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روایتی از خدمات بنیاد کرامت رضوی در مناطق کمبرخوردار کشور

رد پای بنیاد کرامت رضوی و خدماتش در همه نقاط محروم و کمبرخوردار کشور و در حوزه
کمکهای معیشتی ،فرهنگی ،درمانی ،اشتغالزایی و ...دیده میشود .برای اطالع از نوع و میزان این
خدمات با مدیر امور محرومین معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی به گفتوگو نشستیم...

دست در دست محرومان

رواق

آزمایش عدالت بنزینی
دولت جزئیات جدیدی از برنامه خود برای تغییر شیوه سهمیهبندی سوخت را اعالم کرد
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چهارشنبه 8دی 24 1400جمادی االول 29 1443دسامبر 2021سالسیوپنجم
شــماره 8 9709صفحــه 4صفحــهرواق ۴صفحــهویژهخراســان

نصب دیوارنگارهها و بیلبوردهای سپهبد سلیمانی از تهران تا بغداد
و بیروت و غزه در آستانه دومین سالگرد شهادت سردار مقاومت

قیمت در مشهد و شهرستانها  2000تومان  -تهران  3000تومان

8

دی

جای خالی
نگاه مادرانه در رسانه

5

گفتوگو

سخنگویدولت
در نشست خبری:

طرح :خانه طراحان انقالب اسالمی

گفتوگو با «مهدیهسادات
محور»برنامهسازتلویزیونی

4

لشکرقاسمیون

کشتار
«زانوی زخمی»
در سال
1890میالدی

2

رئیسجمهور با دعوت
پوتین به روسیه میرود

در مراسمی با حضور چهرههای
فعالفرهنگی کشور برگزار شد

2

شب خاطره
«روایت حبیب»

آمریکا مسئولکاهش
ارزش پول ملی لبنان است
وسیم بزی

1

راهها همچنان قربانی میگیرند

آمریکا برای شرکت در المپیک
زمستانی چین درخواست ویزا کرد

ایمنی جادهها
در پیچ فراموشی

عقبگرد
دیپلماتیک
8

خراسان

خبری خوش

برای بازی با عراق و امارات

دعوت دوباره طارمی
به تیم ملی

6

به روزرسانی طوالنی

غولهای آهنی ادامه دارد

پارکینگهای
مکانیزه خاموش!
2

7

خراسان

صفحه1
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
استان مازندران

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران(( -آگهی مزایده عمومی– نوبت دوم))

آگهی فروش محصول پسته سال (1400مرحله دوم)

شماره مزایده

گروه ها

5000003489000011

سری 1-1

900

5000003489000012

سری 2-1

930

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان در نظر دارد

متراژ کل(متر مربع) مبلغ پایه اجاره (ریال) -برای مدت سه سال مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار (ریال)

,1409411ف

مهلت ارسال اسناد و درج پیشنهاد در سامانه ستاد :تا ساعت  14:30روز سه شنبه
مورخ 1400/10/21
مهلت ارس��ال پاکات الف به دبیرخانه حراس��ت اداره کل :تا س��اعت  14:30روز
سه شنبه مورخ 1400/10/21
زمان و محل قرائت پیشنهادات :روز چهارشنبه مورخ  1400/10/22ساعت 8:30

25/363/800/000

1/268/190/000

26/159/850/000

1/308/000/000

صبح  -در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
ب��رای کس��ب اطالع��ات بیش��تر متقاضیان م��ی توانن��د به س��ایت مزای��ده واگذاری
الکترونیکی  http://iets.mporg.irمراجعه یا با شماره 011-33326002-7
(داخلی  338و )339اداره بازرگانی و سرمایه گذاری تماس حاصل نمائید.
شناسه آگهی 1248259

اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی همراه با ارزیابی كیفی (فشرده) ذیل را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی
دولت طبق شرایط ،مدارك و برنامه زمانی مندرج در سامانه مذكور برگزار نماید.
شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد به ریال

شماره فراخوان سامانه ستاد

1400-34

احداث باند دوم محور دولت آباد –
تربت حیدریه حد فاصل
کیلومتر  0+00الی 24+400

2.271.306.336.492

2000003374000034

1409562

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی كیفی(فشرده)

1409571

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (نوبت دوم)

1

توسعه و ایجاد شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر فاروج

 9ماه

19/986/798/108

2

اصالح و توسعه شبکه آب شهر های راز ،غالمان و یکه سعود

 6ماه

22/988/984/487

3

اصالح و توسعه و بازسازی شبکه ها و تاسیسات آب شرب روستاهای
شهرستان راز و جرگالن

 12ماه

29/907/816/726

جهت اطالع از مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه ،ارائه پیشنهادات و تحویل پاکات  ،زمان و مکان شروع بازگشایی پاکات به
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه شود .
سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران حداکثر ظرف  5روز پس از انتشار آگهی
از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند .ضمنا ً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
1409516

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

1409556

ردیف

نام و مشخصات خدمات مورد نیاز

مدت

برآورد اولیه(ریال)

محصول پسته تولیدی سال  1400خود را از طریق مزایده به فروش برساند لذا از
متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ روز چهارشنبه  1400/10/8با مراجعه به
دفتر مرکزی سازمان واقع در رفسنجان میدان قدس دفتر مرکزی سازمان و رویت
نمونه و میزان محصول قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا مورخ روز سه شنبه
 1400/10/14بصورت مکتوب ارائه نمایند .
ضمناً واریز 5درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به حساب
جاری 2217078000بانک تجارت طالقانی رفسنجان به نام سازمان موقوفات
آستان قدس رضوی یزد و کرمان الزامی است .
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات آزاد است .
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده است.

تلفنهای تماس09133912390-09132925140-34281104-9 :
سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان

مزایده فروش دام زنده سنگین
((تاریخ مزایده مورخ  1400/10/15ساعت ))14:00

الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه ،از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن ،تنها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی
دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امكان پذیر نخواهد بود.

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی (ریالی ،اوراق مشارکت،
اسناد خزانه اسالمی )بر اساس قانون برگزاری مناقصات وآیین نامه های اجرایی آن پروژه های مشروحه
ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
( )WWW.SETADIRAN.IRانجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید.

1409588

اداره کل راهداری راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران در نظر دارد مزایده عمومی با موضوع نصب بنر ،نگهداری و بهره برداری از
تابلو های تبلیغاتی بر روی دستگاه پل عابر پیاده و بیلبوردها حریم راه در حریم راههای استان مازندران را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار
نماید کلیه مراحل مزایده از دریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد و بازگش��ایی از طریق س��امانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شد.

مبلغ تضمین ش�رکت در مزایده جهت فروش دام زنده س�نگین  ،واحدهای مش�هد 200،000،000ریال و
شهرس�تانها مبلغ 100/000/000ریال ،بصورت واریز وجه نقد بش�ماره حساب  83887459بانک کشاورزی
شعبه مشهد بنام موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی میباشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی تماس حاصل فرمایید.
تلفن 051-38492711-12 :داخلی 226 -225
هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مزایده می باشد.
روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی

