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سرمقاله

۱۹ بهمن ؛ روز
حماسه نیروی هوایی

* حمید مصطفوی

انقالب  جریان  در  که  بلندی  های  گام  از  یکی 
شد  پهلوی  حکومت  ساختن  کن  ریشه  موجب 
حرکت متهورانه نیروی هوایی در 19 بهمن 1357 
 بود. بهترین و عظیم ترین کاری که می توانست
دولت  مقاومت  کند،  تقویت  را  انقالب  روحیه 
ارتش  اعالم همبستگی  در هم شکند  را  بختیار 
هیچ  به  نظامی  رتبه  عالی  مقامات  بود.  ملت  با 
وجه زیر بار پذیرش انقالب و اعالم همبستگی 
با مردم نرفته و هم چنان از دولت بختیار حمایت 

می کردند.
نیروی  متعهد  و  فداکار  نظامیان  شرایط  این  در 
به  دست  باید  که  رسیدند  نتیجه  این  به  هوایی 
را  خود  مذهبی  و  ملی  وظیفه  و  زده  بزرگی  کار 
با یک حرکت متهورانه به سیل  لذا  انجام دهند. 
خروشان ملت پیوستند و با حضور در اقامتگاه رهبر 
بزرگ انقالب اسالمی در مدرسه علوی سندی از 
برگ های  در  را  ایمان  و  ،رشادت  افتخار،حماسه 

زرین تاریخ انقالب به ثبت رسانیدند.
آن  از  و حتی مردم  نظامی ها  تعبیر جالب همه 
قراول  پیش  هوایی  نیروی  که  بود  این  واقعه 
رهبری  با  همدلی  و  وحدت  در  مسلح  نیروهای 
یک  هوایی  نیروی  برای  تعبیر  همین  و  است 
افتخار جاودانه است. این روز بزرگ نقطه عطفی 
در تاریخ انقالب و ارتش است. روزی که حماسه 
حضور قاطعانه ارتش در صحنه انقالب به وقوع 
ملت  با  ارتش  پیوند  خجسته  طلیعه  و  پیوست 

مسلمان و انقالبی به وضوح آشکار گشت.
در نوزدهم بهمن ماه سال  1357 صدها تن از دلیر 

مردان نیروی هوایی  ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 ( گی
گر

ی 
جتب

: م
س 

عک

دولت را به محرومیت استان حساس کنید

محمد جواد الریجانی : 
بنده از روح برجام  خیلی متنفرم 

زیرا اصال روح ندارد

ابراهیم اصغرزاده : 
روحانی نباید برجامش

را به گردن رهبری بیاندازد

امام جمعه مشهد : 
روحانی گفت »فکر می کنم شما با

نقاره خانه امام رضاهم روزی مخالفت کنید«

محمد رضا عارف : 
استیضاح وزیری که هنوز مرکب امضایش 

خشک نشده، به چه معنایی است

صفحه ۲   / نیست  قائل  ما  برای  احترامی  تهران هیچ   : ترامپ   / به رهبری  نامه  برای  اصالح طلب  برخی چهره های  و  / تصمیم خاتمی  نکند  را تست  ترامپ  است عزم  بهتر  ایران   : ترامپ  معاون    / انتخاباتی شد  فاز  وارد  روحانی   / البغدادی  ابوبکر  با  بیعت شکنی سرکردگان داعش    / را مسخره کرده  ترامپ  والیتی 
 صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲

آسمان شرق کشور 
زیرپای نیروی هوایی 
ارتش مستقر در استان

از  ماندگاری  یادآور خاطرات  19 بهمن هر سال 
کارکنان نیرویی از ارتش جمهوری اسالمی ایران 
است که عملکرد آن ها ...  ) مشروح خبر در صفحه 7 (

مدیریت آب اجرایی شود تا 5 سال 
دیگر کمبود آب نخواهیم داشت

صفحه ۷

اجرای طرح حذف دفترچه های 
بیمه تامین اجتماعی در استان

صفحه ۷

آغاز عملیات گازرسانی
 به 23 روستای استان

صفحه ۷

معاون سیاسی وزیر کشور  :

نقد کنید ، اما نور امید 
را از مردم نگیرید 

حضور  با  استان  اداری  شورای  دیروز  عصر 
انتخابات وزارت کشور، سید  احمدی رئیس ستاد 
علی اکبر پرویزی استاندار و امیرحسنخانی رئیس 
تاتئر  آمفی  سالن  در  مجلس  نمایندگان  مجمع 
و  سیاسی  معاون  احمدی  شد.  برگزار  استانداری 
رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور نیز در این جلسه 
عنوان کرد:رهبری، دین اسالم و مردم سه پایه و 
با  برشمرد.وی  انقالب  پیروزی  در  اساسی  عنصر 
اشاره به اینکه 38سال از پیروزی انقالب می گذرد 
 خاطرنشان کرد: تاکنون چه قدر توانستیم اهداف  
معرفی  جوان  نسل  به  را  انقالب  های  ریشه  و 
کنیم. احمدی افزود: افرادی تحت عنوان سیاست 
دیگران را تخریب می کنند و باید بارو کنیم که این 

پست ها ماندگار نیست...  ) ادامه خبر در صفحه 7 (

نماینده مردم قاین و زیرکوه در آستانه سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی : 

مشروح خبر در صفحه ۳

درنمـای شـرق

 در کالم مدیران استان
شرح در صفحه 8 

برادر گرامی جناب آقای سید امید حسینی 
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
استانداری خراسان جنوبی 

که نشان از توانمندی و لیاقت شماست، صمیمانه تبریک عرض نموده
 و توفیقات روز افزون شما را در مسئولیت جدید از خداوند متعال آرزومندیم.

شرکت ایده آل راه خاوران- محمد نوری زاده

مناقصه های عمومی یک مرحله ای 
شماره 95-1002 ، 95-1003 

شماره : 67/630      تاریخ : 95/11/19

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد: اصالح، بازسازی، تعمیرات، حفاظت، 
بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان های نهبندان و زیرکوه را با 

مشخصات و اطالعات ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید: 

شماره ردیف
مناقصه

مبلغ برآوردشهرستان 
)ریال(

رشته و حداقل 
رتبه پیمانکار 

نوع تضمین
 و مبلغ 
)ریال( 

مدت 
اجرا
)ماه(

آب یا 15.681.644.625نهبندان195-1002
تاسیسات 
تجهیزات  

پایه 5

ضمانت 
نامه معتبر 

به مبلغ 
784.100.000

24

آب یا 13.432.575.650زیرکوه 295-1003
تاسیسات 
تجهیزات  

پایه 5

ضمانت نامه 
معتبر به 

مبلغ
672.000.000

24

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 95/11/19 تا پایان وقت اداری 95/11/۲4
محل دریافت اسناد مناقصه: از سایت شرکت به آدرس WWW.ABFAR-KJ.IR و یا وب سایت 

 http: // iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: تا پایان وقت اداری 95/1۲/۷ می باشد.

حداقل پیشنهادات دریافتی برای بازگشایی پاکت ها دو مورد می باشد.
 زمان تشکیل جلسه قرائت پیشنهادها: ساعت 9 صبح 95/1۲/9 در محل سالن جلسات شرکت

این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. 
برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی 
و یا وب سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس های فوق مراجعه و یا با شماره

 8- ۳۲۲14۷5۲ - 056 اداره امور حقوقی و قراردادها تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی 

با نهایت تاسف و تالم  درگذشت 

مرحوم میرزا  ابوطالب اعرابی مقدم 
)بازنشسته ارتش( 

را به اطالع عموم هم استانی های عزیز می رساند: مراسم تشییع آن عزیز 
از دست رفته امروز سه شنبه 95/11/19 ساعت 14 الی 15 از محل 
 غسالخانه انجام می گردد،  حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های اعرابی مقدم و سایر بستگان

جناب آقای  مهندس علیرضا نصرآبادی
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به سمت

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
 که مبین درایت، توانمندی و لیاقت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

امید است در سایه سار الطاف الهی پیروز و سربلند باشید.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی 

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

کسب عنوان اداره کل ممتاز در سطح کشور
 برابر ارزیابی عملکرد سال 1394 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 که موید درایت، توانمندی، مدیریت ارزنده و تالش بی شائبه جناب عالی و همکاران محترم تان 
می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده، بهروزی و موفقیت شما عزیزان را از درگاه ایزد منان آرزومندیم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی 

دهه فجـر بر فجر آفـرینان  مبارک باد

آژانس فجـر
32401065 - 32401230 

مدیریت: نخعی پور   09151603686   آدرس : بین سجاد 18 و 20

کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد سال 1394 دستگاه اجرایی استان
 که نشان از شایستگی، تعهد و همت بلند در امور مدیریت شما سروران ارجمند می باشد 

صمیمانه تبریک عرض می نماییم، توفیقات روزافزون تان را از خداوند منان مسئلت می نماییم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی 

جنـاب آقـای جعفـری 
مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان

جنـاب آقـای یعقوب نـژاد
  مدیر کل محترم امور مالیاتی استان 



سه شنبه*19 بهمن 1395 * شماره 23717

 ادامه مذاکره خودروسازان ایرانی با شرکت های اروپایی و آسیایی 

ایرنا- ساسان قربانی گفت: 400 شرکت خارجی از کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی در همایش صنعت خودرو ایران 
که 24 و 25 بهمن در مرکز همایش های بین المللی برج میالد برگزار می شود، حضور می یابند.وی ادامه داد: عالوه 
بر فرانسه، کشورهای ترکیه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، ژاپن، کره و چین نیز در همایش صنعت خودروی ایران حضور دارند.

سرمقاله

۱۹ بهمن ؛ روز
حماسه نیروی هوایی

* حمید مصطفوی

بهمن  نوزدهم  در   ) اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (  
ماه 1357 صدها تن از دلیرمردان نیروی هوایی 
ارزش های اسالمی و خواسته های  به  باور  که 
ضمیرشان  در  امر  این  و  داشتند  مردم  حق  به 
توفنده  موج  با  حماسی  نمایشی  داشت،در  ریشه 
حضور  با  و  شدند  آوا  هم  ایران  بپاخاسته  مردم 
ساالر  کاروان  )ره(  خمینی  امام  اقامتگاه  در 
کردند. بیعت  ایشان  با  و  اسالمی،دیدار  انقالب 
الزم است در این فرصت قسمتی از بیانات امام 
)ره( در جمع گروهی از پرسنل نیروی هوایی را 
که  بر شما  درود  فرمودند:  امام  نماییم.  یادآوری 
قدر نعمت های خدا را دانستید و به دامن قرآن 
بر شما که ترک کردید حکومت  درود  پیوستید. 
این  باید  پیوستید.  ا...  حکومت  به  و  را  طاغوت 
و  نقطه  آخر  شاا...  ان  تا  کنید  حفظ  را  نهضت 
نهایت که یک حکومت عدل انسانی اسالمی به 
هرچند  البته  است.  طاغوتی  حکومت  یک  جای 
پرسنل نیروی هوایی به هنگام ورود حضرت امام 
خمینی )ره( به ایران در 12 بهمن ماه مسئولیت 
برقراری و کنترل نظم در فرودگاه مهرآباد را بر 
عهده داشتند و بدین نحو همگامی خود را با ملت 
و رهبری به نمایش گذارده بودند، اما رخداد روز 

19 بهمن،معنا و رنگ و بوی دیگری داشت.

الریجانی: بنده از روح برجام  خیلی متنفرم زیرا اصال روح ندارد

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به اینکه، بنده از روح برجام خیلی متنفر هستم 
زیرا اصال روح ندارد اظهار داشت: روح آن شیطانی است . محمد جواد الریجانی با اشاره به 
اینکه، راه برای تیم جدید آمریکا باز شده است عنوان کرد: این راه را روسای قبلی آمریکا 
باز کرده اند حتی لیست های جدید تحریم کامال مشخص است که از قبل نوشته شده 
است. معاون بین الملل قوه قضاییه با بیان اینکه، به کارگیری تروریسم و ایران هراسی 
برای دوشیدن منطقه است اما آنها باید بدانند که دماغ سوخته هستند، افزود: دولت ترامپ هرگز با چین و روسیه 
وارد جنگ نخواهد شد. وی با اشاره به اینکه، مذاکره دوباره در رابطه با ماهیت برجام سم مهلک است خاطرنشان 

کرد: متن نهایی برجام دچار اشکاالت اساسی است که به دشمن اجازه سو استفاده داده است.

تحلیل سردار جوانی : ترامپ قادر به جنگ افروزی علیه ایران نیست 

نماینده مقام معظم رهبری  یدا... جوانی معاون سیاسی سابق و مشاورکنونی  سردار 
اخیر  توییتری  اظهارات  به  اشاره  با  یادداشتی  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  درسپاه 
ترامپ نوشت: ایاالت متحده در شرایط مناسب برای آغاز یک جنگ در غرب آسیا 
دیگر  عبارت  به  نوشت:  ادامه  در  او  ندارد.   قرار  اسالمی  جمهوری  علیه  هم  آن  و 
سر  از  را  ایران  ملت  علیه  نظامي  اقدام  فکر  امریکایي ها،  که  است  سال  سال هاي 
خود بیرون کرده و عماًل به آن نمي اندیشند، گرچه ایران را مرتب به اقدام نظامي تهدید کرده و خواهند 
کرد. دلیل این انصراف از جنگ افروزي مستقیم امریکا علیه ملت ایران، قدرت پاسخگویي کوبنده و قاطع 

جمهوري اسالمي به هر نوع تجاوز و در هر سطحي است.

اصغرزاده: روحانی نباید برجامش را به گردن رهبری بیاندازد

ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی اصالح طلب اخیراً در بخشی از یک گفت وگو که روزنامه 
اعتماد آنرا منتشر کرده، گفته است: »درست است که آقاي روحاني با مشورت رهبري 
برجام را جلو برده است ولي آقاي روحاني سپر انداخته است. مي تواند بگوید من رییس 
جمهور مملکت هستم، رییس جمهورم! نه فقط رییس جمهوري! نه فقط رییس اداره 
جمهوري! رییس جمهور، رییس خلق هستم مردم به من راي دادند من هم بر اساس نیاز 

مملکت، براي عبور از انزوا و تحریم تن به برجام دادم و پاي آن هم ایستادم! پایش بایستد افتخاراتش است. نباید 
گردن رهبري بیاندازد! بگوید من هستم برجام را جلو رفتم، از این هم دفاع مي کنم! من این را از تحریم، از اجماع 

جهاني نجات دادم و دیگر هم اجازه نمي دهم کشور به سمت اجماع )جهانی( برود!«

روحانی گفت »فکر می کنم شما با نقاره خانه امام رضاهم روزی مخالفت کنید«

علم الهدی با اشاره به حاشیه های صورت گرفته درباره برگزاری کنسرت  موسیقی در 
مشهد، ماجرای گفت  وگویش با رئیس جمهور را در این زمینه تشریح کرد. امام جمعه 
مشهد خاطرنشان کرد: چندی پیش که آقای رئیس جمهور به مشهد آمده بود، به من 
گفت؛ »فکر می کنم شما با نقاره خانه امام رضا)ع( هم روزی مخالفت کنید«، به ایشان 
گفتم »اشتباه می کنید؛ بنده نه تنها با نقاره خانه امام رضا)ع( مخالفت ندارم بلکه با 20 

آموزشگاه بزرگ موسیقی که امروز در مشهد مشغول به فعالیت هستند هم مخالفت نکرده ام. بعضی آموزشگاه های 
موسیقی مشهد از آموزشگاه های تهران هم وسیع تر هستند. بنده با فسق و فجوری که در حاشیه کنسرت صورت 

می گیرد و جریانی است که نسل جوان ما را به فساد می کشاند، مخالفم«.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می گوید 
و  نیست  قائل  ما  برای  احترامی  هیچ  ایران 
توافقی که با این کشور صورت گرفته بدترین 
توافقی است که تا حاال امضا شده است. او 
از امضای  بعد  ایران را متهم کرد که  دولت 
این توافق »گستاخ تر« شده است.ترامپ که 
فاکس نیوز مصاحبه  از شبکه  اورایلی  بیل  با 

قدرت  پنج  و  ایران  هسته ای  توافق  می کرد 
جهانی را توافق دولت اوباما با ایران خواند و با 
انتقاد از آن گفت این توافق »شرم آور« است 
و دلیلی برای امضای آن وجود نداشته است. 
توافقی  ایران  با  بود  قرار  ترامپ گفت: »اگر 
شود باید معامله خوبی انجام می شد.« رئیس 
جمهوری آمریکا با اشاره به قایق های تندروی 

سپاه پاسداران ایران در خلیج فارس گفت که 
که  نمی گذارند  احترام  ما  به  تنها  نه  :«آنها 
درست برعکس عمل می کنند. هواپیماهای ما 
را تعقیب می کنند و با قایق های کوچک شان 
چون  می کنند.  محاصره  را  ما  کشتی های 
قدر  این  کسی  نیست  کردنی  باور  برایشان 
آنها  با  این چنینی  توافقی  که  باشد  احمق 

امضا کند.« دونالد ترامپ در پاسخ به سوالی 
درباره احتمال حمله نظامی به ایران گفت که 
همیشه از دولت باراک اوباما انتقاد کرده است 
ایران نایستاده و برای  با قاطعیت مقابل  که 
آنها ضرب االجل تعیین نکرده است. او افزود 
ایران خوشبین نیست چرا که این کشور  به 

»احترامی برای آمریکا قائل نیست«.

و  خاتمی  سیدمحمد   : نوشت  نیوز  جهان 
برخی از چهره های شاخص اصالحات طی 
رسیدند  بندی  جمع  یک  به  اخیر  روز  چند 
رهبری  معظم  مقام  به  خطاب  نامه ای  که 
بنویسند و بابت نقش خود در این غائله  ها 
نامه  این  محتوای  درباره  کنند  عذرخواهی 
چه  با  نامه  که  اند  رسیده  تفاهماتی  به  نیز 
لحن و با چه نوع ادبیات و پیام های نوشته 

با  بگویند  نامه  این  در  که  شده  قرار  شود. 
همه شرایطی که درباره جناح های سیاسی 
و  کشور  وضعیت  شود،  می  گفته  کشور  در 
باید  که  است  طوری  الملل  بین  و  جهان 
همه دست به دست هم بدهیم و برای اداره 
امور همکاری و همیاری کنیم.طراح اصلی 
این پروژه خود رئیس دولت اصالحات بوده 
و قرار است ذیل این نامه در کنار نام او ، 

اسامی چند نفر دیگر از سران اصالح طلب 
شود.  آورده  هم   ها  خوئینی  موسوی  نظیر 
گفته شده این نامه باید جمعی باشد و فردی 
نباشد و آن را علنی منتشر کنند و به نوعی 
داشته  درخواست  رهبری  معظم  مقام   از 
باشند که به آنها اجازه ورود به برخی حوزه 

های دیگر سیاسی و اجرایی را نیز بدهند.
این نامه در جریان اصالحات و به خصوص 

چهره های افراطی تر این جریان که سابقه 
نظیر  دارند  نیز  را   88 فتنه  در  محکومیت 
این  نوشتن  آنها  و  دارد  مخالفانی   تاجزاده 
می  خود  برای  تبعاتی  ایجاد  سبب  را  نامه 
رئیس  نیز  ها  مخالفت  این  باره  در  دانند.  
با  باید  که  است  گفته  اصالحات  دولت 
همچنین  و  کرد  مجاب  را  مخالفین  گفتگو 
جریان  در  نامه  این  نوشتن  برای  باید 

نامه  خود  و  شود  ایجاد  اجماع  اصالحات 
سبب تفرقه نشود.

خصوصی  محافل  در  این  از  پیش  خاتمی 
ضمن انتقاد به عملکرد  میرحسین موسوی 
بود که  اعالم کرده  به صراحت  بار  چندین 
اما هیچ  نگرفته  انتخابات صورت  در  تقلبی 
را  خود  موضع  این  بود  نشده  حاضر  گاه 

بصورت علنی بیان کند.

تصمیم خاتمی و برخی چهره های اصالح طلب برای نامه به رهبری 

ترامپ : اگر ایران به ما می گفت، باهم باشیم، برجام را تحمل می کردم !
تهران هیچ احترامی برای ما قائل نیست /  ایران بعد از برجاِم شرم آور، گستاخ تر شده

معاون  ترامپ : ایران بهتر است 
عزم ترامپ را تست نکند

بار  آمریکا،  رئیس جمهور  معاون  پنس،  مایک 
دیگر ضمن طرح ادعاهایی، ایران را تهدید کرد. 
پنس گفت: ایران بهتر است عزم رئیس جمهور 
ایران  افزود:  وی  نکند.   تست  را  آمریکا  جدید 
باید در خصوص اقدامات مستمر خصمانه خود 
دوباره فکر کند.  پنس تاکید کرد: همان طور که 
رئیس جمهور گفت: همه گزینه ها روی میز است. 
من،  کرد:  اضافه  آمریکا  جمهور  رئیس  معاون 
رئیس جمهور و دولت فکر می کنیم که توافق 
هسته ای وحشتناک است و درحال ارزیابی این 
هستیم که چه باید بکنیم پنس ادامه داد؛ رئیس 
جمهور در روزهای آینده تصمیم خود را خواهد 
گرفت و به همه مشاوران خود گوش خواهد داد 
جه رکس تیلرسون باشد یا ژنرال متیس؛ او همه 

نظرات را در این زمینه دریافت خواهد کرد.

بیعت شکنی سرکردگان داعش
 با ابوبکر البغدادی

یک منبع امنیتی در استان نینوا در عراق اعالم 
داعش  سرکردگان  و  نیروها  از  برخی  که  کرد 
اصلی  سرکرده  البغدادی  ابوبکر  با  خود  بیعت 
داعش، را شکسته و مخالفت خود را با اجرای 
عملیات انتحاری نشان دادند  و دودستگی میان 

اعضای داعش افزایش یافته است.

والیتی ترامپ را مسخره کرده

نشریه کنگره آمریکا نوشت : علی اکبر والیتی 
وزیر خارجه اسبق ایران اخیرا ترامپ را مسخره 
کرده و او را فردی بی تجربه خوانده است. ایرانی 
ها باید منتظر اقدامات آتی باشند. وقت آن رسیده 

که آمریکا پاسخی در خور به آنها بدهد.

روحانی وارد فاز انتخاباتی شد

انتخابات  برگزاری  به  مانده  روز   100 درست   
محمد  انتصاب  خبر  انتشار  ریاست جمهوری، 
انتخاباتی  ستاد  رییس  به عنوان  شریعتمداری 
انتخابات  دوره  دوازدهمین  در  روحانی  حسن 
ماه های  طی  که  شایعاتی  به  ریاست جمهوری 
مطرح  روحانی  کاندیداتوری  عدم  درباره  اخیر 
آگاه  منبع  یک  داد.به گفته  پایان  می شد، 
محمد  به زودی  است  قرار  دولت،  به  نزدیک 
اجرایی  معاونت  از  استعفا  با  شریعتمداری 
انتخاباتی  ستاد  ریاست  ریاست جمهوری، 
روحانی را برعهده بگیرد و همچنین محمدعلی 
نجفی نیز قرار است ریاست اتاق فکر این ستاد 
این شخصیت های  از  را برعهده بگیرد. پیش 
رئیس  حضور  عدم  امکان  از  بسیاری  سیاسی 
جمهور در انتخابات آتی سخن گفته بودند که با 

اتفاقات اخیر حضور روحانی قطعی شد

واکنش محمد رضا عارف
 به درخواست استیضاح یک وزیر

در  دهم  مجلس  آموزش  کمیسیون  عضو 
آموزش  وزیر  استیضاح  درباره  سوالی  به  پاسخ 
رای  دریافت  از  بعد  سه ماه  تنها  که  پرورش  و 
اصولگرا  نمایندگان  از  تعدادی  ازسوی  اعتماد 
متوجه  دقیقًا  گفت:  است،  پی گیری  درحال 
استیضاح  متقاضی  نمایندگان  که  نمی شوم 
دانش آشتیانی که یکی دو ماه پیش از مجلس 
رای اعتماد گرفته، چه مطالباتی دارند. او گفت: 
دقیقًا نمی دانم چه کسانی به دنبال این استیضاح 
هستند و معلوم نیست آیا مطالباتی از قبل وجود 
داشته و نمایندگان با روی کار آمدن وزیر جدید 
خیر.  یا  مسائل هستند  به دنبال همان  کماکان 
نمی شوم  متوجه  کرد:  تصریح  پایان  در  عارف 
که استیضاح وزیری که هنوز مرکب امضایش 

خشک نشده، به چه معنایی است.

جزییات توزیع
 سبد حمایت غذایی بین نیازمندان

ایسنا- معاون وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی از توزیع 
مرحله دوم بسته های حمایت غذایی در میان نیازمندان 
طی چند روز آینده خبر داد.احمد میدری گفت: در هفته 
جاری پیامکی به مشموالن ارسال می شود تا برای 
دریافت بن کار های حمایت غذایی اقدام کنند.وی 
عنوان کرد: این حمایت در قالب کارت های اعتباری 
در اختیار خانواده های محروم قرار می گیرد تا بتوانند 
با مراجعه به تعاونی ها و فروشگاه های مشخص شده 

مواد غذایی مورد نیاز و معین را خریداری کنند.

آغاز ثبت نام کنکور 96 از امروز

ایسنا- مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با 
تاکید بر اینکه ثبت نام برای شرکت در آزمون سراسری 
96 از امروز شروع می شود گفت: داوطلبان از 19 تا 
28 بهمن ماه جاری فرصت دارند برای شرکت در این 
آزمون به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی 
کنند.دکتر  نام  ثبت  و  مراجعه   www.sanjesh.org

حسین توکلی اظهار کرد: آزمون سراسری سال 96 در 
روزهای پنجشنبه پانزدهم و جمعه شانزدهم تیرماه 96 
در حوزه های امتحانی سراسر کشور برگزار خواهد شد.

آخرین وضعیت پرداخت معوقات فرهنگیان

ایسنا- وزیر آموزش و پرورش از پرداخت 2700 میلیارد 
تومان از معوقات فرهنگیان خبر داد. فخرالدین دانش 
آشتیانی گفت: معوقات و پاداش خدمت بازنشستگان 
تا پایان سال 94 و  معوقات حق التدریس شاغالن و 
نیروهای آزاد و همچنین حقوق سرباز معلمان را از 
فروردین تا پایان دی ماه 95 پرداخت کرده ایم. معوقاتی 
که برای بسته های حمایتی مدارس غیر دولتی بوده 
فرهنگیان  اگرچه  ایم،  کرده  پرداخت  نیز  را  است 
هنوز مطالباتی دارند که پیگیر آن ها هم هستیم و 

امیدواریم بتوانیم قدم هایی را در این جهت برداریم.

 ارسال پیامک  حذف یارانه به زودی

تسنیم-  اول بهمن ماه احد رستمی، مدیرکل رفاه 
و تامین اجتماعی وزارت رفاه خبر از ارسال پیامک 
از  گفت:پس  و  داد  را  بعد  روز   20 تا  یارانه  حذف 
می  آغاز  حذف  مراحل  بررسی  و  پیامک  ارسال 
تأمین  و  رفاه  مدیرکل  اظهارات  شود.مطابق 
اجتماعی از همین روزها پیامک های حذف یارانه 
برای سرپرستان خانوار ارسال می شود و به نظر 
می رسد، از اسفند ماه تعدادی از خانوارها مشمول 
دریافت یارانه نقدی نشوند. آن دسته از سرپرستان 
می  دریافت  را  یارانه  حذف  پیامک  که  خانواری 
به سامانه هدفندی  اعتراض خود  برای  باید  کنند 

یارانه ها مراجعه و اعتراض خود را اعالم کنند.

خبر خوش به دانشجویان متاهل

فرهنگیان  دانشگاه  دانشجویی  معاون  جم-  جام 
دانشگاه  تحصیلی  دوم  سال  نیم  این  گفت:در 
به  دانشجویی  وام   4 ارائه  به  اقدام  فرهنگیان 
دانشجویان خود کرده است. عباس قنبری اظهار 
داشت:این دانشگاه در4 بخش به دانشجویان وام 
ارائه می دهد که از جمله این وام ها می توان به 
عتبات  و  وام ضروری،  ،ازدواج،  ودیعه مسکن  وام 
اشاره کرد.وی ادامه داد:دانشجویانی که شرایط اخذ 
وام را داشته باشند می توانند به سامانه مراجعه و 

برای دریافت وام خود ثبت نام کنند.

مطالبات کارانه پرستاران
 تا پایان امسال پرداخت می شود

جام جم- معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت: مطالبات کارانه پرستاران، با 
اختصاص اعتبارات دولتی به این وزارتخانه تا پایان 

سال جاری پرداخت می شود.

قیمت ترافیک داخلی اینترنت هفته 
آینده نصف می شود

فناوری  و  ارتباطات  وزیر  واعظی  محمود   - فارس 
اطالعات از ابالغ کاهش 50 درصدی تعرفه استفاده 
از ترافیک داخلی در هفته آینده خبر داد و گفت: طبق 
مصوبه اخیر کمیته تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه 
استفاده از ترافیک داخلی نصف استفاده از ترافیک 
خارجی تعیین شده که این مصوبه روز یکشنبه هفته 
آینده در کمیسیون به امضاء می رسد و روز بعد برای 
اجرا به تمامی ارائه دهندگان سرویس ابالغ خواهد شد.

هیچ برنامه ای برای تغییر 
قیمت آب و برق نهایی نشده است 

انتخاب-حمید چیت چیان با بیان اینکه “هیچ برنامه ای 
برای تغییر آب بها و برق بها نهایی نشده است”، گفت: 
ما تالش می کنیم با استفاده از ابزار تعرفه ای، مسیر به 
سمتی نباشد که مصرف بیشتر به معنای یارانه بیشتر 
باشد و برنامه ریزی ها به منظور اصالح ساختار اقتصادی 

صنعت آب و صنعت برق کشور در جریان است.

اجرای سرود 22 هزار نفری در 
راهپیمایی 22 بهمن

مهر- مدیرکل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای 
یوم  در  نفری  هزار   22 سرود  اجرای  از  پرورشی 
علی  مهدی  داد.  خبر  تهران  در  بهمن   22 ا... 
آموزش  متنوع  های  برنامه  به  اشاره  با  اکبرزاده 
عالوه  اظهارکرد:  فجر  مبارک  دهه  در  وپرورش 
بر مراسم و برنامه هایی که هرساله به مناسبت 
گرامیداشت ایام ا... دهه فجر اجرای می شود. سه 
 برنامه جدید نیز برای اولین بار در دهه فجر اجرا 
را  نامه ای به یک شهید،  می شود. وی مسابقه 
یکی از برنامه های جدید دانست . اکبرزاده افزود: 
برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با هدف آشنایی 
نسل جدید با ابعاد و اندیشه های انقالب از دیگر 
صاحب  حضور  با  که  است  جدیدی  های  برنامه 
از  استفاده  اکبرزاده  شود.علی  می  انجام  نظران 
در  فرهنگی  های  جشنواره  برگزیدگان  هنرنمایی 
جشن های دهه مبارک فجر را یکی دیگر از برنامه 

های جدید معاونت پرورشی و فرهنگی دانست. 
علی اکبرزاده، کمک رسانی به مردم در روز راهپیمایی، 
نصب چادرهای امداد در مسیر راهپیمایی و کمک به 
سالمندان را از جمله برنامه های آموزش وپرورش در 
راهپیمایی 22 بهمن اعالم کرد وافزود: در بیش از750 
شهر سرود 1357 نفری اجرا می شود و در تهران نیز 
باتوجه به حجم جمعیت، 22 هزار نفر از دانش آموزان 

به اجرای سرود خواهند پرداخت.

آگهي فراخوان  مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي 
)مناقصه عمومي و  يك مرحله اي شماره 1395.4774- نوبت اول(

نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار : شركت گاز استان خراسان جنوبي )سهامي خاص( بيرجند- بلوار پيامبر اعظم )ص( - سايت اداري- ابتداي خيابان 
شهداي نيروي انتظامي- شركت گاز استان خراسان جنوبي- طبقه اول - اتاق 121- دفتر امور قراردادها - تلفن :  32392000-056 نمابر قراردادها :  056-32400523
موضوع مناقصه : انجام خدمات امداد ، بهره برداري ، گازباني ، تعميرات و توسعه شبكه و انشعابات در سطح ناحيه طبس شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه : 
انجام خدمات امداد ، بهره برداري ، مشتركين ، گازباني ، قرائت كنتور ، توزيع صورتحساب مشتركين ، وصول مطالبات ، بازرسي و نظارت بر توزيع گاز ، تعميرات شبكه و 
انشعابات و اجراي 7000 متر توسعه شبكه و650 انشعاب متفرقه در سطح ناحيه طبس شامل : )شهرهاي طبس ، بشرويه ،  ارسك ،  عشق آباد ،  ديهوك و روستاهاي 
تابعه( نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به شماره 123402/ت50659ه- مورخ 
1394/09/22- مبلغ تضمين 1.690.000.000 ريال )يك ميليارد و ششصد و نود ميليون ريال( - ارائه هر گونه چك به عنوان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار مورد 
قبول نمي باشد. محل تأمين اعتبار پيمان : بودجه اجرايي اين پيمان در بخش خدمات امداد ، بهره برداري و گازباني از محل اعتبارات جاري و در بخش تعميرات 
و توسعه شبكه و نصب انشعابات از محل اعتبارات تخصيصي شركت ملي گاز ايران )منابع داخلی- طرح هاي غير عمراني( تأمين مي گردد. شرايط متقاضيان : دارا 
بودن حداقل پايه 5 در رشته تأسيسات و تجهيزات و يا رشته  نفت و گاز - ارائه گواهينامه تأييد صالحيت ايمني از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي- داشتن ظرفيت 
خالي ارجاع كار و دارا بودن سابقه كاري مشابه- ارائه مدارك معتبر ثبتي مناقصه گر و مدارك و مستندات مذكور در اسناد ارزيابي كيفي - ارائه گزارش حسابرسي 
مبني بر حسابرسي صورت هاي مالي سال 94 و يا حداقل سال 93 توسط مؤسسات حسابرسي معتبر براي مناقصه گران الزامي است . نكته : ارائه اصل و يا كپي 
برابر اصل مدارك فوق االشاره در زمان بازگشايي پيشنهادها الزامي است . برنامه زماني مناقصه : مهلت اعالم آمادگي ، دريافت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابي كيفي 
پيمانكاران : از 95/11/19 لغايت 95/11/26 - ) اسناد ارزيابي كيفي پيمانكاران در سايت شركت گاز خراسان جنوبي به آدرس WWW.NIGC-SKGC.IR )قسمت مناقصه 
و مزايده - فرم هاي الكترونيكي( قابل دانلود مي باشد.( آخرين مهلت عودت اسناد ارزيابي كيفي : پايان وقت اداري مورخ 95/12/14 اعالم نتايج  ارزيابي كيفي 
:  95/12/22  آخرين مهلت عودت اسناد مناقصه : ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 96/01/15 زمان و مكان بازگشايي پاكت ها : ساعت 14:00 روز سه شنبه 
مورخ 96/01/15- سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبي شركت هاي واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد ، همراه با معرفي نامه كتبي با ذكر دقيق 
موضوع مناقصه و همچنين ارائه تصوير برابر با اصل شده گواهينامه صالحيت پيمانكاري در حداقل پايه 5 در رشته تأسيسات و تجهيزات و يا رشته  نفت و گاز  به آدرس 
مندرج در متن آگهي مراجعه و اسناد ارزيابي كيفي و همچنين اسناد مناقصه را به طور همزمان دريافت نمايند . از مناقصه گراني كه حداقل امتياز قابل قبول در ارزيابي 
كيفي را كسب نمايند جهت عودت اسناد مناقصه و بازگشايي پاكت ها دعوت به عمل خواهد آمد .  ضمناً ارائه مدارك و دريافت اسناد مناقصه ، هيچگونه حقي را براي 
متقاضيان جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد .  اين آگهي در سايت هاي www.nigc-skgc.ir  - www.shana.ir - http://iets.mporg.ir  قابل رؤيت مي باشد .
روابط عمومي شركت گاز استان خراسان جنوبي

فراخوان مناقصه يك مرحله ای عمومی 
A390-1395 - 11-19 :شماره

نام سازمان مناقصه گذار: شركت فرودگاهها و ناوبری هوايی ايران )سهامی خاص( - اداره كل فرودگاههای 
استان خراسان جنوبی )بيرجند و طبس(

شرح مختصر فراخوان مناقصه: انجام امور نظافتی و خدماتی و فضای سبز فرودگاههای استان خراسان جنوبی )بيرجند و 
طبس( 

 مدت زمان انجام موضوع مناقصه: از 1396/1/1 لغايت 1396/12/29 به مدت يك سال
محل انجام كار: فرودگاههای بيرجند و طبس

زمان بازديد: از روز دوشنبه 1395/12/2 لغايت سه شنبه 1395/12/3 از ساعت 8 الی 14
 آدرس: استان خراسان جنوبی - بيرجند - فرودگاه بين المللی بيرجند )شماره تماس جهت هماهنگی 05632389205(

مهلت خريد اسناد: تا ساعت 14:30 روز يكشنبه 95/12/1 
محل خريد حضوری اسناد: فرودگاه بين المللی بيرجند - امور مالی   شماره تماس: 05632389242

قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: مبلغ بيست هزار تومان به حساب 2176842200006 بانك ملی، شعبه مركزی بيرجند، 
)درآمد فرودگاه بيرجند( به همراه معرفی نامه رسمی

مهلت و محل دريافت پيشنهاد: تا ساعت 14:30 روز يكشنبه 95/12/15 در فرودگاه بين المللی بيرجند – دبيرخانه
ميزان سپرده شركت در مناقصه: 201/450/071 ريال  ميزان تضمين حسن انجام كار: معادل 10% مبلغ كل قرارداد
ساعت، روز و محل قرائت پيشنهادها: ساعت 9:30 صبح روز دوشنبه 1395/12/16 در محل بيرجند – فرودگاه بيرجند
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راه اندازی بیست و چهارمین فرستنده دیجیتال خراسان جنوبی

صدا و سیما- بیست و چهارمین فرستنده دیجیتال استان با حضور مدیرکل صدا و سیمای استان و مسئوالن شهرستانی 
و محلی، در روستای خور خوسف راه اندازی شد معاون فنی صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: برای راه اندازی این 

فرستنده 250 میلیون تومان هزینه شد که 100 میلیون تومان اعتبار استانی و بقیه از محل اعتبارات صدا و سیما است.

