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سرمقاله

وای از برف،
 وای از پس برف

*هرم پور

همه خوشحال هستیم؛ سالهاست استان ما چنین 
تجربه  را  شادمانی  چنین  و  ندیده  خود  به  برفی 
بعضی  العبور شدند،  است. جاده ها صعب  نکرده 
راهها بسته شدند، مسافرین زیادی بین راه ماندند، 
حتی خیابانهای شهرها هم بی تردد شدند، اما باز 
هم آنچه به گوشه ی لب مردم آمد، لبخندهای 
و  داشت  رضایت  از  حکایت  که  بود  زیبایی 
عکس هایی که در کنار آدم برفی های بزرگ و 
کوچکشان، چه سلفی و چه غیر سلفی گرفتند و از 
سر ذوق به همه جای دنیا فرستادند! همان دیروز 
که شهر واقعاً قفل کرده بود، همان دیروز که برای 
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بازدید معاون اقتصادی استاندار 
از شرکت سامان فوالد

صفحه 2
 

هشدار مدیرعامل شرکت نفت به مسئوالن شهری؛

جلو ساخت و سازها 
در حاشیه انبارسوخت

 مهرشهر گرفته شود 
صفحه 7

امنیت ملی ایران و افغانستان 
به هم گره خورده است

صفحه 7

جوانانی که بدون حمایت
دولت کارآفرینی کردند

 صفحه 7
بدهی 8میلیارد تومانی 

صنعتگران استان به شرکت گاز
صفحه 7

برف ؛ کوالک کرد

مردم و مسئوالن غافلگیر شدند / همه مدارس بیرجند  ،درمیان،خوسف و سربیشه زیر کوه و قاین امروز تعطیل است / برف برق شمال شهر بیرجند را قطع کرد / صفحه 3

جناب آقای المعی  
مدیر کل محترم آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
اهتمام و همراهی جناب عالی که باعث  شد گردهمایی کشوری سرگروه های شیمی 

استان های کشور به بهترین نحو ممکن در بیرجند برگزار گردد 
مایه مسرت و افتخار گردید، بدینوسیله از شما تقدیر و تشکر می شود. 

دبیرخانه راهبری کشوری درس شیمی 
 مستقر در خراسان جنوبی

جناب آقای سنجری
مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

کسب عنوان اداره کل ممتاز در سطح کشور
را که نتیجه مدیریت شایسته جناب عالی و تالش همکاران محترم می باشد

 تبریک عرض می  نماییم، سربلند و موفق و پیروز باشید.

شرکت تعاونی ساماندهی صنوف آالینده بیرجند 

جناب آقای سید امید حسینی 
مدیر کل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

 استانداری خراسان جنوبی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که نشان از توانمندی و درایت باالی شما 

در زمینه مدیریت می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده
 و از خداوند منان پیروزی و موفقیت روز افزون تان را خواستاریم.

خانواده  علی اکبر رفیعی فنود - سید محمد ولی حسینی

جناب آقای جعفری
مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان 

جناب آقای یعقوب نژاد
مدیر کل محترم امور مالیاتی استان 

کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد سال 1394 دستگاه اجرایی استان 
که نشان از شایستگی ، درایت و تعهد شما سروران معزز می باشد، تبریک عرض نموده

 بدینوسیله از همت واال و بذل عنایت شما بزرگواران در راستای رفع موانع تولید، کمال تقدیر و تشکر را دارد
از درگاه احدیت توفیق روز افزون شما عزیزان در راه اعتالی تولید کشور اسالمی مان را مسئلت داریم.

مجتمع کشتارگاهی شرکت فروزان

جناب آقای مهندس محسن اعتصامی 
درگذشت پدر گرامی تان مرحوم حاج مهدی اعتصامی 

را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده، برای شما و خانواده محترم سالمتی و برای آن مرحوم
 علو درجات از درگاه احدیت خواستارم.

جواد غریبی - اتحادیه دامداران آریان خراسان جنوبی 

جناب آقای محسن اعتصامی  
 با کمال تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان معلم دلسوز

 شادروان حاج مهدی اعتصامی 
را حضور شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، ما را در غم خود شریک بدارید. از خداوند متعال  

برای آن مرحوم مغفرت و برای شما و خانواده محترم صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.     

  شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران بیرجند

چند روزیست که ما حال پریشان داریم
ز غم مرگ پدر دیده گریان داریم

بود اخالق خوشش ورد زبان همگان 
اعتباری که به ما هست ز ایشان داریم

به مناسبت سومین روز درگذشت پدری دلسوز 
و همسری مهربان بزرگ خاندان مرحوم مغفور 

شادروان حاج غالمرضا زربان
بازنشسته کارخانه قند قهستان و مدیریت تاالر پذیرایی خاوران

جلسه ترحیمی امروز شنبه 95/11/16 از ساعت 2 الی 
3 بعدازظهر در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( 

برگزار می گردد، حضور شما سروران معظم در این جلسه و ذکر فاتحه موجب شادی روح 
آن فقید سعید و تسلی قلوب داغدار بازماندگان خواهد بود.

خانواده های زربان و سایر بستگان 

آگهی مناقصه شماره 15 شرکت کویرتایر
شرکت کویرتایر در نظر  دارد: نسبت به انجام معاینات شغلی کارکنان خود بر اساس 
ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محل کارخانه واقع در بیرجند - کیلومتر 11 

جاده بیرجند - کرمان اقدام نماید.
از کلیه آزمایشگاه ها و مراکز معتبر واجد شرایط دعوت می شود پس از دریافت اسناد شرکت در 
مناقصه و رعایت شرایط مندرج در آن، پیشنهادات کتبی خود را به همراه مدارک معتبر در زمینه 
مجوز ارائه خدمات پیشنهادی از مراجع ذیصالح تا ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 95/11/23 
در پاکت دربسته به واحد تدارکات شرکت در محل کارخانه واقع در بیرجند -  کیلومتر 11 جاده 

کرمان - کارخانه کویرتایر تحویل و رسید دریافت نمایند.
تلفن تماس: 32255366-056   شرکت کویرتایر در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

روابط عمومی شرکت کویرتایر 

قدردانی و سپاسگزاری
اگر لطف بیکران الهی و همراهی و همدلی

 اقوام و خویشان ، دوستان عزیز و یاران مهربان
 علی الخصوص معلمین بزرگوار و همسایگان 
باوفای محله خیرآباد نبود تحمل این بار گران 

بسیار شکننده تر می نمود.
اکنون به حکم ادب و حق شناسی از همه خوبان 
و سروران گرامی که در مراسم تشییع و تدفین 

و مجالس ترحیم مادرمان مرحومه

 حاجیه صغری حقی نیا
)همسر مرحوم غالمخان خاکی(

شرکت نموده و یا با ارسال پیامک، درج آگهی ، صدور اعالمیه ، تماس تلفنی و یا حضوری 
اظهار همدردی نمودند، صمیمانه سپاسگزاریم. باالخص از: 

اداره کل آموزش و پرورش استان   بیرجند -  اداره آموزش و پرورش  مدیریت محترم 
اداره کل صنعت  اداره کل تامین اجتماعی استان - مدیریت محترم  مدیریت محترم 
و معدن استان - اداره ثبت احوال بیرجند - معاونت محترم سازمان داوطلبان جمعیت 
بازنشستگی  هالل احمر استان - مدیریت جمعیت هالل احمر شهرستان - سازمان 
کانون پیشکسوتان - سرپرستی و پرسنل موسسه اعتباری افضل توس منطقه 7 کشور  
شرکت صنایع کاشی نیلوفر- مدیریت محترم شرکت معدنی الماس گرانیت - مدیریت و 
پرسنل شرکت ساختمانی و راهسازی کویر زدا بیرجند - پزشکان و کارکنان دارالشفاء 
امام جعفر صادق )ع( توحید - دارالشفاء امام حسین)ع( - دارالشفاء فاطمه زهرا)س( 
درمانگاه حضرت ولی عصر)عج( - هیئت های مذهبی )بنی فاطمه )س( توحید - فاطمیه و 
هیئت ابوالفضلی( - داراالیتام حضرت ابوالفضل)ع( - داراالیتام حضرت فاطمه زهرا )س(  
نمازگزاران مسجد توحید و مسجد محمد رسول ا... )ص( - مدیریت محترم روزنامه وزین 
آوای خراسان جنوبی - مدیر عامل محترم خانه مطبوعات استان و کلیه اقوام و خویشان

 که از شهرهای مشهد- تهران- اصفهان قدم رنجه فرمودند ، تشکر و قدردانی نموده
 و خاضعانه ترین سپاس ها را نثارتان می کنیم، برقرار و مستدام باشید.

خانواده های : خاکی ، حقی نیا ، ساالری نیا ، درویشی ، نسری
 صفائی ، قدبا ، کیمیا  ، زرنگ  و سایر بستگان

کره محلی ستره درجه یک 
فقط کیلویی 180.000 ریال     هر 12 کیلو یک کیلو اشانتیون
آدرس: بین شهدا 2 و 4            05632239061-2
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افزایش حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح

معاون پارلمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: 663 
هزار بازنشسته نیروهای مسلح در کشور وجود دارند که حقوق آنها تا 
میزان 90 درصد حقوق شاغالن هم تراز خود افزایش خواهد یافت.

سامان فوالد بیرجند اولین و بزرگترین سازنده سوله و سازه های فلزی استان؛

تغییر مدیران و ارتقاء کادرفنی دوباره راه اندازی شد

مالیی- صبح پنجشنبه دکتر عصمت سرفرازی معاون 
مدیران  از  جمعی  و  استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی 
دستگاه های اجرایی استان از بزرگترین و اولین سازنده 
بازدید  بیرجند(  فوالد  )سامان  فلزی  های  سازه  و  سوله 

کردند.
مهندس حمیدرضا لطیفی مدیرعامل کارخانه سامان فوالد 
ارتقاء  مدیریت  تغییر  با  کارخانه  این  کرد:  بیان  بیرجند 

کادرفنی و با کمک دولت دوباره راه اندازی شد.

مساعدت بیمه تامین اجتماعی و دارایی 
 

از مسئوالن کارگروه ستاد تسهیل و رفع  با تشکر   وی 
موانع تولید استان، افزود: ما درخواست 2 میلیارد و 200 
میلیون تومان تسهیالت کرده بودیم که با مساعدت بیمه 
تامین اجتماعی و اداره کل مالیاتی، بدهی هایمان را تقسیط 
کردند و فقط با یک میلیارد تومان نیاز اولیه ما را رفع شد و 
حمایت مهندس جرجانی مدیرعامل شرکت شهرک های 

صنعتی توانستیم استارت فعالیت کارخانه را بزنیم.

بانک صادرات خط اعتباری طرح توسعه برای 
سامانه فوالد ایجاد کرد

مهندس لطیفی با تشکر از سرپرستی بانک صادرات که 

راه  برای  خوبی  همکاری  تسهیالت  پرداخت  روند  در 
اندازی دوباره کارخانه داشته است.

کارخانه  توسعه  طرح  کرد:  خاطرنشان  لطیفی  مهندس 
این  که  بود  اعتباری  نیازمند خط  بیرجند  فوالد  سامان 

موضوع محقق شد.

ارتقاء ظرفیت به دوبرابر و ایجاد اشتتغال
 برای 36 نفر در طرح توسعه

مدیرعامل کارخانه سامان فوالد بیرجند بیان کرد: ظرفیت 
تولید کارخانه 400 تن در ماه است که با وجود اینکه از 
ابتدای شهریور ماه با طراحی دستگاه های تولید کادرفنی 
فعالیت خود را آغاز کردیم و اکنون ظرفیت فعلی را به 300 

تن رساندیم و 50 نفر مشغول به کار هستند.وی افزود: 
تولیدات ما برای سوله سازی به استان های کیش  قم، 

سیستان و بلوچستان ارسال می شود.
لطیفی از طرح توسعه کارخانه سامان فوالد بیرجند هم خبر 

داد و عنوان کرد: به زودی دستگاه اتوماتی را خریداری

 می کنیم که ظرفیت تولید را از 400 تن به 800 افزایش و 
برای 36نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهیم کرد.

ورود به بازارهای جهانی با نیروی مخصص

قبل  کارخانه  هر  سرمایه  بزرگترین  اینکه  بیان  با  وی 
است  متخصص  و  متعهد  انسانی  نیروی  تجهیزات؛  از 

اولویت  اولین  نیروی متخصص  خاطرنشان کرد: جذب 
سازمان  با  ای  نامه  تفاهم  مبنا   همین  بر  که  است  ما 
آموزش فنی و حرفه ای تنظیم شده تا به همراه خرید 
به  ورود  برای  بتوانیم  پیشرفته  و  مدرن  تجهیزات 

بازارهای جهانی آماده باشیم.

 فضای همدلی وهم زبانی بین بخش 
خصوصی و دولت

این  در  نیز  هم  استاندار  اقتصادی  معاون  سرفرازی 
اجرایی  های  دستگاه  مدیران  و  کرد:دولت  بیان  جلسه 
اشتغال  ایجاد  و  رونق صنعت  برای  را  خود  تمام همت 
گذاشته اند.وی با بیان اینکه برجام هم در این رونق بی 
تاثیر نبوده است افزود: فضای همدلی و هم زبانی خوبی 
در استان ایجاد شده است که با همت بخش خصوصی 

مسائل و مشکالت حل می شود.
برای  ویژه  ای  جلسه  داد  دستور  وی  بازدید  پایان  در 
تسهیل در روند طرح توسعه کارخانه سامان فوالد بیرجند 

در دفتر وی برگزار شود.

سرمقاله

وای از برف،
 وای از پس برف

*هرم پور

 ) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( همان دیروز که برای 
رسیدن به منزل از هر خیابانی که می رفتی، یا 
بسته بود، یا آنقدر تلنباری از برف که پیاده و سواره 
برف  ادامه  که  دیروز  همان  ماندی،  می  آن   در 
می توانست یک بحران درست کند، با خودم فکر 
و  بد  چنین وضعیتی چقدر  در  کردم شرایط  می 
نامناسب دید،  بغرنج است! سردی هوا، وضعیت 
خیابانها،  در  تردد  مشکالت  و  مسیرها  زدن  یخ 
آنقدر زیاد است که تقریبًا هر فرد و هر خانواده 
ای را به اجبار فقط و فقط به فکر حل مشکالت 
خالیست  چقدر  میان  دراین  و  انداخته،  خودش 
هایی  ارگان  و  نیروها  از  بعضی  همکاری  جای 
و  تر  ضروری  مواقعی  چنین  در  حضورشان  که 
وجودشان برای انسجام بخشی به نظم در حال 
فروپاشی شهر الزم تر است و انگار که واقعًا هیچ 
خبری از آنها نبود و فقط و فقط کارگران سخت 
کفاف  که  امکاناتی  با  هم  آن  شهرداری  کوش 
به  شهر  زیر صفر  سرمای  زیر  داد  نمی  را  شهر 

خدمت مشغول بودند !  
طرف  از  ها  بینی  پیش  همیشه  مثل  البته  صد 
برخی ارگانها و نهادها باز هم جدی گرفته نشد، 
و وسایل ودستگاهها یا کم بودند یا آماده نبودند، 
باالی  آمده هم کفاف حجم  و  آماده  نیروهای  و 
این مشکالت را نمی دادند. در چنین شرایطی چه 
می توان کرد؟ در شرایطی که روز جمعه است و 
تعداد زیادی از شهروندان در کوه و بیابان بهانتظار 
نجات و آمدن به شهر مانده اند؛ در شرایطی که به 
جز چند خیابان اصلی شهر، همه ی خیابانها بسته 
شده اند؛ در شرایطی که تصادفات جزئی  به حجم 
باالی چند برابری  رسیده اند؛  و در شرایطی که 
است؛  و خمیر  اعصاب همه خرد  و  نگرانند  همه 
در شرایطی که خیلی از مغازه ها باز نمی شوند؛ 
تاکسی ها  و اتوبوس ها و حمل و نقل عمومی 
با قطع  متوقف مانده و در برخی مناطق احتمااًل 
برق و تلفن و ترکیدگی لوله ها و افت فشار گاز هم 

روبرو خواهیم شد، چه می توان کرد؟ 
من فکر می کنم حلقه مفقوده ی چنین شرایطی 
باز هم همان »مدیریت بحران« است. آن چیزی 
که برای آن جز چند مانور شعاری در طول سال 
تمرین دیگری نکرده ایم، همان چیزی که واقعًا 
برای آن آماده نیستیم، همان چیزی که شعارش را 
می دهیم و کمتر عملش می کنیم. بحران، جمعه

شمای  و  من  خانه  درب  که  شناسد  نمی  وشنبه 
مسؤول را بزند و اجازه بگیرد که :»جسارتاً وقت 
دارید امروز یا فردا یا هر زمانی دیگری که خودتان 
مدیریت  سوء  شوم؟«  مزاحمتان  فرمایید،  می 
و  پذیرفتن  برای  را  مردم  و  بپذیریم،  را  هایمان 
برعهده گرفتن نقش های مساعدتی شان در شهر 
ها آماده تر کنیم. شکر خداوند متعال به جای خود، 
، و درس گرفتن از برخی از مشکالتی که در چنین 
مواقعی خود را نشان می دهد هم به جای خود. 

