تولیت آستان قدس رضوی:

تبیین اهمیت حجاب
زمینهساز گسترش آن درجامعه است

2

تولیت آستان قدس رضوی در همایش «حماسه
حجاب» که همزمان با سالروز قیام مسجد گوهرشاد در
تاالر قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد...

ممنوعیت پذیرش دانشجوی ارشد
از رشتههای غیرمرتبط لغو شد

گزارش قدس به بهانه حواشی انتشار قبض برق یک فوتبالیست مشهور

یارانه انرژیدرتلهآفساید!
3

6

سهشنبه 22تیر 2 1400ذیالحجه 13 ١٤٤٢جوالی ۲۰۲۱سالسیوچهارم
شــماره  8 9576صفحه 4صفحه رواق  ۴صفحه ویژه خراســان

قیمت در مشهد و شهرستانها  1000تومان  -تهران  2000تومان

22

آغازعملیات
رمضان

تیر

2

جاده تحصیل
بدون
دوربرگردان
نمیشود
 10دستور اژهای
برای ادامه
تحول قضایی
محافل رسانهای از نقش آمریکا
در تحوالت داخلی عراق میگویند

از دخالت در
8
انتخابات تا تنفس
مصنوعی به داعش

2
توگو با امیررضا مافی
گف 
درباره «زخمکاری» مهدویان

ایستاده
در تاریکی!

5

حاشيههای فينال يورو  2020در لندن

نقش امید و زندگی
روی بوم

وندالیسم انگلیسی

4

از حمله مجازی نژادپرستها تا آشوب خیابانی

دو نگاه درباره نظرخواهی
رئیسیازمنتقدان
فداحسینمالکی

7

جناب آقای علیرضا اسماعیل زاده

مدیر کل محترم نذورات و موقوفات آستان قدس رضوی

,1403639ع

مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
گروه توسعه اقتصاد ملل

,1403336ع

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت والده گرامی را تسلیت عرض نموده ،از درگاه
الهی برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای جنابعالی و سایر بازماندگان
صبر و سالمتی مسئلت می نماییم.

کرونا ،ما را از مصرف درست آب غافل نکند

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و
استانی و از طریق مناقصه عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید .

موضوع

مدت

مبلغ برآورد اولیه

اجرا

به ریال

مبلغ تضمین
شرکت درفرآیند
ارجاع کار به ریال

انجام عملیات راهبری ،مراقبت،

بصورت مداوم و شبانه روزی

ریزی

 24ماه 74/200/393/468

2/173/000/000

نیرو پایه پنج
صادره از سازمان
برنامه و بودجه
کشور

طرحهای غیرعمرانی

انتقال آب دوستی تا مشهد

مدیریت و برنامه

اعتبار

مناقصه

صالحیت رشته

تعمیرات کلیه تجهیزات پست
ولت مربوط به تاسیسات خط

نیاز از سازمان

گواهی نامه

نگهداری ،بهره برداری و
های برق و خطوط  132کیلو

رتبه و رشته مورد

محل
تأمین

نوع تضمین شرکت در

.1واریز نقدی به حساب
جاری شماره 100050005
بانكی پاسارگاد شعبه
آبفای مشهد
 .2ضمانتنامه بانکی
.3اوراق مالی اسالمی
دولت
 .4چک تضمین شده
بانکی

,1403636ع

.1تاریخ و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه از تاریخ  1400/4/21لغایت  1400/4/26از محل دفتر قراردادهای شرکت
آب و فاضالب مشهد و یا در سایت اینترنتی  http://iets.mporg.irقابل دریافت می باشد .
 .2آخرین مهلت عودت پاکات اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه ساعت  13مورخ  1400/5/12باشد .
.3محل تسلیم پاکات اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه  :مشهد ،خیابان فلسطین ،فلسطین  ،26دبیرخانه مرکزی شرکت آب و
فاضالب مشهد ،تلفن 05137008
.4مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد .
.5پس از انجام ارزیابی کیفی و تعیین مناقصه گران واجد شرایط  ،سایر اطالعات (محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه) کتبا ً به
اطالع ایشان خواهد رسید .
.6هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

2
عکسAp :

2

يادداشت

گفتوگو با علیمحمد
شیخی ،هنرمند نقاش

نگاهی به طرح خانه ملت برای
«ممنوعیت مذاکره مسئوالن با
مقاماتآمریکایی»

انسداد یا گشایش؟
مسئله این است

رواق
سیره اجتماعی حضرت زهرا(س)
و نسبت آن با مقوله حجاب

جمع حجاب
و حضور

