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وحدت اسالمی و 
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قیمت در مشهد و شهرستان ها 1000 تومان - تهران 2000 تومان
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 شــماره 965۲      8 صفحــه           4صفحــه رواق            4 صفحه ویژه خراســان   

واکنش ها به نبود شفافیت در انتخاب نماینده ایران در اسکار 2022

 انتخاب »قهرمان« 
پشت درهای بسته!
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شرح در صفحه 8

سازمان فنی و نگهداری آگهی  مناقصه 
حرم مطهر رضوی

انتخاب مشاور جهت استقرار واحد آزمایشگاه محلی
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مزایده شماره 1400/3 امداد81

شرح در صفحه 3

فروش فوق العاده امالک و مستغالت  آگهي مناقصه
شركت قند تربت حيدریه 

شرح در صفحه 8
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آب سرچشمه همه ی پاکی ها است ، در حفاظت از آب کوشا باشیم

» آگهی مناقصه عمومی«

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد سه فقره مناقصه عمومی با موضوع طرح های آبرسانی و جمع آوری شبکه فاضالب  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.ir  انجام 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.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/07/29 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به 

مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
زمان و مهلت اسناد مناقصه:  الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1400/08/08     ب– مهلت تحویل پیشنهادها:  1400/08/22

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
ارزیابی کیفی تهيه لوله و اجراي شبكه جمع آوري فاضالب باقيمانده 

شهرك فرهنگيان قديم و اتصاالت بلوار امام رضا )ع( شهر طرقبه
2000001446000107

12.381.425.669 ريال 
)دوازده میلیارد و سیصد و هشتاد و یک میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و 

ششصد و شصت و نه ريال(

2
 ارزیابی کیفی احداث مخزن 500 مترمکعبی دوقلو اشتیوان

18.004.837.890 ريال2000001446000108)مجتمع ارزنه-شهرستان باخرز(
 )هیجده میلیارد و چهار میلیون وهشتصد و سی و هفت هزار و هشتصد و نود ریال(

12.803.007.702 ریال20000014460000106ارزیابی کیفی طرح آبرسانی روستاهای گفت ومنیدر شهرستان جغتای3
)دوازده میلیارد وهشتصد وسه میلیون وهفت هزار وهفتصد و دو ریال(

هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود. 
www.abfakhorasan : سایت اینترنتی 

ف
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7

نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهـی مناقصـات عمـومی  
به شماره 257/د/400 الی 258/د/400

روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد
 از محل اعتبارات داخلی نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل  از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.داوطلبان 
میتوانند برای دریافت اسناداز تاریخ 1400/08/01الی 1400/08/08 به سایت http://www.setadiran.ir مراجعه و 
اسناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت 12:00 تاریخ 1400/08/18 بارگذاری نمایند.در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر 

با شماره تلفن32400570-056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید.

شرحشماره مناقصهردیف
مبلغ و نوع تضمین

)ضمانتنامه بانکی یا 
واریز نقدی()ریال(

تاریخ و ساعت 
محل افتتاح پاکاتافتتاح پاکات 

257/د/1400
 RMU خرید انواع  تابلو
)طبق مشخصات اسناد 

مناقصه(
4.400.000.000

ساعت 8 صبح 
چهارشنبه 
1400/08/19

خراسان جنوبی  
بیرجند 

 سایت اداری
شرکت توزیع نیروی 
برق خراسان جنوبی

سالن جلسات
258/د/2400

احداث ساختمان مدیریت 
توزیع برق شهرستان 

خوسف
2.000.000.000

شناسه آگهی 1211207 ف
,1
40
68
29

ک
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اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
آگهي فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومي یک مرحله ای 
ذیل را از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت طبق شرایط، مدارك و  برنامه 

زماني مندرج در سامانه مذکور برگزار نماید:

الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاري مناقصه، از دریافت و تحویل اسناد و سایر 
مراحل مرتبط با آن، تنها از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر  به آدرس 

محل ها امكان پذیر نخواهد بود.      

