۱

تولیت آستان قدس رضوی مطرح کرد
رواق

جانبازان شیمیایی؛تابلوهای رسوایی حقوق بشرغربی

ارزیابی مذاکرات احیای برجام در دوحه در گفتوگوی قدس با کارشناسان

آمریکا در وضعیت اضطرار

بررسی رفتار چهرههای مشهور

و تأثیری که بر جامعه میگذارند

۶

2

شــنبه۱۱تیر ۲ 1401ذ یالحجه  ۲ 1443جوالی  2022ســالسیوپنجم
شمــاره8 ۹۸۴۵صفحــه 4صفحــهرواق ۴صفحــهویژه خراســان

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

۱۱

ترور و شهادت
آیت اهلل
محمدصدوقی
در سال ۱۳۶۱

تیر

۴

۸

سلبریتیها
و پروژه
ناامیدی
«دیبیسی» دروغپردازیهای
رسانه ملکه انگلیس را
پیش روی مخاطب قرار میدهد

«بیبیسی»شناسی
به زبان ساده

با انحالل پارلمان ،پنجمین
انتخابات در کمتر از چهار سال
در اراضی اشغالی برگزار میشود

«بنت» هم نتوانست
خراسان

عروج بانو «یامامورا»
تنها مادر شهید ژاپنی
دفاع مقدس

تبدیل 4هزار سند
قولنامهایحاشیه
۴
شهر با همکاری
آستان قدس رضوی

یادداشتیشفاهی
از خداداد عزیزی

وقتی ورزش میمیرد!

2

قدس افزایش قیمت سیمان از دیدگاه موافقان و مخالفان را بررسی میکند

باال رفتن گرانی از دیوار کوتاه سیمان

۷

2

یادداشت

حکمرانیآب و مقابله با
چالشکمآبی

۸

«گردهمایی بزرگ علمای افغانستان»
توسط دولت کابل برگزار شد

طالبان
یک گام به جلو؟

قیمت سیمان در صنعت ساختمان که گفته میشود لوکوموتیو اشتغال و تولید است اهمیت زیادی دارد

عمادابراهیمی

۳

40104406

آگهیمناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

شرح در صفحه 8

/40104482ح

شرح در صفحه 6

40104472

آگهی مناقصه
شهرداری نیشابور

معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست
ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید ،لذا متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مزایده در
روزهای یکشنبه مورخ 1401/04/12الی سه شنبه مورخ 1401/04/14از ساعت  9الی اذان ظهر به سالن
مزایده زمین ،واقع درمشهد نبش میدان بوعلی -معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق
سایت اینترنتی و شماره تلفن های ذیل نسبت به کسب اطالعات بیشتر اقدام نمایند.
شایان ذکر است معاونت بهره وری امالک و اراضی در رد یا قبول درخواستها مختار می باشد.

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

31437060-31437064

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

شماره تماس  051 - 32009920 :و 051 - 32009906
ن

یک فقره مناقصه عمومی با موضوع برون سپاری فعالیتهای بهره برداری
و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین در شهرستان
قوچان 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

مصرف بی رویه از آب باعث خسارت به آیند گان است

ت دوم
وب

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

مناقصه عمومی یک مرحله ای

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

میزان تضمین شرکت در مناقصه

1

برون سپاری فعالیتهای بهره برداری
و نگهداری از تأسیسات آب شرب و
خدمات مشترکین شهر ستان قوچان

2001001446000117

102.777.574.717ريال
یکصد و دو میلیارد و هفتصد و
هفتاد و هفت میلیون و پانصد
و هفتاد و چهار هزار و هفتصد
و هفده ريال

3.228.000.000ريال
سه میلیارد و دویست و بیست
و هشت میلیون ريال

زمان و مهلت اسناد مناقصه :الف  -مهلت دریافت اسناد مناقصه1401/04/15:

40104346

هزینهچاپآگهیبهنسبتبرعهدهبرندهمناقصهخواهدبود.

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

40104484

ب– مهلت تحویل پیشنهادها1401/04/26 :

amlak.razavi .ir

ردیف

شماره
قطعه

شماره
بلوک

محدوده

کاربری

مساحت
مترمربع

قیمت مصوب
( ریال) مترمربع

شیوه پرداخت
حقوقات

1

2

5/2

بلوار موسوی قوچانی

تجارت محله

70

180.000.000

60درصد نقد و الباقی
 18ماهه

2

5

14

سیدی پشت کالنتری
سیدی

تجارت محله

120

150.000.000

60درصد نقد و الباقی
 18ماهه

3

28

107

شهرک رضوی

تجارتی

57.77

140.000.000

نقد

4

4

طبقه
منفی یک

میدان طبرسی-
پاساژه شجره

تجاری

5.55

40.000.000

بصورت اجاره ماهیانه

5

22

88/2

فرامرز عباسی

مسکونی

260

340,000,000

نقد

6

10

42

بلوار آموزگار

مسکونی

309.18

320,000,000

نقد

7

7

2

بلوار امامیه

مسکونی

544

130,000,000

بصورت  70درصد نقد
و  30درصد باقیمانده
یکساله

8

5

62

بلوار اندیشه

مسکونی

341.51

130,000,000

بصورت  70درصد نقد
و  30درصد باقیمانده
یکساله

9

2

شهرک رضوی

مسکونی

289.1

26,000,000

نقد

10

8

شهرک رضوی

مسکونی

253.77

24,000,000

نقد

79

11

6

53

شهرک رضوی

مسکونی

140

23,000,000

نقد

12

9

54

بلوار حر -کوی انصار

مسکونی

200

23,000,000

نقد

13

9

55

بلوار حر -کوی انصار

مسکونی

220

23,000,000

نقد