 )Ava.news14@gmail.com( قسمت اول
خبری  رسالت  جهت  در  ها  مالیی-رسانه 
ی  وظیفه  ترین  اصلی  دارند  که  نظارتی  و 
مسئوالن  از  مردم  حق  گری  مطالبه  شان 
پاسخ  و  مردم  حرف  برای  تریبونی  و 
در  دانید  می  که  .همانطور  است  مسئوالن 
چند روزگذشته سفر رئیس جمهور به استان 
تیتر یک همه رسانه های استان شدو شنیده 
بعد  از آن است که دکتر روحانی  ها حاکی 
ما  میهمان  کاری  سفر  برای  فجر  دهه  از 
و  قاین  مردم  نماینده  بود.با فالحتی  خواهد 
زیرکوه در مجلس شورای اسالمی پیرامون 
استان  های  اولویت  و  مردم  درخواستهای 
 ، مردم  درددل  از  وی  که  کردیم  گفتگو 
محرومیت ها و مظلومیت های دیار طالی 

سرخ این گونه بیان کرد.

مدیران گزارش  رنگین
  به رئیس جمهور ندهند

خبرنگار  سوال  به  مجلس  نماینده  این 
مدیران  از  شما  خواسته  براینکه  مبنی  ما 
استان چیست؟ چنین پاسخ داد: از زحمات 
آنها  از  و  کنیم  می  تشکر  استان  مدیران 
ها  محرومیت  و  ها  واقعیت  خواهم  می 
از  و  دهند  گزارش  جمهور  رئیس  به  را 
نیمه  های  طرح  تکمیل  روحانی  دکتر 
این  در  افزود:  کنند.وی  مطالبه  را  تمام 
اجرای  توانایی  که  بگیرند  مصوباتی  سفر 
اینکه  بیان  با  باشند.فالحتی  داشته  را  آن 
عملکرد  گزارش  شاهد  گذشته  دوران  در 
تاکید  بودیم  مدیران  وزین  و  رنگین  های 
کرد:مدیران ارشد کشوری این گزارش ها 

داده  انجام  یکدیگر  با  چون  دانند  می  را 
کرد:  خاطرنشان  مجلس  نماینده  اند.این 
و  بگوید  تواند  نمی  نفر  یک  را  مشکالت 
و  کند  نمی  پیشرفت  وضع  این  با  استان 
باید مدیران محرومیت ها را گزارش کنند 

تا دولت حساس شود.

رسانه ها بدون سانسور واقعیت
 را نشان دهند

از وی درباره نقش رسانه در تحقق اهداف 
و توسعه استان پرسیدیم که پاسخ داد:رسانه 
سازی  باشفاف  و  دارند  نظارتی  نقش  ها 
توانند  می  منصفانه  قضاوت  و  اطالعات 
نماینده  کنند.این  پیگری  را  استان  اهداف 
سانسور  بدون  باید  ها  افزود:رسانه  مجلس 
واقعیت های دولت را نشان دهند و نظرات 
کنند  رصد  جمهور  رئیس  سفر  از  را  مردم 
کنند.فالحتی  منتشر  را  هایشان  خواسته  و 
تاکید کرد: ما به دنبال توسعه متوازن هستیم 
به توسعه  انجام نشود و  این موضوع  اگر  و 
چوب  همچنان  کنیم  توجهی  بی  استان 

محرومیت ها را خواهیم خورد.

دولت برای اصالح قانون منابع 
طبیعی الیحه به مجلس ارائه دهد

سوال  به  پاسخ  در  مجلس  نماینده  این   
ها  دردهگردشی  براینکه  مبنی  ما  خبرنگار 
مردم چه چیزی را به عنوان مشکل بیان می 
کنند؟ عنوان کرد:تامین آب و اصالح قانون 
منابع طبیعی عمده ترین خواسته های مردم 
است.فالحتی با تاکید براینکه برای تغییر و 

اصالح قانون منابع طبیعی دولت باید الیحه 
نمایندگان  افزود:  دهد  ارائه  مجلس  به  ای 
تا  کرد  خواهند  حمایت  آن  از  هم  مجلس 
رای بگیرد.وی با اشاره به اینکه اجرای طرح 
از  یکی  داری  آبخوان  و  آبخیزداری  های 
اولویت های مهم در حوزه قاینات و زیرکوه 
است خاطرنشان کرد: اخیرا نصب کنتورهای 
برای  مالی مضاعفی  هوشمند حجمی فشار 

کشاورزان به وجود آورده است. 

اصالح لوله کشی های قاین و 
بیرجند نیازمند همت دولت

تامین  را  مردم  دیگر  خواسته  فالحتی 
و  کرد  عنوان  داخلی  منابع  مدیریت  و  آب 
از  قاین یکی  و  بیرجند  داد: شهرهای  ادامه 
که  هستند  کشور  شهرهای  ترین  قدیمی 
لوله کشی ها بیش از 40سال قدمت دارد و 
به علت فرسودگی هدر رفت اب باال است.

های  هزینه  کرد:  بیان  نماینده مجلس  این 
اصالح شبکه بسیار سنگین است که دولت 

در این راستا باید فکر اساسی کند.

تشکر از کارهای دولت در حوزه راه 

فالحتی به فرسودگی جاده های روستایی و 
شهری اشاره کرد ویادآورشد: بیشتر مردم از 
این موضوع گالیه دارند و تاکنون کارهای 
خوبی در محور بیرجند- قاین و قاین -گناباد 
انجام شده که جای تشکر از دولت دارد و از 
رئیس جمهور می خواهیم دستوری مبنی بر 
را  کار  نمود  مردم  تا  صادرکند  کار  تصریح 
اینکه  تاکیدبر  با  مجلس  نماینده  ببینند.این 

خط ریلی استان ردیف اعتباری خوبی دارد 
خاطرنشان  است  اندک  آن  تخصیص  اما 
انجام  “کالشور”  تا  ریل  مطالعات خط  کرد: 
رئیس  این سفر  در  استان  مدیران  که  شده 
جمهور باید بر عملیاتی شدن آن تاکید کنند.

بی توجهی مسئوالن کالن کشور
 به زعفران و زرشک

حوزه  در  را  اشتغال  مجلس  نماینده  این 
این  اصلی  اولویت های  از  یکی  کشاورزی 
شهرستان دانست و خاطرنشان کرد:زرشک 
و  ملی  راهبردی  محصول  دو  زعفران  و 
کالن  در  متاسفانه  که  هستند  المللی  بین 
است.وی  شده  ای  توجه  بی  آن  به  کشور 
در  تولید  وری  بایدبهره  براینکه  تاکید  با 
این  الگوی کشت  و  هر واحد سطح کشت 
با  کرد:دولت  بیان  کند  تغییر  محصول  دو 
سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی و ایجاد 
خام  از  تواند  می  فرآوری  های  کارخانه 
ثروت   ، اشتغال  و  کند  جلوگیری  فروشی 

زیادی برای جوانان فراهم کند. 

جوانان توانایی کار دارند 
 دولت بستر سازی کند

فالحتی با تاکید براینکه جوانان توانایی کار 
دارند افزود:اروپایی ها با ساده ترین دستگاه 
و  کنند  می  فرآوری  را  محصوالت  این  ها 
سازی  بستر  زمینه  این  در  باید  هم  دولت 
خبرنگار  سوال  به  مجلس  نماینده  کند.این 
ما مبنی براینکه شما در رایزنی های خود که 
با مقامات ارشد کشوری داشتید چه چیزی را 

پیگیری کردید ؟ پاسخ داد: تاکنون چندین 
و  جمهور  رئیس  اول  معاون  جهانگیری  بار 
ستاری معاون علمی و فناری رئیس جمهور 
در مورد توسعه و ورود مراکز دانش بنیان به 

استان گفتگو کردیم. 

صنایع دستی و گردشگری 
ظرفیت های مغفول مانده 

زیر کوه و قاینات

شهرستان  مهم  ظرفیت  و  ویژگی  دو  وی 
زیرکوه و قاین را صنایع دستی و گردشگری 
بنای  چندین  کرد:متاسفانه  تاکید  و  دانست 
علت  به  شهرستان  گردشگری  و  تاریخی 
تخریب  حال  در  و  فرسوده  نکردن  مرمت 
جاجیم  و  بافی  حوله   ، فرش  است.فالحتی 
بافی را از محصوالت این شهرستان عنوان 
می  داده  مردم  به  ها  آموزش  گفت:  و  کرد 
تواند  می  دولت  که  ندارد  ادامه  اما  شود 
باحمایت از این محصوالت و با ایجاد بازار 
فروش درداخل و خارج از کشور اشتغال زایی 

فراوانی فراهم کند.

از استاندار واقعا ممنونم که به دروغ نگفتن به مردم 
تاکید دارد . نمی دانید با این دروغ ها چه اتفاقاتی 
در استان ما افتاده است یکی از همین نمونه ها 
وقتی  چند  هر  که  است  باقران  سیمان  کارخانه 
ببینیم  می شود  افتتاح  دیگر  ماه  چند  گویند  می 
آقای استاندار می توانند تا آخر امسال این پروژه 
چندین ساله را به نتیجه برسانند . تا کنون با وعده 
افتتاح این کارخانه خیلی ها اینجا چند دوره ریاست 
جمهوری و مجلس و شورای شهر و روستا رای 
جمع کرده اند حاال ببینیم آقای روحانی چه گلی به 

سر ما مردم محروم می زند ؟
915 ... 429
سالم آواجان . تورو خدا صدای ما رو به مسئوالن 
ساکن  9دی  خیابان  در  ما   . برسون  مخابرات 
هستیم .اینجا خط ثابت نداریم.اینترنت هم واقعا 

ضعیفه.توروخدایه فکری بحال مابکنید.ممنون
933...250
پیگیریهای  و  گرفته  صورت  مکاتبات  رغم  علی 
انجام شده توسط هیات امنا -شورای اسالمی و 
دهیار محترم سرچاه عماری درخصوص زیرسازی  
را ه ارتباطی امام زاده روستای گود درمنطقه سرچاه 
عماری ولی متاسفانه تاکنون اقدام موثری صورت 
دولتمردان  زمینه  دراین  تقاضامندیم   ، نگرفته 

ودست اندرکاران مربوطه  اقدام نمایند
915...804
خسته نباشید به تمامی کارگران و عوامل بازگشایی 
از  جمعی  ازطرف  مریزاد.  دست  شهری  معابر 

رانندگان تاکسی شهری خداخیرتون بده.
938...154
پررنگ  از حضور  تشکر  و  تقدیر  جای  آوا  سالم 
بار  اسف  روز وضعیت  این سه  در  راهور  پرسنل 
خیابانها البته فقط برای جریمه دست مریزاد بچه 
های شهرداری که به محض شروع برف شن و 
آغاز کردن و بچه های سازمان  نمک پاشی رو 
نمک  برفهای  روی  اتوبوساشون   با  اتوبوسرانی 
پاشی شده حرکت کردن در تسریع آب شدن آن 
که عبور و مرور هموطنان به سهولت انجام گیرد
938...491
خیابان  به  ورود  شهرداری  نیست  بهتر  سالم 
یک  ایمن  شکل  به  کمربندی  از  را  پامچال 
طرفه کند و برای خروج از مسیر باز گشایی شده 
و  شود  کم  ترافیک  هم  که  شود  استفاده  جدید 
برطرف  پامچال  از  کمربندی  به  ورود  خطر  هم 
از  تردد  و  پامچال  کامل  بستن  با  درضمن  شود 
مسیر جدید شاهد تصادف در بلوار مالصدرا برای 
خودرو هایی که گردش به چپ جهت ورود دارند 
ان  مشکل  کردن  طرفه  یک  با  که  بود  خواهیم 

برطرف میشود. باتشکر یه مهندس ترافیک
915...915

خواستم از طریق روزنامه شما دو دیدگاه مختلف 
رو به مردم یادآوری کنم اول آنهایی که در روز 
طی  برای  دیدند  می  که  را  ای  پیاده  هر  برفی 
رساندند  می  مقصد  به  و  کرده  سوار  را  او  مسیر 
با ماشین های خالی و  و در مقابل عده ای که 
متاسفانه صدای آهنگ بلند برای خود لذت می 
پیاده نه تنها  از کنار عابران  با رد شدن  بردند و 
خدمتی نمی کردند بلکه با پخش آب و گل روی 
و   . کردند  می  خراب  را  بقیه  روز  مردم  لباس 
سعدی راست می گفت که برای برخی » نشایند 

که نامشان نهند آدمی «
910 ... 039
سالم می خواستم بابت عملکرد ضعیف مسوولین 
از مردم بیرجند معذرت خواهی بکنم که نتوانستند 

از خانه هایشان بیایند بیرون 
915...355
سالم.خوب شد برف آمد تو بیرجند تا مسئوالن 
پولهای  .حیف  بشن  بیدار  خواب  از  بحران  ستاد 

بیت المال که به شما میدن. 
915...673
در  ما  مدیران  داد  نشان  بیرجند  در  دیروز  برف 
کردند  عمل  ضعیف  چقدر  بحران  مدیریت 
ناتوان که  این مدیران  با  استاندار  اقای  امیدوارم 
پست قبول کرده اند وتوان مدیریت بحران یک 

برف راندارند به شدت برخورد نماید 
915...294
استاندار  و  نمایندگان  به  را  ما  سالم  جان  آوا 
اینقدر  که  شما  بگو  ایشان  به  و  برسان  محترم 
دم از درستی و خوبی و انصاف می زنید تا کنون 
به صورت نامحسوس بر عملکرد مدیران نظارت 
کرده اید . یک آقای محترم را گذاشته اید مدیر 
... که تمامی پرسنل از دستش دلخورند تا کنون 
بارها و در حوزه های مختلف بخاطر رفتارهایش 

اعتراض کرده اند اما گوش شنوایی نبوده است 
915 ... 770
باسالم ...جا داره از تمام زحمات دولتمردان و به 
ویژه از رئیس جمهور محترم و استاندار عزیزمون 
آقای پرویزی که انصافا دارن بی دریغ و بدور از 
حاشیه و بی سروصدابه کشور و استانمون خدمت 
متن  این  بینندگان  تشکرکنم...وخدمت  میکنن 
انصاف  کمی  درانتقاداتمون  عارضم  دلواپسان  و 
واطالعات داشته باشیم ...همه ما بر این باوریم 

که باید در دنیایی پاسخگوباشیم...باتشکرازآوا
915...194

بی توجهی به توسعه متوازن
مساوی با محرومیت

 مطالبات مردم  از رئیس جمهور به روایت فالحتی نماینده مردم قاین و زیرکوه ؛ 

 دولت را به محرومیت استان حساس کنید  ؛ نظر مردم رصد شود

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه محکوم علیه شرکت رهسرای بیرجند در پرونده اجرایی شماره 951131 محکوم است به پرداخت مبلغ 76000000 
ریال در حق محکوم له علیرضا اسماعیلی و در پرونده اجرایی به شماره کالسه 951130 محکوم است به پرداخت مبلغ 53000000 ریال در حق 
محکوم له فرهنگ گورکانی و در پرونده اجرایی به شماره کالسه 951126 شرکت مذکور محکوم است به پرداخت مبلغ 85000000 ریال در حق 
محکوم له مجید صابر تنها و پرداخت مبلغ 4000000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه وانت مزدا دو کابین 
به شماره انتظامی 657 ب 12 ایران 52 مدل 1389 تیپ B2001 تک گانه بنزینی و خودروی فوق حسب نظریه کارشناسی با توجه به وضعیت 
ظاهری خودرو و تمیز بودن اطاق و شاسی از نظر رنگ و الستیکهای خودرو 80% سالم، شکستگی شیشه جلو، نداشتن الستیک زاپاس، نداشتن 
بیمه و تخفیف کامل بیمه به مبلغ 240000000 / دویست و چهل میلیون ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 
1395/11/27 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی بفروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند 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 اینصورت 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.

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند 

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 951250 در اجرای دستور فروش دعوی یاسین سموئی به طرفیت مهدی سموئی صادره از شعبه 
دوم دادگاه حقوقی بیرجند مبنی بر فروش در خصوص پالک ثبتی به شماره 2623 فرعی از 249 اصلی بخش 2 بیرجند که حسب 

نظریه کارشناسی ملک واقع در خیابان توحید – خیابان رشادت- قطعه دوم شمالی که حدود اربعه ملک شماال به طول 10 متر به پالک مجاور و شرقا 
به طول 30 متر به پالک مجاور و جنوبا به طول 10 متر به خیابان و غربا به طول 30 متر به پالک مجاور که مساحت عرصه 300 متر مربع و مساحت 
اعیان 198 مترمربع )زیر زمین 20 متر مربع و همکف 150 متر مربع و 28 متر مربع انباری و سرویس بهداشتی در همکف( که با توجه به مراتب فوق به 
مبلغ 4/748/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 1395/12/04 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام 
حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 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. 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. 
رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 951197 محکوم علیها آرزو غازی زاده فرزند محسن محکوم است به پرداخت مبلغ 

73.022.682 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له شهرداری قهستان و پرداخت مبلغ 3.534.110 ریال بابت حق االجرا در حق دولت 
و با توجه به تعرفه و توقیف یک دستگاه فوم بتن از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی به شرح جدول ذیل که 

به مبلغ 85.000.000 ریال کارشناسی شده است.

