۱

خراسان

پیکر بسیجی شهید حسن براتی
در مشهد مقدس تشییع شد

درباره بالیی که غرب بر سر جنبشهای زنانه آورده است

آزادی زنان
آرمان یا ابزار؟
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قیمت در مشهد و تهران  3000تومان  -سایر مناطق کشور  2000تومان

۲۶

شهادت
سرلشکر پاسدار
مهدیزینالدین
در سال ۱۳۶۳

آبان

کارگردان «غیررسمی» در گفتوگو با قدس:

رهبر معظم انقالب حلقه وصل نخبگان هستند
«دیدار جمعی از فعاالن جهادی با رهبر انقالب »
قسمت پنجم این مستند با موضوع «دیدار
فردا از شبکه  ۳رسانه ملی پخش خواهد شد

۵

حادثه تروریستی در شهرستان ایذه با چندین شهید و مجروح

شهادت یک کودک ،یک زن
وسه مأمور حافظ امنیت
۲

اسناد جدیدی از طرح بنسلمان برای کشیدن جنگ به داخل ایران منتشر شد

مثلث فتنه به دنبال آشوب
عربستان ،امارات و آمریکا؛ سه ضلع توطئه رسانهای

2

وقتیخبرنگاراسکاینیوز
نابود شد!

پاتککیروش
بهانگلیسیها

۷

بودجه
بر مدار
برنامهمحوری

برایآموختنمادامالعمر
آماده باش!

4

معاون امور بینالملل سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی:

رواق

زیارت ،فراگیرترین سامانه
فرهنگیدنیاست

مقاومتها در
اجرای قانون
جوانی جمعیت
۶

۳

khamenei.ir

۲

بایدها و نبایدهای
دخل و خرج کشور در سال 1402

توصیههای یک نویسنده به
نوجوانانعالقهمندنویسندگی

نمایندگان مجلس از قانونی میگویند
که فقط ۳۵درصد اجرایی شده است

سیدمحمدعلی صدرینیا:
ی حضرت آقا
در نشستهای خصوص 
یی فراهم شد تا به سراغ زاویههای
فضایی
فضا
تازهای از
غیررسمی برویم و روایت تازه
ایشانارائه بدهیم

۲

صفحه1

2001001446000249

ن

برون سپاری فعالیتهای بهره برداری
و نگهداری از تاسیسات آب شرب
و خدمات مشترکین شهر ستان
تربت جام

«آگهی مناقصه عمومی»

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه  1401/08/24می باشد.اطالعات واسناد
و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به
مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مبلغ برآورد کار

میزان تضمین شرکت در مناقصه

 120.631.112.299ریال
یکصدو بیست میلیارد و
ششصد و سی و یک میلیون و
یکصد و دوازده هزار و دویست و
نود و نه ریال

 3.406.311.123ریال
سه میلیارد و چهارصد و شش
میلیون و سیصد و یازده هزار و
یکصد و بیست و سه ریال

40110896

40111075

معاون�ت فنی و عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات آس�تان قدس رضوی
در نظر دارد « تهیه و اجرای پارکینگ مس�قف با س�ازه س�بک فوالدی»
یک�ی از پروژه های خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .لذا
از کلیه متقاضیان واجد ش�رایط دعوت می نماید جهت دریافت اس�ناد
مناقص�ه حداکثر ت�ا تاری�خ  1401/08/30ب�ه دبیرخانه معاون�ت فنی و
عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات آس�تان قدس رضوی به نشانی مشهد،
چهارراه ش�هدا ،س�ازمان مرکزی آس�تان قدس رض�وی ،مراجعه و یا با
ش�ماره تلف�ن  05132001126تماس حاصل نماین�د .ضمنا هزینه چاپ
آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصات خواهد بود.
بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی

آگهی تجدید مزایده (نوبت دوم)

شماره واحد
1

نام بخش
رادیولوژی

درمانگاه فرهنگیان
شماره یک

مساحت (مترمربع)
110

2
3
4

فیزیوتراپی
آزمایشگاه
آزمایشگاه

شماره یک
شماره یک
شماره دو

86
121
85.5

 132/000/000ریال
 186/000/000ریال
 135/000/000ریال

شرح در صفحه 8

ش�رکت کش�اورزی رضوی در نظر دارد فروش
محص�ول یونج�ه پ�رس  ،کاه پ�رس و ذرت
بس�ته بن�دی خود در کش�ت و صنعت س�رخس
را از طری�ق مزای�ده عموم�ی ب�ه خری�داران
واجدش�رایط واگ�ذار نمای�د  .ل�ذا از کلی�ه
اش�خاص حقیق�ی و حقوق�ی دعوت می ش�ود
جهت دریافت اس�ناد مزایده به آدرس س�ایت
 www.epf.irمراجع�ه نماین�د .مهل�ت ارائ�ه
پیش�نهادات ش�رکت در مزای�ده س�اعت 12
م�ورخ  1401،08،30م�ی باش�د  .در ص�ورت
نیاز به اطالعات بیشتر با شماره 09388945130
ارتباط برقرار فرمایید .
شرکت کشاورزی رضوی

