۴

حجتاالسالموالمسلمین مروی با اختصاص 2هکتار زمین برای ساخت  500واحد مسکونی ارزانقیمت موافقت کرد

آستا ن قدس رضوی پای کار مسکن محرومان

رواق

قانون جهش تولید دانشبنیان
چگونه محقق میشود؟

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار شماری از مردم اصفهان تبیین کردند

امیدآفرینی؛ شاخص ایراندوستی
ابزار پیشرفت امید است و دشمن با همه توان بر القای ناامیدی تمرکز کرده است
بساط شرارت بدون شک جمع خواهد شد

یکشنبه۲۹آبان ۲۵ 1401ربیعالثانی ۲۰ 1444نوامبر 2022سال سی و پنجم
شــماره 8 ۹۹۵۷صفحــه 4صفحــهرواق ۴صفحــهویژهخراســان

۲۹

درگذشت
لئوتولستوی
نویسنده روس
در سال ۱۹۱۰
میالدی

رئیسجمهور در اجالس
ی عالی استانها:
شورا 
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قیمت در مشهد و تهران  3000تومان  -سایر مناطق کشور  2000تومان

آبان

۳

نیاز به
نهاد تنظیمگر
داریم

۲

همزمان با تشییع باشکوه پیکر مطهر شهیدان در سراسر کشور ،دو شهید مدافع امنیت و یک شهید مرزبانی در میان جمعیت پرشور مردم مشهد تشییع شدند

به یاد سرو سرافراز شاهدان وطن

مادر شهید رضازاده :من تنها همین یک پسر را داشتم ،اگر باز هم فرزند پسر داشتم در همین راه فدا میکردم
همسر شهید رضازاده :دلتنگ دانیالم هستم اما صبور میمانم و بیتابی نمیکنم

۸

مدیرانی که نگاه
تحولگرا ندارند
کنار گذاشته شوند
بایدن در اعطای مصونیت قضایی
به بنسلمان به دنبال چیست؟

دودوزهبازی
آمریکایی
رواق

۲

غالمرضااحمدی
دبیر «جشنواره قرآنی صد»:

۲

آرامشبخشبودن
قرآن ،شعار نیست

اینفوگرافی برنامه کامل
بازیهای قطر ۲۰۲۲

نیرویانسانی
هویتبخش رسانه است

طارمی :نمیتوانم بگویم
کدام بازیکن بهتر است

۷

کیروش :تمام تیم ما
«بهترین» هستند

«ماسک» ماسک از
یادداشت چهره برمیدارد؟
مهدی خالدی

خراسان

لطفا ًاز میزبانی قطر
درس بگیریم

وحید بیات  -قدس

۸

ویژه جامجهانی فوتبال

گفتوگوی قدس
با سیاوش صفاریانپور

رواق

برنامهریزی ایران
برای حج تمتع آینده
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ی۴و۵
صفحهها 

صفحه1

آگهی مناقصه خرید آهن آالت

آگهی تجدید فراخوان عمومی
/40111187ح

40111278

یک شرکت معتبر عمرانی وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد آهن آالت ساختمانی
پ��روژه ه��ای خود (حدود  300تن) واقع در مش��هد را به صورت نق��دی و از تامین کنندگان
معتب��ر را از طری��ق مناقصه خریداری نماید  .واجدین ش��رایط از تاریخ درج آگهی حداکثر تا
پایان وقت اداری مورخ  1401/9/5مهلت دارند جهت دریافت اس��ناد به نش��انی  :مشهد -
بل��وار آزادی  -بی��ن آزادی  37و  39پ��اک  21مراجع��ه و یا تلف��ن  09154849689تماس
حاصل نمایند.

