزومه، سوابق 
ش��ركت بهمراه تصویر مصدق شده آخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره 
ی��ک بهمراه اس��ناد مورد نی��از مندرج در دفترچ��ه مذكور( و همچنی��ن در صورت 
نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی رزومه در كمیته فنی بازرگانی این شركت 
، نس��بت به ارس��ال مدارک به آدرس كمیس��یون مناقصات ش��ركت پاالیش نفت 
آبادان – صندوق پس��تی 111  اقدام نمایند. الزم بذكر اس��ت از مناقصه گرانی كه 
در ارزیابی كیفی تائید ش��وند از طریق س��امانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه 

دعوت بعمل خواهد آمد. 
- مناقص��ه گران��ی كه در ارزیابی كیفی تائید ش��ده اند در مرحله ارائه پیش��نهاد 
می بایس��ت تصویر تضمین ش��ركت در مناقصه را در پاكت الف س��امانه تداركات 
الکترونیکی دولت )س��تاد( بارگذاری كرده و اصل آن را در یک پاكت سربس��ته تا 
قبل از زمان گش��ایش پیشنهادها به دبیر خانه كمیسیون مناقصات واقع در دفتر 

مركزی شركت پاالیش نفت آبادان تسلیم نمایند.
- اطالعات تماس و نش��انی دس��تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد: آبادان- حاشیه اروند رود- جنب دروازه 

اصلی پاالیشگاه- امور پیمانهای شركت پاالیش نفت آبادان 
تلفن 53183338-061 و شماره نمابر : 061-53080007 

روابط عم�ومی – شركت پاالیش نفت آبادان ف
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الف - مهلت دریافت اسناد 
ارزیابی کیفی از سامانه 

ستاد از تاریخ 1400/11/3 
لغایت 1400/11/13

ب - آخرین  مهلت ارائه 
و بارگذاری اسناد ارزیابی 

کیفی توسط مناقصه گران: 
مورخ  1400/12/1
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مناقصه عمومی 
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بازسازی پایه 
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الف - مهلت دریافت اسناد 
ارزیابی کیفی از سامانه 

ستاد از تاریخ 1400/11/3 
لغایت 1400/11/13

ب - مهلت ارائه و بارگذاری 
اسناد ارزیابی کیفی  
توسط مناقصه گران: 

مورخ  1400/12/1 
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فشرده به شرح ذیل از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت را برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان  از 
دریافت وتحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه ، از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیک 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 فراخوان در سامانه 1400/10/26 
می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری و ارسال دعوتنامه از 

طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی - شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضویهزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

کمبود آب در کشور جدی است،
 در مصرف آب نهایت دقت را داشته باشیم

فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی  وم
ت د

نوب

مهلت دریافت مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف
اسناد مناقصه

مهلت تحویل 
پیشنهادها

1

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
با ارزیابی کیفی فشرده  طرح 
ارتقاء کیفی آب شرب شهر 

بجستان)مخزن  500 مترمکعبی 
  )RO و سوله تصفیه آب

اولویت اجرایی 1400

2000001446000154

)  45/991/863/448 ریال( 
چهل وپنج میلیارد ونهصد 

ونودویک میلیون و 
هشتصدوشصت و سه هزار و 
چهارصد و چهل و هشت ریال

1400/11/051400/11/19

  قاتل   قاتل   و و   ووحشی حشی 

نخستیندادگاهسرکرده
گروهکتروریستیاالحوازیه
عاملحادثهخونین
»رژهاهواز«برگزارشد