تمدید مناقصه عمومی تهیه و تحویل سنگ چینی
ارباب درجه یک جهت پروژه بهار

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در نظر دارد بخشهای آزمایشگاه ،رادیولوژی و فیزیوتراپی درمانگاه فرهنگیان شماره یک مشهد و بخش آزمایشگاه درمانگاه
فرهنگیان شماره دو مشهد را با مشخصات مندرج در جدول ذیل و جزئیات مندرج در اسناد مزایده از طریق برگزاری مزایده عمومی و مطابق مقررات معامالت دولتی به
صورت الکترونیکی واگذار نماید.
مهلت دریافت اسناد مزایده 1401/09/02 :ساعت 13
زمان انتشار در سایت 1401/08/25 :ساعت 14
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 1401/09/13 :ساعت 12
تاریخ بازدید 1401/08/25 :لغایت  1401/08/30از ساعت  8:30تا 12:30
زمان اعالم به برنده 1401/09/15 :ساعت  10صبح
زمان بازگشایی 1401/09/14 :ساعت  10صبح
متقاضیان شرکت در مزایده می توانند در مواعد مذکور به آدرس ملک مراجعه و جهت اطالع از شرایط ،دریافت ،تکمیل و تحویل اسناد مزایده به آدرس خیابان امام خمینی
(ره) اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ،ساختمان شهید باهنر ،امور قراردادها مراجعه نمایند.
•انجام کلیه فرایند ارجاع کار از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)  www.setadiran.irقابل پذیرش خواهد بود .
•شماره فراخوان مورد اجاره در سامانه 50010058۶5000005
مبلغ تضمین
 198/000/000ریال

سرویس انواع فن کویل ،هواساز و اگزاست فن

آگهی مزایده فروش یونجه پرس
کاه پرس و ذرت بسته بندی

40111133

الف -مهلت دریافت اسناد مناقصه 1401/09/01
ب– مهلت تحویل پیشنهادها1401/09/13 :
هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

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

40111076

ردیف

1

موضوع مناقصه

شماره فراخوان

شیر آب ورودی کولرهای آبی را در فصول سرد ببندیم

ت دوم
وب

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

یک فقره مناقصه عمومی 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
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مناقصه عمومی تهیه و اجرای
پارکینگ مسقف با سازه سبک فوالدی
بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی

آگهیمناقصه

سازمانعمران ونگهداری
حرممطهررضوی

آستان قدس رضوی ( پروژه بهار ) در نظر دارد خرید  2700متر مربع سنگ چینی ارباب را به شرح

جدول زیر از طریق مناقصه عمومی انجام دهد لذا از کلیه فروشندگان و تهیه کنندگان واجد شرایط
دعوت می شود جهت رؤیت نمونه و دریافت اسناد مناقصه به آدرس پروژه به نشانی مشهد خیابان

شیرازی  ،شیرازی  2/1پروژه بهار مراجعه و یا با شماره  05132222585در ساعات اداری (8:30

الی  )1۶تماس حاصل نمایند  .ضمنا محل تحویل اسناد به پروژه حداکثر تا تاریخ  1401/08/29تا
پایان وقت اداری خواهد بود .

ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها و اسناد مناقصه بر عهده برنده می باشد.

,40111117ح

شرایط:
 -1ضمانتنامه شرکت در مزایده معتبر بانکی دارای اعتبارسه ماهه و قابل تمدید تا شش ماه عالوه بر بارگذاری در سامانه به صورت حضوری تسلیم گردد.
 -2برندگان اول ،دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد شد.
 -3پیشنهادهای کمتر از قیمت پایه یا مبهم یا مشروط فاقد اعتبار و غیرقابل قبول است.
 -4اولویت واگذاری با مزایده گرانی می باشد که تقاضای اجاره کلیه فضاهای مذکور را به صورت یکجا پیشنهاد نمایند.
 -5پیشنهاد قیمت می بایست به صورت مشخص برای یکسال کامل شمسی ارایه شود .
اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی -اداره امور رفاهی و پشتیبانی

ردیف

کاالی درخواستی

ابعاد
(سانتیمتر)

واحد

مقدار

1

سنگ چینی ارباب

40*40*2/5

متر مربع

1700

2

سنگ چینی ارباب حکمی

80*40*2

متر مربع

240

3

سنگ چینی ارباب حکمی

20*2

متر مربع

750

40111021

جمع کل ( بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده )

قیمت واحد

قیمت کل
به ریال

