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صفحه  5

کویرتایر و راه آهن را ویژه می بینیم
وزیر ورزش و جانشین فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی در بیرجند :

طرح فروش پکیج های ایران رادیاتور 
شروع جشنواره زمستانه

 آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند خیابان انقالب، نبش انقالب1                                                                    
09155618398 -05632237077

نقـدواقسـاط

در شانزدهمین سالگرد 
آسمانی شدن

 خادم اهل بیت )ع(

 جانباز و رزمنده دفاع مقدس

شادروان مجتبی انگشتری
یاد و خاطرش را گرامی می داریم

همسر و فرزندان

 استحکـام و زیبایی بنـا، مصالـح استـاندارد، تنـاسب ساختمـان با محیـط و صرفـه جویی 
در مصرف انـرژی، با حضـور و نظـارت کـامل نظـام مهنـدسی ساختمـان. 

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

شرکـت صنـایع کـاشی آیـدا سـرام
جهت تکمیل منابع انسانی خود به افراد مشروحه ذیل نیازمند است:

* لیسانس یا فوق دیپلم برق ۸ نفرآقا * لیسانس یا فوق دیپلم مکانیک۵نفرآقا
*لیسانس شیمی ۳ نفرخانم یا آقا

* لیسانس یا فوق دیپلم IT یک نفر آقا * لیسانس سرامیک ۳ نفر خانم یا آقا

آگهـی استخـدام
 شرکت یکتا پخش شرق با 1۵ سال سابقه مواد غذایی و بهداشتی با شرایط ویژه استخدام می نماید.
 مدیر فروش: دارای سابقه مدیریت در شرکت های پخش معتبر و آشنایی کامل با نرم افزار های مورد نیاز

 بازاریاب: حد اقل دیپلم - کارت پایان خدمت - آشنا به بازار و داشتن فن بیان
 حسابدار: حداقل مدرک لیسانس حسابداری-  سابقه فعالیت مرتبط- آشنایی کامل به نرم افزار های آفیس
متقاضیان می بایست جهت انجام مصاحبه به آدرس شرکت واقع در  سجادشهر- امامت 7 

پالک2  مراجعه نمایند.    ساعت مراجعه: 9 الی 12       تلفن: ۳2۳27144-6

آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار دانشگاه بیرجند     
شرح در صفحه آخر

از متقاضیان واجد شرایط تقاضا می شود جهت کسب اطالعات بیشتر 
با شماره  های 4-05632255590 تماس حاصل نمایند.

جناب آقای ناصری فرماندار محترم شهرستان بیرجند
جناب آقـای شهریـاری

 مدیر عامل محترم جمعیت هالل احمر استان 
جناب سروان محسنی رئیس محترم پاسگاه حاجی آباد

 به مصداق حدیث شریف من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق از پیگیری و تالش های 
بی شائبه شما عزیزان و به کارگیری بالگرد و کلیه تجهیزات امداد و نجات در یافتن 

و نجات فرزند عزیزمان صمیمانه تشکر و قدردانی می شود
امیدواریم در سایه توجهات حضرت ولی عصر)عج( همواره در راه خدمت رسانی 

موفق و سالمت باشید.
خانواده شبان و اهالی روستای نقنج

صاحبان حرف و مشاغل )اشخاص حقیقی(ردیف

وکال1

مشاوران حقوقي و مشاوران خانواده2

دفاتر اسناد رسمي۳

مشاورین امالک4

تاالر پذیرایي، رستوران ها، چلوکبابي ها،کبابي ها ۵
اغذیه فروشي ها و فست فودي ها، سفره خانه هاي 

سنتي و کافي شاپ ها، کترینگ ها و تهیه غذاها
 قهوه خانه ها، سالن هاي غذاخوري و باغ تاالرها 

باغ سراها، طباخي ها، آش و حلیم پزي ها، جگرکي ها
 کته کبابي ها، بریاني فروشي ها و مشاغل مشابه

مراکز اقامتي از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، 6
مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه ها، مسافرخانه ها

 باغ ویالها، اقامتگاه هاي بین راهي و متل ها

نمایشگاه ها و فروشگاه هاي وسایط نقلیه موتوري )به 7
استثناء ماشین آالت راه سازي، ساختماني و کشاورزي(

آرایشگاه هاي مردانه و زنانه۸

آجیل و خشکبار فروشي ها )به استثناء مشمولین ماده9
 ) ۸1 ( قانون مالیات هاي مستقیم و واردکنندگان(

قنادي ها و شیریني فروشي ها، آب میوه فروشي ها، 1۰
بستني و فالوده فروشي ها

میوه و تره بار فروشي هاي مستقر در میادین میوه و 11
تره بار، بارفروشي هاي میوه و تره بار، میوه فروشي ها

مجموعه هاي فرهنگي و ورزشي12

لوازم التحریر و نوشت افزار فروشي ها 1۳
)به استثناء تولیدکنندگان و واردکنندگان(

بازي هاي رایانه اي )گیم نت ها( و کافي نت ها14

دفاتر خدمات ارتباطي )دفتر خدمات مشترکین 1۵
تلفن همراه و ثابت و خدمات پستي(، دفاتر خدمات 

الکترونیکي )از جمله دفاتر پلیس + 1۰، دفاتر خدمات 
الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت

 و خدمات الکترونیک قضایي(

صندوق  سامانه  از  استفاده  به  ملزم   1399 سال  ابتداي  از   
فروش )پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکي( و صدور 
صورتحساب فروش )فاکتور( مطابق مقررات مي باشند. لذا از کلیه 
صاحبان مشاغل و حرف مذکور دعوت به عمل مي آید که از 
ابتداي مهرماه سال جاري با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکي 
سازمان امور مالیاتي کشور به نشاني www.tax.gov.ir نسبت 
به ثبت سریال استاندارد پایانه / پایانه هاي پرداخت متصل به 

شبکه پرداخت بانکي خود )کارتخوان هاي بانکي( اقدام نمایند.
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
 مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1526

اطالعیه مهم سازمان امور مالیاتي کشور
فراخوان صاحبان محترم حرف و مشاغل مشمول نصب ، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق فروش

در اجراي ماده )3( و آیین نامه اجرایي تبصره )2( ماده 169 قانون مالیات هاي مستقیم اصالحیه مصوب 139۴/۴/31 و تبصره )1( ماده مذکور در خصوص تعیین اولویت مودیان 
مالیاتي براي نصب ، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور، تمامي صاحبان حرف و مشاغل )اشخاص حقیقي( زیر:

*مهدی آبادی

دفاع مقدس
 هنوز ادامه دارد

39 سال پیش بود که مردم ایران در 
گرماگرم شادی وصف ناشدنی خود 
در پی  پیروزی افتخار آفرین  انقالب 
ناجوانمردانه   حمالت  با  اسالمی، 
شدند. مواجه  عراق  بعثی  رژیم 

حمالتی که با هدف برانداختن نظام 
برنامه  صدام  توسط  ایران  نوپای 
ریزی شده بود و در برابر دوربین 
کردن  پاره  با  تلویزیونی،  های 
شد.  آغاز  الجزایر   1975 قرارداد 
جنگی نابرابر و ناعادالنه، در یک سو 
 شرق و غرب و در سویی یک ملت.
جنگ  بسیاری از... ادامه در صفحه 2

 

 

 

گفتیم یکی بزنید 1۰ تا می زنیم؛ 
این را مطمئن باشید

فرمانده کل ارتش : 

صفحه  2

تا نیاز نباشد به ایران 
حمله نمی کنم

ترامپ :

حمله به الریجانی ها
 بی جهت نیست

باهنر :

صفحه  2
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انتخابنکردنبازهزمانیدرسامانهسماحبرایزائراناربعینمشکلایجادمیکند؟

معاون امور حج و زیارت سازمان حج و زیارت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر زائران بازه زمانی سفر اربعین را در سامانه سماح دقیق مشخص نکنند برایشان مشکل 
ایجاد می شود یا خیر،گفت: زائران باید بازه زمانی سفر خود را در سامانه سماح مشخص کنند و اگر زائری بعد یا قبل از بازه زمانی مشخص شده به عتبات مشرف شود 

به هنگام خروج از مرز برای او مشکلی ایجاد نمی شود. انتخاب بازه زمانی سفر تنها برای برنامه ریزی های دقیق تر سازمان حج و زیارت قابل اهمیت است.

دفاع مقدس 
هنوز ادامه دارد

*مهدی آبادی

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( بسیاری از جوانان پاک ما را از 

ما گرفت با این حال محک و آزمایشگاهی برای 
شناختن سره از ناسره و مردان عمل از خداوندان 
سخن! شد. جنگ، عرصه شکوفایی ظرفیت ها 
بود.  ایران  بزرگ  ملت  استعدادهای  نمایش  و 
همگرایی، همدلی و یکپارچگی میان مردم در 
مقابل دشمن از مهم ترین عوامل پیروزی در 
این جنگ ناخواسته بود. اگرچه مردم با وجود 
جنگ شرایط سختی را پیش روی خود داشتند 
اما با وحدت، همراهی، همرنگی و در سایه نبود 
تبعیض در جامعه این شرایط سخت را تحمل 
کردند و دست در دست هم به مقابله با دشمن 
یاغی پرداختند. جنگ یک آزمایش بزرگ بود. در 
هشت سال دفاع مقدس که دشمن از حمایت 
های بسیاری از کشورها برخوردار بود به دلیل 
به  نیل  در  دشمن  مردم  و همبستگی  وحدت 
اهداف خود ناکام ماند اما در جنگ همه جانبه 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی امروز مشاهده 
تبعیض، اشرافیگری و ... آسیب های بسیاری به 
باورهای عمومی  وارد کرده است و جامعه را دچار 
نوعی دوگانگی کرده است. شرایط امروز اقتصاد و 
فرهنگ کشور از زمان جنگ تحمیلی سخت تر  
و پیچیده تر است. در آن زمان نفت می فروختیم، 
مبادله بانکی داشتیم و کاالهای خود را صادر و 
وارد می کردیم. اقتصاد کشور هر چند به سختی، 
 اما می چرخید و نیازهای اولیه مردم تامین می شد 
بزرگترین مشکل مان بمباران موشکی رژیم بعث 
عراق بود. اما اکنون وضع پیچیده تر از آن زمان 
است و شرایط امروز از زمان جنگ تحمیلی به 
تعطیل  جنگ،  امروز  است.  تر  سخت  مراتب 
نشده و درگیر هجمه شدید ناجوانمردانه اقتصادی 
و  فرهنگی استکبار جهانی هستیم که  هدف از 
آن نارضایتی اقشار جامعه به ویژه قشر فرودست 
کشور است. هدف این جنگ از بین بردن وحدت 
و یکپارچگی مردم می باشد که با جنگ اقتصادی 
فشار بر قشر ضعیف جامعه وارد شود و آن ها را از 
نظام دلسرد کنند،  همزمان  هدف ازجنگ فرهنگی  
تغییر باورهای مذهبی و ملی مردم در جهت ایجاد 
دو قطبی در فرهنگ ایرانی- اسالمی مردمان 
سرزمین مان است بنابراین باید همچنان که در 
زمان جنگ تحمیلی رو در رو با کنترل اقتصادی 
از آسیب به قشر ضعیف جامعه جلوگیری می 
شد امروز نیز باید این رویه در پیش گرفته شود و 
مسئوالن با مبارزه با فساد مالی، تبعیض و رانت در 
جامعه برای جلب اعتماد عمومی و کاهش فاصله 
طبقانی جهاد بزرگتری نسبت به دوران جنگ انجام 
 دهند. ما امروز هم به شهیدان باکری، خرازی، کاوه ،
همت، آهنی، ناصری و نام آوران گمنام هشت 
سال دفاع مقدس نیازمندیم. با گرامی داشت یاد 
و خاطره همه شهدای هشت سال جنگ تحمیلی 
و رشادت های رزمندگان، جانبازان و آزادگان ایران 
 زمین بر این باوریم  اکنون نیز باید از”همت” آهنین
و  اقتصادی  مبارزه  در  ها  خرازی  و  ها  باکری 
فرهنگی به مقابله با دشمن مدد گرفته شود پس 

مسئوالن محترم آنها را بیابید و دریابید ! 

امین جم - »ما به نمایشگاه مجوز برای فروش نداده ایم.
درواقع باید برای برگزاری نمایشگاه ، شرکت نمایشگاه 
ها از ما مجوز می گرفت اما هیچگونه مجوزی صادر 
نشده است.« این سخنان معاون امور بازرگانی وتوسعه 
تجارت اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان بود که 
درباره علت برگزاری نمایشگاه »بوی ماه مهر« از سوی 
مسئوالن نمایشگاه بین المللی به خبرنگار ما اعالم شد.

قرار بود نمایشگاهی نباشد
این درحالی است که با توجه به مشکالت متعددی که 
در پی برگزاری اینگونه نمایشگاه ها برای صنوف رخ 
می دهد و مطابق مصوبات قرار بود نمایشگاهی در 
اینایام سال که یکی از زمان های پرفروش بازار خصوصا 
برای صنوفی مانند لوازم التحریر ، کیف، کفش، پوشاک و 

... است ، برپا نشود.

تصميم مسئوالن “فروش فوق العاده 
برخی مغازه ها و برگزارنشدن نمایشگاه” بود

عالوه بر این ، شهرکی رئیس سازمان صنعت ، معدن 
و تجارت استان نیز چهارشنبه هفته قبل با بیان اینکه 
امسال  استان  نظارت  کمیسیون  تصمیم  اساس  بر 
 نمایشگاه فروش پاییزه در استان برگزار نمي شود ،
عنوان کرده بود: امسال نمایشگاه فروش پاییزه در استان 
برپا نخواهد شد و به جای آن،  طرح فروش فوق العاده با 
هدف تامین نیازهاي مردم به کاالهاي این ایام، تنظیم 
بازار و ایجاد رقابت بین صنوف از نیمه دوم شهریورآغاز 
و تا 31 شهریورادامه دارد.وی در مصاحبه خود به این 
نکته نیز اشاره کرده بود که اهمیت برگزاري فروش فوق 

العاده در برخي ایام ویژه سال توسط اتحادیه ها نسبت 
به نمایشگاه هاي فصلي ، ایجاد عدالت، جلب رضایت 
حداکثري مردم و امکان بهره مندي تمام شهروندان در 

مناطق گوناگون شهري است.

آگهی های برگزاری نمایشگاه
 همه را شوکه کرد!

با همه این توصیفات ، بنر های سطح شهر و آگهی برخی 
روزنامه ها خبر از برگزاری نمایشگاهی با عنوان » بوی 
ماه مهر« می دهد.نمایشگاهی که هدف از برگزاری آن 
»فروش ویژه برای بازگشایی مدارس« عنوان شده و قرار 
است از 31 شهریور تا 5 مهر در محل دائمی نمایشگاه بین 

المللی برگزار شود.

خيال تان راحت ؛ فقط اسم
 نمایشگاه عوض شده است!

این  پیگیری  برای  مردم  متعدد  های  پیام  پی  در 
نیز سرزده به محل نمایشگاه  موضوع خبرنگار ما 
شد.  موضوع  جویای  مربوطه  مسئوالن  از  و  رفته 
اطمینان  ما  به خبرنگار  نمایشگاه  در  یک مسئول 
نمایشگاه  همان  مانند  نمایشگاه  که  داد  خاطر 
 ، بیشتر  اطمینان  شود.د.برای  می  برگزار   پاییزه 
تلفنی نیز با یکی از مسئوالن نمایشگاه بین المللی 
بود که  این  توجه  بیرجند صحبت شد.نکته جالب 
نمایشگاه  اسم  فقط  کرد  عنوان  صراحت  به  وی 
مهر«  ماه  »بوی  به  تبدیل  »پاییزه«  از  و  عوض 
شده است و بقیه موارد آن مشابه سال های قبل 
می باشد! طبق پیگیری های خبرنگار ما ، تعدادی 

مسئوالن  حتی  و  شده  واگذار  نیز  ها  غرفه  از 
نمایشگاه با 10 درصد تخفیف پذیرای حضور سایر 
فروشندگان هستند و انگار همه چیز بدون مشکل 

و آرام در حال انجام است.

برگزاری نمایشگاه مشروط شده بود
رئیس اتاق اصناف بیرجند در گفتگو با خبرنگار ما با بیان 
اینکه براساس مصوبات کمیسیون های مربوطه ، قرار بود 
برگزاری نمایشگاه »بوی ماه مهر« مشروط به معرفی 
بیست واحد تولیدی شرکت کننده در نمایشگاه و تحقیق 
و اعتبار سنجی آنها باشد ، گفت : عالوه براین موضوع 
تعیین زمان نیز مشروط بود اما متاسفانه شرکت نمایشگاه 
ها بدون درنظر گرفتن قانون و مقررات و کامال خودسرانه 

اقدام به پرپایی نمایشگاه و تبلیغ برای آن کرده است.

انتظار ما از مسئوالن برخورد 
جدی با متخلفان  است

علیزاده بیرجندی با اشاره به اینکه طبق هماهنگی های 
قبلی موضوع فروش ویژه ی اصناف استان عملیاتی 
شده است که از لحاظ تعداد واحد های صنفی مرتبط 
نیز بسیار بیشتر از غرفه های نمایشگاه است ، ادامه داد : 
انتظار ما از مسئوالن مربوطه این است که قانون رعایت 

شده و در مقابل قانون شکنی ها ایستادگی شود.

نمایشگاهی بدون مجوز! 
ترامپبهیاوهگوییافتاد

 دونالد ترامپ ادعا کرد: آسان ترین کاری که می توانم
 انجام دهم این است که دستور حمله به 15 نقطه 
بسیار مهم در ایران را صادر کنم و این روز برای 
ایران بسیار بد خواهد بود، اما تا زمانی که نیاز نباشد 

این کار را نمی کنم. 

فرماندهکلارتش:
گفتیمیکیبزنید۱۰تامیزنیم

امیرسرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل 
ارتش در پاسخ به پیغامی که آمریکایی ها به رئیس 
جمهور داده بودند مبنی براینکه می خواهند به صورت 
نقطه ای حمله کنند و چند نقطه ما را بزنند، گفت: 
از جمله فرمایشات حضرت آقا این است که دوران 
بزن در رو گذشته است. ما نیز خود را برای این آماده 
کردیم که اگر ضربه ای زده شد حتماً ضربات متقابل 
وارد شود. گفتیم یکی بزنید 10 تا می زنیم. این را 
مطمئن باشید. حرف ما به عنوان نظامی ها این بود 
که فرمان را دریافت کردیم و موظف هستیم، این 

فرمان را اجرا کنیم. 

مطهری:باشفافیتآراموافقم
امانهبرایهمهنمایندگان

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: به طور کلی 
فعلی  در شرایط  اما  موافقم،  آرا  با شفافیت  بنده 
شفافیت آرا را برای همه نمایندگان مجلس مناسب 
نمی دانم. اگر چه برای شخص خودم مشکلی ندارم. 
مطهری افزود: دلیل مخالفتم برای شفافیت همه 
نمایندگان این است که در مسائل مورد اختالف 
اگر آرای نمایندگان اعالم شود، بسیاری از آنها در 
حوزه های انتخابیه خود مورد آزار و اذیت گروه های 

فشار قرار می گیرند.

باهنر:حملهبهالریجانیها
بیجهتنیست

محمدرضا باهنر با بیان اینکه عده ای می گویند برخی 
درصدد هستند که خانواده الریجانی ها را از میدان 
سیاست حذف کنند باید ببینیم در آینده چقدر این 
صحت دارد، گفت: به هر حال وقتی مسائل این طور 
پیش می رود و مطرح می شود و به مجموعه ای حمله 
می شود، مشخص است که بی جهت نیست؛ به 
خصوص که مجموعه خانواده الریجانی یکدست و 
یکپارچه فرض می شود در حالی که این گونه نیست.

سرپرستان  برای  گذشته  روز  از 
در  آن ها  نقدی  یارانه  که  خانوار هایی 
این مرحله قطع شده پیامکی با عنوان 
دریافت  حذف  مشمول  شما  »خانوار 
می شود. ارسال  است«  نقدی  یارانه 
داشتن  صورت  در  خانوار  سرپرستان 
اعتراض می توانند پس از دریافت این 

پیامک به نزدیک ترین دفتر پیشخوان 
خدمات دولت مراجعه و پیامک را ارائه 
کنند.به عالوه در دفتر پیشخوان خدمات 
به  که  خانواری  سرپرستان  از  دولت 
حذف یارانه نقدی خود معترض هستند 
اجازه کتبی گرفته خواهد شد که دولت 
اختیار دارد به حساب های بانکی آن ها 

دسترسی داشته باشد تا بررسی شود آیا 
این فرد مشمول دریافت یارانه است یا 
خیر.همچنین در دفاتر پیشخوان دولت 
خانوار  سرپرستان  برای  رهگیری  کد 
 معترض پیامک خواهد شد که به سایت
)  yaraneh ۱۱.mcls.gov.ir  ( 
مراجعه کنند و اطالعات بانکی خود را ببینند.

نحوهاعتراضبهحذفیارانه/سرپرستانخانواربهکجامراجعهکنند

واکنشوزیرعلومدربارهپدیده
فروشصندلیدردانشگاهها

ایسنا- وزیر علوم با تاکید بر اینکه پدیده ای به 
دولتی  دانشگاه های  در  فروش صندلی  عنوان 
زمینه  این  در  موردی  هم  اگر  گفت:  نداریم، 
مشاهده شود جرم متخلفان از طریق قوه قضائیه 

قابل پیگیری است.

قیمتجدیددالردراولینروزهفته

روز گذشته هر دالر در بازار آزاد افزایشی نزدیک 
به 300 تومان را تجربه کرد. نرخ فروش دالر در 
صرافی های بانکی به 11 هزار و ۴50 تومان 
رسیده، بر این اساس نرخ خرید دالر در صرافی 
بانکی به 11 هزار و 350 تومان رسیده  های 
است. بر این اساس قیمت یورو در بازار نیز 1۲ 
هزار و ۷50 تومان اعالم شد، نرخ خرید یورو نیز 

1۲ هزار و ۶50 تومان است.

مهلتدادنبهبدهکارانتسهیالت
قرضالحسنهممنوعشد

تسنیم- بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی نحوه 
و  ابالغ  را  اعتباری  موسسات  مطالبات  امهال 
اعطای  از  ناشی  مطالبات  امهال  کرد:  اعالم 

قرض الحسنه تا اطـالع ثانوی ممنوع است.

آورده۱6هزارو38۰میلیاردتومانی
باحذفیارانهثروتمندان

اعتماد- در حالی دولت رسما اعالم کرده که سه 
دهک باالی درآمدی حدود 30 میلیون نفر را در 
بر می گیرد که با این احتساب با عدم حذف این 
تعداد ساالنه بیش از 1۶ هزار میلیارد تومان به این 

افراد پردرآمد جامعه کمک کرده است!

ارزانیبرنجازهفتهآینده؛تکلیف
برنجهایدپوشدهدرگمرکروشنشد

میزان - مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تنظیم بازار 
گفت: عملیات ترخیص برنج های دپو شده در بنادر 
این هفته آغاز می شود. طبق پیش بینی ها ، این 
اتفاق ارزانی قیمت برنج را در پی خواهد داشت. 
کالمی گفت: در جلسات ستاد تنظیم بازار ضرورت 
پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی مطرح و 
مقرر شد تدابیری به منظور ممانعت از پرداخت ارز 

بیشتر و خرید برنج با هزینه باالتر اتخاذ شود.

32446666/3242432۰-2
برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید

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

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـتتخـتلـوللـولصـافصـاف

دعوت نامه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی مسکن مرکز آموزش 04پادگان بیرجند

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن مرکز آموزش ۰۴ پادگان 
بیرجند ساعت ۱۶/۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۰ در محل تاالر میالد پادگان ۰۴ بیرجند واقع در انتهای 
خیابان ارتش برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت به عمل می آید جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 
ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند 
همزمان با نماینده تام االختیار خویش تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۷/۱۸ به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت 
نامه را تنظیم و برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد 

غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه : ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در خصوص عملکرد و فعالیت سال ۱۳۹۷  
۲- تصویب صورت های مالی شرکت منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۳۰  ۳- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 
سال ۱۳۹۸  ۴- تعیین مبلغ برای استرداد اعضای مستعفی 5- انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل 
 برای مدت یک سال مالی ۶- تصمیم گیری در خصوص تفویض اختیار به هیئت مدیره جهت خرید زمین
  به صورت آزاد، مشارکتی، طرح واگذاری دولتی و یا هر طرح دیگری ۷- تعیین خط مشی آتی شرکت تعاونی .

هیئت مدیره تعاونی مسکن مرکز آموزش 04 پادگان بیرجند

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۷/۱4
شرکت آذر سنگ بیرجند )سهامی خاص(

شماره ثبت: ۵0۳۷    شناسه ملی: ۱4004۹0۸4۸۵
بدینوسیله از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق 
العاده که ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۴ واقع در تهران، خیابان ولیعصر)عج( نرسیده به اسفندیار، 
خیابان بابک بهرامی، پالک ۳، شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران با دستور جلسه ذیل برگزار می شود حضور 
بهم رسانند. دستور جلسه: ۱- بررسی گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 
 ۲- بررسی گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل و صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 
 ۳- انتخاب بازرس قانونی و علی البدل ۴- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت 5- سایر موارد

هیئت مدیره شرکت آذر سنگ بیرجند

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۳
شرکت آذر سنگ بیرجند )سهامی خاص(

شماره ثبت: ۵0۳۷     شناسه ملی: ۱4004۹0۸4۸۵
بدینوسیله از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده که ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۳ واقع در تهران، خیابان ولیعصر )عج(، نرسیده به 
 اسفندیار، خیابان بابک بهرامی، پالک ۳، شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران با دستور جلسه ذیل برگزار 
می شود حضور بهم رسانند. دستور جلسه: بررسی گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع سال مالی منتهی 
به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۲- بررسی گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل و صورت های مالی سال مالی منتهی به 
۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۳- انتخاب بازرس قانونی و علی البدل ۴- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های 

شرکت 5- سایر موارد.                                          هیئت مدیره شرکت آذر سنگ بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول )خودرو(
 GLXI به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی تمامی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰5 تیپ 
مدل ۱۳۸5 رنگ کرم بژ به شماره انتظامی 5۲ ایران ۶۴۱ ب ۲۶ با مشخصات ذیل متعلق به آقای مهدی صحرا نورد فرزند 

