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5 مردمان کویر درمقابل توفان فتنه ها مقاوم هستند5سامانه بارشی در خراسان جنوبی فعال می شود 5 قدردانی مسئوالن از حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

پس از حضور حماسی مردم
حاال نوبت مسئوالن است

گوناگون  های  نسل  جمع  امسال 
با  ؛  هم  کنار  در  بود  جمع  انقالب 
و مشت های گره کرده  یک شعار 
بوم...  و  مرز  این  به سوی دشمنان 
ایستادگی  روایتگر  که  حضوری 
مردم بود.مردمی که هنوز هم پس 
از چهل سال ندای “ا... اکبر” شان 
صدا  یک  و  است  کوبنده  و  غرا 
عهدی دوباره با آرمان های رهبرکبیر 
انقالب در این جشن  بزرگ بستند. 
نسل جوان آرمان خواه هم با حضور 
پررنگ خود دیگر جلوه این خروش 
عظیم مردمی بود ... )ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
* امین جم

 شکوه حضور مردم درجشن چله انقالب

مسئوالن حمایت
 مردم را جدی بگیرند

صفحه 6

به دشمن 
لبخند نخواهیم زد

صفحه 6

صفحه 6

 

برخی در بیت المال غوطه 
می خورند و کاخ ها را می سازند

صفحه 6

 

حضور مردم در ۲۲ بهمن توطئه 
دشمن را نقش بر آب کرد

تاالر  فیـروزه
جهت رفاه حال همشهریان گرامی

در نظر دارد: به تمامی عزیزانی که تا تاریخ 97/1۲/1
 جهت رزرو مراسم اقدام نمایند،تخفیفات ویژه ای اعطا کند

 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

09151611608 /09155629021 /056 - 58322590

سرکار خانم مهندس سمیه مرتضی پور
 مدیر محترم شرکت مهندسین مشاور ژرف آذران صدر

جناب آقای مهندس احسان کرباسچی مدیر محترم شرکت ستون سنگ
انتخاب شایسته و به حق شما را به عنوان

 مجری برتر در پروژه شهید ناوکی از خراسان جنوبی در بین 31 استان کشور
 صمیمانه تبریک عرض می نماییم، از خداوند متعال موفقیت روز افزون تان را خواستاریم.

 کانون کار آفرینان شرق کشور

یک سازمان دولتی در استان خراسان جنوبی در نظر دارد: اموال مشروحه ذیل را از طریق مزایده 
عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در 
مزایده و لیست کامل اموال در زمان و محل اعالمی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات با شماره 

۳۲۴0000۳ با کد 056 تماس حاصل نمایند.
 تعداد ۹0 دستگاه خودرو )سبک، سنگین، موتورسیکلت(

زمان بازدید:
 به مدت ۳ روز اداری از تاریخ ۹7/11/۲7 لغایت ۹7/11/۲۹ از ساعت 8 الی 15

 تاریخ انصراف: ۹7/11/۳0
محل بازدید و تسلیم پیشنهادات: کیلومتر 1۲ جاده بیرجند- زاهدان ، روبروی ایست و 

بازرسی شوکت آباد ، پارکینگ مرکزی شورای هماهنگی
 ضمنا بازدید کنندگان محترم جهت اطالع از زمان برگزاری مزایده کلیه استان ها می توانند به 

سایت www.dchq.ir صفحه اصلی - منو اصلی - بخش مزایده، مناقصه مراجعه نمایند.
کلیه هزینه های جانبی از قبیل: عوارض ساالنه شهرداری، خالفی، مالیات مشاغل و نقل و انتقال 

سند و سهم هزینه های مربوط به برگزاری مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. 
 خودرو فاقد پالک تحویل می گردد و جابجایی و نقل و انتقال آن از محل پارکینگ به مراکز شماره گذاری

 در کلیه نقاط کشور بر عهده خریدار می باشد.

خدا را سپاس مي گوییم و با شایسته ترین عبارات مي ستاییم
 محبت هاي شما بزرگواران ، چه خوباني که با قدوم مبارک خود

 و چه آن عزیزاني که با ارسال گل یا پیام تسلیت در جراید و ارسال پیام و پرده نویسي
 در تسکین آالم درگذشت مادر مهربان مان پیش قدم شدند.

مدیرکل و کارکنان محترم بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي و سیستان و بلوچستان، 
فرماندهي محترم قرارگاه شمال شرق کشور، فرماندهي محترم مرزباني استان خراسان 
رضوي، فرماندهي و پرسنل محترم مرکز آموزش علمي تخصصي مشهد، خدام محترم 

آستان قدس رضوي،کسبه و بازاریان و مشتریان محترم بانک کشاورزي، مدیرعامل 
 و کارکنان صندوق حمایت و تشکل هاي کشاورزي، مدیر عامل محترم شرکت پیوند خاوران ،

 کارکنان محترم شهرداري ، پرسنل محترم مرکز آموزش 0۴، معاونین وکارکنان سازمان 
 جهاد کشاورزي استان و همه میهمانان گرانقدري که از شهرهاي تهران، مشهد، فردوس ،

کاشمر و زاهدان و گیوي هاي محترم مقیم بیرجند قدم رنجه فرمودند
 باشد که در مراسم شادي تان جبران زحمت نماییم.

خانواده هاي: ابوذري و دلیري

به یک نیروی خانم جهت همکاری
 در مغازه آرایشی و بهداشتی 

در بازار نیازمندیم.
32220655 -09390691184

تهـران کبـاب
 واقع در خیابان معلم ، معلم 48 

با موقعیت عالی به فروش می رسد.
09151145817

به یک فروشنده آقا با سابقه کار در پوشاک آقایان با حقوق مکفی نیازمندیم. 09155622318

خانواده محترم معینی 
ضایعه درگذشت مادر مهربان و مومن تان

 ام الشهید مرحومه حاجیه مرضیه بحرینی
   را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده، خداوند متعال روح پاکش را با سرورش حضرت فاطمه زهرا )س(
محشور و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید. ضمنا به اطالع می رساند: جلسه ترحیم آن مرحومه  امروز 
 سه شنبه97/11/۲3 از ساعت 1۵  الی 1۶ در محل مسجد الحسین )ع( جوادیه برگزار می شود.

 مجتمع مسجدالحسین)ع( جوادیه- پایگاه مقاومت شهید برگی

ابراز همدردی 

خّیر گرانقدر جناب آقای نارمنجی
عضو محترم هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت رسول ا...)ص(

مصیبت وارده را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان 
تسلیت عرض می نماییم و در غم شما شریک هستیم.

موسسه خیریه حضرت رسول ا...)ص(

جنـاب آقـای

 محمـود چهکنـدی نـژاد
انتخاب جناب عالی را به عنوان

 رئیس موفق شعب بانک های استان
از سوی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران که نشان 
از تجربه ، درایت و لیاقت شما می باشد تبریک عرض نموده 
موفقیت روزافزون برای شما از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور
شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند

خّیر نیک اندیش جناب آقای حاج غالمحسین کریم پور فرد
با تسلیم به مشیت الهی، فقدان برادر بزرگوارتان

 مرحوم حاج غالمعلی کریم پورفرد
 را خدمت جناب عالی و خاندان محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند رحمان برای آن مرحوم 

رحمت و غفران الهی و برای شما و سایر بازماندگان معزز صبر و سالمتی مسئلت دارم.

محمدرضا رضایی- مدیر کل کتابخانه های عمومی استان خراسان جنوبی

صنایع چوب توسکـا  
خدمات تخصصی CNC و وکیوم

 با دستگاه پیشرفته ایتالیایی در کمترین زمان
طراحی و مجری انواع سیستم های آشپزخانه،

 دکوراسیون داخلی و اداری 

آدرس: بیرجنـد- خیابـان جمهــوری 3۲ -  پـالک 3۰/۶ 
بهلگردی: ۰91۵7۴19۵۵۶

Tooska 
آگهـی مزایـده شمـاره 63

اعضای محترم تیم ورزش پهلوانی کارگران خراسان جنوبی
 با کمال افتخار 

کسب مقام قهرمانی در چهارمین دوره مسابقات پهلوانی کارگران کشور 
را حضور شما عزیزان،ریاست،مربیان و دست اندرکاران محترم برگزاری این مسابقات تبریک  عرض 
 نموده، درخشش و فتح سکوهای قهرمانی در رده های باالتر را از درگاه  یگانه هستی بخش آرزو دارم.

سید  محمدحسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویرتایر و عضو هیئت رئیسه

 انجمن ورزش پهلوانی و زورخانه ای کارگران کشور
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جزئیات عیدی کارگران بر اساس میزان کارکرد

تسنیم-حداقل عیدی کارگران با داشتن یک سال سابقه کار۲میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان است و در صورتی که 
کارگران حداقل یک ماه کارکرد داشته باشد،۱۸۵ هزار و ۲۱۱ تومان عیدی دریافت می کنند. بر اساس قانون کار هر 
یک از کارگران به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد ، به عنوان عیدی و پاداش دریافت می کنند.

سرمقاله

حاالچشم ها به همت
 مسئوالن است
 
 *امین جم

 
 )ادامه سرمقاله ...(با یک شعار و مشت های گره کرده 
به سوی دشمنان این مرز و بوم. حضوری که روایتگر 
ایستادگی مردم بود. مردمی که هنوز هم پس از چهل 
سال ندای “ا... اکبر” شان غرا و کوبنده است و یک صدا  
عهدی دوباره با آرمان های رهبرکبیر انقالب در این 
جشن  بزرگ بستند. نسل جوان آرمان خواه هم با حضور 
پررنگ خود دیگر جلوه این خروش عظیم مردمی بود.
حضوری که می خواهد بگوید انقالب و روحیه انقالبی 
هنوز در خون مردم جریان دارد و بزرگ و کوچک نمی 
شناسد. چهل سال بر این انقالب و مردم گذشت و فراز 
های متعددی را پشت سر گذاشتند و ماندند و جانفشانی 
ها کردند. مردمی که معتقدند اگر از اوضاع کنونی در هر 
حوزه ای نقد داشته باشیم اما اصل نظام را به راحتی به 
دست نیاورده ایم که اکنون به راحتی  از آن بگذریم.مردم 
برای  به ثمر نشستن انقالب از همه چیز گذشتند و حاال 
با افتخار جشن تولد چهل سالگی اش را گرفته اند. زمانی 
که ملتی توانایی ایستادگی در برابر قدرتمندترین کشورها 
را دارد پس توانایی پیشرفت در عرصه های  گوناگون و 
حل مشکالت موجود در کشور را نیز خواهد داشت و 
این خواسته اصلی مردم پس از 40سال ایستادگی است. 
حاال اما پس از چهار دهه ، زمان برداشت بذرهایی رسیده 
 که مردم با خون دل کاشته و منتظرند در بهاری دوباره ،
 شاهد شکوفایی دست رنج شان باشند. قطعاً با حضور 
حماسی مردم در بزرگداشت سالگرد انقالب، وظیفه 
مسئوالن به مراتب از قبل سنگین تر می شود. از امروز 
به بعد دیگر گوی و میدان به دست مسئوالن است 
که کام مردم را با مزد این ایستادگی شیرین کنند.مردم 
بارها اراده خود در راه انقالب و آرمان های آن را ثابت 
کرده اند و حاال باید دید همت مسئوالن چگونه خواهد 
بود. مردم در این راهپیمایی حماسی ، پالکارد هایی با 
شعار هایی چون “مرگ بر مفسد اقتصادی” ، “مسئوالن 
مرفه ننگ ملت “ و ... در دست داشتند.پالکاردهایی که 
نشان از نارضایتی مردم از برخی مسئوالن است که گاه 
با عملکرد خود آب به آسیاب دشمن می ریزند و در 
زمین مخالفان  نظام بازی می کنند. توجه بیش از پیش 
به رهنمودهای رهبری و آرمان های انقالب ، موردی 
است که خواسته اصلی و به جای مردم ایران است.
خواسته ای که اگر مسئوالن به آن جامه عمل بپوشانند ، 
می تواند راهگشای مشکالت این روزهای کشور باشد. 
مردم از پس آزمونی دوباره،همچون همیشه سربلند 
برآمدند اما باید منتظر بود و دید مسئوالن چه خواهند 
کرد و به چه میزان همپای مردم در جهادی دوباره برای 

انقالب تالش خواهند کرد.

حقوق کارکنان تا 2۰ اسفند 
پرداخت می شود

ایسنا- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه 
و بودجه گفت: حقوق کارکنان تا ۲0 اسفند پرداخت 
می شود تا در پایان سال مشکلی از این بابت نداشته 
باشیم. محمد باقر نوبخت درباره پرداخت یارانه طی دو 
ماه پایانی سال خاطرنشان کرد: تالش می کنیم ۲۶ 
بهمن و در همین بازه زمانی در اسفند ماه نیز یارانه ها 
را پرداخت کنیم تا یک انسجام کاملی به پرداختی های 
پایان سال داده باشیم. همچنین با وزیر امور اقتصادی و 
دارایی و خزانه داری هماهنگی های الزم انجام شده تا 

عیدی کارکنان طی روزهای اخیر پرداخت شود.