مبلغ به ریالنام و مشخصاتردیف
دستگاه فوم بتن سبک شامل: 1

- میکسر سانتریفیوژ فوم بتن چرخدار به ظرفیت 800 لیتر با موتور hp4  و الکترو پمپ hp 1، شیر آالت 
و گیج فشار، کابل برق و حدود 10 متر شیلنگ خرطومی 2 اینچ متصل به دستگاه

- کمپرسور هوای فشرده با 2 دستگاه موتور کمپرسور تک سیلندر  hp 3  نصب شده بر روی مخزن هوای 
فشرده 350 لیتری چرخدار- تابلوی برق با حدود 10 متر کابل متصل به تابلو

- حدود 30 متر شیلنگ خرطومی 2 اینچ با کوپلینگ

85.000.000

85.000.000جمع: هشتاد و پنج میلیون ریال

که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 1395/12/01 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع و به کسانی 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. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده 

شود.  هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 950136 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف آقای مسعود خزاعی فرزند معاذاله محکوم است 
به پرداخت مبلغ 780/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 23/560/200 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 33/200/000 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل در حق محکوم له آقای مهدی اردونی و پرداخت مبلغ 39/000/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت و با عنایت به اینکه 
شاخص ثالث به نام آقای هادی جعفری جهت تادیه بدهی محکوم علیه فوق الذکر اقدام به معرفی 22 ساعت آب از چاه کشاورزی آقای اکبر قاسمی 
واقع در روستای مهدیه )جاده آرک( )که حسب نظر کارشناس منتخب دادگستری آبدهی برابر پروانه 5/5 لیتر در ثانیه می باشد. لکن فعال از آبدهی 
کمتری برخوردار است. موتور چاه برقی بوده و آب از محل موتور با لوله به استخر ذخیره آب منتقل می شود. کیفیت آب مطلوب به نحوی که قابل 
شرب است. موقعیت چاه نزدیک به جاده آسفالت بوده و هم اکنون چاه فعال می باشد. هر ساعت آب چهل میلیون ریال ارزیابی گردیده است( و سپس 
تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد 
در تاریخ 1395/11/30 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه 
را به قیمت پایه کارشناسی مبلغ هشتصد و هشتاد میلیون )880.000.000( ریال به فروش برساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته 
قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضوراً شرکت نمایند. مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد 
شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید و خریدار می بایست مبلغ 10 درصد پیشنهادی خود را نقداً پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب 
سپرده دادگستری خوسف واریز نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادرکننده حکم، تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم 
تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به 
حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچ گونه اعتراضی 
را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
مهدی چاپاری بورنگ- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

تمدید مهلت خرید اسناد مزایده شماره )1 ( بازرسی کل استان خراسان جنوبی 

پیرو آگهی مزایده عمومی خودرو و موتور سیکلت شماره 1 مورخ 95/11/14 بدین وسیله مهلت خرید 
اسناد مزایده تا تاریخ 95/11/26 تمدید گردید.

آدرس: بلوار صنعت و معدن - سایت اداری - بازرسی کل استان خراسان جنوبی 
تلفن : 32400473

مدلرنگتعدادنوع وسایل نقلیهردیف

1405GLX 1383مشکی متالیک 1خودروی سواری پژو
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

 دعوت نامه تشکیل  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(   شرکت تعاونی مسکن پویش کار  شرق خراسان جنوبی

جلسه مجمع عمومی)نوبت اول( شرکت تعاونی پویش کار شرق خراسان جنوبی یکشنبه 95/12/1 ساعت 17 در محل دفتر شرکت 
واقع در خیابان پاسداران 15 رسالت 3 برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این 
مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش 
با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 
سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.ضمناً داوطلبان عضویت در سمت هیئت تصفیه موظفند حداکثر ظرف مدت 7 روز از 
تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند. دستور 
جلسه: انتخاب 3 نفر هیئت تصفیه برای مدت 2 سال- تعیین حق الزحمه اعضای هیئت تصفیه                                                                  
 هیئت مدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن  پویش کار شرق خراسان جنوبی 

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن پویش کار شرق خراسان جنوبی روز یکشنبه تاریخ 95/12/1 
ساعت 16 در محل دفتر شرکت واقع در خیابان پاسداران 15 - رسالت 3 برگزار می شود.از کلیه اعضا دعوت می شود جهت 
 اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد

می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه 
مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 

ضمناً داوطلبان عضویت در سمت هیئت تصفیه موظفند ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل 
مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.

دستور جلسه: تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت تعاونی                                                          هیئت مدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت اول( شرکت تعاونی  پویش کار شرق خراسان جنوبی 

جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن پویش کار شرق خراسان جنوبی روز یکشنبه تاریخ 95/12/1  ساعت 

15 در محل دفتر شرکت واقع در خیابان پاسداران 15 - رسالت 3 برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم 

نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند 

همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه 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:  استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس - تصویب ترازنامه سال های 1394
 هیئت مدیره

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی



4
روزشمار دهه فجر، 18 و 19  بهمن
 
رشد- در روز هجدهم بهمن 57، امام خمیني )ره( فرمان دادند نام اشخاصي كه به نوعي به كشور و مردم خیانت كرده اند، افشا شود. فرستنده اي سیار نیز در مدرسه  علوي راه اندازي شد: 
اينجا تهران، كانال انقالب! در 19 بهمن بختیار دستور تیراندازی به سمت مردم را  داد. عده  زيادي از همافران و افراد نیروي هوايي، با لباس های نظامي و در میان شادی و حیرت مردم 
به اقامت گاه امام رفتند. امام خمینی )ره(  در اين ديدار، خطاب به همافران فرمودند: » قرآن حافظ شماست. امیدوارم با كمك شما بتوانیم در اينجا حكومت اسالمی را برقرار كنیم.«

یادداشت

انقالب اسالمي 
بزرگ ترین تحول 
جهانی قرن بیستم  

* عارف اسماعيل زاده گيوي

اسالم،  خاستگاه  طلوع  فجر،  سرآغاز  دهه 
ارزش های اسالمی و بخشی از تاریخ كشورمان 
است كه گذشته را از آینده جدا ساخته است. در دهه 
فجر اسالم طلوعي دیگرداشت و این ایام در تاریخ 
ایران نقطه ای تعيين كننده و بی مانند به شمارمی 
رود. تا قبل از انقالب اسالمی، رابطه پادشاهان با 
مردم رابطه ی» سلطان و رعيت « بوددراین شرایط 
نقطه  عليه  خميني  امام  حضرت  خفقان  سياسي 
عطفی در تاریخ ایران بوجودآوردند وباحضورمردم 
نظامي رابرپایه خواست واراده مردم باتفكرومنشي 
اسالمي را پایه ریزي كردند. دهه انقالب آئينه ای 
است كه خورشيد اسالم در آن درخشيد و این دهه 
باید با عظمت هرچه تمامتر برگزارشود.بدون تردید 
آزادی هاي امروز درسایه حضورو نقش اهل سنت 
و اقوام بلوچ، ترک، لر و ... درشكل گيري انقالب 
اسالمی و حاكميت اسالم در این كشور می باشد. 
شایدبتوان گفت مردمی بودن در انقالب های دیگر 
است  بدیهي  ولی  دیده می شود،  بيش  و  هم كم 
كه این خصوصيات در انقالب اسالمی ایران بسيار 
به  مردم  بيشتر  انقالب،  این  در  است.  برجسته تر 
صحنه آمدند و خواستار سرنگونی رژیم شاهنشاهی 
كارگر،  نظامی،  شدند.  اسالمی  نظام  برقراری  و 
كارمند، كشاورز، روحانی، دانشجو ، معلم و همه 
مردمی  از  این وجه  بودند.  انقالب سهيم  این  در 
بيشتر  در  است.  شاخص  درجهان  انقالب  بودن 
نيروهای  مبارزه،  انقالب های دیگر، عنصر اصلی 
حزبی و شبه نظامی بودند كه از راه جنگ مسلحانه 
كار را تمام كردند و نقش مردم بيشتر حمایت و 
پشتيبانی از آنها بود، ولی در انقالب اسالمي، همه 
مردم نقش داشتند و در سراسر كشور با یک شدت 

و قدرت با رژیم پهلوی به مبارزه برخاستند.
در  كه  اندیشمندانی  از  دیگربسياری  ازسویي 
اسالمی  انقالب  پيروزی  عوامل  و  علل  زمينه 
را  مذهب  عامل  كرده اند،  نظریه پردازی  ایران 
اند  دانسته  عواملی  اصلی ترین  و  قوی ترین  از 
كه در پيدایش و پيروزی انقالب نقش بسزایی 
داشته است. همچنين مروری بر ادبيات سياسی 
شعارها،  اسالمی،  انقالب  وقوع  روند  در  رایج 
سخنرانی ها و بيانيه های رهبران نهضت، بيانگر 
مذهبی،  عناصر  ميان  از  كه  است  واقعيت  این 
فرهنگ عاشورا و نهضت امام حسين)ع( ، نقش 

به سزایی در این زمينه بر عهده داشته است. 
باطل،  با  هميشگی  مبارزه  شهادت،  فرهنگ 
طاغوت ستيزی، اصل پيروی از رضایت خداوندی 
و مصالح مسلمانان، و نيز فرهنگ نظارت عمومی 
ویژگی های  از  منكر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  و 
است.  ایران  انقالب  بر  عاشورا  فرهنگ  مؤثر 
بی تردید بنيادی ترین شعار مردم در دوران مبارزات 
منظرنيز  بود.ازهمين  استقالل طلبی  ستمشاهی، 
استقالل، بزرگ ترین دستاورد انقالب اسالمی برای 
مردم ایران بود. از این رو، قانون اساسی جمهوری 
صورت  به  خود،  مختلف  اصل های  در  اسالمی 
برجسته بر استقالل كشور تأكيد دارد. امروز بدون 
مبالغه می توان گفت كه ایران، مستقل ترین كشور 
نباشدپيروزی  شایداغراق  می آید.  شمار  به  دنيا 
تحول  بزرگ ترین  ایران،  در  اسالمی  انقالب 
جهانی قرن بيستم ناميده شود. پيروزی انقالب 
اسالمی، چه در داخل و چه در خارج از كشور، 
سياسی  صحنه  در  تازه  پدیده ای  با  را  ناظران 
بنا  این پدیده  جهان روبه رو ساخت.واضح است 
به ماهيت، اهداف و سرنوشت خود، در هيچ یک 

از معيارهای سياسی جهان نخواهدگنجيد.

سه شنبه *19 بهمن 1395 * شماره 3717

گفتگوی خواندنی آوا با قدیمی ترین نّجار خراشاد : 

خالصه 5 دهه تجربه ؛ در و تخته باید جور باشد !
عصمت برزجی- خراشاد روستایی در نزدیكی شهر 
بيرجند، مهد بزرگانی است كه نام و آوازه یشان گوش 
نجار  خراشاد،  كاران  كهن  از  یكی  كرده.  پر  را  جهان 
طاقت  كار  دهه   5 از  بعد  كه  روستاست  این  قدیمی 
مشتریان  روی  به  كارگاهش  در  هنوز  نجاری  فرسای 
حاج  كارگاه  كنار  از  جمعه  روز  یک  عصر  است.  باز 
غالمرضا نجار گذر كردیم. برخالف برخی صنف های 
امروزی، هيچ اسم و رسم دهان پر كنی بر سر در این 

كارگاه دیده نمی شود.
نظرمان  آن  بزرگ  در  و  كارگاه  كنار  چوب  های  الوار 
این  در  ببينيم  كه  شدیم  كنجكاو  كند.  می  جلب  را 
كارگاه قدیمی با این چوب های انباشته چه می كنند. 
اره  صدای  رفتيم.  داخل  و  كردیم  باز  را  باز  نيمه  در 
حاج  است.  كرده  پر  را  كارگاه  فضای  نجار  این  برقی 
چوب  تكه  چند  برش  مشغول  پسرش  با  غالمرضا 
هستند، به گرمی از ما استقبال می كنند. روی یكی از 
دیوارهای بلند این كارگاه قاب عكسی از جوانی های 
حاج غالمرضا نصب شده است و نگاه را بر می گردانم 
تا عكس را با چهره 70 سالگی اش مقایسه كنم. گذر 
زمان است دیگر ؛ همه را پير می كند اما نجار كهنه 
غبار  است.  نكرده  خم  قد  روزگار  بار  زیر  هنوز  كار 
عينكی  پوشانده،  را  و صورتش  سر  چوپ  های  تراشه 
كه به چشم دارد پر از گرد چوب است. می گوید 70 
سال سن دارد؛ همه او را به نام استاد غالمرضا نجار 
نجاری  حرفه  در  سالگی   ۲0 از  تقریبًا  شناسند.  می 
از نيازمندی های مردم شهر  فعاليت داشته و بسياری 
و روستاهای اطراف را  در زمينه نجاری فراهم كرده 
كارگاه  در  پيرمرد  این  هم  هنوز  اینكه  جالب  و  است 

نجاری خود برخی كارهای مردم را انجام می دهد. 
از ابزارهایی كه در قدیم با آن نجاری می كند نام می برد؛ از 
اره دستی، رنده دستی و همچنين  جمله تيشه دستی، 
زمان  در  بزرگ  الوارهای  برای  كه  ای  نفره  دو  اره 

قدیم استفاده می شده است.

از گهواره تا تابوت!

حاج غالمرضا  از گذشته ها می گوید. زمان هایی كه 
از  كشاورزی  وسایل  كليه  و  نبود  اصاًل  تراكتور  زمانی 
رونق  زمان  آن  در  او  كار  گویا  شد.  می  ساخته  چوب 

بيشتری نسبت به االن داشته است.
وی می افزاید: گاو آهنی از چوب درست  می كردیم 
یا گاو  از االغ و  با استفاده  مخصوص شخم زدن كه 
زدیم.  می  شخم  را  زمان  آن  كشاورزی  های  زمين 
بود  متداول  بسيار  زمان  آن  در  كه  وسایلی  دیگر  از 
بود.  منازل  در  از چوب می ساختيم  مردم  برای  ما  و 
تخت  چوبی،  داس  خشت،  قالب  چاه،  چرخ  همچنين 
ها  تابستان  كه  منازل  حياط  در  خوابيدن  برای  چوبی 

است. داشته  زیادی  بسيار  كاربرد 

این هنر  مهد  در خراشاد كه  بافی هم  تو  ساخت چرخ 
اصيل است هنوز مشتریان فراوانی دارد. 

دادن  تراش  نبود  خبری  تيرآهن  از  كه  گذشته  در    
از  خانه ها،  سقف  گرفتن  برای  چوبی  بلند  تيرهای 
كارهای  جمله  از  بود.  نجار  غالمرضا  حاج  كارهای 
بزرگ  صندوق  نوزاد،  گهواره ی  ساخت  وی  دیگر 

چوبی ) برای نگهداری نان( و كرسی است.
یكی دیگر از دست ساخته های این نجار قدیمی، منبر 
و تابوت است، می گوید: هم اكنون نيز دو  تابوت در 
از سربيشه سفارش داده شده و  كارگاه دارم كه یكی 
دیگری از نهبندان. وی از تفاوت نجاری قدیم و جدید 
می گوید و می افزاید: آن وقت ها از برق خبری نبود. 
كار برش و رنده كردن چوب، سوراخ كاری و... همه 
بود. االن  انجام می شد كه واقعًا طاقت فرسا  با دست 

دیگر دستگاه ها تمامًا برقی شده و كارها راحت تر.

بزرگترین و تنها ترین دستگاه برش چوب 
در کارگاه حاج غالمرضا!

تهيه  كجا  از  را  نيازش  مورد  چوب  پرسم  می  او  از 
اطراف  روستاهای  از  دهد:  می  پاسخ  او  و  كند  می 
درختان خشک شده را می بریم و به اینجا می آوریم؛ 
بيشتر چوب درخت گردو و سپيدار را استفاده می كنيم. 
بيرجند  نجارهای شهر  تمام  كند:  می  نشان  خاطر  وی 

هم از اینجا چوب تهيه می كنند. 
دارد  كارگاهش  در  بزرگ  برقی  دستگاه  چند  كه  او 
بزرگترین  كارگاه  این  در  رام  اره  دستگاه  گوید:  می 
آن  نمونه  هم  بيرجند  در  حتی  كه  است  دستگاهی 
بسيار  قطر  با  هایی  چوب  برش  برای  بيشتر  و  نيست 
این  كار  خشكسالی  اثرات  شود.  می  استفاده  بزرگ 
خشكسالی  گوید:  می  كرده،  كساد  گویا  هم  را  نجار 
كه  خاصيتی  و  بزنند  آفت  ها  چوب  كه  شده  باعث 
این  گفته  به  بدهند.  دست  از  را  دارند  نجاری  برای 
استاد  این كارگاه  زیادی در  نجار كهنه كار؛ شاگردان 
كه  یوسف  نام  به  پسر خودش هست  آن  نمونه  شدند 
بيرجند هم محسوب  سابقه  با  نجارهای  از  اكنون  هم 
می شود. یكی از نمونه كارهای یوسف ساخت ورودی 
كه  هست  العماره  شمس  ساختمان  های   پنجره  و 
  50 از  پس  است.  شده  ساخته  سنتی  كامال  شكل  به 
حاج   ، امروز  كالبد چوب خشک؛   بر  نمایی  هنر  سال 
كه  آنطور  اما  است  ایستاده  پختگی  اوج  در  غالمرضا 
نيست  جور  اش  زندگی  تخته  و  در  گوید  می  خودش 
 9 فقط   چون  اما  شد  می  بازنشست  اكنون  باید  او 
در  بتواند  تا  كند  كار  هنوز  باید  دارد  بيمه  سابقه  سال 
شود.  مند  بهره  بازنشستگی  مزایای  از  آینده  سالهای 
اكسير اراده و اميد در كنار نيروی اعتماد به نفس حاج 
غالمرضا ها را مثل یک جوان سر زنده نگه داشت است. 

Ava.news11@gmail.com .عكس از : محمودآبادی

کاریکاتور بارش برف در شهر گزیكمحمد علی رجبی پیشگیری از یخ زدگی تاسیسات و کنتور آب : 

1. عایق كردن كنتور با كيسه نایلونی خاک اره ۲. گذاشتن درپوش پالستيكی روی آنها 3. بستن 
در 4. عایق آن در فضای باز 5. ایجاد شيب در اطراف كنتور جهت جلوگيری از نفوذ آب 6 و 7.عدم 
ریختن آب داغ و یا شعله آتش 8. بازرسی آن در زمان یخبندان 9. در صورت نياز تماس با سامانه 1۲۲. 

