توگو با قدس از سلوک علمی و اجتماعی پدر میگوید
فرزند ارشد شهید فخریزاده در گف 

5

شهید محسن فخریزاده یکی از مؤثرترین مدیران در حوزه
صنعت دفاعی و هستهای کشور بود که نقشی بی بدیل در توسعه
فناوریهای نوین را طی دو دهه گذشته در این حوزه ایفا کرد...

شهادت در مرز دانش

وزارت صمت وعده داده است تا انتهای سال سامانه جامع صادرات و واردات کشور را تکمیل کند

شمارش معکوس برای تجارت شفاف
3

دوشنبه  8آذر 23 1400ربیعالثانی  29 1443نوامبر ۲۰۲۱سالسیوچهارم
شــماره 8 9683صفحــه 4صفحــهرواق ۴صفحــهویژهخراســان

قیمت در مشهد و شهرستانها  2000تومان  -تهران  3000تومان
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ترور و شهادت
دانشمندهستهای
مجید شهریاری
در سال1389

آذر

پرسپولیسازجدایی
ستارههایش لطمه نمیبیند
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2

رواق

سکاندار
وزارت  17میلیونی

صدای دیپلماسی منطقهای در «اکو»
تحلیلی درباره ظرفیتهای مغفول «اکو»

2
افتخاری دیگر نصیب انتشارات

به بهانه اکران برخط فیلمی که

مرغک زرین

مصائب

آستان قدس رضوی شد

2

آرمانگرایی
حرکت آفرین است
حجتاالسالموالمسلمینسعیددسمی

برای «بهنشر»
4

کارشناسان از ضرورت تغییر روند برگزاری
مانور زلزله و ایمنی در مدارس میگویند

باز هم پرده سینما را نخواهد دید

زنگ تفریح
زلزله!

4

6

«رستاخیز»

رواق

جنگ سرد

هدیه والدین

اخراج میکند

دیپلماتیک

دردسرساز شد

به سارقان زرنگ
3

8

/1408274ک

آس�تان قدس رض�وی در نظ�ر دارد از طری�ق مناقصه عمومی نس�بت به
انتخاب پیمانکاران دارای حداقل رتبه  4در رش�ته های س�اختمان و ابنیه
و رتبه  5تاسیسات و تجهیزات جهت احداث ساختمان کتابخانه امام رضا (ع)
شهرس�تان چال�وس ب�ه مت�راژ ح�دودی  1500مترمرب�ع اق�دام نمای�د.
ل�ذا از کلی�ه ش�رکتهای واج�د ش�رایط ک�ه دارای رزوم�ه مناس�ب در
زمین�ه س�اخت اینگون�ه مجموعه ه�ا میباش�ند ،دع�وت مینماید جهت
دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه حداکث�ر ت�ا تاری�خ  1400/09/14ب�ه دبیرخانه
معاون�ت فن�ی و عمرانی بنیاد به�ره وری موقوفات آس�تان قدس رضوی
به نش�انی مش�هد ،چهارراه ش�هدا ،س�ازمان مرکزی آس�تان قدس رضوی
مراجع�ه ی�ا ب�ا ش�ماره تلف�ن  051-32001126تم�اس حاص�ل نماین�د.
ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامهها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

/1408285ح

,1408275ف

ساعت  10صبح در محل سالن جلسات منطقه.
 )12ش��رایط متقاضیان و مدارك مورد نیاز  -1 :ارائه گواهی نامه
معتب��ر تایی��د صالحی��ت از اداره كل تع��اون،كار و رف��اه اجتماعی
استان در امور الف) خدمات عمومی ب )نگهداری و خدمات فضای
سبز ج)تعمیر و نگهداری د) تاسیسات  -2داشتن رتبه بندی طرح
طبقه بندی مش��اغل  - 3ارائه گواهی نامه معتبر صالحیت ایمنی
از اداره كل تع��اون ،كار و رف��اه اجتماع��ی  -4ارائ��ه تصویر كارت
ملی و شناس��نامه مدیر عامل و اعضاء هیئ��ت مدیره ،تصویر كلیه
صفحات اساس��نامه ش��ركت ،تصویر آگهی تاسیس شركت ،تصویر
آگهی آخرین تغییرات ش��ركت در روزنامه رس��می ،ارائه شناسه
مل��ی و گواهینامه ثب��ت نام مؤدیان مالیات��ی -5 .تاییدیه گواهی
امض��اء مجاز (طب��ق آگهی آخری��ن تغییرات ش��ركت) از دفترخانه
اس��ناد رسمی (كلیه مستندات ارائه شده می بایست برابر اصل
باش��ند) -6عدم ممنوع المعامله بودن در س��طح كلیه شركت های
تابع��ه وزارت نفت -7قیمتها متناس��ب با كاالی س��اخت داخل،به
لحاظ كیفیت ارائه گردد.
 )13م��دت اعتب��ار پیش��نهاد  :س��ه م��اه از تاری��خ بازگش��ایی
پیشنهادات.
در ص��ورت هرگون��ه ابهام با ش��ماره تلف��ن058-32325711-12
داخلی  200تماس حاصل فرمایند.
الزم بذكر اس��ت كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد
مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاكت ها از
طریق پایگاه س��امانه ت��داركات الكترونیكی دولت (س��تاد) انجام
خواهد شد.