محمد به شماره ملی ۰۶5۱۸۴5۸5۸ که به موجب پرونده اجرایی کالسه ۹۷۰۱۰5۱ مستند به سند رسمی شماره ۱۱۶۲۷- ۱۳۸۶/۱۰/۷  
تنظیمی نزد دفترخانه ازدواج یک بیرجند پس از ابالغ اجرائیه و طی تشریفات قانونی در قبال قسمتی از مبلغ ۴/۹۹۳/۲۰۰/۰۰۰ 
ریال بهای تسعیر شده ۱۱۴ عدد سکه کامل طالی بهار آزادی موضوع صداقیه خانم منور امیدوارنیا و حقوق دولتی متعلقه توقیف 
و بازداشت گردیده است. چون متعهد پس از ابالغ مفاد اجرائیه به تعهدات خویش عمل ننموده به درخواست بستانکار و برابر مفاد 
صورتجلسه بازداشت اموال منقول وارده به شماره ۱۳۹۷۰۰۳5۱ - ۹۷/۹/۲۶ خودروی مذکور برابر مقررات توسط مامور اجرا بازداشت و به 
 پارکینگ ثامن واقع در سایت اداری انتقال گردیده است و پس از رسیدگی به اعتراض واصله طبق نظریه کارشناس رسمی منتخب وارده 
به شماره ۱۳۹۸۰۰۶۱5۷ - ۱۳۹۸/۶/5 خودرو سواری پژو ۴۰5 به شماره انتظامی 5۲ ایران ۶۴۱ ب ۲۶ با مشخصات ذیل: شماره شاسی 
۲۴۲55۴5۴ و شماره موتور ۱۲۴۸5۱۸۶۹۳۳ مدل ۱۳۸5 رنگ کرم بژ دارای ضرب خوردگی دور تا دور و سوختگی رنگ دارد، شیشه 
و سپر سالم و به دلیل عدم دسترسی به سوئیچ خودرو امکان بررسی موتور میسر نبوده و با توجه به موارد فوق به مبلغ دویست و سی و 
پنج میلیون ریال )۲۳5/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی و قطعیت یافته است و بنا به درخواست زوجه در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲ در محل اداره 
اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا در قبال قسمتی از طلب زوجه و حقوق دولتی متعلقه از طریق مزایده به فروش خواهد 
رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. همچنین کلیه بدهی 
های احتمالی خودرو )خالفی ، عوارض و مالیات( که مبلغ آن فعال مشخص نیست پس از استعالم از مراجع ذیربط برعهده برنده مزایده 
می باشد با توجه به تقاضای بستانکار مبنی بر تسعیر مجدد سکه به استناد ماده ۲۹ آئین نامه اجرا و رای دیوان عدالت اداری و با توجه به 
نرخ تورم و نوسانات قیمت سکه و به جهت جلوگیری از تضییع حقوق بستانکار در روز مزایده به تقاضای هر یک از طرفین پرونده قیمت 
سکه مجدا تسعیر خواهد شد. هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از 

انجام مزایده خودداری می گردد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۶/۳۱        غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند
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 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  

  نبش رجایی 15  
09155614880  

تاسیس شرکت فیدار طرح ماندگار )سهامی خاص( در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ به شماره ثبت ۶۰5۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۰۹۷۸۰ ثبت و 
 امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت : الف-رشته ساختمان و ابنیه :

دربرگیرنده امور مربوط به ساخت ساختمان ها وابنیه اعم از چوبی ،آجری ،سنگی، بتنی و فلزی ، سازه های ساختمانی ، محوطه های 
کوچک و بزرگ،دیوار کشی،جدول گذاری ، اجرای پیاده روها، کف سازی های بتنی و بازسازی وتعمیرات آثار باستانی پس از اخذ مجوزهای 
الزم ب-رشته راه و ترابری : دربرگیرنده امور مربوط به ساخت راهها نظیر راه های اصلی وفرعی ، بزرگراهها ، آزادراه ها ، راه های ریلی ، باند 
فرودگاه ، سیستم انتقال هوایی پایه دار ، تونل ها ، پل ها ، راههای زیر زمینی ، راهداری و عملیات آسفالتی ، انجام روکش های آسفالت های 
حفاظتی نظیر میکروسورفیسینگ ، اسالری سیل ، چیپ سیل ، تهیه و اجرای آسفالت SMA. ج- رشته آب: دربرگیرنده امور مربوط به 
بندها،سیل بندها ، سدها ، وساختمان نیروگاه آبی ، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب ، مخازن آب وشبکه های توزیع آب ، تاسیسات 
وتجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب بزرگ ، خطوط انتقال آب ، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضالب بزرگ ، شبکه های جمع آوری و 
انتقال فاضالب ، کانال های انتقال آب وشبکه های آبیاری وزهکشی ، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و 
تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی )سیویل( تصفیه خانه های آب و فاضالب ، تسطیح اراضی ، آبخیز داری ، آبخوان داری، اجرای شبکه های 
آبیاری تحت فشار . د- رشته تاسیسات و تجهیزات : دربرگیرنده امور مربوط به خطوط انتقال )آب ، نفت، گاز(- شبکه گازرسانی درون شهری 
 و برون شهری ، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها ، سیستم های سردکننده ساختمان ، تاسیسات وتجهیزات ساختمان )آب ،

گاز ، برق ، فاضالب( و انتقال زباله، تاسیسات وتجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب ، وسایل انتقال) آسانسور پله برقی ( سیستم های خبر 
و هشدار دهنده . ح- رشته صنعت ومعدن : دربرگیرنده امور مربوط به معادن شامل اکتشاف و استخراج و بهره برداری )به جز معادن نفت 
وگاز وپتروشیمی( و فرآوری مواد معدنی ،تاسیسات وتجهیزات ،ذخیره وتبدیل موادخام وتولید درصنایع نفت وگاز ، پتروشیمی، شیمیائی، 
کانی غیر فلزی ، صنایع سنگین معدنی ، صنایع فلزی)آهن وفوالد، فلزی غیر آهنی و فرآورده های فلزی( ، کارخانجات ابزارآالت و ماشین ها 
وتجهیزات اندازه گیری وکنترل وتاسیسات صنعتی جانبی- رشته کاوش های زمینی: دربرگیرنده امور مربوط به اکتشاف ،حفاری،استخراج ، 
بهره برداری ازموادغیرزنده موجود در پوسته زمین )درخشکی وآب(،کاوش های غیرمستقیم روی خشکی ،حفاری های آبی ، هیدروکربونی 
وتزریق مواد ودفن زباله ، کاوش های دریایی،حفاری در بستر دریا وژئوتکنیک ،آماده سازی وساخت وبهره برداری از معادن سرباز )درخشکی(

و آماده سازی وساخت وبهره برداری از معادن زیرزمینی )درخشکی( به جز نفت وگاز و پتروشیمی. ز- فعالیت های نقشه برداری: کلیه 
امور مربوط به عکس برداری هوایی ، ژئودزی،ترازیابی ، هیدروگرافی و اجرای هرگونه عملیات نقشه برداری زمینی ،فتوگرامتری ،ترسیم 
انواع نقشه ها و تهیه نقشه های مبنایی،عمومی،جغرافیایی وموردی و انجام هرگونه کنترل فنی عملیات نقشه برداری وکارتوگرافی که از 
طرف وزارتخانه ها ، سازمان ها و شرکت های دولتی وبخش خصوصی به شرکت ارجاع گردد -استفاده از تسهیالت مالی واعتباری بانک 
ها وموسسات اعتباری دولتی وخصوصی وهمچنین داخلی وخارجی جهت شرکت ، افتتاح و بستن حساب ریالی و ارزی در نزد بانک ها و 
موسسات اعتباری دولتی و خصوصی جهت شرکت - واردات یا صادرات وسایل ، ابزار، ماشین آالت وتجهیزات در زمینه موضوع کار شرکت 
 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، غفاری ، کوچه جابربن حیان ۷ ، کوچه پرستار ۲۴ ، پالک ۱ ، طبقه همکف کدپستی 
۹۷۱۷۹۳۳۶۹۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 5۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم 5۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ 
سهم آن با نام عادی مبلغ 5۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۱5/۲۱5۲/۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰5/۰۲ نزد بانک 
کشاورزی شعبه شعبه بیرجند میدان شهدا با کد ۲۱5۲ پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای محمد یعقوبی به شماره ملی 
۰۶۴۰۲۱۶۸۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال، آقای سعید یعقوبی به شماره ملی 5۲۳۹۹۱۳۰۲۱ به سمت مدیرعامل به 
مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال، آقای داود یعقوبی به شماره ملی 5۶۳۰۰۴5۹۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت ۲ سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی 
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه. بازرسان: خانم زهرا قادری به شماره ملی 5۲۳۹۸۲5۲۱۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و آقای علی 
اکبر یعقوبی به شماره ملی 5۲۳۹۸۳۰۰۴5 به سمت بازرس علی البدل 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 )5۹۸۶27(



3
پیام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

یکشنبه * 31 شهریور  1398 * شماره 4451

تهیه ۱۱ هزار بسته تحصیلی برای دانش آموزان نیازمند خراسان جنوبی

مهر- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: تاکنون ۱۱ هزار بسته تحصیلی برای دانش آموزان نیازمند تحت پوشش کمیته امداد استان تهیه شده است. سلم آبادی صبح شنبه در 
نشست خبری بیان کرد: جشن عاطفه ها در هر سال طی دو مرحله در شهریورو دهه اول مهر برگزار می شود. وی با بیان اینکه مقرر شده  ۱۳ قلم کاال برای دانش آموزان مقطع ابتدایی 
با سالم لطفا شهرداری بیرجند هدف از عدم و ۱۲ قلم کاال برای دانش آموزان مقطع متوسطه تهیه شود، افزود: تاکنون هشت هزار بسته با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان و با نگاه بر  خرید از تولیدات داخل استان تهیه شده است.

برطرف کردن مشکالت ترافیکی شمال شهر  
بلوار  به  ا...  بقیه  بلوار  اتصال  قبیل ۱.عدم  از 
رجایی ۲. عدم نصب چراغ راهنما در تقاطع 
بلوار مسافر و بلوار رجایی ۳. عدم نصب چراغ 
راهنما در تقاطع بلوار رجایی و خیابان نیروی 

هوایی رو اعالم کنه ؟
9۳۰...۱75

دولت از ترس اینکه مردم به پزشکها بدبین 
نشوند آمار خطاهای تشخیص و درمان را یا 
جمع آوری نمی کند یا اگر مقداری را جمع 
دومی  این  دهد.که  نمی  انتشار  کند  آوری 
کار درستی هست. اما در قرن تکنولوژیهای 
جدید علت اینکه وزارت بهداشت بودجه هایی 
را که صرف بعضی طرحهای تحقیقاتی می 
کند صرف تهیه نرم افزارهای کارآمد دستیار 
پزشک نمی کند؟ تا جان دهها نفر به خطر 

نیفتد برای من نامشخص است.
9۱۰...67۳

از استاندار خراسان جنوبی و مدیرکل آموزش 
اداره  و پرورش  و فرماندار بشرویه و رئیس 
شود  می  تقاضا  بشرویه  پرورش  و  آموزش 
رقه  روستای  ضعیف  آموزان  دانش  فکر  به 
می  چگونه  درآمد  کم  خانواده  یک  باشند 
روستا  از  ذهاب  و  ایاب  سنگین  کرایه  تواند 
به شهر روزی 6 هزار تومن برای فرزند خود 
را بدهد خصوصا اگر۲یا ۳بچه محصل داشته 
باشد.یک کارگر با۳5 هزارتومن ازکجا بیاورد 
سرعت  به  شود  می  درخواست  عزیز  ازشما 
باید  یا  را صادرکنید چون  دستورحل مشکل 
نمایند  مهاجرت  هم  یا  کنند  تحصیل  ترک 

لطفا پیگیری کنید.
ارسالی به تلگرام آوا

جوابیه های شهرداری بیرجند
*بنا بر اعالم منطقه دو درخصوص مشکالت 
باغ سراب به استحضار می رساند با توجه به 
عدم تغییر کاربری باغ سراب،  فعال امکان ورود 

شهرداری میسر نمی باشد.
*بنا بر اعالم سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
برخی  در  سایبان  نبود  درخصوص  شهرداری 
ایستگاههای اتوبوس مهر شهر به استحضار می 
رساند: سال گذشته برای آن دسته از ایستگاههایی 
که از ظرفیت مسافر باالتری برخوردار بودند سرپناه 
مناسب خریداری و نصب گردیده و برای سایر 
ایستگاه ها نیز پس از برآورد و تامین اعتبار از سوی 

شهرداری اقدام خواهد شد.
*بنا بر اعالم سازمان سیما، منظر و فضای 
کفپوش  نصب  خصوص  در  شهرداری  سبز 
در  واقع  کودکان  بازی  محل  ایمن  های 
پارک بهجت و فاطمیه مهرشهر به استحضار 
می رساند: زمین پارک های مذکور با وجود 
ضخامت الیه ماسه نرم دوبار شسته، از نظر 

ایمنی مورد تایید و استاندارد می باشد.
و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  اعالم  بر  *بنا 
ورزشی شهرداری در خصوص پاکسازی تبلیغات 
صنف های متعدد از روی دیوارهای شهر به 
حسن  از  تشکر  ضمن  رساند:  می  استحضار 
نظر شهروند محترم یکی از ابزارهای تبلیغات 
محیطی، دیوار نویسی می باشد که این مهم 
با نظارت بیشتر در حال انجام بوده و پاکسازی 
دیوارها از تبلیغات صنوف که تاریخ انجام آن 

مقتضی گردیده در دستور کار می باشد.
*بنا بر اعالم معاون خدمات شهری شهرداری 
درخصوص انبوه زباله های جمع آوری نشده در 
شهرک فرهیختگان به استحضار می رساند: با 
عنایت به اینکه شهرک فرهیختگان تحویل 
شهرداری نشده و خارج از محدوده خدماتی می 
باشد لذا شهرداری نمی تواند هیچگونه خدماتی 

در شهرک انجام دهد.

