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آن پنجاه و چند روز
 رواق  امروز درســت 20 ســاله می شــود. ضریح ســیمین روایتی از عملیات ساخت و نصب پنجمین ضریح مطهر بارگاه منور رضوی 

و زرین حاال 20 ســال می شــود که جا خوش کرده در دل 
عاشقان مشتاق. این، پنجمین ضریحی است که سنگ 
مــزار امــام هشــتم)ع( را در آغوش گرفته اســت و دل های 

مشــتاق، بــرای همیــن، جــان می دهنــد بــرای صفایــش. 
داســتان تعویض ضریح بارگاه منور رضوی، بارها شــنیده 
آن  در  چیــزی  اســت؛  شــنیدنی  همچنــان  امــا  شــده، 

 ............ صفحه 4ارادت های خالصانه هست...
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گفت وگو با علی مسعودی مددی: با  کوهنوردی که صعودهایش را به نام امام رضا)ع( متبرک کرد

:jامام علی
برترین جهاد، 

مبارزه با هوای 
نفس و بازگرفتن 

آن از لذت های 
دنیاست. 
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نوروز با لهجه مشهدی 
در »هشت آباد«

نگران پرونده های استقالل 
در فیفا هستیم

این باال، سیم آدم 
بهتر وصل می شود
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مناقصه اجرای آرماتوربندی و قالب 
بندی و بتن ریزی 

 شرکت مسکن و عمران قدس رضوی 

شرح در صفحه  6

مدیرعامل محترم شرکت فرآورده های  لبنی رضوی
جناب آقای دکتر آرش فرزاد نیا

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را بعنوان مدیرعامل شرکت 
فرآورده های لبنی رضوی که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت 
و شایس��تگی  های بر جس��ته حضرتعالی اس��ت تبریک عرض 
نم��وده ، موفقی��ت و س��ربلندی ش��ما را از درگاه خداون��د منان 

مسئلت داریم. 
شرکت پویا تدبیر رضوان
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آگهی مناقصه عمومی پیمانکاری عملیات های 
باغی، زراعی، گلخانه ای

و حفاظت بصورت حجمی ) نوبت دوم(
شرکت باغداری و زراعت مشهد.شرح در صفحه3 
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کلیه س�هامداران ش�رکت فدک زرین پارس )س�هامی خاص( اصالتًا و وکالتًا در 
نظر دارند کل سهام شرکت مذکور با موضوع فعالیت در حوزه کشت و صنعت و 

دامپروری را به صورت یکجا و با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به باالترین قیمت پیشنهادی به فروش برسانند: 
1- مبلغ پایه مزایده : قیمت پایه کارشناسی مبلغ : 9.400 میلیون ریال.

2- عمده دارایی های شرکت : یک حلقه چاه عمیق جنب رودخانه اسفراین با دبی 30 لیتر در ثانیه به شرح مندرج در اسناد مزایده.     3- متقاضیان می توانند از 
تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 13 مورخ  1399/12/20 به نشانی: مشهد بزرگراه شهید سپهبد سلیمانی-حدفاصل میدان جمهوری اسالمی و میدان جهاد -مجتمع 
آبادگران ساختمان اداری آفتاب طبقه نهم– تلفن: 38718720-051 و 09155153716 مراجعه و ضمن ارائه مدارک شناسایی یا معرفی نامه معتبر نسبت به اخذ اسناد 
مزایده و یا کسب اطالعات بیشتر اقدام نمایند.      4- متقاضیان بایستی پاکت پیشنهاد خود به همراه اصل سند واریزی سپرده شرکت در مزایده به مبلغ چهل و هفت 
میلیون تومان را تا ساعت 13 مورخ 1399/12/20 به نشانی اعالم شده تحویل نمایند.     5- جلسه بازگشایی پاکت ها ساعت 14 مورخ 1399/12/20 در محل فوق 

و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مذکور آزاد می باشد.6- فروشنده در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادهای رسیده مختار می باشد.