ارسالی از:  مهد و پیش دبستانی خضراء

شما هم این مشاغل را به یاد دارید ؟!

رویگری: قدیم در بازار، چندین مغازه بود كه 
یعنی ظروف  كردند.  می  سفيد  را  مسی  ظروف 
مسی قرمز شده را می گرفتند و  بعد ظرف های 

سفيد شده را تحویل می دادند! 
گویند  می  كسی  چه  به  دانيد  می  نَّدافی: 
نداف؟ نداف یعنی پنبه زن. شاید شما هم پنبه 
دیده  آن كمان های حالجی شان  با  را  ها  زن 
باشيد. كار و كاسبی آنها نزدیک عيد  سكه بود، 
متكا هایی كه تا قبل از این حسابی تخت شده 
بودند، بعد از اینكه پنبه شان زده می شد، دوباره 

استوانه ای شكل می شدند.
تقریبًا  حوضی!  آب  حوضيه!  آب  حوضی:  آب 
داشتند.  بزرگ  های  حوض  ها،  حياط  همه 
صاحبخانه ها وقتی این صدای آشنا را می شنيدند، 
آنها را صدا می زدند تا آب حوض لجن گرفته 

را خالی و بيرون بریزد.
 ... سبک  آهنگری  یعنی  چلنگری  َچلنگری: 
ميخ  ميخ طویله،  نعل،  مثل  وسایلی  چلنگرها 
سه پایه   و  سيخ  و  انبر  بزازی،  نيم ذرع  سركج، 
امثال  و  جوالدوز  درفش،  آهنی،  منقل  آهنی، 

می ساختند. مردم  برای  را  این ها 
آالسكا فروشی: قدیمی ها، آالسكا فروش ها و 
چرخ هایشان را به خاطر دارند؟ آالسكایه! آالسكا! 
آنها آالسكاهای یخی و رنگ وارنگ را می فروختند.

های  چاه  و  َكندند  می  چاه  ها  مقنی  مقنی: 
توالت را نيز خالی می كردند.

چاقو تيز كنی: آنها دستگاه چاقو تيزكنی را با 
یک تسمه به پشت شان می بستند و در كوچه  

پس كوچه ها بدنبال مشتری می گشتند.
چينی بند زنی: وقتی ظروف چينی مردم می شكست، 
ظروف را به چينی بندزن می دادند تا وصله بزنند.

زغال فروشی:  سوخت كرسی، زغال بود و مردم 
از اواخر تابستان به فكر خرید زغال بودند و از زغال 

فروش ها زغال را گونی گونی می خریدند.  
نمكی: نمكی ها در كوچه ها داد می زدند: نمكيه! 
نمكی! دمپایی پاره، رویی شكسته، مس قراضه می 
خریم! بنابراین مردم ظروف پالستيكی و یا مستعمل 
نمكی  دادند،  می  نمكی  به  و  آوردند  می  را  خود 
وسایل را وزن می كرد و به جای آنها نمک می داد.

مشاغل فراموش شده
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خبرها از گوشه و کنار

خودروی عظیم الجثه روسی 
برای امداد و نجات در ایران 

شهر خبر- مسؤولين ستاد بحران كشور چندی 
پيش برای اولين بار از این خودروی ساخت روسيه 
و  بزرگ  بسيار  چرخ  محور، شش  سه  دارای  كه 

امكان جابجایی یازده نفر را دارد، رونمایی كردند.

بهمن  ریزش  پی  در  كه  است  حالی  در  این  و 
گردنه  در  هموطنان  از  تعدادی  شدن  گرفتار  و 
هاشم  امامزاده  نزدیكی  در  هراز  جاده  مبارک آباد 
كه  عظيم الجثه  خودروی  این  اخير،  روزهای  در 
امكان حركت در سطوح ناهموار، برف و یخ و حتی 
حركت در آب را دارد، مورداستفاده قرار گرفت.

تولید کننده مبلمان سلطنتی و راحتی 
بهترین ها را با مناسب ترین قیمت

 از ما بخواهید. 

گالری مبل
 ایـران

بیرجند ، بلوار صیاد شیرازی ، روبروی مجموعه تجاری میرداماد ،واحد 37 مبل ایران
نقد و اقساط       09156685767
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 نمایندگی و عاملیت فروش شرکت                                                                          و توسعه صنعت جوش در استان
 تولید كننده انواع: افزودنی های بتن ، ترمیم كننده بتن، گروت، واتراستاپ های 
پی وی سی، اسپیسرهای پالستیكی، شیلنگ تزريق بتن و غالف 
استرند، تجهیزات نیلینگ، ترمیم كننده بتن، چسب بتن و كاشی و ...

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی
 تهیه و تامین تجهیزات قالب فلزی ) اجاره، فروش(

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع كابینت، 
 كمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زير ظرفشويی ضد آب با شرايط پرداخت ماهیانه

 از 2 ماه تا 8 ماه با چك بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت يك 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

سینمـا فردوسـی

شروع 
سانس

14:3016:1520:1518:15

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

جنجــال الک قرمز
عروسـی در 

سالم
بمبئی  

ضمن تشکر از 
هم استانی های عزیز که

 روزنامـه آوا 
را برای خواندن انتخاب نمودید.

مشترکین محترم  روزنامـه 
از شما  که در این وضعیت یخ زدگی 
معابر با صبر و حوصله ما را یاری 
می کنید ممنونیم. همکاران ما در 
واحد توزیع ، تمام سعی خود را 
برای رساندن آوا به شما همراهان 
 همیشگــی انجـــام می دهنــــد.

امور  مشترکین 
روزنامه آوای خراسان جنوبی
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تهدیدات تلفن همراه برای کودک شما

سه شنبه * 19  بهمن  1395 * شماره 3717

آیه روز  

و چون بندگان من از تو در باره  ی من بپرسند،بگو که من نزديکم و به ندای کسی که مرا بخواند پاسخ 
می دهم . سوره  بقره آيه ۱۸۶

حدیث روز  

کسی که در پی روزی حالل برود تا از آن، خود و خانواده اش را بهره مند سازد ؛ پاداش او در پیشگاه الهی مانند 
پاداش رزمنده ای است که در راه خدا جهاد می کند. امام کاظم علیه السالم

    سحر گاه در چمن خوشـرنگ شد گل 
 نگـاهش کـردم و دلتنگ شـد گــل

  به دل گفتم که ناز است اين مینديش
چو دستی پیش بردم سنگ شد گل

شعر روز 

پیامک

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

سحرخیز باش تا کامروا شوی!

شبانه  اندازه  به  و  کافی  خواب  که  گونه  همان 
می تواند  نیز  سحرخیزی  است،  مفید  بدن  برای 
فوايد چشمگیری برای رژيم غذايی، ظاهر و حتی 
شغل شما داشته باشد. در ادامه با برخی از فوايد 

سحرخیزی بیشتر آشنا می شويم.
مطالعات نشان داده اند که سحرخیزان در مقايسه 
با آنهايی که تا دير وقت بیدار می مانند، افرادی 
شادتر هستند و نگاه مثبت تری نسبت به محیط 
دارند.  می دهند،  رخ  که  رويدادهايی  و  اطراف 
همچنین، سحرخیزان احساس سالمتی بیشتری 
ساعت  همگامی  خاطر  به  احتماال  که  می کنند 

داخلی بدن آنها با طلوع خورشید است.
شما  بهره وری  می تواند  صبحگاهی  آرامش 
و  مزاحم  صداهای  نبود  در  دهد.  افزايش  را 
گفت وگوهای  و  ايمیل ها  جلسات،  ناهنجار 
اطراف اداره، شما می توانید روز خود را پیش از 
از اين زمان آرام  هر فرد ديگری آغاز کرده و 

ببريد. را  استفاده  بیشترين 
متوسط  از  بودند  بیدار  وقت  دير  تا  که  افرادی 
برخوردار  نیز  باالتری  بدنی   توده  شاخص 
زمان  از  باشید  سحرخیز  اگر  مقابل،  بودند.در 
و  سالم  ای  کردن صبحانه  درست  برای  کافی 
)به عنوان مثال، تخم مرغ،  از پروتئین  سرشار 
برخوردار  دار(  گندم سبوس  نان تست  و  میوه، 
خواهید بود و به واسطه احساس سیری، کمتر 
وعده ها  میان  و  تنقالت  خوردن  هوس  درگیر 

در طول روز می شويد.

شغالی به دروِن خم رنگ آمیزی رفت و بعد از ساعتی 
بیرون آمد, رنگش عوض شده بود. وقتی آفتاب به 
می شد.  رنگارنگ  و  می درخشید  رنگها  می تابید  او 
سبز و سرخ و آبی و زرد شغال مغرور شد و گفت 
من طاووس بهشتی ام, پیش شغاالن رفت. و مغرورانه 
ايستاد. شغاالن پرسیدند, چه شده که مغرور و شادکام 
هستی؟ غرورداری و از ما دوری می کنی؟ اين تکّبر و 
غرور برای چیست؟ يکی از شغاالن گفت: ای شغالک 
آيا مکر و حیله ای در کار داری؟ يا واقعاً پاک و زيبا 

شده ای؟ آيا قصِد فريب مردم را داری؟
شغال گفت: در رنگهای زيبای من نگاه کن, مانند 
ستايش  مرا  هستم.  پرنشاط  و  رنگ  صد  گلستان 
کنید. و گوش به فرمان من باشید. من افتخار دنیا و 
اساس دين هستم. من نشانه لطف خدا هستم, زيبايی 
من تفسیر عظمت خداوند است. ديگر به من شغال 
نگويید. کدام شغال اينقدر زيبايی دارد. شغاالن دور 
او جمع شدند او را ستايش کردند و گفتند ای واالی 
زيبا, تو را چه بنامیم؟ گفت من طاووس نر هستم. 
شغاالن گفتند: آيا صدايت مثل طاووس است؟ گفت: 
نه, نیست. گفتند: پس طاووس نیستی. دروغ می گويی 
زيبايی و صدای طاووس هديه خدايی است. تو از 

ظاهر سازی و ادعا به بزرگی نمی رسی.

آموزند  می  خود  فرزندان  به  والدين  اکثر 
در  اگر  نکنند،  صحبت  غريبه  افراد  با  که 
به روی کسانی که را  در  تنها هستند   منزل 

 نمی شناسند باز نکنند و اگر فرد ناشناسی تلفن 
زد به او اطالعات ندهند. اما امروزه اوضاع کمی 
خطرناک تر شده، همان ناشناسی که کودک 
نبايد در را بر رويش باز کند، بدون اينکه شما 

بدانید و بخواهید در خانه شما نشسته است.
بسیاری از والدين در مورد رايانه و بازيهای رايانه 
ای فرزندشان نظارت دارند ولی نسبت به تلفن 
همراه بی تفاوتند. با وجودی که اين وسیله اگر 
تحت کنترل نباشد می تواند بسیار خطرناک تر 

از رايانه، اينترنت، تلويزيون و... باشد.
آیا تلفن همراه برای کودک

 الزم است؟ 
واقعًا  اگر کودک  شما در دوره دبستان است 
نیازی به داشتن تلفن همراه نیست، مگر اين که 
شرايط خاصی مثل برخی بیماری ها وجود داشته 
باشد. اما آنچه امروزه با آن مواجه ايم اين است 
که بیشتر کودکان در دوران مدرسه از والدين 
بیشتر  که  تلفن همراه می خواهند، چرا  خود 

همشاگردی هايشان يک گوشی تلفن همراه 
های  بازی  با  هايی  گوشی  بخصوص  دارند، 
مختلف و قابلیت ارسال عکس اينجاست که 
برای کمک به پدر و مادر، وظیفه اولیای مدرسه 
نیز مطرح می شود. مسووالن مدرسه بايد از 
انواع گوشی ها در کالس های درس  آوردن 
جلوگیری کنند. که البته در همه اين موارد بايد 
بچه ها متقاعد شده و دلیل اين بظاهر محدوديت 

ها برای آنها توضیح داده شود.
آسیب جسمانی 

برای  دستگاه  اين  الکترومغناطیس  امواج 
خطرناک  سال   ۱2 تا   ۱0 از  کمتر  کودکان 
است. هر چند که هنوز ارتباطی بین استفاده 
از اين وسیله و ابتال به سرطان ثابت نشده ولی 
تحقیقات بعضی از دانشمندان نشان داده که 
ارتباط احتمالی در مورد استفاده از تلفن همراه 

و ابتال به برخی سرطان های مغز وجود دارد.
مشكالت خواب 

کودکان و نوجوانانی که از اين وسیله استفاده 
می کنند در بسیاری اوقات به علت دريافت 
شوند.  می  بدخواب  شب  انتهای  در  پیامک 

خیلی از اوقات برای پاسخ دادن به اين پیامک 
ها الزم است که ذهن هوشیار شده که همین 
اختالل خواب  می شود. همین  امر موجب 
بدخوابی و بی خوابی در عملکرد روزانه آنها 

تأثیرگذار خواهد بود.
کاهش تمرکز و توجه و افت 

عملكرد تحصیلی 
 با توجه به اينکه بسیاری از دانش آموزانی که 
تلفن همراه دارند، آن را با خود به مدرسه نیز 
می برند و در سر کالس درس غالباً در حال 
ارسال پیامک هستند از توجه به درس باز می 
مانند، نمرات درسی آنها کاهش می يابد و دچار 
افت تحصیلی می شوند. همچنین اين بچه ها 
به علت استفاده مکرر از دکمه های گوشی از 

درد مفاصل و انگشتان نیز شکايت دارند.
اضطراب و نگرانی 

بسیاری از کودکان و نوجوانان همیشه نگران 
از  والدينشان  مبادا  که  هستند  موضوع  اين 
اطالعات گوشی آنها باخبر شوند. همین نگرانی 
و دلهره باعث می شود تا در مورد پیامک ها به 

پدر و مادر دروغ بگويند.

اتالف وقت زیاد 
از آنجا که گوشی های تلفن همراه قابلیت دارا 
بودن بازی های مختلف را در خود دارد، کودک 
بازی  را سرگرم  زيادی  زمان  نوجوان مدت  يا 
می شود و از ديگر کارهای ضروريش باز می 
ماند. استفاده از تلفن همراه  بر روی خالقیت و 

شکوفايی ذهن آنها تأثیر منفی می گذارد.
محدودیت کودک 

در استفاده از برنامه ها 
به  را  خود  تبلت  يا  تلفن  اينکه  از  قبل 
فرزندتان بدهید، به تنظیمات آن نگاه کنید. 
محتوا را به آنچه که مناسب سن کودک شما 
تنظیم  را  عبوری  کلمه  کنید.  محدود  است 
آن  بدون  کاربردی  های  برنامه  که  کنید 
بدون  نتوانند  کودکان  و  شوند  دانلود  نتواند 

آن چیزی بخرند.
متن  افراد ناشناس را نادیده بگیرید 

به کودکان خود يادآوری کنید که متن هايی که 
از افراد ناشناس دريافت می کنید ناديده بگیرند، 
ياد بگیرند که چگونه شماره هايی را در تلفن 
همراه خود مسدود کنند، از ارسال شماره تلفن 

خود به صورت آنالين اجتناب کنند و هرگز 
اطالعات شخصی يا مالی خود را در پاسخ به 

پیامکی ارائه ندهند. 
وعده هدیه رایگان را نبینید 

که  را  پیام هايی  بگويید  خود  فرزندان  به 
اطالعات شخصی را درخواست می کند حذف 
کنید؛ حتی اگر وعده هديه رايگان را می دهد. 
شماره  مانند  اطالعاتی  قانونی  شرکت های 
حساب ها يا کلمات عبور را از طريق ايمیل يا 

متن درخواست نمی کنند.
لینک های پیامكی را پاسخ ندهید 

می آيد  پیامک  در  که  لینک هايی  به 
کلیک  نیز  آنها  روی  و  ندهید  پاسخ 
را  بدافزاری  می توانند  لینک ها  نکنید. 
سايت های  سمت  به  را  شما  و  کنند  نصب 
به  را  شما  اطالعات  که  برده  کالهبرداری 
شیوه  يک  به  بنا  کلی  طور  ببرند.به  سرقت 
دست  به  موبايل  کودکان  همه  تقريبا   رايج 
شده اند و والدين از آنجا که به اين همراه 
وابسته شده اند، کمتر درگیری کودک شان 

را به اين وسیله حس می کنند.

عارفانه روز

تنها موجی که هیچ وقت ازجوش وخروش 
نمی افتد موِج خداست همه ی 

جريانهای زندگیت را  به موِج خدابسپار
 به امید روزی سراسرعشق

کتاب، رسولی ست که زندگی را در دستانت به 
تماشا می گذارد تا لحظه های تنهايی ات را با 

خويش خلوت کنی و دل به معبود بسپاری.

تا فرصت هست از همه توانمان استفاده کنیم  
برای بهتر شدن  حیف است هر روز بگذرد و 
هیچ تغییری حاصل نشود اجازه ندهیم امروز 

همانی باشیم که يک عمر بوده ايم

۱9 بهمن روز نیروی هوايی سر افراز ارتش
 دلیر جمهوری اسالمی ايران برهمه عقابان

 و پرسنل زحمت کش و فداکار
 اين نیرو همايون و فرخنده باد

                        

کبابهاي  از  نوعي   -۱ افقي: 
 -2 چلسي  سرمربي   - ايراني 
صفوي  شاه   - پاکیزه  پارسا، 
لوله   -3 زينتي  سرامیک   -
آزمايشگاه  مدرج  شیشهاي 
 - اروپا  غرب  اشرافي  لقب   -
کشاورزي   -4 شده  پوشیده 
روفتن  وسیله   - يادداشت   -
 - آدينه   - چرمي  دوال   -5
 - کردستان  استان  در  شهري 
حرف تمسخر ۶- ماه هشتم از 
سال شمسي - حنا - بنوسیاه 
مرغ   - خانه  ورودي   -7
و  شهر   -۸ مرجمک   - سحر 
اوکراين  جمهوري  در  بندري 
- گلوله - پیگیري 9- چربي 
دندا  و  محکم  پاسخ   - حیوان 
خودروي  بر  مارکي   - نشکن 
نام   - مرزي  رود   -۱0 ون 
سنتي  نان  قسمي   - دخترانه 
بلند  ۱۱- عید ويتنام - دشت 
واحد   - گلي  نام   - هموار  و 
برق  رسانايي  سنجش  عملي 
۱2- چاهي متبرک در جنوب 
فرزند   - رسانا  فلز   - مدينه 
 - سبد   -۱3 آدم  حضرت 
بازيگر مشهور فرانسوي با نام 
رومانتیسم  مکتب  باني   - آلن 

مته   - مبتدي   - عقیم   -۱4
۱5- شرکت خودروسازي ژاپن 

- گهواره بچه

داستاني   -  ۱ عمودي: 
محبوب و کودکانه - چخماق 
 - ورزش  در  شکستني   -2
جنگي  کشتي   - گزارش 
شیطان   - جذاب  و  جالب   -3
 - کردن  حیرت   -4 وان   -
پايین و قعر - غريو 5- دست 
نوشته - ديدن - علت، برهان 
۶- بخشش - انگور - مهتابي 
- مايه 7- عصر و دوره - ماه 
 -۸ نمايشي  نمونه   - میالدي 

از  يکي   - منچسترسیتي  گلر 
دوازده حواري مسیح - مخلوط 
تخم   - سالخورده   -9 بنايي 
جنوب  در  کشوري   - چشم 
اينترنتي  صفحه   -۱0 آفريقا 
زنان  سوره   - زنگ  صداي   -
جايگاه  روشنايي ۱۱-  شهر   -
مستقبل-رازيانه  زمان   -
۱2- سراسر - به شمار آوردن 
- معصیت ۱3- سازمان پیمان 
 - سندها  شمالي-  آتالنتیک 
از  حضور داشتن ۱4- قسمتي 
اوستا - گلي خوشبو - سردرد 
مرکز  اديت-   -۱5  عروقي 

ايالت هاوايي
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 ایزوگام پلیمـری
 به مدت محدود

 ابتدای خیابان معلم، سمت راست

کاوسی 09151611193 - 32228469 

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

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 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

09159634038 -09155642959

32414702

ی
ین

ضم
د ت

ص
در

د 
فرواگشه کاظمی ص

طرح تعویض شیرآالت قدیمی 
با شیر آالت اهرمی

 5 سال گارانتی تعویض 

پخش لوله و اتصاالت 
و لوازم بهداشتی  ساختمان

آدرس: بین مدرس 35 و 37 
  09123024066
09151638890

کارت دانشجویی محمود سیف الهی 
فرزند مهدی به شماره دانشجویی 

913060092 دانشگاه فرهنگیان 
شهید باهنر بیرجند مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه بهداشتی تاسیس دامداری 
به نام آقای مصطفی چهکندی فرزند 
حسن به شماره پروانه 94/211  

تاریخ94/2/2 و کد بهداشتی 
1224109302362 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثیه، همراه با 

تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

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

فرش نو با دست دوم تعویض می شود.
09151630435

09159639253 - نیازی

به دو نفر فرکار ماهر برای کار 
در فست فود نیازمندیم.

09353694511 -09901125789

به 10 نفر بازاریاب آقا 
با حقوق - مزایا - بیمه و پورسانت

 با مدرک حداقل دیپلم
 برای پخش لبنیات نیازمندیم.

بلوار شهدای عبادی جنب اداره امور عشایری
32237958- 32237957

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت

09380160779- علی آبادی

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

ارائه دهنده  
لباس ترک ، سفره عقد

انتهای خیابان آیت ا... غفاری10% تخفیف تا 3 اسفند 
اول خیابان فرهنگ   09150904588

 MDF شرایط پرداخت متنوع سازنده انواع کابینت فلز و
سجادشهر - بلوار غدیر شرقی - نبش غدیر 4

09153639062 - 09158666560  عباسی

کابینــــت ماندگــار 

خرید و  فروش  انواع قالب بتن 
داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     

32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 
تـوکــل

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی
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همایش دوچرخه سواری در بشرویه برگزار شد 

ا... دهه  فجر همایش  ایام  به مناسبت  از ظهر روز گذشته  بعد 
دوچرخه سواری رهروان شهدا با حضور تمامی اعضای حلقه های 
برگزار  السالم  علیه  حسین  امام  حضرت  بسیج  پایگاه  صالحین 
شد.شرکت کنندگان،مسیر مسجد حجت تا مزارشهدای شهرستان 
بشرویه به طول 4 کیلومتر ا رکاب زدند و با حضور بر سر مزار شهدا 
با آرمان های امام راحل و شهدای شهرستان تجدید پیمان کردند.

پایان مسابقات والیبال جام فجر بانوان زیرکوه

تیم والیبال بانوان بهزیستی زیرکوه موفق به کسب عنوان قهرمانی 
مسابقات جام فجر این شهرستان شد.به مناسبت گرامی داشت 
دهه پرخیر و برکت انقالب اسالمی ایران مسابقات والیبال بانوان 
این  پایان  برگزار گردید.در  تیم  با شرکت ۶  زیرکوه   شهرستان 
مسابقات تیم والیبال بهزیستی موفق به کسب عنوان قهرمانی شد 
و تیم های هالل احمر و دانشگاه پیام نور به ترتیب عنوان های 
دوم و سوم را از آن خود کردند و تیم والیبال حوزه علمیه به عنوان 
تیم اخالق معرفی شد.از تیم های برتر با اهدای جام قهرمانی ،لوح 

یادبود و جوایزی ،تقدیر شد. 

درخشش ورزشکاران قاین در جشنواره بازیهای بومی 
محلی شرق کشور

محلی  وبومی  روستایی  های  بازی  دبیر  زاده  دهقان  ا...  روح   
قالب  در  اسفشاد  روستای  گفت:ورزشکاران  قاینات  شهرستان 
بازی  ورزشی  فرهنگی  جشنواره  در  قهستان  آوران  نقش  تیم 
به کسب  بومی محلی شمال شرق کشور شرکت وموفق  های 
افزود:  شدند.وی  مسابقات  از  دوره  این  در  برتر  های  رتبه 
شرق  شمال  محلی  و  بومی  های  بازی  روزه  یک  جشنواره 
بجنورد  ارکان  روستای  در  ورزشکار   170 حضور  با  کشور 
برگزار شدوتیم روستای اسفشاد قاین به نمایندگی از خراسان 
جنوبی دراین دوره از مسابقات  حضور یافت.دهقان زاده بیان 
هفت سنگ  های  دررشته  اسفشاد  روستای  ورزشکاران  داشت: 
ودرپایان  کردند  شرکت  ها  رقابت  از  دوره  این  در  دال پالن  و 
توانستنددر بخش آقایان به مقام اول رشته های هفت سنگ و 
دال پالن دست یابد و در بخش بانوان نیز در رشته طناب کشی 

مقام اول ودر رشته هفت سنگ مقام سوم رو از آن خود کرد.

کاروان السد با ژاوی دقایقی قبل وارد تهران شد

رویارویی  برای  ژاوی  با  قطر  السد  فوتبال  تیم  فارس-کاروان 
روز  آسیا  قهرمانان  لیگ  آف  پلی  مرحله  از  ایران  استقالل  با 
قبل وارد تهران شد.دیدار استقالل با السد امروز سه شنبه19 

بهمن ساعت 19 در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

 4 راه تسکین درِد »دندان درآوردن«

رشد  نشانه های  شدن  ظاهر  با  ایسنا- 
درد،  احساس  با  نوزاد  لثه،  روی  دندان 
می شود.  روبرو  دهان  ریزش  آب  و  ورم 
و  خوابیدن  در  است  ممکن  همچنین 
دچار  کوتاهی  مدت  برای  هم  خوردن 
در  دندان  عالیم  دیگر  شود.از  مشکل 
و  یبوست  خفیف،  تب  نوزاد  در  آوردن 

درمانی  روش های  است.  گوش  کشیدن 
بی  و  ورم  درد،  تسکین  برای  طبیعی 
آوردن  در  دندان  از  ناشی  قراری های 
وجود دارند که برخی از آنها عبارتند از: 
ماساژ دادن لثه - قرار دادن پارچه سرد 
روی لثه- مصرف خوردنی منجمد - قرار 

دادن قاشق یخ روی لثه.

خواص سرکه ها در کاهش وزن و 
سفیدکردن دندان ها

مهر- کارشناسان تغذیه توصیه می کنند با 
گنجاندن برخی سرکه ها در رژیم غذایی 
خود از خواص متعدد آن بهره مند شوید.
های  درمان  کارشناسان   : سیب  سرکه 
سیب  سرکه  کنند  می  توصیه  طبیعی 
موجب درخشانی دندان ها و کاهش وزن 

می شود. سرکه بالزامیک:این سرکه موجب 
کلسترول  اکسایش  مخرب  فرآیند  توقف 
مضر LDL در بدن می شود. سرکه انگور 
قرمز:سرکه انگور قرمز حاوی میزان باالی 
با  فوتوشیمیایی  این  است؛  آنتوسیانین 
بیماری  ریسک  کاهش  و  حافظه  افزایش 

قلبی-عروقی همراه است.

درمان دیابت با مصرف این دارو 

از گل و گیاه  باشگاه خبرنگاران جوان - 
بیماری ها  بعضی  درمان  برای  زالزالک 
موجود  اکسیدان  آنتی  می شود.  استفاده 
روند جریان  باعث تسریع در  زالزالک  در 
گیاه  این  مصرف  بنابراین  می شود،  خون 
باعث درمان بیماری هایی مانند مشکالت 
روحی و روانی، فشارخون، قلبی و عروقی 

و لک های پوستی می شود. البته  مصرف 
مانند  عوارضی  بروز  باعث  گیاه  این  زیاد 
کم  مصرف  می شود،  افراد  سرگیجه 
زالزالک بیماری های قندخون و دیابت را 
بهبود می بخشد. ویتامین B و C موجود در 
زالزالک هنگام استفاده باعث کاهش چربی 

و کلسترول خون می شود.

هر روز حمام کنیم یا نه؟

جام جم- خیلی از افراد عادت دارند روزانه 
استحمام کنند تا تعریق روزانه و آلودگی های 
پاکیزه  و  شود  پاک  آنها  بدن  از  محیطی 
برخی  شوند.  ظاهر  اجتماع  در  خوشبو  و 
باورند که استحمام روزانه  این  بر  محققان 
خیلی هم خوب نیست و گاهی ممکن است 
مشکالتی را ایجاد کند.استحمام روزانه در 

برخی فرآیندهای طبیعی که روی پوست، 
ایجاد  اختالل  می دهد،  رخ  ناخن ها  و  مو 
می کند. پزشکان روش غوطه ور شدن در آب 
ولرم به مدت ده تا 15 دقیقه را در حمام 
از  از حمام استفاده  بیرون آمدن  از  و پس 
مرطوب کننده را راهکار مناسبی برای حفظ 

رطوبت پوست بدن می دانند.

آموزش های  مرکز  پزشکی  علوم  گروه  مدیر 
جهاددانشگاهی  مدت  کوتاه  تخصصی 
خراسان جنوبی گفت: اگر زردی درست تشخیص 
بیلی  میزان  باشد  باال  خیلی  و  نشود  درمان  و 
مغز  و  اعصاب  سیستم  در  رسوب  باعث  روبین، 
کری  تا  ذهنی  ماندگی  عقب  از  عالئمی  و  شده 
و کاهش بینایی بجا می گذارد.وی افزود: قطع و 
کم کردن مصرف شیرینی جات قنادی، غذاهای 

انواع  ادویه،  پر  غذاهای  پرچرب، سرخ کردنی ها، 
اهمیت  حائز  نشاسته ای  مواد  و   فالوده  بستنی، 
انواع  مصرف  اینکه  به  اشاره  با  زاده  است.نواب 
بیمار  این  درمان  در  سوپ جو  و  آبگوشت  آش، 
موثر است، تصریح کرد: مصرف مرتب سوپ جو 
به همراه آلو در  اصالح عمل گوارش نقش مهمی 
داشته که باعث دفع هر چه بهتر صفرا و درمان 
مرض خواهد شد.وی با اشاره به اثر شربت عسل 

لیمو  مقداری  داد:  ادامه  بیماری  این  درمان  در 
ترش تازه را در یک لیوان آب ریخته و مقداری 
عسل اضافه کرده و روزانه یک الی دو بار از این 
سنتی  طب  متخصص  شود.این  استفاده  شربت 
یادآور شد: مصرف میوه هایی مانند شاه توت که 
یکی از بهترین میوه ها برای پاکسازی کبد و صفرا 
است در تسریع درمان بیماری نقش مهمی دارد. 
نواب زاده اظهارکرد: مصرف آب خوردن روزانه به 

مصرف قانونی که حداقل هشت لیوان در روز است 
رسانده و همچنین مصرف مایعاتی را مانند چای 
از  ماده  این  از  مقداری  تا  کرده  بیشتر  رنگ  کم 
آب  کرد:  نشان  خاطر  شود.وی  دفع  ادرار  طریق 
انار،  آلبالو،   ، کاهو  خیارسبز،  مانند  میوه هایی 
هندوانه بسایر موثر بوده و حتی برای غنی تر شدن 
از گزانگبین، شیرخشت و ترنجبین برای ترکیب 

کردن با آب میوه استفاده شود.

توصیه های طب سنتی در درمان یرقان بزرگساالن

»تخم شربتی« 
دانه ای سرشار از ویتامین!

از  یکی  شربتی  تخم  نیوز-  جهان 
و  فیبر  از  غنی  بسیار  گیاهی  دانه های 
انواع  ویتامین ها و مواد معدنی از جمله، 
پروتئین، چربی، کلسیم، منگنز، ،منیزیم، 
 B ویتامین های  پتاسیم و گروه   ، فسفر 
به  هیدروکربن  شربتی  تخم  در  است. 

میزان زیاد وجود دارد و می تواند به عنوان 
تقویت  به  کمک  برای  مغذی  ماده  یک 
بنیه بدنی ورزشکاران مورد استفاده قرار 
گیرد.پروتئین موجود در این ماده غذایی 
می تواند مانند یک مکمل تغذیه ای مورد 
استفاده قرار گرفته و مانع از پر خوری و 

افزایش اشتها در افراد شود.

بستری شدن ۱4 دانش آموز مشهدی
 بر اثر گازگرفتگی

جام جم- مدیر روابط عمومی بیمارستان امام رضا)ع( مشهد 
گفت: 14 دانش آموز بر اثر گازگرفتگی CO۲ در بیمارستان 
امام رضا)ع( بستری شدند.محمد باغستانی در ارتباط با انتقال 
تعدادی از دانش آموزان یکی از مدارس مشهد به بیمارستان 
امام رضا )ع( اظهار داشت: 14 دانش آموز دبیرستان فردوسی 
مشهد صبح امروز به بیمارستان امام رضا )ع( منتقل شدند.
وی گفت: پزشکان بیمارستان در حال رسیدگی به وضعیت 
این دانش آموزان هستند و حال عمومی آن ها خوب است و 

تا چند ساعت آینده مرخص می شوند.

جوان عاشق پیشه دزد شد !

جام جم- جوانی که برای به دست آوردن دل دختر مورد عالقه اش خودروهای گران قیمت اجاره می کرد، برای 
پرداخت هزینه دروغگویی هایش مجبور به دزدی بود. او که در یک شب به 10 واحد مسکونی دستبرد زده بود 
سرانجام توسط پلیس دستگیر شد. مأموران در بازرسی بدنی متهم، سوئیچ خودروی پژو ۲0۶ را پیدا کردند و وقتی 
در صندوق عقب خودرو راباز کردند؛ 11 میلیون تومان پول در آن یافتند. سارق در بازجویی ها به سرقت های سریالی 
ازمجتمع های مسکونی اعتراف کرد و گفت: تا چند سال قبل با دوستم کیف قاپی می کردیم. اما خیلی زود دستگیر 
شدم و برای همین با خودم عهد کردم که دیگر دنبال کارهای خالف نروم. اما مدتی قبل با دختری آشنا شدم و 
تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم. اما این دختر از یک خانواده ثروتمند بود و برای اینکه بتوانم توجه اش را جلب کنم به 
دروغ خودم را پسر یک خانواده ثروتمند جا زدم. دروغی که دردسری های زیادی برایم داشت. طوری که مجبور شدم 
خودروهای مدل باال اجاره کنم و با آنها به سر قرار بروم تا باور کند که من بچه پولدار هستم. دردسر من از همین 

روزها شروع شد.این دزد پس ازدستگیری دراختیارمأموران پلیس قرارگرفت تا تحقیقات کامل از او به عمل آید.

فوذ گل و الی ناشی از سیل« عامل مرگ کارگران

تسنیم- مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به 
بارندگی های اخیر در منطقه و انباشته شدن گل و الی در داخل خط لوله 
انتقال گاز، توپک مخصوصی جهت تمیز کردن خط داخل آن فرستاده شد 
که برخورد با گل و الی و بازگشت آن سبب مرگ کارگران شده است.
محمدحسن طهرانی با تاکید بر اینکه هیچ انفجاری در خط لوله انتقال گاز 
بزمان به زاهدان رخ نداده، گفت: در مرحله نهایی آزمایش خط انتقال گاز 
اصالً از گاز استفاده نمی شود که سبب انفجاری شده باشد.وی ادامه داد: 
پیمانکار برای آزمایش نهایی اقدام به تمیز کردن داخل لوله کرده که برای 
این امر باید توپک مخصوصی تحت عنوان »پیک« را با فشار وارد لوله کرد 
که متاسفانه این توپک در هنگام برگشت با دو نفر از کارگران برخورد کرد.

09903۱89۱8۱ با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
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ضمنًا مراسم سخنرانی هرشب بعد از نماز مغرب و عشاء 
در محل هیئت برگزار می گردد.