هیچکدام را فراموش نکنیم.
برف، سرمایی دارد که بعد از آمدن و نشستنش روی 
 زمین بیشتر از هر زمانی خودش را نشان می دهد

هم  نمایشی  های  مدیریت  و  ها  مدیریت  ،سوء 
 سرمایی دارد که تا عمق جان و دل مردم و  رسانه ها 
را می سوزاند. اینجا از کسی نامی نبردیم، اما همه 
برای کمک  و دیشب جایشان  دیروز  کسانی که 
همان  بود،  خالی  مردم  به  بهتر  و  بیشتر  های 

خجالت برایشان کافی.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید( 

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 951632 اجرایی 32 درصد از یک سهم )مشاع( محکوم علیه از 28 سهم )مشاع( کل )عرصه 
و اعیان( یک باب منزل به پالک ثبتی 345 فرعی از 227 اصلی بخش دو بیرجند به آدرس بیرجند سراب بین سپیده 3 و 5 به مبلغ 
100.000.000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای مهدی موحدیان به مبلغ 94.930.000 ریال در حق آقای مهدی راه رو و مبلغ 
4.746.500 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 1395/12/1 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام 
مجتمع شورای 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 پیشنهادی فی 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 . لذا متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند . هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب 

سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 952464 اجرایی اموال شامل 2 عدد بخارشوی کنود به مبلغ 5.500.000 ریال - 2 عدد  
پلوپز 6 نفره برقی پویا به مبلغ 1.400.000 ریال - سرویس پاسماوری چای خوری سرامیکی به مبلغ 900.000 ریال - چرخ گوشت 
به مبلغ 1.700.000 ریال- ماهی تابه رژیمی بزرگ به مبلغ 500.000 ریال جمعاً به مبلغ 10.000.000 ریال کارشناسی شده در قبال 
بدهی خانم شهربانو مرادی به مبلغ 21.696.647 ریال در حق آقای مهدی کالنی و مبلغ 1.550.000 ریال حق االجرا در حق دولت 
از طریق مزایده روز شنبه تاریخ 1395/11/30 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای 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 پیشنهادی فی 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. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 
پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه 
و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به 

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجندآدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

 آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه محکوم علیه مجتبی محمدی فرزند محمدعلی در پرونده کالسه 931456- اجرای احکام کیفری دادسرای 
عمومی و انقالب بیرجند محکوم به پرداخت مبلغ 80750000 ریال از بابت دیه به محکوم له فاطمه سرمدی  و مبلغ 4037500 ریال 
حق االجرا در حق دولت گردیده و با توجه به توقیف 400 سهم مشاع از 20091/65 متر مربع پالک ثبتی 79 فرعی از 344 اصلی بخش 
دو بیرجند که براساس نظریه کارشناس قیمت هر مترمربع آن 350000 ریال تعیین گردیده و بخشی از آن در شورای حل اختالف در 
ازای 36721381 ریال در حق شاکی به مزایده گذاشته شده و از طریق مزایده در روز دوشنبه 1395/12/02 از ساعت 12 الی 13 در 
دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند فروته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی 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. 
جانفدا- دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب بیرجند

نقاشی ساختمان 
 پالستیک ، اکرولیک ، روغنی به همراه طراحی 

دیوار با رنگ    09159617909 - تنگلی

بیمه معلم کد: 2569
 صدور انواع بیمه نامه ها به صورت

 نقد و اقساط 8 ماهه و کسر از حقوق 
 نمایندگی سید محمد امیرآبادی زاده

ابتدای بلوار آوینی
 بین سمن و یاسمن

تلفکس: 32404040
09158642955 

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات(

09155614880 -09303107002

لولـه بازکنـی  
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

روزی
شبانه 

09158626228- 09158346779 اسحاقی

فروش و خدمات پس از فروش کلیه ماشین های اداری
 فتوکپی، فاکس، پول شمار، پرینتر، دیتا پروژکتور، کلیه مواد مصرفی
                          کاتریج، فیلم کاربن ، درام، تونر و شارژ انواع کاتـریج

با بیش از 17 سال سابقه

نشانی: بیرجند- خیابان مدرس- مدرس60       تلفن: 09153614168-32437980

در  محل 
در اسرع وقت

  مفتخر است پذیرای کلیه مجالس شما باشد 
 به پاس احترام شما عزیزان، ورودی سالن تا تاریخ 96/1/15 رایگان و با تخفیف ویژه کلیه منو غذایی می باشد.

     از هم اکنون رزرو نمایید   ***   خدمت به شما عزیزان افتخار ماست   
مجموعه درویش افتخار دارد پخت کلیه غذاهای خود را با برنج علیزاده 5 ستاره بابل طبخ نماید.

 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل - اول سپیده   تلفن های رزرو: 32324444 - 09157639200

تاالر پذیرایــی درویش 

فروشگاه کودک امیـر
پوشاک، سیسمونی، 

اسباب بازی، 
بازی فکری، سه چرخه

 به قیمت مناسب
 *اجناس شب عید رسید*
سجادشهر، امامت 2 

جنب بانک ملت 
32412973 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

3
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پروازهای فرودگاه بیرجند لغو شد

مهر-مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی از لغو پروازهای فرودگاه بیرجند به دلیل شرایط جوی نامناسب استان خبر داد.سالمی عنوان 
کرد: پرواز تهران - بیرجند که قرار بود ساعت ۸ و ۴۰ دقیقه صبح جمعه در فرودگاه بیرجند به زمین بنشیند به دلیل شرایط جوی پس از دو 
بار تالش خلبان موفق به نشستن در فرودگاه بیرجند نشد و این پرواز مجدد به سوی تهران بازگشت و در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست.

الهی   مالیی- بارش  برف رحمت نقره فام 
بیرجند  به  زمستانی  کامال  وهوایی  ،حال 
خراسان  مرکز  اخیر  سالهای  طی  بخشید 
است. نبوده  بارشهایی  چنین  شاهد  جنوبی 
این بارشها البته هم مردم وهم مسئوالن را 
غافلگیرکرد.مردم اما ترجیح دادند به طبیعت 
بروند و راه کوه و بیابان پیش گیرند: بند دره ، 
بند امیر شاه ،و دامنه های کوه باغران مقصد 
روزی  بودند  کرده  نیت  که  بود  خانوادهایی 
شاد را با هم بگذرانند در این میان بچه ها 
بیش از همه خوشحال بودند  و کشاورزان از 
آنها هم شاد تر.بازار ساخت آدم برفی ،سرسره 
بازی هم حسابی گرم بود .عکاسان حرفه ای 
وآماتور هم فرصت را برای عکاسی از طبیعت 

زیبا غنیمت دانستند .

وای از برف ؛ وای از پس برف 
برف اما نیامده کوالک کرد. مشکالت برف 
به  و  نمودار شد  بارش  حین  در  بیرجند  در 
اتوموبیلها  ومرور  نرسیدعبور  برف  از  پس 
وشهید  شیرازی  صیاد  خیاباهای  در  بویژه 
شد  مشکل  بیرجند  پرشیب  ،معابر  ناصری 
از  آورد.بسیاری  در  را  ها  راننده  وصدای 
آکبند  چرخهای  زنجیر  شدند  مجبور  آنها 
آورند  بیرون  ماشینها  عقب  صندوق  از  را 
آنها شاید فکرش را هم نمی کردند روزی 
حاشیه  در  شهری  خیابانهای  در  که  بیاید 
استفاده  چرخ  زنجیر  از  شوند  مجبور  کویر 
و  تلگرام  کانالهای  خوراک  کنند.برف 

تلگرام  .کانال  رسانه های مجازی هم شد 
مواجه  مردمی  پیامهای  ترافیک  با  هم  آوا 
شد پیامهایی که در آنها از کوتاهی مدیران 
فضای  در  انتقادها  بود.  شده  انتقاد  شهری 
مجازی بیش از همه البته متوجه شهرداری 
بود.شهردار در گفتگو با مالیی خبرنگار آوا 
کرد  رابیان  کارهای شهرداری  از  ای  شمه 

پاسخ  را  سازمان  این  کاری  کم  شائبه  تا 
گفته باشد . 

 آماده باش شهرداری از
 دو روز پیش

شهردار عنوان کرد: از دو روز پیش معاونت 
آماده  حالت  در  عمرانی  و  شهری  خدمات 
خودرو  21دستگاه  دیروز  از  هستند.و  باش 
و  اعظم  پیامبر  بلوار  در  پاش  نمک  نیسان 
صیاد شیرازی و بلوار ناصری مسقر شده اند 
و  روب  برف  دستگاه   دو  مدیح   گفته  به 
گریدر و یک اکیپ از سازمان پارک ها در 
فضای سبز و پارک ها برای جلوگیری از یخ 
را  خود  فعالیت  سبز   وفضای  درختان  زدن 
آغاز کرده اند. همچنین 2۰ دستگاه  اتوبوس 
برای جلوگیری از یخ زدگی و لغزندگی معابر  

در شهر تردد می کنند . 

برف برق شمال شهر بیرجند
 را قطع کرد

از  نقل  به  هم  سیما   و  صدا  خبرگزاری    
گزارش  برق  توزیع  شرکت  عمومی  روابط 
محدوده  در  رسانی  برق  خطوط  فیدر  داد  
قطع برق شمال شهر بیرجند به دلیل بارش 
برف در شهرک صنعتی بیرجند آسیب دیده 

است که به همین دلیل برق سایت اداری و 
شمال شهر بیرجند در محدوده میدان آزادی 
قطع شده  فرودگاه   به  منتهی  خیابانهای  و 
است و هم اکنون نیروهای شرکت برق در 
حال رفع قطعی برق هستند. به گفته  رفیعی   
همچنین یکی از ترانسهای برق خیابان معلم 
بارش  از  به دلیل سقوط درختی که  بیرجند 
برف سنگین شده بود، دچار آتش سوزی شد 
که برق دو فرعی از خیابان معلم را قطع کرد.
شنیده ها حاکی از آن است که برق نقاطی از 

خیابان مدرس هم قطع شد.

مردم از سفرهای غیر ضروری
 خود داری کنند

  سرهنگ رضایی فرمانده پلیس راه استان  
به  تلفنی  سربیشه  جاده  کنترل  ضمن  هم 
راههای  همه  در  تردد  گفت    ما  خبرنگار 

 - -بیرجند  سربیشه  ویژه  به  مواصالتی 
به  قاین   و  طبس    ، نهبندان  و  سربیشه 
بیرجند فقط با زنجیز چرخ ممکن است.وی  
از  مردم  خواست از سفرهای غیر ضروری 

خود داری کنند.

 17 نفر دچار حادثه شدند 

گفتگوبا  در  هم  احمر  هالل  عامل  مدیر    
رسانه ها  از وقوع 5 حادثه تا لحظه مصاحبه 
خبر  داد که در آن  17  نفر آسیب دیدند.به 
اعزام شده  عملیاتی  تیم های  خامسان  گفته 
عملیاتی  نیروی  نفر   1۸ با  تیم   6 تاکنون 
هستند و هم اکنون 29 تیم ۴ نفره در کل 
استان درگیر حوادث هستند.خامسان از فوت 
داد  خبر  نیمبلوک  در  هموطنان  از  نفر  یک 
همچنان  کرد:امدادرسانی  خاطرنشان  و 
ادامه دارد.مدیرعامل جمعیت هالل احمر از 
امدادرسانی12 حادثه ای جاده ای و شهری در 
2۴ ساعت گذشته خبر دا .و در زمان حاضر27 
پایگاه امداد و نجات  با 12۸ امدادگر در حال 
گرفتار  مسافران  و  مردم  به  خدمت رسانی 
هستند. جاده ها  و  روستاها  و  شهرها  در 
خامسان افزود: با توجه به بارش برف و باران 

پیش بینی می شود حوادث افزایش یابد.

همه مدارس بیرجند  ،درمیان،خوسف 
و سربیشه زیر کوه و قاین

امروز تعطیل است
بیان  با  هم  پرورش  و  آموزش  مدیرکل    
امروز   شهرستان ها  برخی  مدارس  اینکه 
مقطع  سه  هر  مدارس  گفت:  است،  تعطیل 
در بیرجند، درمیان، خوسف و سربیشه امروز 
طبق  افزود:  المعی  است.عباس  تعطیل 
آموزش  مدیران  سوی  از  که  اخبار  آخرین 
وپرورش شهرستان ها از بارش برف گزارش 
مقاطع  همه  مدارس  همچنین  است،  شده 
اعالم  بر  تعطیل شد.بنا  قاین هم  و  زیرکوه 
سازمان بهزیستی همه ی مهد های کودک 

تحت نظارت این سازمان نیز تعطیل است
 

بارش برف همراه با کاهش دما
 در استان ادامه دارد

استان  هواشناسی  اداره  رییس  همچنین 
درگفتگو با کاری خبرنگار آوا از ادامه بارندگی  
دراغلب  خبردادوافزود  آینده  روزهای  طی 
بارش برف خواهیم داشت و دما  شهرستانها 
بین هشت تا 12 درجه کاهش خواهد یافت.    
برهانی بیان کرد : در روزهای آینده وزش باد به 
صورت شدید تر در شهرستان سرایان، بشرویه، 
طبس و خوسف پیش بینی می شود. وی  افزود: 
در گردنه ها و مناطق کوهستانی تشکیل مه 
دور از انتظار نیست. سرما و یخ بندان از فردا تا 

دوشنبه هفته آینده میهمان استان خواهد بود.
)عکس ها: امین جم(

مردم و مسئوالن غافلگیر شدند

برف  ؛ کوالک کرد!

من از دوستان منتقد دولت تشکر می کنم خودم 
هم به بسیاری از سیاست های دولت منتقدم اما 
کدام  کنیم  قضاوت  بیاییم  لطفا  بگویم  خواستم 
ارائه  استاندار  این  که  خدماتی  کنون  تا  استاندار 
حاشیه  برایش  اینقدر  که  داشته  را  است  کرده 
گرفتن  برای  قبلی  استاندار  کنیم  می  درست 
یکسال  بعد  کشاورزان  خسارت  برای  بودجه 
 1 استاندار  این  ولی  بکند  چندانی  کار  نتوانست 
ماهه آنهم با 1۰۰ میلیارد تومان کار را جمع کرد 
جاده  در  اینقدر  کجا  و  کی  قبل  های  دوره  در 
ها کار میکردند واال من که هر وقت می رفتم 
جاده  سوت و کور بود اما حاال انصافا شبانه روزی 
دارند کار می کنند و هر وقت به جاده می زنی 
میزان دوبانده شدنش از دفعه قبل بیشتر است . 
درست است که دیدگاه سیاسی این آقا شاید برای 
اما کار نکنیم دوباره  نباشد  از ما خوشایند  خیلی 
یک فرد ناکارآمد مسوولیت بگیرد . یک سخن با 
قدر  مردم  اینکه  آن  و  داشتم  هم  استاندار  اقای 
زحمات شما را می دانند و همه چیز را می فهمند 
. صحبت عده ای محدود حاشیه ساز را به حساب 
کل مردم خراسان جنوبی ننویسید و اگر کمی از 
بهانه دادن دست عده ای دوری کنید استانی رو 

به توسعه خواهیم داشت
ارسالی به تلگرام آوا
 دست مریزاد باید گفت به تمام کسانی که در هر 
به فکر مردمند چون  پست و مقامی که هستند 
از  واقعا  با خبرند.!  از درد مردم  و  از دل مردمند 
 آقای سردبیر و آقای هرم پور به خاطر مقاله هایی
بودند کمال  نوشته  که درباره ی جاده ی مرگ 
تشکر را دارم . امیدوارم مسئولین نیز درد مردم را 

حس کنند و فکری برای این جاده بکنند. 
915...313
تا  بزرگمهر  خیابان  محترم  رانندگی  و  راهنمایی 
پارکینگ عصرها  شده  رو  پیاده  دوطرف  دهخدا 
یک سر بزنید لطفا یک تذکر داده شود با تشکر ...
915...9۸۸ 
دولت برای رفع تنش آبی در پنج استان که دو 
استان ساحلی بود پنج هزارملیاردتومان اختصاص 
ندارد. آبی  تنش  جنوبی  خراسان  یعنی  داد 
واقعأجای  واستاندار،  مجلس  محترم  نمایندگان 

تأسف عمیق عمیق عمیق دارد. 
91۰...25۰
میدونم چرا همیشه حتما باید یه اتفاق بد رخ بده 
تا مسئولین بیدارشن چند روز پیش به راهنمایی 
رانندگی زنگ زدم خواهش کردم زمان تعطیلی 
کالس های ... یه مامور اون جا باشه که والدین 
بی فکر ترافیک درست نکنند بعد از کلی توضیح 
جا  به  جا  با  مشکل  این  گفت  بنده   به  آقا  اون 
کاری  پلیس  و  میشه  رفع   ... ساخثمان  شدن 
متاسفم  واقعا  راحتی  بهمین  بده  انجام  نمیتونه 

برای ...!
915...7۴3
 دراینکه کمترین توجه به خراسان جنوبی هم نمی شود
قاین  بیرجند  ی  جاده  اینکه  در  و  نیست  شکی 
جاده ی مرگ وخطر هم هست بجا. آیا درچنین 
و  خودم  عزراییل  بشوم  باید  راننده  من  وضعیتی 
و  . چرایکجانبه قضاوت؟چرا هرج ومرج  دیگران 
گرایان  قانون  از  اندکی  )منهای  را  جنگل  قانون 
نباید کمال  بینیم. چرا  ( نمی   و بالنسبت بعضی 
دهن  و  رانندگان  از  بسیاری  عده ی  توجهی  بی 
کجی مشمئزکننده ی بسیاری دیده شود ؟ انصاف 
هم خوب چیزیه .خوب است مقداری خودمان راهم 

نصیحت بکنیم.
936...7۰9
چقدرعجیب است که نزدیک انتخابات ماهواره ها 

بومی وحقوق شهروندی و ... رونمایی میشود
915...5۸7
آقایان مسوول  تامین اجتماعی  چرا طرح های 
بخشش جرایم را اعالم نمی کنید . نکند دوست 

ندارید به مردم هم کمکی شود و با خبر شوند
91۰ ... ۰39

پیشنهاد دارم در سفر رئیس جمهور همه مطالبات 
بندی شود  استان جمع  اساسی  محورهای  حول 
مصوبات  بودن  ثمر  بی  و  خواهی  پراکنده  از  تا 

جلوگیری شود . انشا ا...
915 ... 35۴
مجوز  که  ارگانی  هر  یا  شهر  شورای  لطفا 
تجاری موقت رو حذف کردن بیان وضع زندگی 
عید  نزدیک  کنیم  چیکار  ما  آخه  ببینن  رو   ما 
تجاری هامون پلمپ باشه واقعا یک نگاهی به قشر 

ضعیف جامعه داشته باشین
915...631
هفته پیش کودکم تب شدید داشت پس از معاینه 
بستری  دستور  میالد  بیمارستان  اورژانس  دکتر 
خورد بر  انجامید  طول  به  هفته  یک  که  داد   را 
برخورد  و  زیاد  مراقبتهای  به  باتوجه  دانستم که   
خوب پرسنل اطفال وراهنمایی هایشان وهمچنین 

به تمیزی ومرتب بودن آن کمال تشکر کنم.
 915....۸76
با سالم، چرا هیچ گزارشی از میزان و بد عهدی 
بانک صادرات پخش نمیکنید؟؟!!!از بهمن 93 تا 
االن پول مردم رو بلوکه کردند و انگار نه انگار. 
مالی. بد  اوضا  این  تو  شده  جهنم  زندگیمون 
خواهش میکنم یه گزارش تهیه کنید.حداقل مردم 

فکر نکنند مسئله جمع شده رفته
915...۸26
انتخاب  را  دیار  آن  حاکمان  دیار  هر  مردم  سالم 
آباد  باغ شوکت  از مطلب  می کنند متاسف شدم 
واقعا مدیران چطور راحت و آسوده خوابیده اند بنده 
شکوه وجالل این باغ تاریخی را به چشم دیده ام 
کاش کمی درایت و نظارت بر این اوضاع می بود.
915 ... 26۰
 باعنایت به اینکه توسعه خطوط ریلی از اولویت های
دولت است وراه آهن استان به ظاهر روی کاغذ 
استان ومسئوالن  نمایندگان  گرفته  بودجه  ردیف 
مصرانه از رئیس جمهور بخواهند بیش ازاین مردم 
را معطل وسر کار نگذارند و اعتبار واقعی وعملیاتی 

اختصاص دهند و امید مردم را نا امید نکنند
915...211
درخبرها برگشت 23میلیارد و اندی حقوق نجومی 
مصروف  مبلغ  این  شود  می  پیشنهاد  بود  آمده 
تا  شود  قاین-بیرجند  جاده)مرگ(  کردن  دوبانده 

این اعاده اجری هم برای نجومیان داشته باشد.
۰915...۰11
خواهش می کنم تو روخدا یکی به داد ما برسه 
یکساله حقوق ما رو شرکت سیمان باقران نداده 
ما  جوابگوی  نیست  هم  کسی  آوردیم  کم  دیگه 

باشه امیدوارم شما باعث خیر باشید.اجرکم عندا...
۰915...۰5۰
از شهرداری بیرجند استدعا داریم برای جمع آوری 
خیل متکدیانی که پس از دفن اموات بر سر قبر 
هجوم می آورند و حتی فرصت فاتحه خوانی را 
از اطرافیان میت می گیرند و غالبا جوان و سالم 
این  تسری  از  و  فرمایند  اتخاذ  ترتیبی  نیزهستند 

پدیده که در حال افزایش است جلوگیری نمایند 
۰915...۴65
مرگ  درجاده  اتفاق  باید  حتما  گفته  که  برادری 
 برای یک مسئول بیفتد تا به فکر چاره بیفتند باید
 گفت نه برادر اوال دلیلی ندارد مسئولی از این جاده 
اتفاقی بر حسب اگر چنین   عبور کند بعدش هم 
محافظت  قبل  از  را  جاده  چنان  بیفتد   ضرورت 

می کنند که گویی از الله زار عبورمی کنند 
915...211
 از کارگران سخت کوش شهرداری و راهداری و 

هالل احمر  در این هوای سرد واقعا ممنونم
93۰ ... ۸12

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
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روزشمار دهه فجر، 15 و 16 بهمن
 
رشد- در 15 بهمن بختيار تمام پايگاه هايش را از دست داده بود و همچنان با انجام مصاحبه هاي مختلف سعي در به رخ كشيدن قدرت خود داشت. امام در پاسخ تهديد هاي دولت 
فرمودند: »من بايد نصيحت كنم كه دولت غاصب كاري نكند كه مجبور شويم مردم را به جهاد دعوت كنيم.  تمام اتباع خارجي در ايران نيز به صورت آزاد زندگي خواهند كرد و ما 
براي اقليت هاي مذهبي احترام قائل هستيم.« در 16 بهمن، ده ها خبرنگار داخلی و خارجی، گروه های مختلف مردم و جمعی از نزديكان امام در سالن مدرسه  علوی اجتماع كردند. شنبه *16 بهمن 1395 * شماره 3714

بخش کشاورزی از جایگاه مهمی در اقتصاد کشور برخوردار بوده و اهمیت سرمایه گذاری و تامین نقدینگی مورد نیاز این بخش ،نیازمند شکل گیری نهادهای مالی غیر دولتی قوی جهت سرمایه گذاری 
در این بخش می باشد که در همین راستا صندو قهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی به استناد ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی تاسیس شده اند. از جمله مزایای این صندوقها می توان به 
ساز و کار آسان ساختارسازمانی و پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 4درصد وسایر تسهیالت مورد نیاز ظرف 48 ساعت ، اداره صندوقها با مشارکت فعال خود سهامداران ، کوتاه شدن دست دالالن و افزایش 
سود آوری محصوالت تولیدی کشاورزان و دامدارن ، پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش عالوه بر تسهیالت قرض الحسنه، ازمحل توافقنامه های منعقده با بانکها اشاره نمود. استان خراسان جنوبی دارای 

1 صندوق استانی  11 صندوق شهرستانی و 3 صندوق زنان روستایی بامجموع سرمایه ثبتی 540,000,000,000 ریال می باشد ، که به  شمه ای ازفعالیتهای تعدادی ازآنها به شرح ذیل اشاره می شود.

گزارشی ازعملکرد اجمالی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

در یک نگاه  به مناسبت دهه فجر انقالب اسالمی 

از سایر فعالیتهای صندوقها ، پرداخت تسهیالت و مشارکت 
جمله  از  دامداران  و  کشاورزان  به  خدمت  ارائه  طرحهای  در 
،مدل ارائه خدمت و تکمیل زنجیره تولید شیر، کارت اعتباری 
های  نهاده  تامین  زنجیره  خدمت  ارائه  ،مدل  خدمت  ارائه 
ارائه  ،مدل  گندم  خرید  خدمت  ارائه  ،مدل  باغی  و  زراعی 
به  که  باشد  می  کارت  خدمت  و  انار  ارزش  زنجیره  خدمت 
اکثر  در  که  اجرایی  طرحهای  از  تعدادی  به  نمونه  عنوان 

شهرستان ها  اجرا شده اشاره می گردد. 
1- مدل ارائه خدمت و تکمیل زنجیره تولید شیر: در این مدل 
شیرتولیدی دامداران توسط واحدهای لبنی جمع آوری و تحویل 
کارخانه شیر می گردد و بهای شیر تولیدی توسط صندوق ، به 
صورت نقدی یا حواله های تحویل نهاده به دامدار پرداخت می 

شود. از مزایای آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود.
* خرید شیر دامداران با قیمت توافقی و مناسب توسط کارخانه 
* پرداخت مبلغ شیر دامداران در کمترین زمان ممکن و عدم 

نگرانی دامداران از این بابت 
* تامین علوفه مورد نیاز دامداران از طریق شرکتهای تعاونی 

با قیمت مناسب 
* جلوگیری از فروش دام 

* کاهش اثرات خشکسالی موجود در منطقه و رونق دامداری 
و کمک به افزایش اشتغال 

راستای  در  کارت  این   : خدمت  ارائه  اعتباری  کارت   -2
خدمت  ارائه  های  مدل  اختیار  در  های  سرمایه  ساماندهی 
مدلها  این  چهارچوب  از  خارج  منابع  این  رفت  هرز  عدم  و 
باشد.این کارت ها در مقابل تحویل محصوالت تولیدی  می 
کشاورزان شارژ ، و اعتبار آن صرفا در جهت خرید نهاده مورد 

نیاز کشاورزان و دامداران قابل هزینه کرد می باشد.

کاریکاتور عکس از: ایمان ایمانيروستاي َمناوند درمیان.   قاب عکسعباس گودرزی درست نشستن در هنگام رانندگی با خودرو
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زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع كابينت، 
 كمد و غيره با صفحه ضد آب و
 زير ظرفشويی ضد آب با شرايط پرداخت ماهيانه
 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بيمه آتش سوزی و زلزله به مدت يک سال در خدمت شما همشهريان عزيز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668

  لوله بازکنی
تشخیص و رفع 
بو و نم به روش 

ایزونانو - شبانه روزی
32435686

 09365237014
09157063220 - خسروی
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محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

 نمایندگی و عاملیت فروش شرکت                                                                          و توسعه صنعت جوش در استان
 توليد كننده انواع: افزودنی های بتن ، ترميم كننده بتن، گروت، واتراستاپ های 
پی وی سی، اسپيسرهای پالستيكی، شيلنگ تزريق بتن و غالف 
 استرند، تجهيزات نيلينگ، ترميم كننده بتن، چسب بتن و كاشی و ...

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

پیتــزا

  نبش پاسداران 19 باالتر از میدان جانبازان 
 3 2 4 2 3 1 3 1

انــواع
 غــذای

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید( ایتالیــایی
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
نمایندگی ایزوگام آذرگام و آذین بام

آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  

خشکشویی باران
 شستشوی انواع البسه، روتختی، روفرشی و...  شستشوی پتو و پرده به همراه باز و بست
آدرس: خیابان 15 خرداد - 22 بهمن 1   تلفن: 09157212188- 32448187
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۹ دروغ زیرکانه ای که همه ما به خودمان می گوییم! 
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آیه روز  

و در راه خدا با كسانى كه با شما مى  جنگند بجنگيد ولى از اندازه درنگذريد زيرا خداوند تجاوزكاران را 
دوست نمى دارد. سوره البقره، آيه 190

حدیث روز  

به ديدن يکديگر رويد تا يکديگر را دوست داشته باشيد و دست يکديگر را بفشاريد و به هم خشم نگيريد. 
امام رضا)ع(

پيوستن دوستان به هم آسان است
دشوار بريدن است و آخر آن است
شيرينى وصل را نمى دارم دوست

از غايت تلخيى كه در هجران است

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

مدیریت ذهن

 الزم است شما تمرين های ذهنى و فکری داشته 
 باشيد. ذهن ما نبايد آزاد باشد تا به هر كجا كه 
مى خواهد برود و هر موضوعى را كه ميل دارد 
مرور نمايد . ما بايد آن را مديريت كنيم و روی 
داده ها و ورودی ها غربال گری نماييم. يا به آن 

ها مجوز ادامه مى دهيم يا نمى دهيم . 
مان  ذهنى  های  داده  مراقب  بايد  همواره  پس 
ما  دليل ذهن  قرار است فکری بى  اگر   . باشيم 
يا سمج  بيمار كند و  يا  يا درمانده و  را خسته و 
وار آن را بيازارد و به نتيجه ای هم نرسد مسلما 
بايد غربال شود و مجوز ادامه به آن داده نشود لذا 
روش توقف فکر را توصيه ميکنيم . روش توقف 
فکر يعنى اگاهى از افکار و توقف دادن به افکار 
بى خودی و بيمار و بى نتيجه. افکاری كه فقط 

اضطراب ايجاد مى كند. 
 فقط شما را درگير مى كند و فقط انرژی از شما 
جز  نيست  روشى  و  برود  بين  از  بايد  گيرد  مى 
توقف دادن به آن ها. در واقع با اين توقف شما 
عادت ذهنى خود را تغيير مى دهيد و ذهن مى 
بپردازد و چه مسايلى  به چه مسايلى  آموزد كه 
بايد  طرفى  از  دهد.  قرار  اعتنايى  بى  مورد  را 
بدانيد تکرار يک مسئله و يا رفتار منفى فرد در 
ذهن انباشتگى انرژی منفى را به همراه دارد و 
احساس نفرت و خشم زياد توليد مى كند و هم 
دار  خدشه  را  ارتباطات  هم  و  آزارد  مى  را  شما 
كنيد كه  فرار مى  مندی  از جرات  اگر  كند  مى 

نکند روزی ارتباط را  لطمه بزند.