آگهی مزایده فروش سهام شرکت فدک زرین پارس
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شرکت زرین زعفران مشرق زمین )سهامی خاص( درنظر دارد تعداد 20،000 سهم 
عادی که ارزش اسمی آن 1،000،000 ریال می باشد را براساس قیمت کارشناسی 

پایه به صورت نقد به باالترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند.
قیمت پایه هر س��هم 1،250،000 ریال می باش��د . متقاضیان خری��د می توانند تا 
تاریخ 1399/12/30 نس��بت به ارس��ال درخواس��ت خود در پاکت پلمپ ش��ده به 
آدرس خراس��ان رضوی- شهرس��تان تربت حیدریه – خیابان ش��هید س��لیمانی – 
کوچه س��لیمانی 6 – ساختمان امید – پالک 7 – طبقه اول – امور قراردادها ارسال 

فرمایند.
شرایط :

1-  شرکت در رد یا قبول درخواست سهامداران جدید مختار خواهد بود.
2-  متقاضیان می بایس��ت عالوه بر قیمت پیش��نهادی خوی��ش مبلغ 100،000،000 
ری��ال ب��ه حس��اب ش��ماره 0110955550000 نزد بان��ک ملی به نام ش��رکت زرین 
زعف��ران مش��رق زمین واریز و اص��ل فیش واریزی را به همراه درخواس��ت خود 

ارسال نمایند.
3-  هزینه آگهی و نقل و انتقال سهام با برنده مزایده خواهد بود.

 www.orientsaffron.com متقاضیان خرید می توانند برای اطالعات بیشتر به سایت
مراجعه فرمایند.

آگهی مزایده فروش سهام

هیئت مدیره شرکت زرین زعفران مشرق زمین ) سهامی خاص( 
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 خبر  فضای انتخاباتی هر چند نسبت به دوره های قبل سردتر است، اما کم کم فعاالن انتخاباتی تحرکات خود را 
آغاز کرده اند. از جمله تا این لحظه، 11 تن از چهره های سیاسی، نامزدی خود در انتخابات را تأیید کرده اند. همچنین 
7 نفر مســتقیم یا غیرمســتقیم اعالم کرده اند که در انتخابات حضور پیدا نمی کنند )البته ممکن اســت در ادامه 
تصمیمشان تغییر کند!( اما 30 تن دیگر همچنان در معرض نامزدی قرار دارند و حتی اگر در انتخابات ثبت نام هم 
نکنند، به عنوان بازیگر باقی می مانند. در گزارش زیر به اختصار نامزدهای احتمالی 1400 بررسی و در یک جمله 

معرفی شده اند. طبیعتاً به این فهرست افراد زیادی را می توان اضافه کرد...

ورود اداره مالیات 
به حوزه کتاب و آغاز نگرانی ها

مالیات  از 
جیب خالی

 ناشران!

سخنگوی سازمان هواپیمایی 
کشوری خبر داد

جزئیات  
هواپیماربایی در 

پرواز اهواز- مشهد

چگونه می توان هم کشاورزی کرد 
و هم محیط  زیست را حفظ کرد؟

6 راهکار برای 
صیانت پایدار 
از منابع طبیعی

فعالیت غیرمجاز برخی مدارس 
پیش چشم مدیران آموزش و 

پرورش خراسان رضوی

 همکالسی  
با کرونا!

قدس در گفت وگو با کارشناسان 
بررسی می کند

نیاز صندوق های 
قرض الحسنه خانگی 

به پشتوانه حقوقی

 نگاهی به تاریخچه آشپزخانه
 و مهمانسرای حضرتی

 500 سال سفره داری 
در حرم امام 

مهربانی ها
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 ............ صفحه 2

یـــادداشــت  روز
محمدصادق کوشکی ،تحلیلگر حوزه سیاست خارجی

عقب نشینی سه کشور اروپایی عضو برجام )انگلیس، آلمان و فرانسه( از صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که در هماهنگی کامل با طرف آمریکایی صورت گرفت، از ابعاد مختلف 
مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است. طرف غربی به بهانه کاهش تعهدات برجامی، این اقدام ضد ایرانی را 

در دستور کار خود قرار داده بود. اما تصمیم اروپا و...

 عقب نشینی اروپا 
مقابل گام حساب شده تهران

 ............ صفحه 2

گرانی در آستانه عید غصه بزرگی ایجاد کرده 
راه حل های کارشناسان برای حل این مشکالت
 بارها به مسئوالن گفته شده

  اگر ستاد ملی مقابله با کرونا ممنوع کرد، 
  مردم عید امسال مسافرت نروند 
  بنده هم قطعاً سفر نخواهم رفت  

 ............ صفحه  ............ صفحه 22

 ............ صفحه 3

 ............ صفحه 3 قدس خراسان

 ............ صفحه 6

 ............ صفحه 1 رواق

  فعالیت های زیست محیطی
 دینی و انقالبی است نه تزئینی

  رهبر انقالب به مناسبت روز درختکاری:


