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 20اثر نگارگری و مینیاتور از گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک در نمایشگاه «گنجینههای مشرقزمین» به نمایش درآمد
رواق

سفر «موزه ملی ملک»به شانگهای چین

منتخبی از آثار نگارگری مؤسسه کتابخانه و موزه ملی
ملک در نمایشگاه «گنجینههای مشرق زمین» در موزه
هنرهای کلکسیونی شانگهای چین به نمایش درآمد...

گفتوگو با مصطفی خوش چشم
درباره ابتکار عمل سیاسی و
رسانهای ایران در مذاکرات اخیر

در میزگرد اندیشکده مسئله روزنامه قدس با فعاالن اقتصادی ایرانی و افغانستانی مطرح شد

غفلت ازتجارت باهمسایهشرقی
4

2

خراسان

یکشنبه  14آذر 29 1400ربیعالثانی  5 1443دسامبر 2021سالسیوچهارم
شــماره 8 9688صفحــه 4صفحــهرواق ۴صفحــهویژهخراســان

قیمت در مشهد و شهرستانها  2000تومان  -تهران  3000تومان

14

در روز آتش بازی قلعه نویی ،شهرآورد مساوی شد

درگذشت
شمس آلاحمد
در سال1389

آذر

8

90دقیقه آگهی بازرگانی!

3

رمان باموضوعانقالب برای
نوجوانان انگشتشماراست

4

2

رواق

دولتهای عربی
برای ما مردهاند

میزگرد اندیشکده مسئله روزنامه قدس
با حضور  6کارشناس حوزه زیارت

7

5

سیاستگذاری زیارت دربوته نقد

آگهی مناقصه

علیرضا زینلی  -باشگاه خبرنگاران جوان

گفتوگو با فاطمه الیاسی
برگزیده جایزه ادبی اندرزگو

عضو جنبش مقاومت اسالمی
فلسطین درگفتوگو با قدس:

زور»گذرگاهی

«زنگه
برای  ماجراجویی

2

الزاماتعبور
از بحران آب

مصطفی فارویی فیروزی

2

بحران لبنان و تالشهای
حریریجدید!

6

8

حامد بیدل

6

زینب یوسفوند

غافلگیری
غرب در وین
رئیس جمهور فرانسه
در سفر به سه کشور عربی
مقامات  100شرکت تجاری را
همراه برده است

مکرون در صف
شیردوشی!

گزارشی درباره عبور تراز تجاری
کشورمان از  63میلیارد دالر
در یک سال گذشته

خیز ایران برای
دو برابری تجارت
در 1404

برای حضور در بین  10کشور
برتر دنیا چه ابزاری الزم است؟

اراده ایرانی
در هوش مصنوعی
خراسان
آغاز توزیع هوشمند کاال
با کمبود و گرانی

یک روز بازارگردی
در «بازرگام»

1408579

آگهی مزایده عمومی

شركت خمیرمایه رضوي

خرید انواع كابل و تابلو برق و ...

بانکصادراتایرانمدیریتشعبخراسانرضوی

شرح در صفحه 3

در نظر دارد تعداد  5دستگاه خودرو مازاد برنیاز خود شامل دو دستگاه پژو،405یک دستگاه پژو پارس

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 1400/09/14الی سه شنبه مورخ 1400/09/16از 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.

یک دستگاه زامیاد و یک دستگاه نیسان را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم مزایده روزهای دوشنبه  ،سه شنبه ،چهارشنبه  17،16،15آذر ماه

از ساعت  9الی 13به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

بلوار هاشمی رفسنجانی (میثاق)هاشمی رفسنجانی  34/5انبار بانک صادرات

1408583

تلفن37043137 - 36228890:
مدیریت شعب خراسان رضوی -دایره تدارکات

amlak.razavi .ir

31437060-31437064

آگهی تجدید مزایده عمومی

1408587

شماره

شماره

قطعه

بلوک

1

16

62

2

20

3

15

4

8الی11

5

9الی12

6

6

47الی45

24

سیدی – خیابان
قائم

7

11

3

مصلی

مسکونی

8

13

64

بلوار اندیشه

مسکونی

ردیف

موسسه فرهنگی قدس درنظردارد ضایعات چاپی خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند.
ل�ذا از متقاضی�ان دعوت می ش�ود جهت ارائه پیش�نهاد قیمت به صورت کتب�ی و ارائه چک
تضمین�ی یافیش بانکی مع�ادل  200میلیون ریال و بازدید از نمونه اق�ام ضایعاتی حداکثرتا 10
روز پس از درج آگهی در ساعات اداری به دبیرخانه روزنامه قدس واقع در مشهد – بلوار سجاد
– نبش س�جاد یک – موسس�ه فرهنگی قدس مراجعه و پاکت پیشنهادی خود را تحویل دهند
جهت کسب اطاعات بیشتر با تلفن  37685011تماس
وزن
نوع ضایعات
ردیف
حاصل فرمائید .
به پیش�نهاداتی که پس از تاریخ مق�رر دریافت گردد
 6تن
پوشال (خمیری)
1
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
به
نس�بت
72س�اعت
ظرف
برنده مزایده باید حداکثر
 4تن
روزنامه باطله
2
تسویه حساب کامل وانتقال اقام ضایعاتی اقدام نماید.
 2تن
سر رول و ته رول
3
ضمن ًا هزینه درج آگهی و9درصد مالیات برارزش افزوده
بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
 20عدد
بشکه مركب
4
موسس�ه فرهنگی ق�دس در قبول ی�ا رد برنده مزایده
مختار میباشد.

92

مساحت

قیمت مصوب

شیوه پرداخت

مترمربع

(ریال) مترمربع

حقوقات

220.000.000

محدوده

کاربری

فرامرز عباسی

تجارت محله

120

مصلی

تجارت محله

160

170.000.000

فرامرز عباسی

مسکونی

236.5

280.000.000

آبکوه – خیابان
کارگر

مسکونی

658.7

220.130.560

آبکوه – خیابان
کارگر

مسکونی

953.76

241.150.814

مسکونی

244.15

90,000,000

نقد

280.95

160,000,000

نقد

336

130,000,000

نقد

60درصد نقد و

الباقی  18ماهه
60درصد نقد و

الباقی  18ماهه
نقد
50درصد نقد و

الباقی  25درصد
سه ماهه و 25
درصد  6ماهه

50درصد نقد و

الباقی  25درصد
سه ماهه و 25
درصد  6ماهه

1408576ف