خدا هست

دانشجويى سر كالس فلسفه نشسته بود. موضوع 
درس درباره خدا بود.استاد پرسيد: آيا در اين كالس 
كسى هست كه صدای خدا را شنيده باشد؟ كسى 
آيا در اين كالس  نداد.استاد دوباره پرسيد:  پاسخ 
كسى هست كه خدا را لمس كرده باشد؟ دوباره 
پرسيد:  بار  سومين  برای  نداد.استاد  پاسخ  كسى 
ديده  را  خدا  كه  اين كالس كسى هست  در  آيا 
باشد؟ برای سومين بار هم كسى پاسخ نداد. استاد 
ندارد. وجود  خدا  اين وصف  با  گفت:  قاطعيت  با 
دانشجو به هيچ روی با استدالل استاد موافق نبود 
پذيرفت.  استاد  كند.  تا صحبت  خواست  اجازه  و 
دانشجو از جايش برخواست و از همکالسى هايش 
پرسيد: آيا در اين كالس كسى هست كه صدای 
مغز استاد را شنيده باشد؟ همه سکوت كردند.آيا 
در اين كالس كسى هست كه مغز استاد را لمس 
كرده باشد؟ همچنان كسى چيزی نگفت.آيا در اين 

كالس كسى هست كه مغز استاد را ديده باشد؟
وقتى برای سومين بار كسى پاسخى نداد، دانشجو 

چنين نتيجه گيری كرد كه استادشان مغز ندارد.

ندارد.  دوست  را  دروغگو  افراد  هيچ كس 
هنگامى كه دروغ مى شنويم، واقعاً و به شدت 
آسيب مى بينيم. طبيعتاً احساس مى كنيم كه 
به ما خيانت شده و ضرر كرده ايم. اما واقعيت 
اين است كه ما نيز هر روز خودمان را گول 
نيز هر  ما  اين است كه  واقعيت  مى زنيم..بله 
روز خودمان را گول مى زنيم، بنابراين خودمان 
مانع  و  كرده  محروم  شايسته  زندگى  از  را 
موفقيت های خود مى شويم. در اينجا برخى از 
محبوب ترين دروغ هايى كه هر روز به خودمان 
با  اميدواريم  آورده ايم.  برايتان  را  مى گوئيم 
مطالعه اين ليست صدماتى كه اينگونه تفکرات 

بر شما وارد مى كند را درک نمائيد.
۱. من قربانی گذشته 

خویش هستم 
شما قربانى گذشته خويش نيستيد، اما به خاطر 
گذشته قربانى اكنون خود هستيد. البته، اعمال 
الگوهای  اما  شماست.  معرف  شما  گذشته 
وسواسى گذشته ذهن شما و تحليل بى وقفه 
سوی  به  را  شما  افتاده  اتفاق  برايتان  آنچه 

مشکالت بيشتر سوق مى دهد. گذشته شما را 
در خود محبوس خواهد كرد، البته اگر به آن 
اجازه دهيد.به خاطر داشته باشيد كه غرق شدن 

در گذشته شما را از زمان حال باز مى دارد.
۲. من برای اینکارها 

خیلی پیر هستم
حد  از  بيش  كاری  هيچ  برای  هيچ گاه  شما   
پير نيستيد. نلسون ماندال در سن ۷۶ سالگى 
رئيس جمهور شد. لئوناردو داوينچى هنگامى 
خود  معروف  اثر  شد،  سالگى   ۵1 وارد  كه 
حق  ساندرز  كولونل  نمود.  نقاشى  را  موناليزا 
امتياز نخستين KFC را در سن ۶1 سالگى 
دارند  وجود  بسياری  افراد  نمود.هميشه  اتخاذ 
كه دقيقاً هنگامى كه شرايط بر عليه آنهاست 
دستاوردهای مهمى را كسب مى كنند. مادامى 
كه در توانايى خود ترديد داريد و تصور مى كنيد 
كه زمان را از دست داده ايد، اعتماد به نفسى 
برايتان بافى نخواهد ماند و امکان تشخيص 
توانايى های خود برايتان وجود نخواهد داشت.

به خاطر داشته باشيد كه هيچ گاه برای تحقق 

آرزوهای خود خيلى پير يا جوان نيستيد.
۳. پول من را دوست ندارد

از ابتدا خود را محکوم به شکست تلقى نکنيد. 
اين  با  باشد.  شما  هدف  نخستين  نبايد  پول 
از  يکى  نبايد  كلى  به  آن  كردن  رها  وجود، 
گزينه های اصلى شما تلقى شود. شما شايسته 
تمام روياهای خود هستيد.از كم آغاز كنيد، اما 

روياهای بزرگ و بهتر در سر بپرورانيد.
۴. اگر فالن چیز را داشتم، 

خوشبخت می شدم
خوشبختى منوط به دستيابى به اهداف نيست. 
زودگذر  و  موقتى  رضايت  و  خوشى  احساس 
است.تالش كنيد تا حس خوشبختى را بدون 

اولتيماتوم های غيرضروری تجربه كنيد.
۵. بعداً هم می توانم آن 

را انجام دهم
اين احتمااًل محبوب ترين دروغى است كه ما به 
خود مى گوئيم. مشکل اينجاست كه، نمى دانيم 
واقعاً چقدر زمان داريم. شايد روزی بيدار شويد 
و در يابيد كه زمانى برای انجام آنچه هميشه 

مى خواستيد نداريد. هيچ كس از آينده خبر ندارد.
اگر منتظر لحظه  ايى خاص، لحظه ايى ايمن و 

جسورانه باشيد، شايد هرگز فرا نرسد.
۶. من یک بازنده ام، چون 

تالش هایم با شکست روبرو شدند
ايده ال  زندگى  اينکه  درباره  را  خود  انتظارات 
كنونى  زندگى  بر  و  كنيد  رها  است،  چگونه 
خويش تمركز كنيد. فقط بايد به خاطر داشته 
مراد  وفق  بر  مسايل  برخى  چون  كه  باشيد 
نبايد  كه  نيست  معنا  بدان  نرفته،  پيش  شما 
به موفقيت دست يابيد. هرگز تسليم نشويد.

گام های  از  سری  يک  بر  مبتنى  موفقيت 
كوچک روزانه است، عملکردها و تصميمات 

شما به مرور به اهداف ختم مى شوند.
۷. هیچ کس من را درک نمی کند

دارند،  جهان  مردم  اغلب  كه  تصوريست  اين 
بنابراين شما تنها نيستيد. از تصور اينکه هيچ كس 
شما را درک نمى كند، فقط به خاطر اينکه با شما 
موافق نيستند، دست برداريد.متفاوت بودن كاماًل 
خوب است، و گاهى گوش دادن به عقايد كمک 

مى كند تا خودتان را بهتر درک كنيد.
۸. من که فالنی نیستم، من

 از عهده آن برنمی آئیم
همه ما متفاوت هستيم. هر يک از ما سطح 
شخصيت های  و  توانايى ها  متفاوت،  مهارتى 
متفاوتى داريم. تمايل ما بر آن است كه خود 
را با افرادی كه موفق به نظر مى رسند مقايسه 
كنيم، اما اين حقيقت كه برخى از آن ها از صفر 
شروع كرده  و به سختى تالش نموده اند را ناديده 
مى گيريم. طرز تفکر خود را به سوی انديشه های 
مثبت سوق دهيد. اين عبارات را با خود زمزمه 
كنيد: اگر آن ها توانسته اند، پس من هم مى توانم.

۹. عقده های من، توانایی و تالش من 
را سرکوب می کنند

در واقع، آنچه كه بيش از هر چيزی مورد تنفر 
شماست و آنچه تالش مى كنيد تا از ديگران 
پنهانش سازيد، شما را منحصر به فرد كرده و 
كمک مى كند تا برجسته باشيد. از ديد فردی 
و  كنيد،  نگاه  خودتان  به  عاشق شماست  كه 
 بدين ترتيب درخواهيد يافت كه واقعاً چگونه

فردی هستيد.

عارفانه روز

خدا هيچ يک از اينها كه مى گويند نيست.
او عاشق انسان نيست بلکه معشوق اوست.
ساكنى است كه جهان از او در حركت است.

ما در بين كساني كه با ما هم عقيده اند، احساس 
آرامش داريم، ولي وقتي بزرگ مي شويم كه بين 

كساني باشيم كه با ما هم عقيده نباشند.

اميد، آهستگى و ماليمت زندگى را روشن و 
شيرين مى كند، خشم و تيزی مايه 

رنج و بالست. آهسته رو از عيبجوی مى گريزد 
و شرم و آهستگى را دوست مى دارد .

به زيبائي بيانديش، نه براي انگيزش، كه در 
جهت تعالي. زيبائي به هر جا آرامش

 مي آورد، چه دست ساز انسان
 چه طبيعي. پاول ويلسون

                        

ايراني و  نوعي شيريني  افقي: 1- 
رهاورد استان فارس و كردستان- 
مراحل  از  نادر-   -2 زينتي-  گلي 
 -3 هندي  عرفان  در  سلوک 
خودروي جمعي- مهماني، جشن- 
قطع هاي در خودرو- شهري حومه 
تهران 4- مرغي شبيه كبوتر- گل 
ظريف  چپق  سودن-  بتونه- 
از  يکي  پرچم-  كردن-  ۵-باطل 
شناخته شده ترين گياهان دارويي 
در طب سنتي ايران و اروپا ۶- سوار 
زنان  نامهاي  از  نامي   - نيست 
عنصر   -۷ دهنده  ترويج  عرب- 
ثبات  دين-  يک  پيروان  گواتر- 
بقا- چله كمان 8- نوعي توپ  و 
سرپر 9- خو گرفتن- نوعي كفش 
پاشنه دار- معشوقه رامين- كتف 
مدتي  كه  غذايي  يا  نان   -10
مانده باشد- خرد و غير- از مقاطع 
تحصيلي 11- پرده سينما - جا- 
آذربايجان شرقي 12- وسيله  سد 
ترمز- حرف ندا- هنوز آدم نشده!- 
نام  است-  يک  13-همان  وقار 
تناول  خواني-  قرآن  ميز  سازي- 
مركباتي  چاشني  مذكور-   -14
كباب كوبيده 1۵- زاپاس خودرو- 
اين بنا با داشتن عنوان بزرگترين 
پادشاهان  كه  جهان  خشتي  طاق 

ساساني ساخته اند
تشر-  و  توپ   -1 عمودي: 

زهره-  سياره   -2 پاراكلينيکال 
مزاحم  3-راندن  فطرت  خوش 
سرراست   - ضرر  پروردگار-   -
4- از نظر تجاري اين شهر اهميت 
زيادي در هلند دارد و دفاتر بسياري 
از شرک تهاي بزرگ در آن واقع 
شده است- حرف فاصله - رسول 
خدا)ص( ۵- بار درخت- همگام- 
نوردهنده ۶- پرنده اي پرسر و صدا 
و خودنما- فرق سر- درازترين شب 
اينترنتي- ضمير   سال ۷- صفحه 
زيبا  نيکو،  رسم-  جمع  مفعولي- 
8- بزر گترين كارگردان سينماي 
گشاد   -9 دورانها  تمام  در  جهان 

پروژ  و  طرح  نيست-  كر  نيست- 
آموزشي  قديم  نظام  در  هاي 
ايران- رمق آخر 10- هيمه- خانم، 
جمع   -11 زانو  باالي  خاتون- 
رئيس- كشيده شده- ماه سوگواري 
-12-نوعي شيريني كه خودزانواع 
ليختن  از  تابلويي  دارد-  مختلف 
اروپايي 13- يک  استاين- كشور 
محل  بلند-  ديوار  فاتح-  يک-  و 
بهترين  را  اثر  اين  بسياري   -14
كتاب نوشته شده به زبان اسپانيايي 
 -1۵ راضي  خشنود،  دانند-  مي 
يهاي  شيرين  قديميترين  از  يکي 

ايراني- زور، قوه
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سنگ و کاشی، سرامیک، نما، پیچ و رولپالک نما    0۹15۹6322۹3 - زارع

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

تجربه کنید.   09158668002

)50%تخفیف هاشور تخصصی ابرو کامال بهداشتی( 
ویـژه عیـد 

 بین مدرس 11و 13 - جنب نانوایی
  زیبایی سی تل      32230549

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

کار خوب اتفاقی نیست

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
0۹013772626 ان

ایگ
ل ر

نز
ب م

 در
یل

حو
ت

انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

3 قطعه زمین کشاورزی با 
موقعیت عالی و فوق العاده آس 
برای باغ ویال در روستای تقاب 

یک قطعه 5 هزار متر
 2 قطعه هر کدام 4 هزار متر

  09158660118 - امالک جمالی

فروش نهال عناب ، زرشک 
انار      09011251205

به تعدادی نیروی خانم ترجیحا مجرد 
برای کار در رستوران نیازمندیم. 

محالتی - روبه روی پارک آزادگان
 مرغ سوخاری 

09012048426

به تعدادی بازاریاب درسطح
 استان خراسان جنوبی نیازمندیم.
09152016208-32258273

نقـاشی ساختمـان
  09398834365 - خسروی

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت ، در مرحله اجراي اسکلت

 90 متر مفید ، دو خواب ، تراس 
 انباري ، پارکینگ ، واقع در غفاری
با پرداخت 30 میلیون تومان  

09155612431 - 09155614208

سمساری مرتضی
  تمامی لوازم منزل و اداری شما را عادالنه 

خریداریم.  09159632924 - امیرآبادی زاده

اجاره قالب فلزی جک و کلیه تجهیزات 
بتونی ، ساختمانی و دیزل ژنراتور  

09153613243 - شریفی

کارت دانشجویی اینجانب  علیرضا صفائی مقدم 
به شماره  دانشجویی  913060214 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط  می باشد.

شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی

PVC کاغذ دیواری، پارکت، کفپوش، کناف و
قیمت مناسب با نصب رایگان و کیفیت عالی 

اقساط ویژه برای کارمندان دولت
 و بازنشستگان کشوری

آدرس: نبش مدرس 57 /  0۹15563۹۹15- 3244۹221 مقری

ایزوگام شرق 
آدرس: میدان توحید

32442331
09155622050 

شیشه اتومبیل بنی اسدی 
ترمیم - سنگ خوردگی - ترک
آدرس: خیابان قدس - نبش قدس 5   همراه: 09157266245-09159610654
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 برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در بیرجند 

خزاعی- همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت گرامیداشت 
دهه مبارک فجر به همت و همکاری دهیاری های چهکند ، 
، هیات روستایی و عشایری شهرستان  امیرآباد   ، آباد  حاجی 

بیرجند به میزبانی روستای چهکند برگزار شد. 

آمریکا از حضور در جام جهانی کشتی آزاد ایران محروم شد

سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به سیاست های اتخاذ شده 
از سوی دولت جدید آمریکا، از مخالفت ایران برای حضور تیم 
کشتی آمریکا در جام جهانی کشتی آزاد در کرمانشاه خبر داد.

وی گفت: همانطور که قبال اعالم کردم این موضوع به کمیته 
ویژه ای ارجاع شده بود و در این کمیته مورد بررسی قرار گرفت 
و که درنهایت با سفر تیم کشتی آمریکا در ایران مخالفت شد. به 
دنبال این تصمیم کمیته ویژه فدراسیون کشتی ایران با ارسال 
نامه ای به اتحادیه جهانی کشتی خواستارمعرفی تیم هشتم و 

جایگزین آمریکا برای حضور درجام جهانی تهران شد.

اسکواش قهرمانی جوانان آسیا/ پیروزی ایران برابر ژاپن

تیم اسکواش جوانان ایران در ادامه رقابت های قهرمانی آسیا در 
هنگ کنگ با شکست ژاپن به سومین پیروزی خود در این رقابت 
ها دست یافت. رقابت های اسکواش قهرمانی جوانان آسیا از 12 
شود.تیم  می  برگزار  کنگ  هنگ  در  هفته  یک  مدت  به  بهمن 
اسکواش جوانان ایران در روز نخست مسابقات تیم های ماکائو 
برابر  و کره جنوبی را شکست داد.این تیم در دیدار سوم خود 
تیم هندوستان یکی از مطرح ترین تیم های جهان، مغلوب شد. 
اسکواش بازان ایران در چهارمین دیدار ژاپن را شکست داد و فردا 

باید به مصاف قهرمان سنتی این مسابقات یعنی پاکستان برود.

رقابت های تنیس دیویس کاپ بین ایران و پاکستان
 در اسالم آغاز شد

تنیس  های  بازی  دوم  گروه  های  رقابت  افتتاحیه  مراسم 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  ملی  های  تیم  بین  کاپ  دیویس 
اسالم  المللی  بین  ورزشگاه  در  پاکستان  اسالمی  جمهوری 
دوم  گروه  های  رقابت  از  روز  نخستین  در  شد.  برگزار  آباد 
دو  پاکستان  و  ایران  تنیس  ملی  های  تیم  بین  کاپ  دیویس 
بازی انفرادی انجام می شود که به ترتیب ›شاهین خالدان‹ از 
تیم ملی ایران به مصاف ›عقیل خان‹ از با تجربه ترین تنیس 
ایران به مصاف  از تیم ملی  ›انوشا شاهقلی‹  بازان پاکستان و 
رفت.  خواهد  پاکستان  تنیس  های  ستاره  از  قریشی‹  ›اعصام 
رقابت های گروه دو آسیا و اقیانوسیه )دیویس کاپ( از 15 تا 

17 بهمن به میزبانی اسالم آباد پاکستان برگزار شد.

اسفناج را بخورید تا سرطان نگیرید! 

مقدار  که  است  مهمی  سبزی  اسفناج، 
و  زیگزانتین  لوتئین،  از  توجهی  قابل 
می کند.  فراهم  بدن  برای  کاروتنوئیدها 
پخته شده،  کمتر  یا  خام  اسفناج  البته 
مواد  این  است.  بیشتری  لوتئین  حاوی 
)رادیکال های  ناپایدار  مولکول های  مهم، 
آزاد( را قبل از آسیب رسانی به سلول های 

مطالعات  از  بعضی  بین می برند.  از  بدن، 
نشان داده اند که همین عناصر می توانند 
از افراد در مقابل سرطان های دهان، مری 
کاروتنوئیدهای  کنند.  محافظت  معده  و 
به  ابتال  خطر  اسفناج،  در  موجود 
و  اندومتریال  ریه،   تخمدان،  سرطان های 

کولورکتال را کاهش می دهند.

درمان خانگی برای کاهش درد معده

بابونه اثر ضد التهابی دارد و التهابات ناشی 
می برد.  بین  از  را  باکتری ها  فعالیت  از 
می تواند عضالت صاف معده را شل کند 
و این کار سبب کاهش درد هنگام اسپاسم 
و گرفتگی معده می شود. استفاده از یک 
کیسه آب گرم، یک بطری پر از آب گرم و 
یا یک حوله گرم برای ناحیه درد می تواند 

به کاهش درد آن کمک کند. آب برنج یک 
تسکین دهنده طبیعی است که می تواند 
کند.  آرام  را  معده  و مخاط  آستر  التهاب 
آن ها  معده  درد  که  کسانی  برای  نعناع 
مفید  بسیار  است،  سوءهاضمه  از  ناشی 
باعث  صفرا  جریان  بهبود  با  زیرا  است. 

بهبود وضعیت گوارشی و هضم می شود.

خاصیت عجیب کاکائو را بشناسید! 

1- سالمت قلب: این ماده خوراکی سرشار 
از منیزیم بوده که برای سالمت قلب مهم 
انرژی کمک  به  تبدیل گلوکز  به  و  است 
بیش  خام  کاکائو  کلسترول:  کند.2-  می 
از ۴۰ برابر بلوبری حاوی آنتی اکسیدان 
خون  داشتن  برای  آهن  آهن:   -3 است. 
اکسیژن  توزیع  به  و  است  ضروری  سالم 

در سراسر بدن کمک می کند.۴- کلسیم: 
کلسیم  زیادی  مقادیر  دارای  خام  کاکائو 
است که حتی از شیر گاو که بهترین منبع 
این ماده مغذی بشمار می آید نیز بیشتر 
است.5-تقویت کننده خلق و خو: این ماده 
گیاهی افزایش ترشح سروتونین، دوپامین 

و آناندامید را نیز به همراه دارد.

4 فایده پیاز برای بدن

1- ضدانعقاد:پیاز قرمز می تواند به حفظ 
کلسترول خون کمک و از ابتال به بیماری  
ضدسرطان:  کند.2-  پیشگیری  قلبی 
انواع پیاز به دلیل خواص آنتی اکسیدانی 
کاهش  بر  ویژه ای  تاثیر  برجسته، 
رشد  از  و  دارند  کبد  سرطان  پیشرفت 
می کنند.  پیشگیری  سرطانی  سلول های 

نیاز  تامین  به  پیاز  3- خون ساز: خوردن 
بدن به اسیدفولیک کمک می کند. کمبود 
می شود.  خونی  کم  موجب  فولیک  اسید 
در  استخوان ها  تراکم  استخوان ساز:   -۴
زنانی که روزی یک پیاز مصرف می کنند، 
5 درصد بیش از زنانی است که یک بار 

در ماه پیاز می خورند. 

تغذیه  در  اشتباهات  بزرگترین  از  یکی 
مصرف برخی از مواد غذایی خاص با معده 
بروز  به  منجر  تواند  می  که  است  خالی 
نظیر  گوارشی  ناراحتی های  و  مشکالت 
زخم  معده،برگشت اسید معده یا یبوست 
شود.5 غذایی که مصرف آنها با معده خالی 

می تواند مشکل ساز شود عبارتند از: 
اسید  از  باالیی  فرنگی:سطح  1-گوجه 

تانیک در گوجه فرنگی وجود دارد که منجر 
مصرف  می شود.  معده  اسید  افزایش  به 
گوجه فرنگی با معده خالی منجر به ایجاد 
شد.2-نوشابه:نوشابه  خواهد  معده  زخم 
با  نوشیدن آن  و  زیادی است  قند  حاوی 
معده خالی اشتباه بزرگی است، زیرا قند 
آن مستقیم وارد جریان خون شده و منجر 
به افزایش فشارخون می شود.3-سبزیجات 

دارند،  زیادی  خواص  سبز:سبزیجات 
آن  و  اشتباه  آن  مصرف  زمان  در  گاهی 
را با معده خالی مصرف می کنند. مصرف 
سردل  سوزش  به  منجر  سبز  سبزیجات 
از  می شود.۴-ماست:یکی  شکمی  درد  و 
در  است  ماست  صبحانه  برای  انتخاب ها 
حالی که ماست حاوی باکتری هایی است 
که منجر به کشته شدن باکتری های خوب 

و  کرده  اسیدی  را  معده  معده  شده،  در 
تند:از  غذایی  می کند.5-مواد  ایجاد  نفخ 
دیگر خوردنی هایی که نباید با معده خالی 
است  تیز  و  تند  غذاهای  شوند،  مصرف 
و  می رسانند  آسیب  معده  دیواره  به  که 
منجر به ترشح بیش از اندازه اسید معده 
و  معده  دیواره  در  نتیجه  در  و  می شوند 

مخاط روده اخالل ایجاد می کنند.

5 خوردنی که نباید با معده خالی مصرف شوند 

فواید و خواص نوشیدن آب گرم

1- برای بهبود گوارش خود، نوشیدن آب 
گرم به طور منظم را آغاز کنید زیرا غده 
و  درست  عملکرد  ارائه  برای  را  گوارشی 
منظم  نوشیدن  می کند.2-  تحریک  بهتر 
آب گرم با معده خالی می تواند به تنظیم 
کمک  یبوست  با  مبارزه  و  روده  حرکات 
است  شایع  مشکل  یک  گلودرد  کند.3- 

که با درد و سوزش گلو توصیف می شود 
یا  سرماخوردگی  عفونت  واسطه  به  و 
آب  نوشیدن  می گیرد.۴-  شکل  آنفلوآنزا 
گرفتگی  برای  درمان طبیعی خوبی  گرم 
نوشیدن آب  بینی محسوب می شود. 5- 
طریق  از  بدن  پاکسازی  به  می تواند  گرم 

تخلیه سموم مضر کمک کند.

تلف و زخمی شدن 35 راس دام در حمله گرگ

گرگ  قالده  چهار  حمله  در  که  کرد  اعالم  زیرکوه  فرمانداری 
به یک گله گوسفند در روستای » چشمه بید« این شهرستان 
هفت  دام،  تعداد  شد.این  زخمی  و  تلف  دام  راس   35 مرزی، 
راس بیمه بود. صندوق بیمه کشاورزی خراسان جنوبی خسارت 
وارده به عشایر چشمه بید را 25۰ میلیون ریال ذکر کرد.برای 
چندمین بار است که گرگ به دام های دامداران زیرکوه حمله 
وارد  منطقه  دامداران  به  زیادی  خسارت  تاکنون  که  کند  می 
محروم  مناطق  از  بید  نشین چشمه  عشایر  است.روستای  شده 
مرکز  آباد  حاجی  متری  کیلو   65 فاصله  در  که  است  زیرکوه 

شهرستان زیرکوه قرار دارد و شغل اکثر مردم دامداری است.

چهار تن مواد مخدر در بند دره بیرجند به آتش کشیده شد

چهارتن انواع مواد مخدر در بند دره بیرجند به آتش کشیده شد.این میزان 
مواد مخدر از کشفیات نیروهای مقابله ای خراسان جنوبی است که با حضور 
بیرجندی  رضایی  علی  االسالم  حجت  استاندار،  پرویزی،  اکبر  علی  سید 
هماهنگی  شورای  دبیر  زندی  علی  استان،  عمومی  فرهنگ  شورای  رئیس 
مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی و تعدادی از مسئوالن به آتش کشیده 
شد.دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی این هفته 
مواد  انواع  کیلوگرم   388 و  ،27تن   1395 1۰ماهه سال  در  که  بود  گفته 
مخدر در استان کشف و ضبط شد که این عدد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 26 درصد افزایش دارد.زندی، افزود: در این ارتباط چهار هزار و 358 

نفر متهم دستگیر و به مراجع قضایی و دستگاه مربوط معرفی شدند.

بي احتیاطي راننده وانت پیکان جان عابر پیاده را گرفت

داد. خبر  قاین  شهرستان  در  رانندگي  سانحه  وقوع  از  استان  راه  پلیس  رئیس 
 11۰ پلیسي  هاي  فوریت  مرکز  اعالم  داشت:با  اظهار  رضایي  حسین  سرهنگ 
مبني بر تصادف در سه راهي»مهمویي«شهرستان قاین بالفاصله مأموران پلیس 
راه به همراه گروه امداد به محل اعزام شدند.وي افزود:در بررسي هاي به عمل 
با عابر پیاده برخورد کرده است که  آمده مشخص شد،یک دستگاه وانت پیکان 
خاطر  رضایي  باخت.سرهنگ  جان  دم  در  وارده  جراحات  شدت  علت  به  عابر 
نشان کرد:کارشناس پلیس راه علت حادثه را بي احتیاطي راننده وانت پیکان به 
توصیه  رانندگان  به  استان  راه  پلیس  رئیس  اعالم کرد.  به جلو  توجه  علت عدم 
کرد با توجه به بارش نزوالت آسماني در سطح استان و لغزنده بودن محورهاي 

مواصالتي با احتیاط حرکت کنند تا شاهد حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.

LDLgfhfghfhfhfhfh

منتظر قدوم سبز شما خیران و حامیان بزرگوار در 

غرفه نمایشگاهی کارگاه دستان پرتوان 
در سالن شماره 1 نمایشگاه بین المللی بیرجند هستیم.

روابط عمومی موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص(

زمـان: 17 الی 19 بهمـن ماه   
ساعـت بازدیـد : 9 الی 13 و 16 الی 21

)) امداد باطری سپهر ((
09361779359
عیب یابی،تست،استارت 

دینام،باطری رایگان 
تحویل و تعویض باطری 

در هر نقطه از شهر
کامیون- سواری- ایرانی وخارجی

نبش 17شهریور 29 - 32220423

حقیقی پور

ط
ـ

ـد و قس
 نق

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر ۴ 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959
09159634038 
32414702
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بدهی 8میلیارد تومانی صنعتگران استان به شرکت گاز

مالیی-حسین ضیایی مقدم معاون بهره برداری شرکت گاز استان در گفتگو با آوا از بدهی بیش از 8میلیارد 
تومانی صنعتگران استان به این شرکت خبر داد و بیان کرد: ما این پول ها را به خزانه واریزمی کنیم و یارانه 

شنبه* 16  بهمن 1395 * شماره 3714نقدی که ماهیانه مردم دریافت می کنند از پرداخت همین قبوض است.
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ترامپ:ایرانباآتشبازیمیکند
ظریف:تحتتاثیرتهدیداتقرارنمیگیریم

دونالد ترامپ برای چندمین بار در دو روز اخیر ایران 
را تهدید کرد.رئیس جمهور امریکا در دو روز اخیر 
تاکنون چندین پیام خطاب به ایران در توییتر منتشر 
کرده است.وی در تازه ترین توییت خود آورده است: 
»ایران با آتش بازی می کند. آنها قدر مهربانی که 
اوباما با آنها داشت را نمی دانند. من آنطور نیستم«.در 
واکنش به این توییت، محمد جواد ظریف وزیرخارجه 
کشورمان در توئیتی نوشت: »ایران از تهدیدات متاثر 
می گیریم.  از شهروندانمان  را  امنیت  ما  نمی شود، 
هرگز آغاز کننده جنگی نخواهیم بود، اما میتوانیم 
به تمام ابزار دفاعی مان تکیه کنیم.«ظریف همچنین 
در توییت دیگری خطاب به ترامپ آورده است: »ما 
هیچ گاه از سالح های خود علیه دیگری جز در دفاع 
مشروع استفاده نخواهیم کرد/ببینیم آیاکسانی که)از 
حاضرندهمین  می کنند  ما(شکایت  موشکی  توان 
روز  آمریکا  تکرارکنند؟«رئیس جمهوری  را  حرف 
گذشته نیز در توییتر ادعا کرد: ایران به سرعت در 
حال در اختیار گرفتن قسمت های بیشتری از عراق 
است.وی همچنین در توییت دیگری مدعی شد: 
ایران داشت نفس های آخر را می کشید و در حال 
فروپاشی بود تا اینکه آمریکا با طناب نجاتی در قالب 

توافق هسته ای به مددش رسید: 150 میلیارد دالر.

