
 

اجرای نمایش آیینی در حرم رضوی
 آستان  مدیریت تبلیغات اسالمی حرم مطهر رضوی مدیریت تبلیغات اسالمی حرم مطهر از جشن های »شمیم والیت« می گوید

از برگــزاری نمایش آیینی زنده در قالب جشــن های 
»شمیم والیت« در بارگاه منور حضرت رضا)ع( خبر داد. 
حجت االسالم و المسلمین علی بخشی، مدیر تبلیغات 

اسالمی حرم مطهر رضوی گفت: یکی از ویژه برنامه های 
تدارک دیده شــده بــرای ایام دهه والیــت و امامت، 
برگزاری نمایش آیینی به صورت زنده اســت که برای 
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 عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با قدس: 

شیوهواگذاری»هفتتپه«اشتباهبود

سازندگان ظروف یکبار 
مصرف از ضعف توزیع 

مواد اولیه شکایت دارند

سر بی کاله 
تولیدکننده 

خُرد

 قدس میهن   اعتراض های کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که حاال 
وارد پنجاهمین روز خود شده است نظر بسیاری از مسئوالن به ویژه اعضای کمیسیون 
اصل نود مجلس را برانگیخته است تا آنجا که تنی چند از نمایندگان مردم را برای رسیدگی 
و گفت وگو با نماینده های کارگری عازم خوزستان کرد. اعتراض ها و تحصن های کارگران 
هفته تپه اگرچه از سال های گذشته سابقه دارد اما از اواخر خرداد سال جاری این تحصن ها 
به شــکل مسلسل وار ادامه داشــته و حاال وارد پنجاهمین روز خود شده است. کارگران 
معترض که افزون بر 50 روز تحصن در مقابل فرمانداری را در دستور کار خود قرار دادند، 
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 اقتصاد  نوسان های ارزی که سال گذشته قیمت 
ظروف یکبار مصرف پالستیکی را 6 برابر افزایش 
داد، امسال نیز با افزایش دو تا سه برابری قیمت 

سبب شد تا...

نتیجه حذف محالت قدیمی 
به بهانه بهسازی بافت 

پیرامونی حرم مطهر 

» بچه محل 
 »j امام رضا

خاطره شد

یک مسابقه دیدنی
برای زمانه 

فیک نیوزها

آموزش 
سواد رسانه ای 

با »شهروند و مافیا«
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وزیر آموزش و پرورش خبر داد

اعطای وام به 
فرهنگیان تا سقف 

۴۰ میلیون تومان
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annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
شعیب بهمن

در خبرها آمده بود ترکیه موافقت عمان را برای ساخت پایگاه نظامی دریایی در این 
کشــور جلب کرده است. در واقع، قسمتی از موضوع ساخت این پایگاه در عمان به 
روابط دو کشــور مرتبط می شود که در طول سال های گذشته با توسعه نسبتاً قابل 
توجهی همراه بوده است. اما بخش مهم تری از آن به تحوالت منطقه ای مربوط است 

که خود به دو شاخه تقسیم می شود. یک شاخه...

پایگاه نظامی ترکیه در عمان؛ 
علل و ابعاد
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فراخوان مناقصه نوبت دوم 
اورژانس 115 مشهد 
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فراخوان مناقصه نوبت اول 
بیمارستان امید 
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آگهی مناقصه 
سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

شرح در صفحه  8

فراخوان مناقصه نوبت دوم 
امورخدمات مراقبت دهان و 

دندان معاونت بهداشتی 
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ش�رکت آب و فاض�اب اس�تان خراس�ان رضوی در نظ�ر دارد ارزیاب�ی کیفی جه�ت برگزاری مناقص�ه عمومی یک مرحل�ه ای خرید 
کاال))خری�د لول�ه پل�ی اتیلن به قطر 100 م م فش�ار 10 اتمس�فر 2500مت�ر  2- خرید لوله پلی اتیلن به قطر 160 م م فش�ار 10 اتمس�فر 4000 متر  3- 
کوپلر الکتروفیژون به قطر 160 م م 360 عدد پروژه مجتمع ابوس�عدی ش�رکت تبصره 2 نیش�ابور (( به شماره فراخوان 2099001446000054 را از 
طریق س�امانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت وتحویل اس�ناد اس�تعام ارزیابی 
کیفی تا ارس�ال دعوتنامه ، از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیک دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د و الزم است                                                                   
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه 
محقق س�ازند .تاریخ انتش�ار فراخوان در سامانه 1399/05/13  می باشد. اطاعات و اس�ناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و 

ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز سه شنبه مورخ  1399/05/22

مهلت ارسال پاسخ استعام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز سه  شنبه مورخ 1399/06/06
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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صدای پای آب صدای پای زندگی است . 
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ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی 
دو مرحله ای خدمات پیمانکاری:عملیات اجرایی سیس�تم کنترل مرکزی تاسیس�ات آبرسانی ش�هر تربت حیدریه-فاز اول-به شماره 
فراخوان 2099001446000053 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی 
کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصات محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 99/05/12 
م�ی باش�د. اطاع�ات و اس�ناد مناقصات عمومی پ�س از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارس�ال دعوتنامه از طریق س�امانه س�تاد به

 مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 99/05/20

مهلت ارسال پاسخ استعام ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 99/06/03
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد -ابتدای خیابان صدف -  تلفن  5- 05138678841
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی-شرکت آب و فاضاب استان خراسان رضوی 
www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی 

آب رفته به جوی بر نمی گردد، در مصرف آب صرفه جویی کنیم
وب��ت دوم  » تجدید فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری «

ن

کاروانهایجشنغدیردرراهندکاروانهایجشنغدیردرراهند
هیئت های مذهبی  کشور در تکاپوی برگزاری عید والیتهیئت های مذهبی  کشور در تکاپوی برگزاری عید والیت

 ............ صفحه  ............ صفحه 22  قدس خراسان  قدس خراسان


