بررسی دستاوردهای فرامنطقهای زائرسرای آستان قدس رضوی در مرز میرجاوه

2

اقدام هفته گذشته آستان قدس رضوی در افتتاح زائرسرای مرزی میرجاوه ،جدا
از تأثیر شگرفی که در تسهیل زیارت ائمه اطهار برای اهالی پاکستان و حتی هند
دارد ،در روابط و تعامالت اقتصادی و سیاسی ایران و پاکستان نیز اثرگذار است...

دیپلماسی عمومی از مسیر زیارت

واکسن رایگانحتی برای مهاجران

ایران اسالمی با وجود تحریمها منتظر کمکهای سازمان ملل نمانده و تاکنون  2میلیون دز واکسن کرونا به اتباع خارجی تزریق کرده است
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بسته جدید
بیمهتکمیلی
تأمیناجتماعی
برای بازنشستگان

دوشــنبه 1آذر 16 1400ربیعالثانی  22 1443نوامبر ۲۰۲۱سالسیوچهارم
شــماره 8 9677صفحــه 4صفحــهرواق ۴صفحــهویژهخراســان

قیمت در مشهد و شهرستانها  2000تومان  -تهران  3000تومان

1

2

تولد مصطفی
محدثیخراسانی
شاعر
درسال 1340

آذر

رواق
در همایش «بسیج
و خدمت بیمنت» بیان شد

 4تجلی فرهنگ بسیج
در خدمترسانی
به زائران
8

از تقریظ رهبر انقالب
برکتاب«تنها گریه کن»رونمایی شد

گفتوگو با کسیکه از تهران
مواضع اردشیر زاهدی را تغییرداد

اپوزیسیون
علیهاپوزیسیون

5

ارز ترجیحی
برای کشور مفید نیست

2

ما،گرانیکاغذ
و باقی قضایا...

علی یعقوبی ،مدیر مسئول

/1408031ک

آگهی مناقصه

4

سازمان فنی و نگهداری
حرم مطهر رضوی

شرح در صفحه 8

/1408039ک

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری
حرم مطهر رضوی

عملیات ساختمانی،دیوار چینی،آستر سیمان

شرح در صفحه 8

شرکت ایران خودرو خراسان در نظر دارد

/1408028ک

طراحي و اجرا توسعه ايستگاه راه آهن و ايجاد خط ريزش (فرار)
و استاندارد سازي مابقي خطوط ايستگاه راه آهن سايت خود را به
پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .
سپرده شركت در مناقصه  1.300.000.000ريال مي باشد .
متقاضيان مي توانند جهت دريافت  ،تكميل و تحويل اسناد مناقصه از
تاريخ  1400/09/01لغايت  1400/09/10به شرح ذيل اقدام نمايند:
 -1نحوه دريافت اسناد مناقصه :بصورت حضوري از واحد بازرگاني
ايران خودرو خراسان در روزهاي كاري از ساعت 8الي 15و يا از
طريق سايت اينترنتی  www.ikkco.irو يا تماس با شماره هاي
تلفن( ) 051-33563050و (  051-33563501-9داخلي ())4021

/1408050ک

مناقصه عمومی يك مرحله ای به شرح ذيل از طريق سامانه تداركات
الكترونيك دولت برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاری فراخوان از
دريافت وتحويل اسناد استعالم ارزيابی كيفی تا ارسال دعوتنامه ،
از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در
صورت عدم عضويت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت
گواهی امضای الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند

آستان قدس رضوی

موضوع  :خرید  CYLINDERجهت منطقه آزادگان جنوبی (نوبت دوم)

ش�رکت نف�ت و گاز ارون�دان (خریدار) در نظ�ر دارد خرید کاالی موض�وع فوق را از طریق ش�رکت های
تأمین کننده داخلی واجد صالحیت تأمین نماید  .لطف ًا جهت کس�ب اطالعات بیش�تر و چگونگی حضور در این مناقصه به
1407757ف

خرید  6دستگاه كامیون
بنز آكسور ( تانكر آبرسانی
سیار با پمپ و شیر تخلیه
 -سه محور ده چرخ )

2000001446000124

ن

1

موضوع مناقصه

شماره فراخوان

محقق سازند.تاريخ انتشار فراخوان در سامانه  1400/08/29می باشد.
اطالعات و اسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذكراز
طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مبلغ برآورد کار

مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار

270.000.000.000ریال
دویست و هفتاد
میلیارد ریال

13.500.000.000ریال
سیزده میلیارد و پانصد میلیون ریال

/1408003ک

الف  -مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کيفی :ساعت  19روز شنبه مورخ1400/09/06
ب–مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کيفی  :ساعت  14روز یکشنبه مورخ 1400/09/21
هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده  /برندگان مناقصه خواهد بود.