مراسم قرائت زیارت حضرت زهرا)س(
 و زیارت آل یاسین همراه با عزاداری 

هیئت محبین االئمه )ع( برگزار می نماید:



7
 چهل و ششمین جشنواره فیلم رشد در خراسان جنوبی افتتاح شد 

تسنیم- چهل و ششمین جشنواره فیلم رشد در خراسان جنوبی با حضور تنی چند از مسئوالن استانی افتتاح شد.مدیرکل آموزش و 
پرورش استان در حاشیه افتتاح 46 امین جشنواره فیلم رشد اظهار داشت: نمایش آثار منتخب فیلم رشد در خراسان جنوبی از شانزدهم 
سه شنبه* 19 بهمن 1395 * شماره 3717بهمن ماه آغاز شده و تا 21 بهمن ادامه دارد. المعی افزود: جشنواره فیلم رشد از کهن ترین جشنواره های بین المللی نمایش فیلم ایران است.
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 رئیس مرکز بررسی های دکترینال 
امنیت بدون مرز در بیرجند: 
 نیازمند رزمندگان اقتصادی هستیم 

دکترینال  بررسی های  مرکز  تسنیم-رئیس 
امنیت بدون مرز با بیان اینکه مشکالت داخلی 
نیست  انقالب  بر عدم موفقیت  مبنی  در کشور 
کشورها  دیگر  به  ایران  انقالب  امروز  گفت: 
رزمندگان  نیازمند  در حال حاضر  و  صادر شده 
با  دیدار  در  عباسی  هستیم.حسن  اقتصادی 

اظهار  جنوبی  خراسان  در  ولی فقیه  نماینده 
دانشجویان  جمع  در  که  شاکرم  را  خدا  کرد: 
بار  آخرین  و  پیدا کردم  خراسان جنوبی حضور 
10 سال پیش بود که در دانشگاه علوم پزشکی 
حضور یافتم.وی با اشاره به اینکه بیش از هزار 
دارم  کشور  دانشگاه های  از  دعوت نامه   600 و 
اقتصاد  حساس  شرایط  به  توجه  با  کرد:  بیان 
جهانی و مسائل اقتصادی که متأثر از تحریم ها 
چرا  آمریکا  جمهور  رئیس  جدید  رفتار  و  است 
گفت:  شود.عباسی  انجام  رفتارها  این  باید 
که  رسیده  بدهی  تریلیون ها  به  جهان  اقتصاد 
جهانی  بانک  گفته  به  و  شده  ورشکست  عمال 

اقتصاد جهانی روشن نیست. آینده  

علما و روحانیون برای انتقال علوم و 
معارف خود به دیگران تالش کنند

علما  گفت:  خراسان  علمیه  حوزه  مهر-مدیر 
و روحانیون برای انتقال علوم و معارف خود به 
دیگران تالش و از بایگانی آن ها نیز خودداری 
در  عاملی  مصباح  سید  االسالم  حجت  کنند. 

اظهار  خضری  باقر)ع(  محمد  امام  علمیه  حوزه 
بیان  با  هستند.وی  پیامبران  وارثان  علما  کرد: 
انجام شود،  اساس علم  بر  ما  اعمال  باید  اینکه 
گفت: علم بدون عمل و یا عمل بدون علم به 
بیراهه می رود و نتایج مطلوبی به دنبال ندارد.
علم  باید  اینکه  بیان  با  عاملی  االسالم  حجت 
قرار دهیم،  در مسیر رشد خود  مانند چراغی  را 
دیگران  به  را  خود  معارف  و  علوم  باید  افزود: 
منتقل کرده و از بایگانی آن ها خودداری کنیم.

جهان بینی امام خمینی)ره(
 منطبق با اسالم بود

استرالیا  و  مکزیک  در  سابق  شبستان-سفیر 
باتاکید بر اینکه امام خمینی)ره(، انقالب اسالمی 
ایران را بر اساس قرآن هدایت کرد و جهان بینی 
راحل  امام  گفت:  بود،  اسالم  با  منطبق  ایشان 
توانست دلهای مردم را با خود همراه کند.قدیری 
ابیانه در همایش »مسجد طراز اسالمی« که در 
سالن غدیر بیرجند برگزار شد، اظهار کرد: فعالیت 
درون مسجد خالصه شود.سفیر  در  نباید  مسجد 
سابق در مکزیک و استرالیا با تاکید بر اینکه امام 
اساس  بر  را  ایران  اسالمی  انقالب  خمینی)ره(، 
قرآن هدایت کرد و جهان بینی ایشان منطبق با 
اسالم بود، ادامه داد: امام دلهای مردم را با خود 
که حرف  مسئوالن  به  توصیه  با  کرد.وی  همراه 
و عمل خود را با قرآن تطبیق دهند، گفت: امروز 
ایران به یک پایگاه  باید هر مسجد ما در کشور 
امروز  گفت:  شوند.وی  تبدیل  اسالم  تبلیغ  برای 
ایران اسالمی تنها یک قدرت در منطقه خاورمیانه 
نیست بلکه در معادالت جهانی تاثیرگذار است. وی 
با تاکید بر اینکه »ولی فقیه« یک اسالم شناس و 
مجتهد جامع الشرایط است، افزود: پیروی محض 
از ولی فقیه به معنی این است که حتی اگر نظر 
ایشان را قبول نداشتیم، اما تمکین و اطاعت کنیم.

 
راه روستایي علي آباد پیشبر زیرکوه  

بطول 4 کیلومترافتتاح شد

دادرس مقدم-ا... پور رئیس اداره راه و شهرسازي 
زیرکوه در مراسم افتتاح پروژه که با حضور جمعی از 
مسئوالن استانی وشهرستانی برگزار شد اظهارکرد: 
طول پروژه 4 کیلومتر است که با اعتبار هزینه شده 
بااشاره  است.وی  اجراگردیده  ریال  12500میلیون 
نعمت  از  پروژه 28 خانوار  این  احداث  با  اینکه  به 
راه آسفالته بهره مند شدند افزود: 80 روستا از 84 
روستاي شهرستان زیرکوه دارای راه آسفالته هستند 
و براي تکمیل تمامي روستاهاي باالي 20 خانوار 
 زیرکوه به اعتباري بالغ بر 6 میلیارد ریال نیاز مي باشد.

دیدار اعضای هالل احمر 
خراسان جنوبی با خانوده شهدا

فقیه  ولی  نمایندگی  دفتر  غالمی-مسئول 
،مدیرعامل به همراه جمعی از کارمندان و امور زنان 
جمعیت هالل احمر استان،با خانواده معظم شهید 
خامسان دیدار کردند.حجت االسالم درویشی با بیان 
این مطلب که شهدا خورشید تابان عالم و بشریت 
هستند که ما همیشه مدیون شهیدان هستیم اظهار 

کرد که بتوانیم ادامه دهنده راه مقدسشان باشیم.

 آسمان شرق کشور زیرپای نیروی هوایی ارتش مستقر در استان

رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور در شورای اداری استان خطاب به منتقدان : مدیریت آب اجرایی شود تا 5 سال دیگر 
کمبود آب نخواهیم داشت

مالیی-صبح دیروز مراسم تودیع و معارفه مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان با حضور مقامات 
کشوری و لشکری برگزار شد.شریفی مدیرکل سابق 
منابع طبیعی افزود: پروژه مهم ترسب کربن از سال 
83 آغاز شد و به عنوان پایلوت در سطح کشور و به 

عنوان الگو شناخته شد که کاری بسیار بزرگ بود و 
هم اکنون این پروژه در 18 استان کشور به عنوان 
پایلوت والگو اجرا می شود.وی افزود: در حال حاضر 
اراضی جنگلی تخریب  احیای   RFLDL پروژه
و  جنوبی  خراسان  استان های  بین  مشترک  یافته 
کرمان انجام می شود.رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
نیز در این جلسه عنوان کرد: برخی از تاغ زارها دچار 
آفاتی شده که این آفات زاییده بحران های محیطی و 
ناشی از خشکسالی است.ولی پورمطلق افزود: با وجود 
خشکسالی  اما افزایش تولید و کاهش برداشت آب را 
از منابع استانی داشتیم که اگر با همین همت پیش 
رویم تا 5 سال آینده دیگر مشکل کم آبی در استان 
وجود نخواهد داشت.وی ادامه داد:اکنون 85 درصد 
از پروژه های استان مرتبط با بخش کشاورزی است 
که این بیانگر اعتماد بهره برداران و مسئوالن این 
حوزه است.گفتنی است که در استان میانگین مدت 
یا 4 سال  اجرایی 3  دستگاه  در  مدیر  زمان یک 
خدمت  از11سال  بعد  شریفی  ا...  حیب  اما  است 
نایل شد و نصرابادی  بازنشستگی  به درجه رفیع 
معاون وی به سمت مدیرکل جدید منابع طبیعی 

و آبخیزداری استان منصوب شد.    
 )Ava.news14@gmail.com(

راه ارتباطی روستاهای شهرستان طبس 
پس از 5 روز بازگشایی شد

تسنیم- معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر  
استان گفت: پس از گذشت پنج روز از بارش برف 
در استان راه های ارتباطی پنج روستای شهرستان 
طبس باز شد.بخشی اظهار داشت: روستاهای سرباال، 
ِزبرکوه، ِقرچه، سمبا و سنجد شهرستان طبس پس 
از پنج روز تالش راهداران بازگشایی شد.وی بیان 
کرد: تالش های شبانه روزی نیروهای امدادی هالل 
احمر شهرستان طبس به همراه اداره راه و بخشداری 
دستگران و فرمانداری شهرستان طبس پس از پنج 

روز موفق به بازگشایی این مسیرها شد.

آغاز عملیات اجرایی گاز رسانی
 به 23 روستای استان

با  استان  گاز  مقدم-مدیر عامل شرکت  دادرس 
اشاره به اینکه در حال حاضر 170 روستا در استان 
معادل 31درصد خانوار روستایی استان تحت پوشش 
گاز طبیعی قرار گرفته اند افزود: در بهمن ماه امسال 
روستای   23 به  رسانی  گاز  اجرایی  عملیات  نیز 
دیگر آغاز خواهد شد.دشتی افزود : اعتبار مورد نیاز 
برای گاز رسانی به این روستاهای جدید را بالغ بر 
120میلیارد ریال اعالم کرد که از محل اعتبارات 

داخلی شرکت ملی گاز ایران تامین خواهد شد.

مرکز حمایتی و آموزشی کودک و 
خانواده در استان راه اندازی شد

مهر-مرکز حمایتی و آموزشی کودک و خانواده 
در راستای توانمند سازی کودکان خیابانی راه اندازی 
شد.مدیرکل بهزیستی استان بیان اینکه  این مرکز 
حمایتی تمامی خدمات مربوط به کاهش آسیب های 
اجتماعی و توانمند سازی کودکان خیابانی با رویکرد 
خانواده محور را بر عهده دارد، اظهار کرد: هدف از 
این فرآیند تحقق زندگی عادی با حداقل وابستگی 
به منابع حمایتی و ارتقا توانایی و مهارت آموزشی 

کودکان و خانواده های آن ها است.

بیش از 13 تن فرآورده غیربهداشتی 
معدوم شد/تشدید نظارت بر سردخانه ها

دامپزشکی  کل  اداره  سالمت  غالمی-معاون 
استان گفت: از ابتدای امسال بیش از 13 تن فرآورده 
است.اصغرزاده  شده  معدوم  استان  در  دامی  خام 
معاون سالمت دامپزشکی در این خصوص گفت: 
تمام مراکز عرضه فرآورده های خام دامی اعم از 
قصابی، مراکز مرغ و تخم مرغ، رستوران ، آشپزخانه 
کنترل  و  نظارت  تحت  ها  سردخانه  کلیه  و  ها 
دامپزشکی قرار دارند که در این راستا بیش از 13 

تن فرآورده نا سالم ضبط و معدوم شد.

 سربیشه  سردترین شهر استان بود

پیش  صدور  و  بینی  پیش  گروه  رئیس  ایرنا- 
 24 در  گفت:  جنوبی  خراسان  جوی  های  آگاهی 
ساعت گذشته سربیشه با کمینه منفی10 و طبس 
با بیشینه 13 درجه سلسیوس سردترین و گرمترین 
شهرهای استان بود. برهانی افزود: بر اساس تحلیل 
آخرین خروجی مدل های هواشناسی کم و بیش 

جریان پایداری در شرق ایران حاکم است،

نقد کنید ، اما نور امید را از مردم نگیرید 

به مناسبت روز نیروی هوایی ارتش ، فرمانده پایگاه شکاری شهید سرلشکر حسینی خور عنوان کرد:

یادآور  سال  هر  بهمن   19 قاسمی- 
از  نیرویی  کارکنان  از  ماندگاری  خاطرات 
که  است  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش 
انقالب  پیروزی  بحبوحۀ  در  آن ها  عملکرد 
سرعت  در  ماندگاری  نقش  اسالمی، 
بخشیدن به پیروزی انقالب اسالمی داشت.

ایام  در  نیرو  این  خلبانان  مردی های  دالور 
حضرت  که  گشت  باعث  نیز  مقدس  دفاع 
»نیروی  افتخار  با  لقب  خمینی)ره(  امام 
آن ها  به  است«  الهی  نیروی  یک  هوایی 
حضرت  قوا  کل  معظم  بدهد.فرماندهی 
آیت ا... خامنه ای هم در مورد خدمات ارزندۀ 
امروز شما  نیروی هوایی چنین می فرمایند: 
را  آن  آسانی  به  ملت  دارید که یک  چیزی 
و  نفس  به  اتکای  آن  و  نمی آورد  دست  به 
کشف قدرت درونی، نفسانی و ذاتی است و 
به همین دلیل شما امروز بسیار قوی تر از آن 

روزها و حتی در دوران تاریخ هستید.
نیروی  بهمن، سالروز  نوزدهم  مناسبت  به 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  هوایی 

سی وهشتمین بهار پیروزی انقالب اسالمی، 
حمید  خلبان  سرهنگ  با  گفت وگویی 
شهید  شکاری  پایگاه  فرمانده  مصطفوی، 
سرلشکر حسینی خور داشتیم.فرمانده پایگاه 
شکاری شهید سرلشکر حسینی با بیان اینکه 
ایران  اسالم  انقالب  از  دهه  سه  از  بیش 
می گذرد، گفت: عملکرد نیروی هوایی ارتش 
را در طی این سه دهه می توان به سه بخش 
تقسیم کرد که شامل دهه ایثار و فداکاری، 
دهه خودباوری و سازندگی و دهه خودکفایی 
مصطفوی  حمید  خلبان  می شود.سرهنگ 
اضافه کرد که برای ارتقای توان رزمی نیروی 
مسلح  برای  روز  دانش  عامِل  به سه  هوایی 
کردن، خودباوری و یقین و بصیرت و توکل، 

نیاز است.

5 شهید نیروی هوایی از استان
وی با اشاره به این مورد که اولین شهدای 
بودند، تصریح کرد:  نیروی هوایی  از  جنگ 
دفاع  طول  در  نیز  جنوبی  خراسان  استان 

هوایی  نیروی  حوزۀ  در  شهید   5 مقدس 
به  نفرشان  چهار  که  است  کرده  تقدیم 
رامین فر،  حسینی،  خلبان  سرلشکر  نام های 
از  هم  یکی  و  خلبان  غفوری  و  خورشیدی 

کارکنان نیروی هوایی به نام آذرمنش بودند.
نشان  خاطر  خور  شکاری  پایگاه  فرمانده 
کرد که مأموریت اصلی نیروی هوایی استان 

حراست از آسمان شرق کشور می باشد.

نیروی  حضور  اهمیت  دربارۀ  مصطفوی 
بُعد  به  توجه  با  گفت:  استان  در  هوایی 
اساس  بر  و  مشهد  و  چابهار  تا  مسافت 
نیروهای  کل  ستاد  فرامنطقه ای،  تهدیدات 

فعال  پایگاهی  که  گرفت  تصمیم  مسلح 
شود تا بتواند تهدیدات را خنثی کند.

استان  در  هوایی  نیروی  قدمت  وی 
که  افزود  و  دانست    60 دهۀ  از  را 

از  پروازی  تحرکات  جدی  فعالیت های 
سال 88 و متناسب با تهدیدات احتمالی و 

مأموریت های محول، تقویت شد. 

آمادگی همیشگی 
نیروی هوایی استان

این  بیان  با  خور  شکاری  پایگاه  فرمانده 
جنوبی  خراسان  هوایی  نیروی  که  مطلب 
همیشه آماده باش است، تأکید کرد: متناسب 
با پروازهای متعدد هوایی استان، پرسنل فنی 
تمرینات  در  بیشتر  آمادگی  برای  خلبان ها  و 
حراست  برای  رزمایش ها  و   تاکتیکی 
که  کرد  اضافه  می کنند.مصطفوی  شرکت 
برای تهدیدات احتمالی، پروازهای نوبتی در 
مأموریت های مختلف انجام می شود و انواع 
گفتۀ  دارند.به  حضور  پایگاه  در  جنگنده ها 
وی به مناسبت روز نیروی هوایی دیدارهایی 
مرکز  و  جمعه  امام  ولی فقیه،  نمایندۀ  با 

توان بخشی علی اکبر خواهند داشت.
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رئیس   -  1 صفحه  از  ...ادامه  مالیی- 
مواظب  باید  افزود:  کشور  انتخابات  ستاد 
اجرای  و  نشود  قطبی  دو  جامعه  باشیم 
در  مداری  اخالق  اصول  رعایت  و  قانون 

کشور به نفع نظام و انقالب است.

یا  نفع  به  المال  بیت  امکانات  از 
علیه کسی استفاده نشود.

راحل،در  امام  فرموده  به  گفت:  وی 
مقام  و  است  ملت  رای   ، میزان  انتخابات 
تعبیر  الناس  حق  را  آن  رهبری  معظم 
برگزاری  در  اینکه  بیان  با  کردند.احمدی 
کسی  فدای  را  خود  عاقبت  انتخابات 
تبلیغات  در  نخواهیم کرد خاطرنشان کرد: 
یا  نفع  به  المال  بیت  امکانات  از  انتخابات 
را  انتخابات  نشود.وی  استفاده  کسی  علیه 
بهار احزاب دانست و ادامه داد: گروه ها و 
خود  های  توانمندی  سیاسی  های  تشکل 
بی  ها  امابعضی  دهند  نشان  مردم  به  را 
صحبت  اشاره  با  کنند.وی  می  اخالقی 
رئیس جمهور بیان کرد: ما انتقاد و تخریب 
را می پذیریم  اما نباید نور امید را از مردم  
کشور   وزارت  انتخابات  ستاد  گرفت.رئیس 
ریاست  انتخابات  دوازدهمین  کرد:  بیان 
 140  ،96 ماه  اردیبهشت   29 جمهوری 
کشور   140 در  رای،همزمان  اخذ  شعبه 
بینی پیش  ها  رای  آوری  جمع   برای 

 شده است. احمدی افزود: 53 هزار شعبه 
ریاست جمهوری  انتخابات  برای  اخذ رای 
در کشور و  65 هزار شعبه برای انتخابات 
گفته  است.به  شده  گرفته  نظر  در  شوراها 
 27 در  اسالمی  شوراهای  انتخابات  وی 
شهر و 866 روستا استان برگزار می شود.

