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گلریزان الفبای مهر برای 
کودکان نیازمند

 چهارشنبه این هفته طبق روال سال 
های گذشته گلریزان  برای کودکان و 
دانش آموزان هم استانی در آستانه سال 
نو و با هدف حمایت از خانواده های کم 
بضاعت برگزار خواهد شد. آیین سنتی 
“گلریزان” در اصل بر اساس یک سنت 
دیرینه رسم پهلوانی  در ایران آغاز شد و 
سرآغازی برای فتوت مردان نیک ضمیر 
بوده است.عنصرالمعالی در کتاب خویش 
ویژگی های جوانمردی را اول “خرد” ، دوم 
“راستی” و سوم “مردمی” بر می شمارد و 
آنها را از نشانه های رادمنشی و جوانمردی 
و عیاری می داند. همچنین در کتاب 
“مینوی خرد”... )مشروح در صفحه 2(

سرمقاله
*کاری
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کنوانسیونی که به ضرر مردم 
باشد ،قبول نخواهیم کرد

صفحه 2

 

آقای روحانی به علت کار
 زیاد، مزاح کرده اند

 وزیر ارتباطات در پیشگاه 
خداوند  بایدجوابگو  باشد

استقالل ، یعنی
متکی به دیگران نباشیم 

 خراسان جنوبی ها رتبه دوم 
غمگینی در کشور را دارا هستند!

بر پایه گزارش پایش شاخص های ملی محیط کسب و کار در راستای سنجش و ارتقای 
بهره وری در سال 1396 که توسط وزارت اقتصاد منتشر شده است، یکی از مولفه های 
سرمایه اجتماعی »احساس خوشی داشتن« بوده که در میان... ) مشروح خبر در صفحه ۵ (

افتتاح نخستین مرکز آموزش 
علمی -کاربردی جوار صنعت در  استان 
هفته گذشته اولین مرکز آموزش علمی -کاربردی جوار صنعت استان در 
منطقه ویژه اقتصادی بیرجند افتتاح  شد.معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 

جامع علمی -کاربردی در این مراسم ... ) مشروح در صفحه ۵ (

رئیس کمیسیون گردشگری ، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق بازرگانی:

کمیسیون گردشگری ، تریبون 
مشکالت بخش خصوصی است

جایگاه اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی و انتظارات از این 
پارلمان بخش خصوصی و همچنین بررسی جایگاه و عملکرد کمیسیون 

گردشگری ، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش.. ) مشروح در صفحه 3 (

لزوم معرفی جاذبه های گردشگری  استان
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نوروز  ۹۸ با ۹۷ متفاوت باشد
صدای معاون استاندار هم از وضعیت برنامه های بهاری در خراسان جنوبی درآمد

دولت جاوید یافت هر که نکونام زیست
پشت سرش ذکر خیرزنده کند نام را

چهاردهمین سالگرد عروج غم انگیز 

زنده یاد محمد احتشام 
را با خاطره مهربانی هایش گرامی می داریم.

خانواده  احتشام

آگهي فراخوان  مناقصه عمومي همراه با ارزیابي کیفي 
)مناقصه عمومي و  یك مرحله اي شماره 13۹۷.63۸3(  نوبت دوم

نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار : شرکت گاز استان خراسان جنوبي )سهامي خاص(  
بیرجند - سایت اداري- بلوار پیامبر اعظم )ص(- ابتداي خیابان شهداي نیروي انتظامي- شرکت گاز استان خراسان 
جنوبي- طبقه اول- اتاق 121- امور قراردادها- تلفن :  32392000-056- نمابر قراردادها :  056-32400523 
 موضوع مناقصه : انجام خدمات پشتیبانی مرکز پیام امداد و دیسپچینگ گاز در سطح  استان خراسان جنوبی

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین هاي اعالم شده در آیین نامه تضمین براي معامالت 
دولتي به شماره 123402/ت50659ه- مورخ 1394/09/22- مبلغ تضمین 420.000.000 ریال )چهارصد 
 و بیست میلیون ریال(- ارائه هر گونه چك به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمي باشد.

محل تأمین اعتبار پیمان :  بودجه اجرایي این پیمان از محل اعتبارات جاري شرکت گاز استان خراسان 
جنوبی تأمین مي گردد. شرایط متقاضیان : ارائه تصویر برابر با اصل پروانه رتبه بندي و تأیید صالحیت 
معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي در رشته خدمات عمومي دارا بودن سابقه کار مفید در تعمیر و 
نگهداری سیستم های مخابراتی شامل شبکه های VHF- UHF ، مراکز تلفن ، شبکه های دیتا و شبکه 
های مخابراتی دیسپاچینگارائه رضایت نامه از کارفرمایان پیشین.  ارائه مدارك معتبر ثبتي مناقصه گر و 
مدارك و مستندات مذکور در اسناد ارزیابي کیفي  برنامه زماني مناقصه : مهلت دریافت اسناد مناقصه 
و کار برگ هاي استعالم ارزیابي کیفي پیمانکاران خدماتي: از تاریخ 97/12/05 لغایت 97/12/07 ) اسناد 
WWW.NIGC-SKGC.IR ارزیابي کیفي پیمانکاران در سایت شرکت گاز خراسان جنوبي به آدرس 

)قسمت مناقصه و مزایده – فرم هاي الکترونیکي( قابل دانلود مي باشد.( آخرین مهلت عودت اسناد 
ارزیابي کیفي : پایان وقت اداري مورخ 97/12/21 اعالم نتایج  ارزیابي کیفي : 97/12/26  آخرین 
مهلت عودت اسناد مناقصه : ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 98/01/18 زمان و مکان بازگشایي 
پیشنهادها : ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 98/01/18- سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان 
جنوبي. شرکت هاي واجد شرایط مي توانند جهت دریافت اسناد ، همراه با معرفي نامه کتبي با ذکر دقیق 
موضوع مناقصه و همچنین ارائه تصویر برابر با اصل شده پروانه رتبه بندي و تأیید صالحیت معتبر از وزارت 
تعاون ، کار و رفاه اجتماعي در رشته خدمات عمومي به آدرس مندرج در متن آگهي مراجعه و اسناد ارزیابي 
پیمانکاران خدماتی و همچنین اسناد مناقصه را بطور همزمان دریافت نمایند . از مناقصه گراني که حداقل 
امتیاز قابل قبول در ارزیابي کیفي را کسب نمایند جهت عودت اسناد مناقصه و بازگشایي پاکات دعوت به 
عمل خواهد آمد .  ضمناً ارائه مدارك و دریافت اسناد مناقصه ، هیچگونه حقي را براي متقاضیان جهت شرکت 
www.nigc-skgc.ir - www.shana.ir در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. این آگهي در سایت هاي 

http://iets.mporg.ir  قابل رؤیت مي باشد.
روابط عمومي شركت گاز استان خراسان جنوبي

حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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امام علی علیه السالم فرمودند :
ةِ . دَّ أخوَك مُواسیَک فِي الشِّ

برادر تو ، سهیم کننده تو در امكانات زندگی در هنگام سختی ]و تنگ دستی[ است .
)غرر الحكم: ج 1 ص 115 ح 420(

هر کشوری دور خودش دیوار 
بکشد، در خودش نابود می شود

رئیس جمهور با بیان این که ارتباط با دنیا باید سهل باشد 
و یکی از وظایف دولت سهل کردن این ارتباط است.

وی افزود: امروز برخی برای ویزا و علم به فکر دیوار 
هستند، نمی دانند که تمام پیشرفت هایشان برای این 
بوده که دیوار نداشتند. هرکسی دیوار دور خود بکشد 
در داخل نابود می شود، ما باید بتوانیم با اندیشمندان و 

متفکرین تمام کشور ها در رابطه باشیم.

طرف مقابل نمی خواهد
 احساس بن بست ایجاد شود

اتمی درباره  انرژی  علی اکبر صالحی،رئیس سازمان 
تمدید تعلیق اقدام  تقابلی علیه ایران از سوی گروه 
اقدام  این  کرد:  اظهار   )FATF  ( مالی  اقدام  ویژه 
نشان می دهد که طرف مقابل نمی خواهد شرایط 
را به جایی برساند که احساس بن بست ایجاد شود.

با تحریم درست مواجهه شویم می 
تواند قدرتمند و تمدن ساز کند

انقالب  حسن رحیم پور ازغدی، عضو شورای عالی 
فرهنگی طی سخنانی در جمع دانشجویان دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد تهران شرق گفت: اگر با تحریم 
قدرت  موجب  تواند  می  شویم  مواجهه  درست  هم 
ما شود و ملت را به یکی از ملت های قدرتمند و 
تمدن ساز تبدیل می کند. همه کشورهایی که امروز 
تمدن ساز شده اند درگیر جنگ و تحریم بوده اند، 
البته بعدا از طریق ظلم بر دیگران مسلط شده اند.

خادمی: خواستار برگزاری 
انتخابات زودهنگام هستیم

خادمی گفت: »خبرنگار از من پرسید شما که می خواهید 
روحانی را از ریاست جمهوری بیندازید، چه کسی باید 
به جایش بیاید. من گفتم یک انتخابات زودهنگام 
آن ها  از  و  می شوند  کاندیدا  عده ای  می شود؛  برگزار 
جمهور  رئیس  نفر  یک  شدند  تأیید صالحیت  که 
می شود من که نمی دانم چه کسی کاندیدا می شود 
چه کسی تأیید صالحیت چه کسی رأی می آورد؟

 آیت اهلل سلیمانی از سمت
 امام جمعه زاهدان کنار رفت

آیت اهلل عباسعلی سلیمانی دلیل کناره گیری اش را 
تفکر رهبری مبنی بر جوان گرایی است.وی افزود:نگاه 
مقام معظم رهبری و دفتر حضرت آقا مساله جوان 
گرایی و پیر زدایی می باشد که نام من هم در این لیست 
قرار گرفته است که به گفته رئیس دفتر مقام معظم 
رهبری بنده اولین شهید این تفکر زیبا هستم که در 
ادامه نیز سایر عزیزان به این شهادت نائل می شوند.

مهم تر از جوان گرایی
  ائمه جمعه، متعادل بودن است

آذربایجان شرقی  مردم  هریسی،نماینده  هاشم زاده 
در مجلس خبرگان رهبری درباره تغییر ائمه جمعه 
جمعه ها  امام  می گوید:  جوان گرایی  راستای  در 
اساس  بر  کنند،  عمل  پدرانه  باشند،  متعادل  باید 
جناح بندی های سیاسی عمل نکنند، حال جوان باشند 

یا غیرجوان.

پذیرش FATF به تکمیل زنجیره 
محاصره کشور کمك می کند

نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  میرسلیم،عضو 
گفت: بنا به تجربه مکرر تاریخی در شرایط تحریم، 
مربوط  کنوانسیون های  همانند  معاهداتی  پذیرش 
کشور  محاصره  زنجیره  تکمیل  به   FATF به 
 FATF داد:اعضای  ادامه  وی  کند.  می  کمک 
و  تهدید  مقابل  در  ایران  که  اند  شده  متوجه 
تطمیع تسلیم نمی شود و ترفندهایی که در قالب 
معاهدات بین المللی می خواهند بر او تحمیل کنند،

ادعای مضحك پمپئو درباره ایران

پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا ادعا کرد که واشنگتن 
تالش دارد مقامات جمهوری اسالمی و سازمان های 
تحریم  گونه ای  به  را  ایران  در  بشر  حقوق  ناقض 
در  وی  نرسد.  صدمه ای  عادی  مردم  به  که  کند 
حقوق  از  ایرانی  مقامات  اینکه  ادعای  با  ادامه 
مردم خود دفاع نمی کنند، مدعی شد که آمریکا با 
تحریم بیش از 1۴۰ فرد و نهاد ایرانی سهم خود 
را برای محافظت از حقوق ایرانی ها ادا کرده است.

عطوان: باید از ترامپ 
دیوانه تشکر کنیم!

عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه الکترونیکی رأی 
الیوم، در تحلیل تصویری خود که در پایگاه اینترنتی 
این روزنامه منتشر می شود، با اشاره به پایان روند 
سیطره آمریکا بر اقتصاد جهانی تأکید کرد و گفت: 
به لطف اقدامات نابخردانه ترامپ، فروپاشی اقتصادی 
این کشور نزدیک است.وی گفت: روند سیطره آمریکا 
بر جهان در حال فرسایش است و من این ادعا را با 
ارائه اعداد و ارقام و ذکر واقعیت ها اثبات خواهم کرد.

مدیریت شعب بانك کشاورزي استان خراسان جنوبي در نظر دارد امالك مازاد مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مزایده عمومي به شرح مندرج در جدول ذیل به فروش برساند . متقاضیان 
مي توانند از تاریخ اولین انتشار آگهي ، همه روزه به استثناي روزهاي تعطیل از ساعت 7/30صبح لغایت 14/30بعداز ظهر جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق شرکت در مزایده به 
نشاني بیرجند ،میدان شهداء ، ساختمان مدیریت بانك کشاورزي استان خراسان جنوبي ـ  طبقه سوم ، واحد حقوقی مراجعه نمایند، حداکثر مهلت شرکت در مزایده 10 روز از تاریخ انتشار 

آخرین آگهي تا پایان وقت اداری 1397/12/18 مي باشد .  تلفن جهت پاسخگویی :   داخلی 408      32213000     -       32213312
توضیحات و شرایط :  1- این آگهي در دو نوبت به فاصله 2 روز چاپ مي شود .  تاریخ انتشار آگهي نوبت اول 97/12/05) انتشاردر روزنامه هاي خراسانـ  آوای خراسان جنوبي( تاریخ 

انتشار آگهي نوبت دوم97/12/06) انتشاردر روزنامه هاي خراسانـ  آوای خراسان جنوبي(  2- کلیه هزینه های درج آگهي مزایده در روزنامه ها و هزینه کارشناسی هر ملك بر مبنای دستمزد کارشناس 
رسمی دادگستری به عهده  برنده مزایده مي باشد .  3-  بانك در رد یك یا کلیه پیشنهادات مختار است .  4- اوراق شرکت در مزایده  به آدرس فوق الذکر موجود و پیشنهاد دهندگان می بایست یك 
 نسخه از آن را دریافت و با قید قبولي امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه ونسبت به واریز فیش نقدی به میزان 5 درصد قیمت پایه کارشناسی هر ملك نزد بانك کشاورزي ) کلیه شعب حکم واحد دارد (
 به حساب دایره مالي مدیریت استان خراسان جنوبي با کد ) 4962 ( یا ارائه ضمانتنامه بانکی  به میزان5درصد قیمت پایه کارشناسی بعنوان سپرده شرکت در مزایده ، براساس شرایط شرکت در مزایده 
در پاکتهای الف- ب و ج  الك و مهر شده به مسئولین مزایده تسلیم و رسید دریافت نمایند.  5- به پیشنهادهاي مبهم ، مشروط و بدون سپرده شرکت در مزایده و پیشنهاداتي که بعد از انقضاي مدت 

مقرر در آگهي واصل گردد ترتیب اثر داده نمي شود . 
6- در شرایط مساوي اولویت با مالك قبلی ملك خواهد بود و وجوه واریزي نفر دوم تا تعیین تکلیف نهایي برنده مزایده مسترد نخواهد شد .   7- بازدید از امالك از تاریخ اولین آگهی برای کلیه شرکت 
کنندگان در مزایده الزامی است . 8- در پیشنهادات ارائه شده  توسط متقاضی باید در برگه پیشنهادات بصورت صریح و شفاف و بدون هیچگونه قید و شرطی پیشنهاد خود را اعالم نماید. 9- کلیه امالك  
با  وضعیت  موجود و طبق  مفاد اسناد مالکیت و اسناد  انتقال  اجرایي صادر  شده  واگذار  مي گردند و در صورت وجود متصرف ، تخلیه بر عهده خریدار مي باشد . 10- کلیه هزینه های ثبت قرارداد 
در دفترخانه اسناد رسمي و مالیات نقل و انتقال مالکیت ، بر عهده برنده مزایده خواهد بود .  11- هر گاه نفرات اول ، دوم از عقد قرارداد امتناع نمایند، سپرده شرکت در مزایده آنها ضبط خواهد شد .  
12- پاکتهاي دریافتي از شرکت کنندگان در مزایده رأس ساعت 12/30 ظهر مورخ 1397/12/20 در محل مدیریت بانك کشاورزي استان خراسان جنوبي به نشاني ، میدان شهداء ساختمان مدیریت 
بانك کشاورزي استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم سالن ویدئو کنفرانس بازگشایي خواهد شد .  13-شرکت کنندگان در مزایده مي توانند در موعد یاد شده ، با ارائه کارت شناسایي معتبر و ارائه رسید 

تحویل پاکت مزایده در جلسه شرکت نمایند . 
تبصره :بدیهي است عدم حضور شرکت کنندگان در جلسه مزایده ، تحت هر شرایط و به هر دلیل اعم از موجه و غیر موجه مانع از انجام جلسه مزایده و بازگشایي پاکت ها نخواهد بود . 