خبر خوش

صنعت  صادرات  و  تولید  اتحادیه  رئیس  نایب  فارس-   
نساجی و پوشاک ایران گفت: علیرغم اجرای طرح مبارزه با 
برندهای محرز عرضه کننده پوشاک قاچاق برخی فروشگاه ها 
قلدرمآبانه هنوز به فعالیت خود ادامه می دهند.بهرام شهریاری 
در گفت وگو با فارس درباره روند اجرای طرح مبارزه با برندهای 
محرز عرضه کننده پوشاک قاچاق گفت: این طرح از ابتدای 
دی ماه 97 توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
به اجرا درآمد و با توجه به جدیتی که در اجرای طرح وجود 
محرز  برندهای  عرضه کنندگان  برخی  بالفاصله  داشت، 
پوشاک قاچاق یا واحدهای صنفی خود را تعطیل کردند و 
یا پوشاک ایرانی را برای عرضه جایگزین پوشاک قاچاق در 
فروشگاه های خود کردند. بهرام شهریاری افزود: اما در ادامه با 

توجه به سنگ اندازی برخی که منافع خود را به دنبال اجرای 
طرح در خطر دیدند، طرح مدتی متوقف و اشکاالتی بر سر 
اجرای این طرح به وجود آمد. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
اجرای طرح مبارزه با برندهای محرز عرضه کننده پوشاک 
قاچاق به اصناف و وزارت صنعت واگذار شده است، بیان کرد: 
طرح در حال حاضر با جدیت الزم اجرا نمی شود، به طوری 
که از ۱۱0 فروشگاهی عرضه کننده برندهای محرز قاچاق 
که شناسایی شده، حدود ۵0 فروشگاه هنوز قلدرمآبانه به 
فعالیت خود ادامه می دهند. شهریاری اظهار کرد: البته تعدادی 
از فروشگاه های تعطیل در انتظار فرصت و موقعیتی برای ادامه 
و از سرگیری فعالیت خود هستند. وی بیان کرد: مقاومت از 
سوی برخی مراکز باعث شده اجرای طرح به اصناف و وزارت 
صنعت واگذار شود و مقرر شده که ستاد به عنوان یک نهاد 
 اجرایی به روند اجرای طرح نظارت کند. بهرام شهریاری                                                                                                                                                                  
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات صنعت نساجی و پوشاک 
ایران گفت: اگرچه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال منتظر 
ارائه گزارش از روند اجرای طرح توسط اتحادیه است، اما خود 
این ستاد هم مشغول تهیه گزارشی از روند اجرای طرح مبارزه 

با عرضه پوشاک محرز قاچاق است. 

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران:
سود بازرگانی واردات گوشت صفر شد

میزان-معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: 
رای تسهیل واردات اگر تاریخ ثبت سفارش تمام شده 
باشد گمرک بدون توجه به تاریخ انقضای ثبت سفارش، 
در سریع ترین زمان ممکن نسبت به ترخیص اقدام 
می کند. مهرداد جمال ارونقی، سود بازرگانی واردات 
گوشت را صفر اعالم و بیان کرد: برای تسهیل واردات 
اگر تاریخ ثبت سفارش تمام شده باشد گمرک بدون 
توجه به تاریخ انقضای ثبت سفارش، در سریع ترین زمان 

ممکن نسبت به ترخیص اقدام می کند.

ُدنبه ۳۶ هزار تومان شد

تسنیم- به دنبال افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار، 
دنبه گوسفندی نیز افزایش قیمت عجیبی داشته است 
به طوری که قیمت هرکیلوگرم از این محصول ۳۶ 
هزار تومان به فروش می رسد.در سایه افزایش قیمت 
انواع گوشت قرمز در بازار، قیمت دنبه گوسفندی نیز 
افزایش قیمت یافته به طوری که قیمت هر کیلوگرم از 
این محصول در یکی از سایت های منتخب دولت برای 
عرضه اینترنتی گوشت تنظیم بازاری ۳۶ هزار تومان 
قیمت گذاری شده است که هم قیمت گوشت تنظیم 
های  گوشت  قیمت  گزارش،  بنابراین  است.  بازاری 
تنظیم بازاری شامل ۲۸ هزار و ۵00 تومان برای گوساله 
منجمد و ۳7 تا ۳9 هزار تومان برای گوشت شقه و نیم 
شقه گوسفند وارداتی است و گوشت ران گرم وارداتی 

نیز 49 هزار تومان به فروش می رسد.

تسنیم- وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات وزارت 
راه و شهرسازی در تامین مسکن برای اقشار ضعیف و 
متوسط گفت: ۵00 هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال 9۸ 
تکمیل می شود. محمد اسالمی با اشاره به دستاوردهای 
راستا  این  »در  کرد:  اظهار  اسالمی  انقالب  سال  چهل 
زمینه  در  تنها  نه  و  ایم  تبدیل شده  المللی  بین  تراز  به 

ساختمان  و  ریلی  مسیرهای  و  تاسیسات  و  راه  طراحی 
تبدیل  کشوری  به  بلکه  ایم؛  شده  نیاز  بی  خارج  از  ها 
و مهندسی  فنی  کننده خدمات  ایم که خود صادر  شده 
پیمانکاری کشور  های  به ظرفیت  اشاره  با  است.« وی 
باالیی  انقالب اسالمی سهم  پیروزی  از  گفت: »تا قبل 
اجرا  خارجی  پیمانکاران  توسط  عمرانی  های  پروژه  از 
 می شد؛ هم در بحث بنادر و هم پروژه های راه سازی
هایی  ظرفیت  امروز  و  نقل  و  های حمل  زیر ساخت  و 
ای  قابل مالحظه  میزان  ها  از دهه  بعد  و  گرفته  شکل 
شرکت دارای رتبه و صالحیت پروژه های بین المللی را 
اجرا می کنند.« اسالمی همچنین به افزایش کمی طول 
آزادراه ها اشاره کرد و افزود: امروز به لطف خدا و با همت 
سازندگان حدود ۲0 هزار کیلومتر آزادراه و بزرگراه را در 
کشور در دست بهره برداری داریم و نهضت توسعه آزادراه 

و بزرگراه همچنان برقرار است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :در حوزه ریلی امروز از ۱۲ 

هزار کیلومتر خط آهن بهره مند هستیم و قبل از انقالب 
حدود 4 هزار کیلومتر خط آهن در اختیار داشتیم. اسالمی 
با اشاره به ظرفیت ۱9 میلیون تنی بنادر قبل از انقالب 
اسالمی خاطرنشان کرد: اکنون ۲۳4 میلیون تن ظرفیت 
کشتیرانی،  های  از ظرفیت  که  داریم  اختیار  در  را  بنادر 
است. مند  بهره  دریایی  و  ای  جاده  ناوگان  و  آهن   راه 
و  جنوبی  شمالی  کریدورهای  توسعه  کرد:  تصریح  وی 
شرقی غربی به عنوان اقدامات پیش رو در دست اجراست 
تا مبادالت تجاری با کشورهای همسایه از جمله اولویت 

ها قرار گیرد.
اسالمی در این باره گفت:امیدواریم در سال های آینده 
این پروژه ها را تکمیل یا افزایش ظرفیت دهیم. به عنوان 
مثال محور مواصالتی بندرعباس - سرخس قرار است دو 
خطه شود تا ظرفیت خط برای جابجایی بار به دو برابر 
افزایش یابد.وزیر راه و شهرسازی افزود: راه آهن اتصالی 
به مراکز استان با استدالل توسعه ترانزیت ما را یک گام 

به تکمیل زنجیره ترانزیت کشور به سمت آسیای میانه 
متصل می کند.اسالمی یادآور شد: از سال 9۳ برنامه ای 
منسجم شکل گرفت تا آزاد راه تهران - شمال تکمیل 
فعالیت  حال  در  نفر  هزار   ۳ از  بیش  اینک  هم  و  شود 
هستند تا این آزاد راه پیشرفته و هوشمند را در تابستان 

امسال برای عبور و مرور به مردم ارائه شود.
وی همچنین در خصوص اقدامات این وزارتخانه در حوزه 
مسکن تصریح کرد: در حوزه مسکن موضوع مهمی در 
دستور کار داریم که ایجاد جریانی توسط بخش خصوصی 
پایدار  و  فعال  جریانی  به  تولید مسکن  تا  است  مردم  و 
پایان سال 9۸  تا  مهر  و ۵00 هزار مسکن  تبدیل شود 
تکمیل شود. اسالمی سیاست های انبساطی در تسهیل 
و ساخت و ساز در بافت های فرسوده را از دیگر اقدامات 
وزارتخانه متبوع اش برشمرد تا کمبود مسکن برای اقشار 

پایین و متوسط اجرایی شود.

۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال ۹۸ تکمیل می شود

فعالیت قلدرمآبانه برندهای محرز عرضه پوشاک قاچاق

میزان- مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 
از حمل میوه شب عید به مراکز استان ها خبر داد و گفت: 
به  استان های کشور  نیاز  تاکنون کار حمل  سیب مورد 
میزان ۲۳ هزار و 7۶0 تن و پرتقال به میزان ۱4 هزار و 
۳00 تن انجام شده است.   حسین شیرزاد بیان کرد: تاکنون 
کار حمل همه  سیب مورد نیاز استان های سراسر کشور به 
میزان ۲۳ هزار و 7۶0 تن پایان یافته و حدود ۶ هزار تن 
ذخیره احتیاطی سیب درختی نیز با تالش  اتحادیه مرکزی 

تعاون روستایی ایران تأمین شده است.
وی افزود: از مجموع ۲۸ هزار و ۵۵0 تن پرتقال تامسون 
تاکنون  استانی  راهبردی  کمیته های  درخواست  مورد 
به  مازندران  استان  مبدأ  از  تن  و ۳00  هزار  مقدار ۱4 

مراکز ذخیره سازی استان ها حمل و الباقی طبق برنامه 
مدیرعامل  است.  انجام  شرف  در  اکنون  هم  تنظیمی 
سازمان مرکزی تعاون روستایی از خریداری مقدار ۶ هزار 
تن پرتقال والنسیای جنوب در استان های فارس )۳ هزار 
تن(، کرمان )۱۲00 تن(، هرمزگان )۵00 تن(، جیرفت 
مناطق  دیگر  و  تن(   ۱۵0( رضوی  خراسان  تن(،   ۲۵0(
تأمین پرتقال جنوب، توسط شبکه و مدیریت های تعاون 
روستایی خبر داد که در حال حاضر کار حمل آن ها به 

استان های مختلف کشور آغاز شده است.
راهبردی  کمیته  مصوبات  ساس  ا بر  داد:  ادامه  شیرزاد 
کشوری مقرر است مقدار ۱0 هزار تن پرتقال جنوب برای 
ارسال به مناطق مختلف خریداری  شود   که تأمین مابقی 
آن هم اینک در دست اقدام است. وی ضمن ابراز رضایت 
از کیفیت میوه های تأمین شده و روند عملیات صورت 
گرفته، هدف مجموعه دست اندرکاران و به ویژه سازمان 
مرکزی تعاون روستایی ایران را اجرای صحیح ابالغیه 
ریاست جمهوری، مقام عالی وزارت، کسب رضایت مردم و 
تدارک مناسب و باکیفیت میوه شب عید هموطنان شریف 

عنوان کرد.

سیب و پرتقال شب عید به مرکز استان ها ارسال شد
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
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آگهی تغییرات شرکت رویان ثمین برتر )سهامی خاص( به شماره ثبت 5557 و شناسه ملی 14006774220 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی مورخ 1397/09/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حسین همروان به شماره ملی 0652220320 و آقای امیر همروان 
به شماره ملی 0924036265 و آقای حسن همروان به شماره ملی0640683916 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب شدند. 2 - آقای امیر حسین پور به شماره ملی 0640247555 به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوذر خسروی بیرجند به شماره ملی 
0651911486 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 - روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )37۰3۰1(

آگهی تغییرات شرکت کانی آسان گستر سینا )سهامی خاص( به شماره ثبت 3527 و شناسه ملی 10360049445 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/08/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای لقمان نعمت به شماره ملی 2991927593 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای سید محمد نارمنجی به شماره ملی 0651696062 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم بهجت السادات نارمنجی به 
شماره ملی 0922277656 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سید بنیامین نارمنجی به شماره ملی 0922852189 به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره و شرکت کانی آرای سیرجان به شماره ثبت 1461 و شناسه ملی 10860538484 با نمایندگی آقای حسن نعمت به 
شماره ملی 2991474289 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای سید محمد نارمنجی به شماره ملی 
0651696062 به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید. 2 - کلیه اوراق تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته با امضای آقای 
سید محمد نارمنجی )مدیرعامل( و آقای لقمان نعمت )رئیس هئیت مدیره( و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای آقای 

