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5پیگیری طرح ایجاد خرده فروشی دربازارچه های مرزی 5استاندار: بازار خرید مناسب را پیدا کنید5مسئوالن از اموال دولتی برای تبلیغ کاندیداها استفاده نکنند
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  نوازنده 10 ساله قاینی با  ارکستر سمفونیک تهران همراه شدعابر پیاده خیابان“دولت”
 هومن بهزادی نوازنده ١٠ ساله قاینی معروف به پدیده ی خردسال موسیقی کشور با ارکستر سمفونیک 
تهران در تاالر وحدت به اجرای موسیقی پرداخت. ارکستر سمفونیک تهران به مدیریت هنری و رهبری 
شهرداد روحانی در تازه ترین کنسرت خود شامگاه چهارشنبه و پنجشنبه دوم و سوم مرداد در تاالر 
وحدت به صحنه رفت و موسیقی متن برخی از فیلم های منتخب دنیای سینما را اجرا کرد. رئیس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی با تقدیر از استاد شهرداد روحانی رهبر ارکستر    ... ) ادامه خبر در صفحه ۵ (

صنایع تولیدی درنمای شرق  
سازه ای بر پایه ی صداقت

*مهرآیین

راز کمبود نیروی انسانی 
استان در خراسان رضوی!

محمد صادق معتمدیان استاندارخراسان 
شورای  در  گذشته  پنجشنبه  جنوبی 
اداری استان که با حضور معاون رئیس 
جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی 
کشور برگزار شد عنوان کرد: 49درصد از 
پست های دستگاه های اجرایی مشمول 
اعتبارات استانی بال تصدی است! وی از 
مشکالت و محدودیت های ساختار اداری 
استان را کمبود نیروی انسانی دانست. در 
ادامه این جلسه برخی دیگر از مدیران 
استانی با آمار و ارقام و با واژه هایی چون 
نگران کننده وحتی خطرناک ! به توصیف 
وضع نیروهای انسانی سازمان های تحت 

مدیریت... مشروح در صفحه 2

 

 

 

تیپ ماها و کلیت نظام موافق 
استعفای آقای روحانی نیست

باهنر :

صفحه  2

 اصالح طلبان در ۹۲ و ۹۶ 
مصلحت نظام را در نظر گرفتند

محمدجواد امام :

پمپئو بیاید با خبرنگار ما  خانم 
مرضیه هاشمی گفتگو کند

ربیعی:

صفحه  2

صفحه  2

صفحه  6

صفحه  3

صدور بیمه نامه شخص ثالث 
در اقساط 1۲ ماهه 
بدون پیش پرداخت

طالقانی 3 - پالک 7 - طبقه فوقانی ال جی
3۲۲36943 -09151637146 بنازاده

یک   شرکت معتبر راه سازی جهت تکمیل پرسنل خود به نیروهای زیر نیاز دارد
سرویس کار،  راننده، بولدوزر، راننده کامیون،  راننده لودر،  راننده غلطک،   راننده تراکتور  

تلفن تماس: 09151611709- 09155624889- 32442886

جنـاب آقای مهندس جرجـانی 
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
 خراسان جنوبی

 تبریک عرض می نماییم ، همچنین از زحمات بی دریغ 
جناب آقای مهندس حسینی کمال تشکر و قدردانی را داریم و برای 

ایشان و جناب عالی سالمتی و توفیق روز افزون از خداوند متعال خواستاریم. 
هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت چاپ و بسته بندی مینای سرخ شرق

جنـاب آقای مهنـدس عباس جرجـانی
مدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی

با کمال مسرت انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که بیانگر تعهد، کارآمدی و شایستگی های
برجسته در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی ایران می باشد 

صمیمانه تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از خداوند متعال خواستاریم.
 شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان-  شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

برادران خیریه-  فرزین-   صابرتنها

جنـاب آقـای حـامد عرب زاده
با نهایت تأسف درگذشت پدر عزیزتان شادروان حاج علی عرب زاده 
را حضور شما و خاندان محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند علو درجات

 برای آن زنده یاد و صبر بازماندگان را آرزومندیم.

از طرف: صدیق نژاد،  کاظمی، عرب پور، عمادی و داوطلب

دوست گرامی جناب آقای حامد عرب زاده
مدیر محترم جمعیت جوانان سرزمین خورشید
خبر درگذشت پدر بزرگوارتان را در جوار بیت ا.. . الحرام  شنیدم

ضمن عرض تسلیت خدمت جناب عالی، از خداوند متعال در همین سرزمین مقدس برای آن 
مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر مسئلت دارم.

مکه مکرمه - علی جعفرپور

جناب آقای حاج محمد امینی 
درگذشت داماد گرامی تان مرحوم مغفور 

 شـادروان علـی عـرب زاده 
را خدمت جناب عالی تسلیت عرض نموده ،

برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و سالمت آرزومندیم 

همکاران ارجمند خانواده های محترم نقدیهیئت مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی
با نهایت تأسف ضایعه درگذشت پدربزرگ گرامی تان را خدمت شما عزیزان تسلیت 
عرض نموده،  از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و علو درجات و برای 

بازماندگان صبر و طول عمر با عزت مسئلت می نماییم.

مدیریت و پرسنل مجتمع کاشی فرزاد

خانواده محترم عرب زاده
جناب آقای مهندس محمد امینی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شـادروان علـی عـرب زاده 
را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفرکرده غفران و رحمت الهی

 و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.
مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی - بیمارستان ایران مهر

جنـاب آقـای حـامد عـرب زاده 
دبیر محترم شبکه جوانان رضوی استان خراسان جنوبی
با نهایت تاسف و تاثر عروج ملکوتی پدر عزیزتان شادروان علی عرب زاده

 را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده ، از درگاه ایزد یکتا صبر و شکیبایی 
برای بازماندگان و رحمت و غفران الهی برای آن عزیز سفرکرده خواستاریم.

ضمنا به اطالع عموم مردم می رساند: مراسم سومین روز درگذشت آن مرحوم 
فردا سه شنبه ۹۸/۵/۸ از ساعت ۱۷ الی ۱۸ در محل مسجد امام حسین )ع( 

واقع در خیابان پاسداران برگزار می گردد.

اعضاء جمعیت جوانان سرزمین خورشید و کانون خادمیاری جوانان رضوی

پدر عزیزمان حضور آرامت در کنار ما نیست 
ولی سایه سار مهربانی ات مهمان همیشگی قلب های ماست 

دهمین سالگرد  درگذشت عزیزمان 

شادروان حاج محمد رحیم یزدانی
 را گرامی می داریم و به روان پاکش درود می فرستیم.

روحش قرین آرامش و یادش جاودانه باد
همسر و فرزندان

جناب آقای 

مهنـدس جرجـانی
مدیرکل  محترم  دفترجذب و حمایت از سرمایه گذاری 

استانداری خراسان جنوبی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که بیانگر تعهد، کارآمدی

 و شایستگی های برجسته شما می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده، از خداوند منان توفیق روز افزون تان 

را مسئلت داریم.
مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت مهراس کویر

جناب آقای مهندس عباس جرجانی 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

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

که نشان از درایت و توان باالی مدیریتی شما می باشد، تبریک عرض 
نموده، توفیق روزافزون تان را از درگاه ایزد یکتا خواستاریم.
هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه

 بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

جشنواره ویژه فروش کولـرهای آبی سنگرکار 
فروشگـاه پاسـارگاد

آدرس:خراسان جنوبی، بیرجندخیابان 
انقالب، نبش انقالب 1 * جهت هماهنگی 
تماس بگیرید 09155618398 - 05632237077
با دو سال گارانتی  لینک گروه تلگرام فروشگاه پاسارگاد

https://t.me/joinchat/K79zY1dFcM36Mp0clgKPlQ
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راز کمبود نیروی انسانی 
استان در خراسان رضوی!
* مهرآیین

پنجشنبه گذشته  استاندار  معتمدیان  محمد صادق 
در شورای اداری استان که با حضور معاون رئیس 
جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور برگزار 
شد عنوان کرد: 49 درصد از پست های دستگاه های 
اجرایی مشمول اعتبارات استانی بال تصدی است ! 
اداری  و محدودیت های ساختار  از مشکالت  وی 
استان را کمبود نیروی انسانی دانست. در ادامه این 
جلسه برخی دیگر از مدیران استانی با آمار و ارقام 
 و با واژه هایی چون نگران کننده و حتی خطرناک !
به توصیف وضع نیروهای انسانی سازمان های تحت 
مدیریت خود پرداختند. انصاری معاون رئیس جمهور 
هم با اذعان به وجود مشکل در وضع نیروی انسانی 
استان عنوان کرد: 66 درصد پست های بالتصدی 
سازمانی خراسان جنوبی درکشور اشکال است او وعده 
داد برای رفع این مشکل همکاری می کنیم برای 
دستگاه هایی که دچار عقب ماندگی نیروی انسانی 
هستند این مهم در دستور کار قرار می گیرد وی اما با 
وجود این وعده افزود: با توجه به این که شرایط بودجه 
ای کشور امروز ویژه است برای جذب نیروی انسانی 
 نیازمند منابع اعتباری هستیم و اگر )؟( قرار باشد !
نیروی استخدامی جذب شود ترجیح می دهیم )!( با 
اولویت استان هایی !مانند خراسان جنوبی باشد !!البته 
 کاربرد کلید واژه های باالبه تمامی گویاست که نمی توان 
برای حل مشکل کمبود نیمی از نیروهای چارت اداری 
 استان به وعده و وعید معاون رئیس جمهور امیدوار بود .
اینجا اما یک سوال اساسی مطرح می شود کمبود 50 
در صدی نیروهای سازمانی در استان که در واقع به 
معنای دو برابر شدن بار مسئولیت نیروهای موجود و 
 کار با نصف توان و حتی کمتر است از کجا آمده است ؟
ماه رمضان امسال تیم خبری روزنامه آوا در دفتر کار 
استاندار حاضر شد و با او به گفتگو پرداخت اتفاقا یکی 
از کلیدی ترین سواالت ما از استاندار که در گذشته نیز 
در قالب سرمقاله هایی در روزنامه منتشر و استانداران 
سابق استان پاسخی به آن ندادند موضوع تاریخی 
قانون تقسیم خراسان بود که بر مبنای آن باید پرسنل 
سازمانی ، وسایل و تجهیزات و بودجه و اعتبارات مربوط 
به تناسب جمعیت و وضع جغرافیایی از محل امکانات  
)زمان تقسیم ( استان خراسان کسر و به استان های 
جدید تخصیص و منتقل گردد هیئت چهار نفره ای به 
ریاست معاون رئیس جمهور موظف شد حداکثر ظرف 
4 ماه ،این قانون را اجرایی کند. حاال 180 ماه معادل 
15 سال زمانی به درازی یک نسل از آن داستان و عمر 
خراسان جنوبی گذشته است و اجرای این قانون در زد 
و بندهای پشت و روی صحنه یا بی کفایتی یا عملکرد 
هدفمند مدیران ارسالی ! از خراسان رضوی یا غفلت یا 
بی خبری نمایندگان مردم  در تمام این سال ها مهجور 
مانده است نه از اعتبارات خبری هست ونه از نیروهای 
سازمانی بدین ترتیب  از همان  آغاز استانی ناقص الخلقه 
ایجاد شد که حقوق مردم آن توسط استان همسایه چون 
گذشته پایمال شده و مرکز کشور نیز کمترین اهتمامی 
به احقاق این حق نداشته است.آیا جز این است که اجرا 
نشدن قانون تقسیم خراسان سابق به ویژه در تقسیم 
اعتبارات امکانات و نیروهای سازمانی ،منشا بخش بزرگی 
از مشکالت امروزخراسان جنوبی است؟ این معضل 
متاسفانه آنقدر بزرگ است که با وعده های ترمیم از 
نوع وصله وپینه وبرپایه احتمال واما واگر قابل حل نیست 
عزمی جدی و پوالدین  و قاطعیت وپایمردی نمایندگان 
مردم درمجلس ومسئوالن اجرایی برای دریافت سهم 
خراسان جنوبی از بودجه امکانات و نیرهای سازمانی 
از خراسان رضوی را می طلبد و شایسته است مدیران 
استان در این باره اقدام ونتیجه را به مردم اطالع دهند .

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی

 با اقساط چهار ماهه
خیابان شهید رجایی -   نبش رجایی ۱۵

۰۹۱۵۵۶۱۴۸۸۰

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید 2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: 
دستگردی
دفتر : توحید2۱ ، نبش نبوت 2۱ ، پالک ۱۰۵

 www. iranwash. ir تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

00:15 پرسمان- بازپخش
00:38 آب و رنگ

01:10 مردی میان مردم
01:50 فیلم تلویزیونی اهلل مزار- بازپخش

03:30 مستند ایالم
04:11 اذان صبح به افق بیرجند

04:23 مراسم جمع خوانی قرآن کریم
05:23 سخنرانی

06:00 شادمانه
06:20 روستا

07:00 صبحانه- زنده
08:05 پرسمان

08:24 مجموعه شمعدونی - بازپخش
09:20 علم و زندگی

09:50 سفره قندی- زنده
11:00 خبر استان

11:15 دختری به نام نل
11:50 زکات، برکت زندگی

12:08 شاهدان

12:40 اذان ظهر به افق بیرجند
12:55 روباه و خروس

13:20 شب های زعفرونی - بازپخش 
14:34 فیلم تلویزیونی اولین عکس من

16:00 خبر استان
16:20 بازتاب- بازپخش

16:40 مسابقه فرمانده
17:40 سفره قندی- بازپخش

18:25  ناخونک- بازپخش
19:08 کشمو- بازپخش

19:54  اذان مغرب به افق بیرجند
20:00 خبر استان
20:25 کارستان

21:10  شب های زعفرونی- زنده
22:25 بازتاب

23:00 خبر استان
23:17 مجموعه شمعدونی

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

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه(

بدین وسیله به آقای حلیم رخشانی اصیل فرزند کریم به شماره ملی ۰۶۵۱۳۱۵۷۰۰ ساکن بیرجند،  رجائی ۵، پالک 
۳۱ به عنوان وام گیرنده ابالغ می شود:  بانک کشاورزی شعبه بیرجند مستند به قرارداد شماره ۶۹۲۹۴۴۴۱۷ مورخ ۱۳۸۵/۴/۶ 
راجع به وصول مبلغ ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال طلب خویش بدین شرح: مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال اصل طلب و مبلغ ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
سود متعلقه و مبلغ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ به انضمام روزانه مبلغ ۲۴/۳۰۰ ریال جریمه 
دیرکرد تا روز وصول، تقاضای صدور اجرائیه علیه شما به عنوان گیرنده تسهیالت و همچنین ضامن را نموده که پرونده ای تحت 
شماره بایگانی۹۷۰۱۴۳۳ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است، نظر به اینکه بر طبق گزارش مورخ 
۱۳۹۷/۱۱/۸ مامور ابالغ،  آدرس شما به شرح مندرج در قرارداد شناسایی نگردیده و متعهدله نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما 
نمی باشد،  لذا بنا به تقاضای بانک کشاورزی شعبه بیرجند و به استناد ماده ۱۸- آیین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه صادره 
به شما ابالغ و مستفاد از ماده مذکور، عملیات اجرایی ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ نیز محسوب است علیه 

تاریخ انتشار: 98/5/7شما ادامه خواهد یافت.
غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمي

برابر رای شماره  ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۱۶۷ - ۱۳۹۸/۴/۹ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد علی کارگر فرزند محمد 
حسن به شماره شناسنامه ۴ صادره از قائن به شماره ملی ۰۸۸۹۳۲۷۵۵۶ در ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت۴۷۸۴/۱۱ 
مترمربع قسمتی از پالک ۱۵۹۲ - اصلی )ردیف ۲۷ دفتر توزیع اظهارنامه( واقع در اراضی مهموئی بخش ۱۱ قاینات. خریداری )مع 
الواسطه( از آقای محمد علی کارگر که با توجه به ردیف ۲۷ دفتر توزیع اظهارنامه بیست سهم مشاع از کل ۱۶۸۰ سهم مزرعه و قنات 

مهموئی به نام ایشان ثبت می باشد و در تصرف دارد محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/22  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/5/7
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

به سه نفر راننده پایه یک با مدارک  
کامل جهت پروژه های  راهسازی 
در استان خراسان جنوبی با بیمه

 و حقوق مکفی نیازمندیم.