مطلب فرآوری محصوالت کشاورزی را خواندم 
اوال کشاورز و تولید کننده باید قدرت رقابت و 
حوصله داشته باشد تا به دالل فرصت جوالن 
غصه  نیست  حاضر  کشاورز  خود  وقتی  ندهد 
از طرفی  و  است  فایده  بی  آنها  برای  خوردن 
مردم  و  کشاورزان  تقویت  برای  راه  بهترین 
شرکت  و  ها  تعاونی  تشکیل  منطقه  محروم 
های سهامی عام بود که همه برای سرنوشت 
خود مشارکت کنند که با توجه به خواب عمیق 
دستگاه های نظارتی و بالیی که در سال های 
قبل شرکت های این شکلی در نبود نظارت بر 
سر مردم آوردند مانند شرکت توسعه و عمران 
... و شرکت سهامی عام ... دیگر اعتماد کردن 
می  اگر   . است  هم سخت  روستایی  کشاورز 
خواهیم از این فرصت استفاده کنیم خود دولت 
ورود پیدا کند و ضمن جلب اعتماد مردم سازکار 
فرآوری را ایجاد و پس از چشیدن تجربه شیرین 
درآمد آن بعد به خود کشاورزان در قالب سهام 
واگذار نماید تا کشاورزان در یک مجموعه با هم 

به سودآوری برسند.
ارسالی به تلگرام آوا

ضمن تشکر از نماینده ولی فقیه در استان درباره 
سخنان ایشان درباره امر به معروف و نهی از منکر 
خواستم از ایشان بخواهم در خصوص تشریفات 
زائدی که برخی از مسئوالن برای خود قائل می 
شوند هم در جلساتشان با مسئوالن تذکری داده 
شود و به عنوان یک مصداق نهی از منکر به آنها 
 گوشزد شود . چند روز پیش برای کاری به اداره ای

مراجعه کردم برای رسیدن به اتاق رئیس کلی 
این  از  ایشان  دیدن  برای  و  شدم  سرگردان 
به  راهرو  این  از  و  آن ساختمان  به  ساختمان 
آن راهرو رفتم که وقتی بررسی می کردم می 
دیدم تمامی امور این اداره در یک اتاق رئیس 
شدن  قابل خالصه  هم  کارمند  دو  یا  یک  و 
است.  به خدا اینها حق الناس است و نباید به 
این راحتی حیف و میل شود مردم سرپناهی 
بیماران خود  برای همراهی  ندارند مریض ها 
یک  برای  آنوقت  خوابند  می  خیابان  کنار  در 
مسئول و یک کار جزئی  اینقدر تشریفات به 
اداره شان  آید.کم مانده بود در   زائد می  نظر 
من را بازرسی بدنی هم بکنند. آقایان مسئول 
تشریفات هم حدی دارد شما هم جزئی از همین 
 مردم هستید و بهتر است بجای شعار دادن های

 پوپولیستی کمی هم در واقعیت مردمی باشید.
ارسالی به تلگرام آوا

در رابطه با مطلب فروش فوق العاده اقالم پاییزی 
چند نکته را خواستم با مسئوالن یادآوری کنم 
و از طریق آوا به گوش  آنها برسانم ۱ - فروش 
فوق العاده هر چند که صدها برابر از نمایشگاه 
بهتر است چرا که هزینه های رفت و آمد را کم 
می کند ، فروشنده ثابت و قابل پیگیری دارد و 
تنوع بیشتری را به مشتری ارائه می دهد اما 
اگر نظارت و هماهنگی در اجرای آن نباشد از 
نمایشگاه هم بدتر خواهد شد ۲ - سردرگمی 
مردم هم نتیجه ضعف در اطالع رسانی است 
کنند  باور  را  دم خروس  دانند  نمی  مردم  که 
یا قسم حضرت عباس را چون از یک طرف 
مسووالن می گویند نمایشگاه کنسل است و 
فروش فوق العاده در فروشگاه های  شهر انجام 
می شود و از طرفی نه فروشگاهی معرفی می 
شود که فروش فوق العاده داشته باشد نه خبری 
از تعطیلی نمایشگاه است و همچنان در شهر 
و  شود  می  رسانی  اطالع  آن  برگزاری  برای 

مردم مانده اند چه کنند.
ارسالی به تلگرام آوا

دیدگاه  خوانندگان
شماره درپیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

آوای مردم
و  مردم  حرف  شنیدن  آبادی-  مهدی 
مهم  وظایف  از  آنها  مشکالت  پیگیری 
مسئوالن می باشد. روزنامه آوای خراسان 
جنوبی مجموعه ای از پیام های مردمی طی 
دو هفته گذشته را “یکشنبه ها” منتشر می 
کند تا با برجسته سازی پیام های مردمی 
پاسخ های مشخص  وسریعتر سازمان ها را 
دریافت کند. چهارمین گزارش “آوای مردم” 
با ادامه رویه پیشین به بررسی مطالبات، 
از  شهروندان  انتقادات  و  ها  درخواست 

سازمان های اجرایی می پردازد. 

مسئولیت جمع آوری
سگ های ولگرد با کیست؟ 

  مانند گذشته پیام های بسیاری از گالیه 
درباره  شهروندان  های  درخواست  و  ها 
نحوه  از  انتقاد  با  فردی  بود.  شهرداری 
کنایه  وبا  غفاری  خیابان  درختان  آبیاری 
نوشته است: خبر خوب برای همشهریان 
بیرجندی که خشکسالی دیگر تمام شده و 
نشانه اش آبیاری خیابان همراه با آسفالت، 
درختان و فضای سبز خیابان آیت ا.. غفاری 
است. شهروند دیگری به ستون “پیام شما” 
روزنامه آوا  در پیامکی به پاسخگو نبودن 
برخی از  مسئوالن شهرداری اشاره و گفته 
است:  باسالم خدمت شهردار محترم چند 
مدت پیش به سازمان عمران و بودجه واقع 
در خیابان کوشه ای رفتم و برای گرفتن 
نامه ای دوساعت نیم معطل ماندم. برخی 
کارمندان با گوشی بازی می کردند و زمانی 
که نامه را دادند بعد از مدتی که در خانه 
اشتباهی  را  نامه  بودم، تماس گرفتند که 
صادر کردند، شهردار محترم لطفارسیدگی 
ولگرد  های  حضور سگ  داستان  نمایید. 
گویی تمامی ندارد و هر هفته شهروندان 
بیرجند در این باره پیامکی به روزنامه ارسال 
می کنند. شهروندی نوشته: مسئول جمع 
آوری سگ های ولگرد  چه ارگانی است 
که به وضع آن رسیدگی نمی کند؟ دیگر 
داخل شهر با بیابان تفاوتی ندارد و آخر شب 

در خیابان احساس امنیت نمی کنیم.  
توجه  با  است:  گفته  نیز  شهروند دیگری 
به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی در 
خیابان ظفر و اطراف پارک تعداد سگهای 
ولگرد افزایش یافته و بعضا مزاحمت هایی 
به  دیگری  همشهری  نمایند.  می  ایجاد 
مکاتبه معاون شهردار استناد کرده و گفته 
است:  طبق این دستور باید در خیابان 9 
دی درخت کاشت می شد که اداره فضای 
سبز شهرداری توجهی به دستور نمی کنند و 

وعده های الکی می دهند.  

نام های تکراری
 خیابان های بیرجند

آیا مسئوالن بر نانوایی ها نظارت دارند؟ نانوایی 
در خیابان غفاری نان افتضاح تحویل می دهد 
اگر واقعا توانایی پخت نان بهتر از این ندارن 
عوضشان کنید فقط یک روز زحمت بکشید!! 
و بازدیدی از وضع پخت این نانوایی داشته 
باشید این پیامک از ساکنان خیابان غفاری 

به روزنامه ارسال شده که به انتقاد از وضع 
بد برخی از نانوایی های بیرجند می پردازد و 
از مسئوالن مربوطه درخواست پیگیری این 
موضوع  را داشته است.  همچنین فرد دیگری 
نیز با تشکر از نانوایی هایی که نان مناسب به 
شهروندان می دهند، خواستار برخورد با آن 
دسته از نانوایی هایی شده که نعمت خدارا 
باطل می کنند. نام گذاری تکراری برخی 
از خیابان های بیرجند هم از پیامک های 

دریافتی روزنامه آوا بود. 
شهروندی نوشته است: در بیرجند نام های 
تکراری زیادی مثل صدف، حافظ و... وجود 
دارد که فلسفه تکرار در نام گذاری آن ها 
چیست؟ آیا مسئوالن برای نام گذاری خیابان 
ها با کمبود اسم مواجه هستند؟ انتقاد از خاکی 
بودن ابتدای خیابان فنی و حرفه ای، چاه های 
فاضالب بدون درپوش در خیابان جمهوری، 
تسریع در ایجاد میدان اجتماعات، آبنمای 
خاموش روبه روی بیمارستان ولیعصر)عج( و 
خرابی آسفالت کوچه های شهیدان نوربخش 

و تیمورپور از دیگر پیام های مردم بود. 

رها شدن سنگ فرش اکبریه
پیامک های نیز در ارتباط با روشنایی شهر به 
روزنامه ارسال و از اداره برق شهرستان برای 
حل آن درخواست کردند. شهروندی نوشته 
است: از ادراه برق درخواست جابه جایی و 
جانمایی صحیح ستون برق ورودی خیابان 
از برخورد  ، قبل  پارک ظفر  از  بعد  بهمن 
خودروها  داریم. همچین شهروند دیگری نیز 
گفته: ستونهای برق کوچه مطهری ۱۰ را جابه 
جاکنند چون کوچه پرترددی است و امکان 
حادثه وجود دارد. یکی از اهالی مهر شهر نیز 
به روزنامه آوا پیامک داده و گفته:یک سمت 

خیابان شهیدکاوه مهرشهر روشنایی ندارد و 
تاکنون جواب روشنی برای این تاریکی به ما 
نداده اند. فردی از روستای آب خنک نوشته: با 
اینکه با مرکز استان ۱۸ کیلومتر فاصله داریم 
اما برق در این منطقه نیست و این درحالی 
است که بسیاری از روستاها برق دارند.  فردی 
به ستون “پیام شما” روزنامه آوا نوشته است: 
پروژه سنگ فرش اکبریه چرا کند پیش می 
رود و اکنون دوهفته این سنگ ها نیمه کاره 
رها شده است. همچنین شهروند دیگری به 
تغییر کاربری باغ رحیم آباد واکنش نشان داده 
و گفته: حداقل فکری برای آغل گوسفندان 
پشت دیوار باغ بردارید و برای مهمان هایتان 
احترام قائل شوید. شهروند دیگری درخواست 

و  داشته  الستیک  توزیع  برنحوه  نظارت 
گفته است: با وجود کامپیوتر که لیست افراد 
مشخص است چرا کسانی باید ۳ بار الستیک 
خاور بگیرند و به کسانی هم جفت الستیک با 

منت می دهند، آیا این عدالت است؟ 

برنامه های شبکه خاوران 
کیفیت الزم را ندارد

شبکه  های  برنامه  از  انتقاد  با  شهروندی 
استانی  نوشته است: متاسفانه برنامه های 
شبکه خاوران هنوز همان کیفیت گذشته 
را دارد و فقط برای مردم عزیز روستا برنامه 

دارند، تاکی باید نمایشهای خنک را ببینیم 
تکلیف بیت المال چه می شود روزنامه هاهم 
هیج واکنشی به برنامه های قدیمی و بی 
کیفیت شبکه استانی نشان نمی دهند. به 
گفته وی هیچ رشد و پیشرفتی ایجاد نشده و 
فقط تعداد این برنامه ها افزایش یافته است. 
بهداشت و درمان نیز مانند گذشته، پیامک 
فردی  داشت.  شهروندان  طرف  از  هایی 
نوشته: با این همه پولی که تامین اجتماعی 
برای بیمه از مردم دریافت می کند، خدمات 
مطلوب را ارائه نمی کند به گفته وی تعداد 
بیماران زیاد اما دکتر کم است و اگر در این 
شرایط مریضی بد حال چطور در این سیستم 
نوبت دهی منتظر بماند. شهروند دیگری از 

نبودن دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان 
انتقاد و گفته: به مطب پزشک رفتم و با 
اینکه مریض بودم و نای راه رفتن نداشتم از 
طبقه چهارم مرا فرستاد که برو پول نقد بیار ، 
واقعا انسانیت بعضی ها را بنگرید. شهروندی 
تکلیف  و  تعیین  درخواست  استانداری  از 
وضع روستای رحیم آباد را داشته و نوشته: 
روستای  ساکنان  وضع  به  استانداری  چرا 
رحیم آباد توجه نمی کند و باعث ممانعت 
از گازکشی، آسفالت و ساخت و ساز می 
شود؟ زمستان نزدیک و مسئوالن در خواب 

هستند. لطفا استاندار پیگیر وضع ما باشد.