سید محمد نارمنجی )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )37۰3۰4(

تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه سایبان عطوفت شرق جاودان در تاریخ 1397/10/16 به شماره ثبت 466 به شناسه ملی 14008058974 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 1-موضوع موسسه عبارتند از : طرح 
جامع اجرایی کاهش زنان آسیب دیده و توانمندسازی زنان ، تاسیس مهدهای کودک ، ایجاد خانه های کودکان و نوجوانان به منظور آموزش 
و پرورش ، حمایت های مادی و معنوی به صورت شبانه روزی ، خدمات رسانی و حمایت های اجتماعی ، فرهنگی ، مادی و معنوی به افراد 
آسیب دیده و یا در معرض آسیب اجتماعی از طریق طرح ها و برنامه ها برای آسیب دیدگان اجتماعی که شامل کودکان خیابانی و زنان و 
دختران خیابانی ، پایگاه خدمات اجتماعی ، خانه سالمت و بازپروری زنان ویژه ، حمایت مادی و معنوی و اجرای طرح ها و برنامه های خاص 
زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی و در معرض آسیب و خانواده آنان، حمایت های مالی و غیر مالی ، حمایت های اجتماعی و مددکاری و 
 ارائه خدمات به خانواده های نیازمند و زنان سرپرست خانوار و دختران خود پرست سازمان بهزیستی از طریق ایجاد کلینیک های مدد کاری
 و یا ارائه طرح ها و برنامه های مربوطه توانمند سازی خانواده های تحت پوشش بهزیستی از طریق اشتغال زایی یا گروه های همیار ، فعالیت 
در اجرای کلیه طرح ها و برنامه ها و برگزاری کارگاه ها ، همایش ها ، سمینارهای آموزشی در زمینه ازدواج ، اعتیاد، مهارت های زندگی ، 
آسیب های اجتماعی بستر سازی و ایجاد آمادگی شغلی برای افراد جامعه هدف از طریق فرصت های شغلی ، مشاوره شغلی و سایر روش های 
موجود در جامعه. به موجب مجوز 1199618286 تاریخ 1397/11/28 - مدیریت بهزیستی شهرستان بیرجند در این اداره به ثبت رسیده 
است. 2- مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، 
مدرس ، کوچه ش آیت اهلل مدرس8]ش تیمور پور3[ ، بلوار شهید آیت ا... مدرس ، پالک 96 ، اصغری ، طبقه اول کدپستی 9713683133 
4- اولین مدیران : خانم سپیده تقی پور با کد ملی 0651788765 به سمت رئیس هیئت مدیره و معصومه صالحی اسفهرود با کد ملی 
0652507271 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سمیرا ملکی با کد ملی 0653202784 به عنوان عضو هیئت مدیره و خزانه 
دار و آقای سید محمد هاشمی با کد ملی 0651761379 و آقای ابوالفضل ایروانی با کد ملی 0651826594 به عنوان اعضای علی البدل 
هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.  خانم سپیده تقی پور با کد ملی 0651788765 به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال 
انتخاب گردید. 5- دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر موسسه 
معتبر خواهد بود . 6- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 7- روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های موسسه انتخاب گردید. 
8-خانم زهرا نیکوکار به شماره ملی 0653198884به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه حبیبی به شماره ملی 0651933722به 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 )3711۵۰(

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری فرآیند نهبندان )سهامی خاص( به شماره ثبت 369 و شناسه ملی 10360019023 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس جدید 
استان خراسان جنوبی ، شهرستان نهبندان ، بخش مرکزی ، مسجد گلستان ، کوچه ))سرابندی(( ، کوچه قائم شرقی 17 ، پالک 7 ، طبقه 

همکف با کدپستی 9751844134 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 نهبندان )37۰3۰7(

آگهی تغییرات شرکت توان سیال بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 4838 و شناسه ملی 10360063453 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس جدید استان خراسان جنوبی ، 
شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، معصومیه پایین ، خیابان زاگرس ، کوچه زاگراس12]مسلم10[ ، پالک 14 ، طبقه همکف 

با کد پستی 9719733785 تغییر 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 )3712۹۸(

تاسیس شرکت کشاورزی و منابع طبیعی سبز آفرینان مرتع نوین )سهامی خاص( در تاریخ 1397/10/11 به شماره ثبت 5903 به شناسه 
 ملی 14008048630 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت :

ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری با سایر شرکت ها و ارگان های دولتی و همچنین فعالیت در راستای توسعه منابع طبیعی حفظ ، احیا، 
اصالح و بهره برداری اصولی و پایدار منابع طبیعی و محیط زیست در زمینه های جنگل، مرتع، بیابان، حوزه های آبخیز، مرتعداری، بیابان 
زدایی، فعالیت های آبخیز داری، جنگل کاری، جنگل داری، گسترش فضای سبز و پوشش گیاهی ، زراعت چوب ، گیاهان دارویی، پرورش 
دام و حشرات مفید، شیالت . مشاوره - مشارکت - طراحی - نظارت - اجرا - بهره برداری - احداث و مدیریت امور وابسته به محیط زیست 
به شرح زیر: الف- ارائه خدمات مدیریت و نیز انجام امور مشاوره و ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی در زمینه محیط زیست ب- برنامه ریزی، 
مطالعه، تهیه طرح، نظارت و هماهنگی در اجرای طرح های زیست محیطی ج- تهیه گزارشات و نقشه های اجرایی مربوط به امور زیست 
 محیطی از جمله مخازن آب ، شبکه های توزیع و تصفیه خانه های آب ، شبکه های جمع آوری خطوط انتقال و تصفیه خانه های فاضالب ، 
جمع آوری، تصفیه و مواد زائد جامد و مایع گازی، ارائه راهکار و دستورالعمل چگونگی بازیافت زباله و تهیه کمپوست خدمات مربوط به 
حوزه فعالیت آبرسانی از قبیل لوله کشی ، انتقال آب تحت فشار و کم فشار و در حوزه شهری روستایی و کشاورزی درصورت لزوم پس از 
 اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ،
 بخش مرکزی ، شهر بیرجند، سجادشهر ، خیابان مالک اشتر ، خیابان معراج ، پالک 16 ، طبقه همکف کدپستی 9718947185 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 
1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 16198/97/3 مورخ 1397/08/29 نزد بانک سپه شعبه میدان امام خمینی با کد 
1998 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره آقای سید حسن کاظمی به شماره ملی 0640026761 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال، آقای هادی کیانی به شماره ملی 0640098711 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، خانم حانیه خلیلی به شماره 
ملی 0640291171 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضای مشترک آقای هادی کیانی )رئیس هیئت مدیره( و خانم 
حانیه خلیلی )مدیر عامل( و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضای خانم حانیه خلیلی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان: آقای امین قلی زاده به شماره ملی 0640166237 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی، 
آقای محمد رضائی به شماره ملی 0652196421 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )3713۰۰(

آگهی تغییرات شرکت رویان ثمین برتر )سهامی خاص( به شماره ثبت 5557 و شناسه ملی 14006774220 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1397/09/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حسین همروان به شماره ملی 0652220320 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل و آقای امیر همروان به شماره ملی 0924036265 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن همروان به شماره ملی 
0640683916 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و 

سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای حسین همروان )مدیرعامل( به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )37۰3۰۵(

تاسیس شرکت معدن کاران زمرد کالشور طبس گلشن )سهامی خاص( در تاریخ 1397/08/22 به شماره ثبت 1316 به شناسه ملی 
 14007943126 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت :

استخراج و عمل آوری و صادرات زغال سنگ همچنین واردات دستگاه ها و مواد اولیه و صادرات انواع محصوالت و تولیدات زغال سنگ 
داخل کشور، انجام کلیه امور بازرگانی، ترخیص کاال از گمرکات، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و 
موسسات اعتباری جهت شرکت، شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی، خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از 
اخذ مجوزهای الزم، اخذ نمایندگی داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به شرکت های داخلی و خارجی در رابطه با موضوع شرکت پس 
از اخذ مجوزهای الزم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
 : استان خراسان جنوبی - شهرستان طبس - بخش مرکزی - شهر طبس-محله امامت - خیابان پروفسور حسابی1-بلوار شهدا-پالک 0

 طبقه همکف- کدپستی 9791754811 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 
10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 844 مورخ 1397/07/07 
نزد بانک ملت شعبه طبس با کد 5375 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره آقای بین وانگ به شماره فراگیر 115486714 به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای یونگ دینگ به شماره فراگیر 91818260 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، 
خانم لینگ نا یانگ به شماره فراگیر 94616281 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و سایر نامه های اداری 
و عادی با امضای آقای یونگ دینگ )رئیس هیئت مدیره( یا خانم لینگ نا یانگ )مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت 
دارای اعتبار است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان: آقای عارف بشری به شماره ملی 0839919980 به سمت بازرس علی 
البدل به مدت یک سال مالی آقای شیچائو ما به شماره ملی 98743974 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار 
آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )3733۹۹(

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی و تاسیسات اژدر خراسان )سهامی خاص( به شماره ثبت 343 و شناسه ملی 10360013883 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/10/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمدحسین مقدم به 
شماره ملی 0651752231 و خانم فرنگیز فرح نژاد به شماره ملی 0651791138 و آقای حجت زربان به شماره ملی0651723884و 
آقای سعید مقدم به شماره ملی0651913111 و آقای حسین ژرمنیان به شماره ملی 0651792029 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2- آقای محمد محمودآبادی به شماره ملی0653283891 به عنوان بازرس اصلی وآقای سید حمید 
شواکندی به شماره ملی3621574204به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 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 )37۵14۰(

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی و تاسیسات اژدر خراسان )سهامی خاص( به شماره ثبت 343 و شناسه ملی 10360013883 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمدحسین مقدم به شماره ملی 0651752231 
به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وخانم فرنگیز فرح نژاد به شماره ملی 0651791138 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای 
سعید مقدم به شماره ملی0651913111به سمت منشی هیئت مدیره وآقای حسین ژرمنیان به شماره ملی 0651792029به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره و آقای حجت زربان به شماره ملی0651723884 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند 
2- کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای آقای محمدحسین مقدم 

مدیرعامل به همراه مهرشرکت معتبرخواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )37۵743(

آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی )سهامی خاص( به شماره ثبت 2480 و شناسه ملی 
10360041832 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/07 و مجوز شماره 24225 مورخ 1397/09/14 سازمان خصوصی 
سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی ثبت شده به شماره 
81046 با شناسه ملی 10101257100 با نمایندگی آقای هاشم ولی پور مطلق با کد ملی 0651761883 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی ثبت شده به شماره1816 با شناسه ملی 10360035316 با نمایندگی 
آقای جواد غریبی با کد ملی 0652382630 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اتحادیه شرکت های سهامی زراعی و تعاونی تولید استان 
خراسان جنوبی ثبت شده به شماره 603 با شناسه ملی 10360020813 با نمایندگی آقای علیرضا نیکوکار با کد ملی 0652235883به 
سمت منشی هیئت مدیره و اتحادیه شرکت های تعاونی عشایری سامان ثبت شده به شماره 1902 با شناسه ملی 10360036199 با 
نمایندگی آقای حسن شهسواری با کد ملی 0859559981و اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران ماکیان شرق ثبت شده به 
شماره 1917 با شناسه ملی 10360036340با نمایندگی آقای علی عسکری با کد ملی0651923670به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 2 - آقای حامد نخعی با کد ملی 0653181876 به سمت مدیرعامل شرکت تا 
پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. 3 - کلیه چک ها، اسناد و اوراق مالی، اعتباری، معامالتی، تجاری و تعهدآور با امضای ثابت 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر صندوق معتبر 

خواهد بود. سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر صندوق معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )3761۵۹(

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر     شهرام  مداحی ۳۶47  ۳۶۳  ۰915

حمل تخصصی اثاثیه منزل 
با کادری مجرب و ماهر

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

جویندگان شغـل دائم
فروش دفتر پیشخوان خدمات دولت
با تمام امکانات ،آماده بهره برداری

پاسـداران
روبروی شعبه تامین اجتماعی
۰9155۶14۳2۰ - چمنـی
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عملیاتاحداثپروژهمسکنخیرسازمعلوالننهبندانآغازمیشود

تسنیم- رئیس اداره بهزیستی نهبندان از جذب ۸۰ درصدی اعتبارات اشتغال بهزیستی خبر داد و گفت: عملیات ساخت پروژه مسکن خیرساز معلوالن نهبندانی ویژه خانواده های دارای دو معلول که 
از سال 95 به دلیل مشکالتی غیر فعال شده بود در مرحله تشکیل پرونده وام قرار دارد و عملیات ساخت آن تا پایان سال آغاز می شود. تاجری افزود: سهمیه مددجویان این شهرستان برای پرداخت 
پای کمک هزینه ساخت مسکن 12 نفر اعالم شده و تاکنون به سه نفر بیش از 19۰ میلیون ریال کمک هزینه ساخت مسکن پرداخت شده و بقیه در انتظار تامین اعتبار توسط بهزیستی کشور هستند. دادیم همیشه  نشان  ایران  ملت  ما  آوا،  سالم 

با حضورمان مشت محکمی بر  انقالب هستیم و 
دهان استکبار جهانی می زنیم، فقط کاش مسئوالن 
هم قدر این مردم را بدانند و در خدمت رسانی همت 