مدیریت شعب بانك دراستان خراسان جنوبي  

))آگهي مزایده عمومي امالک مازاد بانك کشاورزی شماره  ع/۹۷/3   (( )آگهی نوبت دوم(

لیست امالک مازاد مدیریت بانك کشاورزی استان خراسان جنوبی  ))  موضوع مزایده شماره ع/۹۷/3  ((

کاربریمشخصات ثبتي ملکآدرس ملکردیف

وضعیت 
میزاننوع مالکیتتصرف

 مالکیت 
بانک 

متراژ کل ششدانگ 
قیمت پایه به عرصه و اعیانی ملک

)ریال (
نحوه 

توضیحاتفروش 

ک
بان

ره
غی

ع 
شا

م

وز 
فر

م

ه 
رص

ع

ن 
عیا

ا

1

خوسف - حاشیه بلوار 
امام خمینی )ره(-نبش 

کوچه امام خمینی 
)ره(8 -روبروی مسجد 

علی بن ابیطالب

پالک ثبتی فرعی 420 
از 5 اصلی بخش 3 

بیرجند 

زمین 
مسکونی

*  *

ششدانگ 
عرصه  و 

اعیان
 بصورت 1768/6105,100,000,000

نقدی                      

زمین سه نبش و 
دارای حصار کشی  
به ارتفاع 1/8 متر 

می باشد.

حاجی آباد- بلوار جهاد 2
- نبش کوچه جهاد 15

پالک ثبتی 279فرعی 
از 49 اصلی قطعه 0 
تفکیکی  بخش 14 

زیرکوه

زمین 
مسکونی

*  *

ششدانگ 
عرصه و 

اعیان
 بصورت 1827/503,500,000,000

نقدی                     

زمین دو 
نبش  دارای 

حصارکشی کوتاه

3
آرین شهر -خیابا ن 
بسیج -خیابان معلم 

غربی-جنب شرکت گاز

پالک ثبتی 2974 
فرعی از 128 اصلی 

بخش 9 قاین 

زمین 
اداری

ششدانگ *  *
عرصه و 

اعیان
 بصورت 3000280,000,000

نقدی                     
دارای 

حصار کشی 

4
آرین شهر -خیابا ن 
بسیج -خیابان معلم 

غربی

پالک ثبتی 2975 
فرعی از 128 اصلی 

بخش 9 قاین 

زمین 
اداری

ششدانگ *  *
عرصه و 

اعیان
بصورت 3000280,000,000

نقدی                  
دارای 

حصار کشی 

5
آرین شهر -خیابا ن 

بسیج -خیابان رجائی 
غربی

پالک ثبتی 2976 
فرعی از 128 اصلی 

بخش 9 قاین 

زمین 
اداری

*  *

ششدانگ 
عرصه و 

اعیان
بصورت 3000260,000,000

نقدی                
دارای

 حصار کشی 

اولین همایش رموز موفقیت در آزمون وکالت
 با حضور استاد حسن زاده

 مدیریت دپارتمان حقوقی وکیل راهنماورتبه 1و۲کانون خراسان و رتبه ۲مرکز 

زمان : ۷ اسفند ماه ساعت 16      
سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق دانشگاه آزاد 

وکیل راهنما )حسن زاده( بیرجند
 برگزار می کند :

تلفن رزرو  : ۰۵63۲۲366۵۲- ۰۹1۵۵6۲31۵۵ ظرفیت محدود

حضور برای عموم 
حقوقی ها رایگان است 

  

آموزش  مرکز  گذشته  چهارشنبه  کاری-  نسرین 
علمی کاربردی در منطقه ویژه اقتصادی  با حضور 
مجتبی صدیقی معاون دانشجویی وزیر علوم و سید 
احمد رضا پیش بین معاون فرهنگی و دانشجویی 
افتتاح شد.   دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور 
مراکز  اندازی  راه  بر  مراسم،  این  در  بین  پیش 
آموزش علمی کاربردی در جوار محیط های کاری 
و گفت: هدف  کرد  تاکید  تولیدی  های  و هسته 
راه اندازی این مراکز تربیت منابع انسانی خبره در 

بخش های علمی است. 

هدف دانشگاه جامع علمی کابردی
 رفع نیازهای کشور است

جامع  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
دانشگاه  هدف  داد:  ادامه  کشور  کاربردی  علمی 
گونه ای  به  که   است  این  کاربردی  علمی  جامع 
برنامه ریزی شود که پاسخگوی نیازهای منطقه ای 
مرکز  اندازی  راه  اینکه  به  اشاره  با  باشد.وی 
منطقه  در  جوار صنعت  کاربردی  علمی  آموزش 
صنایع  وجود  به  توجه  با  بیرجند  اقتصادی  ویژه 
متعدد و تجهیزات مختلف می تواند آثار مثبتی 
برای دانشجویان داشته باشد، افزود: این دانشگاه 
از ابتدا برای رفع نیازهای کشورشکل گرفته است 
راه اندازی  را  رشته هایی  بازار،  نیاز  اساس  بر  و 

می کند.
وی با بیان اینکه رشته های این دانشگاه بر اساس 
نیازهای تخصصی است، ادامه داد: همچنین این 
راه  را  هایی  رشته  بازار  نیاز  اساس  بر  دانشگاه 

را  دیگری  رشته  نیاز،  رفع  محض  به  و  اندازی 
جایگزین می کند. پیش بین با بیان اینکه نباید 
در  کرد:  اظهار  توسعه کمی شود،  فدای  کیفیت 
با  و  نداشتند  توجیه الزم  مراکزی که  راستا  این 
کیفیت ارائه نمی شدند، بازنگری و حذف شدند. 

تاسیس مرکز آموزش علمی کاربردی گامی 
در راستای تربیت نیرو براساس نیاز منطقه 

نیز  استان  اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان  رئیس 
اینکه شکل گیری توسعه  بیان  با  این مراسم  در 
نیروهای ماهر و کارآموخته است،  نیازمند وجود 
ویژه  منطقه  کاربردی  علمی  مرکز  کرد:  اظهار 
اقتصادی با هدف تربیت نیرو و با نگاه عملیاتی و 

کاربردی راه اندازی شده است.
وی خواستار ایجاد مرکز بین الملل و مرکز رشد و 
نوآوری در منطقه ویژه اقتصادی استان شد و افزود: 
نبود نیروی متخصص یکی از ضعف های افغانستان 
کمك  تواند  می  مرکز  این  ایجاد  بنابراین  است 

شایسته ای نیز به کشور همسایه داشته باشد.

به دانشجویان تسهیالت تعلق می گیرد
امور  رشته  در  تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  وی  
گمرکی بیش از 25 دانشجو پذیرش شده است، 
ادامه داد:  اعطای وام شهریه، تقسیط شهریه و 
برگزاری کالس ها در ساعات غیر اداری از جمله 
مرکز  این  دانشجویان  برای  که  است  تسهیالتی 
پیش بینی کرده ایم.وی با اشاره به اینکه شکل 
و  ماهر  نیروهای  وجود  نیازمند  توسعه  گیری 

کارآموخته است، افزود: ایجاد عرصه فعالیت های 
و  کاال  صادرات  افزایش  برای  تجاری  و  تولیدی 
ارائه بهینه خدمات برای حضور فعال در بازارهای 
سیاست های  اجرای  المللی،  بین  و  منطقه ای 
و  اقتصادی  قطب های  ایجاد  و  منطقه ای  توسعه 
گیری  بهره  و  تکنولوژی  ارتقا سطح  و   صنعتی 
از  جهانی  اقتصادی  نوین  و  برتر  فناوری های  از 
جمله اهداف تشکیل منطقه ویژه اقتصادی است.
به  اقتصادی  ویژه  منطقه  افزود:  زاده  صفدری 
عنوان  به  کشور  شرق  در  امن  گذرگاهی  عنوان 
اقتصاد شرق کشور شناخته شده  دروازه طالیی 
خود  فرد  به  منحصر  مزیت های  به  توجه  با  و 
به  خدمات  اعطای  راستای  در  همواره  می تواند 
با  باشد.وی  پیشرو  خارجی  و  داخلی  متقاضیان 
بیان اینکه الزم است مرکز بین الملل و مرکز رشد 
ایجاد شود،  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  نوآوری  و 
تربیت  در  می تواند  مرکز  این  ایجاد  شد:  یادآور 

نیروی متخصص کمك شایسته ای کند.

افتتاح مرکز علمی کاربردی
 گامی برای تحقق اشتغال پایدار

خراسان  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  رییس 
جنوبی هم  عنوان کرد: امروز این باور در کشور 
ایجاد شده که بدون حل مسئله آموزش مهارتی، 
محال است مشکل و مسئله اشتغال را حل کنیم 
ابوالفضل فورگی نژاد تاکید کرد: افتتاح این مرکز 
گامی برای  تحقق اشتغال پایدار دانشجویان است.

وی قول داد: در صورتی که از نهایت ظرفیت های 

موجود استفاده شود رشته های مقطع کارشناسی 
را هم بر رشته های موجود اضافه نمایند.

وی خاطر نشان کرد: مرکز آموزش علمی کاربردی 
سه   در  جنوبی  خراسان  اقتصادی  ویژه  منطقه 
 ، امور گمرکی  از جمله  رشته در مقطع کاردانی 
بازاریابی و حفاظت و ایمنی کار پذیرش دانشجو 
دارد. وی افزود: در منطقه ویژه اقتصادی بستری 
برای آموزش های بین الملل فراهم است و از این 
کرد.رئیس  استفاده  باید  مرز  فرصت  و  ظرفیت 
یادآور  جنوبی  خراسان  کاربردی  علمی  دانشگاه 
شد: الزم است از کالس های درس فاصله بگیریم و 
آموزش ها را به محیط کار منتقل کنیم و دانشگاه 

علمی کاربردی در این راه قدم گذاشته است.

افتتاح نخستین مرکز آموزش علمی کاربردی  جوار صنعت استان درمنطقه ویژه اقتصادی بیرجند
عکس: قربانی

به یك نیروی آقا مسلط به 
کامپیوتر و سیستم های دوربین 

مدار بسته نیازمند  است.
تلفن:  3۲۴۵۵1۰۰

فراخوان مناقصه عمومی
 یك مرحله ای 

جمعیت هالل احمر استان خراسان جنوبی 
شرح در صفحه ۲

۵ اسفنـد ماه
 روز مهنـدس

  را به تمامی مهندسان عزیز
کشورمان تبریک می گوییم.

دفتر فنی مهندسی و خدمات اداری غریبی
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ترخیصگوشتهایوارداتیتسریعمیشود

خبرگزاری میزان- علی معقولی، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی، نامه 
هیئت دولت مبنی بر هماهنگی وزارت امور اقتصادی )گمرک( با وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تسریع در ترخیص 
گوشت های وارداتی را ابالغ کرد.

سرمقاله

گلریزان الفبای مهر برای 
کودکان  نیازمند
 *کاری

)ادامه سرمقاله...( چهارشنبه این هفته طبق روال سال های 
گذشته گلریزان  برای کودکان و دانش آموزان هم استانی 
در آستانه سال نو و با هدف حمایت از خانواده های کم 
بضاعت برگزار خواهد شد. آیین سنتی “گلریزان” در اصل 
بر اساس یک سنت دیرینه رسم پهلوانی  در ایران آغاز شد 
و سرآغازی برای فتوت مردان نیک ضمیر بوده است.

عنصرالمعالی در کتاب خویش ویژگی های جوانمردی را 
اول “خرد” ، دوم “راستی” و سوم “مردمی” بر می شمارد و 
آنها را از نشانه های رادمنشی و جوانمردی و عیاری می داند. 
همچنین در کتاب “مینوی خرد” برای جوانمردی سه اصل 
خرد، درستی و مردمی به عنوان ویژگی های بارز یاد شده 
است .در اصل پهلوانی، بخشندگی همان گلریزان است که 
خاستگاه این بخشندگی طبیعت و بهار بوده، چرا که بهار و 
طبیعت هرچه دارد به امر خداوند به زمین می بخشد تا حیاتی 
دوباره یابد. هنگامی که جوانمردان وارد گود می شدند، مرشد 
و صاحب زنگ با نواختن صدای زنگ از آنان “رخصت” 
می طلبید و پهلوانان خطاب به پیر میدان دار گود از او 
می خواستند تا برای کسی که ناتوان است، گلریزی کند 
و فریاد “اگر ناتوانی بگو یا علی )ع(، اگر خسته جانی بگو یا 
علی )ع(” بلند می شد. ذکر پهلوانان در آیین گلریزان، گرفتن 
دست مستمندان و اقتدا به حضرت علی بن ابی طالب)ع( 
نخستین امام شیعیان بوده و صاحب زنگ نیز در این آیین، 
پهلوانان و جوانمردان را به گلریزان فرا می خوانده است.

امسال ۲۶ سال است که این جشن در بیرجند برگزار 
می شود و اعتباری که در این گلریزان به دست می آید 
البسه  ایتام  و  نیازمند  بی بضاعت،  دانش آموزان  برای 
خریداری می شود و با نظارت انجمن اولیای دانش آموزان 
عرب  امیر  زورخانه  می شود.  تقسیم  نیازمندان  بین 
را  گلریزان  که جشن  است  در کشور  مکان  نخستین 
شد. شهرها  دیگر  برای  الگویی  کار  این  و  کرد  آغاز 

گلریزان سنتی دیرینه است که در آستانه سال نو به واسطه 
برگزاری آن دست صدها دانش آموز نیازمند گرفته می شود 
و اندکی از گرد غم و محرومیت از چهره های معصوم 
از آیین های  شان زدوده می شود. جشن گلریزان یکی 
تاریخی در ورز ش های زورخانه ای است که از قدیم االیام 
برای رفع مشکالت مردم به دالیل مختلف برگزار و این 
فرهنگ دوباره به همت مرحوم پهلوان حاج مهدی چوبدار 
و مرحوم استاد غالمحسین قمری در بیرجند احیا شد.

ورزش زورخانه ای به عنوان میراث اصیل ایرانی ریشه 
در فرهنگ و اسطوره های حماسی ساکنان این سرزمین 
باستانی دارد و یادآور سنت و منش پهلوانان بزرگ آن 
مقابل...( در ستون  )ادامه سرمقاله  این ورزش  است. 

اتصال کارت هوشمند ملی به شبکه شتاب بانکی
ایران  ملی  بانک  مدیرعامل  میزان-  خبرگزاری 
کارت  کشور  احوال  ثبت  سازمان  همکاری  با  گفت: 
شد. خواهد  تبدیل  بانک ها  کارت  به  ملی  هوشمند 

احوال  ثبت  سازمان  افزود:  حسین زاده  محمدرضا 
در  حضور  با  تا  است  کرده  فراهم  را  امکان  این 
کارت  از  و  شده  هویت  احراز  مشتریان  از  ها    VTM

کنند.  استفاده  بانکی  کارت  عنوان  به  خود  ملی 
همچنین حسین پور طاهری، مدیر پروژه اتصال کارت 
هوشمند ملی به شبکه شتاب بانکی گفت: نحوه اتصال 
است  این صورت  به  بانکی  شبکه  به  ملی  های  کارت 
شناسایی  با   VTM باجه  به  ورود  از  بعد  مشتریان  که 
شوند. می  شناسایی  انالین  صورت  به  انگشت  اثر 

کارت  در  قبل  از  اطالعات  این  کرد:  بیان  پورطاهری 
انگشت  اثر  یک  ورود  با  و  شده  ذخیره  ملی  هوشمند 
انگشت  اثر  با  آن  تطبیق  و  باجه  در  موجود  حسگر  در 
از  را  بانکی  خدمات  توان  می  ملی،  کارت  در  ذخیره 
با  پروژه  این  افزود:  وی  کرد.  دریافت  هم  ملی  کارت 
همکاری سازمان ثبت احوال و بانک ملی انجام می شود.