وحدت    ، امنیت  مانع  که  صدایی 
ومنافع  ملی باشد جزء مردم نیست  
وی در ادامه با تشریح رویدادهایی که در 

آمریکا، اروپا، روسیه و چین و گروه 5+1 ، 
همچنین میان آنها شکل گرفت؛ اشاره کرد 
منطقه  در  دیگری  جریان  به  اگر  گفت:  و 
محیط  و  افغانستان   ، عراق  یمن،  جمله  از 
قرار  تحولی  در چه  کنیم  نگاه  اطراف خود 
کنیم. نگاه  آینده  به  باید  چطور  و  داریم 

تاکید  کشور  وزارت  ستادانتخابات  رئیس 
کرد: به اعتقاد من جنگ جهانی سوم وجود 

بر  برد.وی  نمی  را  اسمش  کسی  اما  دارد 
تقویت قدرت ایران در حفظ وحدت ملی ، 
امنیت ملی و منافع ملی تاکید کرد و گفت: 

ای  لطمه  عنصر  این سه  به  که  هرصدایی 
وارد کند قطعا نمی تواند از این مردم باشد.

فقط   ، میلیارد  211هزار  از 
144هزار میلیارد تومان مانده

مدیران  نظر  دقت  لزوم  به  احمدی 
گفت:  و  کرد  تاکید  مردم  مشکل  رفع  در 
هایی  پروژه  و  دید  طول  در  باید  را  دولت 

المال  بیت  محل  از  که  باال  پیشرفت  با 
باید  و  کرد  حذف  نباید  اجراست  دست  در 
انتخابات  ستاد  شود.رئیس  تکمیل  سریع 

تومان  میلیارد  211هزار  کرد:  بیان  کشور 
که  است  بوده  جمهور  رئیس  سفر  تعهد 
67هزار میلیارد آن تحقق یافته و 144هزار 
است. مانده  باقی  دیگر  تومان  میلیارد 

کاهش  با  دولت  اینکه  بیان  با  احمدی 
درآمد مواجه شده بود افزود: نمی توانستیم 
با کاهش درآمد مواجه  بفروشیم پس  نفت 
شدیم و دولت درآمدی هم که داشته است 

اتینا نکرده است به گفته وی  خیلی  خرج 
به  برجام  که  کردند  زیادی  های  خرج  ها 

نتیجه نرسد اما موفق نشدند. 

 بهره برداری از 20پروژه با سفر 
مسئوالن   / استان  به  دولت  هیئت 

صادق باشند
در  نیز  استاندار  پرویزی  اکبر  علی  سید 
سال   پایان  به  اینکه  بیان  با  جلسه  این 
مسئوالن  کرد:  ،عنوان  شویم  می  نزدیک 
سفر  از  که  اعتبارتی  اجرایی  های  دستگاه 
پیگیری  است  شده  ابالغ  جمهور  رئیس 
را  خزانه  اسناد  شدن  نقد  افزود:  کنند.وی 
های  وزارتخانه  طریق  از  سریعتر  چه  هر 
به  اشاره  با  کنید.استاندار  پیگیری  مربوطه 
انتخابات رئیس جمهوری و شورای شهر و 
روستا بیان کرد:آموزش هایی را فرمانداران 
های  برنامه  اجرای  آمادگی  ما  و  اند  دیده 
داریم.پرویزی  را  کشور  وزارت  ابالغی 
چندین  جمهور  رئیس  کرد:  خاطرنشان 
به  دولت  هیات  سفر  برای  وزرا  به  دستور 
استان صادر کرده اند که تا پایان هفته روز 
با  شود.وی  می  مشخص  سفرشان  دقیق 
بیان اینکه در سفر هیئت دولت20پروژه به 
مدیران  کرد:  تاکید  رسد  می  برداری  بهره 
دستگاه های اجرایی از تمام ظرفیت هیئت 
کنند. استفاده  استان  توسعه  برای  دولت 
و  رفتار  در  صداقت  بر  تاکید  با  استاندار 
به  را  آمارها  مسئوالن  کرد:  بیان  گفتار 
پروژه  وجه  هیچ  به  و  کنند  منتقل  درستی 
کارشناسی  و  اعتباری  ردیف  بدون  را  ای 

نشده کلنگ زنی نکنید.
 )Ava.news14@gmail.com( 

انجام 4 طرح ملی در راستای گسترش خدمات مشاوره ژنتیک برای اولین بار در استان
خراسان  بهزیستی  مدیرکل  کاری- 
جنوبی درباره عملکرد حوزه مشارکت های 
مردمی با بیان اینکه در استان تاکنون 917 
معلوالن  و  مددجویان  برای  مسکن  واحد 
این  از  افزود:  است،  شده  ساخته  بهزیستی 
 161  ، درصد   90 باالی  واحد   756 تعداد 
و  دارد  فیزیکی  پیشرفت  درصد   80 واحد 
اواخر  در  واگذاری  آماده  واحد   400 تعداد 
اینکه  بیان  با  بود.عزیزی  خواهد   95 سال 
در زمینه اشتغال پیشرفت فراوانی در استان 

داشته ایم  گفت: تعداد فرصت های شغلی 
ایجاد شده از سال 92 تا 5 ماهه سال 95 به  
2هزار 316 رسیده است. مدیرکل بهزیستی 
در سه  اعتبارات جهیزیه  اینکه  به  اشاره  با 
 270 میزان  به   1395 سال  اول  ماهه 
میلیون ریال به 18 زوج پرداخت شده است 
های  واحد  در  نوبت  پشت  افراد  داد:  ادامه 
اجتماعی و توان بخشی جمعًا 440 نفر می 
برای  اعتبار  تخصیص  نیازمند  که  باشد 
هستیم. جهیزیه  هزینه  کمک  پرداخت 

معاونت  حوزه  در  کرد:  خاطرنشان  عزیزی 
راستای  در  ملی  طرح   4 انجام  پیشگیری 
برای  ژنتیک  مشاوره  خدمات  گسترش 
پوشش  و  شد  انجام  استان  در  بار  اولین 
باالی 97 درصدی برنامه غربالگری بینایی 
از  پیشگیری  هدف  با  استان  در  شنوایی  و 
حوزه  وی  گفته  داریم.به  را  ها  معلولیت 
توانمندسازی  طرح  نیز  اجتماعی  معاونت 
کاهش  رویکرد  با  محالت  محور  اجتماع 
درمیان  و  بیرجند  شهرستان  دو  در  فقر 

ویژه  و  امن  خانه  اندازی  راه  و   94 سال 
زنان خشونت دیده سال 94 را داشته است.

حوزه  در  همچنین  کرد:  عنوان  عزیزی 
طرح  اجرای  در  بخشی  توان  معاونت 
توان بخشی مبتنی بر خانواده )مراقبت در 
منزل( 120 نفر از شهرستان های بیرجند 
از  گرفتند.وی  قرار  پوشش  تحت  قاین  و 
انواع  2 هزار دستگاه  از  بیش  تعداد  توزیع 
انواع  بر  مشتمل  توانبخشی  کمک  وسایل 
فرنگی در سال  توالت  واکر،  ویلچر، عصا، 

راه  به  اشاره  با  عزیزی  داد.  خبر   1395
در  نانوایی  همیار  گروه   3 وافتتاح  اندازی 
سال  در  نهبندان  و  وبشرویه  شهر  آرین 
تحت  فرزند   36 توانمندسازی  افزود:   95
حمایت در سال 94 و 5 فرزند در سه ماهه 
در  خانواده  توانمندسازی316  و   95 اول 
در  پوشش  تحت  خانواده   89 و   94 سال 
عمکرد  دیگر  از  اول(  ماهه  )سه   95 سال 

بهزیستی در این دوره بوده است.
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طرح حذف دفترچه های بیمه تامین اجتماعی در استان در حال اجراست

اجتماعی  تأمین  مدیرکل  حسینی- 
تامین  بیمه  های  دفترچه  حذف  از  استان 
خبر  استان  در  بهمن  ابتدای  از  اجتماعی 
مراکز  در  طرح  این  کرد:  عنوان  و  داد 
اجتماعی  تامین  سازمان  خود  ملکی 
بیمارستان شهید رحیمی  در  و  شروع شده 
گوی  گفت  در  اجراست.درویشی  حال  در 
ده  جزو  که  این  بیان  با  آوا  با  اختصاصی 
شروع  را  کار  این  که  بودیم  اولی  استان 

کرده ایم، ادامه داد: با توجه به دستور ابالغ 
اجتماعی  تامین  سازمان  عامل  مدیر  شده 
اجرا خواهد  پایان سال در سراسر کشور  تا 
شده  بیمه  که  زمانی   ، وی  گفته  شد.به 
آن  روی  بارکد  دهد،  می  ارئه  را  دفترچه 
شود.  می  فرستاده  دکتر  اتاق  به  و  اسکن 
نیز  معاینه  از  این که پس  به  اشاره  با  وی 
می  الکترونیک  صورت  به  را  نسخه  دکتر 
نویسد و به داروخانه ارسال می کند اضافه 

کرد: فرد هنگام رسیدن به داروخانه نسخه 
تحویل  معطلی  بدون  را  خود  شده  پیچیده 
تاکید  با  اجتماعی  تأمین  گیرد.مدیرکل  می 
تامین  سمت  به  سازمان  این  که  این  بر 
اجتماعی الکترونیک و بدون حد و مرز می 
رود ادامه داد: حذف دفترچه بیمه ، الزام به 
خدمات  گرفتن  هنگام  کاغذ  داشتن  همراه 
را از بین می برد و با کارت شناسایی که در 
بهینه  تواند  می  شد  خواهد  هوشمند  آینده 

کند.درویشی  استفاده  درمانی  خدمات  از 
صدور  و  چاپ  باالی  هزینه  به  همچنین 
دفترچه ها اشاره کرد و افزود:در این استان 
صدور  که  داریم  شده  بیمه  نفر  هزار   323
زیست  نظر  از  حتی  دفترچه  تعداد  این 
محیطی هم به صرفه نیست.وی جلوگیری 
از مراجعات غیر ضروری را از دیگر مزیت 
های این طرح دانست و اضافه کرد: ایجاد 
بیمه  فرد  برای  درمانی  الکترونیک  پرونده 

شده مهم ترین مزیت این طرح است که در 
این صورت تمام روند درمانی فرد از لحاظ 
دارویی، آزمایشات، عکس ها و تمام نتایج 
تأمین  شود.مدیرکل  می  ثبت  پرونده  در 
رئیس  سفر  به  اشاره  با  پایان  در  اجتماعی 
جمهور به استان عنوان کرد: تعهداتی است 
البته  که  شود  انجام  باید  دولت  توسط  که 
در برنامه ششم توسعه نیز دیده شده است. 

 )Ava.news13@gmail.com(
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خیارکم الینکم مناکبة و اکرمهم لنسائهم

بهترین شما کسی است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد 
و ارزشمندترین مردم کسانی هستند که با همسرانشان مهربان و بخشنده اند.
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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 

صنعت،   سازمان  رئیس 
خراسان  تجارت  و  معدن 
تشکیل  به  اشاره  با  نیز  جنوبی 
توسط  اس   . اس    . پی  گروه 
شرکت درنمای شرق گفت: انجام 
برندهای  بهترین  با  کارگروهی 
کشور می تواند راهی برای توسعه 
افزود:   شهرکی  مهندس  باشد.  
جمله  از  شرق  درنمای  شرکت 
تولیدکنندگان 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.
درنمای شرق پروژه دیوان محاسبات را با کمترین قیمت و 

کوتاه ترین زمان تحویل داد 
دیوان  اجرایی  امور  مدیر 
محاسبات استان نیز با اشاره به 
اجرای کار مشترک در این سازمان 
گفت: 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 
انجام  زمستان  در  مذکور  پروژه 
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. 

نوآوری با بستر علمی شاخصه تولیدات درنمای شرق
مدیر عامل سازمان همیاری 
استان   های  شهرداری 
نوآوری با بستر علمی را شاخصه 
و  دانست  درنمای شرق  تولیدات 
با  تاکنون  قرارداد  چندین  گفت: 
همه  که  ایم  داشته  شرکت  این 
الزم  سرعت  و  کیفیت  با  کارها 
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 
الگویی  تواند  می  درنمای شرق  مجموعه  موفق  مدیریت  گفت:  و  کرد 
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 
و  مدیریت  توسعه  معاون 
سازمان  انسانی  سرمایه 
ریزی  برنامه  و  مدیریت 
شرکت  گفت:  نیز  استان 
تعهدات  انجام  در  شرق  درنمای 
کیفیت  و  سرعت  همواره  خود 
کرده  رعایت  احسن  نحو  به  را 
آموزگار   کوروش  مهندس  است. 

افزود: از 6 سال قبل که با شرکت درنمای شرق آشنا شدم تاکنون چند 
پروژه قرارداد بستیم که همواره این شرکت سقف قرارداد را از لحاظ زمان 
و کیفیت رعایت نموده است.  وی با اشاره به تخفیفات خاص شرکت 
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 
استان می شود.  با سایر شرکت ها در خارج  رقابت  برای  بیشتر   انگیزه 
 درنمای شرق را به عنوان برند خراسان جنوبی به سایر استان ها 

معرفی کرده ایم
امور  و  پشتیبانی  مدیر   
توزیع  شرکت  تدارکات 
نیروی برق استان نیز  گفت: 
محصوالت شرکت درنمای شرق 
را به عنوان یک برند برای خراسان 
جنوبی به سایر استان ها معرفی 
ابوالحسن  مهندس  ایم.  کرده 
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
 مدیر عامل شرکت شهرک 
با  نیز  استان  صنعتی  های 
اشاره به شناخت خود از مجموعه 
از سال 84  گفت:  درنمای شرق 
با مدیریت این مجموعه آشنایی 
ابتکار  با  شرق  درنمای  و  دارم 
 cnc دستگاه اولین  توانست  خود 
وارد  را  کشور  شرق  منطقه  در 
جرجانی   مهندس  کند.  بیرجند 
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 
نتیجه  همواره  گروهی  کارهای  گفت:  و  دانست  استان  خارج  و  استانی 
یک  عنوان  به  درنمای شرق  که  توصیه  این  با  وی  است.  بوده  بخش 
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 

 معاون منابع انسانی اداره 
جنوبی  خراسان  استاندارد 
هم با اشاره به تجهیز ساختمان 
اداره استاندارد در سال 87 گفت: 
توسط  پروژه  این  روز  به  طراحی 
گذشت  از  بعد  شرق  درنمای 
نشده  قدیمی  هنوز  چندین سال 
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
و  سازمان   رئیس  مشاور 
شهرستان  امور  مسئول 
کشاورزی  جهاد  های 
درنمای  نیز  جنوبی  خراسان 
در  تولید  موفق  الگوی  را  شرق 
این  گفت:  و  کرد  معرفی  استان 

شرکت از جمله بنگاه هایی بود که از محل تسهیالت زود بازده استفاده 
و به 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 
بازار طراحی و  موفق آن دانست و افزود: تولیدات باید بر اساس سلیقه 
اجرا شود. وی توصیه کرد: تمام تولیدکنندگان شرکت درنمای شرق را 
 به خصوص در بحث بازاریابی الگویی برای گسترش کار خود قرار دهند. 
درنمای  شرکت  خالقیت 
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 
ها  طراحی  این  خالقیت   گفت: 
طوری بود که شرکت دیگری نمی 
توانست مشابه آن را انجام دهد.  دکتر فرزاد فیروزی افزود: فعالیت های اداری 
نیازمند تامین مبلمان و تجهیزات به روز 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 پروژه های درنمای شرق را حسن دیگر این واحد تولیدی عنوان کرد.
 طراحی درنمای شرق در شعبه بانک رسالت بیرجند باعث 
افتخار این بانک در کشور 

شد 
قرض  بانک  شعب  مدیر 
الحسنه رسالت در خراسان 

جنوبی
با اشاره به انجام پروژه دکوراسیون 
بانک  این  شعب  از  یکی  داخلی 
در  را  نظر  مد  های  ایده  گفت: 
مشاهده  شرکت  این  تولیدات 
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 
رفاه  بانک  مدیرشعب 
اشاره  با  نیز  جنوبی  خراسان 
این  پروژه  چندین  اجرای  به 
درنمای  شرکت  توسط  بانک 
قبل  سال  دو  از  گفت:  شرق 
شامل  که  داده  انجام  کارهایی 
از شعبات  برخی  ، مهمانسرا و طراحی دکوراسیون  بانک  دفتر مدیریت 
بوده که در هیچ کدام از پروژه اشکالی  دیده نشده است. 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 
دانشگاه  پشتیبانی  مدیر 
علوم پزشکی بیرجند نیز با 
اشاره به استفاده از تولیدات درنمای 
شرق در پروژه های این دانشگاه 
گفت: برای پروژه های مختلف در 
از جمله  تابعه دانشگاه  واحدهای 
رادیوتراپی  و  رازی  بیمارستان 
افراد  از  متشکل  کارگروهی 
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 
سابقه  به  اشاره  با  هم  جنوبی 
انجام  در  شرق  درنمای  شرکت 
پروژه های اداری و خانگی گفت: 
یک  خود  صنف  در  شرکت  این 
افتخار است. مرتضی یزدانشناس 
و  شرق  درنمای  شرکت  افزود: 
کسبه  از  مجموعه  این  مدیریت 
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 را با نصف قیمت یک شرکت خارج 

استان انجام داد
 مدیر شعب بانک ایران زمین

 نیز با اشاره به سابقه آشنایی خود با 
شرکت درنمای شرق گفت: زمانی 
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. 

خوش قولی سرلوحه کار درنمای شرق است 
اژدر  شرکت  مدیرعامل 
بیان  با  نیز  جنوبی  خراسان 
خوش  شرق  درنمای  اینکه 
قرار  خود  کار  سرلوحه  را  قولی 
داده، گفت: این امر یکی از رموز 
درنمای  تولیدی  گروه  موفقیت 
شرق محسوب می شود.  مهندس 
مقدم ضمن اشاره به سابقه آشنایی 
خود با مهندس الهیاری مدیریت 
مجموعه درنمای شرق گفت: در 
پروژه های زیادی از سلیقه ایشان استفاده نموده ام. مدیرعامل شرکت اژدر 
خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه بدقولی خدمت را کمرنگ می کند، خاطر 
نشان کرد: آنچه درنمای شرق را از سایر رقبایش متمایز می کند، انجام پروژه 
در زمان مقرر با کمترین هزینه و بهترین کیفیت است. مقدم در توصیه ای 
گفت: امید است روند موجود در مجموعه درنمای شرق استمرار داشته باشد 
و در دنیای ارتباطات با دانش و تکنولوژی روز نیز همراه باشند. وی اظهار 
امیدواری کرد: گروه تولیدی درنمای شرق در حوزه کاری خود بازار هدفش 
را گسترش داده و به عنوان یک برند معرفی شود که این دور از انتظار نیست. 

درنمای شرق در کالم مدیران استان 
خالقیت و نوآوری وجه تمایز تولیدات درنمای شرق/ درنمای شرق  نامی خوش آوازه در صنعت مبلمان
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