روستاهای استان؛ 
انتقاد از وضع بد آنتن دهی

پیامک های بسیاری از روستاهای استان 
به روزنامه آوا ارسال شده است. فردی از 
روستای نوغاب در پیامکی نوشته: این روستا 
با باالی هزار خانوار مدت سه سال  4۰ قطعه 
زمین واگذارشده، که ۲۰۰جوان واجد شرایط 
متاهل فاقد زمین مسکن هستیم و ازعدم 
تسهیالت  و  زمین  واگذاری  و  همکاری 
مسکن گالیه مندیم درخواست رسیدگی  
و پیگیری داریم . فردی از روستای شیرگ 
نوشته: چند ماهی شده که ازسیلی که آمده 
گذشته ولی خانه های مردم همچنان خراب 
است وکسی پیگیر این موضوع نیست. هم 
استانی دیگری نیز از روستای رقه به انتقاد 
از وضع انتن دهی در این منطقه پرداخته و 
نوشته است: در این چند روستا نه ایرانسل 
جواب میده و نه اینترنت همراه اول میگیره. 
مشکل  این  به  لطفا  مخابرات  مسئوالن 
روستاها که نزدیکترین روستاها به مرکز 
شهرستان است رسیدگی نمایند.اجرای طرح 
هادی روستای  دهن رود در بخش مرکزی  
شهرستان خوسف که قبال نقشه برداری 
است  گرفته  هشتاد صورت  دهه  در  آن  
و این طرح ضامن ماندگاری روستاییان و 
حفظ بافت سنتی زیبای آن می گردد.چرا 
توسط بنیاد مسکن  شهرستان خوسف  اجرا 
نمی شود تا گرهی از مشکالت بر سر راه 
توسعه  این آبادی برداشته شود؟این روستا 
گردشگران مذهبی زیادی دارد. این پیامک 
یکی از شهروندان روستای دهن رود بود که 
از بنیاد مسکن شهرستان خوسف درخواست 
پیگیری این موضوع را داشت. نبود آب در 
روستای حسن آباد و آنتن دهی نامناسب در 
روستای اوجاد از دیگر پیامک های دریافتی 

به روزنامه آوا بود.

افزایش جوابیه 
سازمان های دولتی

در هفته های گذشته جوابیه های زیادی از 
سازمان ها و نهادهای دولتی به روزنامه آوا 
ارسال شد که در ستون “پیام شما” منتشر 
علوم  دانشگاه  بیرجند،  شهرداری  گردید. 
پزشکی، سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهرستان  برق  توزیع  شرکت  شهرداری، 
خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت  بیرجند، 
جنوبی، شرکت توزیع برق خراسان جنوبی، 
اداره امور پسماند شهرداری و سازمان حمل 
و نقل بار و مسافر شهرداری و اداره کل  
میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی 
در دو هفته اخیر، به درخواست ها و گالیه 
دادند که جای  نشان  واکنش  مردم  های 

تشکر و قدردانی دارد.

نت
نتر

 : ای
سها

عک

افزایش جوابیه سازمان های دولتی

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پیشگام برآورد جم در تاریخ ۱۳۹۸/6/۲۰ به شماره ثبت ۱۴6۱ به شناسه ملی 
۱۴۰۰۸6۰۸۲۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می 
 گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه امور در زمینه حسابداری در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 

مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: استان خراسان جنوبی، شهرستان قاینات، بخش مرکزی، شهر قاین، محله 
زعفرانیه، خیابان امامت، کوچه امامت ۳، پالک ۱۰۳، طبقه همکف کدپستی ۹۷6۱۴6۳۴۹۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا: خانم فریبا رضائی به شماره ملی ۰۸۸۰۱۰۷۰۲۲ دارنده ۹۰۰۰۰۰ 
ریال سهم الشرکه، خانم ماشااله ملکی به شماره ملی ۰۸۸۸۸۲5۰۷۲ دارنده ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. اعضای هیئت مدیره: خانم 
فریبا رضائی به شماره ملی ۰۸۸۰۱۰۷۰۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود 
خانم ماشاله ملکی به شماره ملی ۰۸۸۸۸۲5۰۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
 به مدت نامحدود. دارندگان حق امضا: حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها 
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای خانم فریبا رضائی )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه. 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 قائنات

چلو کوبیده  ۱3000 تومان
چلو مرغ     ۱2000 تومان
چلو جوجه  ۱2000 تومان
چلو قیمه       9000 تومان
چلو قورمه    9000 تومان
چلو ماهی    ۱5000 تومان
چلو گوشت 25000 تومان
چلو وزیری ۱8000 تومان
استامبولی      9000 تومان
ماکارونی        9000 تومان
ته چین مرغ   ۱0000 تومان

در این مجموعه غذای ارزان ارائه می شود
با قیمت مناسب که فقط از وزن غذاها کم می شود،

 به همان کیفیت پخت می شود.
بلوار توحید- نبش توحید 11   تلفن تماس: 32450066- 056

غذاآماده جوهج طالیی
در محضر کالم وحی همراه با عترت، مکتب نرجس علیهاالسالم پذیرای خواهران 

عالقه مند به معارف قرآن و اهل بیت علیهم السالم می باشد.

تاریخ ثبت نام: شنبه 30 شهریور الی هفتم مهرماه 98
زمان ثبت نام: همه روزه صبح از ساعت 8 الی 11

@ maktabnarjesbirjand       مکان: طالقانی 1، مکتب نرجس علیهاالسالم 

موضوعات آموزشی عبارتند از:
)روخوانی، روان خوانی، تجوید، ترتیل، حفظ، مفاهیم، تفسیر، احکام، آموزش نماز، 

نهج البالغه، معارف مهدویت، صحیفه سجادیه(

شعبه دو مکتب نرجس علیهاالسالم برگزار می کند:
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مکان ثبت نام: طالقانی 1، مکتب نرجس علیهاالسالم
محل برگزاری دوره: مدرس 13،پالک 77، ساختمان شعبه 2 مکتب نرجس علیهاالسالم

برگزاری دوره معارف اسالمی شامل: 
عقاید، نظام خانواده، تاریخ اسالم، احکام عمومی، مکارم اخالق، آموزش قرآن و تفسیر

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 

نقد و اقساط
تیرچـه و بلـوک توانـا

ساخت تیرچه و اجرای کامل سقف
دقت      سرعت      کیفیت

09153623481 - 09153635564 
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موفقیت و انرژی

خرید برای تحصیل

گذشته را رها کنید

همه  ما در زندگی اشتباهاتی داشتیم. شما هم از این 
قاعده مستثنی نیستید. بدون شک در گذشته حداقل 
یک اشتباه مرتکب شدید که گاهی هنوز خود را 
سرزنش می کنید. اما دیگر این کار را نکنید. خودتان 
را ببخشید و سعی کنید گذشته را فراموش کنید. حتی 
اگر اشتباهی مرتکب شدید؛ اآلن فرد جدیدی هستید 
و همین که متوجه   اشتباهات خود می شوید نشانه  
بسیار خوبی است. بگذارید مسائل گذشته در همان 
روز های سپری شده باقی بمانند و بار سنگین آن ها را 

در زمان حال به دوش نکشید.
همیشه گفته اند به خودتان احترام بگذارید تا بقیه 
هم برای شما احترام قائل باشند. اگر به دیگران 
اجازه دهید با شما بدرفتاری کنند؛ ثابت می کنید 
خودتان را دوست ندارید. جسم و روح و ذهن شما 

نیازمند توجه و مراقبت است.

راهنمای یک خرید موفق
 برای مدرسه و دانشگاه

همان طور که می دانید، این روز ها قیمت تمام 
اجناس، افزایش چشمگیری داشته و از این رو بهتر 
است با دقت بیشتری خرید کنید تا بتوانید با کمترین 
هزینه تمام اجناس مورد نیاز خود را خریداری کرده 
باشید. خرید لوازم مدرسه می تواند برای بسیاری 
از دانشجویان و دانش آموزان استرس زا باشد. 
هر چه به اول مهر نزدیک تر می شویم، شلوغی 
و ازدحام مراکز خرید بیشتر و بیشتر شده و این 
استرس بیشتر نیز می شود. یک لیست از آنچه 
برای مدرسه و دانشگاه الزم  یا فرزندتان  خود 
خواهید داشت، تهیه کنید. این لیست باید شامل 
تمام آیتم های مورد نیاز شما باشد؛ سعی کنید در 
تهیه این لیست، هیچ گزینه ای را از قلم نیندازید. 
هنگام خرید، با دیدن گزینه های مختلف ممکن 
است هیجان زده شده و گزینه ای را خریداری 
کنید که به آن احتیاجی ندارید؛ یا گزینه های مهم 
را فراموش کنید. پس با ذهنی باز، یک لیست تهیه 
کنید. در ادامه آیتم هایی که باید در لیست خود قرار 
دهید و نکاتی در مورد آن ها را بررسی خواهیم کرد.
قبل از اینکه لیست بلند و باالی خود را تهیه کنید 
به این نکته توجه داشته باشید که بعضی از لوازم 
ممکن است فقط جزء خواسته های شما باشند، 
اما نیاز اصلی تان نباشد. برای مثال ممکن است 
داشتن یک لپ تاپ معمولی، جزء نیاز ها باشد؛ اما 
داشتن آخرین مدل لپ تاپ یا گران قیمت ترین 
آن، صرفا یک خواسته شخصی است و ممکن 
است یک گزینه خیلی ارزان تر بتواند نیاز شما را 

برطرف کند.

برخی از ماهی های مزارع پرورشی
 ماهی سالم نیستند

ماهی های وحشی و غیر پرورشی منابع غنی از 
اسید های چرب امگا 3 سالم است که می توانند خطر 
ابتال به بیماری های قلبی و سکته را کاهش دهد. 

با این حال متاسفانه برخی از ماهیانی را که ما 
معموال از فروشگاه های تهیه می کنیم از ماهیان 
صید شده از دریا ها نمی باشند و مربوط به مزارع 
پرورش ماهی می باشند؛ بنابراین نه تنها آن ها 
معموال فاقد مواد غذایی سالم اند، بلکه آن ها 
همچنین حاوی افزودنی های شیمیایی می باشند.      

از مصرف بیش از حد
 آب میوه خودداری کنید

مصرف میوه های تازه برای تغذیه بدن ضروری 
می باشند و آب میوه های تازه یک روش آسان برای 
دریافت روزانه مواد مغذی موجود در میوه ها است. 

اما آب میوه اکثر عناصر ضروری سالم خود را مانند 
فیبر ها که نقش ضروری در پیشگیری از ابتال به 
دیابت، بیماری قلبی و چاقی ایفا می کنند را از دست 
می دهند. در واقع مصرف بی رویه آب میوه ها به دلیل 
مقدار قند فراوان موجود در آن ها ممکن است باعث 

ایجاد این مشکالت سالمتی شود.

برنامه ریزی برای تغذیه 
 دانش آموزان در مدرسه

از مواد غذایی موجود در منزل برای تهیه ساندویچ 
وچاشت بچه ها استفاده کنید. سیب زمینی و تخم 
مرغ آب پز به همراه کمی سبزی خشک معطر و 

خیار شور، ساندویچ دلچسبی برای بچه شماست. 
در روز های بعدی می توانید نوع سبزیجات ساندویچ 
را تغییر دهید. هویج پخته به همراه کمی مرغ ریش 
شده و سس دلخواه هم مناسب است. بهتر است 
میوه را به عنوان میان وعده در ظرف چاشت او 
قرار دهید و از سبزیجات در ساندویچ استفاده کنید.

ماست بخورید
 تا سرما نخورید!

یکی از ساده ترین روش های موجود برای جنگیدن 
با ویروس های سرماخوردگی و آنفوالنزا، مصرف 

ماست است. 

طبق مطالعات انجام شده، افرادی که روزانه یک 
نوع خاص پروبیوتیک مصرف می کنند، ۲۷ درصد 
کمتر از افراد دیگر به سرماخوردگی و آنفوالنزا دچار 
خواهند شد. پیشنهاد می کنیم روزانه حداقل یک 
وعده ماست مصرف کنید و سعی کنید ماست 

تازه مصرف کنید.

نوشیدن نوشابه 
خطر مرگ را افزایش می دهد

نوشیدن دو یا چند لیوان نوشابه با افزایش خطر 
مرگ مرتبط است. مصرف زیاد نوشابه های 
با شیرین کننده  حاوی قند و نوشابه شیرین 

مرگ  بیشتر  وقوع  میزان  با  مصنوعی  های 
نشان  نتایج  است.  مرتبط  هرعلتی  به  میر   و 
نوشابه  نوع  این  دهد محدودیت مصرف  می 
ها و جایگزینی آنها با نوشیدنی های سالم تر 
نظیر آب بسیار مهم است. سعی کنید جایگزین 

مناسب برای این نوشیدنی مضر پیدا کنید.

متخصص بیماری های دهان و دندان، فک و صورت با بیان اینکه استحکام دندان ها از ۸ هفتگی جنین باید 
پیگیری شود، گفت: مصرف مواد معدنی از سوی مادران باردار بر داشتن دندان های سالم افراد در بزرگسالی 
تاثیر بسیاری دارد.  متخصص بیماری های دهان و دندان، فک و صورت با اشاره به علل بروز پوسیدگی دندان 
و راهکار های جلوگیری از آن، گفت: مبحث پوسیدگی دندان باید قبل از به دنیا آمدن کودک پیگیری شود، 
زیرا از ۸ هفتگی جوانه دندان های شیری جنین زده می شود.وی با بیان اینکه مصرف مواد معدنی از جمله 
کلسیم، فسفر، منیزیم و ... از سوی مادران باردار در داشتن دندانی سالم در کودکان و در نهایت بزرگسالی 
آن ها موثر است، تصریح کرد: با توجه به اینکه دندان های شیری در آینده دندان های دائمی بسیار موثر هستند 

از این رو باید با برنامه ریزی مناسب جلوی  خرابی یا پوسیدگی آن ها را بگیریم.

