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تولیت آستان قدس رضوی در دیدار جبهه روحانیت مردمی:

رواق

حضور روحانیون در عرصههای اجتماعی امیدآفرین است

البی گستردهای برای زمین زدن کفایت برگ سبز خودرو شکل گرفته است

رواق
دکتر مالک رحمتی مطرح کرد

افشاگری سردفتران علیه سردفتران

4

5

سهشنبه  9آذر 24 1400ربیعالثانی  30 1443نوامبر ۲۰۲۱سالسیوچهارم
شــماره 8 9684صفحــه 4صفحــهرواق ۴صفحــهویژهخراســان

قیمت در مشهد و شهرستانها  2000تومان  -تهران  3000تومان

9

درگذشت
عبدالباسط،
استاد برجسته
قرآن درسال۱۳۶۷

آذر

عضوکمیته علمی کشوری کرونا
در گفتوگو با قدس مطرح کرد

6

3

روایت مصطفی محدثیخراسانی
از مرحوم حبیباهلل چایچیان

2

میداندار
شعرآیینی

رواق

2

صنعت حمل و نقل مسافری
ریلی همزمان با کرونا
درگیر هزینههای نوسازی است

چرخ راهآهن
سخت میچرخد
شهروندانکهنخراسانزمین 3
تاجیکستانیهاخانوادهدوستهستندوسختکوش

سفربهتاریکی 12

کویـرهمتآبادزیرکوهپهنهسکوتاستوستارهباران

آخـرینچینــیبنــدزن 14
محمدرضامفیدیانبندبندوجودشخاطرهاستوتجربه

کوچهچلوخورشتیها 16

ازمیدانترهبارتاچهارراهمولویقم،بویبرنجایرانیآدمراگرسنهمیکند

مستندنگاری مردم ایران زمین
ضمیمه سهشنبههای روزنامه قدس | شمـاره شانزدهم | سهشنبه  9آذر 1400

نخستین دور گفتوگوهای برجامی در دولت سیزدهم
با رویکرد لغو مؤثر و قابل راستی آزمایی تحریمها آغاز شد

4

مذاکره واقعی

آهنگ جدید
یادداشت دیپلماسی در وین

2

,1408361ف

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

/26م 1400/دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی مازندران

شرح در صفحه 8

مناقصه عمومی خرید  450متر کفپوش الستیکی

1408363

آس�تان قدس رض�وی در نظر دارد نس�بت ب�ه خرید  450مت�ر کفپوش
الس�تیکی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .جهت مش�اهده ش�رایط خرید
و دریافت اس�ناد مذکور به نش�انی  http://dev.razavi.irبخش مناقصات مراجعه
و حداکث�ر تا س�اعت 13:30روز ش�نبه مورخه  1400/0 9/20نس�بت به تحویل
پیش�نهادات تکمیل ش�ده و مدارک مطابق ش�رایط اعالم ش�ده به آدرس مشهد
مق�دس ح�رم مطهرام�ام رض�ا (ع) صح�ن پیامبر اعظ�م حضرت محم�د (ص)
ب�اب الکاظ�م دبیرخانه ح�رم مطهر اقدام نماین�د ،ضمن ًا هزینه چ�اپ آگهی در
روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
شماره تماس  051-32003310و 051 - 32009537

آستان قدس رضوی

اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی آگهی فراخوان عمومی
اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحلهای برای پروژه تکمیل خانه محله
سبزوار را از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت طبق شرایط ،مدارك و برنامه زمانی مندرج در سامانه مذكور
برگزار نماید:
موضوع مناقصه

مبلغ برآورد به ریال

شماره فراخوان سامانه ستاد

/1408301ح

2000003374000029
47.475.962.572
تکمیل خانه محله سبزوار
1400-29
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 الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و دریافت و تحویل
اسناد از سایر محلها امکان پذیر نخواهد بود.
اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

گذری از سبزهمیدان رشت
تا جنگلهای گیلوان
در صدمین سال شهادت
میرزا کوچکخان جنگلی

قصه
گیلهمردان
ایرنا

دکتر مهدی خانعلی زاده

شماره مناقصه

اُمیکرون؛
محصولبیعدالتی
در توزیع واکسن

ضمیمه سهشنبههای
روزنامه قدس

نگاهی به مینیسریال
جدید شعیبی

«بلوا»ی بهروز
در نمایش خانگی

توسعه متوازن
و عدالتمحور
آستان قدس
رضوی درمنطقه
ویژه سرخس

سیدعلیمیرحسینی

1408365ف