  09155617215 
0915 665 1861

بال بسم ا... ـُ هر که دارد هوس کرب

میـدان شهـدا، جنـب بانک صادرات، ساختمـان آوا  32224113

ثبت نام کربال )عرفه( زمینی 

تعـداد محـدود
دفتر خدمات مسافرتی، جهانگردی و زیارتی عماد

پیش بینی رئیس  اسبق بانک مرکزی 
درباره کاهش قیمت ارز

بانک  اسبق  کل  رئیس  مظاهری  طهماسب 
مرکزی با بیان این که حذف ارز 4۲00 تومانی 
آزاد  بازار  ارز در  نرخ  نیمایی سبب کاهش  ارز  و 
خواهد شد، گفت: اقدامات بانک مرکزی در جهت 
افزایش ارزش پول ملی زمانی جواب خواهد داد 
که نقدینگی را در حدود 15 درصد کنترل کنیم.

افزایش قیمت محصوالت
 ایران خودرو و ثبات تولیدات سایپا

بازار  از  ایرنا  خبرنگار  میدانی  بررسی  ایرنا- 
خودرو حاکی از افزایش دو تا سه میلیون تومانی 
شنبه  سه  به  نسبت  خودرو  ایران  محصوالت 
قیمت  نسبی  ثبات  و  مرداد(   )اول  گذشته  هفته 

محصوالت سایپا است.

خبر تازه وزیر راه درباره تولید 
مسکن ارزان و باکیفیت

محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی گفت: وقت 
آن رسیده است که از سنتی سازی)بساز و بفروشی( 
در حوزه ساختمان به صنعتی سازی برسیم؛ این امر 
منجر به ساخت مسکن ارزان و با کیفیت می شود.

اسامی متخلفان ارزی اعالم شد؛ 
دستور فوری روحانی به 4 وزیر

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با ارسال 
نامه ای به حسن روحانی، رئیس جمهور، اسامی افراد 
و مجموعه هایی که با تائید دستگاه های دولتی اقدام 
به ثبت سفارش و دریافت ارز 4۲00 تومانی از بانک 
به  را  نظر  مورد  کاالی  هنوز  اما  کرده اند  مرکزی 
کشور وارد نکرده اند را اعالم کرد. همچنین رئیس 
جمهور نیز در پی نوشت این نامه به صراحت خطاب 
به چهار وزیر کابینه خود دستور داده فوراً پاسخ دهند 

که چرا چنین تخلفی رخ داده است؟

طرح جدید مالیاتی؛ اخذ مالیات
 از »مجموع درآمد اشخاص«

طرح  به  اشاره  با  اقتصاد  وزیر  معاون  تسنیم- 
سازمان امور مالیاتی برای ایجاد یک پایه مالیاتی 
جدید گفت: سازمان امور مالیاتی طرح مالیات بر 
که  کند  می  پیگیری  را  اشخاص  درآمد  مجموع 
در  تحول  یک  شاهد  طرح  این  تهیه  صورت  در 
حوزه مالیات خواهیم بود. دهقان ادامه داد: در طرح 
سازمان امور مالیاتی نوعی تجمیع در فعالیت هایی 
که در آن یک شخص باید مالیات پرداخت کند 
ایجاد می شود و کل درآمد یک شخص مشمول 
و  نمودن  عملیاتی  همچنین  شد.  خواهد  مالیات 
بر خانه های  مالیات  درباره  قانون موجود  اجرای 
خالی نیز توسط این سازمان در حال پیگیری است.

12مرداد روز بدون طالق اعالم شد

برنا- 1۲ مرداد 98 مصادف با سالروز ازدواج مقدس 
حضرت امیرالمومنین علی )ع( و حضرت فاطمه زهرا 

)س( هیچ طالقی در کشور ثبت نمی شود.

واکنش وزیر کار درباره نامه 
ارزی همتی به رئیس جمهور

درباره  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  ایسنا-وزیر 
پاسخگویی  برای  بانک مرکزی  رئیس کل  نامه 
قبال  در  ارزی  تعهدات  ایفای  عدم  در خصوص 
واردات کاال، ضمن اظهار بی اطالعی از این نامه 
نامه  از آن که  ندیده و پس  را هنوز  نامه  گفت: 
را دید می تواند درباره آن پاسخ بدهد. در همین 
باره  این  در  کار  وزارت  در  آگاه  منبع  راستا یک 
موضوع  این  که  می دانم  بعید  گفت:  ایسنا،  به 
حوزه  به  نامه  این  داد  احتمال  باشد.وی  جدید 
هلدینگ ها، شرکت ها و صندوق های تابعه مرتبط 

باشد.

قبوض کاغذی 36 میلیون 
مشترک برق حذف می شود

فارس- مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان 
توانیر با تاکید بر اینکه صدور قبوض کاغذی برای 
36 میلیون مشترک برق کشور از مهرماه متوقف 
 80 حدود  همراه  تلفن  شماره  گفت:  شد،  خواهد 
پیامکی  ارسال قبوض  برای  درصد مشترک برق 
گفت:  وی  است.  شده  جمع آوری  دیجیتال  و 
کامال  برنامه  این  استان کشور  دو  در  اکنون  هم 
قبوض  تنها  مناطق  این  در  و  شده  پیاده سازی 

الکترونیک صادر می شود.

تیپ ماها و کلیت نظام موافق 
استعفای آقای روحانی نیست

 باهنر در پاسخ به سوال »آقای روحانی استعفا می دهند 
یعنی اولین رئیس جمهوری خواهد بود که استعفا 
داده است« گفت: نه، حتما نمی دهد. تیپ ماها هم 
اصال موافق استعفای ایشان نیستیم و کلیت نظام 
هم موافق این کار نیست. باالخره رئیس جمهور 
آمده تا پایان دوره باید کار را جلو ببرد. آقای روحانی 

دارد در چارچوب نظام کار می کند.

 اصالح طلبان در سال 92 و 96 
مصلحت نظام را در نظر گرفتند

و  طلب  اصالح  سیاسی  فعال  امام،  محمدجواد 
سال  در  »هم  است:  گفته  باران  بنیاد  مدیرعامل 
9۲ و هم در سال 96 اصالح طلب ها در شرایطی 
پشت روحانی درآمدند که امکان معرفی یک چهره 
تنها  حسن  روحانی  واقع   در  و  نبود  اصالح طلب 

کاندیدای ممکن ما بود«.

روایت تایید نشده از نامه ظریف 
به رهبری درباره »گاندو«

محمد مهاجری در کانال تلگرامی خود نوشت: گفته 
می شود اخیرا و به دنبال پخش سریال “ گاندو” ، 
محمدجواد ظریف در نامه ای به رهبر معظم انقالب از 
موج توهین ها و تهمت ها گالیه کرده و نوشته است 
 حتی اگر بخشی از این حجم تخریب درست باشد ،
ادامه خدمت وی در سمت وزارت امور خارجه شرعا 
 جایز نیست. شنیده شده است حضرت آیت ا... خامنه ای 
در پاسخ ظریف فرموده اند: “من مطلقا راضی نیستم 

که به شما کمترین اهانتی بشود”.

“آشنا” جزئیات پیام روحانی
 به مکرون را افشا کرد

مشاور رئیس جمهور گفت: در پیام های روحانی 
به مکرون و دیگران مشخص شده که ایران به 

هیچ وجه از عملکرد اروپا راضی نیست.

پاسخ ایران به درخواست پمپئو
 برای مصاحبه با خبرنگاران ایرانی

ربیعی سخنگوی دولت با اشاره به سفرهای اخیر 
وزیر خارجه کشورمان گفت: سفر به 6 کشور صورت 
گرفت و باید گفت خوشبختاته گفتگوی ظریف با 
 رسانه ها، پمپئو را به آن وا داشت که با ما گفتگو کند ، 
ما هم می گوییم ایشان می تواند با خبرنگار ما خانم 

مرضیه هاشمی گفتگو کند.

آخرین وضعیت سود سهام عدالت

مهر- مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با تشریح آخرین وضعیت سود سهام عدالت سال مالی 9۷ گفت: 5 میلیون مشمول 
سهام عدالت که در قید حیات هستند هنوز شماره شبای بانکی خود را اعالم نکرده اند. سبحانی درخصوص میزان سود سهام عدالت 
9۷گفت: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته می توان گفت که سود سهام عدالت سال مالی 9۷ از سال های 95 و 96 بیشتر خواهد بود.

مهارت آموزی یک ضرورت در زندگی است

کاری - مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی روز گذشته  در مراسم 
گرامیداشت هفته ملی مهارت اظهار کرد: یکی از مهم ترین رسالت های فنی و حرفه ای 
در استان، مهارت آموزی برای تمام افراد فاقد شغل است. حسین خوشایند با بیان اینکه 
زندانیان، روستاییان، عشایر، دانش آموزان، دانشجویان و سربازان و اتباع خارجه از جمله 
جامعه هدف فنی و حرفه ای هستند، افزود: 95 درصد فضای آموزشی در استان مهیا است 
و سه برابر میانگین کشوری در استان خراسان جنوبی فضای آموزشی وجود دارد و بالغ بر 
300 نفر نیروی انسانی در عرصه مهارت آموزی تالش می کنند.  مدیرکل آموزش فنی 
و حرفه ای خراسان جنوبی با بیان اینکه دولت فرصت خوبی برای مهارت آموزی فراهم 
کرده است، افزود: سال گذشته ۲۲ هزار و ۲11 نفر در بخش دولتی و حدود ۷ هزار و 800 

نفر در بخش خصوصی از ظرفیت آموزش های فنی و حرفه ای استفاده کردند.
31 هزار نفر سال گذشته از ظرفیت فنی و حرفه ای استفاده کردند

خوشایند با بیان اینکه در مجموع 31 هزار نفر از ظرفیت فنی و حرفه ای استان سال 
گذشته استفاده کردند تاکید کرد: در حوزه مهارت آموزی محیط واقعی کار نیز سال 
گذشته 69۲ نفر از بنگاه های اقتصادی و اصناف آموزش دیدند و پیش بینی شده امسال 
یک هزار و 400 نفر در محیط واقعی کار آموزش های الزم را فرا بگیرند. وی ادامه داد: 
خدمات آموزشی فنی و حرفه ای در دو بخش دولتی و خصوصی ارائه می شود و تمام ارائه 
خدمات در  بخش دولتی رایگان است. خوشایند اظهار کرد: هر چند سال گذشته از منابع 
مختلف کمک هایی برای فنی و حرفه ای استان گرفته شده اما همچنان نیاز به بروزرسانی 
تجهیزات فنی و حرفه ای وجود دارد. وی افزود: امسال مهارت آموزی در محیط واقعی 
کار، آموزش دوگانه، آموزش های تلفیقی و ایجاد مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی 

دانشجویان در دانشگاه ها را دنبال می کنیم.
2 درصد نیروهای فنی  و حرفه ای کشور در استان است

وی  خاطرنشان کرد: ۲ درصد نیروهای فنی و حرفه ای کشور در استان است و فنی و 
حرفه ای جزو محدود سازمان هایی بوده که چارت سازمانی آن تکمیل است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی گفت: سرانه آموزش فنی و حرفه ای 
از سال 9۲ تاکنون ارتقا پیدا کرده و امروز سرانه آموزش فنی و حرفه ای به 3 میلیون و 

600 نفر رسیده است. خوشایند با بیان اینکه میانگین آموزش مهارت دولتی در کشور 1.8 
ساعت است اما در استان خراسان جنوبی 4.۷ ساعت است، افزود: در کشور 30 درصد 
مهارت های آموزشی دولتی است ولی در استان این مهارت ها به ۷0 درصد رسیده است.

آگاهی و مهارت های عمومی در ارتقای جامعه موثر است
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی هم در این  مراسم اظهار 
کرد: عاملی که در تمام برنامه ها می تواند تاثیرگذار باشد نوع نگاه جامعه هدف به آن برنامه 
 ها است و یا برنامه ریزان و مجریان برنامه این نگاه را در جامعه هدف توانستند ایجاد کنند.

محمد حسینی خطاب به کارکنان فنی و حرفه ای استان گفت: کار شما فراتر از ایجاد 
زمینه شغلی خوب برای جوانان است و شما برای خوب زندگی کردن این آموزش ها را 

ارائه می دهید و برای اینکه جامعه راحت زندگی کند، کار می کنید.
وی افزود: امروز در بسیاری از بخش ها آگاهی و مهارت های عمومی در ارتقای جامعه 
موثر است و آموزش ساده عمومی می تواند کمک کننده جوانان باشد و آن ها را وارد بازار 
کار کند.حسینی تصریح کرد: افرادی که در فنی و حرفه ای فعالیت دارند برای ارتقای 
سطح زندگی و راحت زندگی کردن مردم تالش می کنند و داشتن مهارت و ارتقای 
سطح  زندگی در جامعه یک واقعیت است. وی ادامه داد: نگاه به مهارت آموزی با فرهنگ 
سازی در جامعه ایجاد شود و متاسفانه امروز در کشور نوعی از رفتارهای جزیره ای درون 

سازمانی وجود دارد که بسیاری از هزینه ها را هدر می دهد.
مهارت آموزی یک ضرورت در زندگی است

 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: یک 
 اطالعات عمومی و آموزش های عمومی برای تمام اقشار جامعه الزم است و اگر نگاه ها

 در جامعه به سمت این باشد که مهارت آموزی یک ضرورت در زندگی است بسیاری 
از مشکالت حل می شود.

حسینی اظهار کرد: ما از برنامه ای که باید از 30 سال قبل تعریف می کردیم عقب هستیم  
 و امروز نیز جامعه هر روز با نیازهای جدیدی مواجه است که باید به این نیازها پرداخته شود.

  وی افزود: کارهای فنی و حرفه ای تاثیرگذاری بسیاری در جامعه دارد و آثار آموزش های 
فنی و حرفه ای را باید جامعه داشته باشد و به مهارت بیش از این پرداخته شود.

عکس : اسالمی

در مراسم گرامیداشت هفته ملی مهارت عنوان شد: 
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تشییع پیکر مادر شهید مسعود خزاعی اسفزار در بیرجند

صدا وسیما- پیکر مادر شهید شهید مسعود خزاعی صبح دیروز با حضور جمعی از مردم شهید پرور بیرجند تشییع 
و برای خاکسپاری به روستای اسفزار منتقل شد. مرحومه طوبی خزاعی در 93 سالگی به علت کهولت سن 
دیروز مفتخر به حضور مردی در محله خودمان بودیم که درگذشت. شهید مسعود خزاعی اسفزار سال 64 در 20 سالگی در عملیات والفجر 8 به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

مطمئنیم تاکنون کمتر مسئولی حتی با ماشین خود به این 
محالت آمده باشد چه برسد که پیاده در کوچه ها قدم بزند 
و پای درددل و درخواست های مردم بنشیند و با جان و 
دل گوش دهد. دعای خیر مردم محروم شمال شهر بدرقه 

راهت محمد صادق معتمدیان
ارسالی به تلگرام آوا
آقای استاندارچه کار پسندیده ای کردید و خودتان از نزدیک 
به محالت شهر بیرجند سر می زنید انشاا... به زودی ما 
نیز میزبان شما در محله خیرآباد باشیم و درخواست های 

خودمان را به شما منتقل کنیم.
ارسالی به تلگرام آوا 
شورای  مصوبات  اومده   ... شهرداری  سالم  عرض  با 
ترافیک شهرستان رو اجرا کنه، یه شبه کلی سرعت 
گیرغیر استاندارد زدن بدون نصب تابلو و عالئم که فقط 
جلوبندی ماشین ها رو داغون می کنه. نباید بر نحوه 
اجرای مصوبات نظارت داشت که شهرداری هر طوری 

سرعت گیر ها رو نصب نکنه؟
915...995
با سالم لطفا  فضای سبز شهرک امام علی رو آبیاری کنید. 
حتما این کار وظیفه یک نهاد تعریف شده اگه به فکر کسی 

نرسیده االن به داد درختها برسید .
915...929
سالم مسئول روشنایی معابر و بلوارهای شهر بیرجند 
لطفا در خصوص روشنایی بلوار زکریای رازی روبروی 
بیمارستان ولی عصر درست عمل کنید، خیلی تاریکه و 
شب آدم می ترسه از اونجا رد بشه چه برسه بیمار هم 

باشی دلگیره، لطفا اقدام کنید. 
915...147

با سالم خدمت استاندار سخت کوش و جهادی،کاش 
بطوردوره ای میزخدمت واین ایده بی نظیر رودرمساجد 
محل برگزار می کردین، ما جمع بسیار زیادی ازساکنان 
استان  ازحضورمدیران  سالهاست  )سراب(  حاشیه شهر 
هیچ بهره ای نبرده و حتی شهرداری سالهاست مشکل 
صدور جواز برای فرزندان ما را در اراضی پدری خودمان 
حل نکرده،چشم  امید ما به همت شما و دیدگاه مردمی 
تان، برای بازکردن این گره بزرگ  ازسر راه ساکنان  است.
915...268

پالک  تعویض  پرسنل  از  عزیزخواستم  آوای  سالم 
بابت تسریع در امورات و برخورد شایسته شون تشکر 

و قدردانی کنم. واقعا دست مریزاد.
915...358

تکدی گری در پارک توحید لذت تفریح و گذراندن وقت 
شبانه را از مردم سلب نموده و می طلبد ارگانهای مربوطه 

در این خصوص تدابیری بیاندیشند.
915...212

و  آب  به  که  دارم  ازشما  خواهشی  زحمتکش  استاندار 
فاضالب روستایی تذکر بدهید. منبع های آب روستاها 
راکنترل کنندکه سرریز نشود و نشتی مسیر لوله های اصلی 
روستاها را قسمتهایی که ازمسیر شنی می گذرد آب به 
پایین می رود مشخص نمی شود لوله ها نشتی دارد راکنترل 
کنند با این کار مشکل آب روستاها برطرف می شود.
915...068
رو  مهرشهر  فاطمیه  8،  کوچه   سالم  جناب  شهردار ، 
زیر سازی کردین گذاشتین به امان خدا پس کی تموم 

میشه آسفالت  این کوچه؟
915...795

فشار آب درمنطقه بلوار جماران خیابانهای سپهر وعبدالعلی 
بیرجندی خیلی کم است و باعث بوجود آمدن مشکالتی 

برای مردم شده لطفا اداره آب وفاضالب پیگیری کند.
915...357

 این وضع  پارک بانوان بیرجند، واقعا جای تأسف داره که 
اصال رسیدگی نمیشه. از مسئوالن محترم خواهشمندیم 

بازدیدی داشته باشند، انگار وارد کویر شدیم.
ارسالی به تلگرام آوا

پاسخ مسئوالن به پیام شما

بهروزی فر-اشک در چشمانش حلقه زد، عزمش را 
جزم کرده بود تا با عصاهای زیر بغل، لنگان لنگان 
خودش را به مسجد برساند، شاید فرصتی برای درد 
دل و عرض حال بیابد... حاال اما! همه خواسته اش را 

در منزل می گرفت.

 بازدید از محالت کم  برخوردار
 شهر بیرجند، طی چهار هفته

عقربه های ساعت به وقت تعیین شده رسیده، 17 
و 40 دقیقه، برخی از مدیران استانی در محل قرار 
)ورودی استانداری(حضور یافتند، مقصد محالت کم 

برخوردار شمال شهر بیرجند بوداست. 
بنا به قرار قبلی، پیش بینی ها برای یازدهمین سفر 
شهرستانی استاندار رقم خورد، مقصد؛ مرکز استان، 
می  تدبیری  اما  منطقه  مشکالت  عمق  و  وسعت 
خواست... چاره این شد که برای بازدید از تمام شهر، 
منطقه بندی خاصی انجام گیرد، به گفته آقای معتمدیان؛ 
“طبق تقسیم بندی انجام  شده بازدید از محالت کم 
 برخوردار شهر بیرجند، طی چهار هفته انجام خواهد شد، 
آن گاه برای حضور در روستاهای اطراف شهر هم برنامه 
ریزی های الزم  انجام خواهد گرفت”. به گفته ناصری 
فرماندار، بازدید نخست با محوریت محله های کارگران، 
جوادیه و بلوار شعبانیه، بازدید دوم از  محدوده خیابان 17 
شهریور، بافت تاریخی، بازار و اراضی پادگان و منتهی به 
صیاد شیرازی، بازدید سوم از منطقه مهرشهر و در نهایت 
بازدید چهارم از محدوده محله موسی بن جعفر)ع(، 
خیرآباد، انقالب و بافت فرزان انجام خواهد شد.در ادامه 
بازدیدهای روستایی در قالب دهستان ها پیش بینی شده 
که البته بخش هایی از آن اواخر سال گذشته رقم خورد. 
بعد از اتمام محالت کم برخوردار بیرجند، بازدید مناطق 
جنوب شهر و محالت برخوردار نیز در دستور کار استاندار  
خواهد بود. بنا به این تصمیم، بازدید نخست استاندار و 
هیئت همراه با محوریت محله های کارگران، جوادیه و 
شعبانیه انجام شد. مدیرانی که بنا بود از روند اجرای پروژه 
های در حال ساخت شان در شمال شهر در محضر 
دیگران  و  آمدند  استانداری  به  بردارند،  پرده  استاندار 
بنا به برنامه های از پیش تعیین شده به مسجد امام 
هادی)ع( رفتند. خودروهای حامل مدیران، خیابان های 
شهر را پشت سر گذاشتند و به بلوار پیامبر اعظم)ص(  
وارد شدند تا ترافیک شهر، مانع حضور به موقع شان 
نشود. گذر پیامبر اعظم)ص( همه را به سمت بلوار الهیه 
رهنمون شد. اولین پروژه، “هنرستان زنده یاد هدایت ا... 
موسوی” است که اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس پیمانکار طرف قراردادش را مکلف کرده، این 
فضای آموزشی را برای بهره برداری در مهر مهیا سازد.

کمی آن سوتر فضای در دست ساخت نهاد کتابخانه 
های عمومی استان در جوار مسجد صاحب الزمان)عج( 
میزبان این حضور است که به زودی به عنوان” کتابخانه 
ای مجهز و در خور “، به مردم منطقه هدیه خواهد شد. 
آن گاه خودروها، معابر کم عرض بلوار شعبانیه را پشت 
سر گذاشتند تا با گذر از محالت شلوغ این منطقه، خود 
را به” پایگاه سالمت شهری شهید رامین عبقری” 
برسانند که به همت خانواده شهید و نیک اندیشان 
مجمع خیرین سالمت، به زودی نیازهای بهداشتی و 
درمانی مردم را برطرف خواهدکرد.چهار راه شهید رجایی 
با ترافیک سنگین و همیشگی اش، گذر بعدی است 
تا با نمایش جریان زندگی در این محله کم برخوردار 

اما باصفا، مهمانان را از مسیر خیابان نرجس غربی به 
مکان “کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره 
2 بیرجند” برساند، این کانون، سالهاست به کودکان 
و نوجوانان عالقمند به کتابخوانی و کارهای هنری 
خدمات می دهد، پروژه ای تقریباً پا به سن گذاشته! 
هدف از حضور اما ، یک پیشنهاد است، فرماندار می 
گوید: “اگر برنامه ریزی درستی بشود، می توان با کمک 
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان این 
فضا را توسعه داد و به همت نهاد کتابخانه های عمومی 

هم کتابخانه ای مجهز را برای مردم مهیا نمود.”.... به 
پیشنهاد استاندار، این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد 

لذا می بایست در کمیته فنی استان مطرح گردد.

 حضور در میز خدمِت خیابان دولت !

خیابان  خدمت  میز  در  حضور  نهایی،  هدف  و 
پیشینه  همه  با  )ع(  هادی  امام  مسجد  دولت!... 
پردغدغه اش -از جانمایی تا اینجای احداث بنا- 
مملو از جمعیت است، دورتا دور صحن داخلی را 
میز چیده اند، سکان مدیریت هر میز هم- بنا به 
اختیار  در  پشت سر-  دیوار  بر  نصب شده  نوشته 
است.  حوزه  یک  کارشناسان  و  معاونان  مدیران، 
میز کمیته امداد حضرت امام خمینی)ره( اینجا هم 

مشتری های زیادی دارد.
 رتبه بعدی در زمینه پذیرش مشتری، به میز بازرسی 
استانداری اختصاص دارد، گویا آن ها که از همه جا 
مانده اند، چاره را در درد دل با کارشناسان این میز می 
دانند، هر چند هر حوزه بنا به نوع خدمت و وظیفه ای 
که دارد، حجم مخاطبان متفاوت است، مدیران همه 
دستگاه ها اما با چهره هایی گشاده، میزبان درخواست 
های مردمند. همه موارد ارجاعی می بایست در فرم 
شناخت  هدف  با  نه  شوند،  ضبط  و  ثبت  هایی 
متقاضی، که به علت داشتن آماری متقن از وعده 
های مدیران و از آن چه باید در دستور کارشان قرار 
گیرد برای پاسخ به خواسته های شخصی و عمومی 

در راستای رفع کاستی های منطقه.

 استاندار! پیاده! دوشادوش
 مدیران ارشد!

استاندار، بعد از توقفی کوتاه و رصد  اوضاع و عرض 
خداقوت به مدیران، مسجد را به قصد بازدید محله 
ترک می کند. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری،مدیرکل راه و شهرسازی، فرماندار، شهردار 

و جمعی از مدیران، او را همراهی می کنند. 
گلزار شهدای گمنام اولین قرار حضور است، گلزاری 
غریب که خیلی هدفمند برای بازدید انتخاب شده، 
ذکر فاتحه و یادی از سرداران بی نشان آزادی میهن، 
شاید فرصتی باشد برای اندیشیدن به فضایی که نیاز 
به بهسازی دارد.تعجب را می شود در چشم های مردم 
دید. استاندار! پیاده! دوشادوش مدیران ارشد، پیاده روهای 
خاکی را پشت سر می گذارند، به کسبه خداقوت می 
گویند و از حال و روز کاسبی شان می پرسند، با مردم 
همکالم می شوند و درد دل های شان را می شنوند. 
آن یکی از سندهای مالکیتی می گوید که سالهاست 
وجود ندارند و امکان دریافت خدمات زیربنایی-آب و 
برق و گاز- را از مردم گرفته اند و شهرداری در زمینه 
رفع این مشکل هیچ گامی برنمی دارد، دیگری از زاویه 
ایجاد شده در محل اتصال دو بخش خیابان دولت می 
گوید که دستمایه تصادف های زیادی شده اما مدیران 
شهری بر آن چشم پوشیده اند، آن یکی استاندار و هیئت 
همراهش را به دنبال خود می برد تا از خانه نیمه سازش 
بدانند و احوال شوی بیمارش را بجویند بلکه گرهی از 
کارشان بگشایند، دیگری از منابع طبیعی گالیه می کند 
که زمین های کشاورزی روستایش را ملی اعالم کرده، 
و آن جوان متأهل هم جویای کار است و می گوید 

سفارشم را بکنید تا در جایی مشغول شوم.

استانداربا پای خود آمد
با  پیرمرد  مسجد...  غربی  ضلع  کوچه  باالخره  و   

عصاهای زیر بغلش از خانه خارج می شود... جمعیت 
که در حال طی طریقند، مقابلش می ایستند تا لحظه 
ای به حرف هایش دل بدهند.پیرمرد و همسرش، بعد 
از سال ها راهی زیارت می شوند تا با اندوخته سال ها 
قناعت شان، کربالیی شوند. گرمای تیر هم اما مانع 
رفتن این عاشقان بیقرار نمی شود، همه چیز به خوبی 
پیش می رود تا این که در آخرین روز سفر، پیرمرد 

روی پله سر می خورد و پایش می شکند.
 بناچار در بیمارستان ایالم بستری می شود و پایش 

را عمل می کنند. حاال یک سال است، چون هزینه 
فیزیوتراپی و ادامه درمانش را ندارد، عصاهای زیر بغل، 
رفیق راهش شده اند تا او را لنگان لنگان از فراز و نشیب 
های فراوان زندگی گذر دهند.چراغ خانه اش خاموش 
است، تنها همدمش همسری است که 35 سال است 
امید به داشتن فرزندی سالم و صالح، چشمانش را کم 
سو کرده، او پرستار کودک است؛” آخر خیابان معلم، بچه 
یک خانم معلم را نگه می دارم، ماهی سیصد تومان 
دستمزد دارم که صد تومانش کرایه راه  می شود، با 
دویست تومان دیگر باید زندگی را بگذرانم”.  دیسک 
گردنش را دکتر قائمی عمل کرده با تأکید بر این که 
حتی دو کیلو بار هم برندارد اما بار سنگین زندگی، هزینه 
های درمان همسر و خریدهایی که ناچار است انجام 
دهد، عصب های دستش را درگیر کرده و او گاه قادر به 

انجام کارهای روزمره خود هم نیست.
پیرمرد آسم هم دارد، تجویز پزشک 15 ساعت در شبانه 
روز، استفاده از کپسول اکسیژن است اما؛” به دکتر گفتم، 
بضاعت مان اجازه نمی دهد، روزی 15 ساعت کپسول 
اکسیژن روشن باشد، گفته روزی حداقل 2 ساعت را باید 
اکسیژن بگیرد، االن برای روزی دو ساعت، هفته ای 
50 هزار تومان هزینه پرکردن کپسولش می شود.... فقط 
همین  که نیست، دکتر می گوید قلبش نیاز به عمل دارد 
اما چون  بزرگ شده و با ریه ها درگیر است نمی تواند 
عملش کنند”.می پرسند؛ “مددجویید؟” دو نفری جواب 
می دهند؛” نه”. زن می گوید:” سالها بیمه قالیبافی بود، 
اما به خاطر آسم نتوانست ببافد به همین خاطر نانوای 

محل لطف کرد و بیمه اش کرد، مشکالت مان که 
زیاد شد به کمیته امداد رفتیم و کلی هم پیگیری کردیم 
اما نشد، گفتند چون بیمه ای نمی توانی تحت پوشش 
باشی”.صدای غمبارش در نوای خوش اذان گم می 
شود اما التماس دعاهایش را نمی توان نشنیده گرفت، 
درد دارد، قصد کرده بود لنگان لنگان بیاید مسجد و از 
نزدیک با استاندار درد دل کند، حاال اما استاندار با پای 
خود آمده بود و همین جا جلوی خانه... دعا می کرد، به 
جان همه آنها که باعث و بانی خیر شده بودند تا استاندار 

به این محله بیاید و درد دل های شان را بشنود.

وعده رختی نو برای تن
 فرسوده محالت شمال شهر

نماز جماعت که اقامه شد، بنا به برنامه ریزی هیئت 
از  نمایندگی  به  نفر  معتمدان محالت هدف، سه 
اهالی جوادیه، شعبانیه و کارگران از مشکالت این 
سه منطقه گفتند.تفاوت فاحش دو منطقه شمال 
درمانی  مرکز  و  بیمارستان  نبود  شهر،  جنوب  و 
بلوار  اتصال  اندک،  آموزشی  فضاهای  مناسب، 
سالن  کتابخانه،  شهر،  شمال  به  شیرازی  صیاد 
نامناسب،  پیاده روهای  ورزشی،سندهای مالکیت، 
مشکالت سه راهی حادثه ساز بلوار مسافر، درمانگاه 
تأمین اجتماعی، احداث زیر گذر پلیس راه به مهر 
رجایی،  و  مسافر، شعبانیه  بلوارهای  ازدحام  شهر، 
نبود شعبه بانکی و .. .مشکالتی بود که این سه 
نماینده مطرح کردند.اگر چه مشکالت منطقه چند 
روز قبل با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی و 
کارشناسان این معاونت کاماًل احصا شده و نماینده 
اند  های مردم هم به طور کامل از مسایل گفته 
افتاده  از قلم  تا موارد  از مردم هم دعوت شد  اما 
را یادآوری کنند.  و باالخره نوبت به پاسخگویی 
پزشکی،  علوم  دانشگاه  رییس  دهقانی  رسید. 
جعفری مدیر کل راه و شهرسازی،سرپرست مدیر 
جاوید  و  فرماندار  ناصری  جوانان،  و  ورزش  کل 

پاسخ گفتند  را  از مشکالت  شهردار بخش هایی 
و وعده هایی دادند. عقربه های ساعت 22 و 15 
برای جمع  معتمدیان  که  داد  نشان می  را  دقیقه 
به  گرفت.  قرار  تریبون  پشت  موارد،  همه  بندی 
اما  گفته همکارانش روز سخت و پرکاری داشته 
جدی  عزم  از  او  ندارد،  چهره  بر  را  خستگی  آثار 
مدیران استان برای رفع عقب ماندگی های شمال 
شهر می گوید و قول می دهد، از تمام ظرفیت ها 
برای بهبود اوضاع  و جبران عقب ماندگی های 

چهل ساله استفاده کند.
امروز،  و  قبلی  سرزده  های  بازدید  در  که  استاندار 
فاصله امکانات شمال و جنوب شهر ونابرخورداری 
از امکانات بهداشتی و درمانی، کمبود سرانه آموزشی، 
اماکن  کمبود فضای سبز، مبلمان شهری، کمبود 
رفاهی تفریحی، بازار و بازارچه متناسب با نیاز مردم 
منطقه را کاماًل درک کرده از برنامه هایی می گوید 
که طی چند فاز اجرایی قرار است رخت نویی بر تن 
این سه محله کند . فاز اول کار، اجرای طرح توسعه 
شمال شهر در سه محله کارگران، رجائی و شعبانیه 
است و در همین راستا هم برای تکمیل پروژه های 
نیمه تمام، جذب اعتبارات استانی و ملی در دستور کار 
می باشد، و عالوه بر این تالش می شود از ظرفیت 
آستان قدس رضوی، بنیاد برکت و بنیاد مستضعفان 

در اجرای پروژه های عمرانی منطقه  استفاده شود.

پروژه هایی که به همین زودی
 افتتاح می شوند

که  شهری  فاضالب  پروژه  به  اشاره  با  استاندار  
در  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیریت  تحت 
برای  نیاز  مورد  آب  تأمین  وعده  اجراست،  دست 
این  تا  داد  مردم  به  را  منطقه  سبز  فضای  توسعه 
مانع از پیش پای شهرداری برداشته شود.در همین 
زمینه ساخت مخزن 2 هزار متر مکعبی و اصالح و 
بازسازی 23 کیلومتر از شبکه آب شرب منطقه هم 
که صرفه جویی 92 هزار مترمکعبی آب را به همراه 
خواهد داشت، از دیگر برنامه های در دست اقدام بود 
که عنوان شد.معتمدیان از بازدید عصر خود از محل 
هنرستان 15 کالسه واقع در خیابان الهیه گفت که 
مهر امسال به بهره برداری می رسد و در راستای 
جبران کمبود فضاهای آموزشی منطقه، مدرسه 12 
کالسه واقع در 25 هکتاری باقریه و دبستان امام 
حسن مجتبی)ع( هم از دیگر پروژه هاست که تا 

پایان سال99 به بهره برداری خواهد رسید.
کلنگ زنی مرکز فرهنگی هنری در خیابان کارگران 
و پایگاه خدمات اجتماعی در هفته دولت برای بهره 
برداری در سال 99، احداث 80 واحد مسکونی ویژه 
کوتاه  سقف  ورزشی  سالن  یک  محرومین،احداث 
بعد از تخصیص زمین مورد نیاز، تخصیص اعتبار 
برای ساخت یادمان شهدای گمنام پارک شعبانیه 
و بهره برداری آن در سال جاری، تخصیص اعتبار 
به پارک محله خیابان الهیه و بهره برداری آن در 
سال جاری، احداث چهار پایگاه بهداشتی در شمال 
شهر که پایگاه شعبانیه تا هفته دولت به بهره برداری 
می رسد، ایجاد یک باب کتابخانه در خیابان نرجس 
ظرف  یک سال،رفع مشکالت تأمین برق محله 
کارگران و شعبانیه، رایزنی با بانک های دولتی و 
و  شهر،  شمال  در  شعبه  احداث  جهت  خصوصی 
باالخره پیگیری رفع موانع احداث درمانگاه تأمین 
اجتماعی و کمک به بنای بیمارستان مهر شهر از 
دیگر وعده های استاندار در شمال شهر بود.استاندار 
عالوه بر این ها، برای تعیین تکلیف اسناد مالکیت 
منازل، رفع منطقه از بن بست و اتصال آن به مناطق 
جنوبی شهر و انتقال صنوف آالینده در کمیته های 
روز   45 ظرف  نهایی  نظر  اعالم  و  مربوطه  فنی 
آینده هم به مردم وعده داد و در نهایت به مدیران 
دستگاه های اجرایی که در منطقه شمال شهر زمین 
دریافت کرده اند اما سالهاست برای احداث بنا بر 
روی آنها تعلل می کنند و این اراضی رها شده برای 
مردم منطقه مشکالت عدیده ای به همراه داشته، 
ضرباالجلی اعالم و گفت: این اراضی و حتی زمین 
های خالی در اختیار اوقاف، بنیاد مستضعفان، بنیاد 
شهید و... چهره زشتی به شهر داده و از طرفی ما 
برای تأمین خواسته های مردم و جبران کمبودهای 
آموزشی، رفاهی و تفریحی، بهداشتی و .... با مشکل 
کمبود زمین مواجهیم به نحوی که برخی از پروژه ها 
حتی تأمین اعتبار هم می شوند ولی به دلیل نداشتن 
زمین مورد نیاز بال تکلیف می مانند، لذا مدیران می 
بایستی برای تعیین تکلیف این اراضی اقدام نمایند 
در غیر ان اگر این موضوع دوستانه حل نشود ناچاریم 

از روش های دیگری استفاده نماییم.
حرف ها و وعده های دلنشین استاندار، گل لبخند را بر 
لبان اهالی که تا ساعت 23 در مسجد حضور داشتند 
تا از برنامه های مدیران برای رفع کاستی های محله 
شان بشنوند، نشاند.معتمدیان، حرف هایش تمام شد 
اما آن ها که تا پاسی از شب مانده بودند دورش حلقه 
زدند تا باز هم از ناگفته ها بگویند و از ناشنیده ها جویا 
شوند. دیدار چهره به چهره مردم با استاندار مدت ها 
ادامه یافت و استاندار حتی در حال ترک محل هم با 

گشاده رویی پاسخگوی درخواست ها بود.
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روایت خدمت

درد دل های 5 ساعته مردم شمال شهر بیرجند  با مسئوالن

استاندار عابر پیاده خیابان “دولت”

جوابیه های شهرداری بیرجند

*احترما جوابیه مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
98/4/10 بنا بر اعالم مسئول حفاری های شهرداری در 
خصوص چاله کنی برای آب و گاز در خیابان های شعبانیه 
و دور میدان ولی عصر غفاری به استحضار می رساند، 
خیابان شعبانیه چهارسال پیش آسفالت گردیده و میدان ولی 
عصر از شهرداری مجوز گرفته نشده و بدون هماهنگی کند 

شده و کار در روزهای تعطیل انجام شده است. 
*احترما جوابیه مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
98/4/5 بنا بر اعالم سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری در خصوص نظارت بر پارکینگ به استحضار 
می رساند با عنایت به مصوب شوای محترم اسالمی 
شهر در خصوص واگذاری مکان های پارک خودرو به 
متقاضیان دائمی پارکینگ به صورت اشتراک ماهیانه، 
 پیمانکار پارکینگ می تواند پس از اخذ مجوز از سازمان و 
پرداخت هزینه مصوب، قسمتی از فضای پارک مستقر در 

پارکینگ را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
*احترما جوابیه مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
و  عمرانی، حمل  امور  معاون  اعالم  بر  بنا   98/4/16
نقل و ترافیک شهرداری  در خصوص روکش آسفالت 
خیابان مطهری به استحضار می رساند  در دستور کار 

روکش آسفالت قرار دارد.
*احترما جوابیه مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
98/4/4 بنا بر اعالم منطقه شهرداری در خصوص اجرای 
پروژه های عمرانی به استحضار می رساند پروژه های 
عمرانی کما فی السابق در سطح شهر در حال اجرا می باشند. 
*احترما جوابیه مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
98/4/22 بنا بر اعالم سازمان عمران و بازآفرینی شهری 
شهرداری در خصوص روکش آسفالت گودبرداری وسط 
میدان غفاری به استحضار می رساند مورد مطرح شده در 

مورخ 98/4/20 انجام گردیده است.



موفقیت و انرژی

چه می خواهید؟

منبع انبوه را بشناسیم

با خود بیندیشید که قرار نیست در زندگی همیشه 
موضوعات ناراحت کننده پیش بیاید و اگر مشکالت 
وجود نداشتند، زندگی مانند یک جاده صاف و مستقیم، 
کلی  به طور  و  بلندی  و  پستی  و  دره  و  تپه  بدون 
کسل کننده بود. در واقع تپه ها و دره ها، جاده زندگی 
را جذاب و هیجان انگیزتر می کنند. اگر به هدف تان 
نرسیده اید، به این معنا نیست که آن هدف دست نیافتنی 
است. آن را حفظ کنید و برای رسیدن به هدف، در 
برنامه تان تغییرات کوچکی بدهید. مثال ضرب االجل آن 
را عقب تر بیندازید.موضوعاتی که دقیقا شما را گرفتار اندوه 
می کند، یادداشت کنید. پس از شناخت منبع اندوه، به دنبال 
راه حل های مناسب باشید و برای رفع مشکل اقدام کنید. 
یکی از ویژگی های ذاتی انسان قدرت تغییر شرایط است 

که بیشتر مواقع آن را به دست فراموشی می سپارد.

تصمیمی بگیرید که چه می خواهید؟

هریک از ما با هدفی به دنیا آمده ایم. شاید شناسایی، 
تصدیق و احترام به این هدف از مهم ترین کارهای 
افراد موفق است. آن ها برای درک این که برای انجام 
چه کاری این جا هستند وقتی می گذارند و سپس با 
اشتیاق و انرژی آن را دنبال می کنند. اگر نمی دانید که 
قرار است چه کاری انجام دهید، به نشانه های اطراف 
خود دقت کنید. کمک و راهنمایی خواستن از دیگران 
مفید است؛ اما فراموش نکنید که روی خود متمرکز 
شوید. رفتارها، گرایش ها، عالیق و بی عالقگی ها و 
تجربیات زندگی تان. آن چه را کارایی دارد یا کارایی 
ندارد، بشناسید. اگر الزم است تمامی آن ها را بنویسید. 