)ادامه سرمقاله( که در نگاه عامه مردم تنها یک رشته 
ورزشی نیست، بلکه با برقراری سالمت جسم و روح، 
نقش مهمی در پرورش نسل جوان و گسترش فرهنگ 
ایثار و جوانمردی ایفا نموده است.از منظر روانشناسی  
اجتماعی، یکی از مهمترین نیازهای اجتماع احساس 
خوب داشتن نسبت به یکدیگر است و در یک معنای 
وسیع تر نوع دوستی و انسان دوستی نیاز اساسی جامعه 
است. گلریزان سنت حسنه ای است که سمبل و نماد 
در  می تواند  آن  تقویت  و  است  انسان ها  نوع دوستی 
ابعاد مختلف زندگی اجتماعی اثر گذارد. تاثیر اقتصادی 
حرکت  این  دستاوردهای  مهمترین  از  یکی  گلریزان 
انسانی است که کمک های مردم در فعالیتی به کار گرفته 
می شود که هم دستاورد معنوی دارد و هم مشکلی را از 
کسی برطرف می سازد.اگر خود ما از کسانی نباشیم که 
تا به حال در یکی از این جشن ها شرکت کرده ایم، حتما 
شنیده یا در رسانه ملی و مطبوعات خوانده ایم که  چگونه 
بسیاری از مردم در این همایش نوع دوستی و محبت 

برای دانش آموزان  نیازمند شریک هستند.
تلگرام  نشانی  به  را  خود  نظرات  محترم  )خوانندگان 

Avaeiran1 ارسال نمایید.(

اولویتدولتدرپرداختتسهیالت،
واحدهایدرزنجیرهتولیداست

 : گفت  تجارت  و  معدن  صنعت  وزیر  نیوز-  اقتصاد 
بخش صنعت و معدن ۶۲ درصد از مالیات و بخش 
زیادی از بیمه کارگری را پرداخت می کند، از این رو 
باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد و اگر قرار باشد 
بانک ها یک روزی به کمک تولید بیایند، امروز همان 
روز است. رضا رحمانی با تاکید بر اینکه سال آینده 
گفت:  است،  صادرات  کشور،  اقتصاد  پیشران  موتور 
واحدهایی  تسهیالت،  پرداخت  برای  دولت  اولویت 
است که در زنجیره تولید محصولی قرار دارند، مواد 
می  تولید  را  پرمصرف  و  اساسی  محصوالت  اولیه 
اشتغال  یا  است  صادراتی  شان  محصوالت  کنند، 
نه  ببیند،  آسیب  تولید  اگر  افزود:  وی  دارند.  باالیی 
خدمات می تواند فعالیت کند، نه مالیاتی اخذ می شود، 
چنانکه بخش صنعت و معدن ۶۲ درصد از مالیات و 
بخش زیادی از بیمه کارگری را پرداخت می کنند، 
گیرند. قرار  توجه  مورد  ویژه  به طور  باید  رو  این  از 

ایسنا- نمایندگان مجلس بندی از الیحه بودجه را حذف 
کردند که در آن دولت مکلف شده بود به ازای هر نخ سیگار 
مبلغ 50 ریال اضافه دریافت کند. نمایندگان مجلس در 
جلسه علنی روز گذشته و در ادامه بررسی جزئیات الیحه 

بودجه ۹۸ در بحث درآمدی بند الحاقی ۳ به تبصره ۶ را 
از  با 150 رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع 
مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس حذف کردند. پیش 
از این، این بند با رأی نمایندگان به کمیسیون تلفیق جهت 
بررسی بیشتر ارجاع شد. پیشنهادی مطرح شد که در آن 
50 ریال به 10 ریال کاهش پیدا کند که این پیشنهاد با 
مخالفت نمایندگان روبرو شد. مجلس می خواست با این بند 
دولت را مکلف کند که عالوه بر احکام برنامه به ازای هر 
نخ سیگار مبلغ 50 ریال اضافه دریافت شود و منابع آن 
به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز گردد.

مهر-رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی از عدم 
تغییر قیمت بلیت قطار، اتوبوس و هواپیما در ایام نوروز خبر داد. 
محمد رضا رضایی نماینده مردم جهرم در مجلس شورای 
اسالمی، با اشاره به مکاتبه کمیسیون عمران مجلس با سازمان 

هواپیمایی، گفت: در این مکاتبه، درباره نرخ بلیت هواپیما در ایام 
نوروز مذاکرات جدی و قابل قبولی صورت گرفت، از این رو بر 
اساس گزارش این سازمان، نرخ بلیت هواپیما در ایام نوروز ۹۸ 
تغییر نخواهد کرد. وی ادامه داد: کمیسیون عمران مجلس در 
مذاکرات با مسئوالن حمل و نقل ریلی در ارتباط با نرخ بلیت 
نیز تأکید کرد که قیمت بلیت قطار در نوروز ۹۸ نباید تغییر کند 
تا مسافران بتوانند بهتر از امکانات حمل و نقل ریلی استفاده 
کنند.رضایی افزود: در بحث حمل و نقل جاده ای نیز کمیسیون 
 عمران مجلس معتقد به عدم افزایش قیمت بلیت اتوبوس بود و 
بر ضرورت افزایش خدمات رفاهی در حوزه حمل و نقل تأکید شد.

جزئیات قیمت بلیت قطار، اتوبوس و هواپیما در ایام نوروزمجلس با افزایش قیمت سیگار مخالفت کرد

استقالل،یعنیمتکیبهدیگراننباشیم

ظریف، وزیر امور خارجه گفت: اینکه می گوییم به   
مقاومت مردم افتخار می کنیم به این معنا نیست که 
بگوییم وظیفه مردم این است که چنین کنند، بلکه 
وظیفه ماست که این مقاومت را هم پاس بداریم و 
هم فشار را بر مردم کم کنیم. وی در مورد استقالل 

گفت:استقالل به این معناست که ما برای ادامه حیات، متکی به دیگران نباشیم.

بهاستیضاحکنندگانرئیسجمهورمشکوکهستم

جعفرزاده ایمن آبادی فعال سیاسی گفت: به استیضاح   
کنندگان رئیس جمهور مشکوک هستم، در جریان 
انقالبی نفوذی وجود دارد، چهل یا پنجاه سال آینده 
مشخص خواهد شد کسانی که امروز به دنبال بر هم 
زدن آرامش مردم هستند و نقاب انقالبی گری زده اند 

اگر هزار بار دیگر هم انتخابات برگزار شود دوباره به روحانی رأی خواهیم داد.

استفادهابزاریازبیاناترهبری،شیوهاصولگرایان

محمد مهاجری،فعال سیاسی گفت: استفاده ابزاری از 
بیانات رهبری یکی از  شیوه های اصولگرایان است 
گاهی اوقات قصه کوچکی از تاریخ اسالم را می گیرند 
و همه را با آن تکفیر می کنند. در حالی که اگر قرار باشد 
از مقطع کوچکی از تاریخ برای به کرسی نشاندن حرف 
خود استفاده کنید ممکن است جریان مقابل شما ده تا از این حرف ها داشته باشد.

کنوانسیونیکهبهضررمردمباشد،قبولنخواهیمکرد

سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی گفت: 
عده ای فکر می کنند ما مخالف برخی از کنوانسیون ها 
هستیم؛ این طور نیست ، اگر آنها به نفع مردم باشد آن 
را قبول می کنیم، اما اگر به ضرر مردم باشد آن را قبول 
نخواهیم کرد.وی افزود: دولتمردان در این شرایط کنونی 

باید مراقب باشند، دشمن به این مردم و حکومت ضربه وارد نکند.

آقایروحانیبهعلتکارزیادمزاحکردهاند

علیرضا زاکانی، فعال اصولگرا در توییتر خود با انتشار 
بخشی از صحبت های رئیس جمهور، نوشت: اولین 
گام توسعه آزادی، پذیرش حق دانستن آحاد ملت و 
شفافیت امور است که دولت محرمانه و امنیتی آقای 
روحانی مخالف آن است؛ لذا به علت کار زیاد روزانه 

ایشان مزاح کرده اند.

وزیرارتباطاتدرپیشگاهخداوندبایدجوابگوباشد

منتظری، دادستان کل کشور با بیان اینکه یکی از 
اعتراضات و حرف ها و گله های ما به مسئولین فرهنگی 
و به کسانی که امروز سردمدار مدیریت فضای مجازی 
وزیر  به »شخص  من  خطاب  گفت:  است،  هستند 
ارتباطات« است یک روزی باید در پیشگاه خداوند متعال 

جوابگو باشد که برای پاکسازی فضای مجازی همکاری نکرده و نمی کند .

32446666/32424320-2
برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـتتخـتلـوللـولصـافصـاف

آگهی نوبت دوم  ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی
با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و 
 بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت ده  روز از تاریخ ۱2/۸/ 97 
 جهت ثبت نام  در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه و اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت 
اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  

تحویل نمایند
شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران- اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوءپیشینه 
کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس - عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های 
اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم 
اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن 
در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال -  داشتن پروانه کسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت مدارک مورد نیاز: فتوکپی پروانه 
کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول 2 برگ(- عکس 4×3 رنگی )6 قطعه(- فتوکپی 
کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر

داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهایباارزیابیکیفیتواناجرایپیمانکاران)نوبتاول(
جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند- بلوار معلم- میدان مادر( در نظر دارد: اجرای پروژه ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کشور )معاونت سابق برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری( از محل اعتبارات عمرانی و اعتبارات تخصیصی نقدی و  اسناد خزانه اسالمی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 
2097003۸3700000۱  واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی )حداقل پایه  5 در رشته ساختمان ( با در نظرگرفتن رشته ،پایه وظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ ۱397/۱2/06 

تا ۱397/۱2/09 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

محل پروژه
مبلغ برآورد )ریال( مدت پیماننوع قرارداداجرا

براساس فهارس بها 1397
مبلغ تضمین شرکت  در 

مناقصه  )ریال(
تاریخ تحویل اسناد و 

تاریخ بازگشاییپیشنهادات

اجرای عملیات فاز 
دوم احداث سالن 

ورزشی قائن
قائن

به صورت سرجمع و بر اساس 
بخشنامه شماره 96/1299188 مورخ 

96/05/04 ابالغی سازمان برنامه و 
بودجه

000 000 414624 956 474 612 ماه
حداکثر ساعت12  
ظهر روز دوشنبه 

مورخ 1397/12/20

 ساعت 
10 صبح  روز 

سه  شنبه مورخ 
1397/12/21

تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه های معتبر بانکی و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در وجه جمعیت هالل احمر استان خراسان جنوبی می باشد.
محل تحویل اسناد وپیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  ضمناً  به پشنهادات خارج از سامانه که صرفاً به صورت فیزیکی تحویل گردد ترتیب اثرداده نخواهد شد و الزم است پاکت »الف«  و اسناد 

ارزیابی عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد به صورت فیزیکی به آدرس: بیرجند-بلوار معلم-میدان مادر- دبیرخانه جمعیت هالل احمر استان خراسان جنوبی در موعد مقرر تحویل گردد.
جمعیتهاللاحمراستانخراسانجنوبی محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی می باشد .

حملتخصصیاثاثیهمنزل
باکادریمجربوماهر

جابجایی اثاثیه منزل و اداری
 با کامیون ایسوزو اتاق بزرگ 
و پتودار * 100 درصد تضمینی
عبدالهی:
 0۹15۳۶185۴۶ 
0۹15۶0085۴۶

تلفن: ۳۲۴۳۱۱۶۹-  ۰۹۱۵۱۶۱۳۱۶۱
۰۹۱۵۵۶۱۲۳۸۹  - کلنگـی خـواه

کلی-جزئی

عرضهکنندهبرنجهندیوپاکستانی

نقد-مدتدار

فروشویژهفرشبااقساط
روزی۵000تومان
بدون پیش قسط 

و بدون کارمزد
نبش مطهری ۲۱/۱ 

فرش هامون
۰۹۱۵۵۶۲۰۷۳۷

۳۲۲۲۸۲۵۳

  آگهی تغییرات شرکت آژیراک سازه مجرب )سهامی خاص( به شماره 
صورتجلسه  استناد  به   ۱0360062302 ملی  شناسه  و   4739 ثبت 
هیئت مدیره مورخ ۱397/۱۱/۱5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای 
حسین خسروی میناخو به شماره ملی 006۸63435۸ به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای علی خسروی میناخو به شماره ملی 
0440252۱۸0 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی نوروزی 
به شماره ملی 0653۱74047 به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سیما 
حصاری به شماره ملی 0640۱322۸6 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت2 سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت 
ازقبیل چک و سفته و قراردادها و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری با 
امضای آقای حسین خسروی میناخو به همراه مهرشرکت معتبر خواهدبود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )390372(

  آگهی تغییرات شرکت آژیراک سازه مجرب )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 4739 و شناسه ملی ۱0360062302 به استناد صورتجلسه 
 مجمع عمومی عادی مورخ ۱397/۱۱/۱5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ -
آقای حسین خسروی میناخو به شماره ملی 006۸63435۸ و آقای 
علی خسروی میناخو به شماره ملی 0440252۱۸0 و آقای علی نوروزی 
به شماره ملی 0653۱74047 و خانم سیما حصاری به شماره ملی 
0640۱322۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال 
انتخاب گردیدند. 2 - آقای علی شرفی به شماره ملی 0653۱2۸۱۸5 
بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد شرفی به شماره ملی 064040۸346 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )390368(
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برپایی نمایشگاه صنایع دستی منطقه ای شرق کشور به میزبانی قاین

صداوسیما - نمایشگاه صنایع دستی منطقه ای شرق کشور عصر دیروز در قاین برپا شد. رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان قاین گفت: در این نمایشگاه  هنرمندان 
و صنعتگران استان های گلستان، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی،  رضوی و  جنوبی، یزد، کرمان و سمنان تولیدات خود را عرضه می کنند. عباس پور اسفدن، با اشاره به برپایی 60 غرفه 

از دست آسفالت قدیمی معابر شهر بیرجند به کجا تخصصی صنایع دستی در این نمایشگاه گفت: 50 غرفه مربوط به تولیدات هنرمندان سایر شهرستان ها و استان هاست و 10 غرفه به هنرمندان قاین اختصاص یافته است.
مراجعه کنیم؟ چهارراه ها ، میادین و برخی خیابان 
این که  از  ناصری جدا  بلوار شهید  مانند شیب  ها 
استاندارد نیستند یک پله هم دارد. ماشینامون داغون 

شد شرمنده مهمانان شدیم.
915...384

با هم فکری  امیدوارند  بیرجندی  همه شهروندان 
بودن  بسته  آن شاهد  از  بعد  و  آتی  نوروز  مدیران 
آباد،  شوکت  سراب،  امیرآباد،  تاریخی  های  باغ 
معصومیه، رحیم آباد و اکبریه و اماکن باستانی نظیر 
ارگ بهارستان و ارگ کاله فرنگی نباشند. بازسازی 
بلوار  آجرپزی  های  کوره  و  محالتی  یخی  دیوار 
پیامبر اعظم )ص( و ساماندهی و زیباسازی بنددره و 

امیرشاه نیز در دستور کار قرار گیرد
915...254

سالم آوا. رئیس سازمان پارک ها در گفتگو با آوا 
فرموده اند کاشت گز در پارک صیاد به خاطر آب بی 
کیفیت است درختان وگونه های زیادی هستندکه با 
آب شور وخاک نامناسب رشد خوبی دارند از جمله 
سالیکورنیا که فواید زیادی دارد عناب و حتی نخل 
که همه اینها از گز بهتر است  فرصت اندک تا نوروز 

را برای جایگزینی این گونه ها از دست ندهید
915...933

مصوبات سفر استاندار به نهبندان را خواندم واقعا بعد از 
مدت ها احساس کردم این استان مسئولی دارد دلسوز. 
برای این مدت کوتاه توانستند همه امور را پیگیری 
کنند و به مرحله اجرایی برسانند. امیدواریم شاهد این 
امر در همه شهرستانها باشیم چون خیلی از شهرهای 
دیگر هم نیاز به توجه ویژه استاندار محترم  دارند. 
ایشان تو این مدت کوتاه خودشان را به ما مردم ثابت 

کردند ما هم امیدواریم. خدا خیرشان دهد
915...854

آوا جان تیتر زدید افزایش 5 تا 10 درصدی اجاره بها 
اما کافیست یکی از خبرنگاران تان چرخی در امالکی 
ها بزند تا از حال دل مردم آگاه شوید. این رقم فقط به 
اسم و روی کاغذ است اما در ظاهر چیز دیگری است و 
متاسفانه مثل همه  بدبختی های دیگر که مردم سکوت 
کردند در مقابل این هم سکوت کردن و در انتظار فرج.
ارسالی به تلگرام آوا