برای رفع گرفتگی صدا می توان از روش های مختلفی استفاده نمود. اگر گرفتگی ناشی از سرماخوردگی 
است، با بستن شال گردن، ناحیه حنجره و گلو را گرم نگاه دارید تا بهبود زودتر حاصل شود؛ لذا از حضور 
در اماکن بسیار سرد، خشک، بدون رطوبت کافی و دودگرفته هم در زمان سرماخوردگی خودداری کنید. 
استفاده از دستگاه بخور در اتاق یا استنشاق هوای مرطوب حاصل از چند لحظه دوش آب گرم در حمام 
به نرم شدن تار های صوتی و حنجره کمک می کند. خوردن دو لیوان حاوی مخلوطی از شیر و مقداری 
عسل نیز به رفع گرفتگی صدا کمک می کند. حین غرغره سیاالت یا مایعات، بسیاری از مردم نمی توانند 
مایع سیال را در انتهای دهان خود بغلتانند و همین عادت، باعث تحریک بیشتر تار ها و نواحی حنجره و 

گلو خواهد شد.

رفع گرفتگی صدا۸ هفتگی جنین آغاز زمان احتمالی پوسیدگی دندان!

شهریور  برای کودکان و والدین، ماه اضطراب است!  در 
فرصت باقی مانده، فضا هایی را فراهم کنید که کودک جدایی 
را به شکل مقطعی تجربه کند. برای مثال، زمین بازی کودکان  
تا به تدریج زمینه اجتماعی شدن کودک در کنار حضور والدین 
فراهم شود. بعد از پیوست کودک به جمع، آرام آرام عقب نشینی 

کنید و از فاصله دور مراقب او باشید.
با شروع مدرسه، اگر فرزند شما دچار رفتار های اضطرابی 
است از این روش ها برای ایجاد آرامش در کودک کمک 
بگیرید. کودک باید زمانی به مدرسه برود که از نظر جسمی 
و روانی، کامال آماده باشد. در غیر این صورت دچار ضعف 

جسمانی و روانی به طور همزمان می شود.
حفظ آرامش والدین بسیار مهم است. اگر تردید، ترس، 
نگرانی و... در رفتار والدین وجود داشته باشد، کودک آن ها 
را متوجه شده و این مساله به اضطراب او دامن می زند. 
با کودک صحبت کنید و با استفاده از جمله های کامال 
واضح و درحد درک و فهم کودک، به او اطمینان دهید 
که بازمی گردید و او را فراموش نمی کنید. باید برای کودک 
بازگشت شما قطعی شود. برای مثال به او بگویید: می دونم 
تو دوست نداری من برم. ولی مطمئن باش که برمی گردم. 

سر ساعت ۱۲ ظهر اینجا خواهم بود. 

ازگفتن جمله هایی مانند: »با این کارت عصبانی ام می کنی؛ 
هیچ دلیل برای این کار ها نمی بینم« و... خودداری کنید. این 
جمله ها همدالنه نبوده و به اضطراب کودک دامن می زند. 

خداحافظی نباید خیلی طوالنی شود. چون گریه، لرزش صدا 
یا هر حس نامناسب دیگر والدین ممکن است مشخص 
شده و به کودک منتقل شود. به هیچ وجه پنهان از چشم 
کودک، زمانی که سرگرم است، او را ترک نکنید. این کار 
شما شاید به شکل موقتی اثرگذار باشد، اما در دراز مدت 

اعتماد کودک را از بین می برد.

چند قدم مانده به مدرسه چه کار کنیم؟

آیه روز

این ]کیفر[ به سزای چیزهایی است که دست های تو پیش فرستاده است و ]گرنه[ خدا به بندگان 
خود بیدادگر نیست. )سوره حج/ آیه ۱۰(

سخن روز

به گونه ای زندگی کنید که پنج سال بعد با افسوس به پنج سال گذشته  خود نگاه نکنید.
“ کتاب دروغگویی روی مبل”
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برگ سبز خودروی مزدا دو کابین به نام سید 
مهدی حسینی با شماره ملی ۰۶۴۱۱۲۶۰۰۱
 به شماره پالک ۸۸۵ ج ۴۲ ایران ۵۲ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به نیروی تمام وقت یا پاره وقت 
جهت کار در خشکشویی نیازمندیم.

۰۹۱۵۵۶۳۲۰۰۹

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

شاه ُکش
۱۸:۱۵۲۰:۰۰شروع سانس

شکستن همزمان بیست استخوان برمودا

۱۶:۱۵۲۱:۴۵شروع سانس

لبنیات سنتی قائم جهت تکمیل کادر 
خود به کارگر ساده آقا نیازمند است.
ساعت مراجعه: ۸ صبح الی ۱۲ ظهر

۰۹۰۳7۰۸۰۱۴۴
آدرس: میدان سوم مدرس
 باهنر غربی، نبش چهارراه

 ایزوگـام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی 3647  363  ۰915

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

۰۹۱۵۸۲۵۴۱7۲

آژانس رایا با زنگ خور باال و کارکرد تضمینی 
به تعدادی راننده  تمام وقت و پاره وقت 

نیازمند است.    ۰۹۱۵۴۹۴۴۰۸۰

00:07 سینمایی ویالیی ها
01:45 همسفر

02:13 آفرینش
03:07 سخنرانی

04:00 اذان صبح به افق بیرجند
04:20  مراسم جمع خوانی قرآن کریم

05:28 همیشه با من
06:25 رو به آبادی

07:00 صبحانه - زنده
نیروهای  رژه  و  سان  مراسم   07:30

مسلح- زنده
09:50 سیمای سالمت- زنده

11:00 خبر استان
11:26 اذان ظهر به افق بیرجند

11:40 شاهدان
12:05 سخنرانی

12:50 خروس و روباه
13:10 شب های زعفرونی - بازپخش

14:23 سینمایی ویالیی ها- بازپخش
16:00 خبر استان

16:18 بازتاب- بازپخش
16:40 طالیه داران فتح- زنده

17:48  اذان مغرب به افق بیرجند
18:10 سیمای سالمت- بازپخش

19:20 صد فرسخ
20:00 خبر استان

20:25 مستند  ابوفاضل
21:00 شب های زعفرونی- زنده

22:20 بازتاب
23:00 خبر استان

23:17 مجموعه دولت مخفی

جدول پخش برنامه های  تلویزیونی شبکه خاوران
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روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی

حراج فوق العاده  کیف مدرسه
 به مناسبت آغاز مهرماه

 آدرس : بازار - پشت بانک تجارت  
سه راه اسدی )کلی - جزئی(

4258 662  ۰936  - مظفـری

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       ۰۹۱۵۵۶۱۲۹۴۹ - ۳۲۳۳۱۰۵۰ 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

» یک برگ اصل پروانه اشتغال بکار حرفه 
مهندسی معدن، صادره به شماره ۲۹۰۵۰۵ 
مورخ ۸۶/۴/۳۰ متعلق به آقای احمدرضا 

خزاعی دارای شناسنامه شماره ۲۶۲ با کد ملی 
۰۸7۲۳۱۱۸۶۴ صادره از قوچان متولد ۱۳۴۹ 

عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان 
خراسان جنوبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.«

یک شرکت  معتبر جهت تکمیل کادر خود نیاز 
به تعدادی نیرو )با روابط عمومی باال( دارد.

مدیر فروش - بازاریاب 
 مدیر تبلیغات اینترنتی

حقوق ثابت + پاداش + محیط کار مطمئن
۳۲۳۵7۳۱۱ - ۰۹۱۵۵۶۲۸۹۰۲

شرکت پرداخت نوین آرین تعدادی بازاریاب و 
پشتیبان با حقوق و پورسانت عالی جذب می نماید. 

آدرس: طالقانی ۲، ساختمان آلما، طبقه ۲ 
واحد ۲۰۳         ۳۲۲۳۶۱۹۹

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

۰915   866   8۰۰2 

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 

۰۹۱۵7۴۱۱۰7۱ - باقری

تخریب ساختمان وچاه کنی   
۰۸۹۱ 7۲۳ ۰۹۱۵ - علیزاده

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح۲۶ 

۰۹۱۵۸۶۲۴۴۳۹- جانی
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خبر ویژه

جانشین فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی:

اخبار کوتاه

حوادث

برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح در بیرجند

صداوسیما-مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، امروز ساعت 7:15 در بیرجند 
برگزار می شود. این مراسم به منظور اعالم آمادگی فرزندان این مرز و بوم در دفاع از کیان میهن اسالمی، 
در محل بلوار پیامبر اعظم غربی- پایین تر از میدان نماز- روبروی پارک جنگلی بیرجند برگزار می شود.

*فرمانده انتظامی بیرجند از دستگیری سارق 
منزل با 7 فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

*3 حادثه رانندگی 24 ساعت گذشته جاده 
نهبندان - زابل 11 مصدوم بر جای گذاشت.

زیست  محیط  حفاظت  نمایندگی  *رئیس 
بشرویه  از مشاهده  اولین گروه از پرندگان 

مهاجر در این شهرستان خبرداد
زندانی در  آموز خانواده  دانش  *هزار و 452 
استان از کمک هزینه تحصیلی بهره مند شدند.
*مردم خراسان جنوبی در دهه اول محرم 300 
میلیون تومان برای بازسازی عتبات عالیات 

کمک کردند.
*مسئول بانک خون بند ناف جهاددانشگاهی از 
ذخیره سازی حدود 500 نمونه از 900 متقاضی 
در نمایندگی بانک خون بند ناف استان از سال 

95 تاکنون خبر داد.

اجرای 36 برنامه فرهنگی و هنری 
در هفته دفاع مقدس

غالمی-مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمي از 
برگزاري 36 برنامه فرهنگی در ایام بزرگداشت 
هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این برنامه ها 
عالوه بر مرکز استان، در سایر شهرستان ها نیز 
برگزار خواهند شد. نبی زاده  ادامه داد: دیدار و 
قدر دانی از خانواده شهدا و ایثارگران،  برگزاری 9 
شب شعر، 6 نمایش و چندین تئاتر، اکران فیلم 
با موضوع دفاع مقدس در سینماهای استان، 
برپایی نمایشگاه های  گوناگون فرهنگی و 
هنری و برپایی محافل انس با قرآن در موسسات 
قرآنی از جمله این برنامه ها بوده که همگی با 
محتوایي هفته دفاع مقدس اجرایی خواهند شد.

محدودیت های ترافیکی
 3۱ شهریور در بیرجند اعالم شد

مهر-رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان 
جنوبی محدودیت های ترافیکی امروز در بیرجند 
را اعالم کرد. سرهنگ عباسی اظهار کرد: پلیس 
راهنمایی و رانندگی استان در نظر دارد به منظور 
تسهیل در عبور و مرور و جلوگیری از مشکالت 
ترافیکی برای شهروندان در محل اجرای مراسم 
رژه 31 شهریور محدودیت ها و ممنوعیت 
های ترافیکی را در شهر بیرجند اجرایی کند. 
سرهنگ عباسی افزود: تا پایان مراسم امروزدر 
بلوار پیامبر اعظم)ص(حدفاصل میدان نماز تا 
تقاطع شهدای عبادی)مسیر جنوب به شمال( 
به جهت آماده سازی مکان برگزاری رزمایش 
مسدود خواهد بود. وی بیان کرد: از ساعت 5 
صبح تا پایان مراسم ممنوعیت توقف و تردد در 
بلوار پیامبراعظم)ص(حدفاصل تقاطع شهدای 
عبادی تا میدان سپاه و بالعکس اجرایی شده 
و ممنوعیت تردد در بلوار آدینه حدفاصل تاالر 

کیان تا میدان نمازو بالعکس برقرار خواهد بود.

دختر گم شده در ارتفاعات  “نقنج” 
بیرجند  پیدا شد

کاوش- بعد از اینکه تالش روستائیان روستای 
نقنج برای پیداکردن دختر 26 ساله که عصر 
پنجشنبه از منزل خارج شده بود بی نتیجه ماند، 
موضوع توسط نیروی انتظامی به هالل احمر 
و نیروهای امدادی اعالم شد.کار تیم امدادی 
هالل احمر بالفاصله آغاز شد و با توجه به 
اینکه فرد مفقود شده دچار معلولیت ذهنی نیز 
بود بر حساسیت کار افزوده شد و سرانجام با 
تالش های امداد هوایی هالل احمر،نیروهای 
مردمی، فرماندار بیرجند، مسئول پاسگاه حاجی 
آباد،مسئول پایگاه بسیج و بسیجیان، دهیاری و 
شورای اسالمی روستای نقنج ساعت 16 روز 
جمعه در منطقه کوهستانی جنوب روستا پیدا 

شد و به خانواده اش تحویل شد.

تشدید نظارت ها بر ناوگان 
مسافربری در روزهای پایانی 

تعطیالت تابستانی

غالمی- نظارت ها بر ناوگان مسافربری در 
روزهای پایانی تعطیالت تابستانی خراسان 
نقل  یافت. معاون حمل و  افزایش  جنوبی 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان  با اشاره به افزایش 6 درصدی جابه 
جایی م سافر در تابستان امسال در مقایسه 
با مدت مشابه پارسال گفت: کنترل و نظارت 
های  مجتمع  مسافری،  های  پایانه  وضع 
مکانیزه  مراکز  راهی،  بین  رفاهی  خدماتی 
معاینه فنی با هماهنگی دستگاههای مرتبط 
تابستانی   تعطیالت  روزهای  آخرین  در 
ابتدای  از  افزود:  یافته است.گرجی  افزایش 
امسال تاکنون بیش از 478 هزار مسافر با 
استان جابجا  نقل عمومی  و  ناوگان حمل 
شدند که در مقایسه با  مدت مشابه پارسال  

شش و نیم درصد افزایش داشت.