با آن چه کشف خواهید کرد، شگفت زده خواهید شد.
به نظر ساده می رسد، اما مشکل اینجاست: بسیاری از 
افراد را می بینیم که بسیار پرمشغله هستند، اما راضی 
نیستند و احساس نمی کنند که کار مطلوبی انجام می 
دهند. آن ها از نظر جسمی خسته اند، از نظر روحی 
خشک هستند. بسیار از آن چه دوست دارند باشند، 
دورند. گویی روی تردمیل می دوند و به سرعت به ناکجا 
می روند. چرا؟ زیرا آن چه را که می خواهند طراحی 

نکرده اند و بعد برای رسیدن به آن گام برنداشته اند.
به جای شناسایی اهداف خاص، مراحل مهم و رویاهای 
خود را با کارهای روزمره و پرداختن به امور بی اهمیت 
 سرگرم می کنند. در پایان هم انرژی زیادی را هدر 
با  و  ندارند  الهاماتی  دیگر  ضمن،  در  دهند.  می 
وجودشان در ارتباط نیستند و یک زندگی نامتعادل را 
تجربه می کنند.یکی از مهم ترین دالیل این که چرا 
بسیاری از افراد به آن چه می خواهند نمی رسند این 
است که تصمیم نگرفته اند چه می خواهند. آن ها 
آرزوهای خود را به روشنی و با جزییات دقیق تعریف 
نکرده اند. اجازه ندهید که احساسات متمایل به زشتی و 

سیاهی، مانعی در برابر بزرگ آرزوکردن تان باشد.

مصرف
 روغن های سالم

همه روغن ها شرایط و نتیجه ای برابر ایجاد نمی کنند. 
روغن زیتون و روغن سویا از جمله چربی های غیر اشباع 
شناخته شده هستند که کلسترول بد خون را کاهش می 

دهند و به طور همزمان، کلسترول خوب را افزایش می 
دهند. مصرف روغن نارگیل نیز برای افزایش کلسترول 
خوب مفید است، اگرچه بهترین روغن دوستدار قلب 
محسوب نمی شود زیرا از محتوای چربی اشباع شده 
برخوردار است که می تواند کلسترول بد را  افزایش دهد.

مواد سمی موجود
 در برخی رژلب ها

این  مجاز  غیر  استفاده  در صورت  سرب  عوارض 
آن  شدن  خورده  و  رژلب  ترکیب  در  سمی  ماده 
ذهنی  ماندگی  عقب  کم خونی،  ناباروری،  شامل 

بلع  این مخلوط سمی درصورت  و سرطان است. 
می شود.    پوست  سوزش  و  سردرد  تهوع،  باعث 
استفاده از رنگ های محلول در آب دریاچه ها )که 
در اثر واکنش های شیمیایی، گیاهان و سنگ های 
موجود در رودخانه ها به وجود می آیند( بسیار سمی 

و سرطان زا هستند.           

رعایت نکردن چه نکاتی می تواند
 باعث بروز پرش چشم شود؟

پرش پلک عوامل متفاوتی دارد. این حرکات با خستگی 
و استرس خود را نشان می دهد. مصرف کافئین و سیگار 
نیز می تواند از عوامل بروز این حالت باشد. این مشکل 

ممکن است از یک چشم به چشم دیگر منتقل شود که 
کامال شایع و بی خطر است. با معاینه پزشک، مشکل 
اصلی فرد تشخیص داده می شود، با اصالح سبک زندگی 
و تنظیم استراحت و خواب کافی و پرهیز از مواجهه با 
تنش و اضطراب در زندگی روزمره، اجتناب از تماشای 
طوالنی مدت تلویزیون  در کاهش این عارضه موثر است.

لوزالمعده نقش موثری
 در سم زدایی دارد

لوزالمعده عضوی است که در هضم مواد غذایی و تنظیم 
میزان گلوکز یا همان قند خون نقش دارد. ، انسولین ترشح 
می کند تا سطح قند خون را کنترل کند. برای سم زدایی 

این عضو می توانید صبحانه تان را با آب لیمو یا آناناس 
شروع کنید. مصرف روزانه  سبزیجات حاوی ویتامین ب 

مانند عدس و اسفناج را افزایش دهید.
 بهترین مواد غذایی برای پاکسازی پانکراس عبارتند 
گیاه   ریشه  دارچین،  سیر،  قاصدک،  گیاه  ریشه  از: 

شیرین بیان.

مهمترین دالیل
 شدت گرفتن  میگرن

میگرن تنها یک سردرد ساده نیست. سبک زندگی و 
فعالیت های روزمره شما هر چیزی که هست باید به 
یک زمانبندی منظم پایبند باشید. این زمانبندی ممکن 

است شامل رفتن به رختخواب و بیدار شدن در یک 
زمان مشخص، خوردن غذا در وعده های غذایی منظم 
باشد. محرک هایی را که در عرض چند ماه به دست 
آورده اید تجزیه و تحلیل کنید تا به یک نتیجه نهایی 
برسید. اگر به سیگار کشیدن یا بوی آن حساسیت دارید، 
این موضوع می تواند باعث ایجاد حمالت میگرنی شود.

  محل قرارگیری مناسب برای کامپیوتر، تایپ کردن درست و درست نشستن موجب ارگونومیک شدن محیط کامپیوتر 
می شود )یعنی خستگی و ناراحتی کمتری ایجاد می کند( و از بروز آسیب های فشار تکرار جلوگیری می کند.

همیشه صاف بنشینید. قوز کردن یا دوال شدن روی کیبورد فشار زیادی روی گردن، پشت و ستون فقرات وارد کرده و 
موجب این آسیب می شود، در  استفاده از  کامپیوتر هم درست مثل سایر تجهیزات، هدف کاهش فشار و تکرار است تا 
اطمینان حاصل شود که استراحت کافی وجود دارد و طرز نشستن و قرارگیری صحیح است.  مبلمان مربوط به کامپیوتر 
اگر موجب درست نشستن را فراهم نکند، خطرساز خواهد بود. کامپیوتر نباید روی هر میزی که در دسترس است قرار 
گیرد. میز کامپیوتر میز مشخصی است که برای استفاده از آن طراحی شده است. راحت بودن صندلی تنها مسئله مهم 

نیست. باید بتوانید قد صندلی، زاویه پشت و محل قرارگیری دست ها را تنظیم کنید.

در موارد مشکوک به کبودی استخوان بهره مندی از مشورت پزشک مهم است زیرا این شرایط می تواند بخشی از 
یک مساله جدی تر باشد. در صورت تشدید تورم، از بین نرفتن تورم، یا در صورت افزایش درد و عدم تسکین پس از 
 دریافت داروهای مسکن، دریافت کمک پزشکی ضروری است. پزشک اغلب جزئیاتی درباره سابقه پزشکی و نشانه ها 
را مد نظر قرار داده و درباره چگونگی بروز آسیب پرسش می کند. پزشک برای بهبودی کبودی استخوان می تواند 
موارد زیر را توصیه کند: استراحت استخوان یا مفصل آسیب دیده، کاهش تورم با قرار دادن ناحیه آسیب دیده باالتر 
از سطح قلب، استفاده از کمپرس یخ چند بار در روز روی ناحیه آسیب دیده، تجویز دارو برای کاهش درد و التهاب، 
استفاده از یک نگه دارنده برای محدود کردن حرکت، پرهیز از اعمال فشار ثابت یا شدید یا وزن زیاد روی ناحیه 

آسیب دیده برای پیشگیری از تشدید مشکل مهم است. 

تشخیص کبودی استخوانپیشگیری از آسیب فشار تکراری موقع کار با کامپیوتر

 اگر از زبان عشق نخستین تان آگاهی ندارید از راه های زیر می توانید 
آن  را کشف کنید:

1. رفتار خود را مورد مشاهده قرار دهید
عمدتاً از چه راه هایی احساس عشق به شما دست می دهد و 
چگونه از دیگران قدردانی می کنید؟ دائماً برای تشویق دیگران از 
واژه های تأییدی استفاده می کنید ، این احتمال وجود دارد که زبان 
عشق اصلی شما واژه های تأییدی باشد. وقتی دوست دارید افراد 
مورد عالقه خودتان را در آغوش بگیرید ، آن ها را نوازش کنید. 
اگر دائماً ، چه در موقعیت های خاص و چه در موقعیت های دیگر 
به دیگران کادو می دهید، احتمال دارد زبان عشق شما دریافت 

هدیه باشد. اگر شما افراد را برای شام یا ناهار دعوت می کنید یا 
 با دیگران قرار می گذارید که به منزل تان بیایند و از آن ها پذیرایی 
می کنید، اگر بدون تقاضای دیگران خدمتی به آن ها می کنید 

احتماالً زبان عشق نخستین شما  خدمت و سرویس دهی است.
2. دقت کنید که شما از دیگران چه درخواست هایی دارید: گام 
دوم آن است که ببینید از دیگران چه درخواست هایی دارید. مثاًل 
ممکن است از دوستان خود بخواهید که در کارهایتان به شما 
کمک کنند.) سرویس دهی و خدمات( . درخواست های ما بیانگر 

نیازهای عاطفی ما هستند.
3. به شکایت های خود توجه کنید: بیان شکایت های شما در 

حقیقت بیان نیازهایی است که در ذهن شما انباشته شد است.اگر 
شکایت می کنید که دیگران انتظار دارند که من هر کاری برایشان 
انجام دهم ، اما آن ها برای من هیچ کاری انجام نمی دهند احتمااًل 
زبان اصلی عشق شما سرویس دهی و خدمات است. شکایت ما 
بیان کننده نیازهای عمیق عاطفی ماست که نادیده گرفته شده 
اند.اگر برای شما دو زبان اهمیت یکسانی دارد، پس شما احتمااًل 
فردی دوزبانه هستید و در این صورت درک نیازهای عاطفی شما 
برای دیگران آسان تر خواهد بود. آن ها می توانند از بین دو زبان 
یکی را انتخاب کنند و با هر کدام که می توانند ارتباط قوی تری 

ایجاد کنند.

قدردانی با زبان عشق

آیه روز

و آنان که کافر شده  اند می  گویند چرا نشانه  ای آشکار از طرف پروردگارش بر او نازل نشده است ]ای پیامبر[ تو 
فقط هشداردهنده  ای و برای هر قومی رهبری است. )سوره رعد/ آیه ۷(

سخن روز

تنها ابزار موفقیت که به یقین به آن نیاز دارید، صرف نظر از این که کارتان چیست، این است که بیشتر و بهتر 
از آنچه از شما انتظار می رود کارایی داشته باشید و به ارائه خدمات بپردازید. )آگ ماندینو(

دوشنبه  ۷  مرداد   ۱۳۹۸ * شماره  ۴۴۰۸ 
4
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 - ها  استخدام  انواع  از   -1 افقی: 
ماههای  از   - قراری  بی  اضطراب، 
سرشماری    - ارقام   -2 میالدی 
- خشک و بي طراوت 3- چپاول - 
آیین ها - ناشایست 4- درخشش ها 
- جدید - عالمت جمع فارسي - 
پول بین المللی 5- عود - به سندي 
اطالق مي شود که مطابق آن شخص 
متعهد مي شود مبلغ معیني را در وجه 
یا حواله کرد شخص دیگري بپردازد 
-  تنها رود قابل کشتیراني ایران6- از 
نظر  بدون   - رایانه اي  بازي هاي 
ترک  بزرگان  القاب  از   - عقیده  و 
۷- خرماي هندي وحشي - جمع 
ناموس - مار بزرگ بي زهر 8- نوعي 
درخت شبیه آبنوس - حرف تصدیق 
- همگرایي 9- یارگان ورزشي - این 
هزینه هاي  مجموع  از  هزینه  نوع 
حاصل  عمومي  و  اداري  و  فروش 
مي شود - پسوند آراینده 10- افزودني 
برنج - مال وارثي که از کسي بازمانده 
باشد - هر دستگاه مجهز به سیستم 
خودکار با هر نوع مولد نیرو 11- سراسر 
و همگي - آتش سوزي -  دریا 12- 
اثر چربي -  واحد دوره تحصیلي - 
لحظه کوتاه - مغازه کوچک 13- ماه 

هفتم از سال مسیحي - قصد و همت 
- حرف درد 14- نامی برای اقایان - 
 دیپلماتیک -   آشکار 15- بیالن -  

منسوب به هوای بارانی 
عمودی: 1- خاموش کردن - دانش 
رهبری عملیات نظامی 2- گله - نام 
مالیات ها  وصول  مامور  وزارتخانه 
- روایتگران 3- پایتخت افغانستان - 
لبخند - کالنتر 4- مرطوب - برابر 
- ضمیر اجتماعي - چین و چروک 
پوست 5- خاک آلوده - دادوستد 6- 
هنگام - انجیر تازه - سختي تمثیلي 
به کسي  یا سرزنش  به شوخي  که 
تأتر ۷- سرود  گفته شود - صحنه 
و نغمه - اقتصاددان فرانسوي متولد 

1834 که در سوئیس در گذشت - از 
ادوات استفهام 8- نردبان ریسماني - 
کم عرض - نمایش داستاني غم انگیز 
و خنده آور 9- عصب بدن - شیمي 
رزمي  داستان  و  شعر   - قدیم 
بیماري سگي   - 10- عدد خیطي 
- خرماي تازي - از ظروف مطبخ 
11- کج - نظر و عقیده 12- سرباز 
زدن - ضمیر غایب - مضراب سنتور 
- حرف همراهي 13- بزرگان - حصار 
شهر - صداي فروریختن سقف14- 
پز   آب  اسفناج  خوراک   - مددکار 
مخلوط با ماست - کمانگیر باستاني 
15- از انواع گرایش هاي مدیریت - 

منسوب به مویز

جدول کلمات

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

1234567891۰1112131415
مسیلایسوسوتسرپ1
امانوکنروامان2
زکرتناشخینید3
نیتیرنایدادحا4
دادستاهبارغهر5
رمامسادتامی6
اضرشیارگدیوش7
نیمالکونابمف8
ادلینتشادبعر9
پهاگارهمکیم1۰
لسلاناکهناتسا11
انغنارهمیناهن12
تالفنرارسالا13
ییارادتموادمر14
نیمصتدرادناتسا15

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

  شهـرام  مداحـی 3647  363  ۰915

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
۰۰ ) مدرن برتر(

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(

 و  قیـرگونـی

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

به یک حسابدار با حداقل 5 سال 
سابقه کار نیازمندیم.
09021611844

به یک شاگرد جهت گچکاری 
نیازمندیم.

09151637130

به چند نفر کارگر ماهر جهت 
تراشکاری و فرزکاری نیازمندیم.

09155119641
برگ سبز خودروی BMW 528 به شماره پالک 

415 ب 73 ایران 52 به نام مجتبی محمودی گل 
به شماره ملی 0651856906 مفقود گردیده 

و از درجه اعبار ساقط می باشد.

