هفته بسیج گرامی باد

۴

دیدار تولیت آستان قدس رضوی با خانوادههای دو دانشجوی بسیجی شهید

انتخاب درست و آگاهانه

رواق

حجتاالسالموالمسلمین احمد مروی شامگاه سهشنبه اول آذر ماه با حضور
در منزل شهیدان رضازاده و زینالزاده ،ضمن دلجویی از خانواده آنان ،یاد و
خاطره این دو شهید گرانقدر را گرامی داشت...

در پی دو انفجار در بخشهای صهیونیستنشین بیتالمقدس  ۴۸نفر کشته و زخمی شدند

رئیسجمهور:

حفره امنیتی دراورشلیم

۲

۸

پنجشــنبه۳آذر۲۹ 1401ربیعالثانی ۲۴ 1444نوامبر 2022سالسیوپنجم
شــماره 8 ۹۹۶۱صفحــه 4صفحــه رواق ۴صفحــهویژه خراســان

فروش نفت به اشخاص در
کشور فساد را قانونی میکند؟

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

۳

درگذشت
آیتاهلل
موسوی اردبیلی
در سال ۱۳۹۵

آذر

 ۳ردپای رانت درفروش
خصوصی نفت

حسین امیرعبداللهیان در نشست خبری با رسانههای داخلی و خارجی تشریح کرد

نقش وزارت خارجه در برابر جنگ ترکیبی
آمریکا در مسیر دیپلماتیک با ما تبادل پیام دارد اما در اظهارات رسانهای ریاکاری میکند

۷

قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج کشور در دستور کار دولت است

نشستهای پرشماری با مقامات عراق و اقلیم کردستان داشتیم و تصمیمهای مهمی گرفته شد
«تروریسم رسانهای» در تعارض با توافق میان تهران و ریاض است

قائم مقام جامعه روحانیت
مبارز در گفتوگو با قدس:

مفهوم بسیج باید در بین
نسل جوان ترویج شود

۲

روایت کلیشهای
از یک دوره تاریخی

ویژه جامجهانی فوتبال

کارلوسکیروش
پیش از بازی با ولز:

علیرضا فغانی
به فکر فینال باش نه انتقام!

جاسوسان میخواهند
تمرکز ما را برهم بزنند

طارمی :لطفا ًبیایید
دربار ه فوتبال حرف بزنیم
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دموکراتها در ایجاد
اغتشاشات تخصص دارند

مرضیه سلیمانی  -ایرنا

۲

«گیلدخت» و تمایل سریالسازان
به عاشقانههای دوران قاجار

گامهای نخست
۶
برای پایان انحصار
آموزش زبانانگلیسی

جعفر قنادباشی در گفتوگو با قدسآنالین:

تحلیل

دولت برای
شنیدن سخن
معترضان
گوش شنوا دارد

۱

ترس حسینی
از جام جهانی ریخت
مشکل لیدرهای ایران
در جام جهانی
ی۴و۵
صفحهها 

صفحه1

حسین امیرعبداللهیان در نشست خبری با رسانههای داخلی و خارجی تشریح کرد

وزی ــر ام ــور خــارجــه روز گــذشــتــه ،در جمع
خبرنگاران با بیان اینکه تبادل پیام میان
ایــران و آمریکا برای رفع تحریمها از طریق
اتحادیه اروپا و کشورهای واسط ادامه دارد،
اظهار کرد :ما در مسیر دیپلماتیک تبادل پیامها را داریم
اما در مسیر اظهارات رسانهای ،کماکان برخی از مقامات
آمریکایی مواضع ریاکارانه خود را ادامه میدهند.
وی گفت :در  ۱۴ماه گذشته حجم تبادل تجاری ایران از
قاره اروپا تا سایر نقاط جهان به ویژه همسایگان و آسیا از
 ۳۷درصد در کمترین حالت تا  ۵۷۱درصد رشد داشته که
بخش عمدهای از این رشد ،خارج از حوزه سنتی تجارت
نفت و انرژی بوده است.

نقش وزارت خارجه در برابر جنگ ترکیبی

به گزارش قدس ،امیرعبداللهیان با یادآوری غائله زاهدان
و مشکالت امنیتی که در برخی از استانهای غربی روی
داد ،اظهار کرد :به طور مشخص  ۷۶مرکز تروریستی و
ضدانقالب در اقلیم کردستان فعال شدند و سالحهای
اسرائیلی و آمریکایی وارد کشور شد.
وی ادامه داد :ما در هشت هفته گذشته در دو مرحله در
بغداد و تهران با مقامات عراق ،با تیم مهمی از مقامات
امنیتی در دول ــت مــرکــزی ع ــراق و در اقلیم کردستان،
نشستهای پرشماری داشتیم و تصمیمات مهمی هم
گرفته شد.
وی با یادآوری اینکه تروریستها از  ۷۶نقطه علیه امنیت
استانهای غربی از خاک اقلیم شمال عــراق اقــدام کرده