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شركت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
سايت اينترنتی www.abfakhorasan:

/1408052ک

يك فقره فراخوان مناقصه عمومی به شرح ذيل از طريق سامانه
تداركات الكترونيك دولت برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاری فراخوان
مناقصه عمومی ،از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيك دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد والزم است
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ،مراحل ثبت نام در سايت
مذكور ودريافت گواهی امضای الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه

مناقصه عمومی

الزم به توضيح است تاريخ بازگشايي پاكات الف و ب در روز دوشنبه

مورخ  1400/09/15ساعت  14می باشد .

(ارائه گواهينامه تاييد صالحيت ايمنی پيمانكاران مورد تاييد اداره كار

جهت حضور در مناقصه الزاميست)

(شركتايرانخودروخراساندررديكياكليهپيشنهاداتواصلهمختاراست)
(هزينه درج يك نوبت آگهي روزنامه بر عهده برنده مناقصه است)

1

مناقصه عمومی یک مرحله ای
با ارزیابی کیفی عملیات اجرایی
تصفیه خانه فاضالب روستای بیدوی
(فرآیند تلفیقی  UABRو بستر
نی زار مصنوعی با جریان زیر سطحی)

2000001446000122

2

مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه
لوله و اجرای بخشی از خطوط انتقال
فاضالب شهر بجستان

حفاظت از آب های زیر زمينی ،نيازمند یاری تک تک ماست

ت دوم
وب

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

معامالت در روزهاي كاري از ساعت 8الي15

موضوع مناقصه

در صورت نیاز با شماره تلفن کمیسیون مناقصات  021-88724256تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان

خودرو خراسان  ،كيلومتر  55جاده مشهد-نيشابور دبيرخانه كميسيون

شماره فراخوان

ردیف

وب سایت شرکت نفت و گاز اروندان به آدرس  AOGC.irمراجعه فرمایید.

شناسه آگهی 1221402

7

ارتباطاتواموربینالملل

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

آگهی عمومی ارزیابی کيفی مناقصه گران  -مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره  1400/541م م ت
شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت و گاز اروندان

 40سال است
در این ورزش
آقای جهان هستیم

-2محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه  :شركت ايران

ت اول
نوب

آس�تان قدس رضوی در نظر دارد نسبت به خرید  167تن برنج طارم
کشت اول از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
جهت مش�اهده ش�رایط خرید و دریافت اس�ناد مذکور به نش�انی
 http://dev.razavi.irبخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا ساعت13:30
روز چهارش�نبه مورخ�ه  1400/0 9/ 10نس�بت به تحویل پیش�نهادات
تکمیل شده و مدارک مطابق شرایط اعالم شده به آدرس مشهد مقدس
ح�رم مطهرامام رضا (ع) صحن پیامب�ر اعظم حضرت محمد (ص) باب
الکاظم(ع) دبیرخانه حرم مطهر اقدام نمایند ،ضمن ًا هزینه چاپ آگهی
در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
شماره تماس  051-32003310و 051-32009537

سرمربی تیم ملی
والیبال نشسته ایران:

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کيفی پيمانکاران
شماره -1400/3072 :م170/

آگهی مناقصه عمومی خرید
 167تن برنج طارم کشت اول

چهار دستگاه منبع تغذیه بدون وقفه ( )ups

ردیف

گفتوگو با اکرم اسالمی
نویسنده کتاب تحسینشده
«تنها گریه کن»

استشهادی
برای آزادی قدس

مریم کامیاب  -مهر

2

سرمقاله

روایت مجاهدت
یک مادر
آتش به اختیار

مخبردرآیین افتتاح 2550طرح
محرومیتزداییسازمانبسیج:

عملیات موفق یک فلسطینی
علیهصهیونیستها
با پنج کشته و زخمی

2000001446000123

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده  /برندگان مناقصه خواهد بود.

ما در بحران کم آبی هستيم،در مصرف آب نهایت دقت
را داشته باشيم

فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی

تاريخ انتشار فراخوان در سامانه  1400/08/25می باشد .اطالعات و
اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرايند ارزيابی كيفی و ارسال
دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مهلت دریافت
اسناد مناقصه

مبلغ برآورد کار
 33.407.307.255ریال
چهارصد و
سی و سه میلیارد و
هفت میلیون و سیصد و هفت
هزار و دویست و پنجاه و پنج
ریال
سیصد ریال
8.362.286.758
وشصت
هشتمیلیاردو
ودومیلیونودویستوهشتاد
و شش هزار و هفتصد و پنجاه و
هشتریال

1400/09/02

1400/09/4

مهلت تحویل
پیشنهادها

1400/09/16

1400/09/14

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شركت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
سايت اينترنتی www.abfakhorasan:

