به مناسبت سالروز آغاز سفر امام رضا(ع) از مدینه به مرو

۱

رواق

سهم ایرانیان از برکات هجرت ثامنالحججj

بررسی پیامدهای سیاسی و اقتصادی مشارکت ایران در اجالس پنج اقتصاد بزرگ آینده

بررسی جزئیات مالیات ستانی
از طریق رصد تراکنشهای بانکی

«بریکس» ائتالفی برایگذرازغرب

۳

2

شــنبه 4تیر25 1401ذیالقعده 25 1443ژوئن 2022ســالسیوپنجم
شمــاره8 9839صفحــه 4صفحــهرواق ۴صفحــهویژه خراســان

افشای شیوههای تخلف در آزمون سراسری
در گفتوگو با دبیرکارگروه آموزش سازمان دیدهبان عدالت و شفافیت

قیمت در مشهد و تهران  3000تومان  -سایر نقاط کشور  2000تومان

4

قبولی در پزشکی با رتبه 200هزار!

روز دحواالرض
مصادف با
 ۲۵ذیالقعده

تیر

۸

امکان تقلب در آزمون پایین است اما تخلف در برخی رشتهها همچنان وجود دارد

۲

یک تیر و سه
نشان مالیاتی با
تفکیکحسابها
تالشها برای کنترل سالح
در اماکن عمومی ناکام ماند

آمریکا و بحران
آزادی حمل اسلحه

خراسان
از  140پروژه اطراف حرم
تا کنون فقط  19پروژه
ارتفاع سازه را بر اساس طرح
تفصیلی جدید کاهش دادهاند

بلندمرتبهسازها
کوتاه میآیند؟

سفر «بورل» برای
۲
منت کشی برجامی
حسن روشن
در گفتوگو با قدس:

«ساپینتو» مربی
درجه 3اروپایی است

۲

رواق

گزارشی از دیدار«سیدحسننصراهلل»
و «اسماعیل هنیه» در بیروت

«دستورکارواحد» مقاومت
علیهاشغالگران

قاب با احساس

مهربانیپیامبر(ص)

حیوانات و چشمهای شگفتانگیزشان

کولر و کالغ

۸

در هشتمین نشست «نقد سیاستگذاری مدیریت
وقف» اندیشکده «مسئله» روزنامه قدس بررسی شد

نهاد وقف و دولت؛
از مطالبهگری تا تعامل

۶
صفحه1

آگهی مناقصه

مناقصهپختوتولید
آسفالت

1411161

شرکت مس�کن و عمران قدس رضوی در

نظ�ر دارد انج�ام خدمات پخ�ت و تولید
آس�فالت ب�ه روش مناقص�ه عمومی کتبی

40103996

 www.omqo.comمراجعه فرمایند.

آگهیمناقصه

40103891

اقدام نماید جهت دریافت اسناد به سایت

چ�وب روس�ی و چوب راش مصرفی مورد نیاز خود را از طری�ق مناقصه عمومی خریداری نماید.
لذا از کلیه تامین کنندگان محترم دعوت می ش�ود جهت دریافت اس�ناد مناقصه به آدرس س�ایت
( Www.epf.irقسمت معامالت) مراجعه نمایند.
مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 14:30روز دو شنبه مورخ 1401،04،06و به آدرس :مشهد بلوار منتظری
،حدفاصلمیدانتلویزیونوسهراهبعثت،جنبکافهصد،مبلمانآستانقدس،میباشد.ضمنادرصورت
نیاز به دریافت اطالعات از طریق شماره  051-3688واحد بازرگانی ارتباط برقرار نمایید.

شرکت آرایه های معماری رضوی

سازمان فنی و نگهداری
حرم مطهر رضوی

شرکت مس�کن و عمران قدس رضوی در نظر

1411161

شرح در صفحه 8

دارد نس�بت به حمل قیر از پاالیشگاه به روش

40103807

40103995

تهیه و تحویل پرژکتورال ای دی

دریاف�ت اس�ناد به س�ایت www.omqo.com
مراجعه نمایند.

ش�رکت مس�کن و عمران قدس رضوی در
نظ�ر دارد نس�بت به خرید ،حم�ل و مونتاژ
یک دستگاه قالب الینینگ به روش مناقصه
عمومی کتب�ی اقدام نماید ،جهت دریافت
اس�ناد ب�ه س�ایت www.omqo.com
مراجعه فرمایند.

تابستان گرم و کمبود آب جدی است،

ن
ت دوم
وب

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد
یک فقره مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات
الکترونیک دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان  ،از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام 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 .

40104001

سازمان فنی و نگهداری
حرم مطهر رضوی

مناقص�ه عموم�ی کتب�ی اق�دام نمای�د جهت

1411161

40104011

 ،تابلوها و تجهیزات مرتبط

شرح در صفحه 8

مناقصه خرید
قالب الینینگ

مناقصه حمل قیر از
پاالیشگاه

سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور ها

آگهیمناقصه

شرکت آرایه های معماری رضوی در نظر دارد

تجدید فراخوان جهت برگزاری
مناقصهعمومی

تاریخانتشارفراخواندرسامانه 1401/04/01میباشداطالعاتواسنادودعوتنامهمناقصه
عمومی موضوع فوق الذکر از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

ردیف

موضوع مناقصه

شماره فراخوان

مبلغ برآورد کار

1

طرح آبرسانی مجتمع بهرامیه شهرستان جوین

2001001446000107

 12.708.676.946ریال
( دوازده میلیارد و هفتصد و هشت میلیون و ششصد
و هفتاد و شش هزار و نهصد و چهل و شش ریال )

40104015

مهلتدریافتاسنادمناقصه1401/04/06:
مهلت تحویل پیشنهادها 1401/04/18:هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

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

محمدعلی رضایی-آرشیو قدس

۷

«قاصدک» ضمیمه شنبههای
روزنامه قدس
4

تیر

40104076

40104077