بودند ،گفت :دولت مرکزی عراق متعهد شد این گروههای
تروریستی را از مرزهای ما دور کند و توافق کردیم نسبت
به خلع سالح آنها اقدام کنند .گفتوگوهای ما و پیگیری
عملی شدن توافقات با کشور دوست و برادر عراق ادامه
دارد و طبعا ًزمانی که نیروهای مسلح عراق در مرز مشترک
جمهوری اسالمی ایران با اقلیم کردستان مستقر شوند
و امنیت ایــن مرزها را تضمین کنند ،نیازی به اینکه ما
بخواهیم برای دفاع از تمامیت ارضی خودمان و مقابله با
سرایت ناامنیها به داخل کشورمان برخورد کنیم ،نیست.
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه آژانس از مسیر فنی به
مسیر سیاسی منحرف شده است و تضمین اقتصادی و
مسائل باقیمانده آژانس باید حل شود ،اضافه کرد :سه

کشور اروپایی ،آمریکا و صهیونیستها درک درستی از
تحوالت ایران نداشتند و مادامی که در چارچوب حقوق
و منشور ســازمــان ملل متحد تهدید از ســوی کشوری
همسایه متوجه ایران باشد ،نیروهای مسلح ما برای تأمین
حداکثری امنیت ملی کشور به اقدامات خودشان ادامه
خواهند داد.
امیرعبداللهیان افــزود :ما هم در دستگاه دیپلماسی و
امنیتی کشور به گفتوگوها و مذاکرات با مقامات کشور
دوست و برادر برای عبور از این مرحله ادامه خواهیم داد.
وی تصریح کرد :قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از
کشور در دستور کار دولت است.
وزیر امور خارجه از آمادگی ایران برای برگزاری نشست

وزیــران خارجه عضو برجام در وین خبرداد و گفت :وارد
مرحله اجرایی برنامه جامع همکاریهای  ۲۵ساله تهران و
پکن شدهایم .امیرعبداللهیان در پایان تأکید کرد :هرگونه
تغییر در ژئوپلتیک منطقه با واکنش جدی ایران همراه
خواهد بــود .ما گفتوگو و همکاری تهران و ریــاض را به
دالیل مختلف مفید و مناسب و مؤثر برای صلح و امنیت
در منطقه میدانیم .از اینکه یک رسانه شناخته شده
به نام عربستان سعودی در وقایع هشت هفته گذشته
ایران نقش ترویج ترور و تروریسم را ایفا کرد ،گالیه و انتقاد
خودمان را به مقامات عربستان سعودی منعکس کردیم
و جمهوری اسالمی ایران این اقدام رسانهای غیرسازنده
را در تعارض با توافقات تهران و ریاض در بغداد میداند.

آب امانتی برای نسل آینده

شرکت آب و فاضالب مشهد
در نظر دارد

((آگهی خرید مناقصات عمومی یک مرحله ای))
طرحهای عمرانی

فراخوان جهت برگزاری مناقصات عمومی مشروح
ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید ،کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه  ،از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد  .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت
مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

2

خرید لوله چدن تایتون سایز  1200به
همراه واشر

۲۰۰1۰۰۵1۲۹۰۰۰۰۶۵

3

خرید لوله چدن تایتون سایز  200الی  800به
همراه واشر

۲۰۰1۰۰۵1۲۹۰۰۰۰۶۶

4

خرید لوله فوالدی در سایز های مختلف

۲۰۰1۰۰۵1۲۹۰۰۰۰۶۷

طبق مشخصات فنی پیوست

1

خرید لوله پلی اتیلن سایز  250م م

۲۰۰1۰۰۵1۲۹۰۰۰۰۶۴

۶8۵/۰۰۰/۰۰۰
1۵/۲1۵/۰۰۰/۰۰۰
۲۲/۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۵/۵1۹/۰۰۰/۰۰۰

.1واریز نقدی به حساب جاري
شماره
 4001009707146009بانك ملی
مرکزی مشهد
 .2ضمانتنامه بانکی
 .3اوراق مالی اسالمی

ردیف

موضوع

شماره فراخوان

استاندارد تولید /
سایر مشخصات

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند
ارجاع کار به ريال

نوع تضمین شرکت
در فرآیند ارجاع کار

-1مهلت دریافت اسناد مناقصات  :از تاریخ  1401 /09/02لغایت  1401/09/ 05در سامانه ستاد بارگذاری و در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت .
-2خاتمه دوره بارگذاری ،تکمیل و ارسال اسناد مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مورخ  1401 /09/15تا ساعت  8صبح می باشد .
-3بازگشایی پاکات مناقصات مورخ  1401/09/15ساعت  10می باشد.
-4مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت  3ماه می باشد .
-5اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار  :مشهد ،خیابان فلسطین  ،نبش فلسطین  ، 26شرکت آبفا مشهد  ،تلفن 051-37008150 :
40111430

-6هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