نگرانی مردم از تشعشعات ، دلیل 
مشکل آنتن دهی تلفن 

شرکت  سیار  ارتباطات  مدیر   - جم  امین 
پاسخ  در  خراسان جنوبی  منطقه  مخابرات 
آنتن دهی  مشکل  درمورد  ما  خبرنگار  به 
تلفن همراه در مرکز استان ، با بیان اینکه 
این مشکالت به دو دلیل عمده رخ می دهد   
گفت : یکی از دالیل عمده عملیات  پی در 
افزایش  چون  توسعه ای  مسائل  برای  پی 
سایت  خالء  همچنین  است،  باند  پهنای 
دلیل  نیز  مخابراتی  تجهیزات  نصب  برای 
با  گاه  زمینه  این  در  که  چرا  است  دیگر 
ممانعت های مردمی رو به رو می شویم.علی 
ورقانی در ادامه تصریح کرد: طبق اظهار نظر 
نهاد متولی)سازمان انرژی اتمی( تشعشعات 
افراد  از  برخی  تصور  علی رغم  مخابراتی 
همراه  به  برای سالمتی  آسیبی  هیچگونه 

ندارد و مردم نباید نگران باشند.

مقاومت نیروهای مسلح ایران قدرت 
نظامی غرب را بی اعتبار کرد

گروه خبر-نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
مقاومت و  با  نیروهای مسلح  اینکه  بیان  با 
ایستادگی خود یک غرب بی اعتبار در جهان 
ساخته اند گفت: محبوبیت امروز نیروهای مسلح 
آیت ا...  نتیجه 40 سال دفاع خالصانه است. 
عبادی صبح دیروز در جمع فرماندهان نظامی و 
انتظامی خراسان جنوبی گفت: مواضع ایران در 
طول 40 سال گذشته برای همگان مشخص 
است و نظام جمهوری اسالمی ایران نه ظلم 
می کند و نه متجاوز به حق دیگری است چون 
این قانون قرآن، عقل و فطرت است. فرمانده 
سپاه انصارالرضا )ع( هم با بیان اینکه دفاع 
الگو  مقدس، امروز برای همه جهان اسالم 
شده است گفت: موظفیم به عنوان میراث داران 
و رزمندگان دفاع مقدس این الگو را ترویج و 
توسعه دهیم و به نسل های بعد منتقل کنیم. 
و  ارزش ها  باید  امروز  افزود:  قاسمی  سردار 
حماسه دفاع مقدس به عنوان الگو ترویج یابد 

لذا باید هم کار حسینی و هم زینبی کرد.

فراخوان های ملی
 برای پروژه های 
شهرداری بیرجند

بیرجند  های  ورودی  زیباسازی  حسینی- 
سالهاست مورد بحث قرار گرفته و انتقادهای 
متعددی به آن از سوی مردم، صاحب نظران 
و مسئوالنی همچون استاندار و نماینده ولی 
فقیه وارد شده بود. امسال اما ابراهیم زاده 
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری از برگزاری فراخوان های کشوری 
فرودگاه  میدان  زیباسازی  و  بهسازی  برای 
واقع در ورودی شهر از سمت جاده بیرجند 
- قاین و میدان آیت ا... عبادی، ابتدای شهر 
از سمت جاده بیرجند - خوسف خبر داد و 
گفت: به دلیل اهمیت و مبحث مهم طراحی 
این دو میدان، فراخوان کشوری داده شده 
است. وی با بیان این که 7 روز دیگر مهلت 
ارسال آثار تمام  می شود و پس از آن داوری 
طرح ها انجام خواهد شد، ادامه داد : در این 
طراحی ها، ترکیبی از عناصر متعدد فضای 
سبز و معماری شامل محوطه سازی، آب نما، 
چمن کاری و جانمایی برای آلمان مدنظر 
قرار گرفته است.به گفته وی برای زیباسازی 
میدان شهدا نیز فراخوان  کشوری داده شده 
اجرایی  کار  طرح،  انتخاب  از  پس  و  است 
شروع خواهد شد.مدیرعامل سازمان پارک ها 
و فضای سبز شهرداری همچنین از فراخوان 
کشوری برای طراحی باغ ملی سخن گفت و 
افزود: شرکت طراح مشاور به کار گرفته شده 
فضای باغ ملی را با دیدگاه ایجاد تفرجگاه و 
با معماری متناسب با منطقه خراسان جنوبی 
و کاشت درختانی بومی استان طراحی خواهد 
کرد. ابراهیم زاده با اشاره به این که امسال 
فاز یک باغ ملی اجرا خواهد شد خاطرنشان 
کرد: همچنین بهسازی بلوار صیاد شیرازی 
نیز از ابتدا تا انتهای آن در سال جاری اجرایی 
می شود. )خوانندگان ارجمند می توانند نظرات 
 خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

واژگونی خودرو در فردوس
 سه کشته بر جای گذاشت

واژگونی  شب  جمعه  یازده  سربازی-ساعت 
خودرو سواری در حوالی پلیس راه شهرستان 
جای  بر  زخمی  دو  و  کشته  سه  فردوس 
گذاشت.جانشین پلیس راه استان در گفت و گو 
با خبرنگار آوا ، با بیان این خبر افزود: در این 
حادثه غمبار که پنج جوان سوار خودرو بودند بر 
اثر واژگونی خودرو سه تن از سرنشینان  در دم 
جان باختند و دو نفر دیگر به بیمارستان اعزام 
شدند. سرهنگ توفیقی نیا تصریح کرد:  سرعت 
غیر مجاز در شب و عدم توانایی در کنترل 
وسیله نقلیه عامل این حادثه مرگبار بوده است 
وی اضافه کرد: راننده خودرو سرپایی مداوا و 
از بیمارستان مرخص، ولی مصدوم دیگر برای 

ادامه درمان به مرکز استان اعزام شد. 

محمودآبادی- فاز توسعه کارخانه کویر تایر 
و همچنین آغاز عملیات اجرایی راه آهن 
از مهمترین مواردی است که در سفر به 

خراسان جنوبی پیگیری می کنم.
“به دلیل تحریم ها و محدود شدن صادرات 
نفت در اولین گام بودجه امسال دولت به 

386 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است 
و62 هزار میلیارد تومان از سرجمع بودجه 
پیدا  تحقق   98 سال  در  دولت  مصوب 
وزیر  ی  جمله  اولین  این  کرد.”  نخواهد 
ستاد  فرمانده  جانشین  و  جوانان  و  ورزش 
جلسه  در  گذشته  روز  مقاومتی  اقتصاد 
ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی 
خراسان جنوبی در جمع مدیران و دو نفر 
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی استان 
بود. جمله ای که صراحتا کمبود اعتبار را 
سال  درباره  مدیران  به  و  کند  می  گوشزد 

مالی آینده خبرهایی می دهد. 
اینکه  به  اشاره  با  فر  سلطانی  مسعود 

 407 با  دولت  را   98 سال  بودجه  الیحه 
شد،  مجلس  تقدیم  تومان  میلیارد  هزار 
اما در نهایت با بودجه 448 هزار میلیارد 
تومانی در مجلس مصوب شد، ادامه داد: 
شدن  محدود  و  ها  تحریم  دلیل  به  اما 
بودجه  گام  اولین  در  فعال  نفت  صادرات 

امسال دولت به 386 هزار میلیارد تومان 
کاهش یافته است یعنی 62 هزار میلیارد 
دولت  مصوب  بودجه  سرجمع  از  تومان 
کرد  نخواهد  پیدا  تحقق  جاری  سال  در 
و به طور حتم فشار این کاهش بودجه بر 

پروژه های عمرانی خواهد بود. 
وی تصریح کرد: عملیات اجرایی راه آهن 
استان در کوتاه ترین زمان ممکن با سفر 
معاون اول رئیس جمهور در 15 مهر آغاز 
هایی  گزارش  با  این  بر  شود.عالوه  می 
که دریافت شده تالش می کنیم اعتبار 
مورد نیاز برای شرکت کویر تایر را هر چه 

زودتر تامین کنیم.

همایش روز ملی روستا و عشایر
 در خراسان جنوبی

استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه 
بار همایش روز  اولین  گفت: امسال برای 
ملی روستا و عشایر همزمان با 15 مهردر 

خراسان جنوبی برگزار می شود.

معتمدیان افزود: در این همایش تعدادی از 
وزیران، نماینده ی برخی از بانک ها، صندوق 
خواهند  . حضور   .  . و  بیمه ی کشاورزی 
داشت و تالش  می کنیم با استفاده از حضور 
این افراد در همایش و انعقاد تفاهم نامه هایی 
تا پایان دولت دوازدهم استان را از محرومیت 
خارج کنیم.وی افزود: با وجود ارائه خدمات 
عمرانی در مناطق روستایی به دلیل اینکه 
مردم  برای  جایگزینی  شغل  ایم  نتوانسته 
تعریف کنیم روستاییان مهاجرت کردند. وی 
با اشاره به اینکه نرخ بیکاری استان 8.5 درصد 
است، اعالم کرد: مشکل اصلی ما موضوع 

درآمد مردم استان است.

خام فروشی، مهمترین 
چالش استان

استان  چالش  مهم ترین  وی  گفته  به 
و  معادن  های  بخش  در  خام فروشی 
خراسان  که  حالی  در  و  است  کشاورزی 
جنوبی قطب سنگ گرانیت در شرق کشور 

است اما استخراج همچنان به شکل سنتی 
دلیل  به  فرآوری  چرخه  و  می شود  انجام 

نداشتن زیرساخت ها ناقص است.
در  دولت  هیئت  معین  وزیر  از  معتمدیان 
خراسان جنوبی خواست تخصیص اعتبارات 
های  استان  همچون  جنوبی  خراسان  به 
برخوردار کشور باشد و تسهیالت ارزان قیمت 
برای توسعه استان پرداخت شود.وی با تاکید 
بر اینکه تنها راه برون رفت از شرایط فعلی 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان 
و  تشویقی  های  بسته  باید  گفت:  است، 
معافیت های  گوناگون تعریف شود تا رغبت 
الزم برای سرمایه گذاری در این استان با توجه 

به شرایط ویژه ای که به لحاظ زیرساخت ها 
دارد ایجاد شود.

انحراف در موضوع 
اقتصاد مقاومتی

نماینده ی مردم بیرجند خوسف و درمیان در 
شورای اسالمی  نیز در این جلسه با مثالی 
از اینکه برخی مدیران افتتاح یک پارک را جزو 
برنامه های اقتصاد مقاومتی عنوان می کنند 
برخی  به  وارده  اشکاالت  از  نظرم  به  گفت: 
بحث های اقتصاد مقاومتی این است که این 
موضوع مهم دستخوش انحراف شده است. 
حجت االسالم عبادی با اشاره به طرح توسعه 
ی کویر تایر تاکید کرد: اگر به دنبال طرحی 
برای معرفی در حوزه ی انتخابی خود باشم 
باید بگویم طرح توسعه ی کویر تایر اقتصاد 
مقاومتی است چرا که تا 30 درصد کشور را از 
واردات الستیک سنگین  بی نیاز می کند و 
این خود اشتغال زایی و ورود ارز به کشور است.

سهم هر شهرستان را بدهید
نماینده مردم شهرهای طبس،سرایان، فردوس 
و بشرویه نیز در این دیدار خواستار تعریف 
یک طرح مطلوب و اقتصادی در هر یک از 
شهرستان های حوزه های انتخابی اش شد. 
امیرحسن خانی افزود: بافت و دوخت برای 
نساجی فردوس، معدن بنتونیت سرایان ،معدن 
سرب و روی در بشرویه هر کدام می تواند 
تحولی عظیم در این شهرستان ها ایجاد کند.

کمک های فنی و اعتباری 
برای گردشگری

دستی  صنایع  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
تشریح  با  جلسه  دراین  نیز  گردشگری  و 
ظرفیتهای گردشگری خراسان جنوبی خواستار 
تخصیص اعتبارات فنی و اعتباری برای استان 
شد.حسن رمضانی افزود باید در این استان 
پروازهایی با نرخ دولتی داشته باشیم تا حداقل 
سفرهای  تعداد  بتوانند  گردشگری  تورهای 

بیشتری را برنامه ریزی کنند.

کارخانه کویرتایر و راه آهن را ویژه می بینیم

ری
 اکب

س :
عک

امین جم - سرپرست مخابرات منطقه ای 
با  خبری  نشست  در  جنوبی  خراسان 
راستای  در  اینکه  بیان  با  رسانه  اصحاب 
دولت  فرآیندهای  تحقق  و  سازی  نهادینه 

الکترونیک و حفظ محیط زیست از مهرماه 
قبض کاغذی کارکرد تلفن ثابت، چاپ و 
توزیع نمی شود، گفت : تمامی مشتریان تلفن 
ثابت در استان می توانند از طریق تماس با 

یا  سامانه 2000، شماره گیری # 2020* 
 وب سایت شرکت مخابرات ایران به نشانی

 www.tci.ir  به طور شبانه روزی از خدمات 
پرداخت قبوض خود استفاده کنند. 

نیمه  از   : داد  ادامه  نصرآباد  آذری  حسن 
نیز  ماهانه  حساب  صورت   ، سال  دوم 
برای مشترکان ارسال خواهد شد که می 
توانند با این امکان روی هزینه های خود 
مدیریت بیشتری داشته باشند.وی با بیان 
عملکردی  های  شاخص  جمیع  در  اینکه 
، فنی و غیر فنی در سال 97 ، مخابرات 
استان مقام نخست در کشور را کسب کرده 
ادامه داد : در تالشیم تا استان را  است ، 
دستاوردهای  جدیدترین  از  ویترینی  به 
مخابراتی کشور و حتی دنیا تبدیل کنیم و 
در این خصوص خبرهای خوبی نیز داریم 
که تا اخر سال محقق خواهد شد.سرپرست 
اینکه  بیان  با  استان  منطقه ای  مخابرات 
متقاضیان شهرهای بیرجند، قاین و فردوس 
می توانند از ظرفیت اینترنت بر بستر فیبر 
نوری برخودار شوند ، اضافه کرد : سرویس 

VDSL یکی از فناوریهای نسبتا جدید ارایه 
اینترنت است که پس از ADSL معرفی 
و امکان واگذاری این سرویس در 6 شهر 
اسدیه،  خوسف،  بیرجند،  جمله  از  استان 

سرایان، بشرویه و قاین ایجاد شده است.