بیشتری بگذارند و خلوص نیت نشان دهند. 
937...5۸۸

حضور چشمگیر مردم در راهپیمایی باشکوه 22بهمن 
ستودنی بود ولی صد حیف که این اجتماع درمیدان 
قدس به چشم نمی آمد وحتی صدای سخنران شنیده 
نمی شد، واقعا چرا زمینهای پادگان چند ساله افتاده 
دراختیار شهرداری نمی گذارند، در محوطه وسیع و 
جایگاه صبحگاه آن مرکز که سال ها حتی مراسم 
تاسوعا در اونجا برگزار می شد این اجتماعات کم نظیر 
برپا شود. شنیده می شود این زمینها متعلق به دولت و 
در اختیار مسکن وشهرسازی است و میخواهند ازش 
پول دربیاورند ومسکونی وتجاری بفروشند. باید پرسید 
مردم کجا دیده می شوند آیا اینجا که گلوگاه شهر است 
سزاوار است به مسکونی تبدیل شود. باید پرسید در 
زمان رژیم پهلوی حکمرانان زمینها را بنامشان کردند 
بعد انقالب هم همان زمینها را بنیادمستضعفان به 
باالترین قیمت مزایده به مردم می فروشد. این زمین 
های پادگان هم گویا همان سرنوشت را دارد، چرا 
نماینده ولی فقیه در استان، نماینده مردم در شوری 
اسالمی، استاندار خراسان جنوبی ، فرماندار و اعضای 
شوری شهر وسایر مسئوالن و معتمدین به این موضوع 
واکنش نشان نمی دهند؟! باور کنید آیندگان وتاریخ 
در مورد مسئوالن قضاوت خواهند کرد ومسئوالن را 
با رژیم گذشته مقایسه خواهند نمود حال که عنایت 
پروردگاربه جهت انتقال پادگان به خارج شهر نصیب 
مردم شده شمارا به خدا قسم این زمین را برای پارک 
وامکانات عمومی در اختیار همه مردم قرار دهید وفقط 
به فکر درآمد نباشید. آیا این مردم که بعد چهل سال 
درمراسم راهمیمایی این چنین پای نظام هستن ارزش 
ندارند مکانی برای تنفس شهر در اختیارشان قرار گیرد؟
ارسالی به تلگرام آوا

سخنان دبیرکل حزب ا... لبنان به مناسبت چهلمین 
سالگرد انقالب اسالمی ایران جای تشکر و امتنان دارد 
کاش حداقل یک نفر پیدا می شد تا دستاوردهای چهل 
ساله را برای قشر جوان چنین مستند و مبسوط بیان 

نماید خداوند این مرد بزرگ را حفظ کند.
915...۰11

با عرض سالم خدمت مسئوالن شهرداری بیرجند 
پارسال تمامی کوچه های خیابان حر مهرشهر رو 
جدول کشی کردند اما حر 11 را فراموش کردند وقتی 
باران می آید داخل کوچه یک استخر آب درست می 
شود لطفا مشکل این کوچه رو حل کنید اصال رفت و 

آمد امکان پذیر نیست. با تشکر
915...151

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 راهپیمایی »۴۰ سال ایستادگی و صالبت«   ۲۲ بهمن در خراسان جنوبی

مردم کویرنشین خراسان جنوبی شیعه وسنی آمدند تا زمستان 
را برای دشمن داغ کنند و با حضور پرشور خود گل کاشتند و به 
 دشمن به ویژه آمریکا کارت قرمز نشان دهند. به گزارش تسنیم ،

 مردم بصیر و شهیدپرور استان خراسان جنوبی ، همگام با دیگر 
هموطنان، از ساعات ابتدایی صبح دیروز با حضور در مراسم 
راهپیمایی 22 بهمن، یک بار دیگر حمایت و پشتیبانی خود از 
انقالب اسالمی و آرمان های  امام ورهبری به نمایش گذاشتند. 
راهپیمایی 22 بهمن، در چله انقالب اسالمی در خراسان جنوبی 
در مسیرهای منتهی به میدان شهدا بیرجند آغاز شد و مردم 
انقالبی و والیتمدار بیرجند به سمت میدان قدس ، میعادگاه 
مراسم این روز حرکت کردند. راهپیمایان بیرجندی با مشت های 
گره کرده و فریادهای ا... اکبر یاد شهدای انقالب اسالمی، جنگ 
تحمیلی و مدافع حرم را گرامی داشته و یک بار دیگر اتحاد و 

همبستگی خود را به رخ جهانیان کشیدند.
امسال شکوه عظمت  و حضور با صالبت مردم والیتمدار 
بیرجند و شهرهای مختلف  خراسان جنوبی حکایت از وفاداری 
و پشتیبانی بیش از گذشته از آرمان های امام ، شهدا ورهبری 
داشت.22 بهمن، یادآور تجلی حکومت ا... در روی زمین، روزی 
که برنده ترین سالح معنوی، یعنی  ایمان ، پیروزی آفرید  و 
مردم انقالبی ایران چهل سالگی بهار پیروزی انقالب شان را 
 به نظاره نشسته اند و با حضور پرشورشان بار دیگر به دنیا ثابت 
کردند آرمان های امام و شهیدان انقالب اسالمی همچنان زنده 
است و دشمنی دشمنان کینه توز انقالب با همه فشارهایی که 
برای از میدان به در بردن این ملت وارد می کنند اثری بر ایمان 
استوارشان ندارد. ملتی که چهل سال قهرمانانه روزهای سخت 
جنگ تحمیلی، شرایط دشوار تحریم های اقتصادی و سیاسی را 
پشت سر گذاشته و دست آخر دشمن را مقابل خواسته های به 

حق خود به زانو در آورده اند.
مردم استان خراسان جنوبی شیعه، سنی، زن مرد، پیر و جوان با 
مشت های گره کرده پشت نماینده ولی فقیه در استان از همان 
ساعات آغاز راهپیمایی حضور به هم رسانده تا زمستان امسال را 
با حضورشان داغ کنند، آری مردم خراسان جنوبی روز گذشته گل 
کاشتند و با حضور پرشور و شعارهای خود کارت قرمز به ترامپ و 

همه آنهایی که چشم شان به آن سوی مرزها است دادند.

حضورهرایرانیتیریبرقلبدشمن
تمامی  در  تاکنون  کرد:  اظهار  بیرجندی  از شهروندان  یکی 

راهپیمایی ها حضور یافتم زیرا اگر در راهپیمایی ها   شرکت نکنیم 
جای سوال است. مرادی با بیان اینکه وظیفه هر ایرانی مسلمان 
و غیر مسلمان این است در راهپیمایی شرکت کند، افزود: امسال 
سال ویژه ای داریم دشمنان داخلی و غیره وابسته تالش شان 

این است مردم را نسبت به نظام و انقالب بدبین کنند اما کور 
خوانده اند زیرا مردم ما هوشیار و بیدارتر از آن هستند که دشمن 
بتواند خواب های آشفته خود را برای این مردم تعبیر کند و حضور 

هر شهروند در راهپیمایی تیری بر قلب آمریکا واسرائیل است.

همچنانپشتانقالبمانایستادهایم
اسماعیلی با بیان اینکه تا چشم کار می کند حضور جمعیت مردم 

است، گفت: دشمنان در حالی که تبلیغات زیادی صورت داده 
تا بگویند مردم ایران از نظام اسالمی خسته شده اند و سعی 
می کنند القا کنند قشر جوان و انقالب ندیده کشور عالقه ای 

به انقالب ندارند اما با دیدن این حضور تماشایی به ویژه این 
حضور مردمی که بیشتر آن را جوانان انقالب ندیده و جنگ نرفته 
تشکیل می دهند، نشان داد که ما همچنان پشت انقالب مان 

ایستاده ایم و به عشق رهبری پا در رکابیم.

حنایآمریکارنگیندارد
علی آبادی دانش آموز بیرجندی با بیان این که دشمن در 
تمام این 4۰ سال بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران تمام 

امکاناتش را به میدان آورده تا نگذارد این موج عظیم مردم 
به سرانجام برسد، گفت:گرچه من و دیگر  ساالری دینی 
اما  ایم  ندیده  را  انقالب و جنگ  آموزان سال های  دانش 
با افتخار در کنار دیگر اقشار جامعه حضور به هم می رسانیم 
ما  ندارد  رنگی  برایمان  دیگر  تو  حنای  آمریکا  بگوییم  تا 
 پایبند انقالب و رهبری تا آخرین قطره خون ایستاده ایم. 
محبی، جوان ورزشکار با بیان این که به تمام دنیا ثابت می 
کنیم با وجود همه مشکالتی که گریبانگیر ماست اما پای 
اصل انقالب، پای اهداف اصلی محکم تر از گذشته ایستاده 
ایم و افزود: اگر کمبودی هست باید برای رفع آن همه با هم 
تالش کنیم اما در راهپیمایی 22 بهمن همه در کنار هم حتی 

با شکوه تر از سال های گذشته حضور پیدا می کنیم.

حماسهایدیگرازحضورملتدرتاریخثبتشد
اکبری یکی از بانوان بیرجندی نیز اظهارکرد: دشمن بعد 
از این همه سال دست از دشمنی برنداشته است. ضروری 
است که مردم اعتقاد و ایمان شان را به انقالب اسالمی 
همچنان به رخ دشمن بکشند تا با این کار در واقع دشمن 
را ناامید کنند. به گفته وی ملت ایران حماسه ای دیگر در 

تاریخ انقالب حک کردند.
در  پا  یک  و  عصا  با  که  حالی  در  تحمیلی  جنگ  جانباز 
اسالمی  انقالب  کرد:  عنوان  داشت،   حضور  راهپیمایی 
ایران از مردمی ترین انقالب های قرن بوده است و افزود: 
وجه مشخص انقالب ما حضور میلیونی مردم و اعتماد آن 

ها به رهبری امام )ره( بود. 
مردم  اینکه  بیان  با  بیرجندی  روحانیون  از  یکی 
این  با  مردم  کرد:  اظهار  هستند،  حضور  به  عالقه مند 
حضور  با شکوه خود به کسانی که داخل حاکم هستند 
می گویند؛ اگر 4۰ سال پیش مقابل حکومت ایستادیم 
یعنی  ایم  ایستاده  میدان  در  بروید  اگر خالف  نیز  االن 
نباید کسی سوء استفاده کند و بگوید مردم از ما حمایت 
انتقاد  که  این  بیان  با  صائب  االسالم  حجت  می کنند. 
بسیاری به مسئوالن وارد است، ادامه داد: باید مسئوالن 
این حضور را هشدار و خطری برای خود دانسته و بدانند 
آن جمله ای که امام )ره( فرمود، اگر ما حاکمان نظام 
جمهوری اسالمی ایران مسیر را غلط برویم 22 بهمن 

دیگری می شود که نه تو مانی و نه من مصداق دارد.
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موفقیت و انرژی

شک و تردید

خوش بین باشید

انسان تمایل دارد به چیزهای منفی که در زندگی 
از  می بیند توجه کند. اطالعات مثبت خیلی زود 
اطالعات  و  تجربیات  اما  می شوند،  محو  ذهن 
این  می مانند.  باقی  ذهن  در  ها  مدت  تا  منفی 
منفی گرایی می تواند اعتماد به نفس فرد را نابود 
کند و حتی منجر به افسردگی شود. اگر به این 
افکار منفی جوالن دهید، تمام جوانب زندگی تان 

را تحت تاثیر قرار خواهند داد.
به ازای هر فکر یا حادثه منفی، پنج فکر مثبت 
برای جبران پیدا کنید به هر حادثه یا تصور مثبتی 
و  بد  احساسات  کنید.  فکر  ثانیه   20 کم  دست 
خوب تان را بشناسید. افکار منفی تان را سرکوب 

نکنید، در افکار منفی تان غرق نشوید.

بر تردیدهایی که نسبت 
به خود دارید غلبه کنید

عدم اطمینان به خود باعث می شود همیشه قربانی 
زندگی تان  نتوانید چالش های  و  باشید  ذهن خود 
را تحمل کنید. بنابراین به دیگران اجازه می دهید 
مسیر و امور زندگی تان را به شما دیکته کنند و به 
جای شما تصمیم بگیرند. اما واقعیت این است تنها 

کسی که مانع شماست خودتان هستید.
برای غلبه بر شک و تردیدها نسبت به خودتان، 
هر  انجام  با  و  باشید  خودتان  دوست  بهترین 
را  زندگی تان  کنترل  است  الزم  که  کاری 
سر  چه  هر  با  مواجهه  برای  بگیرد.  دست  در 
به  نسبت  تردید  بدون  می گیرد،  قرار  تان  راه 

توانمندی های تان، آماده و مجهز باشید.
با  و  نکنید  شناسایی  را  ترس های تان  ابتدا  اگر 
آنها روبرو نشوید نمی توانید اعتماد به نفس تان را 
تقویت کنید. ترس های ما توسط هیجانات و افکار 
ما تغذیه و هدایت می شوند و ریشه در چیزهایی 
و  انکار کردن  نیستیم.  آنها راحت  با  ما  دارند که 
نادیده گرفتن چیزی که شما را می ترساند کمکی 

به عبور از آنها نخواهد کرد.
آنها  به  باید  ترس های تان  بر  غلبه  برای  پس 
را  ترس های تان  منبع  اول  شوید.  نزدیک تر 
شناسایی کنید و سپس رویکرد مناسب هر کدام 
را در پیش بگیرید. تقویت اعتماد به نفس به زمان 
و پیگیری نیاز دارد. عمل کردن به توصیه هایی که 
ارائه دادیم کمک تان می کند بهتر تصمیم بگیرید، 
توانایی های تان را بشناسید و مسیر زندگی تان را با 
موفقیت جلو بروید. اعتماد به نفس هم در زندگی 
شخصی و هم در زندگی اجتماعی و حرفه ای، شرط 

الزم کامیابی است.

کنترل اصالت فرآورده های 
سالمت محور از طریق نرم افزار موبایل

تک تی  افزار  نرم  نصب  و  دریافت  از  استفاده   با 
با توجه به نوع سیستم عامل گوشی و دانلود  از طریق  
کافه بازار ، اپ استور و گوگل پلی و.. می توانید به 

اصالت فرآورده و کاتالوگ الکترونیکی دارو و تجهیزات 
و ملزومات پزشکی - دارویی ، فرآورده های طبیعی 
گیاهی و مکمل های غذایی - دارویی،  محصوالت 
آرایشی و بهداشتی و سایر فرآورده های سالمت محور 
دسترسی یابید. مرکز اطالع رسانی کمیته مبارزه با قاچاق 

کاال معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

راز جواني کشف شد!
 باید دوچرخه بخرید

نه پر کردن یخچال تان از سبزیجات و نه ترك کردن 
سیگار، هیچ کدام نمي تواند به اندازه انتخاب دوچرخه 
به عنوان وسیله نقلیه باعث جوان ماندن شما شود.

محققان بر این باورند که دوچرخه سواري، بیشتر از هر 
ورزشي مي تواند جواني تان را ماندگار کند و از جسم 
شما در گذر زمان محافظت کند. محققان مي گویند 
عضالت دوچرخه سوارها حتي در دوره میانسالي مثل 
عضالت جوان هاست و این ورزش مي تواند نه تنها 

بدن، بلکه ذهن شما را هم جوان نگه دارد.

خطر فلج شدن صورت 
در کمين شماست

جدي  خطر  این  مراقب  هستید،  میگرن  دچار  اگر 
باشید! احتمال اینکه به فلج صورت دچار شوید، دو 
برابر دیگران است. این اختالل موقتي سیستم عصبي، 

در میان میگرني ها شایع تر است و گذشته از این، شما 
بیشتر از دیگران در معرض دچار شدن به پارکینسون، 
و  فشارخون  کمردرد،  بینایي،  و  شنوایي  مشکالت 
مشکالت گوارشي هستید. متاسفانه بیماري که هنوز 
علتش کشف نشده، مي تواند شما را با این همه مشکل 

دست به گریبان کند.

فقط آنچه می خورید
 یا نمی خورید مهم نيست

زمان غذا خوردن و عادت های تغذیه ای تان می توانند 
تاثیر منفی بر خلق و خوی تان بگذارند. مثال پایین 
بودن قند خون به دلیل دیر غذا خوردن می تواند شما را 

عصبانی و مضطرب کند. نکته  ساده ای که اغلب افراد 
فراموش می کنند، منظم غذا خوردن است. اگر مشکل 
اضطراب پایین بودن قند خون تان است، وعده های 
کوچک تر اما مکررتر در طول روز بخورید. رژیم های 
غذایی بسیار کم کربوهیدرات نیز می توانند برای شما 

که اغلب مضطربید مضر باشند. 

در مصرف سرکه سيب 
 زیاده روی نکنيد

دلیل  است  مفید  برای تان  سیب  سرکه  که  این 
باشد.  بهتر  بیشتر مصرف کنید  نمی شود هر چه 
در مصرف سرکه سیب نیز درست مانند هر چیز 

دیگری باید اعتدال را رعایت کنید.اگر تازه شروع 
به خوردن سرکه سیب کرده اید باید با مقدار کمی 
واکنش  می کند  کمک تان  کار  این  کنید.  شروع 
بدن تان را نسبت به آن بسنجید. اگر سرکه سیب، 
سوزش  احساس  یا  می کند  ناراحت  را  معده تان 

معده می کنید، از مقدار مصرفی تان کم کنید.

پا قلب دوم انسان است و باید افراد در حفظ و نگهداري از این عضو نهایت تالش خود را انجام دهند و آگاهي هاي الزم را 
براي مراقبت از آن درنظر داشته باشند. با استفاده از کفي مغناطیسي کفش هاي خود مي توانید در حفظ سالمت این عضو 
کوشا باشید. این کفي  ها سبب رفع خستگي پاها و ایجاد لذت هنگام پیاده روي هاي طوالني مي شوند. این نوع کفي ها 
با ایجاد تهویه مانع از بوي عرق شده و باعث مي شوند بوي نامطبوعي از پاهاي تان متساعد نشود. براساس تحقیقات و 
مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران رابطه ویژه اي بین سطح پا و دیگر اعضاي بدن وجود دارد که با ایجاد فشار و 
جذب انرژي صحیح در نقاط خاص مي توان بر اعضای دیگر تاثیر به سزایي ایجاد کرد. این کفي با تعبیه آهن ربا در نقاط 
خاص کفي و با توزیع متعادل و صحیح انرژي مغناطیسي، باعث تاثیرگذاري بر اعضای مرتبط و درنتیجه احساس راحتي 

و رفع خستگي پاها و متعاقبا کل بدن مي شود. 

براي شستن لباس هاي ظریف یک دغدغه خاطر همیشه وجود دارد. خیلي از افراد با انداختن این نوع لباس ها 
داخل ماشین لباسشویي خیال خود را راحت مي کنند؛ در حالي که بهتر است لباس هاي ظریف جدا از لباس هاي 
دیگر شسته شوند. کیسه محافظ لباس ظریف در لباسشویي و خشک کن مي تواند نقش کاربردي داشته باشد 

به خصوص که این کیسه به در وصل شده و جدا از لباس هاي دیگر شسته مي شود. 
به بیان دیگر مي توان گفت با یک تیر دو نشان زده اید، هم لباس زیرتان بدون دردسر شسته شده و هم 
نکات بهداشتي را رعایت کرده اید. همچنین این کیسه براي سایر لباس ها و وسایل از جمله کفش و کاله، 
لباس شب و تمامي لباس هاي ظریف مناسب است. این محصول را مي توانید با قیمت 7هزار تومان از 

فروشگاه هاي لوازم منزل تهیه کنید. 

کیسه  محافظ براي لباس هاي ظریفمراقب قلب دوم تان باشید

اگر دنبال روشی مناسب برای مطالعه کتب درسی هستید 
این مطلب را بخوانید و با استفاده از این روش هایی که ما 
معرفی می کنیم مطالب بیشتری را در ذهن تان نگه دارید 
و در امتحانات موفق تر از قبل شوید. البته شرط اول مطالعه 
خوب و با دقت هست که باعث می شود بهتر و بیشتر در 

ذهن مان بماند، در ادامه مطلب همراه ما باشید.
1. برای خودتان راهنما بگذارید: در واقع یک سر تیتر از 

مطالبی که باید یادتان بماند.
2.برای مطالعه کمک بگیرید: هر چیزی که یاد ندارید را 
حتما یاد بگیرید به کالس های رفع ایراد بروید و نگذارید 

مشکل حل نشده ای برایتان بماند.
3. رفع ایراد قبل از امتحان: با هم کالسی هایتان راجع به  
مفاهیم کلیدی و موضوعاتی که امکان سؤال دارد صحبت 

کرد و تبادل نظر کنید.
ورزش  خواندن  به  کردن  شروع  از  قبل  کنید:  ورزش   .4
کنید، چون ثابت شده که ورزش می تواند حافظه و قدرت 

مغز شما را  افزایش دهد و عملکرد بهتری داشته باشید.
5. با صدای بلند بخوانید: اگرچه ممکن با این کار بقیه فکر 
کنند که شما  دیوانه شدید اما بعد تعجب می کنید از اینکه 
توانستید مطالب بیشتری را در ذهن تان  نگه دارید نسبت 

به اینکه آرام یا فقط با چشم هایتان آن را خوانده اید.
6.استراحت کنید: شما نمی توانید بدون وقفه و به صورت 
بهتر  پس  کنید  ذخیره  و  درك  را   مطالب  همه  همزمان 
است یک استراحت کوچک مثل خوردن یک فنجان چای 

یا گوش دادن به موسیقی بی کالم داشته باشید.
شب  در  کافی  و  خوب  خواب  داشتن  بخوابید:  7.خوب 
امتحان می تواند به شما کمک کند تا تمرکز کافی داشته 
باشید و استرس کم شود، اینکه می گویند شب امتحان 
تا صبح بیدار بمانید این روش کامال نادرست هست و ما 

به شما  توصیه نمی کنیم.

روش های مطالعه  موثر برای محصالن

آیه روز

ای مردم نعمت  خدا را بر خود یاد کنید آیا غیر از خدا آفریدگاری است که شما را از آسمان و زمین 
روزی دهد خدایی جز او نیست پس چگونه ]از حق[ انحراف می  یابید. )سوره فاطر/ آیه 3( 

سخن روز

به زندگی فکر کن! ولی برای آن غصه نخور،  دیدن حقیقت است؛ولی درست دیدن،فضیلت 
مهربان باش و دوست بدار وعاشق باش.شاید فردایی نباشد شاید فردایی باشد اما عزیزی نباشد.
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                        ۴۲۸۵

و  طراحی  اش  وظیفه   -1 افقی: 
تنظیم امور برای آینده است - شیره 
شده  جوشانده  که  خرما  یا  انگور 
برای  مارکی   - تبار  و  قبیله   -2
وسایل الکتریکی - گیره کنار آتش! 
3- برگزیده - جزئی از چرخ خیاطی 
- پدر ترك 4- میوه تلفنی - کرانه و 
ساحل دریا - همدم و مونس 5- نت 
برداری -  مهمترین جایزه سینمایی 
دنیا 6- نفی عرب - سرخ شده روی 
آتش - جوی خون 7- پهلوان و دلیر 
- ساقه و بدنه درخت - تکرار یک 
حرف - حاکم و سلطان 8- شکوه 
و جالل - گوسفند جنگلی- قراول 
چماغ به دست 9- مرکز اتریش - 
اشاره به دور- گروه مردم - ورزشی 
تفریحی چمنی 10- پایتخت فراری 
از  بخشی   - روشنایی  و  فروغ   -
دست 11- به وجود آوردن وسایل 
جدید - به انجام رساندن - دعا و 
مناجات 12- ظرف آب نوشیدن- بر 
هر دردی دواست - تازی 13- واحد 
شمارش حیوانات - مراقب - فوق 
14- جانوری با پوست نرم و لطیف 
- دیدنی قابل روئیت - قطعیت 15- 
مشهور و نامدار - رسمی زیبا برای 

شروع زندگی دختر و پسر

عمودی: 1- از حواس پنجگانه - 
سطحی و ظاهری - درس کشیدنی 
2- فضای خالی از هوا - از خانواده 
فرش - پرفروغ و درخشان 3- فنا 
و  سهل   - پا  از  قسمتی   - شده 
خرس   - نشانه    -4 شده  اسان 
چهره  و  رخ   - آب  کوزه   - فلکی 
5- گچ خیاطان - پر پرنده - صدای 
تپیدن قلب 6- نوشته ها - به نیکی 
شجاعت   -7 کردن  یاد  کسی  از 
و دالوری - جنس مذکر - گوهر 
از   -8 آتشین  رنگ   - گرانقیمت 
بی  جویی  عیب   - پیامبر  یاران 
مورد - امیر و فرمانروا 9- همان زالو 
که برای مداوای انسان خون وی را 

می مکد - صد متر مربع - ویتامین 
از   -10 جلو  تیز  دندان   - جدولی 
حیوانی   - کرمان  استان  شهرهای 
شبیه سوسمار  11- همدلی و تعاون 
- مقنی حفر می کند - هواپیمای 
عجول! 12- هنگام تعجب بر زبان 
قبیله  رئیس   - شود  می  جاری 
سبزی  سر  مایه   - باوفا  حیوان   -
درخت 13- غوطه ور در آب - میوه 
نارس - کشاورزان و دامداران تحت 
سرپرستی یک مالك 14- ناقص و 
دم بریده - مشفق و دلسوز - مته 
برقی 15- مواظب باشید خیلی تیز 
است! - محبوب و معشوق - محل 
نگهداری وسایل غیر ضروری منزل

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

1234567891۰1112131415
کلپسمشناویدسا1
لواسیمیمرلزید2
الارایناخاباب3
سالکهمشیامرس4
یسارهاتفندیس5
کینسارهیماسا6
اتکیاوتفبتکم7
برناتسدرازهیر8
نیقیکمرایتبت9
فیهرفوبرااوس1۰
شالالکیسردمن11
روایرشاواسنا12
لالدتساشاعمار13
رمهارکیپینامی14
دیبایرازابلیو15

ایزوگام و قيرگونی 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 یک شاگرد نوجوان جهت کار 
در مغازه میوه و تره بار نیازمندیم.

09157612186

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، کناف 

و ... با قیمت مناسب    09156633230- برگی

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفيف 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( 

الستيک 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  شفيعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

کليه لوازم دست دوم شما را خریداریم
 با یک تماس اختالف قيمت را تجربه کنيد. 

۰915   ۰56   21۰۰  

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

در فروشگاه لوازم  یدکی خودرو 
به یک همکار و شراکت در کار 
نیازمندیم.  09158254172

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مين

تض
د 

رص
1 د

۰۰ ) مدرن برتر(

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

پارادایسکلمبوس
14:3020شروع سانس

تخت گازقانون مورفی
18:1521:3016:15شروع سانس

کار خوب اتفاقی نيست

حمـل بار، اثاثيه ، جهيـزیه
 و انواع مبلمـان

 با ایسوزو 5/5 و 6/5 متر
به تمام نقاط کشور به همراه کارگر و 

بارچين ماهر )مخصوص اثاثيه(
1۰۰ درصد تضمينی

اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

به چند راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس نیازمندیم. 

09153617615

شرکت بازرگانی وزین تجارت مشاهير
 نماینده انحصاری و مستقیم توزیع محصوالت پارس حیات 

)مولفیکس، تنو، ببم، پاپیا، مولپد و نلکس( در شرق کشور جهت تکمیل الین 
فروش خود نیاز به تعدادی ویزیتور با سابقه ، با ظاهری آراسته و فن بیان 

قوی دارد.
افراد واجد شرایط با رزومه کاری به صورت حضوری به دفتر شرکت واقع در 

شهرک صنعتی بیرجند، بلوار نوآوران 2، بازرگانی وزین تجارت مشاهیر 
و یا با شماره 05632255698 از ساعت 9 الی 15 تماس حاصل نمایند.

کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، 
برنج، آلومینیوم و ... شما را با 

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
۰9۰3624۰644

صنایع ریخته گری بيرجند ذوب

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان در زمینه بانکی 
باحقوق باالی یک میلیون تومان نیازمندیم
 32236199- 32213735  / طالقانی 2
ساختمان آلما،طبقه دوم ، واحد 203و 204

رنـگ آميـزی کنـاف 
و ساختمـان

 09155610111- رحیمی

سيم کشی ساختمان
 )با قيمت مناسب متری 6۰/۰۰۰  ریال(

نصب و تعمير آیفون )صوتی و تصویری(
تعمير لوازم برقی، تلویزیون و ...

  ۰9159598392 - رمضانی

قسطـی
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وزیر اطالعات در بیرجند:

سامانه بارشی در خراسان جنوبی فعال می شود

ایرنا - کارشناس اداره کل هواشناسی گفت: با تقویت امواج ناپایدار بارش باران از عصر دوشنبه در استان آغاز شده که تداوم آن با بارش برف در روزهای آتی خواهد بود. نخعی اظهار کرد: وزش 
باد شدید همراه با گرد و خاک و کاهش دید افقی، رگبار شدید و رعد و برق و با توجه به حجم بارش ها وقوع روان آب و آبگرفتگی معابر عمومی تا اوایل روز چهارشنبه پیش بینی می شود. 

وی افزود: با توجه به کاهش محسوس دما از روز سه  شنبه برای مناطق کوهستانی و سردسیر و گردنه ها به ویژه امشب تا روز چهارشنبه بارش برف و تشکیل مه نیز قابل پیش بینی است.

در  اسالمی  ایران  امروز  گفت:  اطالعات  وزیر 
اقتدار برخوردار است  دنیا از عظمت، قدرت و 
و دشمنان در مقابل این اقتدار مات و مبهوت 
هستند. به گزارش ایرنا، حجت االسالم سید 
محمود علوی روز گذشته در پایان راهپیمایی 
22 بهمن در میدان قدس شهر بیرجند عنوان 
کرد: امروز ملل مسلمان و مردم مستضعف لبنان، 
سوریه، عراق، بحرین و دیگر نقاط جهان چشم 
به ایران دوخته اند چرا که تنها کشوری که به 
عزت انسان ها فکر می کند ایران اسالمی به 

برکت وجود رهبری فرزانه است.
وی گفت:  ایران اسالمی چهلمین سال پیروزی 
انقالب را باشکوه تر برگزار کرد و یقینا با این 
حضور پرشور مردم، پیام خود را به دوستان و 

دشمنان سراسر دنیا خواهد رساند. 
اینکه حضور مردم  با تاکید بر  وزیر اطالعات 
جوانه های امید را در دل دوستان انقالب شکوفا 
می کند، افزود: این حضور دوستان را نسبت به 
تداوم انقالب دلگرم می کند و گرد یاس بر چهره 
دشمنان و در راس آنها ترامپ ذلیل خواهد پاشید. 
وی ادامه داد: با داشتن نعمت مبارکی همچون 
والیت، رهبری هوشمند، شجاع و مردمی مقاوم، 
صبور و همیشه حاضر در صحنه این انقالب مسیر 

خود را دنبال خواهد کرد تا پرچم آن به دست 
صاحب اصلی سپرده شود. علوی یکی از علت 
مردم  را حضور  اسالمی  انقالب  پیروزی  های 
عنوان و گفت: همواره حضور مردم در صحنه، 

توطئه های دشمن را در هم شکسته است. 

انقالب اسالمی فرهنگ امامت را
احیا کرد

وی ادامه داد: انقالب اسالمی ایران الگویی از 
مکتب فاطمی و ثمره اشک های دیدگان فاطمه 
زهرا )س( است چرا که انقالب اسالمی فرهنگ 

امامت را به وسیله فرزند فاطمه احیا کرد.
وزیر اطالعات گفت: همزمانی ایام فاطمیه و 
فجر انقالب اسالمی معنادار است چرا که انقالب 
اسالمی در ادامه حرکت و ثمره نهضت فاطمه 
زهرا )س( است. حجت االسالم علوی اضافه 
کرد: امام راحل در شرایطی دست خالی با ستم 
طاغوت به مبارزه برخاست که تنها بود و کسی 
باور نمی کرد در آن شرایط قیام یا مبارزه ای 

پاسخ بگیرد و به نتیجه برسد. 
وی با تاکید بر اینکه در آن شرایط حوزه ها، 
دانشگاه ها و حتی بازار شرایط مبارزه را نداشتند 
افزود: در چنین اوضاعی امام با فراخوان علما، 

دانشجویان و سران هیئت های مذهبی اعالم 
کردند که اسالم و ایران در خطر است و نباید 
سکوت کرد لذا حوزه، دانشگاه و بازار وارد میدان 
شدند.  وی بیان کرد: امام می دانست که مبارزه 
فرهنگ  بدون  و  دارد  هزینه  طاغوت  رژیم  با 

شهادت مبارزه به پیروزی نمی رسد، پس قبل از 
همه سینه خود را آماده سرنیزه ها کردند. 

علوی گفت: امام این چنین فرهنگ شهادت 
را در جامعه دمیدند که نهایتا به حماسه 15 
خرداد انجامید و اصال کسی باور نمی کرد یک 

انقالب اینگونه فراگیر شود. 

امام از همان اول هیمنه شاه را
درهم شکست

وزیر اطالعات مبارزه امام راحل را مستقل خواند 
و اظهار کرد: موضع امام طوری بود که آمریکا 
و شوروی در برابر ایشان قرار گیرد و هیچ کس 

پیش بینی نمی کرد چنین حرکتی با این تقابل 
)ره(  امام خمینی  گفت:  برسد. وی  نتیجه  به 
در هم  را  شاه  خارجی  پشتوانه  ابتدا  از همان 
آمریکا  جمهور  رئیس  به  خطاب  و  شکستند 
فرمودند:»امروز در ایران رئیس جمهور آمریکا 
منفورترین چهره است.« علوی گفت: در داخل 

ایران هم هیمنه شاه به خود او بود زیرا تا قبل از 
انقالب هر مبارزه ای صورت گرفته بود چه در 
مشروطیت یا ملی شدن صنعت نفت خطاب شاه 
نبود بلکه اطرافیان شاه بود؛ اما امام از همان اول 
هیمنه شاه را درهم شکست. وزیر اطالعات بیان 
کرد: امام راحل نیروهای مسلح را جزئی از مردم 
می دانستند و می گفتند »ارتش با ما است، مال 
کشور و مردم است«؛ لذا با همان ادبیاتی که با 
علما صحبت می کرد با سران ارتش نیز سخن 
گفت و خواست که به داد ایران برسند. علوی 
گفت: سخن امام با ارتش ادبیات خانوادگی پدر 
با فرزند بود چون نمی خواست مردم رو در روی 

نیروهای مسلح قرار گیرند.

خراسان جنوبی سرزمین علم و فضیلت
وی در بخش دیگر سخنانش از خراسان جنوبی 
و بیرجند به عنوان سرزمین علم، دانش، فضیلت، 
زهد، پارسایی و معرفت یاد کرد و گفت: این شهر 
مهد عالمان وارسته و عارفان نام آور برجسته است. 
وزیر اطالعات با اشاره به وجود وحدت و همدلی 
در خراسان جنوبی ادامه داد: وحدت و همدلی مردم 
شیعه و سنی این استان نمادی ارزشمند از عمل به 

رهنمودهای امام راحل و رهبر عزیز است. 

* معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر گفت: 80 نفر از 
مردم روستاهای ذکری و گل نی توسط کاروان سالمت 

و معیشت جمعیت هالل احمر ویزیت رایگان شدند.
*رئیس ستاد بازسازی عتبات عنوان کرد: ساخت 
میلیارد   1۳ مشهد  در  خراسان جنوبی  سرای  زائر 
تومان اعتبار نیاز دارد و در صورت تأمین اعتبار تا 

دو سال آینده به پایان می رسد.
* فرماندار بشرویه از سرمایه گذاری 106 میلیارد و 200 
میلیون تومان طی 2 سال گذشته توسط بخش های 

دولتی، خصوصی و خیران در این شهرستان خبر داد.
* مخابرات استان 40 اصله نهال به مناسبت 40 سالگی 

پیروزی انقالب در بوستان آزادی بیرجند غرس کرد.
* مدیرکل تعزیرات حکومتی از رشد 100 درصدی 
پرونده های مختومه طی 10 ماه سال جاری نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
* صبح دیروز بر اثر سقوط خودروی پراید از پل در محور 

فردوس به سمت دیهوک 7 نفر مصدوم شدند.
* به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب، گروه جهادی 
قائم آل محمد )عج( بسیج جامعه پزشکی در  روستای تخته 

جان خدمات دندان پزشکی رایگان ارائه کردند.

اخبار کوتاه استان

خبر ویژه

 گفته های مسئوالن در 
راهپیمایی چهل سالگی انقالب 

 
گروه خبر- فرماندار بیرجند در حاشیه راهپیمایی 22 
بهمن گفت: همبستگی و اتحاد ملت ایران در این روز 
موجب استقالل کشور از بیگانه شد و این روز نمادی 
انقالب  بزرگترین موهبت  بدانیم استقالل،  تا  است 
اسالمی ایران است. ناصری با بیان این که بعد از 40 
سال از پیروزی انقالب حضور مردم پرشورتر و باشکوه 
تر از همیشه مشاهده می شود، ادامه داد: امروز ما خود 
برای توسعه و پیشرفت کشورمان برنامه ریزی می کنیم.

ملت ایران اجازه دست درازی را
به بدخواهان نمی دهد

فرمانده نیروی انتظامی  نیز در این راهپیمایی بیان کرد: 
ملت بزرگ ایران با وجود برخی مشکالت، همواره از 
عزت نظام جمهوری اسالمی دفاع می کند و اجازه 
دست درازی و یاوه گویی به بدخواهان نظام را نمی 
دهد. سردار مجید شجاع  افزود: مردم همواره برای حفظ 
و پاسداری از آرمان های انقالب اسالمی در صحنه 
حاضرند و بعضی مشکالت اقتصادی نیز خللی در عزم 

آنان برای پشتیبانی از نظام و انقالب وارد نمی کند.
جهان تشنه ثمرات انقالب اسالمی است

مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در استان نیز در حاشیه  
راهپیمایی 22 بهمن شهر بیرجند عنوان کرد: جهان 
تشنه ثمرات انقالب اسالمی ایران است و باید از ثمرات 
انقالب ما همه دنیا بهره مند شوند. حجت االسالم 
عارفی افزود: مردم در سراسر دنیا امروز برای عدالت 
خواهی قیام کردند و این قیام نتیجه بیداری است که 

انقالب اسالمی ایران به جهان تزریق کرده است.
پیام انقالب مساوات و نبود تبعیض است

امام جمعه موقت بیرجند نیز در جمع راهپیمایان طبس 
گفت: پیام انقالب مساوات و نبود تبعیض است که ریشه 
در ضرورت عقلی، قرآنی، عرفانی و علمی دارد. حجت 
االسالم مختاری خاطرنشان کرد: علیرغم همه گالیه 
هایی که از مسئوالن دارید باز هم به صحنه آمدید تا به 

اسالم، نظام و خون شهدا ابراز وفاداری کنید.
قدرت موشکی ایران

لرزه بر اندام دشمن انداخته است
سردار احمدی یادگار دوران دفاع مقدس هم در مراسم 
راهپیمایی 22 بهمن فردوس گفت: قدرت موشکی 
جمهوری اسالمی ایران لرزه بر اندام دشمن انداخته 
است. به گفته وی در دوران دفاع مقدس آرزو داشتیم 
موشکی در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم به دشمن حمله 
کنیم و امروز ایران اسالمی از قدرت موشکی بسیار باال 

با نقطه زنی قوی برخوردار است.
مدیریت جهادی از ضروری ترین

نیازمندی ها برای کشور است
معاون سیاسی سپاه امام رضا )ع( نیز در جمع راهپیمایان 
22 بهمن شهر آیسک با بیان این که امروز مدیریت 
ترین  ضروری  جمله  از  جهادی  روحیه  و  جهادی 
نیازمندی ها برای کشور است، عنوان کرد: اولین راه 
برون رفت از مشکالت اعتماد به داخل و توانمندی های 

خودمان  و عملی کردن شعار »ما می توانیم« است.

قدردانی مسئوالن از حضور حماسی 
مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

گروه خبر- مسئوالن خراسان جنوبی طی بیانیه هایی 
جداگانه از حضور حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن 
قدردانی کردند. آیت ا... رئیسی نماینده مردم خراسان 
جنوبی در مجلس خبرگان رهبری در بیانیه خود عنوان 
کرد: درود به شما مردم مومن و همیشه در صحنه 
استان که در چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب 
در سر  را  نظام  نابودی   اسالمی که دشمن سودای 
می پروراند، همگام و همصدا باسایر مردم ایران در لبیک 
به مقام معظم رهبری بار دیگر با حماسه ای بزرگ 
دشمن را مایوس و به کوری چشم آمریکا و دشمنان 
نظام با حضور خیره کننده خود در این راهپیمایی باشکوه، 

مشتی محکم بر دهان آمریکای جنایتکار کوبیدید.
نماینده ولی فقیه در استان نیز در بیاینه خود بیان کرد: 
حمد و سپاس خداوند متعال را که بار دیگر، مردم سرافراز 
خراسان جنوبی همگام با خیل عظیم ملت بزرگ ایران 
اسالمی با اتحاد و همدلی حماسه باشکوه 22 بهمن ماه 
۹7 را آفریدند. اینجانب از آحاد امت آگاه، والیت مدار و 
همیشه در صحنه استان پهناور خراسان جنوبی، تقدیر 
و تشکر می کنم. استاندار نیز ضمن قدردانی از حضور 
حماسی مردم ، بیان کرد: اینجانب به عنوان خدمتگزار 
مردم شریف و نجیب خراسان جنوبي، برخود فرض مي 
دانم از حضور آگاهانه، متعهدانه و حماسي یکایک شما 
مردم والیت مدار و شهیدپرور تقدیر و تشکر نمایم و 
براي همگان آرزوي سالمتي و توفیق دارم. در بخشی از 
بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی نیز آمده است: 
از عموم مردم شهید پرور ، همیشه در صحنه و انقالبی 
خراسان جنوبی که بار دیگر همدل و همصدا، در عظـیم 
ترین همایش اقـتدار و سربلندی ایران اسالمی نقش 

آفرینی نمودند  تشکر و سپاسگزاری می نماییم.

افتتاح نمایشگاه
توانمندسازی بانوان خانه محله

بانوان  توانمندسازی  نمایشگاه  آبادی-  مهدی 
شورای  اعضای  از  تعدادی  حضور  با  محله  خانه 
شهر بیرجند افتتاح شد. مسئول نمایشگاه در آیین 

افتتاحیه بیان کرد: نمایشگاه تا تاریخ 25 بهمن از 
ساعت ۹ الی 1۳ و 16 الی 20 در نگارخانه میدان 
ابوذر پذیرای عالقه مندان خواهد بود. اکبری گفت: 
تولیداتی نظیرگیاهان تزیینی، سنگ تراشی، نقاشی، 
چرم دوزی، زیورآالت، محصوالت غذایی با هدف 
معرفی و فروش در این نمایشگاه عرضه می شود. 
با  شده  انجام  گفتگوهای  به  توجه  با  افزود:  وی 
اعضای شورای شهر، محلی برای نمایشگاه دائم 
برای فروش محصوالت در اختیار مجموعه سازمان 

فرهنگی شهرداری بیرجند قرار خواهد گرفت.

مردمان کویر در مقابل توفان فتنه ها مقاوم هستند
کویر  دیار  مردمان  کرد:  عنوان  اطالعات  وزیر 
همانند درختان این منطقه ستبر بوده و در مقابل 
توفان فتنه ها مقاوم هستند و امیدوارم به برکت 
این ایام نعمت خداوند به صورت سرشار به مردم 
این استان نازل شود. به گزارش  تسنیم، حجت 
االسالم سید محمود علوی در دیدار با آیت ا.. 
عبادی نماینده ولی فقیه در استان اظهار کرد: 
زمانی که به خراسان جنوبی گذر می کنیم به یاد 
فرازی از فرمایش امام علی )ع ( در نامه ای به 
عثمان بن حنیف می افتیم که ایشان از درختان 
کویر یاد کردند و فرمودند این درختان با آبی شاداب 

شده، در مقابل توفان مقاومت می کنند و خشک 

شده آنها نیز زودتر روشن شده و دیرتر خاموش 

می شود. وی با بیان اینکه امسال برای حضور در 

راهپیمایی 22 بهمن در استان های متعدد دعوت 

و پیشنهاد شده بود، اظهار کرد: گرچه حضور در 
هر استان وظیفه است اما بیشتر میل به حضور در 

خراسان جنوبی داشتم.

خراسان جنوبی ازامن ترین
 استان های کشور است

اینکه  به  اشاره  با  دیدار  این  در  نیز  استاندار 
حدود 10 درصد جمعیت خراسان جنوبی اهل 
سنت و ۹0 درصد شیعه است، گفت: علیرغم 
مرز طوالنی استان با افغانستان اما خراسان 
جنوبی  از امن ترین استان های کشور است. 

خراسان  مردم   از  معتمدیان  صادق  محمد 
و  انقالبی  متدین،  مردمی  عنوان  به  جنوبی 
والیتمدار نام برد و خاطر نشان کرد: حضور 
نماینده ولی فقیه نیز مایه وحدت و همدلی در 
استان است. وی با بیان اینکه امنیت مدیون 
مردم به خصوص مرزنشینان  است تصریح 
کرد: این مردم علی رغم همه مشکالت به 
خصوص خشکسالی های اخیر و چندین ساله 
که منجر به مشقت های زیادی شده اما در 
مرزها حضور دارند و در تامین امنیت به طور 

موثری نقش آفرینی می کنند.

اقدامات زیرساختی در روستاها قابل مقایسه با قبل از انقالب نیست
استاندار خراسان جنوبی گفت: پس از پیروزی 
انقالب اسالمی با وجود اینکه در سخت ترین 
شرایط بودیم اما اقدامات خوبی در حوزه زیرساختی 
در مناطق روستایی انجام شده که قابل مقایسه با 
قبل از انقالب نیست. به گزارش ایرنا، معتمدیان  
بخش  گازار  روستای  مردم  جمع  در  یکشنبه 
مرکزی شهرستان بیرجند عنوان کرد: این روستا  
مهد علما، فضال و شهیدان نامدار از جمله شهید 
ناصری است و اقدامات خوبی در حوزه زیرساختی 
آن انجام شده اما به معنای نبود مشکالت نیست 
و هدف ما به عنوان خدمتگزار مردم در مناطق 
مختلف این است که برخی مشکالت اولویت دار 
را احصا کنیم. وی به خدماتی همچون احداث 
جاده، تامین برق و بهداشت طی این سال ها اشاره 
کرد و افزود: از نگرانی هایی که در استان وجود 
دارد اینکه زحمات بخش کشاورزی با قشر کشاورز 
بوده اما درآمدها در جیب دالالن و واسطه گران 
است. یکی از برنامه های ما برای رفع این مشکل 

این است که چرخه کامل محصوالت تولیدی در 
 مراکز، روستاها، دهستان ها و بخش ها انجام گیرد.

تالش برای اتمام واحد بسته بندی
روستای گازار

معتمدیان اضافه کرد: برای اتمام واحد بسته 
بندی زرشک روستای گازار حمایت های الزم 
را انجام می دهیم و دیگران نیز تالش کنند تا 
با راه اندازی کامل این مجموعه سایر روستاها 
تشویق شوند و به این حوزه ورود کنند. وی 
با بیان اینکه روستای گازار از نظر آب نسبت 
به سایر روستاها و مناطق مشکالت کمتری 
و  زحمتکش  جمعیت  بودن  دارا  با  و  دارد 
اقدامات زیرساختی  اخیر  مولد در سال های 
کرد:  عنوان  است،  شده  انجام  آن  در  خوبی 
در این دیدار مقرر شد برای بررسی مشکالت 
روستای گازار کمیته ای طی 10 روز تشکیل 
براساس  مردم  های  خواسته  و  مطالبات  و 

اولویت تعیین شود تا در اسرع وقت نسبت به 
احصای مشکالت اقدامات الزم انجام شود.

احداث بلوار ورودی روستای گازار، ترمیم ساختمان 

دهیاری، بازسازی مدرسه  ابتدایی حافظ، راه اندازی 
پایگاه اورژانس جاده ای و ایجاد سدهای خاکی 

برای جلوگیری از رواناب ها از جمله مشکالتی 
بود که توسط دهیار و مردم این روستا مطرح شد.

گفتنی است، به دستور استاندار حوزه اقتصادی 

استانداری مسئول پیگیری و رفع مشکل واحد 
بسته بندی زرشک گازار شد. 

احیا و مرمت قنات روستای مهموئی
مردم  جمع  در  جنوبی  خراسان  استاندار 
روستا  این  کرد:  بیان  نیز  مهموئی  روستای 
یکی از مناطق مولد استان به ویژه در تولید 
با  که  است  زعفران  و  زرشک  محصوالت 
محصوالت  فرآوری  و  تبدیلی  صنایع  ایجاد 
راهبردی، زحمات کشاورزان و بهره برداران 
افزود:   معتمدیان  شد.  خواهد  جبران   نیز 
سختکوشی و تالش مردم روستایی مهموئی 
مختلف  های  حوزه  در  که  هایی  گزارش  و 
این روستا شنیده شد نشان از انجام اقدامات 
خوبی است که در سال های اخیر به سرانجام 
و  مرمت  برای  همچنین  وی  است.  رسیده 

احیای قنات روستا قول مساعد داد.
الزم به ذکر است استاندار به همراه فرماندار بیرجند، 
در دهمین روز دهه فجر  از پنج روستای مهموئی، 
بویک، شاخن، میریک و گازار  بازدید و مشکالت 

مردم را از نزدیک بررسی کرد.

فرآوری محصوالت در دستور کار 
تولیدکنندگان  قرار گیرد

ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری خراسان جنوبی گفت: فرآوری محصوالت با 
توجه به ظرفیت های منطقه ای استان باید در دستور 
کار تولیدکنندگان قرار گیرد تا جلوی خام فروشی گرفته 
شود. عابدی در آیین بهره برداری از طرح های عمرانی 
شهرستان بشرویه افزود: طرح هایی همچون پرورش 
 شتر مرغ با اشتغالزایی و تامین نیازهای منطقه ای

اقتصاد  تحقق  در  مستقیمی  نقش  توانست  خواهد 
مقاومتی ایفا کند. به گفته وی کشاورزی، انرژی های 
خورشیدی، معدن و گردشگری از ظرفیت های ویژه 

این شهرستان است.
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فروش ویژه محدوده درب های برقی/درب اتوماتیک نوین 
تکنیک/ کرکره برقی بازویی، شیشه ای، ریلی، باالبر، قفل برقی

۰۵۶۳۲۳۲۳۱۷۹ - ۰۹۱۵۳۶۳۴۷۶۷

آگهی دعوت به افراز پالک 354 فرعی از یک اصلی بخش ۲ بیرجند
نظر به اینکه آقای علیرضا ملکیان احدی از ورثه مرحوم علی اکبر چهکندی نژاد اصالتا از طرف خود و وکالتا از طرف سایر 
وراث مرحوم مذکور، برابر درخواست کتبی وارده به شماره 1020780-97/10/16 تقاضای افراز سهام مشاعی خود و سایر 

ورثه به میزان 17 سهم مشاع از 80 سهم و یک چهارم سهم ششدانگ پالک ۳۵۴ فرعی از یک اصلی مزرعه قصبه بخش 2 بیرجند موضوع 
سند رسمی شماره 29۵80-۵۳/۵/۴ دفتر 2 بیرجند را از این اداره نموده است و همچنین اعالم داشته که به سایر مالکین مشاعی و آدرس 
شان دسترسی ندارد لذا بدین وسیله و به استناد ماده 18 - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی از کلیه مالکین رسمی پالک مذکور دعوت 
به عمل می آید تا در تاریخ 1۳97/12/۴ ساعت 10 صبح که جهت افراز تعیین شده در محل وقوع ملک حضور یافته تا ضمن بازدید و 
معاینه محل توسط نماینده و نقشه بردار این اداره نسبت به انجام عملیات افراز اقدام گردد. بدیهی است عدم حضور سایر مالکین مشاعی 

علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجندمانع افراز و اقدام قانونی نخواهد بود.

آگهی مزایده اموال غیر منقول- نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 960178 در اجرای دستور فروش صادره موضوع دعوی حمید آقابابائی به طرفیت سید 

ابو تراب سادسی و سید غالمرضا سادسی در خصوص یک باب مغازه تجاری به پالک ثبتی 17 فرعی از 2۵68 اصلی بخش یک بیرجند واقع 
در خیابان جمهوری اسالمی ضلع شرقی پاساژ سادسی روبروی بانک ملی )مغازه طالسازی خردمند( به مساحت عرصه 21.60 مترمربع و 
اعیان در سه طبقه زیرزمین، همکف و اول احداث گردیده و دارای سه سند دو دانگ از شش دانگ بوده و راه ارتباطی طبقات از داخل طبقه 
همکف می باشد به مبلغ ۳.1۵0.000.000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 1۳97/11/28 از ساعت 
10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادي في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک 
ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 
متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال 

به عهده خریدار خواهد بود.
آدینه- مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
به پرداخت مبلغ  آقای علی رضا سبزبان فرزند غالم محکوم است  اجرایی  پرونده کالسه 9۵۵1۴9  این که در  به  نظر 
119/207/269 ریال در حق آقای احسان محمدی و مبلغ ۳/7۵0/000 ریال حق االجرا در حق دولت و در قبال بدهی 

محکوم علیه یک قسمتی از یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1190/۵ متر مربع تحت پالک 10 فرعی از 2120 اصلی واقع در پیش 
کلوت روستای شوکت آباد )که طبق نظر کارشناس: زمین مذکور با خاک رسی شنی با سطح االرض مناسب زراعی دیم و فاقد مستحدثات با 
فاصله حدود 200 متر از جاده اصلی کمربندی( معرفی و توقیف و به مبلغ سیصد و سی و سه میلیون و سیصد و چهل هزار ریال کارشناسی 
گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ 97/12/08 از ساعت 9 الی 9:۳0 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف 
 بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.

 10 درصد مبلغ پیشنهادي في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن 
معامله اقدام نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 
پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 1۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و 
 از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس

 WWW.DADKJ.IR قابل مشاهده می باشد.   مهدی چاپاری- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول- نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 971911 اجرایی آقای محسن توتکی محکوم است به پرداخت مبلغ 7۳/710/219 ریال در 
حق آقای مرتضی صادقی و مبلغ ۳/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت و در قبال بدهی محکوم علیه یک دستگاه خودرو 

سواری میتسوبیشی گاالنت مدل 1992 میالدی به رنگ بژ روغنی به شماره انتظامي 7۳ ل 2۵6 ایران ۳2 متوقف در پارکینگ نظام گستر 
)که حسب نظر کارشناس منتخب خودرو بیمه نداشته ولی هفت سال تخفیف بیمه دارد. خودرو دور رنگ و آفتاب سوختگی در سقف 
مشهود است. خودرو باتري ندارد. شیشه جلو و چراغ های جلو سمت راست و طلق خطر و راهنمای عقب سمت راست شکسته و قاب روی 
فرمان باز و در داخل خودرو موجود می باشد. گلگیر جلو سمت چپ در قسمت های انتهایی و درب جلو سمت چپ در قسمت ابتدایی نیاز 
به صافکاری و رفع عیب دارد. الستیک های جلو و عقب 80 درصد سالم و وضعیت تجهیزات داخل اتاق خوب می باشد( معرفی و توقیف و 
به مبلغ هفتاد و دو میلیون ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ 97/12/06 از ساعت 9:۳0 الی 10 صبح در دفتر 
اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادي في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا 
یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 
لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 1۴ مجتمع 
شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی 

مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس WWW.DADKJ.IR قابل مشاهده می باشد.
مهدی چاپاری- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سندرسمی. برای رای شماره 1۳9760۳08002000۳0۵ - 1۳97/9/28 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم کنیز رضا علی پور مقدم فرزند 
شریف به شماره شناسنامه 9۴ صادره از قاین به شماره ملی 08889918۴۳ در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مخروبه به 
مساحت 2۴۵/۴0 مترمربع در تمامی 7۵7 - اصلی بخش 11 قاین واقع در خیابان شهید امین زاده ۵ خریداری دو دانگ مشاع از ناحیه 
ورثه آقای حسن فرخی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود 
و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/۱۱/۰۶      تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی. برابر رای شماره 
1۳9760۳08۳08000026 مورخ 97/۵/9 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین کهنسال فرزند علی به شماره شناسنامه 19 
صادره از سربیشه در یک دربند مغازه مخروبه به مساحت 71/82 متر مربع تحت پالک 76۳ فرعی از 67۵ اصلی بخش 6 سربیشه خریداری 
از مالک رسمی محمد نجاری محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود و در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۷/۱۱/۶  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۱۱/۲۳    
 محمد حسین مصلحی -  رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه
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حضور مردم در 22 بهمن توطئه 
یک ساله دشمن را نقش بر آب کرد

رئیس جمهور گفت: حضور مردم در خیابان های سراسر 
ایران اسالمی و در تهران، به این معناست که نقشه های 
یک ساله دشمن نقش برآب شده است. روحانی افزود: 
این حضور به آن معناست که دشمن به اهداف شوم 
خود نخواهد رسید و راه و مسیر انقالب به همان صورت 

40 سال گذشته ادامه خواهد یافت.

برخی در بیت المال غوطه 
می خورند و کاخ ها را می سازند

ضرغامی عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: با 
بیان اینکه برخی در بیت المال غوطه می خورند و کاخ ها 
را می سازند، ولی خود را خادم در نظام جمهوری اسالمی 
می نامند، گفت: همان مردمی که به وضعیت موجود 
کشور اعتراض دارند، به راهپیمایی ۲۲ بهمن می روند 

و پشتیبان انقالب اسالمی هستند.

مردم کار را تمام کردند

امیرآبادی،عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در 
مورد حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: مردم 
کار را تمام کردند، آمدند و آن وظیفه ای را که داشتند، 
به نحو احسن انجام دادند و مسئولیت ما مسئولین به 
خصوص دولتمردان شروع می شود.وی ادامه داد: مردم 

آمدند تا چشم احمق های درجه یک را کور کنند.

وزیر ارشاد: مسئوالن حمایت
 مردم را جدی بگیرند

صالحی گفت: مسئوالن باید این حمایت مردم را جدی 
بگیرند. وزیر ارشاد اظهار کرد: امسال تصور دشمنان 
انقالب این بود که بعد از چهل سال می توانند بر 
خستگی و فشارهایی که بر ملت ایران وارد کرده اند 
حساب کنند. وی گفت: مشکالتی وجود دارد اما آن 
جایی که پای استقالل ، اسالم و عزت باشد، مردم در 

برابر دشمن خواهند ایستاد.

فرمانده کل ارتش: به دشمن 
لبخند نخواهیم زد

سرلشکرموسوی،فرمانده کل ارتش با بیان این که هزینه 
سازش با دشمن بیش از مقاومت است و ذلت و خواری 
نیز به همراه دارد، گفت: با وجود سختی و مشکالت به 
دشمن لبخند نخواهیم زد، این مشکالت نه در تاریخ 
اسالم، نه در ایران و نه در تاریخ انقالب بی سابقه نبوده 
است و با مقاومت این سختی ها را پشت سر خواهیم 
گذاشت. فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی اضافه 
کرد: چهل سال از پیروزی انقالب اسالمی می گذرد که 

یک روز آن بدون مبارزه نبوده است

سعیدی: شرطی سازی 
مردم خطرناک است

 حجت االسالم سعیدی، نماینده سابق ولی فقیه در 
سپاه پاسداران شرطی سازی مردم را خطر دانست و 
بیان کرد: در گذشته عنوان می شد که اگر مشکل هسته 
ای حل شود مشکل معیشت و آب ما نیز حل می شود، 
ولی آن گونه نشد و امروز هم می گویند اگر مشکل 
نظامی ما حل شود و آن را محدود کنیم مشکالت دیگر 
حل می شود که قطعا همان سرنوشت رخ خواهد داد.

هر روز سرزمینی را از دست 
استکبار آزاد  می کنیم

سردار سالمی جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی بیان کرد: امروز که دشمن می گوید موشک ها 
را کنار بگذارید می دانند که شکست خوردند و می دانند 
امروز  ایران  که  چرا  است  قدرت  دارای  ایران  ملت 
قدرتی شکل داده است که از شرق مدیترانه تا دریای 
سرخ در مقابل استکبار ایستاده و هر روز سرزمینی 
را از دست استکبار آزاد می کنیم تا جایی که آمریکا 
را وادار کردیم از سوریه خارج و عقب نشینی کند.

رئیسی: گذشت، زمانی که روس 
و انگلیس ایران را تقسیم کنند

تولیت آستان قدس رضوی گفت: امروز دوست و دشمن 
معترف است ایران اسالمی، »مستقل« است. گذشت، 
دورانی که روس ها، قاجار را سر کار بیاورند و یا انگلیسی ها 
پهلوی را سر کار بیاورند و گذشت زمانی که روس و 
انگلیس ایران را تقسیم کنند، امروز ایران اسالمی به 
اعتراف دوست و دشمن، مستقل ترین کشور جهان است.

باید کینه ها و اغراض
 نفسانی را کنار بگذاریم

مجمع  ای،دبیرکل  خامنه  هادی  حجت االسالم  
نیروهای خط امام گفت: امیدواریم به جای چهل سال، 
چهارصد سال و چهارهزار سال دوام انقالب را شاهد 
باشیم. ما وظایف سنگینی داریم که بخشی انجام و 
بخشی انجام نشده است. باید وحدت جامعه را حفظ و 
اصول انقالب را از دست ندهیم و کینه ها و اغراض 
نفسانی را کنار بگذاریم. وی گفت: باید به مردم خدمت 
کنیم. مسائل اقتصادی مهم است و باید جلوی فساد 

اقتصادی و اخالقی و سیاسی گرفته شود.

  شکوه حضور مردم در جشن چله  انقالب
عکس:مهدی آبادی

جناب آقای حاج غالمحسین کریم پور فرد
مدیر محترم کاروان حج تمتع

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت برادر عزیزتان را حضور شما 
و خاندان محترم کریم پورفرد تسلیت عرض نموده  

برای آن روانشاد علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و اجر آرزومندیم.

جمعی از زائران و عوامل کاروان 39002 بیرجند - حج 94

به یک نیروی آقا جهت کار در خشکشویی به صورت دو شیفت نیازمندیم.  
0933۵۶۱۱۶۶4

- بتواند هر چیزی را با یک کلمه معرفی کند. - با خود یا اسباب بازی هایش حرف بزند و ارتباط برقرار کند.
- دایره واژگانش به 450 کلمه برسد. - جمالتی 4 یا 5 کلمه ای بسازد. - قادر به دنبال کردن گفت و گو باشد. - در 3 سالگی، 
بیان کودک به طور طبیعی 85 تا صد در صد واضح است. - در صورت تاخیر یا مشکل در هر مرحله رشد کالمی و شنیداری 
فرزندتان حتما با متخصص شنوایی سنجی مشورت کنید. مرکزتخصصی شنوایی وسمعک قائم )عج( مجهز به پیشرفته ترین 

سیستم الکتروفیزیولوژیک ، جهت  ارزیابی تشخیصی و غربالگری اختالالت شنوایی وتعادل می باشد .
خدمات تخصصی مرکز : انجام آزمون های تخصصی ABR.ASSR, OAE (TE.DP) ECOCGH,VEMP در همه افراد  
بزرگساالن ،کودکان و نوزادان توانبخشی شنوایی کالمی - آموزش مهارت های گفتار و زبان مشاوره کاشت حلزون- 
 ارزیابی وتوانبخشی شنوایی - سمعک و تعادل - انجام مانورهای درمانی سرگیجه - ارزیابی و توانبخشی وزوز - مشاوره رایگان -

تجویز ،تنظیم و تعمیر انواع سمعک- ارائه انواع سمعک دیجیتال و فول دیجیتال هوشمند با دو سال گارانتی و خدمات 
پشتیبانی - ارائه انواع باطری سمعک معتبر- مجهز به البراتوار قالب سازی - ساخت انواع قالب سمعک و محافظ آب و صدا 
Samak.ghaem :بیرجند-مفتح 4-پالک 13   تلفن  01 318 322  056  - 5020 165 0915  اینستاگرام

واکنش شنوایی کودک در 3 سالگی
آشنایی با خدمات مرکزتخصصی شنوایی وسمعک قائـم )عج(

417***49بیرجند2152سمیه گلدانی
977***85اسدیه2219محمدحسین ساالري فورگ

3141***10سرایان2212حمید نامي
1531***16نهبندان2222علیرضا سیرتی
3857***44بیرجند2152محمود گرآوری

6989***75سربیشه2217علي اکبر حیدري نسب
3595***67حاجي آباد قاین2254رضا غضنفري

2900***68آیسك 2482علي جمشیدي
2925***89سربیشه2217محمدرضا رستمي

حضرت فاطمه علیها السالم فرمودند :
إذا ُحِشرُت یَوَم الِقیاَمِة أشَفُع ُعصاَة اُمَِّة النَّبِيِّ صلی  ا...  علیه  و  آله

آن گاه که در روز قیامت برانگیخته شوم ، گناهكاران امّت پیامبر اسالم را شفاعت 
خواهم کرد . )إحقاق الحّق : ج 1۹ ، ص 12۹(


