شهادت امام جواد علیهالسالم را تسلیت میگوییم.
محمدعلی شیوا؛ شاعر و پژوهشگر از بزرگترین غزلسرای سبک هندی میگوید

۴

محمدعلي شیخاالسالمی (شيوا) بخشی از زندگی حرفهای خود را به عالم پزشکی گره
زده و بخشی دیگر از آن را به بند خیال شعر و ادبیات .او از عالقهمندان به سبک هندی
و صائب شاعر پرآوازه این سبک است و تألیفات و پژوهشهایی هم ...

کمند جاذبه شعر «صائب»

در ششمین اجالس سران کشورهای حاشیه خزر
بر همبستگی ملتها تأکید شد

«خـزر»
دریای دوستی

پنجشــنبه۹تیر۳۰ 1401ذیالقعده ۳۰ 1443ژوئن 2022سال سی و پنجم
شمــاره8 9844صفحــه 4صفحــهرواق ۴صفحــهویژه خراســان

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

۹

درگذشت
سید احمد
پیشاوری
ادیب و شاعر
در سال1390

تیر

2

مقامات اسرائیل ضمن اذعان به ناتوانی در مقابل حمالت هکری
به فکر چارهجویی افتادند

صهیونیستها به دنبال گنبد آهنین سایبری
۸

عملکرد دولت در حوزه اصالح نظام مالیاتی چگونه است؟

جراحی مالیاتی شاید وقتی دیگر
۳

ناراحتی گلمحمدی از
جذب نشدن بازیکنان جوان
و مهاجم خارجی

شیر بیدندان و بینفس

۷

وزیر اقتصاد درپاسخ به قدس
مطرحکرد

تورمانتظاری
درسراشیبی

کمفروشی
صنایع غذایی
در ۵۴درصد
اقالم مورد آزمون

2

آمریکا درلبه پرتگاه

دیوید ام .کوتز

خراسان

۲

تشکیل خانواده

راهبردهایجواد االئمه
داالئمه
در تبیین معارف اسالم ناب

در گفتوگوی قدس با کارشناسان

j

حال ازدواج
درکشور
بحرانی نیست

شاگردان ایرانی امام جواد  jچه کسانی بودند؟

۶

صفحه1
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
همراه با ارزیابی کیفی فشرده
شماره فراخوان سامانه ستاد 2001095007000001

مناقصه عمومی یک مرحله ای
واگذاری حجمی امور حمل ونقل سازمان

بانک صادرات ایران مدیریت شعب خراسان رضوی

40104348

بانک صادرات ایران مدیریت شعب خراسان رضوی

موضوع  :انجام خدمات تصدی کنترل ایستگاه های خط  1و 2
قطارشهری مشهد به صورت حجمی
مبلغ برآورد  252,215,600,000 :ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد و شرکت در
مناقصه ،به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایید .این آگهی در
روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.irنیز درج می گردد.
شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

ت دوم
وب

ن

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

یک فقره تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده با موضوع خریدیک
پک کیت سرویسیون کروماتوگراف و ولتامتر پالروگراف  797مربوط به سلطان آباد
شهرستان خوشاب 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

فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی

انتشار فراخوان در سامانه 1401/04/04می باشد .اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از
برگزاری فرایند مناقصه و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال
خواهدشد.

ن

جلوگیری از کم آبی آینده فرزندانمان
به صرفه جویی امروز ما بستگی دارد

تنظیم شناورهای کولربرابر است با جلوگیری از اتالف آب

ت اول
وب

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شرح ذیل از طریق
سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه
از دریافت وتحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه  ،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  .تاریخ

40104317

در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با موضوع واگذاری حجمی امور مربوط به
حمل و نقل تامین خودروی سواری با راننده جهت انجام ماموریت های اداری درون و
برون شهری برگزار نماید لذا شرکت هایی که گواهینامه تایید صالحیت و رتبه بندی ،
گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی و همچنین نمایندگی
فعال در مشهد را دارا میباشند می توانند از روز شنبه  1401/4/11لغایت دوشنبه  1401/4/13از
ساعت  9الی  13جهت دریافت مدارک شرکت در مناقصه به آدرس ذیل مراجعه فرمایند
نشانی  :مشهد  ،میدان جانباز  -ساختمان سپهر رضوی  -مدیریت شعب خراسان رضوی
-طبقه  8دایره تدارکات  ،تلفن 051-37043137 :

