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 سید حسین حسینی 
در گفت وگو با قدس:
مزد تمرین هایم را 

می گیرم

 گفت وگوی قدس 
با محمدرضا راشدمحصل
دعوت مولوی  به تفکر 
در حوادث روزگار

مهر۹

قتل کلنل 
محمد تقی 
پسیان 
در سال۱۳۰۰

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

۴۷

 شــنبه   9مهر  ۱40۱      4بیع االول ۱444       ۱ اکتبر2022     ســال ســی و پنجم  
ـه ویژه خراســان          ـه رواق            4 صفـح شــماره 99۱۶      8 صفحــه           4صفـح

شهید بهترین الگو برای ارزش های واالی انسانی استرواق۱
تولیت آستان قدس رضوی در یادواره شهدای شهرستان قوچان:

وزارت اطالعات در بیانیه ای جزئیات فعالیت اغتشاشگران و همکاری آن ها با تروریست ها در حوادث روزهای اخیر را تشریح کرد

از آموزش  نظامی تا قشون کشی سایبری
با حمله اشرار مسلح در سیستان وبلوچستان به اموال عمومی و کالنتری  ها  فرمانده اطالعات سپاه  این استان به فیض شهادت نائل شد

اعالم برائت مولوی عبدالحمید از حوادث زاهدان
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از سوی رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح اعالم شد

هشدار قاطع به 
ارتش تروریستی 
آمریکا

انفجار در یک مرکز آموزشی 
 در منطقه شیعه نشین کابل
با بیش از 70 کشته و زخمی

طالبان باز هم 
وعده امنیت داد!

خراسان
امام جمعه مشهد با قدردانی 
از دستگاه های دولتی و مردم:

ابتکار آستان قدس 
برای اسکان زائران 
درخور تقدیر است

در نشست بازخوانی »فرهنگ سلبریتی زنانه« 
از منظر اندیشه اسالمی مطرح شد

پوچ گرایی 
اساس فرهنگ سلبریتی
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      صفحه1

آگهی تحویل چغندر کارخانه
 شرکت قند تربت حـيدریه

شرح در صفحه 4
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ش�ركت كش�اورزی رضوی در نظر داردچوبهای 
حاصل از قطاعی درختان خش�کیده )گردو،چنار 
، می�وه( كش�ت و صنعت باغات خ�ود را  از طریق 
مزای�ده بفروش رس�اند . ل�ذا از كلی�ه خریداران  
دعوت می ش�ود جهت دریافت اس�ناد مزایده به 
آدرس سایت https://epf.ir   )قسمت معامالت/

مزایده( مراجعه نمایند ، مهلت ارائه پیشنهادات تا 
پایان  ساعت اداری  مورخ 1401،07،16 می باشد 
. ضمنًا در صورت نیاز به دریافت اسناد در صورت 
فع�ال نبودن س�ایت به دبیرخانه كش�ت و صنعت 
باغات  به آدرس خیابان حر عاملی بین 63/1 و 65 
مراجعه و یا از طریق شماره تلفن 051-37122692 

داخلی 121 اطالعات كسب فرمایید. 

آگهی مزایده 
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واحد اقالم حفاری و لوله اداره تداركات خرید كاالی داخلی )تلفن تماس  061-341-22471  ( 

شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالي مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر بصورت فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاري مناقصه ي عمومي 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( تأمین نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 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.
           

فراخوان ارزیابی کيفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای
تقاضای شماره 0030174-09-38-08 -  مناقصه شماره  DT1 0108380030174 )نوبت اول( 

مبلغ تضمینشماره فراخوان در سامانه ستادجمع مقاديرموضوع مناقصهتعداد اقالم

03

ACCESSORIES FOR TUBING 
HANGERS 
3 IN. NOM.          P/N : 030246-28
4-3/8 IN. NOM.    P/N : 030246-56 
6-5/16 IN. NOM.  P/N : 690312-03     

000ر000ر840ر3 ريال602001092288000213

لذا کلیه شرکتهایي که فعالیت آنها مرتبط با شرح کاالي مورد درخواست مي باشد مي بایست ظرف مدت 14 روز از تاریخ درج آگهي فراخوان نوبت دوم با مراجعه به درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(، نسبت به استخراج و تکمیل» فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهاي شرکت ملي مناطق نفتخیزجنوب« و بارگزاری آن به 
همراه مدارك و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابي کیفي )براي معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط ( در سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت ) ستاد (اقدام نمایند.  
 کسب حداقل نمره 60 در ارزیابي کیفي جهت دریافت اسناد مناقصه توسط فروشندگان/سازندگان الزامي است.

اسناد و مدارك مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط ارسال خواهد شد.
 ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  000ر000ر840ر3 ریال مي باشند.

کاالي تقاضاي مذکور میبایست از سازندگان مورد تایید داخلي تامین و تحویل گردد.                                                                                                             شناسه آگهی:1383302

ش��هرداری س��بزوار در نظر دارد به اس��تناد مجوز ش��ورای محترم اسالمی ش��هر با شماره 
18918-1401/4/4 و بند)ج( تبصره 4 بودجه مصوب سال1401 نسبت به فروش بلوک 5 ارگ امیریه 
با شماره مزایده 2001093676000010 از طریق مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با 
بهره گیری از س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( بصورت الکترونیکی اقدام 

نماید.
زمان انتشار در سایت:1401/7/2

آخرین مهلت دریافت اسناد: 1401/7/12
آخرین مهلت شرکت در مزایده: 1401/07/23

مبلغ شرکت در مزایده: 2 درصد قیمت پایه
ضمنا رعایت مواردذیل الزامی است:

1.برگ��زاری مزای��ده صرف��ا از طری��ق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دول��ت میباش��دوکلیه مراحل 
فرآیندمزای��ده ش��امل خرید ودریافت اس��نادمزایده، پرداخت تضمین ش��رکت در مزایده ارس��ال 
پیشنهادقیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق  امکان پذیر است.

2.کلیه اطالعات مورد مزایده ش��امل مشخصات،ش��رایط ونحوه مزایده در برد اعالن عمومی س��امانه 
مزایده،قابل مشاهده،بررسی وانتخاب میباشد.

3.عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی)توکن(
به شماره02141934مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه تماس حاصل نمایند.

اطالعات تماس دفاترثبت نام اس��تان ها، درس��ایت )www.setadiran.ir( بخ��ش ثبت نام/پروفایل 
مزایده گر موجود است.

موسی رجب زاده-شهردار سبزوار

»آگهی مزایده «نوبت دوم
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 رئیس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت در گفت وگو با قدس هشدار داد

خطر سرعت در جاده سالمندی