فروش دستگاه دوار لواش صنعتی
09354804586 - 09103848098

09153611565 - سعادتی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

نقد و اقساط

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(

۰9159618581 
فاروقـی

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

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

 کاغذ دیواری و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
09157411071 - باقری تعمیر یخچال فریزر در منزل     

09153635015 - ناصری نژاد

به دو باب ساختمان با 
استحکام بنا و مورد تایید 

نوسازی مدارس جهت 
پیش دبستانی نیازمندیم.

ضمنا خریدار زمین 
آموزشی می باشیم.
09155617461

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

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری داریم.
تهران - مشهد- زاهدان - بیرجند

و بالعکس * 100 درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 

5/5 و 6/5 متر - سعدی

۰936899۰722 -۰9157563875

همایش آشنایی با رشته های تحصیلی دانشگاه
انتخاب رشته- ویژه داوطلبان کنکور 98

با حضور اساتید برجسته و مجرب دانشگاه
چهارشنبه ۹۸/۵/۹ ساعت ۶ عصر دختران
پنجشنبه ۹۸/۵/۱۰ ساعت ۶ عصر پسران

مکان: میدان ابوذر- نبش خیابان شهید اسدزاده 3
 موسسه خیریه امام علی )ع(  تلفن: 32232943
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خبر ویژه

اخبار کوتاه

صرفه جویی ۱۰ درصدی مصرف برق در دانشگاه بیرجند

غالمی-دانشگاه سبز 10 درصد در مصرف برق خود صرفه جویی کرد. فرزین، دبیر شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه بیرجند با بیان اینکه درحوزه مدیریت سبز، سیستم روشنایی 
بخشهایی از دانشگاه با نصب چراغ های فوق کم مصرف اصالح شد، افزود: همچنین برای کنترل و اصالح سیستم روشنایی با نصب چراغ های جدید فوق کم مصرف و تعویض 

سیم کشی ها در مجموعه خوابگاه های دانشجویی، سلف سرویس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشکده علوم در مجموع در این مکانها، 40 درصد مصرف برق کاهش یافت.

نمازجمعه پدافندی در مقابل مدرن ترین 
سالح های تهاجمی دشمن است

تسنیم-نماینده ولی فقیه در استان گفت: نمازجمعه 
پدافندی در مقابل مدرن ترین سالح های تهاجمی 
و  جمعه  ائمه  با  دیدار  در  عبادی  است.  دشمن 
جمعی از اعضای ستاد نماز جمعه شهرستان های 
سالروز  مرداد  پنجم  اظهارکرد:  سرایان  و  فردوس 
و  ولی فقیه  فرمان  به  جمعه  نماز  احیای  و  اقامه 
با  گرامی می داریم. وی  را  طالقانی  آیت ا...  امامت 
اشاره به شرایط جدیدی که در دنیا به وجود آمده 
است گفت: ارتباطات جدید، فضای مجازی، انفجار 
اطالعات، تهاجم های فرهنگی  بر دنیا حاکم است و 
در این راستا با سالح های ابتدایی نمی توان به جنگ 

سالح های مدرن رفت.

پیگیری طرح ایجاد خرده فروشی 
دربازارچه های مرزی 

تسنیم-رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان، 
در کمیسیون تنظیم بازار شهرستان سربیشه با بیان 
اینکه مرز ماهیرود به عنوان مرزی فعال پر رونق 
و مزیت مهم برای استان است گفت: طرح ایجاد 
خرد فروشی در بازارچه مرزی در حال پیگیری است.

محمدی، فرماندار سربیشه در این جلسه بر ضرورت 
ساماندهی روز بازار در راستای کسب رضایت مردم و 
اصناف، بازنگری در میزان سهمیه آرد اختصاصی به 
شهرستان با توجه به تحوالت جمعیتی، تأمین برخی 
از کاالهای مورد نیاز شهرستان از جمله الستیک 
بزرگ و متوسط و نیز استفاده بهینه و حداکثری از 

ظرفیت بازارچه مرزی تاکید کرد.

کارگاه “کاربرد گیاهان دارویی در 
شادی و نشاط” برگزار شد

ایسنا-مدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی 
استراتژیک جهاددانشگاهی استان گفت:  ذیل تفاهم 
اجتماعی  فرهنگی  دفتر  با  دانشگاهی  جهاد  نامه 
استانداری خراسان جنوبی و در راستای اجرای طرح 
نظام ارتقاء سالمت، دانش و مهارت بانوان خانه دار 
در خراسان جنوبی،   کارگاه “کاربرد گیاهان دارویی 
در شادی و نشاط” در بیرجند برگزار شد. راغ آرا با 
بیان اینکه این کارگاه با حضور ۲1 نفر برگزار شد، 
افزود: توسعه نشاط اجتماعی و آگاهی بخشی در 
مورد کاربرد گیاهان دارویی در ایجاد شادی و نشاط 

از اهداف برگزاری این کارگاه بود. 

ورود نخستین محموله بچه ماهی های 
گرمابی به خراسان جنوبی

مهر-مدیر شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان جنوبی از ورود نخستین محموله ماهی های 
گرمابی به استان خبر داد. سعیدی اظهار کرد: این 
محموله شامل 1۵0 هزار قطعه ماهی کپور و آمور بوده 
که از سیستان و بلوچستان برای توزیع در استخرهای 
دو منظوره استان تأمین شده است. وی، وزن هر کدام 
از این بچه ماهی ها را بین سه تا پنج گرم اعالم و 
گفت: دومین محموله بچه ماهی نیز تا پایان مرداد از 
غرب کشور وارد استان می شود.وی با اشاره به سفر 
رئیس سازمان شیالت ایران به خراسان جنوبی، گفت: 
توسعه صنعت آبزی پروی از مصوبات این سفر بود که 
در همین راستا توزیع بچه ماهی گرمابی در استان انجام 
می شود.سعیدی اضافه کرد: پس از انتقال مرحله دوم 
ماهی گرمابی به استان، توزیع و ثبت نام از متقاضیان 
و بهره برداران بخش آبزی پروری در مدیریت شعب 

شهرستان انجام خواهد شد.

سرمایه گذاری آفریقای جنوبی 
و چین در صنایع نیروگاه های 

خورشیدی خوسف

فرماندار شهرستان خوسف گفت: سرمایه گذارانی از 
آفریقای جنوبی و چین در نیروگاه های خورشیدی 
کرده اند.  جدی  ورود  خوسف  فوالدی  مجتمع  و 
اندک  اعتبارات  با  افزود:  شفیعی  ایسنا،  گزارش  به 
شهرستان نمی توان بسیاری از مشکالت را برطرف 
کرد که الزم است مدیران پیگیر دریافت اعتبارات 
ملی باشند. وی اظهارکرد: از راه های رفع مشکالت 
زیرساختی توسعه سرمایه گذاری در شهرستان است 
که در این راستا سرمایه گذارانی از کشورهای آفریقای 
جنوبی و چین در صنایع نیروگاه های خورشیدی و 

مجتمع فوالدی ورود جدی کرده اند.

اختصاص ۱۰ درصد تسهیالت 
اشتغالزایی به بانوان

ایسنا-مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری 
تومان  میلیارد   ۲00 مبلغ  گذشته  سال  گفت: 
تسهیالت از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی 
درصد  که 10  شد  داده  اختصاص  روستایی  پایدار 
آن به بانوان اختصاص داده شد. نخعی، در بازدید 
از پارک علم و فناوری اظهار کرد: از ابتدای انقالب 
به  دوازدهم  دولت  اندازه  به  دولتی  هیچ  تاکنون 
بخش خصوصی در راستای اشتغال  زایی تسهیالت 
اختصاص نداده است. وی افزود: سال گذشته مبلغ 
۲00 میلیارد تومان تسهیالت از صندوق توسعه ملی 
برای اشتغال زایی پایدار روستایی اختصاص داده شد 
که 10 درصد آن به بانوان اختصاص داده شد. ناصری 
رئیس پارک علم و فناوری استان نیز گفت: سقف 
نیروها در پارک علم و فناوری ۲0 نفر است. وی با 
بیان اینکه ساختمان پارک علم و فناوری برای استقرار 
فناوران تاسیس شده است، اظهار کرد: هر پارک علم 

و فناوری می تواند سه مرکز رشد داشته باشد.

استفاده از کارت سوخت برای مردم 
محدودیت ایجاد نمی کند

ایرنا - مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه 
مردم  برای  سوخت  کارت  از  استفاده  گفت:  استان 
محدودیتی در سوخت گیری ایجاد نمی کند و شهروندان 
به برخی شایعات توجه نکنند. مردانی افزود: ۲0 مرداد 
قرار نیست اقدام خاصی انجام شود و نه سهمیه بندی 
در کار است و نه محدودیت و افزایش قیمتی وجود دارد 
بلکه فقط  افراد از کارت خودشان استفاده می کنند. وی 
در پاسخ به این سئوال که آیا کارت جایگاه ها محدودیت 
سوخت گیری دارد اظهار کرد: این موضوع کسی را دچار 
مشکل نمی کند چون خودرو شخصی بیشتر از ۳0 لیتر 
سوخت در هفته استفاده نمی کند و هر روز می تواند ۳0 
یا 40 لیتر سوخت گیری کند لذا محدودیت وجود ندارد. 
وی با بیان اینکه این موضوع قطعا برای کسانی که قصد 
سوء استفاده دارند محدودیت ایجاد خواهد کرد ادامه داد: 
هدف کالن همین بوده که از سوء استفاده ها جلوگیری 
دولت  سیاست  و  نشود  وارد  ضربه ای  اقتصاد  به  تا 
محدودیت برای مردم نیست. وی گفت: اطالع رسانی 
دریافت کارت سوخت از طریق پیامک برای کسانی 
که ثبت نام کرده اند، انجام می شود و آن دسته از 
افرادی که ثبت نام کرده اما هنوز کارت سوخت به 
دستشان نرسیده، مطمئن باشند تمام کارت ها تا قبل 
از ۲0 مرداد به آدرس اعالم شده، ارسال خواهد شد. 
با توجه به سیاست کالن کشور مقرر  افزود:  وی 
با کارت شخصی  تمام خودورها  مرداد  از ۲0  شد 
کنند.  سوخت گیری  کشور  جایگاه های  تمامی  در 
از کارت های شخصی، کارت های  وی گفت: غیر 
اضطراری جایگاه ها نیز همچون گذشته وجود دارد 
تا اگر به هر دلیل امکان استفاده از کارت شخصی 

نباشد، بتوان سوخت گیری را انجام داد.

*700 مترمربع زمین برای ساخت ساختمان کتابخانه 
موعود روستای ُکرُغند قاین تأمین شد. 

*برای ساعات آینده وضع جوی در اغلب مناطق استان 
نسبتا آرام پیش بینی می شود. 

*تیم دارت دانشجویان دانشگاه بیرجند به جمع هشت 
تیم برتر مسابقات دارت دانشجویان کشور صعود کرد. 

*فرماندهي انتظامي استان گفت: مأموران انتظامی 
قرص  عدد  اتوبوس ۲4هزار  از  بازرسي  در  نهبندان 

غیرمجاز کشف کردند. 
از صدور  استان  احوال  ثبت  اداره کل  *سرپرست 
مکانهای  در  ملی  هوشمند  کارت  رایگان  رسید 

نامنویسی این کارت خبرداد. 
*مأموران انتظامی شهرستان طبس از ورود ۳ کیلو و 
۲00 گرم شیشه به این شهرستان جلوگیری کردند. 
بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  فرهنگی  *معاون 
گفت: تیم قرآنی دانشجویان دختر دانشگاه به مرحله 

کشوری جشنواره قرآن و عترت )ع( راه یافت. 
*مرحله نخست طرح اتصال مسیر شهرک چهکند 
به کمربندی پیامبراعظم بیرجند تا پایان سال به بهره 

برداری می رسد. 
*مجموع معامالت تاالر بورس استان در 4 ماه گذشته 
به 161 میلیارد تومان رسید که این رقم در مقایسه با 

مدت مشابه پارسال افزایش ۵ برابری دارد.

برای اولین بار در کشور 

ارکستر  با  قاینی  ساله   ۱۰ نوازنده 
سمفونیک تهران همراه شد

قاینی  ساله   10 نوازنده  بهزادی  هومن  کاری- 
کشور  موسیقی  خردسال  ی  پدیده  به  معروف 
به  وحدت  تاالر  در  تهران  سمفونیک  ارکستر  با 
اجرای موسیقی پرداخت.ارکستر سمفونیک تهران 
با  به مدیریت هنری و رهبری شهرداد روحانی در 
تازه ترین کنسرت خود شامگاه چهارشنبه و پنجشنبه 
دوم و سوم مرداد در تاالر وحدت به صحنه رفت 
و موسیقی متن برخی از فیلم های منتخب دنیای 
ارشاد  و  اداره فرهنگ  اجرا کرد. رئیس  را  سینما 
رهبر  روحانی  شهرداد  استاد  از  باتقدیر  اسالمی 
ارکستر سمفونیک تهران برای شناسایی وحمایت 
از استعدادهای ناشناخته اظهار کرد: برای اولین بار 
است که نوازنده 10 ساله ی می تواند در ارکستر 
بزرگ سمفونیک تهران در کنار هنرمندان برجسته و 
با تجربه به اجرای برنامه بپردازد ، عباس میرزنگویی  
ادامه داد: این افتخار نصیب هومن بهزادی نوازنده 
در حوزه  استعدادی شگرف  و  گیتار  چیره دست 
موسیقی از شهرستان قاین در خراسان جنوبی گردید. 
رهبر ارکستر سمفونیک تهران   نیز در ابتدای مراسم 
ضمن خوشامدگویی به حضار، گفت: ما امشب یک 
سولیست بسیار جوان به نام هومن بهزادی داریم که 
فقط 10 سال دارد. شهرداد روحانی  با بیان اینکه 
من در 10 سالگی وارد هنرستان موسیقی شدم اما او 
در این سن قرار است در ارکستر سمفونیک تهران 
سولو بنوازد، ادامه داد:  او از پنج سالگی نواختن گیتار 
را آغاز کرد و پدرش معلم او بوده است. این نوجوان 
می آید. جنوبی  خراسان  در  قائنات  شهرستان  از 

رهبر ارکستر سمفونیک تهران با اشاره به اینکه  
این موضوع نشان می دهد در کشور استعدادهای 
ابراز تاسف کرد از این که:   بسیار زیادی داریم،  
بسیاری از ما از این استعدادها بی خبر هستیم، اما 
بنده و ارکستر سمفونیک تهران تمام تالشمان را 
انجام می دهیم که این استعدادها را کشف و معرفی 
کنیم.هومن بهزادی متولد 10 دی ٨٨  شهرقاین، 
فرزند ابوالقاسم بهزادی مسئول کانون موسیقی قاین  
است که نوازندگی گیتار را از پنج سالگی نزد پدرش 
آموخته است. ) خوانندگان ارجمند می توانند نظرات 
کاربری حساب  به  ستون  این  درباره  را   خویش 