آمریکا  54دیپلمات روس را

دادن کارت بانکی به کودکان

مناقصه عمومی عملیات احداث
ساختمان کتابخانه امام رضا (ع)

فراخوان مناقصه عمومی_ یك مرحله ای (نوبت دوم) شماره مجوز1400.5739 :
کد فراخوان در سامانه تدارکات الكترونیكی دولت (ستاد) 2000091975000002
)1موضوعمناقصه:واگذاریادارهامورعملیاتانبار
نفت بجنورد ،سوختگیری هواپیمایی و خدمات عمومی ستاد منطقه
و نواحی تابعه به بخش خصوصی بصورت حجمی زمانی  -سال .1400
 )2مناقص��ه گذار :ش��ركت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی منطقه
خراسان شمالی )3 .مبلغ برآورد 53/434/098/030 :ریال
 )4مدت انجام كار 12 :ماه
 )5محل اجرای كار  :بجنورد.شیروان.اسفراین
 )6ن��وع و مبلغ تضمین فرآیند ارج��اع كار :مبلغ تضمین فرآیند
ارج��اع كار  2/671/705/000ریال .نوع تضمین  -1واریزس��پرده
نقدی به شماره حساب  9200070853و شناسه پرداخت به شماره
 70807نزد بانك ملت شعبه شریعتی بجنورد  -2ارائه ضمانتنامه
بانك��ی معتبر بنام مناقصه گذار  -3س��ایر تضامین قابل قبول در
آیین نامه تضمین معامالت دولتی.
 )7محل دریافت اس��ناد مناقصه  :رجوع به آدرس��های اینترنتی
 https://iets.mporg.irو https://www.setadiran.ir
 https://monaghese.niopdc.irو ی��ا مراجع��ه حض��وری ب��ه
آدرس س��تاد منطقه واقع در :خراسان ش��مالی – بجنورد -خیابان
ام��ام خمین��ی غرب��ی – نبش ام��ام خمین��ی ( 42كوچه ش��هید علی
محمدنیا) -ش��ركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان
شمالی -طبقه اول اتاق  -222دبیرخانه كمیسیون مناقصات منطقه.
 )8مهلت دریافت اسناد  :از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول لغایت
ساعت  14شنبه .1400/09/13
 )9زمان و مكان برگزاری جلسه توضیح وتشریح اسناد :سه شنبه
 1400/09/16ساعت  10صبح در محل سالن جلسات منطقه.
 )10آخری��ن مهلت ارائه پیش��نهاد :تا س��اعت  14:30چهارش��نبه
1400/09/24
 )11زمان و مكان بازگشایی پاكات مناقصه :یكشنبه 1400/09/28

پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

علیکریمی
توگو با قدس:
در گف 

با رأی مجلس «یوسف نوری»
وزیرآموزش و پرورش شد

رئیسجمهور در اجالس ترکمنستان تأکید کرد شبکه مواصالتی منطقه دیر یا زود باید بازگشایی شود

آگهی مناقصه

خراسان

سازمان فنی و نگهداری
حرم مطهر رضوی

نگهداری و سرویس شبکه،فیبر نوری و تجهیزات وابسته

شرح در صفحه 8

آستان قدس رضوی

آگهی تعیین کارشناس(مرحله اول)
ش��ركت گاز اس��تان خراس��ان رض��وی در اجرای م��اده  9الیح��ه قانونی نحوه خری��د و تملک
اراض��ی و امالک برای اجرای برنامه های عمومی  ،عمرانی و نظامی دولت مصوب 58/11/17
ش��ورای انقالب جمهوری اس��المی نس��بت به تملک زمین محل احداث ایس��تگاه تقلیل فش��ار گاز صنایع
تربت جام ( مطابق كروكی ذیل) اقدام نموده اس��ت.
ل��ذا بدینوس��یله از صاحبان حق��وق احتمالی اراضی موص��وف دعوت می گردد ،حداكث��ر ظرف یكماه از
تاریخ انتش��ار این آگهی با
اسناد مثبته مالكیت جهت
تعیین كار ش��ناس منتخب
(وفق ماده  4الیحه قانونی
ف��وق الذك��ر) ب��ه آدرس
مش��هد  -تقاط��ع بل��وار
خی��ام و ارش��اد -ش��ركت
گاز استان خراسان رضوی
طبقه دوم امور حقوقی -اتاق  203مراجعه نماین��د.
بدیه��ی اس��ت در ص��ورت
ع��دم مراجعه ظ��رف مهلت
مق��رر اق��دام قانونی الزم
بعم��لخواه��دآم��د.

شناسه آگهی 1229060

روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه
خراسان شمالی

,1408296ف

شناسه آگهی 1230502

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان رضوی