مقامهایآمریکاییخطاببهایران:
هشدارماراجدیبگیرید

 مقام های آمریکایی در اظهار نظرهایی خواهان 
جدی گرفتن هشدارهای داده شده کاخ سفید و 
نیز تغییر رویکرد ایران در منطقه شدند.یک مقام 
ارشد دولت آمریکا بعد از هشدار »مایکل فلین« 
مشاور امنیت ملی »دونالد ترامپ« رییس جمهور 
حال  »در  داشت:  اظهار  ایران  علیه  کشور  این 
برای  چارچوبی  و  راهبردی  گزینه های  بررسی 
زمینه هستیم.«به  این  نیاز در  رویکردهای مورد 
گزارش »خبرگزاری فرانسه« وی در ادامه گفت: 
باره  این  »البته فکر کنم هنوز زود است که در 
که  امیدواریم  صمیمانه  شود.ما  زده  حرفی 
ایرانی ها هشدار ما را جدی بگیرند و در مجموع 

این نوع رفتارها متوقف شوند.«

رضایی:اسرائیلوآلسعوددرحال
تحریکترامپبرایحملهبهایرانهستند

»سناریوی   باعنوان  یادداشتی  در  رضایی  محسن 
فریب« در اینستاگرام خود نوشت: زمانی آل سعود 
ایران تحریک  به  برای حمله  را  اسرائیل صدام  و 
کردند؛ او را دریک چاه انداختند تا جمهوری اسالمی 
را ساقط کنند. امروز همان ها در حال تحریک ترامپ 
برای حمله به ایرانند.رضایی در این یادداشت تصریح 
کرده است: ما به آقای ترامپ می گوییم بیشتر فکر 
کن فریب آقای ملک سلمان و نتنیاهو را نخور. بگذار 
عرق انتخابات خشک شود و قدری درباره عملکرد 
اسالفت در قبال ایران و شکستهایشان مطالعه کن؛ 
ژنرال های عاقلی درکنار شما هستند. توانایی های 
موضع  ازاین  هم  اگر  می گویند.  شما  به  را  ایران 
گیری ها قصد قمپوز درکردن دارید، به نفع شما تمام 
نمی شود. وی در سخنرانی در جایی دیگر نیز گفته 
است : آقای ترامپ بزرگ تر از تو به ایران اخطار 

داده اند و نتوانستند کاری کنند.

برخیهاگفتهاند30سالتجربهکارداریم
ولی30سالیکتجربهراتکرارکردهاند

شورای  مجلس  سابق  نماینده   ، بذرپاش  مهرداد 
را  خود  ای  عده  کشور  در  االن  گفت:  اسالمی 
تجربه  خود  دچار  نوعی  به  پندارند  می  تجربه  با 
پنداری شده اند،می گویند 30سال دراین موضوع 
یک  30سال  کنند  می  اشتباه   ، داریم  تجربه 
که  تجربه  یک  تکرار  اند.  کرده  تکرار  را  تجربه 
خیلی وقتها شکست خورده است نشان از تجربه 

نیست،دربعضی وقتها نشان از کم خردی است.

ناصری:ردصالحیتروحانی
یکشوخیبزرگوخندهداراست

عبدا... ناصری، فعال سیاسی در خصوص مباحث 
مطرح شده اخیر پیرامون حضور یک گزینه دیگر 
در کنار حسن روحانی برای انتخابات گفت: جمع 
بندی شورای مشورتی و نظر کلی اصالح طلبان 
این است که جز آقای روحانی هیچ فرد دیگری 
را  هایی  تاکتیک  است  ممکن  نشود،البته  مطرح 
اتخاذ کنند که با ورود قطعی روحانی به انتخابات 
و برپایی ستاد انتخاباتی نشان دهنده حضور حتمی 
ایشان است و جایی برای ابهام وجود ندارد.  وی با 
بیان اینکه سخنانی که مبنی بر رد صالحیت حسن 
روحانی مطرح می شود ، یک جنگ روانی است، 
جنگ  یک  و  تبلیغات  مباحث  این  کرد:  تصریح 
روانی است و این موضوع یک شوخی بسیار بزرگ 
است که برخی از دوستان و اعضای جریان رقیب 

با رئیس جمهور مستقر انجام می دهند. 

پزشکیان:کاندیداتوریامبرایریاست
جمهوریبستگیبهشرایطدارد

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به 
جمهوری  ریاست  کاندیدای  آیا  که  پرسش  این 
می شود یا نه، گفت: هنوز چیزی مشخص نیست 
رخ  می تواند  مختلفی  اتفاقات  به شرایط  بسته  و 
دهد. مسعود پزشکیان  با بیان اینکه معلوم نیست 
کردن  شرکت  قطعًا  و  بیاید  پیش  چه  آینده  در 
را  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  نکردن  یا  و 
که  ترامپ  به  اگر  االن  افزود:  بگویم،  نمی توانم 
توجه  رسیده  آمریکا  جمهوری  ریاست  به  تازه 
کنید، مشاهده می کنید که نیامده زورگویی کرده 
و اجازه ورود 7 کشور عمدتًا مسلمان به آمریکا را 

نمی دهد که بسیار غلط است.

کاری کردند کارستان

جلو ساخت و سازها در حاشیه انبارسوخت مهرشهر گرفته شود 

 همایش مدافعان حرم در شهرستان بیرجند برگزار می شود

مردمباحضورپرشوردر۲۲بهمنماه
انزجارخودرابهدشمننشاندهند

امام جمعه بیرجند گفت: مردم باید در ۲۲ بهمن 
دشمن شکن به هر شکلی انزجار خود را از آمریکا و 
کسانی که  مردم یمن، لبنان و سوریه را می کشند 
صحنه  به  گوناگون  شکل های  به  و  کنند  اعالم 
بیایند.به گزارش تسنیم ،حجت االسالم علی رضایی 
بیرجندی در آیین نماز جمعه ضمن تبریک والدت 
داشت: حضرت  اظهار  زینب کبری )س(  حضرت 
زینب )س( عاقل ترین عقیله بنی هاشم است که  
بانویی عالم و عاقل بود و مشق و منطق این بانوی 
بزرگ منطق پیامبر بود.وی افزود: عدالت در ابعاد 
گوناگون به ویژه در ابعاد اجتماعی هویت جامعه است 
و هر کجا تبعیض وجود دارد با علی )ع( نسبتی ندارد.

امام جمعه بیرجند به مناسبت های هفته اشاره و بیان 
کرد: یکی از این مناسبت ها روز پرستار است که  در 
این راستا مسئوالن باید توجه و عنایت ویژه ای به 
پرستاران داشته باشند و پرستاران نیز باید طرح نظام 

سالمت را به درستی به پیش ببرند.

پروژه40واحدیمسکنمددجویان
بهزیستیسربیشهافتتاحشد

کاری - به مناسب دهه مبارک فجر  با حضور 
مدیرکل  جنوبی،  خراسان  استاندار  سیاسی  معاون 
از  جمعی  و  سربیشه  فرماندار  استان،  بهزیستی 
واحدی  پروژه 40  شهرستان   و  استان  مسؤوالن 
تعاونی مسکن سکنی گستر معلوالن و مددجویان 
بهزیستی این شهرستان افتتاح شد.علی عرب نژاد  

زیربنای  اینکه  بیان  با  استان  بهزیستی  مدیر کل 
هر واحد 80 مترمربع است، یادآور شد: قیمت تمام 
شده مجموع این واحدهای مسکونی یک میلیارد و 
680 میلیون تومان بوده است.وی عنوان کرد: متراژ 
مددجویان  و  معلوالن  مسکن  واحدی   40 پروژه 
بهزیستی سربیشه 3 هزار و 400 مترمربع و زیربنای 
3 هزار و ۲00 متر اجرا شده است.عرب نژاد با بیان 
اینکه قیمت واحدها 4۲ میلیون تومان است افزود: 
تسهیالت مسکن هر واحد ۲5 میلیون تومان، کمک 
سهم آورده بهزیستی 6 میلیون تومان و آورده هر 

عضو 11 میلیون تومان بوده است.
 )Ava.news12@gmail.com(

صنعتگرانومردمبدهیشانرابهدستگاه
هایخدماترسانپرداختکنند

سرفرازی  عصمت  پنجشنبه  مالیی-صبح 
 ، استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی  معاون 
حسینی مدیرکل سرمایه گذاری خارجی  تعدادی 
چند  از  اجرایی  های  دستگاه  کل  مدیران  از 
رفع  و  تسهیل  ستاد  تسهیالت  که  ای  کارخانه 
کردند. بازدید  بودند  کرده  استفاده  تولید  موانع 

تاثیرات برجام، همکاری و  سرفرازی بیان کرد: 
هم دلی که بین بخش خصوصی و دولت ایجاد 
است.وی  کار و صنعت شده  رونق  شده موجب 
با بیان اینکه دستگاه های خدمات رسان مانند: 
ارائه  خدمت  مردم  به  باید  هم  گاز  و  ،برق  آب 
بدهی شان  مردم  و  تاکید کرد:صنعتگران  دهند 
را به این دستگاه اجرایی پرداخت کنندتا خدمات 

بهتری به خودشان ارائه شود
 )Ava.news14@gmail.com(

هویتدینیواعتقادیمردمپیروزیانقالب
اسالمیراشکلداد

مدیرکل بنیاد شهید خراسان جنوبی گفت: همه 
کسانی که باور، اعتقاد به مبارزه داشته به تکلیف 
اصلی خود عمل کردند و بر اساس آن حرکت پشت 
رساند. پیروزی  به  را  کشور  )ره(  خمینی  امام  سر 

اسالمی  انقالب  شهدای  گلزار  تسنیم  گزارش  به 
عصر  بیرجند  دو  و  یک  شماره  تحمیلی  جنگ  و 
خراسان  استاندار  حضور  با  مراسمی  در  پنجشنبه 
جنوبی، مسئوالن اجرایی استان، نیروهای نظامی و 
انتظامی و خانواده معظم شهدا و ایثارگران غبارروبی 
و عطر افشانی شد.حجت االسالم معصومی در این 
مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره 13 شهید انقالب 
انقالب  که  آنچه سبب شد  کرد:  اظهار  استان  در 
اسالمی به پیروزی برسد عوامل مختلفی را در بر 
می گیرد.وی افزود: مردم متدین، دیندار بوده و هویت 
دینی آنها سبب شده بود پشت سر امام خمینی )ره( 
حجت االسالم  پیام  مراسم  این  در  کنند.  حرکت 
سید محمد علی شهیدی، رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران توسط مدیرکل بنیاد شهید خراسان جنوبی 
مقدس  دفاع  دوران  در  قرائت شد.خراسان جنوبی 
۲ هزار و 100 شهید تقدیم انقالب کرد و در حال 

حاضر چهار هزار و 500 جانباز و ۲40 آزاده دارد.

پازلی شامگاه چهارشنبه  حسینی- مستند 
کارگردان  اعتماد  بنی  رخشان  حضور  با 
پرآوازه سینمای ایران و عوامل سازنده این 
اکران  بیرجند  بهمن  سینما  در  مجموعه، 
شد. خانم بنی اعتماد در این مراسم با بیان 
اینکه از ده سال پیش ایده ساخت مستندی 
کشور  کارآفرین  الگوهای  معرفی  هدف  با 
افرادی  ها  این  کرد:  عنوان  است  داشته  را 
هستند که در تمام کشور، بدون وابستگی به 
رانت و یا پشتیبانی های دولتی، با حرمت به 
کار ، موقعیت کارآفرینی را فرآهم کرده اند.

از  الگوها هرگز  این  وی که معتقد است 
رسانه های عمومی کشور نشان داده نمی 
شوند، اضافه کرد: صدا و سیما وظیفه خود 
در قبال مردم را انجام نداده و به الگوهایی 
دهند  نشان  را  باور  و  امید  مردم  به  که 

نپرداخته است.

از  کشور،  سینمای  موفق  هنرمند  این 
بنیاد  با  پیش  سال   3 از  خود  کار  شروع 
حمایت  بدون  و  جوانان  کارآفرینی  توسعه 
های دولتی، خبر داد و افزود: تاکنون موفق 
به ساخت 6 فیلم در مناطق مختلف کشور 
شده ایم که تصویر گر کوشش افراد است.

اکران فیلم با هدف ایجاد اعتماد
 به نفس دردانشجویان

در  کارآفرینی  هسته  مسئول  پور  ولی 
ارتباط با صنعت دانشگاه بیرجند نیز با بیان 
این که اکران این مستند در راستای برنامه 

داد:  ادامه  است  کارآفرینی  گروه  این  های 
و  نفس  به  اعتماد  ایجاد  برای  اکران  این 
تا  شده  دیده  تدارک  دانشجویان  به  انگیزه 
روحیه مقابله با بحران را در خود تقویت کند.
مجموعه  این  بعدی  گام  وی  گفته  به 
افزایش  و  کارآفرینی  های  دوره  برگزاری 

اساتید  حضور  با  کار  و  کسب  های  مهارت 
شریف  صنعتی  دانشگاه  کارآفرینی  مرکز 
خواهد  بهمن   ۲8 آن  دوره  اولین  که  است 

بود.
در پایان مراسم، خانم بنی اعتماد در گفتگو 
فرهنگی  فضای  کرد:  بیان  آوا،  خبرنگار  با 
استقبال  و  نیست  ای  تازه  حرف  بیرجند 
ترغیب کرد  را  ما  فیلم،  این  اکران  از  مردم 
از  بیشتری  های  مجموعه  بیرجند،  در  تا 
مستندهای  ساخت  موسسه   ( “کارستان” 

کارآفرینی( را به نمایش بگذاریم.
درباره  پازلی  مستند  است،  ذکر  به  الزم 
با  که  است  بیرجند  شهر  از  دانشجو  چهار 
تالش بسیار و گذراندن مراحل مختلفی از 
فناوری  حوزه  در  ها،  موفقیت  و  شکست 

باشند. کارآفرین  اطالعات 
 )Ava.news13@gmail.com(

اسالمی  تبلیغات  اداره  خزاعی-رئیس 
همایش  برگزاری  از  بیرجند  شهرستان 
در  امسال  ماه  بهمن   15 در  حرم  مدافعین 
داد.  خبر  بیرجند  )ع(  حسین  امام  مسجد 
حجت االسالم ابوالقاسم لطفی ظهر دیروز در 
جلسه برنامه ریزی و تشکیل ستاد دهه فجر 
برنامه هایش  به  اشاره  با  بیرجند  شهرستان 
امسال  فجر  دهه  داشت:  اظهار  فجر  دهه 
بیرجند  شهرستان  در  متعددی  برنامه های 

آموزشی  دوره  برگزاری  و  می شود  برگزار 
در  روحانیون  ویژه  انحرافی”  “نحله های 
ویژه  موادمخدر  کارگاه  برگزاری  و  بیرجند 
مذهبی  هئیت های  و  مداحان  روحانیون، 

بیرجند از جمله این برنامه ها است.
شهرستان  اسالمی  تبلیغات  اداره  رئیس 
به  خواهر  مبلغه  اعزام  کرد:  بیان  بیرجند 
با  انس  محفل  و  بیرجند  حاشیه  شهرکهای 
دیگر  از  را  محوری  صورت  به  کریم  قرآن 

بیان  با  است.لطفی  فجر  دهه  برنامه های 
گفتمان های  امسال  فجر  دهه  در  اینکه 
دینی برگزار می شود تصریح کرد: برگزاری 
ماه  بهمن   15 در  حرم  مدافعین  همایش 
از  )ع(  حسین  امام  مسجد  در  جاری  سال 
است. فجر  دهه  محوری  برنامه های  دیگر 
وی روحانیون مستقر در روستاها، برگزاری 
از  را  مبلغه  خواهران  ویژه  بازار  فقه  کالس 
بینی شده در دهه  برنامه هایش پیش  دیگر 

فجر امسال عنوان کرد.