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

در راستای توسعه فرهنگ مهارت آموزی امضا شد؛

تفاهمنامه همکاری اتاق بازرگانی بیرجند و فنی و حرفه ای 
تفاهم نامه همکاری مابین اتاق بازرگانی بیرجند و 
فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در راستای توسعه 

فرهنگ مهارت آموزی امضا شد. 
به گزارش مهر، احتشام پیش از ظهر یکشنبه در مراسم 
امضای این تفاهم نامه با اشاره به همکاری های اتاق 
بازرگانی بیرجند در قالب این تفاهم نامه اظهار کرد: در 
حال حاضر روابط ضعیف تری با اتاق از سوی سازمان ها 
وجود دارد که باید این روابط را تقویت کنیم. وی با 
تاکید بر اینکه آموزش تأثیر قابل توجهی بر قیمت تمام 
شده و حتی میزان تولیدات یک بنگاه دارد، افزود:این 
تفاهم نامه به دنبال آن است تا آموزش مهارت را 
جایگزین مباحث نظری کرده و سطح تخصص افراد 
را ارتقا دهد. وی با اذعان به اینکه کسانی که در خط 
تولید محصوالت قرار گرفتند قطعاً از مهارت های الزم 
برخوردار هستند، بیان کرد: باید مهارت نیروها نیز به روز 

رسانی شود.وی بر پیگیری برای بازاریابی محصوالت 
و تولیدات کارآموزان فنی و حرفه ای استان تاکید کرد 
و افزود: باید زمینه شناسایی تولیدات خوب و معرفی 
تولیدات خانگی کارآموزان و هنرجویان را فراهم کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند یکی از الزامات اشتغال 
به  توجه  کرد:  بیان  و  دانست  مهارت  داشتن  را 
هنرهای دستی و صنایع دستی استان مورد توجه 
بیرجند در سال جاری خواهد بود.  بازرگانی  اتاق 
بسیاری  حوزه  در  مفقوده  حلقه  را  بازاریابی  وی 
از مشاغل برشمرد و گفت: باید فرهنگ خویش 
فرمایی و کارآفرینی در جامعه توسعه یابد و تولیدات 

فاخر را در زمینه صادرات آن تالش کنیم.
احتشام با بیان اینکه این تفاهم نامه همکاری در 
ارتقا و غنی سازی شغل امضا شده است،  جهت 
برداشت  گام  مهارت  ارتقای  در جهت  باید  افزود: 

و اتاق بازرگانی نیز به موفقیت محصوالت تولید 
المللی  بین  و  داخلی  بازارهای  پیدا کردن  و  شده 
می کند.مدیرکل  کمک  محصوالت  عرضه  برای 
آموزش فنی و حرفه ای استان نبود شغل را یکی 
از مشکالت جوانان دانست و بیان کرد: الزمه پیدا 
کردن شغل در بازار داشتن مهارت است که باید مورد 
توجه قرار گیرد.خوشایند ادامه داد: یکی از مشکالت 
فنی و حرفه ای استان بازاریابی و فروش محصوالت 
است که امیدواریم با این تفاهم نامه کارآموزان به 
بازارهای خارج از استان وصل شوند.گفتنی است: 
تفاهم نامه همکاری اتاق بازرگانی بیرجند به منظور 
ارتقای صالحیت های فنی و حرفه ای و توانمندسازی 
اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
استان، توانمندسازی بنگاه های اقتصادی عضو اتاق 
استان، توسعه فرهنگ مهارت آموزی و افزایش بهره 

وری از طریق آموزش عملی و کاربردی برای انسجام 
بخشی به آموزش های شاغلین بخش های صنعت، 
معدن، کشاورزی و خدمات و بازاریابی، آموزش و 

انتقال تکنولوژی تفاهم نامه فی مابین اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی استان و اداره کل آموزش 

فنی و حرفه ای خراسان جنوبی امضا شد.
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معاون استاندار :

مسئوالن از اموال دولتی برای تبلیغ کاندیداها استفاده نکنند

معاون سیاسی استاندار گفت: ما بستر الزم برای رقابت 
سالم کاندیداها را فراهم می کنیم و مسئوالن باید 
بدانند از اموال دولتی به نفع هیچ کاندیدایی استفاده 
نکنند.به گزارش مهر، خوش خبر در نشست شورای 
شهرستان  این  فرماندار  معارفه  و  بشرویه  اداری 

اظهارکرد: جابجایی و تغییرات مدیریتی برای افزایش 
گام های  است  امید  و  می گیرد  صورت  نیرو  توان 
مؤثری در زمینه خدمت رسانی به مردم انجام شود. 
وی ادامه داد: فعال بودن بخش کشاورزی در این 
پتانسیل بزرگ است که می تواند  شهرستان یک 
بهره گیری از روش های نوین و تغییر محصوالتی که 
از آب کمتر مصرف می کنند را در دستور کار قرار دهند 

تا بازدهی بیشتری را نیز داشته باشند. 
خوش خبر بیان کرد: در حوزه امنیت با جدیت و پایه 
کار بودن بسیج، سپاه، نیروهای نظامی و انتظامی با 
سربلندی می توانیم بگوییم استانی امن داریم که 
موجب اقبال حضور گردشگران خارجی شده است. 
خوش خبر اظهار کرد: انتخابات با مولفه هایی همچون 

قانون مداری، امنیت، سالمت و رقابت سالم تعریف 
شده که ما باید رعایت این مؤلفه ها را در نظر داشته 
باشیم. وی افزود: ما بستر الزم برای این رقابت سالم 
را فراهم می کنیم و مسئوالن باید بدانند از اموال دولتی 
به نفع هیچ کاندیدایی استفاده نکرده و در ساعات 
کاری مگر با استفاده از مرخصی استحقاقی برای هیچ 
کاندیدایی تبلیغ نکنند. خوش خبر بیان  کرد: سیاست 
دولت در استان این است که برای همه کسانی که خود 
را در معرض انتخاب مردم قرار می دهند بستر برای 
رقابت سالم در اختیارشان قرار گیرد. وی گفت: امید 
است در اسفند با حضور حداکثری مردم تمام برنامه ها و 
توطئه های دشمن را نقش بر آب کرده و همه دشمنان 

داخلی و خارجی را مأیوس کنیم. 

تسهیالت  تومان  میلیارد   ۵۲ اختصاص 
اشتغال به شهرستان بشرویه

فرماندار بشرویه هم در این جلسه، با اشاره به ظرفیت ها 
و پتانسیل های این شهرستان گفت: بشرویه به عنوان 
قطب کشاورزی استان شناخته می شود و در حوزه 
محصوالت زراعی و باغی تولید باالیی دارد. شفیعی، 
همچنین به ظرفیت باالی این شهرستان در حوزه 
میراث فرهنگی اشاره کرد و افزود: امروزه توجه ویژه ای 
به این بخش شده و ما با کمک بخش خصوصی ٨ 
خانه بوم گردی را در این شهرستان راه اندازی کرده 
ایم. وی به طرح های اجرا شده ملی و همچنین تکمیل 
استخر شنای آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: 
سایر مشکالت و درخواست های مردمی به ویژه در 

حوزه راه ها را به جد پیگیری خواهیم کرد.
شفیعی از در نظر گرفته شدن ۵۲ میلیارد تومان 
اعتبار تسهیالتی از کارگروه اشتغال خبر داد و گفت: 
این اقدام گام مؤثری در راستای اشتغال شهرستان 
خواهد بود. وی همچنین به بیان مصوبات سفر اخیر 
استاندار به شهرستان پرداخت و عنوان کرد: برای 
تکمیل پروژه ها مصوبات به نتیجه می رسد و بخشی 
پیگیری  این شهرستان  از درخواست های مردمی 
می شود. شفیعی بیان کرد: در حال حاضر در نظر 
داریم تا کار گروه های مختلفی را در حوزه جوانان، 
بانوان و غیره تشکیل داده و از بین این کارگروه ها 
این  در  را  معتمدین  گروه  و  انتخاب  را  نفر  چند 

شهرستان تشکیل دهیم.
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استقبال گسترده خراسان جنوبی از اردوهای راهیان نور غرب
معاون هماهنگ کننده سپاه انصار الرضا)ع( از اعزام 
هشت کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب 
و شمال شرق کشور طی روزهای اخیر خبر داد و 
گفت: تعداد زائران راهیان نور تا شهریور امسال از 

مرز هزار نفر می گذرد.
به گزارش فارس،سرهنگ  برات زاده در نشست خبری 
با اصحاب رسانه اظهارکرد: در راستای هدایت گری 
و بصیرت افزایی آحاد مردم نسبت به رشادت ها و از 
خودگذشتگی های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، 
اردوهای راهیان نور به محوریت بسیج انجام می شود.

وی با بیان اینکه از سال ۹0 اردوهای راهیان نور به 
مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب در دستور کار 
قرار گرفت؛ افزود: استقرار لشگر ویژه شهدای خراسان   
در این مناطق و حضور رزمندگان خراسان جنوبی و 
در  کاوه  محمود  شهید  چون  سردارانی  شهادت 

عملیات کربالی ۲ منطقه حاج عمران و صفرعلی 
رضایی در عملیات مرصاد بر اهمیت اردوهای نور 

منطقه غرب و شمال غرب می افزاید.
وی تصریح کرد: ثبت نام اردوی راهیان نور اعزامی 
به مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور از ۲0 
تیر امسال آغاز شده که تاکنون ٨00 نفر از اقشار 
مختلف نام نویسی کرده اند و پیش بینی می شود این 

تعداد از مرز هزار نفر بگذرد. 
اردوهای  مدت زمان  اینکه  به  اشاره  با  برات زاده 
راهیان نور مناطق غرب و  شمال غرب هفت روزه 
طی  نور  راهیان  کاروان های  شد:  یادآور  است، 
سه روز یادمان های شهدای مرصاد و پاوه استان 
افسران، تپه های  باشگاه  یادمان های  کرمانشاه و 
استان  بوالحسن  بند  و  سیران   ارتفاعات  ا... اکبر، 
بازدید می کنند.وی خاطرنشان کرد:  را  کردستان 

کاروان های راهیان نور در مسیر مناطق عملیاتی 
قم،  استان های  از  کشور  شمال شرق  و  غرب 
اصفهان و همدان عبور می کنند و ضمن زیارت 

امامزاده حسین بن موسی الکاظم)ع( طبس، زیارت 
فاطمه  حضرت  منور  مرقد  و  جمکران  مسجد 
تاریخی  و  فرهنگی  آثار  از  قم  در  معصومه)س( 
استان های اصفهان، کرمانشاه و کردستان و غار 

علی صدر همدان بازدید می کنند. 
معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا)ع(  استان 
اردوهای  از  استقبال کننده  تعداد  اینکه  بیان  با 

و  غرب  عملیاتی  مناطق  به  اعزام  نور  راهیان 
است،  افزایش  به  رو  هرساله  کشور  شمال  غرب 
گفت: در سال ۹6 تعداد ۵70 نفر از خراسان جنوبی 
به راهیان نور اعزام شدند که این آمار در سال 

بیان  با  یافت.برات زاده  افزایش  نفر  به 700   ۹7
و  ندارد  محدودیتی  نور  راهیان  اردوهای  اینکه 
می تواند در قالب اقشار مختلف و خانوادگی نیز 
کاروانی  اتوبوس های  کرد:  تأکید  شود،  انجام 
متشکل از مدیر کاروان، راوی، روحانی و 4۵ زائر 
است که از سوم مردادماه جاری تاکنون هشت 
کاروان از خراسان جنوبی به مناطق عملیاتی غرب 

و شمال غرب اعزام شده اند.
وی در خصوص هزینه اعزام اردوهای راهیان نور به 
مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس گفت: ایاب 
و ذهاب کاروان ها از طریق شرکت تعاونی جوان سیر 
و اتوبوس های سپاه با حداقل هزینه انجام می شود 
و پذیرایی کاروان ها نیز با هماهنگی های انجام شده 
در طول مسیر و محل استقرار در مناطق عملیاتی 

ارزان تر از سایر اماکن صورت می گیرد.
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توصیه استاندار به تولید کنندگان: 

بازار خرید مناسب را پیدا کنید
محمودآبادی -  تولیدکنندگان نباید فقط به دنبال بازار 
های داخلی استان و فروش محصوالت خود به اداره 
ها باشند،ما بازارهای هدف بیشتری در افغانستان و 

پاکستان برایتان مشخص کرده ایم.
 این توصیه معتمدیان استاندار خراسان جنوبی به 
تولید کنندگان است. مدتی است، بسیاری از کارخانه 
های استان به دلیل نبود سرمایه در گردش، نرخ 
و  هدف  بازارهای  رکود  بانکی،  تسهیالت  باالی 
قوانین و مقررات دست و پاگیر ادارات بیمه و مالیات 
در سال های اخیر به تعطیلی کشیده شده و بسیاری 

از کارگران بیکار شده اند.
این اوضاع با بازدید های گاه و بی گاه مسئوالن 
بیشتر به قلم خبرنگاران می آمد و البته مشکالت 
بیشتر برای رفع به تهران و مدیرانی که برشی برای 
انجام کار داشتند منتقل می شد. اما امسال این 
سوژه ی تکراری رنگ دیگری به خود گرفته است. 
استاندار پیگیری ها و برنامه های رفع موانع تولید 
را طور دیگری دنبال کردمعتمدیان تصمیم گرفت 
هر هفته ازیک صنعت خاص  بازدید کند، بازدیدی 
کارخانه ی  به  را  او  پای  از یک سو  بار  این  که 
چاپ و نشر کشاند و از سوی دیگر به کارخانه های 
تولید شانه ی تخم مرغ، جعبه سازی و همچنین 
تولید مصنوعات چوبی که تعدادشان در شهرک 
نیست.معاون هماهنگی  بیرجند کم هم  صنعتی 
صنعت،  سازمان  رئیس  استاندار،  اقتصادی  امور 
معدن و تجارت، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از 
سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی و جمعی 
از مدیران کل دستگاه های اجرایی و اهالی رسانه، 
محمدصادق معتمدیان را در این بازدید همراهی 

چوبی  مصنوعات  شرق،  درنمای  شرکت  کردند. 
جعفری جم، مصنوعات چوبی کریمی، شانه تخم 
شرکت  کرمانی،  مرغ  تخم  شانه  بذرکاران،  مرغ 
چاپ و نشر امروز خراسان جنوبی و تولید کارتن 
احراری از واحدهای تولیدی بود که او از آنها بازدید 

و با مدیران و کارکنان این واحدها از نزدیک گفت 
و گو کرد.محمود حیدری مدیرعامل شرکت چاپ 
و نشر امروز در محل چاپخانه توضیحاتی درباره 
با  داد، کیفیتی که   ارائه  استان  در  کیفیت چاپ 
ان که به تائید مقامات استانی و کشوری رسیده 
است ، اما در استان نادیده گرفته می شود و نوعی 
تحریم داخلی برای این صنعت رقم خورده است.

