فرارسیدن سالروز وفات حضرت امالبنین hرا تسلیت میگوییم.

4

آستان حسین بن موسی j

رواق

فرصتی برای شکوفایی ظرفیتهای دینی طبس

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی و بقاع متبرکه آستان قدس رضوی گفت :آستان
حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع) بستر مناسبی برای شکوفایی ظرفیتهای
فرهنگی ،معنوی ،اقتصادی و گردشگری مذهبی این شهرستان است...

سفیر پیشین کشورمان در چین از دالیل اهمیت امضای
توافقنامه همکاری  25ساله تهران و پکن میگوید

چینش شرقی

یکشنبه26دی13 1400جمادی الثانی 16 1443ژانویه 2022سالسیوپنجم
شــماره 8 9723صفحــه 4صفحــهرواق ۴صفحــهویژهخراســان

قیمت در مشهد و شهرستانها  2000تومان  -تهران  3000تومان

26

توافق میان جمهوری اسالمی ایــران و جمهوری
خلق چین برای توسعه همکاریها در بازه زمانی
بلندمدت کــه بــا امــضــای تــوافـقنــامــه همکاری
 25ساله میسر شد را باید یکی از مهمترین و
تأثیرگذارترین رویدادهای سیاست بینالملل طی
چند سال گذشته خواند؛ چراکه این سند خط
ربط روابط فرامنطقه ای دو قدرت از شرق تا غرب
آسیا محسوب شده و به واسطه این ارتباط همه
کشورهای دخیل در تحوالت غرب و شرق آسیا از
حیث اقتصادی ،سیاسی ،امنیتی و تجاری متأثر

درگذشتابنهیثم
پدر
نورشناسیمدرن
در سال460قمری

دی

خواهند شد .برخی معتقدند سند همکاری 25
ساله تهران و پکن موجب انتقال روابط دولتهای
عرب منطقه از زمین بازی غرب و آمریکا به زمین
بازی شرق و مثلث ایران ،روسیه و چین خواهد شد.
سفر امیرعبداللهیان به چین در نهایت منجر به
آغاز اجرای تفاهمهای اولیه درباره این سند شد.
توگو
برای واکاوی ابعاد اهمیت این توافق در گف 
با جواد منصوری کارشناس ارشد و سفیر سابق
کشورمان در چین ،اهمیت همکاریهای آتی
تهران ،پکن را به بحث گذاشتهایم که...

گفتوگو با دکتر معصومه ظهیری ،همسر شهید حسین طباخی درباره
ت امالبنین  hبه مناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا
شخصیت حضر 

اسوه مادران الگو

2

دیدار تولیت آستان قدس رضوی با خانواده شهدا

درباره جشنوارهای مردمی که
دوازدهمین دوره خود را پشت سر گذاشت

عمار؛ سینمای امید

شب «شورجه»
در موزه سینما برگزار شد

«جمال»
سینمای انقالب

4

شجاعخلیلزاده
درگفتوگو با قدس:

لبنان ،مقصد اول پولپاشیهای
بنیاد جورج سوروس در منطقه

دیگر به صعود «در»
جامجهانی فکر م 
یکنیم

تزریق آشوب
به بیروت

7

سال آینده فیشهای حقوق باال کسورات کمتری دارند

گزارش

عقبگرد مالیاتی
بهنفعنجومیبگیران

8

آگهی مناقصه
1410272

تهیه  ،ساخت و نصب درب  4لت مشبک

شرح در صفحه 8

شاه چگونه
فراری شد؟

آگهی مناقصه

5

2 2

سازمان فنی و نگهداری
حرم مطهر رضوی

شرح در صفحه 8

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 1400/10/26الی سه شنبه مورخ 1400/10/28از ساعت  9الی اذان ظهر به سالن
مزایده زمین ،واقع در 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.

مناقصه خرید یک دستگاه سرور
آستان قدس رضوی در نظر دارد

1410276

نس�بت به خرید  1دستگاه س�رور از طریق مناقصه عمومی به شرح مقادیر
مندرج در اسناد مناقصه 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 س�اعت 13:30
روز پنج ش�نبه مورخ 1400/10/30نس�بت به تحویل پیش�نهادات تکمیل
ش�ده و نمون�ه ه�ا و مدارک مطابق ش�رایط اعالم ش�ده به آدرس مش�هد
مق�دس حرم مطهرامام رضا (ع) صح�ن پیامبر اعظم حضرت محمد (ص)
باب الکاظم دبیرخانه حرم مطهر اقدام نمایید ،ضمن ًا هزینه چاپ آگهی در
روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
شماره تماس  051-32003310و 051-32003793

آگهیتجدیدمناقصه

اداره کل راه وشهرسازی استان مازندران در نظر دارد
(نوبتدوم)
مناقصه عمومی طبق جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات
الكترونیكی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی 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 الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
ردیف

1

پروژه

تکمیل پل رودخانه ای عبدهللا آباد در
محور نور -چمستان -آمل در کیلومتر
19+800

32,751,918,375

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

1,638,000,000

شماره فراخوان ستاد ایران

2000003377000062

,1410153ف

1410267

دارا بودن رتبه  5از معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور با رعایت سقف ارجاع کار در راه و ترابری (حمل و نقل)
الزامی است.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ 1400/10/22
مورخه 1400/10/28
ساعت14/00
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :
مورخه 1400/11/10
ساعت14/00
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :
مورخه 1400/11/12
ساعت 08/00
زمان بازگشایی پاکت ها :
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
تلفن 011- 33363904
آدرس ساری خیابان جام جم -اداره پیمان و رسیدگی
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 021-41934 :
دفتر ثبت نام  88969737 :و021-85193768
این آگهی همزمان در سایت  iets.mporg.irنیز درج گردیده است
اداره کل راه وشهرسازی استان مازندران

amlak.razavi .ir

31437060-31437064

آستان قدس رضوی

مبلغ برآورد(ریال)

رواق

تهیه مصالح و اجرای سندبالست
و پوشش اپوکسی و پلی یورتان

1410270

سازمان فنی و نگهداری
حرم مطهر رضوی

محمدرضا پهلوی  26دیماه 1357
از ایران گریخت

فرزانه میرزایی

3

4

شماره
بلوک

محدوده

کاربری

مساحت
مترمربع

قیمت مصوب
( ریال) مترمربع

شیوه پرداخت
حقوقات

ردیف

شماره
قطعه

بلوار مصلی

تجارت محله

160

160.000.000

60درصد نقد و الباقی
 18ماهه

1

21

موسوی قوچانی

تجارت محله

90

320.000.000

60درصد نقد و الباقی
 18ماهه

2

15

5,2

تجارت محله

120

150.000.000

60درصد نقد و الباقی
 18ماهه

3

2

14

سیدی – پشت
کالنتری سیدی

341.62

129,000,000

بصورت  70درصد نقد
و  30درصد باقیمانده
یکساله

4

4

62

بلوار اندیشه

مسکونی

90,000,000

نقد

5

35

179

خیابان -شهرک رضوی

تجاری

27.54

نقد

6

1

3

بلوار توس

مسکونی

367.42

240,000,000

7

8

66,1

فرامرز عباسی

مسکونی

271

265,000,000

نقد

8

1

11

سیدی – پشت
کالنتری سیدی

مسکونی

230.91

110,000,000

نقد

9

22

55

کوی انصار – بلوار حر

مسکونی

220

20,000,000

نقد

10

27

53

خیابان -شهرک رضوی

مسکونی

137.08

21,000,000

نقد

11

11

3

بلوار مصلی

مسکونی

280.95

160,000,000

نقد

