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رواق

رونمایی از «متولد چهل و دو»

آیین رونمایی از کتاب «متولد چهل و دو» مرور خاطرات زندهیاد
حاجعلی آقا شمقدری ،یار دیرین رهبر معظم انقالب در سالن همایش
مرکز نمایشگاههای آستان قدس رضوی برگزار شد...

کتابی که خاطرات یار دیرین رهبر معظم انقالب را روایت میکند

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار برگزارکنندگان کنگره شهدای قم تبیین کردند

«شهادت» و ارتقای رتبه هویت ملی

رئیسجمهور در همایش جهاد
تبیین و اطالعرسانی هنرمندانه:

امروز روشنگری
وظیفه افراد مطلع
و آگاه است

۲

2

شــنبه۲۸آبان۲۴ 1401ربیعالثانی ۱۹ 1444نوامبر 2022سالسیوپنجم
شــماره 8 ۹۹۵۶صفحــه 4صفحــه رواق ۴صفحــهویژهخراســان

تروریستهای آشوبگر در  ۳روز گذشته  ۲۲نفر را به شهادت رساندند

عصبانیت ضدانقالب از شکست پروژه اعتصاب

قیمت در مشهد و تهران  3000تومان  -سایر مناطق کشور  2000تومان

۲۸

زادروز
اردشیرکامکار
موسیقیدان
در سال ۱۳۴۱

آبان

ضرورت اصالح ساختار
در سازمان غذا و دارو

تعارض منافع
ریشه مشکالت
دارویی

۶

تولیت آستان قدس رضوی با حضور در محل شهادت شهیدان «زینالزاده» و «رضازاده»:

برخورد قاطع با اخاللگران امنیت مهمترین درخواست مردم است

خراسان
فرماندار مشهد خبر داد

رئیس پلیس مشهد از شناسایی هویت عامل شهادت دو بسیجی مدافع امنیت خبر داد
معاون دادستان مشهد :عامالن ترور این شهدا در محل وقوع جرم مجازات خواهند شد
اغتشاش ،تحریم و تهدید؛ سه ضلع جنگ ترکیبی

 ۲تخصیص ۶۲درصد
اعتبارات طرح تحول
حاشیه شهر
بررسی سیاست اوراق ارزی
در گفتوگو با کارشناسان

3
ملیپوشان،حیلههای
رسانهای را خنثی میکنند

۴

جشن امضای «میلیشیا» نوشته
مریم رمضانی برگزار شد

علیرضا جهانبخش؛
کاپیتان سربلند

5

اصالح خطا یا
تکراراشتباه
«قاصدک» ضمیمهشنبههای
روزنامه قدس (ویژه مشهد)

پرداخت هنری به تاریخ
انقالب و مسئله نفاق

28

آبان

۷

توقع از تیم ملی فوتبال

یادداشت

چنانکه هست
چنانکه باید باشد

قاب قشنگ
کوچک یا بزرگ

بهروزفرهمند

 ۲و ۸و۳

پیراهن من

درس باغبان

خراسان

صفحه1

40111089

آگهیمناقصهعمومی
مزایده فروش

صنايع شهيد رحيمي طاري

شرح در صفحه7

شناسه آگهی  1412019م الف 3214

شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی

(وابسته به آستان قدس رضوی) در نظر دارد
چن�د قطعه زمین با کاربری های مس�کونی و تجاری واقع در ش�هر جدی�د گلبهار را به

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 1401/08/29الی سه شنبه مورخ  1401/09/01از ساعت  9الی اذان ظهر
به سالن مزایده زمین ،واقع درمشهد 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 معاونت بهره وری
امالک و اراضی در رد یا قبول درخواستها مختار می باشد.

صورت نقد و اقساط از طریق مزایده به فروش برساند .متقاضیان جهت کسب اطالعات
40111188

بیش�تر و دریافت اس�ناد مزایده حداکثر تا تاریخ  1401/09/03مهلت دارند به نش�انی
مشهد ،میدان استقالل ،بین آزادی  37و  39پالک  21طبقه اول مراجعه نمایند.

شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی

سایت اینترنتی - amlak.razavi .ir:شماره تماس05131437060-05131437058:
معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد یک واحد با کاربری انبار تجاری با موقعیت
خاص 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
1401/08/29الی سه شنبه مورخ  1401/09/01از ساعت  9الی اذان ظهر به سالن مزایده
زمین ،واقع درمشهد 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.
سایت اینترنتی - amlak.razavi .ir:شماره تماس05131437060-05131437058:

40111202

ردیف

شماره
قطعه

شماره
بلوک

محدوده

کاربری

مساحت
مترمربع

قیمت مصوب ( ریال)
مترمربع

شیوه پرداخت
حقوقات

1

1

30

مجتمع اطلس –
طبقه F

انبار  -تجاری

1591.94

150.000.000

نقد -به صورت یکجا

کاربری

مساحت
مترمربع

قیمت مصوب
( ریال) مترمربع

شیوه پرداخت
حقوقات

ردیف

شماره
قطعه

شماره
بلوک

محدوده

120

150.000.000

60درصد نقد و الباقی
 18ماهه

1

9

14

سیدی – پشت
کالنتری سیدی

تجارت محله

220.000.000

60درصد نقد و الباقی
 18ماهه

2

11

5/2

بلوار موسوی قوچانی

تجارت محله

60

نقد

3

41

178

شهرک رضوی

تجارتی

40

70,000,000

4

38

88/2

فرامرز عباسی-
جانباز-6تقاطع میالد
( بلوک  4پروژه )

آپارتمان طبقه
دوم شمالی

136

272.000.000

5

17

88/2

فرامرز عباسی-
جانباز-6تقاطع میالد
( بلوک  3پروژه )

آپارتمان طبقه
اول شمالی

143

270.000.000

6

13

2

بلوار مصلی

مسکونی

338.56

180.000.000

پرداخت شصت درصد
قیمت نقد و الباقی
زمان تحویل
پرداخت شصت درصد
قیمت نقد و الباقی
زمان تحویل
نقد

7

17

54

بلوار حر  -کوی انصار

مسکونی

200

24.000.000

نقد

8

10

80

خیابان –
شهرک رضوی

مسکونی

229.25

22.000.000

نقد

40111195