شماره 
مناقصه

مبلغ برآوردموضوع مناقصه
 به ریال

شماره فراخوان 
سامانه ستاد

1400-15
تجدید مناقصه خرید خدمات حسابداری 

)مالی( کنترلی و نظارتی سازمان ملی زمین و 
مسكن در اداره کل راه و شهرسازی استان

7،983،939،2172000003374000026

فرا رسیدن سالروز والدت پیامبر اعظم a  و امام جعفر صادق j را تبریک می گوییم

تولیت آستان قدس رضوی 
عنوان کرد 

 دشمن شناسی 
ضرورت جامعه 
جهانی اسالمی

رئیس مرکز مطالعات عالی 
 انقالب اسالمی دانشگاه تهران 
در گفت وگو با قدس عنوان کرد

وحدت درسایه سار 
اخالق کریمه پیامبر

آیت هللا علم الهدی 
در خطبه های نماز جمعه:
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فضاآرایی ویژه به مناسبت میالد 
 jو امام صادقaپیامبر اعظم

در صحن و سرای رضوی

  aبه احترام محمد
زمین تبسم كرد a
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آب سرچشمه همه ی پاکی ها است ، در حفاظت از آب کوشا باشیم

» آگهی مناقصه عمومی«

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد سه فقره مناقصه عمومی با موضوع طرح های آبرسانی و جمع آوری شبکه فاضالب  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.ir  انجام 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.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/07/29 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به 

مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
زمان و مهلت اسناد مناقصه:  الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1400/08/08     ب– مهلت تحویل پیشنهادها:  1400/08/22

مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
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2
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18.004.837.890 ريال2000001446000108)مجتمع ارزنه-شهرستان باخرز(
 )هیجده میلیارد و چهار میلیون وهشتصد و سی و هفت هزار و هشتصد و نود ریال(

12.803.007.702 ریال20000014460000106ارزیابی کیفی طرح آبرسانی روستاهای گفت ومنیدر شهرستان جغتای3
)دوازده میلیارد وهشتصد وسه میلیون وهفت هزار وهفتصد و دو ریال(

هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود. 
www.abfakhorasan : سایت اینترنتی 
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هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود. 
www.abfakhorasan : سایت اینترنتی 

ف
14
06
86
7

نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهـی مناقصـات عمـومی  
به شماره 257/د/400 الی 258/د/400

روابط عمومی  شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد
 از محل اعتبارات داخلی نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل  از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.داوطلبان 
میتوانند برای دریافت اسناداز تاریخ 1400/08/01الی 1400/08/08 به سایت http://www.setadiran.ir مراجعه و 
اسناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت 12:00 تاریخ 1400/08/18 بارگذاری نمایند.در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر 

با شماره تلفن32400570-056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید.

شرحشماره مناقصهردیف
مبلغ و نوع تضمین

)ضمانتنامه بانکی یا 
واریز نقدی()ریال(

تاریخ و ساعت 
محل افتتاح پاکاتافتتاح پاکات 

257/د/1400
 RMU خرید انواع  تابلو
)طبق مشخصات اسناد 

مناقصه(
4.400.000.000

ساعت 8 صبح 
چهارشنبه 
1400/08/19

خراسان جنوبی  
بیرجند 

 سایت اداری
شرکت توزیع نیروی 
برق خراسان جنوبی

سالن جلسات
258/د/2400

احداث ساختمان مدیریت 
توزیع برق شهرستان 

خوسف
2.000.000.000

شناسه آگهی 1211207 ف
,1
40
68
29

ک
/1
40
68
96

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

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
آگهي فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومي یک مرحله ای 
ذیل را از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت طبق شرایط، مدارك و  برنامه 

زماني مندرج در سامانه مذکور برگزار نماید:

الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاري مناقصه، از دریافت و تحویل اسناد و سایر 
مراحل مرتبط با آن، تنها از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر  به آدرس 

محل ها امكان پذیر نخواهد بود.      

شماره 
مناقصه

مبلغ برآوردموضوع مناقصه
 به ریال

شماره فراخوان 
سامانه ستاد

1400-15
تجدید مناقصه خرید خدمات حسابداری 

)مالی( کنترلی و نظارتی سازمان ملی زمین و 
مسكن در اداره کل راه و شهرسازی استان

7،983،939،2172000003374000026
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