شهرداری تربت جام
شرح در صفحه 2

با سرزنش اجتماعی تخلفات رانندگی ،از قانون شکنی و تکرار تخلف جلوگیری کنیم.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان
آگهی فراخوان عمومی ( 401-126نوبت دوم)

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان عمومی فوق را با مشخصات و شرایط
کلی ذیل از طریق برگزاری مناقصه ،به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
الف ) شرح مختصر کارها :

آگهی مزایده فروش خطوط تولیدی
مازاد شرکت صنایع غذایی رضوی

موضوع پروژه

شرکت صنایع غذایی رضوی در نظر دارد

عملیات روکش آسفالت سه راهی تازیان  -بندرعباس

,40111231ف

/40111137ح

خطوط تولیدی مازاد خود را از طریق مزایده به فروش برساند .از
متقاضیان محترم دعوت میشود جهت بازدید و دریافت فرم شرکت
در مزایده از تاریخ  1401/08/29لغایت  1401/09/08در ساعات اداری
به آدرس شرکت :مشهد ابتدای بزرگراه آسیایی جنب میدان بزرگ قائم
پیامبر اعظم  2مراجعه نمایند .ضمن ًا جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت
فرم مربوطه می توانید به سایت  WWW.NANERAZAVI.COMمراجعه
فرمایید .

مبلغ برآورد(ریال)
49،990،261،423

مدت پیمان
(ماه)

شهرستان
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بندرعباس

اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان هرمزگان

مبلغ تضمین شرکت در فرآيند
ارجاع كار (ریال)
1،999،805،112

ب) محل تأمین اعتبار  :از محل اعتبارات ملی و استانی
ج) شرایط متقاضی  – 1 :داشتن شخصیت حقوقی  -2داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و ضمانت نامه انجام تعهدات
 -3.دارا بودن رتبه  5راه و ترابری .لذا متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « ج » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند می توانند جهت اخذ
اسناد فراخوان از ساعت  15:30مورخ  1401/08/29لغایت ساعت  14:00مورخ  1401/09/07به پایگاه اینترنتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به
آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند ،آخرین مهلت تحویل اسناد فراخوان ،ساعت  14:00مورخ  1401/09/19و بازگشایی پاکات ساعت  09:00مورخ
 1401/09/20خواهد بود .جهت کسب اطاعات بیشتر به آدرس اینترنتی  www.iets.mporg.irمراجعه نمایید.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

شناسه آگهی1411753:

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در تهران درنظر دارد تا از طریق مزایده

امالک خود را به شرح جدول ذیل واگذار نماید .لذا ،متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ چاپ آگهی تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1401,09,16

(به استثنای ایام تعطیل) از ساعت  8صبح لغایت ساعت  15جهت اطالع از شرایط و دریافت اسناد شرکت در مزایده با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.
تلفن تماس 021-88375754 :داخلی  192و شماره تلفن همراه 09054867363

ردیف

مورد مزایده

پالک ثبتی

مساحت عرصه
(متر مربع)

مساحت اعیان
(مترمربع)

وضعیت موجود

نوع واگذاری

قیمت پایه کارشناسی (ریال)

آدرس ملک

1

عرصه و اعیان

2,7541

1200

-

زراعی

فروش

قیمت کل 18,000,000,000 :
هجده میلیارد ریال

استان البرز -مالرد-کانال آب قلعه فرامرزیه-
خیابان  14قطعه 5094

40111288

2

عرصه و اعیان

17,612

940

450

مسکونی

فروش

قیمت کل 940,000,000,000 :
نهصد و چهل میلیارد ریال

تهران  -لواسان -خیابان امام خمینی -خیابان
پاسداران -نبش کوچه مینا -پالک 22

3

عرصه و اعیان

162,40849

-

114,28

آپارتمان

فروش

قیمت کل 17,713,400,000 :
هفده میلیارد و هفتصد و سیزده میلیون و
چهارصد هزار ریال

البرز -کرج -بلوار مالصدرا -شهرک بعثت  -خیابان
شقایق  -6قطعه ( 99مجتمع مسکونی هلیا)

4

اعیانی

2426,36987

-

62,27

آپارتمان

اجاره

اجاره ماهانه60,000,000 :
شصت میلیون ریال

تهران -جوادیه 10 -متری اول -کوچه شهید مهدی
مهری پالک 7