هزینه صرفه جویی شده حذف 
قبوض صرف توسعه زیرساخت ها 

در استان می شود
آذری نصرآباد در پاسخ به سوال خبرنگار ما 
درخصوص نحوه هزینه کرد صرفه جویی 
انجام شده در پی حذف قبوض مخابرات استان 
، گفت :  مطمئنا هزینه حذف قبوض صرف 
توسعه زیرساخت های استان خواهد شد و ما 
حتی انتظار داریم هزینه صرفه جویی شده از 
شهرهای بزرگی چون تهران نیز به ما داده شود 

تا با توانمندی بیشتر برای استان قدم برداریم.

قبوض کاغذی از مهر حذف می شوند

نی
کال

میر
س : 

عک

تاسیس شرکت آساک سازان احیاء کویر )سهامی خاص( در تاریخ 1398/06/21 به شماره ثبت 6049  به شناسه ملی 14008609679 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تهیه و تامین ماشین آالت، 
ادوات، تجهیزات،لوازم یدکی و سایر کاالهای مجاز و تولید ادوات و قطعات ماشین های کشاورزی و فروش آنها. تامین و سرویس ماشین آالت 
و ادوات کشاورزی. انجام تمامی امور واردات و صادرات کاالهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصه ها و مزایده ها در رابطه با موضوع شرکت. 
اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی - شرکت در نمایشگاه 
های بین المللی تخصصی و غیر تخصصی در داخل و خارج کشور . انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی 
در زمینه موضوع فعالیت شرکت. طراحی، تولید ، ساخت و مونتاژ کلیه قطعات صنعتی در رابطه با موضوع شرکت . طراحی، تجهیز، راه اندازی 
خطوط تولید قطعات صنعتی و اتوماسیون تامین - واردات تکنولوژی صنایع مادر - تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت - فروش و خدمات 
پس از فروش کلیه ماشین آالت و کلیه قطعات ماشین های کشاورزی. تولید و مونتاژ کلیه ماشین آالت و ادوات کشاورزی از قبیل تراکتور ، 
تیلر کولتیواتور، تیلر ، ماشین های خاک ورز، ماشین های کاشت، ماشین های داشت و ماشین های برداشت . فعالیت های اقتصادی اعم از 
واردات و صادرات هر گونه محصوالت قانونی در زمینه های صنعتی ،کشاورزی ،دامپروری ، ساختمانی،عقد قراردادهایی دولتی و خصوصی 
در زمینه های مشاوره - طراحی -نقشه کشی و دامپروری - نظارت فنی بر اجرای نگه داری و اجرای کامل طرح ها و پروژه های گوناگون 
در زمینه های صنعتی کشاورزی ، دامپروری و ساختمانی ، به ویژه انجام کلیه کارهای ساختمانی به طور اعم کشت و صنعت و دامداری و 
دامپروری ، پرورش انواع گل وگیاه ، آبزیان و ماکیان و فضای، تهیه طرحهای استاندارد برای واحدهای تولیدی و کشاورزی - ارائه خدمات 
 مشاوره در رابطه با موضوع شرکت، کارشناسی و ارزیابی فنی و اقتصادی ، طرح های تولیدی ،صنعتی وکشاورزی ) توزیعی - خدماتی ( 
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 ، دهستان باقران ، آبادی شهرک صنعتی، محله فاز1 ، بلوار تالش شرقی ، کوچه تالش شرقی 4 ،

 پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9719137881 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 1200/242/981 
مورخ 1398/06/04 نزد بانک کشاورزی شعبه آزادی با کد 2479 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: خانم سارا رحیمی به شماره 
ملی 0640727530 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، خانم بتول رفیعی بهلجرد به شماره ملی 0651696781 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای علی رحیمی به شماره ملی 0652741061 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس 
 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 و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای علی رحیمی )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان: آقای مهدی خسروی به شماره ملی 0640322190 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
یک سال مالی و آقای سینا قربانی نژاد به شماره ملی 0925307874 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 )596960(

آگهی تغییرات شرکت غزال گوشت بیرجند )سهامی خاص( به 
شماره ثبت 2284 و شناسه ملی 10360039947 به استناد 
 1397/10/22 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: واردات دام زنده و 
فرآورده های خام دامی ، نهاده های خوراک دام ، داروی دامی و 
تجهیزات مرتبط. فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم قانونی. ضمنا 
ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ مجوز وصدور پروانه فعالیت 

نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )600074(

آگهی تغییرات شرکت تراز گستر کویر )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 3443 و شناسه ملی 10360048560 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/28 تصمیمات ذیل 
خراسان  استان  جدید  آدرس  به  شرکت  محل  شد: 1-  اتخاذ 
 جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، اسدی ، 
 کوچه شهیدمنتظری 5 ، خیابان شهیدمحمدمنتظری ، پالک 0 
 : پستی  کد  به  شرقی  واحد   ، اول  طبقه   ، نگین  ساختمان 
9714994484 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 

فوق اصالح گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )600154(

خاص(  )سهامی  شرق  علوفه  و  دان  شرکت  تغییرات  آگهی 
به   10360034427 ملی  شناسه  و   1727 ثبت  شماره  به 
العاده  فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه 
موسسه  شد:1-  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397/06/20 مورخ 
 14006196976 ملی  شناسه  به  ایرانیان  راهبر  ارقام  پیوند 
به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی راستین به شماره ملی 
البدل برای مدت یک  0888961529 به عنوان بازرس علی 
سال مالی انتخاب گردیدند. 2- پس از قرائت گزارش بازرس 
قانونی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 

1396 به تصویب رسید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند 

)598632(

آگهی تغییرات شرکت ستاره کیان ایرانیان )سهامی خاص( به 
شماره ثبت 5019 و شناسه ملی 10103417125 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/05/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: 1- پس از گزارش بازرس قانونی، صورت های 
مالی سال 97 شرکت به تصویب رسید. 2- آقایان سید علی 
به  خیریه  محسن  سید  و  ملی 0651636612  کد  با  خیریه 
شماره ملی 0651969336 و خانم فائضه لطفی به شماره ملی 
5239372251 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم سارا 
خیریه به شماره ملی 0651924332 به عنوان عضو علی البدل 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 3 - آقای رضا 
پایانی با کد ملی 0652238947 بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر 
رابط با کد ملی 0067412157 به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 4 - 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 )600797(
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محمودآبادی - مدیرکل  آموزش و پرورش خراسان جنوبی از کسب افتخارات کشوری 
برای این استان در حوزه آموزش و پرورش خبر داد.

 محمد علی واقعی روز گذشته در نشستی با اصحاب رسانه بیان کرد: در سال تحصیلی 
۹۷-۹۸ علیرغم تنگناهای موجود عناوین مختلفی را در حوزه های علمی، ورزشی و 

تربیتی کسب کردیم.
وی کسب رتبه ۱۰  کنکور سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی و کسب رتبه اول افزایش 
میانگین نمرات نهایی را از جمله موفقیت های علمی سال گذشته عنوان کرد و افزود: 
برنامه ریزی هایی برای آمادگی دانش آموزان در کنکور انجام شده تا با برگزاری کالس 

های مختلف دغدغه خانواده ها کاهش یابد.
واقعی با بیان اینکه در سال تحصیلی جدید ۱۸۰ هزار دانش آموز خراسان جنوبی در 
کالس های درس حضور می یابند، گفت: از این تعداد ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر در مقطع اول 

ابتدایی بوده که نسبت به سال گذشته چهار درصد افزایش دارد.
وی از فعالیت دو هزار و ۷۷۴ آموزشگاه در استان خبر داد و افزود: همچنین ۹ هزار و 

۵۰۴ کالس درس برای دانش آموزان آماده شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: ۱۳ هزار و ۳۵۱ پرسنل در سمت 
های مختلف کار یادگیری دانش آموزان را انجام می دهند.

کالس بدون معلم نداریم

واقعی خاطر نشان کرد: اولین روز مهرماه هیچ کالسی بدون معلم نخواهد بود. 
وی با بیان اینکه ۵۰۰ کالس درس در استان کمبود داریم که ۳۵۰ مورد مربوط به 

بیرجند است، اظهار کرد: علیرغم این کمبودها کالس بدون معلم نداریم.
وی با بیان اینکه ۷۵ آموزشگاه در مرکز استان دو شیفته اداره می شوند، اظهار کرد: 
 امید است طی دو سال آینده بخش عمده ای از مشکالت این مدارس دونوبته رفع شود.

واقعی از افتتاح ۱۸۰ کالس درس در مهرماه سال آینده خبر داد و گفت: از شورای 
 شهر خواستاریم در ساخت و سازها، زمین الزم برای فضای آموزشی پیش بینی کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه خوشبختانه مدرسه خشت و گلی 
در استان نداریم، گفت: با توجه به قول و پیگیری های استاندار مدارس کانکسی تا پایان 

سال جاری حذف می شوند.  وی اظهار کرد: ۸۰۰ کالس درس در سطح استان که دارای 
بخاری نفتی هستند و علمک گاز در ورودی مدرسه قرار دارد تا پایان سال به سیستم 
گرمایش مرکزی مجهز می شوند.  واقعی اظهار کرد: زنگ جشن غنچه ها، شکوفه ها و 
جوانه ها روز یکشنبه ۳۱ شهریورماه به صدا در می آید و زنگ نمادین بازگشایی مدارس 

خراسان جنوبی در هنرستان فقیهی شهرستان درمیان نواخته خواهد شد.
وی با اشاره به سرویس های دانش آموزی مدارس بیان کرد: در سال جاری مراقب سرویس 
 برای سرویس مدارس ابتدایی اجباری شده که هزینه آن توسط والدین پرداخت می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه تمام سرویس های مدارس باید 
مجوز فعالیت داشته باشند، گفت: همچنین سرویس های مدارس شخصی باید برچسب 

مورد نظر را داشته باشند.
وی با اشاره به معوقات فرهنگیان بیان کرد: ۵۰ درصد از پاداش مانده فرهنگیان بازنشسته 

پرداخت شده و ۵۰ درصد مانده تا نیمه مهرماه پرداخت می شوند. 
واقعی با اشاره به اسکان مسافران تابستانی بیان کرد: در سال جاری ۵۶ هزار و ۷۸۰ نفر 

روز فرهنگی در مدارس استان اقامت داشته اند.

کسب رتبه ۱۰ کنکور و رتبه اول افزایش میانگین نمرات نهایی 
مدیرکل آموزش و پرورش استان از موفقیت های تازه خبر داد:

عکس : حسینی

شعبه 1: نبش معلم 50       
  شعبه 2: ورودی بلوار معلم
شماره تماس مرکزی: 05631101

یک موسسه فرهنگی هنری از افراد ذیل جهت همکاری دعوت می نماید: 
*  نیروی اداری و آشنا به کامپیوتر و اینترنت - روابط عمومی باال - حداقل مدرک 

تحصیل فوق دیپلم
*  عکاس و تصویر بردار )آشنایی با عکاسی و فیلم برداری در سطح عمومی

 و آشنا با فعالیت در فضای مجازی(
متقاضیان محترم می توانند درخواست خود را از طریق آیدی ofoghbir98 @به 

صورت تلگرام ارسال فرمایند.

آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار
دانشگاه بیرجند در نظر دارد: در جهت افزایش ظرفیت خوابگاه های دانشجویی 
و به منظور ارتقای سطح کمی وکیفی خدمات رفاهی دانشجویان اقدام به 

ساخت خوابگاه دانشجویی مطابق با نقشه های خوابگاهی مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و 
فناوری با متراژ تقریبی ۳2۰۰ مترمربع و ظرفیت  2۵۰ نفر در زمین ملکی دانشگاه به صورت 
BLT  )ساخت – اجاره - واگذاری( یا BOT )ساخت - بهره برداری - واگذاری( و پرداخت 
سود وام دریافتی به میزان پنجاه میلیارد ریال تا سقف ۱۴% توسط صندوق رفاه دانشجویان 
از بانک عامل با مشارکت بخش خصوصی اقدام نماید. به همین منظور از سرمایه گذاران 

دعوت به همکاری می نماید .
- کارفرما : دانشگاه بیرجند

- آدرس محل پروژه: پردیس شوکت آباد دانشگاه بیرجند
- نظارت بر اجرای کار بر عهده مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه 

بیرجند می باشد.

آغاز ثبت نام ترم پاییز آموزشگاه علمی آزاد امام علی )ع(
*  کالس های تقویتی * کالس های کنکور

* مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی 
در مقاطع تحصیلی ابتدایی و دوره اول و دوم دبیرستان، هنرستان و کاردانش

تلفن: ۳۲۲۳۲۹۴۳ همراه: ۰۹۱۵۷۵۷۱۸۶۶
میدان ابوذر- نبش خیابان شهید اسدزاده

خانواده های محترم معینـی و نژادحسیـن
با نهایت تاسف درگذشت  مـرحومه حاجیه خانم صباغی

 را حضور شما تسلیت عرض می نماییم. از خداوند منان برای آن عزیز از دست رفته
 رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

مقدم، وحیدنیا، نائب زاده