قضیه برخورد بد »برخی« از منشی های پزشکان 
به کجا رسید؟ واال خود پزشکان اخالق و رفتارشان 
از منشی هایشان بهتر است. این ها که انگار طلب 
بابایشان را از مردم دارند. بیمار بیچاره خودش هزار 
جور ناراحتی دارد بهتر نیست پزشکان قبل از  استخدام 

منشی یک تست اعصاب و روان از آنها بگیرند؟
ارسالی به تلگرام آوا

بنده ساکن روستای اشک هستم واقع در 15کیلومتری 
اسدیه.  این روستا دارای 800 نفر جمعیت از نبودن آب 
شرب در سختی به سر می برند برای آب نوشیدنی 
فقط از یک قنات قدیمی که غیر بهداشتی هست  
استفاده می کنند و چون مردم این روستا عشایر هستند 
بیش از هزار دام از همین قنات آب استفاده می کنند 

لطفا مسئولین روستای اشک را دریابید
یک شهروند

پس از چندین سال هنوز اینترنت و تلفن همراه اول 
و ایرانسل در اکبرآباد خوسف جلگه ماژان آنتن دهی 
ندارد از مسئوالن تقاضا داریم به این جلگه و روستا که 
دق اکبرآباد از مناطق گردشگری نیز در این منطقه 
واقع شده و گردشگران که در منطقه کویری نیاز مبرم 
به اینترنت و تلفن دارند ولی متاسفانه توجهی در این 

خصوص از طرف مسئوالن نشده است! 
یک شهروند

کمربندی قاین با تردد زیادی که دارد دو سه سال 
هستش نیمه کاره  رها شده و به دلیل مسدود کردن و 
احداث فلکه در جاده اصلی کمربندی خیلی شلوغ و پر 

تردد شده است مسئوالن پیگیری کنند
یک شهروند

بند دره بیرجند در ظاهر به طور کامل پس از بارندگی 
های اخیر آبگیری شده است در حالی که حجم وسیعی 
از فضای پشت بند مربوط به گل و الی و شن های 
سال های قبل است که الی روبی نشده است. کاش 
پیش از شروع بارندگی ها این کار انجام می شد تا حجم 

بیشتری از آب پشت بند ذخیره می شد.
یک شهروند

لطفا مسئوالن بازدیدی از این محله  جلیلیان داشته باشند 
آسفالت بکنند که بارون میاد کل خونه و زندگی آدم گله 
یا پل هوایی بزنین االن اگه بخوای پیاده بری اون ور 
خیابون باید از تو خیابون صیاد شیرازی بری اونایی که 
ماشین دارن واسشون خوبه ولی ما بیچاره ها که ماشین 
نداریم باید چکار کنیم نمی تونیم لطفا پیگیری شود
یک شهروند

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

کمیسیون گردشگری ، تریبون مشکالت بخش خصوصی است
امین جم - جایگاه اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی و انتظارات از این 
پارلمان بخش خصوصی و همچنین بررسی جایگاه و عملکرد کمیسیون گردشگری 
، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق خراسان جنوبی ، از مواردی بود که ما را بر آن 
داشت تا گفتگویی با دکتر مجیدی رئیس کمیسیون گردشگری ، اقتصاد هنر و 
اقتصاد ورزش اتاق بازرگانی خراسان جنوبی داشته باشیم که در ادامه می خوانید.

اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی می تواند 
جایگاه بسیار مهمی  در اقتصاد کشور داشته باشد

رئیس کمیسیون گردشگری ، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق بازرگانی خراسان 
جنوبی در ابتدا با بیان اینکه سابقه اتاق بازرگانی در کشور ما به 135 سال پیش برمی 
گردد که اتاق بازرگانی تهران شکل گرفت ،گفت: امروزه 34 اتاق در کشور وجود 
 دارد که شامل 31 اتاق بازرگانی در 31 مرکز استان به انضمام اتاق های کاشان ، 
بوده و هنوز هم حفظ شده است. از گذشته مستقل  آبادان که  و   خرمشهر 

دکتر مجیدی افزود: همه این ها وارث اتاق بازرگانی یا تجارت تهران است که نشان 
می دهد پارلمان بخش خصوصی سابقه دیرینه ای در اقتصاد کشور ما دارد.وی با 
اشاره به اینکه اتاق بازرگانی ، صنایع ،معادن و کشاورزی به عنوان پارلمان بخش 
 خصوصی می تواند جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد کشور داشته باشد ، تصریح کرد : 
این موضوع مشروط به این است که شناخت درستی از این جایگاه و ظرفیت داشته 
باشیم.از سوی دیگر آسیب شناسی نسبت به فعالیت های گذشته و ترسیم نقشه 
راه فعالیت های پیش روی اتاق در دوره های آینده انجام گیرد.رئیس کمیسیون 
گردشگری ، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق استان افزود: این آسیب شناسی هم 
می تواند درون سازمانی و در قالب فعالیت های انجام گرفته باشد و هم از منظر 
قانونی انجام شود که طبیعتا اختیارات و وظایف باید متوازن دیده شوند. مجیدی 
ادامه داد: انتظاراتی که از اتاق وجود دارد باید متناسب با امکانات و ظرفیت هایی که 
دراختیار اتاق چه از منظر قانونی و چه تشکیالت درون سازمانی قرار می گیرد، باشد.

نمایندگی  و توانمندسازی اعضا ،
شبکه سازی و بازار سازی از وظایف اصلی اتاق

وی در تشریح وظایف کلی اتاق که در قانون پیش بینی شده است ، گفت: 
طبیعتا وظایف کلی که برای اتاق ها در قانون پیش بینی شده است ، نمایندگی 
بازار سازی است. رئیس کمیسیون  توانمندسازی اعضا، شبکه سازی و  و 
گردشگری، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق استان با تاکید بر اینکه در 
شرایطی که ما در یک جنگ اقتصادی به سر می بریم ، باید توان ها بازبینی 
شده و ظرفیت ها دوباره لیست شود تا ببینیم در چنین وضعی چگونه باید با 
بحران ها و چالش ها مواجه شویم ، ادامه داد: طبیعتا در بازخوانی نقش و 

جایگاه و وظایف اتاق ها نیز این نکته صادق است.

بیش از جایگاه مشاوره می توان از ظرفیت 
پارلمان بخش خصوصی کمک گرفت

مجیدی با اشاره به اینکه از منظر درون سازمانی  چابک سازی سازمانی ، افزایش 
کارآمدی هیئت های نمایندگی ، توجه به منافع ملی  ، پرهیز از جزئی نگری و منافع 
زودگذر و جامع نگری می تواند به تقویت جایگاه اتاق ها کمک کند ، اظهار کرد: از 
سوی دیگر اعتمادسازی مقوله ای بسیار مهم است که هم اتاق ها باید در راستای 
آن تالش کنند و هم مسئوالن و مدیریت های دولتی به اتاق توجه الزم را داشته 
باشند.وی ادامه داد : هرچند قانونا اتاق حکم مشاور سه قوه را دارد اما بیش از جایگاه 

مشاوره می توان از ظرفیت پارلمان بخش خصوصی کمک گرفت.

هرچه جایگاه اتاق تقویت شود ، 
بخش خصوصی نیز تقویت خواهد شد

رئیس کمیسیون گردشگری ، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق استان با بیان 
اینکه در چهار دهه پس از پیروزی انقالب اسالمی به این جمع بندی رسیده ایم 
که باید از اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی رهایی پیدا کرده و در این میان بخش 
خصوصی واقعی نقش خود را پیدا کند و فعاالنه این نقش را ایفا کند ، گفت 
: طبیعتا تریبونی که می تواند پرچم بخش خصوصی را به دست گرفته و  با 
توجه به سابقه تاریخی و همچنین جایگاه قانونی خود سازماندهی کند ، اتاق ها 
هستند.مجیدی تصریح کرد: بنابراین به هر میزان جایگاه اتاق بازرگانی تقویت 
شود، طبیعتا هم اتاق فکر اقتصاد کشور که سران بخش خصوصی در آن فعال 
هستند، فعال تر خواهد شد و هم در عرصه عمل و فعالیت های اقتصادی بخش 
خصوصی جایگاه خود را دقیق تر و مطلوب تر پیدا خواهد کرد.وی با اشاره به 
اینکه طبیعتا در این زمینه باید ابعاد کارشناسی و علمی کار مورد توجه قرار گیرد ، 
اظهار کرد : هرچه پشتوانه علمی تصمیمات اتاق ها قوی تر شود، نقش و جایگاه 

آن ها هم در عرصه اقتصاد ملی تقویت خواهد شد.

قرن 21 ، قرن آسیاست و باید در تنظیم 
سیاست های منطقه ای به این مهم توجه کنیم

رئیس کمیسیون گردشگری ، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق استان با بیان اینکه 
از منظر آسیب شناسی ، باید به این مطلب توجه کنیم که  اتاق بازرگانی به عنوان 
پارلمان بخش خصوصی نباید نگاه دولتی به روابط اقتصادی داشته باشد ، ادامه داد: 

درست است که سیاست های ملی و نوع روابطی که تنظیم می شود ، طبیعتا بر اتاق 
بی تاثیرنیست اما باید ارتباط با نقاط مختلف جهان متوازن باشد.مجیدی در تکمیل 
این نکته گفت : روابط اتاق با کشورهای مختلف نباید به گونه ای باشد که به عنوان 
 مثال در مقطعی به نوعی به ارتباط با اروپا توجه شود که از مناطق مهمی چون آسیا ، 
شرق آسیا وجنوب شرقی آسیا غافل شویم و هیچ هیئتی را در یک بازه زمانی ارسال 
نکرده و آنان نیز در ارتباط با ما دچار نوعی سرخوردگی شوند.وی تصریح کرد: اگر 
نگاه به اروپا هست ، نگاه به شرق را هم باید در روابط اقتصادی داشت؛به ویژه اینکه 
بنده معتقدم قرن 21 ، قرن آسیاست و با رشد اقتصادی که قدرت های آسیایی پیدا 
کرده اند ، به جایگاه های باالتر و رتبه اول اقتصاد جهانی در حال انتقال هستند.وی 
افزود : همه منازعات و دعواهای اقتصادی و جنگ های تجاری که میان آمریکا و 
کشور های آسیایی به ویژه چین درحال شکل گیری است ، برای جلوگیری از این 

قدرت یابی است که طبیعتا در اقتصاد ملی ما باید به این قضیه توجه شود.

افسران و فرماندهان  جنگ اقتصادی ،
 فعاالن اقتصادی کارآفرین بخش خصوصی هستند 

رئیس کمیسیون گردشگری ، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق بازرگانی 
استان ارتباط با رسانه ها را نکته مهم دیگر برشمرد و گفت : هم رسانه ها 
باید به جایگاه و اهمیت اتاق وقوف پیدا کنند و هم اتاق ها باید از ظرفیت 
رسانه های مکتوب ، دیداری ، نوشتاری و شنیداری و همچنین فضای 
کشوری  برون   ، کشوری  دورن  ارتباطات  برای  را  الزم  استفاده  مجازی 
اینکه همگان به  با بیان  با افکار عمومی استفاده کنند.مجیدی  ارتباط  و 
این نتیجه رسیده اند که الگوی اقتصاد مقاومتی ساز و کار مقابله با جنگ 
اقتصاد  فرماندهی  ستاد  نیز  دلیل  همین  به  داد:  ادامه   ، است  اقتصادی 
مقاومتی در مرکز کشور و استان ها شکل گرفته است.وی تصریح کرد: 
باید این ستاد دولتی بداند که افسران و فرماندهان این جنگ اقتصادی 
، فعاالن اقتصادی کارآفرین بخش خصوصی است و اتاق ها مرکز تجمع 
این فعاالن اقتصادی محسوب می شوند که باید به جایگاه اتاق توجه الزم 
شود. وی تاکید کرد: اتاق ها هم باید سخنگوی خوبی برای این فعاالن 
اقتصادی کارآفرین باشند و بتوانند در ارتباط با بخش های دولتی و سازمان 

ها و دستگاه ها حمایت الزم را از آنان داشته باشند.

باید به اتاق های استانی هویت بخشید
 ، استان  اتاق  ورزش  اقتصاد  و  هنر  اقتصاد  گردشگری،  کمیسیون   رئیس 
نوعی تمرکززدایی که باید از اتاق مرکز و اتاق ایران انجام گیرد را از نکات 
مهم دیگر در ارتباط با اتاق ها عنوان کرد و گفت: باید به اتاق های استانی 
هویت بخشید و بخشی از فعالیت ها را مستقل کرد؛ هر چه اتاق های استانی 
و ارتباطات آن ها در درون کشور و ارتباطات منطقه ای و بین المللی تقویت 
شوند ، طبیعتا به نفع کشور چرا که توازنی بین مناطق کشور از جهت توسعه 
یافتگی اقتصادی و نقش فعاالن اقتصادی در استان ها ایجاد خواهد شد و 

طبیعتا بار این مهم از دوش تهران برداشته خواهد شد.

خراسان جنوبی باید نقطه کانونی ارتباط سیاسی ، 
اقتصادی علمی و بازرگانی کشورمان با  افغانستان باشد

مجیدی تصریح کرد: نکته ای که در این زمینه باید اشاره کنم بحث اتاق های 
مشترکی با کشورها و همسایگان و مناطق پیرامون ایران است که باید نقش استان 
ها را پررنگ کرد. وی در تشریح این موضوع گفت: به عنوان مثال باید اتاق مشترک 
ایران و افغانستان در خراسان جنوبی مستقر باشد و همینجا از مقامات ارشد استان 
درخواست می کنم تا کمک کنند خراسان جنوبی و مرکز استان )بیرجند( ، نقطه 
کانونی ارتباط علمی ، تجاری و بازرگانی و سیاسی با افغانستان باشد و ان شا ا... اتاق 

مشترک ایران و افغانستان نیز در بیرجند مستقر شود.

عملکرد اتاق بیرجند با توجه به نوپا بودن
 مثبت ارزیابی می شود

رئیس کمیسیون گردشگری ، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق استان در بخش 
دیگری از سخنان خود در خصوص اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن خراسان جنوبی 
گفت: اتاق بیرجند نسبت به اتاق سایر استان ها نوپاست چرا که استان نوپاست و 
اتاق مستقل بیرجند بعد از تاسیس خراسان جنوبی شکل گرفته و بیالن و عملکرد 

آن را در این مدت کوتاه می توان مثبت ارزیابی کرد.

فعالیت های گذشته باید پشتوانه ای 
برای فعالیت های آینده شود

مجیدی با اشاره به اینکه نوپا بودن اتاق و داشتن امکانات اولیه و تفاوت 
 امکانات  با سایر اتاق های با سابقه کشور ، روی توان اتاق تاثیرگذار بود ، افزود : 
در سال های اخیر بخشی از این ملزومات فراهم شده که شاید مقدماتی برای 
فعالیت ها و برنامه های آینده باشد که امیدواریم در دوره جدید فعالیت هیئت 
نمایندگان اتاق بیرجند ، یک دهه از فعالیت های گذشته پشتوانه ای برای 
فعالیت های آینده شود و تیمی قوی در مدیریت این اتاق فعالیت های خود 
را با قوت شروع کنند و بتوانند نقش ، جایگاه و تاثیرگذاری اتاق را در اقتصاد 
استان و ملی و روابط اقتصادی و تجاری بین المللی پررنگ تر از گذشته کرده 

و همگان هم به تقویت این جایگاه مهم کمک کنند.

کمیته اقتصاد هنر،  اقتصاد ورزش و رسانه  و دانشگاه 
از جمله کمیته های کمیسیون گردشگری است

 وی در پاسخ به این سوال که با توجه به معیارها و مالک هایی که برای یک اتاق 
موفق مطرح شد و تقویت اتاق ، در تاسیس کمیسیون گردشگری ، اقتصاد هنر و 
اقتصاد ورزش استان چه اقداماتی انجام داده اید،گفت : در قریب به دو سالی که 
تالش کردیم با کمک عزیران در بخش های  گوناگون، کمیسیون گردشگری ، 
اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق بیرجند را تشکیل دهیم ، خوشبختانه با همراهی 
و همیاری هیئت رئیسه به ویژه ریاست محترم اتاق، ماهیانه جلساتی داشتیم.

رئیس کمیسیون گردشگری ، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق استان با اشاره به 
 اینکه در این کمیسیون کمیته های مختلفی را نیز تشکیل داده ایم ، ادامه داد :
کمیته اقتصاد و هنر، کمیته اقتصاد ورزش و کمیته رسانه و دانشگاه را با توجه به 
اینکه بر پشتوانه علمی و رسانه ای فعالیت های کمیسیون باور داریم ، تشکیل 
دادیم. مجیدی افزود: به یاری خدا ، سعی خواهیم کرد در حوزه گردشگری 
 روستایی و اقتصاد جوامع محلی جلساتی داشته باشیم و در صورت لزوم کمیته ای 

نیز در این خصوص تشکیل دهیم.

به عنوان تریبون بخش خصوصی ، برای حل مشکالت 
در بخش های  گوناگون گردشگری تالش کردیم

وی با بیان اینکه در یک سال و اندی که فعالیت ما می گذرد ، تالش شد به عنوان 
تریبون بخش خصوصی ، در حل مشکالت بخش های مختلف حوزه گردشگری 
در حوزه های هتلداری ، دفاتر و آژانس های مسافرتی ، تورگردانان و راهنمایان 
گردشگری ، حمل و نقل ، زیرساخت ها و همچنین تربیت راهنمایان زبان دان ، 
فعالیت هایی انجام شود ، اظهار کرد: یکی از نشست های شورای گفتگو نیز به 

موضوع گردشگری اختصاص پیدا کرد که ما در جلسه گزارشی را ارائه کردیم.

سال آینده اولین همایش بین المللی بیابان لوت برگزار
 می شود که گام مهمی برای معرفی ظرفیت های استان است

وی افزود: در این کمیسیون نشست های علمی را سامان دادیم و با توجه 
به ثبت جهانی بیابان لوت در فهرست میراث جهانی یونسکو ، خوشبختانه 
با موافقت هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و همراهی مسئوالن 
و سازمان های مربوطه ، اولین همایش بین المللی گردشگری بیابان لوت 
را سال آینده خواهیم داشت که گام بسیار مهمی برای پاسداشت این اثر 
است.رئیس  معرفی ظرفیت های گردشگری خراسان جنوبی  و همچنین 
کمیسیون گردشگری ، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق استان با بیان اینکه 
با ظرفیت های  آشنایی  برای  راهنمایان گردشگری کشور  از  توری  اخیرا 
گردشگری استان به ویژه بیابان لوت ساماندهی شد، عنوان کرد: امیدواریم 

شاهد فعالیت های گسترده در این زمینه باشیم.

برای تقویت گردشگری فرهنگی
 فعالیت هایی  انجام گرفته است

مجیدی با اشاره به اینکه مردم استان فرهنگی خراسان جنوبی باورمند عمیق به 
ارزش ها و باورهای دینی و نظام جمهوری اسالمی هستند، گفت: در حوزه فرهنگی 
برای اینکه ما گردشگری فرهنگی را در استان تقویت کنیم ، توضیحات و رایزنی 
های الزم در بخش های  گوناگون انجام و نشست هایی را نیز در این خصوص 
 برگزار کردیم. وی با بیان اینکه دوستان در رسانه ها همراهی الزم را با ما داشته اند ، 
گفت : به عنوان مثال نشست های تخصصی در روزنامه آوا در حوزه گردشگری ، 

فقه گردشگری و گردشگری فرهنگی برگزار شد که باید تقویت شود.

گردشگری نقش مهمی در اقتصاد مقاومتی دارد
وی با بیان اینکه تالش خواهیم کرد با همکاری شورای فرهنگ عمومی 
و  فرهنگی  مختلف  ابعاد  خصوص  در  مرتبط،  نهادهای  سایر  و  استان 
آسیب  اگر  داد:  ادامه   ، باشیم  داشته  را  هایی  نشست  گردشگری  اجتماعی 
هایی در این حوزه مطرح است، باید این آسیب ها به صورت علمی مورد 
بررسی قرار گیرد و به حداقل رسانده شود.مجیدی افزود : با توجه به اینکه 
مهم  مصداق  شاید  و  دارد  مقاومتی  اقتصاد  در  مهمی  نقش  گردشگری 
وتعیین کننده ای در این حوزه است ، طبیعتا استدعا و تقاضای ما از مقامات 
 استان این است که توجه الزم را به این حوزه داشته باشند.وی اظهار کرد :
درشرایطی که جامعه با مشکالت اقتصادی و بیکاری روبروست و فشارهایی بر 
کشور وارد شده و حوزه های مختلف اقتصادی با چالش هایی روبرو است ، این 

حوزه با حداقل سرمایه گذاری ، بهره وری و نتایج باالیی دارد.

کمیسیون گردشگری تالش می کند  نوعی
 هم افزایی بین بخش های  گوناگون ایجاد کند

وی با بیان اینکه کمیسیون گردشگری ، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق بازرگانی 
استان تالش می کند ارتباط الزم را بین بخش ها برقرار و نوعی هم افزایی را در 
این ارتباط ایجاد کند، تصریح کرد:  با حضور فعالی که در کمیسیون گردشگری 
ایران داشته و ارتباطاتی که با دستگاه ها در تهران وجود دارد ، تالش می کنیم 
بخشی از مشکالت استان در حوزه گردشگری مرتفع شود.حضور فعال در نمایشگاه 
های   استانی، ملی و بین المللی در دستور کار کمیسیون است و تالش می کنیم که 
هرچه بیشتر خراسان جنوبی  و ظرفیت های آن را در عرصه های ملی معرفی کنیم.

تالش کنیم خراسان جنوبی در دهه های
 پیش رو به استانی توسعه یافته بدل شود

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: اینک در آستانه دهه پنجم انقالب 
اسالمی و با عنایت به صدور بیانیه »گام دوم« از سوی رهبر فرزانه انقالب 
اسالمی ، تالش کنیم خراسان جنوبی در دهه های پیش رو به استانی توسعه 

یافته در ابعاد  گوناگون در تراز آرمان های بلند انقالب اسالمی تبدیل شود.
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رئیس کمیسیون گردشگری ، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق بازرگانی خراسان جنوبی:

انتظاراتی که از اتاق وجود دارد باید متناسب با امکانات و ظرفیت هایی که در اختیار اتاق چه از منظر قانونی و 
چه تشکیالت درون سازمانی قرار می گیرد، باشد * باید توان ها بازبینی شده و ظرفیت ها مجددا لیست شود 
تا ببینیم در این جنگ اقتصادی چگونه باید با بحران ها و چالش ها مواجه شویم * هرچه پشتوانه علمی تصمیمات 
اتاق ها قوی تر شود، نقش و جایگاه اتاق ها هم در عرصه اقتصاد ملی تقویت خواهد شد * امیدواریم با رایزنی 
مسئوالن اتاق مشترک ایران و افغانستان در بیرجند مستقر شود * اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی 
نباید نگاه دولتی به روابط اقتصادی داشته باشد * اتاق مستقل بیرجند بعد از تاسیس استان خراسان جنوبی شکل 
گرفته و بیالن و عملکرد آن را در این مدت کوتاه می توان مثبت ارزیابی کرد * آسیب های حوزه گردشگری 
باید به صورت علمی مورد بررسی قرار گیرد تا به حداقل برسد * حوزه گردشگری با حداقل سرمایه گذاری ، 

بهره وری و نتایج باالیی دارد 

چکیده گزارش

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قورمه سبزی دوشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

برادر بزرگوار جناب آقای مهدی افتخاری
درگذشت اندوه بار برادر گرامی تان

 شادروان حاج محمد حسین افتخاری
 را خدمت شما و خانواده معظم تسلیت عرض می نماییم، برای آن عزیز سفر کرده 

علو درجات و برای بازماندگان داغدیده صبر و بردباری مسئلت می نماییم.
موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر     شهرام  مداحی 3647  363  0915



موفقیت و انرژی

برای خودتان باشید

 باورهای تان را تقویت کنید

که  است  این  زندگی  در  موفقیت  رمز  یک 
باورهای تان را قوی کنید. اگر از افراد موفق بپرسید 
اولین قاعده  کامیابی شان چیست، همه شان خواهند 
گفت: خودشان و کاری که انجام می دهند را باور 

دارند و از ابراز این باور نمی ترسند.
اگر شما خودتان را قبول نداشته باشید چرا دیگری 
قبول تان داشته باشد؟ وقتی دیگران از شما درباره  
اهداف و خواسته های تان می پرسند، از بیان صریح و 
قاطع آن نهراسید، شاید هم به اهداف بلندتان بخندند 
و به دیده  تمسخر نگاه تان کنند اما شما با تکیه بر 
باوری که به خودتان دارید نباید اهمیتی به واکنش  آنها 
بدهید. اگر نسبت به خواسته های تان ُسست و نامطمئن 

باشید، تصمیمات متزلزلی خواهید گرفت. 

روی خودتان سرمایه گذاری کنید

به باشگاه بروید و تمرین کنید. تمرین و ورزش باعث 
ترشح اندروفین شده، به شما احساس فوق العاده ای 
می دهد و بهره وری  و میزان انرژی تان را باال می برد. 
اگر زمانی را به ورزش اختصاص دهید از عهده  انجام 
کارهای روزانه تان بهتر بر خواهید آمد و با چیزهایی 
که زندگی پیش پای تان می گذارد بهتر می توانید کنار 
بیایید. چهل و پنج تا پنجاه دقیقه وقت، تمام آن چیزی 
است که نیاز دارید و بهترین مدت برای ورزش و 

تمرین نیز همین مقدار است.
به  برای خرید  کار  از محل  برگشتن  وقتی هنگام 
فروشگاه می روید از خودتان بپرسید: »چه غذاهایی 
ذهن و بدنم را تغذیه و تقویت می کند تا احساس و 
عملکرد بهتری داشته باشم؟ با پاسخی که به این 
سوال می دهید شرایط عالی بودن را برای خودتان 
فراهم می کنید و هوشمندانه غذاهایی را برمی گزینید 
و  می برند  باال  را  جسمی تان  و  ذهنی  توانایی  که 

تصمیمات بهتری خواهید گرفت.
کتاب  همه  تقریبا  خواندن.  کتاب  به  کنید  شروع 

می خرند، اما تعداد کمی واقعا آنها را کامل می خوانند.
تعداد کمی از افراد کتاب هایی را که خریده اند می خوانند 
اما تعداد بسیار کمتری چیزی را که خوانده اند به خاطر 
می سپارند. فقط خواننده  کتاب نباشید بلکه واقعا مطالعه 

اش کنید.
دست کم یک ساعت در روز کتاب بخوانید. برایان 
انگیزشی می گوید: »یک ساعت  تریسی سخنران 
هر  در  را  شما  سال  سه  عرض  در  روزانه،  مطالعه  
زمینه ای که فعالیت دارید، بهترین خواهد کرد؛ در 
عرض پنج سال تبدیل به یک مرجع ملی خواهید شد 
و در عرض هفت سال می توانید در زمینه  کاری خود 

یکی از بهترین افراد در دنیا باشید.«

تهدید سالمت مردم
 با تجارت نمک دریا     

نمک دریا نمکی است تصفیه نشده که خطر سرطانزایی 
آن به اثبات رسیده است. عالوه بر داشتن ناخالصی ها، 
نمک دریا دارای میزان کم ید و یا حتی فاقد ید است که 

نیاز روزانه به ید را تامین نمی کند. وجود این ناخالصی ها 
در نمک دریا می تواند منجر به بروز عوارض نامطلوب در 
اندام های گوارشی، کلیوی و کبدی شده و در مواردی ایجاد 
مسمومیت کند، حتی ممانعت در جذب آهن و در نتیجه ابتال 
به کم خونی ناشی از کمبود آهن شود.  مرکز اطالع رسانی 

اداره غذا -  معاونت غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دانستنی هایی درباره
 کم کاری تیروئید

شایع ترین عالئم کم کاری تیروئید شامل خستگی، عدم 
تحمل سرما، یبوست، سوخت و ساز کند و خشکی پوست 
می شود، در شرایطی عالئم کمتر رایج دیگر شامل ضربان 

قلب آهسته، درد مفصلی و ماهیچه ای و خشکی یا پف 
کردگی پوست می شود. افزایش وزن شاید از نخستین نشانه 
های مشهود ابتال به کم کاری تیروئید باشد.   زمانی که روند 
سوخت و ساز بدن  کند می شود، بدن از کالری های اضافه 
استفاده نکرده و آنها به صورت چربی ذخیره می شوند  و 

مشکل کم کاری تیروئید  ایجاد می شود.

روش صحیح درمان واریس
 با گوجه فرنگی

وجود  مختلفی  های  روش  واریس  درمان  برای 
گوجه(  از  )استفاده  خانگی  روش  یک  اما   دارد، 
برای درمان واریس بسیار موثر است و می تواند در روند 

درمان واریس کمک فراوانی کند. 2 - 3 عدد گوجه 
فرنگی سبز را تکه تکه کنید،روی محل واریس، تکه 
های گوجه را بگذارید.با استفاده از بانداژ قطعات گوجه 
را سفت ببندید.تا زمانی که احساس خارش ندارید، باقی 
بماند.به محض اینکه خارش را تجربه کردید، تکه های 

گوجه را بردارید و منطقه را با آب سرد بشویید.

 نکات کلیدی “نوشیدن آب”
از نگاه طب سنتی

مواردی که نوشیدن آب زیان بخش است عبارتند از: 
پس از فعالیت سنگین و ورزش، پس از حمام و سونا،  
پس از میوه آب نخورید، پس از غذاهای شور، ترش و 

چرب نباید آب خورد. بهترین آب، آب سبک است که 
شیرینی و صفای آب نشان دهنده سبکی آب است؛ 
معیار دیگر سبکی آب، پذیرش سریع گرما و سرما توسط 
آب است؛ آبی که سریع تر به جوش می آید سبک تر 
است. رژیم های غیراصولِی آب درمانی به سالمت بدن 

آسیب می رساند.

استفاده از ظروف مسی 
در چه صورتی مضر است؟

استفاده از ظروف مسی در صورتی مجاز است که 
توسط الیه ای از یک فلز دیگر مثل قلع، استیل یا نیکل 
پوشانده شده باشند و به اصطالح باید سفید شده باشند تا 

 از ورود مس به غذا جلوگیری کنند. اگر ظروف مسی ،
قلع اندود نشده باشد،سبب تاثیر نامطلوبی در احشا و اندام 
داخلی بدن شده و ذخیره شدن آن در کبد به مرور به از 
کار افتادن این عضو منجر می شود. سرب وارد شده در 
بدن، در کبد تجمع کرده و مسمومیت با سرب به مراتب 

از مسمومیت با مس خطرناک تر است.

طبیعی است که در روز های اول شیر مادر کم باشد، اما رفته رفته شیر در سینه ها جریان می یابد. گریه نوزاد ممکن 
است به دلیل خوب نگرفتن سینه، خیس یا کثیف بودن پوشک، سرد یا گرم بودن محیط، شلوغی، خستگی، دود 
سیگار، نور زیاد، تاریکی، تنهایی، بیماری، کولیک و غیره باشد که در این حالت با شناسایی دلیل گریه نوزاد، پروسه 

شیردهی به صورت کامل انجام خواهد گرفت  و مادر می فهمد که شیر او کم نبوده است.
 نوزادان از ابتدای تولد تا سه الی چهار ماهگی تمایلی باال برای مکیدن سینه دارند و این کار به دلیل گرسنگی نیست 
بلکه به آنها احساس آرامش می دهد؛ از این رو نگران کمبود شیر خود نباشید. طبیعی است که در روز های اول شیرتان 
کم باشد، در واقع در این روزها مقدار آغوز کم، اما بسیار مغذی است، رفته رفته شیر جریان می یابد و به مرور مکیدن 

شیرخوار باعث تحریک تولید شیر و در نهایت شیردهی بیشتر خواهد شد.

 قرار گرفتن در معرض ذرات حاصل از سوختن شمع ها، باعث آسیب بیشتری نسبت به همان دوز از دود سوخت های 
دیزلی خارج شونده از خودروها می شود. اثرات مضر دود شمع شامل التهاب ریه و سمیت، آرترواسکلروز و اثرات پیری 
بر روی کروموزوم های موجود در سلول های ریه و طحال است. در نهایت، همه این ها منجر به افزایش آلودگی هوا 
)به ویژه آلودگی هوای داخل ساختمان( می شود. تحقیقات نشان داده است در مکان هایی که استفاده از شمع زیاد 
است حدود ۶۰ درصد از ذرات موجود در هوا، از شمع های سوخته شده ناشی می شود. ما آماری از میزان مصرف 
شمع در کشورمان نداریم، اما این موضوع تغییری در میزان خطر بالقوه دود ناشی از سوزاندن شمع برای سالمتی، 
ایجاد نمی کند. این نگرانی لزوماً جدید نیست و مطالعاتی نیز نشان داد که شمع های مبتنی بر پارافین، سرطان زا بوده 

و همچنین دارای مواد شیمیایی است که می تواند احتمال ابتال به آسم را افزایش دهد.

اثرات دود شمع بر سالمتیبایدها و نبایدهای شیردادن به نوزاد

- حتی رئیس هم باید آستین هایش را برای کار کمی باال بزند.
زیردستان خـود را وادار بـه انـجـام کـاری نـکنید که خودتان 
تاکنون انجامش نداده اید یا رغبتی به انجام دادنش ندارید. اگر 
رئـیس هسـتـیـد باید خودتان سرمشق و الگوی دیگران قرار 
بگیرید ، آنگاه دیگر کسی در انجام کار با شما بحث نخواهد کرد.
- اندکی شـانـس و اقبال، بهتر از کوهی از دانش و خردمندی است.
شما هر قدر هم که زیرک و باهوش باشید لحظاتی در زنـدگـی 
وجـود دارند که باید خودتان را آماده رویـارویـی بـا آنـهـا کـنـیـد. 
حتـی یـک مـرد خـردمند نیز پاهایش روی یخ لیز می خورد. اهمیت 

زمان و مکان مناسب انجام کارهایتان را دست کم نگیرید.

- در ازای هر سخنی که می گویید، اجـازه دهید دشمن )یا رقیب 
تان( 1۰ سخن بگوید. هر قدر کـه شـما بـا سخنان خود اطالعاتی را 
برای رقیب یا دشمن تان آشکار و افشا کنید، وی قدرت بیشتری برای 
ضربه وارد کردن و صدمه زدن به شما در اختـیـار خواهد داشـت. 
بگذارید رقیب تان سخن بگوید چون داشتن »اطالعات« قدرت 

است و آن که اطـالعات دارد می تواند ویرانگر باشد.
 - پول نقد، پول نقد است حتی اگر از شکم فیل بیرون بیاید.

زمانی که اسکناس در دست دارید هیچ »اما« و »اگر«ی وجود 
نخواهد داشت، تـنها پول نقد است که وجود دارد. چک همیشه در 
معرض بـرگـشـت خـوردن است و کـارت اعتـباری هـم مختص 

آدم های زودباور؛ اما پول نقد همواره پول نقد است.
 - هیچگاه 1۰۰ درصد  هیچ چیز را برای هیچکس برمال نکنید.

اگر خیال دارید میلیونر شوید بهتر است هیچگاه تمام جزئیات برنامه و 
نقشه خود را به کسی نگویید. همواره چیزی را نزد خودتان نگاه دارید. 
اگر مجبور به افشای آن شدید تنها 75 تا 9۰ درصد آن را برمال سازید

 -هنگام خشم و عصبانیت، تصمیم نگیرید.آدم های باهوش و 
محـتـاط نیک می دانند که برای درست اندیشیدن به آرامش 
ذهن  نیاز دارند. هنگامی که عصبانی  هستید، از روی خشم  و 
غضب و نـه از روی مـنطق صحبت خواهید کـرد. احـسـاسـات و 

هیـجـانات خـود را کنترل کنید .

قوانین طالیی موفقیت در کار و تجارت

آیه روز

اوست کسی که شما را آن گونه که می  خواهد در رحم ها صورتگری می  کند هیچ معبودی جز او توانای 
حکیم نیست. )سوره آل عمران/ آیه ۶(

سخن روز

مسئولیت زندگی تان را به عهده بگیرید. این را بدانید  فقط شما هستید که می توانید خودتان را به جایی که می 
خواهید برسانید، نه هیچکس دیگری.   )لِس براون(
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32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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مین

تض
د 

رص
1 د

00 ) مدرن برتر(

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

سازنــده انــواع کابینــت
 MDF کالسیک و ممبران 
انواع کمد دیواری،
 سرویس خواب،
 میز اداری و کنفرانس 

 09363050071 مدیریت: توانا
جمهوری 30 ، سمت مزار شهدا، قلعه

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

کار خوب اتفاقی نیست

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم
 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  

0915   056   2100 

جابجایی اثاثیه با ایسوزو 5/5 متر
 مجهز به پتو  و ضربه گیر

 )داخل و خارج از شهر( 
)کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه منزل( 

صد در صد تضمینی 
جابجایی ساید بای ساید 

جهیزیه و مبلمان
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

10سال ضمانت

به کارشناس خانم در رشته های 
مکانیک  و  برق  سازه،  معماری، 
- AutoCAD مسلط به نرم افزار 
 3DSMax - Carrier - Revit 
ترسیم  و  مربوطه  افزارهای  نرم   
نقشه های فاز 2 جهت کار در دفتر 

فنی و مهندسی نیازمندیم.
09382330798

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید کاغذ دیواری

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
09157411071 - باقری

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  09155438760 و 32457033

فروشگـاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی/  نصب و فیلتر رایگان 

                       ۱۸ ماه گارانتی
ط 

سا
  اق

د و
نق

حمل بار و اثاثیه منزل 
باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، 
با کارگران مجرب و ماهر 

درامر جابجایی اثاثیه، 
همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

به یک نیروی دفتری آقا یا خانم و تعدادی 
پشتیبان در زمینه خدمات بانکی نیازمندیم. 

طالقانی 2- ساختمان آلما - طبقه 2 واحد 204 
05632217135 - 09155625762

به یک راننده با وانت جهت کار در شرکت 
پخش مواد غذایی برای توزیع داخل شهر 

نیازمندیم.
32211786 -09156689060

تعدادی راننده با خودرو جهت آژانس 
پارک )زنگ خور باال، پورسانت عالی( 

نیازمندیم. 09365613536

به یک نفر خانم چرخکار 
ماهر جهت کار در 

زنانه دوزی نیازمندیم.
32444471

09364651550

خونـه تـو  نـو کـن
نقاشی ساختمان تهران پارس

اجرای انواع رنگ های نانو، صنعتی و کناف
با قیمت مناسب و کیفیت عالی 
  09156705323- عبدالهی

مژده                                   مژده
فروشگاه بزرگ ارزان سرا

افتتــاح شــد 
انواع لوازم کادویی و بلورجات فقط و فقط 5000 تومان 

آدرس: روبروی انقالب 10

فروش نهال عناب
زرشک،انار و ...  1205   125  0901

سمساری و لوازم خانگی 
خرید و فروش با ما به نفع شماست.

09155614521- زارع

تعمیر یخچال فریزر در منزل  09153635015 - ناصری نژاد

چهار هزار متر باغ با موقعیت جغرافیایی 
عالی  شامل دویست اصله درخت پسته،  

عناب و انگور واقع در روستای 
معصوم آباد با یک ساعت آب از چاه عمیق 

با قیمت توافقی به فروش می رسد.
09151638602

یک شرکت دانش بنیان در 
زمینه مربی کودک از کلیه 
عالقه مندان در این حوزه 
 دعوت به همکاری می نماید.

32220716
09105040229 

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09380160779 - 09151641464

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09۱556۱2949 - 3233۱050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری نسب
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صدای معاون استاندار هم از وضعیت برنامه های بهاری در خراسان جنوبی درآمد

اخبار کوتاه

خبر ویژه

خراسان جنوبی ها رتبه دوم 
غمگینی در کشور را دارا هستند!

نسرین کاری - بر پایه گزارش پایش شاخص های 
ملی محیط کسب و کار در راستای سنجش و ارتقای 
اقتصاد  وزارت  توسط  که   1396 سال  در  بهره وری 
منتشر شده است، یکی از مولفه های سرمایه اجتماعی 
»احساس خوشی داشتن« بوده که در میان مردمان 
استان های مختلف پژوهش  شده است. از شهروندان 
استان ها پرسیده شده  »آیا  در هفته گذشته احساس 
خوشی زیادی داشتید؟« که آمارهای جالبی به دست 
آمده است.طبق این گزارش، احساس خوشی داشتن 
از جمله عوامل مثبت برای سرمایه اجتماعی است.
داده های به دست آمده نشان از این دارد که استان های 
گیالن، مازندران و کردستان بیشترین امتیاز را در احساس 
خوشی داشتن کسب کرده اند. استان های اصفهان، 
خراسان جنوبی و آذربایجان غربی کمترین میزان امتیاز 
احساس خوشی را داشته اند. میانگین کشور در این مؤلفه 
۰.۵۷ است که 1۵ استان امتیازی باالتری از میانگین 
کسب کرده اند. بر اساس نمودار، مردم خراسان جنوبی 
بعد از اصفهان با شاخص کمتر از 2 درصد ، حائز رتبه دوم 
غمگینی است. یک جوان بیرجندی در این باره می گوید: 
متاسفانه  در خیلی مواقع  شادی زیاد از حد معموال ضد 
ارزش شمرده می شود بسیاری از ما حتی در خانواده های 
خود با این جمالت از جانب پدر و مادر و معلم و مربی روبه 
رو بوده ایم که نباید زیاد خندید یا بعد از هر خنده گریه است 
و یا این که دختر و یا حتی پسر نباید این قدر بخندد! از نگاه 
یک جامعه شناس بیکاری، افزایش روز افزون قیمت ها، 
نبود امنیت، بدبینی و بی اعتمادی عواملی هستند که 
جامعه را از شادی به سمت غم هدایت کرده است. به گفته 
رضایی، داشتن چهره  ای شاد در میان جمعیتی که اخم  
های خود را در هم کشیده  اند و با سرعت در خیابان راه می  
روند، بسیار سخت است. شاید برای اینکه توجه کمتری 
جلب کنید، شادی خود را در دل نگه دارید و همرنگ 
جماعت به سمت خانه یا محل کار پیش بروید.  در استان 
ما استفاده از رنگ های شاد در پوشش چندان پذیرفته 
نیست و مردم اکثرا با رنگ های تیره در جامعه حضور پیدا 
می کنند.حتی خیلی از مواقع بسیاری از روزنامه نگاران و 
نویسنده  ها به این موضوع اشاره کرده  اند زیرا این مساله 
تبدیل به یک معضل اجتماعی خیلی حاد شده  است. این 
جامعه شناس با اشاره به اینکه بدبینی از عوامل دیگر 
جلوگیری از ایجاد شادی در جامعه است، افزود: بسیاری 
از مسائل می  تواند نبود  شادی و زمینه  های غمگینی را 
در مردم به وجود آورد. می  توان یکی از عوامل را افزایش 
روز افزون بیکاری دانست. وقتی فرد بیکار است، انگیزه  
ای برای ادامه زندگی ندارد. وی در ادامه گفت: اکنون 
متاسفانه شاهد آن هستیم که به علت افزایش قیمت  ها 
تمامی برنامه ریزی  هایی که فرد برای آینده خود داشته، 
از بین خواهد رفت. یکی دیگر از عوامل که می  تواند 
در نبود وجود شادی در مردم تاثیر گذار باشد سرد شدن 
روابط خانوادگی و فامیلی است. در قدیم خیلی از مردم 
با یکدیگر رفت و آمد می  کردند، بسیار ساده زیست بودند 
و تشریفات بسیار کم بود. شوخی و خنده و حالت  های 
شادی بسیار بیشتر بود. این امر اثبات شده  است که صله 
رحم برای زندگی انسانی بسیار تاثیر گذار است. متاسفانه 
به دلیل افزایش تجمالت و مصرف  گرایی خانواده ها با 
هم بسیار کم رفت و آمد می  کنند. همچنین  اعتیاد و 
خشونت می  توانند سنگین  ترین پیامد های غمگینی 
در جامعه باشند. این جامعه شناس در پایان راهکارهای 
کنترل و کاهش غم را اینگونه بیان می کند:  می  توان 
برای افزایش شادی در اجتماع ، مراسمی که موجب 
شادی مردم می  شوند را بیشتر کنیم. مثل ترویج روحیه 
ورزشی بین مردم؛ چون با ورزش در بدن و مغز انسان 
کراتینین و اندورفین ترشح می  شود، این خود باعث شادی 
و نشاط خواهد شد. کم تحرکی یکی از عوامل غمگینی 
است. راهکار دیگر زنده کردن روحیه اعتماد و همبستگی 
بین مردم است. راهکار مهم دیگر مبارزه با بیکاری است. 
وقتی مردم و جوانان مشغول به کار باشند مسلماً روحیه 
غمگینی آن ها کاهش پیدا خواهدکرد. می توان به ایجاد 
انگیزه در مردم اشاره کرد. افزایش آزادی و مشارکت 
اجتماعی برای این مهم الزم است. شایسته و الزم است 
مسئوالن هم برای ایجاد فضاهای شاد و دست کشیدن 
از قوانین سخت گیرانه همت کنند. )خوانندگان ارجمند 
می توانند نظرات خویش را درباره این ستون به حساب 
فرمایند.( ارسال  تلگرام  در   @avasardabir کاربری 

تذکر نماینده استان در مجلس
 به وزرای کشاورزی و صمت

کاوش- نماینده استان در مجلس به وزرای کشاورزی و 
صمت تذکر کتبی داد. افضلی، نماینده مردم شهرستان 
های نهبندان و سربیشه به وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، 
معدن و تجارت در خصوص بازنگری در مورد ممنوعیت 
صادرات کارخانجات خوراک دام و طیور خراسان جنوبی 
و شهرستان سربیشه به کشور افغانستان تذکر کتبی داد.

آزادی 540 زندانی در استان
 با عفو رهبر معظم انقالب

دادرس مقدم- ۵4۰ نفر از زندانیان استان با دستور 
رهبر معظم انقالب مورد عفو قرار گرفتند و از زندان 
آزاد شدند. مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی 
استان گفت: عالوه بر این افراد، 629 نفر نیز مشمول 
تخفیف مجازات شدند. هاشمی افزود: از این افراد 28 
نفر زن از زندانهای استان آزاد و ۵4 نفر زندانی زن نیز 

مشمول تخفیف مجازات شدند.

حضور بیش از ۲ هزار نفر 
در مسابقات شهرستانی “آماده”

دادرس مقدم- معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر از 
فعالیت 1۵۰ کانون دانش آموزی در استان خبر داد و گفت: 
در این کانون ها بیش از پنج هزار دانش آموز عضو هستند 
که از این تعداد 21۰۰ نفر در المپیادهای شهرستانی  
این طرح شرکت می کنند. موهبتی اظهار کرد: این 
المپیاد از 2۰ بهمن سال جاری تا 1۵ اسفندماه، در 11 
شهرستان در دو گروه خواهران و برادران برگزار می شود.

عوارض نوسازی، آنالین پرداخت می شود

شهرداری  اطالعات  فناوری  و  آمار  غالمی-مدیر 
آنالین  پرداخت  امکان  شدن  فراهم  از  بیرجند 
عوارض نوسازی خبر داد. وی اضافه کرد: شهرداری 
و  غیرحضوری  خدمات  توسعه  راستای  در  بیرجند 
تسهیل  منظور  به  نیز  و  سفرهای شهری  کاهش 
پرداخت  امکان  نوسازی،  عوارض  پرداخت  امر  در 
عوارض را به صورت آنالین برای کلیه شهروندان 
فراهم نموده است.قلی نژاد  اذعان کرد: در راستای 
سیاست های دولت الکترونیک، شهرداری و شهروند 
 الکترونیکی؛ پرداخت عوارض نوسازی از طریق آدرس
 http://esup.birjand.ir/Ugp/New/desk.html

و درلینک بدهی عوارض نوسازی با وارد کردن کد 
نوسازی ملک فراهم شده است.

افتتاح نخستین مرکز آموزش 
علمی -کاربردی جوار صنعت در  استان

علمی  آموزش  مرکز  اولین  گذشته  هفته  کاری- 
-کاربردی جوار صنعت استان در منطقه ویژه اقتصادی 
بیرجند  افتتاح  شد.معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 
جامع علمی -کاربردی در این مراسم، بر راه اندازی مراکز 
آموزش علمی -کاربردی در جوار محیط های کاری و 
هسته های تولیدی تاکید کرد و گفت: هدف راه اندازی 
این مراکز تربیت منابع انسانی خبره در بخش های 
علمی است.پیش بین افزود: هدف دانشگاه جامع علمی 
-کاربردی این بود که در نظام آموزش عالی به گونه ای 
برنامه ریزی کند که پاسخگوی نیازهای منطقه ای باشد.

خیابان طالقانی بیرجند یک گام به تعریض نزدیک تر شد

دادرس مقدم- مسئول اداره حقوقی شهرداری بیرجند از تالش شهرداری برای تحقق طرح تعریض خیابان طالقانی بیرجند خبر داد. اسالمی نژاد اظهار کرد: خرید و 
تملک مساحت 6۵/241 متر مربع و با اعتبار حدوداً 3۰۰ میلیون تومان واقع در خیابان طالقانی توسط شهرداری بیرجند صورت گرفت.وی افزود: این تملک در راستای 
اجرای طرح تعریض و به منظور دسترسی آسان و سهولت در عبور و مرور و روان سازی ترافیک خیابان طالقانی است که در پی تهاتر با دادگستری محقق گردیده است.

*پیکر مرحومه حاجیه مریم کریمی، مادر شهید دانش 
آموز محمد خیاط روز گذشته با حضور مردم و مسئوالن 

در شهر آیسک تشییع شد.
*رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: از ابتدای 
امسال یکهزار و 38۷ میلیارد ریال تسهیالت به 3۰1 

واحد صنعتی استان پرداخت شد.
*معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل دامپزشکی 
گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۰ هزار راس دام 
سنگین استان علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.
*مرمت 2۵۰ کیلومتر ایل راه عشایری در سربیشه آغاز شد.

مدیرکل پزشکی قانونی گفت: مصدومین تصادفات در ده 
ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه 6 . 4۰ درصد 

افزایش داشته است.

نوروز  ۹۸ با ۹۷ متفاوت باشد
گروه خبر- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
بر لزوم معرفی جاذبه های گردشگری استان در 
ورودی شهرها، ترمینال ها، فرودگاه ها و راه آهن 
تأکید کرد و گفت: باید آسیب های سال گذشته 
شناسایی و رفع شود. علوی مقدم با  گالیه از 
وضعیت برنامه های بهار  در سال گذشته و با بیان 
اینکه باید فضای نوروز 98 در استان با نوروز سال 
قبل متفاوت باشد گفت:  توجه به مقام شامخ شهدا 
در نوروزگاه ها مدنظر قرار گیرد وی گفت: رسالت 
اصلی ما باید ایجاد درآمد پایدار برای مردم باشد 
و از بخشی نگری خودداری کنیم. وی با اشاره به 
اینکه متأسفانه سال گذشته توجه به مقام شامخ 
قرار  توجه  مورد  نوروزگاه ها  از  برخی  در  شهدا 
نگرفت، افزود: امسال باید در تمام عرصه های 
میراث، بخشی را برای توجه به این امر ایجاد کنیم.

خط قرمزها رعایت شود
وی رعایت شئونات اسالمی را جزو خط قرمزها  
در اجرای برنامه های نوروزی دانست و گفت: 
تالش ما بر این است تا امسال خدمات بهتری 
به مسافران نوروزی ارائه دهیم.معاون هماهنگی 
دستگاه  اینکه  بیان  با  استانداری  عمرانی  امور 
های اجرایی باید یک نفر رابط به ستاد خدمات 
کنند،  معرفی  آمار  و  اطالعات  ارائه  برای  سفر 
اظهارکرد: هیچ دستگاه خدمات رسان و اجرایی 
و  برخورد  نوروزی حق  انتهای طرح  تا  ابتدا  از 
ایجاد تنش ندارد. علوی مقدم با اشاره به پیشنهاد 
فرمانده پلیس راه مبنی بر ایجاد پایگاه هایی برای 
پذیرایی از مسافران و استراحت چند دقیقه ای آنها 
در ورودی شهرهای مختلف استان اظهار کرد: در 

این راستا اگر در 3۰ کیلومتری وروردی شهرها 
از کمک دهیاران استفاده شود و در طول مسیر 
پایگاهی برای پذیرایی از مسافران در نظر گرفته 
شود، بسیار خوب است. وی با بیان اینکه برای 
برگزاری نمایشگاه ها نیز باید با اصناف هماهنگی 
انجام شود،گفت: در حوزه وقف دو وظیفه اعم از 
حفظ و نگهداری از موقوفات و ترویج فرهنگ 

وقف را بر عهده داریم.

مخالفت فرمانداری بیرجند با افتتاح 
نمایشگاه بدون زیرساخت الزم

تا وقتی زیرساخت  بیرجند هم گفت:  فرماندار 
الزم و راه مناسب در مسیر نمایشگاه بین المللی 
خراسان جنوبی ایجاد نشود، با افتتاح آن مخالف 
هستیم. ناصری اظهار کرد: عالئم الزم راهنمایی 
و رانندگی باید در مسیر نمایشگاه بین المللی 
 نصب شود و به مسئوالن شرکت نمایشگاه های 

بین المللی هم هشدار الزم داده شود.وی بیان کرد: 
با مقام قضایی در این خصوص صحبت شده و از 
نظر فرمانداری بیرجند مسیر نمایشگاه بین المللی 
هنوز برای افتتاح آماده نیست و راه اندازی آن 
نیازمند فراهم شدن مسیر ایمن و مناسب است. 
وی گفت: شهرداری بیرجند اقدامات عمرانی در 
بلوارها و جداره سازی و جدول سازی ها را قبل از 
2۵ اسفند به پایان برساند و در فضاسازی شهری 
هم شهرداری و دیگر دستگاه های مربوط اقدامات 

الزم را تا زمان یادشده انجام دهند.
داریم  تاکید  زیباسازی  زمینه  افزود: در  ناصری 

نظافت شهر بیرجند به مراتب بهتر از سال قبل 
باشد و داخل محوطه پارک ها باید از نظر نظافت 
و در روزهایی که مسافران نوروزی می آیند، آماده 
شود.وی تصریح کرد: مکان های تحت نظارت 
اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند در مدرسه شوکتیه 
و باغ و عمارت شوکت آباد برای ایام نوروز آماده 

شود. وی همچنین گفت: روزهای 28 و 29 اسفند  
جاری و یکم، چهارم، یازدهم، سیزدهم و پانزدهم 
فروردین از هفت صبح تا 1۰ شب در جاده قاین 
به سمت بیرجند و جاده بیرجند به سمت روستای 

شوشود تردد کامیون ممنوع است.

طرح ایمنی و سالمت مسافران
 نوروزی در  استان آغاز می شود

مدیرعامل جمعیت هالل احمر نیز گفت: از 24 
اسفند جاری، طرح ایمنی و سالمت مسافران 
نوروزی در خراسان جنوبی آغاز می شود.شهریاری 
از ارائه خدمت 2۵ پایگاه ثابت و سیار در داخل 
شهرها به مسافران نوروزی و گردشگران خبر 
داد و تصریح کرد: در این پایگاه ها، 1۰۵ عضو در 
سازمان جوانان جمعیت هالل احمر مستقر هستند 
تا خدمات الزم را به مسافران ارائه دهند. وی ادامه 
داد: همچنین 18 ایستگاه دوستدار کودک و 11 
خیمه ویژه نماز برای مسافران نوروزی در سطح 
استان برپا می شود و کودکان در ایستگاه های 
دوستدار کودک از امکانات ایستگاه نقاشی، بازی 
و سرگرمی ها بهره مند می شوند.وی با بیان اینکه 
اجرای طرح نوروزی امداد و نجات از طرح های 
دیگر جمعیت هالل احمر در ایام نوروز است، 
خاطرنشان کرد: همچنین در حوزه جمعیت هالل 
احمر 1۵۰ امدادگر در 23 پایگاه ثابت و هفت پایگاه 
سیار به صورت شبانه روزی برای ارائه خدمات امداد 
و نجات مستقر هستند. شهریاری از استقرار بالگرد 
امدادی به  منظور ارائه خدمات هوایی امدادی به 
آسیب دیدگان احتمالی حوادث رانندگی در استان 
خبر داد و اظهار کرد: ۷۰ خودروی امدادی و 42 

آمبوالنس و خودروی نجات تجهیزشده در اجرای 
طرح نوروزی مستقر هستند.

150بازارچه صنایع دستی 
نوروز ۹۸ برپا می شود

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گردشگری نیز از  برپایی 2۷8 غرفه بازارچه صنایع 
دستی در سطح استان در ایام نوروز 98 خبر داد 
و گفت: بازارچه صنایع دستی نیز در 1۵۰ شهر 
و روستای استان برپا می شود. رمضانی با اشاره 
به اینکه امسال ویژه برنامه نوروزگاه با شادابی 
بیشتری برگزار خواهد شد، اظهار کرد: در راستای 
معرفی استان در ایام نوروز، جشنواره بازی های 
استان  مختلف  شهرهای  در  محلی  و  بومی 
برگزار می شود. وی از آمادگی16 موزه با استقرار 
راهنمایان برای بازدید مسافران نوروزی خبر داد و 
افزود: در این راستا نمایشگاه باغ ایرانی در محل باغ 

و عمارت جهانی اکبریه برپا می شود.
خوسف  شهرستان  در  اینکه  بیان  با  رمضانی 
از  استقبال  برای  کپر  و  گردشگری  دهکده 
است، تصریح  نوروزی شکل گرفته  مسافران 
کرد: برنامه خاوران نامه خوانی نیز اجرا می شود. 
تمام  در  عشایری  چادر  سیاه  استقرار  از  وی 
شهرهای خراسان جنوبی برای ایام نوروز خبر داد 
و خاطرنشان کرد: طرح همیار گردشگری توسط 
آموزش و پرورش در استان اجرا می شود و دانش 
آموزان در نقاط پرتردد استقرار می یابند. مدیرکل 
میراث فرهنگی یادآور شد: در ایام نوروز امسال 
برای مسافران  روزه  نیم  و  روزه  تورهای یک 

نوروزی برنامه ریزی شده است.

ری
 اکب

س :
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آغاز به کار پویش مردمی “ لبخند مهربانی عیدانه” 
کار  به  آغاز  از  بهزیستی  کل  مدیر  غالمی- 
پویش مردمی “ لبخند مهربانی عیدانه” از ابتدای 
 اسفند در استان خبر داد. عرب نژاد گفت: پویش 
“ لبخند مهربانی عیدانه” به منظور تأمین بخشی از 
مایحتاج شب عید مردم مناطق کم برخوردار آغاز 

شده است و به مدت یک ماه در استان همزمان با 
سراسر کشور اجرا می شود. وی با دعوت از تمامی 
همشهریان عزیز برای پیوستن به این پویش گفت: 
امیدواریم همه مردم خود را در این پویش سهیم 
بدانند و مسئولیت اجتماعی خود را در قبال دیگران 

عهده دار شوند. وی افزود: به تمام کسانی که دل 
شان برای ایران و ایرانی می تپد این تضمین را 
می دهیم که بتوانیم با سرعت و دقت کمک های 
نقدی و غیر نقدی را با موضوع عیدانه در کمپین 
لبخند مهربانی به دست مردم مناطق کم برخوردار 

برسانیم. بسته کاالیی لبخند مهربانی عیدانه شامل 
تن ماهی، مرغ ، برنج، ماکارونی، رب گوجه فرنگی، 
چای ، قند و روغن است و عالقه مندان می توانند 
کمک های غیرنقدی خود را به اداره کل بهزیستی 
نمایند  و مراکزبهزیستی شهرستان ها تحویل 

حساب 4۰۰۰91434۵2۰1۰1  شماره  همچنین 
های  مشارکت  نام  به  تعاون  توسعه  بانک  نزد 
کارت  شماره  و  بهزیستی  کل  اداره  مردمی 
۵۰29۰8۷۰۰۰483266  آماده دریافت کمک های 
نقدی همشهریان و سخاوتمندان عزیز می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی دامپروری فالح کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 38 و شناسه ملی 10360009111 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/10/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمدحسین بهفروز با کد ملی 0859721817 
و آقای محمود ارشاد با کد ملی 0901138347 و آقای محمد محمدی مقدم با کد ملی 0859795659 به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2- آقای جواد علی نیا با کد ملی 0859760715 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد خاکی 
نژاد با کد ملی 0859750353 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3- روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان 

جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بشرویه )384785(

ملی  و شناسه  ثبت 2042  به شماره  )سهامی خاص(  استان خراسان جنوبی  المللی  بین  نمایشگاههای  تغییرات شرکت  آگهی 
10360037570 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حسن لشکری به 
شماره ملی 5639593393 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی یزدانشناس به شماره ملی 0938514652 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره وآقای علی بیجاری به شماره ملی 0652804349 به سمت منشی هیئت مدیره وآقای سعید لشکری به شماره 
ملی 3621770828 بسمت عضو اصلی هیئت مدیره وشرکت فرآوری گرانیت کیمیای بیرجند به شماره ثبت 1350 و شناسه ملی 
10360030685 با نمایندگی آقای علی خدابخشی به شماره ملی 0652916831 بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال 
انتخاب شدند. 2 - آقای حسن لشکری به شماره ملی 5639593393 بعنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و 
 کلیه قراردادها و اسناد رسمی شرکت و تعهدات بانکی از قبیل چک ،سفته و اوراق بهادار و اسناد عادی و نامه ها با امضای ثابت مدیر عامل

) آقای حسن لشکری( و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )388445(

شرق  سازه  اساس  ساختمانی  راهسازی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و  ثبت 2600  شماره  به  خاص(  )سهامی  بیرجند 
10360043002 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به 
اتخاذ شد: ذیل  تصمیمات  مورخ 1397/08/02  العاده  فوق   طور 

 1 - آقای ذبیح اله حسن زاده به شماره ملی 0653061511 به عنوان 
بازرس اصلی و خانم زهرا رزم به شماره ملی 0651044189 به عنوان 
بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )389265(

و  توسعه  خیریه  تجاری  غیر  موسسه  تغییرات  آگهی 
شناسه  و  ثبت 1  شماره  به  بشرویه  یاران  توانمندسازی همت 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14005587759 ملی 
فوق العاده مورخ 1397/10/01 و مجوز شماره 7731/97/125 
مورخ 1397/10/29 اداره بهزیستی شهرستان بشرویه تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - آدرس مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به 
 آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان بشرویه ، بخش مرکزی ، 
شهر بشرویه، ))پاسگاه نیرو انتظامی (( ، کوچه ))جهاد 6.1(( ، 
کوچه جهاد 8 ، پالک 6 ، طبقه همکف کدپستی 9781693373 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح گردید.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بشرویه )389837(

 آگهی تغییرات شرکت آژیراک سازه مجرب )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 4739 و شناسه ملی 10360062302 به استناد 
 1397/11/15 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - تعداد اعضای هیئت مدیره از 3 نفر 
به 4 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند 
)390370(

آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی اقتصادی و عمرانی اقلیم 
خراسان جنوبی )سهامی عام( به شماره ثبت 5529 و شناسه 
ملی 14006673826 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1397/07/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - شرکت خدمات 
بهداشتی درمانی ناجی سالمت خراسان )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 53133 و شناسه ملی 14004588792 با نمایندگی آقای 
حسین آدم صفت به شماره ملی 0859299562 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و شرکت حمل و نقل جهان گستر فردوس )سهامی 
خاص( به شماره ثبت 1004 و شناسه ملی 10980192170 با 
نمایندگی آقای محمد هدایت به شماره ملی 0938915959 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مانادام ایرانیان )سهامی 
خاص( به شماره ثبت 54141 و شناسه ملی 14004832088 
با نمایندگی آقای مهدی ساقی به شماره ملی 0941852814 
و شرکت پخش فرآورده های فردوس فرآور )سهامی خاص( به 
شماره ثبت 25509 و شناسه ملی 10380409301 با نمایندگی 
 0651757193 ملی  شماره  به  دستجرد  توکلی  سعید  آقای 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت تولیدی و توسعه 
محصوالت سالم و طبیعی شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 
59472 و شناسه ملی14006196826 با نمایندگی خانم نرجس 
ناظمی به شماره ملی 0859276600 به سمت منشی هیئت 
مدیره تا پایان مدت تصدی هئیت مدیره انتخاب گردیدند. 2- آقای 
مهدی ساقی به شماره ملی 0941852814 به عنوان مدیرعامل 
برای مابقی تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. 3 - کلیه اوراق و 
اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی 
باشد. با مهر شرکت معتبر می  از اعضای هیئت مدیره همراه 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )390366(

ملی  و شناسه  ثبت 2042  به شماره  )سهامی خاص(  استان خراسان جنوبی  المللی  بین  نمایشگاههای  تغییرات شرکت  آگهی 
10360037570 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -پس از گزارش 
بازرس صورتهای مالی سال 94 و 95 - مورد تصویب مجمع قرار گرفت . 2 - آقایان حسن لشکری به شماره ملی 5639593393 و سعید 
لشکری به شماره ملی 3621770828 ومرتضی یزدان شناس به شماره ملی 0938514652 و شرکت فرآوری گرانیت کیمیای بیرجند 
)سهامی خاص ( به شناسه ملی 0 10360030685 با نمایندگی علی خدابخشی به شماره ملی 652916831 و آقای علی بیجاری به 
شماره ملی 0652804349 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای علی پاکرو به شماره ملی 0650889487 و سامان لشکری 
به شماره ملی 3610179201 8/12/68 به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 3 - شرکت 
تعاونی مصرف شتاکوب بهمن خراسان جنوبی به شناسه ملی 10360035905 با نمایندگی آقای محمد حسن دلیر به شماره ملی 
0653011377 و آقای اله نظر اسعد زاده به شماره ملی 6529784950 و شرکت تعاونی مصرف کارکنان کویر تایر بیرجند به شناسه 
ملی 10360024135 با نمایندگی آقای محمد رضا قهستانی به شماره ملی 5239807558 به سمت بازرسین اصلی و آقای حسین 

سوزنده به شماره ملی 2269376250 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )388446(

آگهی تغییرات شرکت مهر آفاق بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 3192 و شناسه ملی 14000225335 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1397/11/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم فاطمه صغری دباغ پور به شماره ملی 0651641640 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل و آقای اسماعیل محمدنژاد به شماره ملی 0652384633 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه شهابی راد به 
شماره ملی 0889593353 به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل 
چک و سفته با امضای خانم فاطمه صغری دباغ پور)مدیرعامل( و آقای اسماعیل محمدنژاد )نایب رئیس هیئت مدیره( به همراه مهر شرکت 

معتبراست و اوراق عادی و اداری با امضای خانم فاطمه صغری دباغ پور )مدیرعامل( به همراه با مهرشرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )388447(

آگهی تغییرات شرکت مهر آفاق بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 3192 و شناسه ملی 14000225335 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان 
جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، مدرس ، کوچه شهید محمدهادی نوربخش ، خیابان شهیدخلیل طهماسبی ، پالک 57 ، 

طبقه سوم ، واحد غربی کدپستی 9718683614 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )388448(

آگهی تغییرات شرکت چاپ و نشر گلرو بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 1027 و شناسه ملی 10360027649 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/07/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - تراز نامه و صورت سود و زیان و گردش وجوه 
نقد برای دوره مالی منتهی به 1396/12/29 مورد تصویب قرار گرفت . 2 - آقای مجید بیجاری به شماره ملی 0651873101 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای علی یوسفی به شماره ملی 0653369751 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی 1397 انتخاب گردیدند .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )389264(

آگهی تغییرات شرکت مهر آفاق بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 3192 و شناسه ملی 14000225335 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی مورخ 1397/11/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم فاطمه صغری دباغ پور به شماره ملی 0651641640 و آقای اسماعیل 
محمدنژاد به شماره ملی 0652384633 و خانم فاطمه شهابی راد به شماره ملی 0889593353 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای 
مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2 - خانم طاهره زنجیریان به شماره ملی 3620154279 به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه احراری به شماره 
ملی 0819663956 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3-روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )388449(

آگهی تغییرات شرکت فرابهساز اینام )سهامی خاص( به شماره ثبت 880 و شناسه ملی 10861964637 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید: امور پیمانکاری مربوط به ابنیه های سبک و سنگین فلزی، چوبی و بتنی و امور پیمانکاری مربوط به راهسازی ریل، محوطه 
سازی انجام امور پیمانکاری مربوط به سد سازی و انجام امور ساختمان سازی، تاسیسات سبک و سنگین، فاضالب، آب، انتقال نیرو و 
انرژی از جمله برق، گاز، نفت و جوشکاری مخازن، زهکشی و کشاورزی و اخذ وام از کلیه موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش و 
صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت ، 
خدمات نصب تابلو، کلیه امور تاسیسات برقی و الکترونیکی.ضمنا ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ مجوز وصدور پروانه فعالیت نمیباشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )389261(

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی دامپروری فالح کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 38 و شناسه ملی 10360009111 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمود ارشاد با کد ملی 0901138347 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای محمد محمدی مقدم با کد ملی 0859795659 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین 
بهفروز با کد ملی 0859721817 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه چک ها، 
اسناد و اوراق مالی، اعتباری، معامالتی، تجاری و تعهدآور با امضای ثابت مدیرعـامل )آقای محمدحسین بهفروز( و امضای رئیس هیئت 
مدیره )آقای محمود ارشاد( با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل )آقای محمدحسین بهفروز( و 

مهر شرکت معتبر است .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بشرویه )384786(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی کویر سازان بشرویه )سهامی خاص( به شماره ثبت 621 و شناسه ملی 10360021337 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - مرکز اصلی شرکت از استان خراسان جنوبی 
فردوس به آدرس " استان خراسان جنوبی، شهرستان بشرویه، بخش مرکزی، شهر بشرویه، شهرک سجادیه، کوچه ))فرعی 3 قائم 18((، 
کوچه قائم 18، پالک 13، طبقه همکف" با کدپستی 9781613681 تغییر یافت، و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید و شماره 

ثبت شرکت به 54 تغییر یافت . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بشرویه )385060(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی توان الکتریک بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 1136 و شناسه ملی 10360028713 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/11/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای مجید جلوه به شماره ملی 
0651759481 و خانم مهین جلوه به شماره ملی 0651752620 و خانم الهه عباسیان به شماره ملی 0945512929 به عنوان 
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2 - خانم صفیه خسروی به شماره ملی 0653162286 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای مهدی یساری به شماره ملی 0651638917 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی -
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )385430(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی توان الکتریک بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 1136 و شناسه ملی 10360028713 
ملی  شماره  به  جلوه  مجید  آقای   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397/11/17 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
0651759481به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم مهین جلوه به شماره ملی 0651752620به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و خانم الهه عباسیان به شماره ملی 0945512929 به سمت عضواصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. 2 - کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای مجید جلوه )مدیر عامل(

به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی -
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )385431(

آگهی تغییرات شرکت راهسازی ساختمانی اساس سازه شرق بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 2600 و شناسه ملی 
العاده مورخ 1397/08/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - به  10360043002 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
شماره  گواهی  برابر   ) ریال  میلیارد  )بیست   20000000000 مبلغ  شرکت  قانونی  بازرس  وگزارش  مدیره  هیئت  پیشنهاد 
2251/98 مورخ 1397/8/2 به حساب جاری شماره2251112092091- نزد بانک سرمایه شعبه بیرجند بابت افزایش سرمایه 
شرکت واریز گردیده است و لذا سرمایه شرکت از مبلغ 10000000000ریال به 30000000000 ریال )سی میلیاردریال( 
افزایش یافت و ماده اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: "سرمایه شرکت مبلغ 30000000000ریال منقسم به 100 سهم 

300000000 ریالی با نام که کال نقدی می باشد".
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی -
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )388272(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی کویر سازان بشرویه )سهامی خاص( به شماره ثبت 621 و شناسه ملی 10360021337 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - مرکز اصلی شرکت از استان خراسان جنوبی 
فردوس به آدرس " استان خراسان جنوبی، شهرستان بشرویه، بخش مرکزی، شهر بشرویه، شهرک سجادیه، کوچه ))فرعی 3 قائم 18((، 

کوچه قائم 18، پالک 13، طبقه همکف" با کدپستی 9781613681 تغییر یافت، و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی -
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )385061(
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دانش آمـوزان ممتـاز نوبـت اول دبیرستـان نمونه شهیـد مطهـری سال تحصیلـی 97-98

یوسف تیزکاری
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه هفتـم

رسول ملکی
معـدل 20   رتبـه اول 

پایـه هفتـم

سید محمد نبوی ثالث
معـدل 20   رتبـه اول 

پایـه هفتـم

محمد معنوی
معـدل 19.93   رتبـه دوم

پایـه هفتـم

آروین حاجی زاده
معـدل  19.93   رتبـه اول

پایـه هفتـم

مرتضی آزاده
معـدل19.86 رتبـه دوم

پایـه هفتـم

ایمان جانی
معـدل 19.86   رتبـه دوم

پایـه هفتـم

امیرحسین چهکندی نژاد
معـدل 19.93   رتبـه دوم

پایـه هفتـم

امیرحسین بیگمی
معـدل 19.93   رتبـه دوم

پایـه هفتـم

عبدالرحیم فیض بخش
معـدل 19.86   رتبه سوم

پایـه هفتـم

امیرمحمد قلعه کاهی
معـدل 19.86   رتبـه سوم

پایـه هفتـم

سجاد مرادی نیا
معـدل 19.86   رتبـه سوم

پایـه هفتـم

ابوالفضل سبزه کار 
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه هفتـم

عرفان فضائلی مقیمی
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه هفتـم

امیر حسین آهنی
معـدل 19.86   رتبـه دوم

پایـه هفتـم

امیرحسین بنی اسدی
معـدل 19.86   رتبـه دوم

پایـه هفتـم

علی مجیدی 
معـدل 19.86   رتبـه دوم

پایـه هفتـم

حبیب افشین
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه هفتـم

علی رمضانی
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه هفتـم

ابوالفضل قلیزاده
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه هفتـم

علیرضا خسروی
معـدل 19.93   رتبـه  دوم

پایـه هفتـم

مصطفی نخعی پور
معـدل 19.93   رتبـه دوم

پایـه هفتـم

مهدی حسینی
معـدل 19.86   رتبـه سوم

پایـه هفتـم

علی فنودی
معـدل 19.86   رتبـه سوم

پایـه هفتـم

مازیارعارفی نژاد
معـدل  20   رتبـه اول

پایـه هشتـم

سیدمحمدمهدی قریشی
معـدل  20   رتبـه اول

پایـه هشتـم

پویا میغانی
معـدل  20   رتبـه اول

پایـه هشتـم

عبدالخالق ناصری
معـدل  20   رتبـه اول

پایـه هشتـم

امیر حسین کاوسی
معـدل 19.93   رتبـه دوم

پایـه هشتـم

علی نیسانی
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه هشتـم

مصطفی نیک پرست
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه هشتـم

یاسان هاشم زهی
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه هشتـم

امیرحسین اذانی
معـدل 19.93   رتبـه دوم

پایـه هشتـم

سامان جمشیدی
معـدل 19.93   رتبـه دوم

پایـه هشتـم

ابوالفضل عارفی نیا
معـدل 19.93   رتبـه دوم

پایـه هشتـم

آرین آرام جو
معـدل 19.86   رتبـه سوم

پایـه هشتـم

علی غریبی
معـدل 19.86   رتبـه سوم

پایـه هشتـم

ابوالفضل اصفهانی
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه هشتـم

معین کاظمی
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه هشتـم

محمد بندگان
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه هشتـم

مهدی اکبری
معـدل 19.93   رتبـه دوم

پایـه هشتـم

محمدحسین دالکه
معـدل 19.93   رتبـه دوم

پایـه هشتـم

احسان زنگوئی
معـدل 19.93  

 پایـه هشتـم

احسان سورگی
معـدل 19.93   رتبـه دوم

پایـه هشتـم

امیر پوریا محمدی
معـدل 19.93   رتبـه دوم

پایـه هشتـم

محمدسعید مصلحی
معـدل 19.93   رتبـه دوم

پایـه هشتـم

آرش اخالقی
معـدل 19.86   رتبـه سوم

پایـه هشتـم

محمدجواد خزاعی
معـدل 19.86   رتبـه سوم

پایـه هشتـم

امیرحسین علی آبادی
معـدل 19.86   رتبـه سوم

پایـه هشتـم

مهدی شریفی نسب
معـدل 19.86   رتبـه سوم

پایـه هشتـم

محمدحسین خسروی
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه هشتـم

متین رمضانی مقدم
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه هشتـم

فرامرز بخشی
معـدل 19.93   رتبـه دوم

پایـه هشتـم

امیررضا جعفری
معـدل 19.93   رتبـه دوم

پایـه هشتـم

سیدروح اله موسوی
معـدل 19.93   رتبـه دوم

پایـه هشتـم

مبین یوسفی
معـدل 19.93   رتبـه دوم

پایـه هشتـم

محمدصادق بشگزی
معـدل 19.86   رتبـه دوم

پایـه هشتـم

سعید وداد
معـدل 19.86   رتبـه سوم

پایـه هشتـم

محمدجمیل اکبری
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه نهم

حسین باقری نیا
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه نهم

حسین خسروی 
معـدل 20   رتبـه اول

رتبـه سوم

امیرحسین عباس زاده
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه نهم

محمدامیرمرادی
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه نهم

سید حسین ناصری
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه نهم

حامد عرفانی
معـدل 19.93   رتبـه دوم

پایـه نهم

امیرحسین گل محمدی
معـدل 19.93   رتبـه دوم

پایـه نهم

عمران غالم پور
معـدل 19.86   رتبـه سوم

پایـه نهم

امیرحسین ابراهیمی
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه نهم

محمد احسان پژمان بیرجندی
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه نهم

امیرعلی رسانی
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه نهم

علیرضا ساالری فر
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه نهم

آرمان عبداللهی
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه نهم

رضا فوالدی
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه نهم

امیرحسین کارگر
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه نهم

علی کاظمی تبار
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه نهم

محمدامین نخعی
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه نهم

روح اهلل اخالقی
معـدل 19.79   رتبـه سوم

پایـه نهم

محمد دادی
معـدل 19.79   رتبـه سوم

پایـه نهم

سید مجتبی موسوی
معـدل 19.79   رتبـه سوم

پایـه نهم

امیررضا ا لوندی
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه نهم

امیرحسین ابراهیمی
معـدل 19.93   رتبـه دوم

پایـه نهم

عرفان چاجی
معـدل 19.93   رتبـه دوم

پایـه نهم

سبحان ضیائی
معـدل 19.93   رتبـه دوم

پایـه نهم

محمد مهدی موذنی
معـدل 19.93   رتبـه دوم

پایـه نهم

سعید برزجی
معـدل  19.86  رتبـه سوم 

پایـه نهم

میالد سورندی اول
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه نهم

امیررضا فرهادپور
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه نهم

حسین مرادی پور
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه نهم

مهدی موحدی پور
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه نهم

علی احمدی
معـدل 19.93   رتبـه دوم

پایـه نهم

محمد امین عرب طبس
معـدل 19.93   رتبـه دوم

پایـه نهم

رضاامینی
معـدل 19.86   رتبـه سوم

پایـه نهم

عادل رحیمی
معـدل 19.86   رتبـه دوم

پایـه نهم

امیررضا زنگویی پورمطلق
معـدل 19.86   رتبـه دوم

پایـه نهم

پوریا قاسمی
معـدل 19.86   رتبـه دوم

پایـه نهم

محمد معین لطیفی
معـدل 19.86   رتبـه سوم

پایـه نهم

پوریا محمودی
معـدل 19.86   رتبـه سوم

پایـه نهم

سید علی اسالمی
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه نهم

امیرحسین اکبری
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه نهم

ابوالفضل اکبری
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه نهم

امیرحسین بارانی
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه نهم

علی دادی بورنگ
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه نهم

سید حمیدرضا قریشی
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه نهم

امیرمهدی محمدنژاد
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه نهم

کیارش محمود آبادی
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه نهم

متین مکی
معـدل 20   رتبـه اول

پایـه نهم

سینا سلیمی پور
معـدل 19.93   رتبـه دوم

پایـه نهم

امیرحسین دستجردی
معـدل 19.93   رتبـه دوم

پایـه نهم

حمیدرضا باقری بویک
معـدل 19.86   رتبـه سوم

پایـه نهم

حمیدرضا حسین پور
معـدل 19.86   رتبـه سوم

پایـه نهم

با تشکر از مساعی ارزشمند دبیران و کارکنان
 دبیرستان نمونه شهید مطهری )انجمن اولیا و مربیان(

 محمدقائم ابراهیم زاده
معـدل 19.79   رتبـه سوم

پایـه هفتـم

سیدامین خاتمی
معـدل 19.71   رتبـه سوم 

پایـه هفتـم

مبین جمالی
معـدل 19.64   رتبـه سوم

پایـه هفتـم

محمد رضائی مناوند
معـدل 19.86   رتبـه سوم

پایـه هفتـم

محسن نوفرستی
معـدل 19.86   رتبـه سوم

پایـه هشتـم