در  آموز  دانش  شهدای  یادواره 
مدارس بیرجند برگزار می شود

شهرستان  سپاه  ناحیه  فرمانده  جانشین 
کرد:  خاطرنشان  جلسه  این  در  نیز  بیرجند 
برنامه های دهه فجر باید با محوریت مردم 
شود.عبدالرضا  برگزار  مردم  شأن  در  و 
آموزان  دانش  اینکه  به  اشاره  با  حیدری 

در  شد:  یادآور  هستند  جامعه  مهم  اقشار 
در  آموز  دانش  شهدای  یادواره  فجر  دهه 

مدارس شهرستان بیرجند برگزار می شود.
وی دیدار با خانواده های شهدا، برگزاری 
مسابقات  برگزاری  بصیرتی،  نشست های 
ایستگاه های  برپایی  ورزشی،  و  فرهنگی 
برنامه های  از  را  موتوری  رژه  و  صلواتی 

دهه فجر در بیرجند عنوان کرد
 )Ava.news17@gmail.com(

شهرستان  خبرشورای  درج  پیرو  مالیی- 
های  صحبت  تناقض  بر  مبنی  بیرجند 
مدیرعامل آتشنشانی و رئیس مرکزی شرکت 
نفت ، اصغر اصغری مدیرعامل شرکت توزیع 

پخش فرآورده های نفتی استان عنوان کرد:

انبار سوخت مهر شهر : مجوز از 
شهرداری ؛ تایید از  آتشنشانی دارد

وی خاطرنشان کرد:به همت حمل و نقل 
قوی عرضه سوخت در بازارچه مرزی را تامین 

می کنیم و خراسان جنوبی تنها استانی است 
که مجوز عرضه گازمایع را در بازارچه مرزی 
فرآورده  پخش  توزیع  دارد.مدیرعامل شرکت 
های نفتی در پاسخ به اینکه انبار ذخیره جدید 
در مهر شهر نا ایمن است بیان کرد:این انبار 
می تواند 100میلیون لیتر انواع فرآوررده های 
نفتی را ذخیره کند و برای ساخت آن شهرداری 
به ما پروانه فعالیت داده و آتشنشانی هم آنجا را 

تایید کرده است.
 وی ادامه داد در 10ماه گذشته 750میلیون 
لیتر انواع فرآورده نفتی در استان توزیع شده 
است.وی با بیان اینکه پراکندگی مثبت جایگاه 
ها برای رفاه حال شهروندان است ،افزود: در 
طرح توسعه پایدار احداث جایگاه های سوخت 

در استان ، شهرستان تک جایگاهی نداریم.

 مشکل تامین سوخت دیهوک
 حل شد 

فرآورده  پخش  توزیع  شرکت  مدیرعامل 

های نفتی بیان کرد:17 جایگاه سوخت بنزین 
و 3جایگاه سوخت cng در استان راه اندازی 
به  مشغول  1۲0نفر  از  بیش  که  است  شده 
کار هستند.اصغری با تاکید براینکه در محور 
ترانزیتی دیهوک مشکل تامین سوخت نداریم 
ادامه داد:۲50نفت کش توزیع سوخت در استان 
داریم که چندی پیش 40نفت کش دیگر به آن 
اضافه کردیم و این نشان از حمل و نقل قوی 

ما در استان است.

کارمزد جایگاه داران منوط به رعایت 
ایمنی ، هر نفت کشی در شهر مربوط 

به شرکت نفت نمی شود
اصغری با اشاره به اینکه جایگاه های سوخت 
بر اساس درجه بندی کارمزد دریافت می کنند 
خاطرنشان کرد: 90درصد جایگاه های سوخت 
در استان درجه ممتاز دارند و بیشترین امتیاز 
ایمنی  رعایت  به  مربوط  ها  بندی  درجه  در 
است.وی با بیان اینکه عبور و مرور هر نفت 

کشی در شهر مربوط به شرکت نفت نمی شود 
عنوان کرد:نفت کش هایی مجاز به ورود در 
انبار هستند که تشریفات تخلیه یا بارگیری را 
انجام دهند و مسئوالن شهری باید با دیگر 

خودروهایی که درشهر هستند برخورد کنند.

مسئوالن جلو ساخت و سازهای غیر 
کارشناسی را بگیرند 

  این مقام مسوول رعایت ایمنی را مهمترین 
مسئولیت اجتماعی دانست و تاکید کرد: اکنون 
انبار جدید در خارج از شهر است و مسئوالن 
شهری باید جلوی ساخت و سازها را بگیرند ،و 
اگر این موضوع ادامه پیدا کند چند سال دیگر 
محدوده شهری به انبار مهر شهر می رسد و 
توانیم مخازن عریض و طویل خود  ما نمی 
را جابجا کنیم.اصغری با تاکید براینکه استان 
ظرفیت خوبی برای صادرات فراورده های نفتی 
دارد ، افزود: اکنون انبار جدید در حال تست 
است و با راه اندازی آن نفت کش ها از میدان 

امام)ره( خارج می شوند.

راهکارعملیاتی   ، ممنوع  سازی  جو 
ارائه دهیم

اگر ساخت و ساز در جنب  بیان کرد:  وی 
انجام می شود شرکت  جایگاه های سوخت 
نفت پاسخگو نیست و مسئوالنی که مجوز می 
دهند باید پاسخگو باشند.اصغری تاکید بر اینکه 
نباید جو سازی کنیم و شهر را نا ایمن نشان 
نقل  و  حمل  های  کرد:شرکت  عنوان  دهیم 
خراسان جنوبی  مجهز ترین تیم اطفای حریق 
کشور هستند و ایمنی آن قدر برای ما مهم 
است که چندین بار برای آتشنشانان کالس 
آموزشی فراورده های نفتی تشکیل داده ایم.

وی از مسئوالن شهری و اتشنشانی خواست 
راهکارهای  و  تخصصی  جلسات  تشکیل  با 
عملیاتی مشکالت را حل کنیم و از جو سازی 

بپرهیزیم
 )Ava.news14@gmail.com(

جوانانی که بدون حمایت دولت کارآفرینی کردند

هشدار مدیرعامل شرکت توزیع پخش فرآورده های نفتی به مسئوالن شهری؛

امنیتملیایرانوافغانستانبههمگرهخوردهاست
تأمین  شورای  رئیس  و  استاندار  مالیی- 
و  ایران  ملی  امنیت  اینکه  بیان  با  استان 
افغانستان به هم گره خورده است خاطر نشان 
از  افغانستان  با  روابط  توسعه  و  تعمیق  کرد: 

اهداف مهم و راهبردی ایران است.
صبح پنجشنبه وزیر ترانسپورت جمهوری 
اسالمی افغانستان و هئیت همراه وی با سید 
علی اکبر پرویزی استاندار دیدار و از بازارچه 
عنوان  استاندار  کردند.  بازدید  ماهیرود 
میلیون   750 بر  بالغ  گذشته  سال  در  کرد: 
افغانستان   به  ماهیرود  مرز  از  دالر صادرات 
کرد  ابرازامیدواری  وی  است   گرفته  انجام 
یک  به  امسال  میزان  این  روابط  توسعه  با 
راه  حوزه  در  افزود:  برسد.وی  دالر  میلیارد 
راه  اتمام  و  ساخت  قصد  مواصالتی  های 
ارتباطی ماهیرود -فراه است که اگر شرایط 
امنیتی مهیا شود آماده تسریع در اجرای این 

پروژه هستیم.

افتتاح قریب الوقوع 
کارخانه سیمان باقران 

پرویزی توسعه روابط را منوط به همکاری 

کرد:  خاطرنشان  و  دانست  مشترک  های 
افغانستان،  CNGبه  طریق  از  گاز  انتقال 
به  توجه  با  کشور  این  به  سیمان  صادرات 
باقران  کارخانه سیمان  الوقوع  قریب  افتتاح 
و  آمادگی  افغانستان  به  برق  انتقال  نیز  و 
صورت  در  که  دارد  وجود  ها  زیرساخت 

تسهیل شرایط اجرایی شود.

استان آماده فراوری محصوالت خام 
افغانستان

وی با بیان اینکه آماده واردات دام زنده و 
افغانستان  از  کشاورزی  محصوالت  برخی 
به  منوط  کشتارگاه  احداث  گفت:  هستیم 
رعایت استانداردهای بهداشتی در مرز نیازمند 
خواست دو طرف و مشارکت افغانستان است 
الزم  پیگیری  و  اقدامات  صورت  این  در  که 
خواهدشد. انجام  ربط  ذی  مجاری  طریق  از 

استاندار به وجود کارخانه قند قهستان اشاره 
آمادگی  امر  این  به  با توجه  یادآورشد:  کرد و 
الزم به منظور خرید چغندر قند از کشاورزان 
افغانستان و تولید قند و نیز صادرات دوباره آن 
به این کشور را داریم.وی به تبدیل گندم به آرد 

در استان اشاره کرد و افزود: با توجه به ظرفیت 
افغانستان آماده ایم تا گندم از افغانستان وارد 
و در کارخانه های ما به آرد تبدیل و دوباره 
صادر شود.استاندار به موضوع انتقال سوخت 
منظور  به  افزود:  و  کرد  اشاره  افغانستان  به 
از ورود و خروج کامیون ها به دو  جلوگیری 
کشور آمادگی احداث تانکر ذخیره سوخت و 
این  که  دارد  وجود  افغانستان  به  آن  انتقال 
طرف  دو  فعاالنه  مشارکت  مستلزم  موضوع 
است.پرویزی با بیان اینکه ظرفیت های بسیار 
خوبی از حیث آموزش های عالی و پذیرش 
دانشجو در ایران و خراسان جنوبی وجود دارد، 
گفت: با توجه به اخذ مجوزهای الزم از سوی 

دانشگاه پیام نور زهان فعالیت های بین المللی 
آماده پذیرش دانشجو در این دانشگاه هستیم و 
در سایر مراکز آموزشی و دانشگاهی استان نیز 
ظرفیت های بسیار خوبی در این زمینه وجود 
دارد.وی تخصصی کردن مبادی ورودی استان 
را از پیشنهادات مهم استان اعالم کردو گفت: 
با توجه به اشتراکات دینی، تاریخی که بین 
خراسان جنوبی و استان های همجوار ما در 
افغانستان وجود دارد همواره به دنبال توسعه 
روابط بوده و تالش خواهیم کرد تا حد امکان 

روابط در سطوح مختلف تسهیل شود.
ایران بزرگترین حامی افغانستان

افغانستان  ترانسپورت  ا...بتاش وزیر  محمد 

سفر  به  اداری  تجاری-  هیأتی  رأس  در  که 
کرده بود و در دیدار با استاندار خراسان جنوبی 
، بابیان این مطلب، افزود: ایران از گذشته های 
دور در سخت ترین اوضاع در کنار افغانستان 
و  دولت  حامی  بزرگترین  عنوان  به  و  بوده 
با  است.است.وی  توجه  مورد  افغانستان  ملت 
بیان اینکه ما به دنبال توسعه بیش از پیش 
تمامی  در  جنوبی  خراسان  و  ایران  با  روابط 
سطوح هستیم، گفت: تسهیالت خوبی در مرز 
ماهیرود از طرف ایران احداث شده است که 
بنا داریم بهتر از گذشته از آنها استفاده کنیم  
وزیر ترانسپورت افغانستان افزود: در آن سوی 
مرز نیز بنا داریم سازه به منظور تسهیل روابط 
رئیس جمهور  کنیم.بتاش عنوان کرد:  ایجاد 
ایران بر توسعه روابط با افغانستان تاکید ویژه 
ای دارند و ما هم کاهش هزینه های تجارت 
و مبادالت تجاری بین دو کشور را مورد تاکید 
و آماده ایم تا تیمی متشکل از افراد ذی صالح 
و آگاه مطالعات الزم به منظور کاهش هزینه 
های مبادالت تجاری دو کشور را بر اساس 

رعایت حقوق طرفین به انجام برساند.
 )Ava.news14@gmail.com(

استاندار در دیدار با وزیر ترانسپورت افغانستان 
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برزجی- تولید بر مبانی نوآوری و خالقیت از عوامل مهم در بحث بازاریابی 
محسوب می شود . درنمای شرق از واحدهای تولیدی موفق در خراسان 
جنوبی است که  پس از 15 سال  حضور فعال در صنعت تولید مبلمان 
اداری ، منزل و کابینت آشپزخانه و اجرای بیش از 1800 پروژه برای ادارات 
و سازمان های دولتی و خصوصی در سراسر کشور، امروز ورود به عرصه 
صادرات را به عنوان چشم انداز برای خود تعریف کرده است . درنمای شرق 
در اقدام ابتکارانه اولین سمینار تخصصی ارگونومی و مدیریت مبلمان اداری را 
با حضور فعال مدیران استانی در بخش های دولتی و خصوصی برگزار نمود. 
این سمینار فرصتی را فراهم آورد تا نظر جمعی از این مدیران را در خصوص 

گروه تولیدی درنمای شرق جویا شویم که در ادامه می خوانید:
ورود درنمای شرق به 
کار گروهی راهی برای 

توسعه 
 رئیس سازمان صنعت، 
تجارت  و  معدن 
با  نیز  جنوبی  خراسان 
پی  گروه  تشکیل  به  اشاره 
. اس  . اس توسط شرکت 
انجام  گفت:  شرق  درنمای 
کارگروهی با بهترین برندهای کشور می تواند راهی برای توسعه باشد.  
تولیدکنندگان  جمله  از  درنمای شرق  افزود:  شرکت  مهندس شهرکی 
فعال استان است که محصوالت با کیفیت آن در بازار رقابتی نیز قابل 
قبول می باشد. وی حمایت از تولید داخلی استان را یک وظیفه دانست و 
گفت: این حمایت باید توسط بخش دولتی و خصوصی انجام شود. مهندس 
شهرکی ادامه داد: شرکت درنمای شرق همان طور که وارد کار گروهی 
در گروه پی . اس . اس شده باید به بازارهای هدف نیز توجه کند. وی 
 اظهار امیدواری کرد: این واحدتولیدی الگویی موفق سایر شرکت ها باشد.
پروژه  شرق  درنمای 
با  را  محاسبات  دیوان 
کمترین قیمت و کوتاه 
ترین زمان تحویل داد 

مدیر امور اجرایی دیوان 
با  نیز  محاسبات استان 
اشاره به اجرای کار مشترک 
در  گفت:  سازمان  این  در 
استعالمی که از شرکت خارج 
استان گرفتیم درنمای شرق در بازه زمانی کوتاه تر و با قیمت مناسب تر پروژه 
را تحویل داد. امید زمانی پور گفت: علی رغم اینکه پروژه مذکور در زمستان 
انجام می شد اما شرکت درنمای شرق در اجرای آن بسیار موفق عمل کرد. 
وی بازاریابی قوی را عاملی برای موفقیت این شرکت دانست و افزود: شرکت 
 درنمای شرق با استفاده از دانش روز در بازار رقابتی می تواند موفق باشد. 
علمی  بستر  با  نوآوری 
تولیدات  شاخصه 