آگهی تجدید مناقصه عمومی
یک مرحله ای با ارزیابی ساده

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار
فراخوان در سامانه 1401/04/08می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی
موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

ردیف

موضوع مناقصه

شماره فراخوان

مبلغ برآورد کار

مبلغ تضمین فرایند اجرای کار

ردیف

موضوع مناقصه

شماره فراخوان

مبلغ برآورد کار

میزان تضمین شرکت در مناقصه

1

عملیات جمع آوری فاضالب منطقه
بهاران و پراکنده شهر سبزوار

2001001446000103

 200.000.000.000ريال
دویست میلیارد ريال

 10.000.000.000ريال
ده میلیارد ريال

1

خریدیک پک کیت سرویسیون کروماتوگراف و
ولتامتر پالروگراف  797مربوط به سلطان آباد
شهرستان خوشاب

2001001446000116

 25.000.000.000ریال
(بیستوپنجمیلیاردریال)

1.250.000.000ريال
(یک میلیارد و دویست
و پنجاه میلیون ریال)

40104325

40104315

زمان و مهلت اسناد مناقصه :الف  -مهلت دریافت اسناد مناقصه1401/04/07:
ب– مهلت تحویل پیشنهادها1401/04/21 :
هزینه چاپ آگهی دو نوبت بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

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

آستان قدس رضوي در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات حرم مطهر رضوي از طریق
مزایده عمومي اقدام نماید .جهت مشاهده شرایط خرید و دریافت اسناد مذکور به نشاني
http://dev.razavi.irبخش مزایدات مراجعه و حداکثر تا ساعت  13:30روز دو شنبه
مورخه  1401 / 04 / 20نسبت به تحویل پیشنهادات تکمیل شده و مدارک مطابق شرایط
اعالم شده به آدرس مشهد مقدس حرم مطهرامام رضا (ع) خیابان نواب صفوی (نبش نواب )2
ساختمان مجموعه اداري حرم مطهر دبیرخانه معاونت اداري وپشتیباني اقدام نمایند.
ضمناً هزینه چاپ آگهي در روزنامه ها بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
40104397

40104326

شماره تماس  051 - 32009920 :و 051 - 32009906

ن

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده به شرح
ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید .کلیه
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت وتحویل اسناد مناقصه تا ارسال
دعوتنامه  ،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

ت دوم
وب

مزای��ده عموم��ی
ضایع��ات ح��رم مطه��ررض��وی

زمان و مهلت اسناد مناقصه :الف  -مهلت دریافت اسناد مناقصه1401/04/14:
ب– مهلت تحویل پیشنهادها1401/04/26 :
هزینهچاپدونوبت آگهیبهنسبتبرعهدهبرنده/برندگانمناقصهخواهدبود.

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

تابستان گرم وآب کم است  ،صرفه جویی کنیم

فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحله ای با ارزیابی ساده

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه  1401/04/08می باشد.

ردیف

موضوع مناقصه

شماره فراخوان

مبلغ برآورد کار

مبلغ تضمین فرایند اجرای کار

1

طرح آبرسانی روستاهای
گاچ و بسک شهرستان
ششتمد

2001001446000112

20.164.897.223ريال
بیست میلیارد و یکصد و شصت و چهار میلیون و هشتصد
و نود و هفت هزار و دویست و بیست و سه ريال

1.009.000.000ريال
یک میلیارد و نه میلیون ريال

2

طرح آبرسانی مجتمع
والیت – فدافن
شهرستان کاشمر

2001001446000113

15.375.988.381ريال
پانزده میلیارد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون و نهصد و
هشتاد و هشت هزار و سیصد و هشتاد و یک ريال

769.000.000ريال
هفتصد و شصت و نه میلیون ريال

زمان و مهلت اسناد مناقصه :الف  -مهلت دریافت اسناد مناقصه1401/04/14:
ب– مهلت تحویل پیشنهادها1401/04/25 :
هزینهچاپ دونوبتآگهیبهتناسببرعهدهبرندگانمناقصهخواهدبود.

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

کارگاه گرافیک قدس

5

گفتوگو

سرپرست اداره کل استاندارد
خراسان رضوی خبر داد

بررسی وضعیت آماری

