پاسخ خطیبزاده به قدس درباره ادعای نماینده آمریکا در امور ایران

2

پنجره دیپلماسی تا ابد باز نمیماند

کمفروشی در ویزیت !
انتقاد عضو کمیته اخالق پزشکی سازمان جهانی بهداشت از معاینههای  1/5دقیقهای برخی پزشکان ایرانی

خدمت در آستان قدس رضوی سن و سال نمیشناسد
 400نوجوان خادمیار در قامت مکبر حرم مطهر

قیمت در مشهد و شهرستانها  2000تومان  -تهران  3000تومان
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سهشنبه  2آذر 17 1400ربیعالثانی  23 1443نوامبر ۲۰۲۱سالسیوچهارم
شــماره 8 9678صفحــه 4صفحــهرواق ۴صفحــهویژهخراســان

درگذشت استاد
سلیم مؤذنزاده
اردبیلی
در سال 1395

آذر

آرای  10هزار حوزه باطل شد!

2

زکودکی خادم
این تبار محترمم...

8

5

معمای
تو درتوی
انتخابات عراق

خراسان
سرعت کند طرح برقی کردن
با  175دستگاه ،در شهری
با  400هزار موتور سیکلت

کاربراتورهای آالینده
مشغول کارند!
یک خودرو در ویسکانسین
آمریکا مردم را زیر گرفت

تراژدی رژه کریسمس
باال گرفتن دوباره
جنجال برگ سبز خودرو

البی سردفتران
دست بردار نیست
ضمیمه سهشنبههای
روزنامه قدس

پیشنهادهای
مدیر یک اندیشکده

مقاومسازیاقتصاد
بهجایدورزدنتحریمها

3

لباس مردان بختیاری ،نمادی از یک باور کهن است

رصدخانه ملی ایران بهزودی میتواند تا اعماق آسمان را کاوش کند

لذت ایستادن بر بام شکوهمند ایرانزمین و نفس کشیدن در هوای سرد بارانی

مستندنگاری مردم ایران زمین

جسارت تلویزیون در
پخش یک مستند جنایی

ضمیمه سهشنبههای روزنامه قدس | شمـاره پانزدهم | سهشنبه  2آذر 1400

باغهای کن
با طعم گس میوههایش
شناخته میشود

به رنگ پاییز

4

مشهد و هويت بخشی
به تمدن نوين اسالمی
گفتاری از سید محسن دعائی

4
صفحه1

آگهی مناقصه عمومی خرید
 50.000کیلوگرم مایع دستشویی

آگهی مزایده عمومی فروش
تجهیزات و لوازم آبرسانی
به شماره 1400/5
سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی

نوبت اول

,1408070ک

/1408092ک

آس�تان ق�دس رض�وی در نظ�ر دارد نس�بت ب�ه خری�د 50.000
کیلوگ�رم مای�ع دستش�ویی از طری�ق مناقص�ه عموم�ی اق�دام نمای�د.
جه�ت مش�اهده ش�رایط خری�د و دریافت اس�ناد مذکور به نش�انی
 http://dev.razavi.irبخ�ش مناقص�ات مراجع�ه و حداکث�ر ت�ا
س�اعت 13:30روز چهارش�نبه مورخ�ه  1400/0 9/ 10نس�بت ب�ه
تحویل پیش�نهادات تکمیل شده و مدارک مطابق شرایط اعالم شده
به آدرس مش�هد مقدس حرم مطهرامام رضا (ع) صحن پیامبر اعظم
حض�رت محمد (ص) باب الکاظم (ع) دبیرخان�ه حرم مطهر اقدام
نماین�د ،ضمن� ًا هزین�ه چاپ آگه�ی در روزنام�ه ها بر عه�ده برنده
مناقص�هخواه�دب�ود.
شماره تماس  051-32003310و 051-32009537

شناسه آگهی  1228627م الف 6633

شرح در صفحه 3

آستان قدس رضوی
ن

مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات
الکترونیک دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان از
دریافت وتحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه ،
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در
صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند

ت دوم
وب

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

ما در بحران کم آبی هستیم،در مصرف آب نهایت دقت
را داشته باشیم

فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه  1400/08/25می باشد .اطالعات و
اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال
دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مبلغ برآورد کار

مهلت دریافت
اسناد مناقصه

ردیف

موضوع مناقصه

شماره فراخوان

1

مناقصه عمومی یک مرحله ای
با ارزیابی کیفی عملیات اجرایی
تصفیه خانه فاضالب روستای بیدوی
(فرآیند تلفیقی  UABRو بستر
نی زار مصنوعی با جریان زیر سطحی)

2000001446000122

 33.407.307.255ریال
سی و سه میلیارد و چهارصد و
هفت میلیون و سیصد و هفت
هزار و دویست و پنجاه و پنج ریال

1400/09/02

2

مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه
لوله و اجرای بخشی از خطوط انتقال
فاضالب شهر بجستان

2000001446000123

 8.362.286.758ریال
هشتمیلیاردوسیصدوشصتودو
میلیون و دویست و هشتاد و شش
هزار و هفتصد و پنجاه و هشت ریال

1400/09/4

/1408052ک

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده  /برندگان مناقصه خواهد بود.

تیری بر دهان اژدها 14

«قوس آذر» بر سردر بازار قیصریه ،نمادی به قدمت تاریخ اصفهان است

مهلت تحویل
پیشنهادها

1400/09/16

1400/09/14

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

رواق

مهدی جهانگیری

2

رواق

گفتوگو با میکائیل دیانی
کارگردان فیلم «بیجه»

چوقا؛چیرگینوربرتاریکی 3
چشمکرکس 8

«درازنو» سرزمین خیال 12

سعید فتوحی

1408093