درنمای شرق
سازمان  عامل  مدیر 
همیاری شهرداری های 
بستر  با  نوآوری  استان  
تولیدات  شاخصه  را  علمی 
درنمای شرق دانست و گفت: 
چندین قرارداد تاکنون با این 
شرکت داشته ایم که همه کارها با کیفیت و سرعت الزم انجام گرفته است. 
مهندس حقی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما افزود: آنچه در پروژه های 
انجام شده توسط درنمای شرق مورد توجه قرار گرفت، ابداع و خالقیت بود که 
می توان آن را زاییده آموزه های علمی و مدیریت نوین این مجموعه دانست.  
وی تنوع، به روز بودن و استفاده از متخصصین خبره را از دیگر مزیت های 
تولیدات درنمای شرق عنوان کرد و گفت: مدیریت موفق مجموعه درنمای 
شرق می تواند الگویی برای سایر کارآفرینان استان و حتی خارج استان باشد.  
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان با بیان اینکه درنمای شرق 
به خوبی بازار را شناخته است، خاطر نشان کرد: این مجموعه برای پیشرفت 
بیشتر باید همواره به بحث آموزش توجه داشته و با توانمندی به کار خود ادامه 
دهد. حقی که تاکنون در دو پروژه استانداری و شرکت زیرساخت از خدمات 
شرکت درنمای شرق بهره مند شده، ضمن ابراز رضایت اظهار کرد: این 
 پروژه ها با آخرین تکنیک های روز، مبلمان و بسیار زیبا طراحی و اجرا شد. 
 سرعت و کیفیت طرح های درنمای شرق قابل تحسین است 
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان نیز گفت: شرکت درنمای شرق در انجام تعهدات 
خود همواره سرعت و کیفیت را به نحو احسن رعایت کرده است. مهندس 
کوروش آموزگار  افزود: از 6 سال قبل که با شرکت درنمای شرق آشنا 

پروژه  چند  تاکنون  شدم 
همواره  که  بستیم  قرارداد 
این شرکت سقف قرارداد را از 
لحاظ زمان و کیفیت رعایت 
اشاره  با  وی  است.   نموده 
تخفیفات خاص شرکت  به 
درنمای شرق در اجرای پروژه 
ها اظهار کرد: سرعت کار در 
کنار کیفیت و قیمت مناسب این شرکت را از رقبایش متمایز کرده است. 
وی با تاکید بر اینکه شرکت درنمای شرق قابل مقایسه با توان شرکت 
های خارج استان است، گفت: حمایت از این قبیل واحدهای تولیدی باعث 
 افزایش انگیزه بیشتر برای رقابت با سایر شرکت ها در خارج استان می شود. 
 درنمای شرق را به عنوان برند خراسان جنوبی به سایر استان ها 

معرفی کرده ایم
 مدیر پشتیبانی و امور 
تدارکات شرکت توزیع 
نیز   استان  برق  نیروی 
شرکت  محصوالت  گفت: 
عنوان  به  را  شرق  درنمای 
خراسان  برای  برند  یک 
ها  استان  سایر  به  جنوبی 
مهندس  ایم.  کرده  معرفی 
ابوالحسن عرفی افزود: سیاست کاری ما در شرکت توزیع نیروی برق استان 
حمایت از صنایع داخلی بوده و با توجه به اینکه درنمای شرق به عنوان برند 
استان حرف برای گفتن دارد محصوالت این شرکت به سایر استان ها هم 
معرفی شده است.  وی با تاکید بر گسترده تر شدن تولیدات شرکت درنمای 
شرق گفت: هیچگاه نباید کیفیت فدای کمیت شود. وی بر فعالیت در فضای 
رقابتی سالم نیز تاکید کرد و افزود: باید برندهای استانی تقویت و حمایت 
شود.  الزم به ذکر است، تجهیز ساختمان جدید شرکت توزیع نیروی برق 
استان توسط درنمای شرق در سال 95 انجام شده که با رضایت مدیران این 

مجموعه همراه بوده است. 
درنمای شرق اولین دستگاه cnc در منطقه شرق کشور را 

وارد بیرجند کرد
شرکت  عامل  مدیر   
صنعتی  های  شهرک 
به  اشاره  با  نیز  استان 
مجموعه  از  خود  شناخت 
از  گفت:  شرق  درنمای 
این  مدیریت  با   84 سال 
و  دارم  آشنایی  مجموعه 
ابتکار  با  شرق  درنمای 
خود توانست اولین دستگاه cnc در منطقه شرق کشور را وارد بیرجند کند. 
مهندس جرجانی  افزود: الگو برداری از کارهای نوین، خالقیت و شرکت 
در نمایشگاه های مختلف از فعالیت های موفق درنمای شرق در خراسان 
جنوبی است. وی تشکیل گروه پی . اس . اس را اقدام موثر در اجرای پروژه 
های کالن استانی و خارج استان دانست و گفت: کارهای گروهی همواره 
نتیجه بخش بوده است. وی با این توصیه که درنمای شرق به عنوان یک 
واحد تولیدی موفق در خراسان جنوبی باید به دنبال بازارهای متنوع باشد، 
اظهار کرد: با توجه به کیفیت باالی تولیدات درنمای شرق امید است با 
 حمایت مردم و مسئولین شاهد رشد و شکوفایی بیشتر این مجموعه باشیم.
طراحی مدرن درنمای شرق در پروژه ها هیچگاه قدیمی 

نمی شود 
انسانی  منابع  معاون   
استاندارد  اداره 
با  هم  جنوبی  خراسان 
ساختمان  تجهیز  به  اشاره 
 87 سال  در  استاندارد  اداره 
این  روز  به  طراحی  گفت: 
شرق  درنمای  توسط  پروژه 
بعد از گذشت چندین سال هنوز قدیمی نشده است. مهندس محمد رضا 
اکبری  افزود: پس از تکمیل ساختمان اداری اداره استاندارد در سال 87 برای 
طراحی دکوراسیون داخلی و مبلمان اداری به چندین شرکت مراجعه کردیم 
که در نهایت طرح های درنمای شرق مورد پسند واقع شد و هم اکنون پس 
از گذشت چندین سال هنوز این تجهیزات به روز است. وی ادامه داد: این امر 
نشان دهنده خالقیت و نوآوری مدیریت مجموعه درنمای شرق است. معاون 
منابع انسانی اداره استاندارد خراسان جنوبی از تامین و تجهیز میز کنفرانس 
اداره کل استاندارد توسط درنمای شرق خبر داد و گفت: این پروژه همزمان با 

برگزاری سمینار ارگونومی محیط کار رونمایی شده است. 

درنمای شرق الگوی موفق تولید در خراسان جنوبی
مشاور رئیس سازمان  و مسئول امور شهرستان های جهاد 
خراسان  کشاورزی 
جنوبی نیز درنمای شرق را 
الگوی موفق تولید در استان 
این  گفت:  و  کرد  معرفی 
شرکت از جمله بنگاه هایی 
تسهیالت  محل  از  که  بود 
به  و  استفاده  بازده  زود 
سرعت با عمل به تعهدات، 
زمینه اشتغال جمع زیادی را 
فراهم نمود. مهندس فرجامی فرد افزود: راه اندازی سریع کارگاه تولیدی 
در ابتدای کار شرکت درنمای شرق باعث شده که در مدت زمان کوتاهی 
این شرکت به برندی در سطح کشور تبدیل شود. وی با اشاره به تبلیغات 
گسترده درنمای شرق خاطر نشان کرد: این تبلیغات معرف خوبی برای 
خراسان جنوبی نیز بوده است. فرجامی فرد عامل پیشرفت درنمای شرق را 
بازاریابی موفق آن دانست و افزود: تولیدات باید بر اساس سلیقه بازار طراحی 
و اجرا شود. وی توصیه کرد: تمام تولیدکنندگان شرکت درنمای شرق را 
 به خصوص در بحث بازاریابی الگویی برای گسترش کار خود قرار دهند. 
 خالقیت شرکت درنمای شرق تولیدات آن را متمایز کرده است
مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی استان هم با اشاره به اجرای  
پروژه طراحی دکوراسیون این 
سازمان توسط درنمای شرق 
 گفت: خالقیت این طراحی ها 
شرکت  که  بود  طوری 
دیگری نمی توانست مشابه 
دکتر  دهد.   انجام  را  آن 
فرزاد فیروزی افزود: فعالیت 
تامین  نیازمند  اداری  های 
روز  به  تجهیزات  و  مبلمان 
است که در همین راستا طی سال های گذشته پروژه های متعددی توسط 
شرکت درنمای شرق انجام گرفته که در فضای رقابتی موجود وجه تمایز 
طراحی این شرکت خالقیت آن بوده است. وی درنمای شرق را از جمله 
شرکت های موفق در استان معرفی کرد و گفت: این شرکت توانسته در 
بازارهای استان و خارج استان فعالیت های قابل قبولی انجام دهد. مدیر 
درمان سازمان تامین اجتماعی استان اشتغالزایی شرکت درنمای شرق را 
نیز قابل قبول دانست وی به طراحی دکوراسیون داخلی بیمارستان حضرت 
ابوالفضل )ع( بیرجند اشاره کرد و گفت: گرچه این پروژه کار دشواری بود 
اما درنمای شرق به زیبایی آن را تحویل داد. وی تضمین کار اجرایی در 
این واحد تولیدی عنوان کرد.  پروژه های درنمای شرق را حسن دیگر 
 طراحی درنمای شرق در شعبه بانک رسالت بیرجند باعث 

افتخار این بانک در کشور شد 
بانک  شعب  مدیر 
قرض الحسنه رسالت 

در خراسان جنوبی
پروژه  انجام  به  اشاره  با 
دکوراسیون داخلی یکی از 
شعب این بانک گفت: ایده 
های مد نظر را در تولیدات 
این شرکت مشاهده نمودیم 
که بعد از اتمام کار پروژه ، 
افتخاری برای ما در خراسان جنوبی بین سایر شعب کشور بود. مهندس 
حسن علی پور افزود: در ابتدای کار با وضعیت تولید و کیفیت محصوالت 
این شرکت آشنا نبودیم تا اینکه بازدید از مجموعه درنمای شرق داشتیم 
که با توجه به اینکه قرار بود یکی از شعب بانک رسالت در بیرجند جابه 
جا شود تصمیم گرفتیم از تولیدات بومی استان استفاده کنیم که در این 
بین محصوالت درنمای شرق بیشتر مورد پسند واقع شد. وی اجرای پروژه 
مذکور توسط درنمای شرق را یک افتخار برای استان دانست و گفت: ایده 
هایی که این شرکت در طراحی به کار برده است باعث شده که در بین سایر 
شعب سطح کشور به طراحی موجود افتخار کنیم. مدیر شعب بانک قرض 
الحسنه رسالت با بیان اینکه معرفی کارهای انجام شده توسط درنمای شرق 
باعث می شود که سایر استان ها نیز به استفاده از این تولیدات رغبت پیدا 
کنند، خاطر نشان کرد: به روز بودن، استفاده از ماشین آالت جدید و آموزش 
پرسنل از موارد مهمی است که بی شک در درنمای شرق رعایت می شود. 
علی پور حمایت از تولید را نیازمند همراهی بخش خصوصی و دولتی دانست 
و افزود: امید است با این تفکر درنمای شرق تبدیل به یک برند جهانی شود.

در پروژه های درنمای شرق اشکالی ندیدیم 
مدیرشعب بانک رفاه خراسان جنوبی نیز با اشاره به اجرای چندین 

توسط  بانک  این  پروژه 
شرکت درنمای شرق گفت: 
از دو سال قبل کارهایی انجام 
داده که شامل دفتر مدیریت 
بانک ، مهمانسرا و طراحی 
دکوراسیون برخی از شعبات 
بوده که در هیچ کدام از پروژه 
است.  نشده  دیده  اشکالی  
مهندس موسوی مقدم افزود: پروژه های انجام گرفته توسط گروه تولیدی 
درنمای شرق با سرعت و دقت الزم انجام می شود که این دو از اصول مهم 
یک پروژه محسوب می شود. وی با تاکید بر حمایت از تولید داخلی افزود: با 
 پرداخت تسهیالت و خرید های داخلی می توان از تولید کنندگان حمایت کرد.

استفاده از طرح های درنمای شرق حاصل فکر جمعی یک 
کارگروه بود 

مدیر پشتیبانی دانشگاه 
بیرجند  پزشکی  علوم 
از  استفاده  به  اشاره  با  نیز 
در  شرق  درنمای  تولیدات 
دانشگاه  این  های  پروژه 
های  پروژه  برای  گفت: 
تابعه  واحدهای  در  مختلف 
دانشگاه از جمله بیمارستان 
رازی و رادیوتراپی کارگروهی 
متشکل از افراد صاحبنظر حقوقی و مالی و افراد صاحب ذوق ترتیب دادیم 
که در نتیجه استفاده از تولیدات درنمای شرق مصوب شد. مهندس عبدالرزاق 
افزود: پس از تشکیل کارگروهی مبنی بر انتخاب پیمانکار برای طراحی 
دکوراسیون پروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از محل کارخانه 
درنمای شرق بازدید داشتیم که توانمندی های این شرکت از نزدیک مشاهده 
شد. وی ادامه داد: انجام پروژه های این دانشگاه نیاز به دقت، صرفه جویی در 

وقت و هزینه داشت که درنمای شرق به خوبی از عهده آن برآمد. 
درنمای شرق افتخاری برای جامعه اصناف است 

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی نیز با اشاره به سابقه شرکت 
درنمای شرق در انجام پروژه های اداری و خانگی گفت: این شرکت در 
افتخار  یک  خود  صنف 
یزدانشناس  مرتضی  است. 
افزود: شرکت درنمای شرق 
از  این مجموعه  مدیریت  و 
کسبه قدیمی بیرجند هست 
که با خوش فکری و سیلقه 
نیاز بازار را شناخته و موفق 
عمل کرده است. وی با بیان 
اینکه درنمای شرق از دانش 
 روز استفاده می کند، گفت: شناخت بازارهای داخلی و خارجی از دیگر مزیت های 
این گروه تولیدی در استان می باشد. رئیس اتاق اصناف استان تاکید کرد: 
این قبیل واحدها برای پویایی بیشتر نیاز به حمایت دارد که وظیفه مردم و 
مسئوالن است. یزدانشناس استفاده از تجربیات سایر شرکت ها در تولیدات 
درنمای شرق را عاملی برای موفقیت این مجموعه دانست و گفت: برگزاری 
این سمینار یک نوآوری و همفکری بود که  در رونق صادرات نیز موثر است. 
وی با تاکید بر ارتقای جامعه صنفی استان یاد آور شد: به لحاظ وضعیت 
خشکسالی در استان نیاز است که با ارتقای تکنولوژی به ایجاد اشتغال در 

صنعت کمک شود.
درنمای شرق پروژه ای 
یک  قیمت  نصف  با  را 
استان  خارج  شرکت 

انجام داد
مدیر شعب بانک ایران 
زمین نیز با اشاره به سابقه 
شرکت  با  خود  آشنایی 
زمانی  گفت:  شرق  درنمای 
که مشغول خدمت در بانک 
ملی بودم پروژه آمفی تئاتری داشتیم که از خارج استان استعالم گرفتیم و 
درنمای شرق با نصف قیمتی که آن شرکت داده بود پروژه را اجرا کرد. یزدانی 
افزود: اجرای این پروژه باعث تعجب آن شرکت خارج استانی شد و همین امر 
موجب گردید که سایر پروژه ها نیز به شرکت درنمای شرق واگذار شود. وی 
با توصیه به معرفی بیشتر محصوالت درنمای شرق گفت: با آشنایی بیشتر 
ادارات این شرکت می تواند موفق تر عمل کند. وی که در بانک ایران زمین 
نیز از خدمات درنمای شرق استفاده نموده، خاطر نشان کرد: از کارهای انجام 

گرفته بسیار رضایت داریم. 

درنمای شرق در کالم مدیران استان 
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