بروز  و  بیرجند  صنعتی  شهرک  در  برق  نوسان 

خسارت ماشین آالت خط تولید،نرخ باالی ارزش 
افزوده برای بازار چاپ، قانون هایی که هر روز به 
نحوی تغییر می کند و تولید کننده را سرگردان 
کرده است و . . . از جمله مشکالت مهمی بود که 
این تولید کننده مطرح کرد.درخواست انشعاب برق، 

طرح توسعه، قرار گرفتن در لیست مشاغل سخت، 
درخواست و تمدید تسهیالت سرمایه در گردش، 
الزام دستگاه های دولتی به خرید تجهیزات موردنیاز 
بازار  برق،  نوسان  اولیه،  مواد  تولیدی،  واحدهای 
فروش، مطالبات تولیدکنندگان از خریداران، مسایل 
مالیاتی و تامین اجتماعی از مهمترین مواردی بود 
و  کردند  بازدید مطرح  این  در  تولیدکنندگان  که 

استاندار دستور بررسی و رسیدگی داد.

سپس نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان 
با حضور معتمدیان برگزار شد که تولیدکنندگان به 
خود  پیشنهادات  و  مشکالت  درخواست ها،  بیان 
پرداختند و به دستور استاندار مدیران دستگاه های 
اجرایی نسبت به موارد ارایه شده پاسخگو بودند.

استاندار خراسان جنوبی گفت: ورود تولیدکنندگان 
و  افغانستان  بازار کشورهای  به  بخش خصوصی 
پاکستان فرصتی ویژه است که با برگزاری اولین 
نمایشگاه اختصاصی استان در مزار شریف امید می 

رود با توجه جامعه هدف عملیاتی شود. 
محمدصادق معتمدیان گفت: با عنایت به اهمیت 
بازار فروش به عنوان مهمترین مشکل واحدهای 
صنعتی امیدواریم حضور حداکثری تولیدکنندگان را 

در این نمایشگاه که شهریور امسال برگزار می شود، 
شاهد باشیم.وی گفت: پس از سیستان و بلوچستان 
نزدیکترین استان به مرز میرجاوه پاکستان هستیم 
که نزدیکی به مرز ۲ کشور واردات محور بدون 
استان های  بقیه  به  را نسبت  رقابت  شک قدرت 
کشور افزایش می دهد که باید از این ظرفیت به 

طور ویژه استفاده کرد.
استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: رایزنی هایی را 
با کشور پاکستان در قالب ورود هیات های بخش 
خصوصی به این کشور آغاز کردیم و امیدواریم زمینه 
ارتباط بخش خصوصی با این کشور تحولی را در 
بازارهای جدید ایجاد کند.وی اظهار کرد: بازار فروش  
از مهمترین مشکالت تولیدکنندگان استان است که 
امیدواریم با تشکیل اتاق فکر و با محوریت اتاق 
بازرگانی، سازمان صمت و سازمان مدیرت و برنامه 
ریزی بتوانیم با تبادل نظر و انتقال تجربیات بسیاری 

از مشکالت پیش رو را مرتفع کنیم.
معتمدیان با تاکید بر اینکه در اتاقهای فکرباید به 
توجه  استان ها  سایر  همگن  واحدهای  تجربیات 
شودافزود: بازار فروش، دستوری نیست بلکه دارای 
فنونی است که باید با انتقال تجربه از نحوه عرضه و 
تقاضا، رقابت، کیفیت و دیگر شاخصه  ها به عنوان 
علم و هنر به آن دست یافت.وی شناخت دقیق از 
ظرفیت تولید و بررسی مشکالت و رفع موانع تولید را 
از مهمترین اهداف بازدید میدانی از واحدهای تولیدی 
بیان و گفت: به یقین همه مشکالت قابل حل یا در 
اختیار استان نیست اما سعی می کنیم با ابزارهای 
قانونی،برای تسهیل و رفع موانع تولید و انعکاس آن 

به مرکز تالش کنیم.
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مؤمن از کوه سخت تر است. از کوه کم  می  شود اما از دین  مؤمن چیزی
  کاسته نمی  گردد. 
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جهت رفاه حال همشهریان محترم 
از تاریخ 98/5/5 تا اطالع ثانوی 

از ساعت 7 صبح الی 8 شب
 آماده ارائه خدمات به شما بزرگواران می باشد

آدرس:  بلوار خلیج فارس،پشت پمپ بنزین شعله
 جنب نمایندگی ایران خودرو آبلوله کد3083

تلفن تماس: 32235390   داخلی103

آگهی فراخوان مزایده عمومی امالک مازاد  )مدیریت شعب پست بانک خراسان جنوبی(
پست بانک استان خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد چهار رقبه امالک تملیکی را از طریق  مزایده عمومی به صورت صد درصد نقد و به شماره فراخوان 2098001627000001 

به فروش برساند. متقاضیان جهت شرکت در مزایده صرفا به آدرس www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایند.

از  تاریخ 1398/05/07 تا  ساعت 19 روز یکشنبه 98/05/20  مهلت بازدید و دریافت اسناد مزایده

از تاریخ 1398/05/07 تا ساعت 19 روز چهارشنبه 98/05/30مهلت تحویل پیشنهادات

روز شنبه 1398/06/02 ساعت 10 صبح در محل ساختمان سرپرستی پست بانک به نشانی بیرجند - انتهای پاسداران-تقاطع محالتی نشست گشایش پاکت ها

روز شنبه 1398/06/02 ساعت 12اعالم برندگان

* پرداخت هزینه چاپ و نشر آگهی و هزینه کارشناسی ملک برعهده برنده مزایده می باشد. 
* کلیه امالک با وضع موجود به فروش می رسد.

* متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پست بانک ایران به نشانی www.postbank.ir  بخش سایر موارد/ مزایده ها و مناقصه ها مراجعه نمایند و یا با شماره 32435380-056 مدیریت 
شعب خراسان جنوبی تماس حاصل نمایند.

نام استانردیف

وضعیت ملکمشخصات ملک 
قیمت پایه مزایده

)ریال(
سپرده 5 درصد شرکت

 در مزایده)ریال(

شماره پالک 
متراژ آدرسثبتی

عرصه
متراژ 
متصرفتخلیه کاربریاعیان

87 فرعی از   خراسان جنوبی1
2.327.738.000116.386.900*زمین-2024.12بخش دو بیرجند - بجد434 اصلی

10 فرعی از خراسان جنوبی2
3018  اصلی

 بیرجند - خیابان جمهوری
600.000.00030.000.000*مسکونی58.860جمهوری 32 - چهارراه اول پالک 4 

8 فرعی از خراسان جنوبی3
3018 اصلی

 بیرجند - خیابان جمهوری
1.200.000.00060.000.000*مسکونی123.1095جمهوری 32 - چهارراه اول پالک 4 

5237 فرعی خراسان جنوبی 4
از یک اصلی

 نهبندان - خیابان شهدا کوچه شهید
550.000.00027.500.000*مسکونی268/61110هاشم زهی

فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای -  نوبت دوم    شناسه: 547498        
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری - تلفن 92 - 32400390 ( در نظر دارد: اجرای پروژه عمرانی ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات، به پیمان کاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه 
کشور )حداقل پایه 5 رشته ابنیه و ساختمان( واگذار نماید. لذا پیمان کاران واجد شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته ، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا مورخ 1398/5/12 به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به 

دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی )http://iets.mporg.ir( نیز منتشر شده است.

برآورد براساس فهارس مدت پیماننوع پیمانموضوعمحل اجراپروژه 
تاریخ تحویل و بارگذاری تضمین ارجاع کار )ریال(بها 1398 )ریال(

اسناد در سامانه تدارکات
تاریخ 

شماره فراخوانبازگشایی 

تکمیل مدرسه 
9 کالسه برکت 

اسفشاد
روستای اسفشاد 

قاینات
ساختمان آموزشی نیمه تمام موجود

 + سرویس بهداشتی + دیوار 
+ محوطه سازی

سرجمع به شماره 96/1299188 مورخ 
حداکثر پایان وقت اداری 1021.206.090.6471061000000 ماه1396/05/04 و اصالحیه های بعدی

مورخ 1398/05/24
ساعت 9 صبح 
1398/05/262098003748000020

1 - تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار( : ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 123402 / ت 50659 ه مورخ 94/9/22 و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 
2173062009008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

2 - محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری 3 - اعتبار پروژه ها )برابر شرایط مناقصه(: به صورت نقدی و اوراق خزانه اسالمی می باشد.
روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

محمود آبادی -کارخانه در نمای شرق از معدود کارخانه های شهرک 
صنعتی بیرجند است که با نگاه متفاوت به بازار داخلی و برنامه های 
 فروش و توسعه خود توانسته نه تنها بازارهای استان های مختلف کشور ،

و  کند. استاندار  خود  آن  از  نیز  را  جهانی  بازارهای  از  برخی  بلکه 
جمعی از مسئوالن خراسان جنوبی از واحدهای تولیدی در شهرک 
از  بازدید  در  استاندار خراسان جنوبی  کرد.  بازدید  بیرجند  صنعتی 
شرکت درنمای شرق با میزان تولید و فعالیت های این واحد تولیدی 
و همچنین مشکالت آن آشنا شد. مدیر عامل این کارخانه متفاوت از 

دیگر واحدهای تولیدی ، زبان به گالیه باز نکرد.
صادرات جهانی از بیرجند

او از تفاوت های کارش گفت و از تمام تالش هایی که برای فروش 
با  الهیاری  علیرضا  مهندس  است.  داده  انجام  تاکنون  محصوالتش 
اشاره به اینکه همیشه نوآوری و خالقیت را در اولویت دارد ،گفت: 
گفته  به  کنیم.  خود  آن  از  را  کشور  بازارهای  دیگر  کردیم  تالش 
استان  از  را  پا  امروز  تا جایی پیش رفت که  این تالش ها  الهیاری 
های مجاور فراتر نهاده و در صادرات مصنوعات چوبی توانسته است 
کند. را جذب  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  در   بازارهای هدفش 
 این تولید کننده زحمت رفت و آمد به بازارهای دیگر کشورها مانند عمان ،

گرجستان و . . . را با وجود بازار بی ثبات دالر ، هزینه مترجم، شرکت 
در نمایشگاه های جهانی و . . . به خود داده است تا به مصرف کننده 
شهرک  تولیدات  از  استان  در  که  آنهایی  خصوص  به  داخلی  های 

صنعتی خرید نمی کنند، بگوید کیفیت محصولی که آنها تولید می 
رونق  را  محصوالتشان  صادرات  تواند  می  که  است  حدی  به  کنند 
ببخشد. مهندس الهیاری با اشاره به اینکه این هم یک افتخار است که 
محصولی از بیرجند به جز زرشک، زعفران و عناب آماده برای صادرات 
است، افزود:طی روزهای آینده یک کانتینر از محصوالت تولیدی واحد 
 در نمای شرق از گمرک بیرجند بارگیری و به تفلیس صادر می شود.

 به عمل کار برآید
وی ادامه داد: کارخانه درنمای شرق در زمینه تولید مبلمان اداری و 
دکوراسیون داخلی فعالیت دارد. ما کار خود را از یک پارکینگ شروع 
کردیم و با عشق و عالقه ، مشکالت را پشت سر گذاشتیم. مدیرعامل 
کارخانه درنمای شرق که در صحبت هایش اعتقاد راسخی به توکل بر 
خداوند دارد، گفت: سرمایه اولیه این کارخانه توکل به خداوند است؛  
ما در این کارخانه شعار را به عمل تبدیل کرده ایم و سعی نمودیم در 
عمل برای استان و کشور نقش مثبت ایفا کنیم و معتقدیم به عمل 

کار برآید. 
با اطمینان ، خدمات پس از فروش ارائه می دهیم

مهندس الهیاری، نخستین مسئله  مهم برای این واحد تولیدی را داشتن 
خالقیت در کار عنوان کرد و گفت: نگاه ما رو به جلو است و همواره به 
دنبال بازارهای جدید برای ارائه تولید خود هستیم. وی با بیان اینکه 
کیفیت و نوآوری محصوالت بسیار برای ما حائز اهمیت است ، ادامه 
داد: همین کیفیت باال ، باعث شده حتی در شرایطی که بازار کساد 

است ، ما بیشترین فروش را داشته باشیم زیرا محصوالت ما با کیفیت 
و ضمانت است. مهندس الهیاری با اشاره به اینکه ما برای محصوالت 
خود خدمات پس از فروش ارائه می دهیم که هر شرکتی جرات این 
کار را ندارد ، اضافه کرد : شرکت ما روی محصوالت خود مطمئن 
 است و با اطمینان 5 سال ضمانت برای محصوالت در نظر می گیریم.

درنمای شرق ، مجهز به بروزترین دستگاه های تولید
مدیرعامل شرکت در نمای شرق تصریح کرد: شرایط کسادی بازار 
نباید تولیدکننده را ناامید کند، چرا که واحدی موفق است که در 
تولید  برای  حتی  و  کند  کشف  را  جدید  بازارهای  کساد،  شرایط 
خود استراتیژی های جدید تعریف کندو به تولید خود ادامه دهد. 
مهندس الهیاری با اشاره به تکنولوژی باالی دستگاه های کارخانه 
خود، گفت : این کارخانه مجهز به دستگاه های روز اروپاست که در 

کشور نیز کم نظیر می باشد.
تالش کردیم در جهت رونق تولید گام برداریم 

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ وقت تعدیل نیرو نکرده ایم و روز به روز 
به کارکنان مان افزوده شده است، ادامه داد: مشتری می خواهد جنس 
ماندگار خرید کند و ما نیز با اتکا به تجربه و توان خود، به فرآیندی 
از تولید رسیده ایم که محصوالتی با باالترین کیفیت ارائه دهیم. وی 
با بیان اینکه توانستیم با کمک مهندسان خود و روش های علمی ، 
بهترین کارایی را داشته باشیم، افزود: همین مولفه های کار ما باعث 
شد تا بتوانیم از خارج استان برای شرکت سرمایه گذار جذب کنیم.

مدیرعامل شرکت در نمای شرق با بیان اینکه به معنای واقعی کلمه 
می خواهیم در جهت رونق تولید بنا به فرموده مقام معظم رهبری گام 
 برداریم، ادامه داد: مجموعه توانمندی های ما علیرغم سختی های کار ، 
باعث شد بتوانیم برندی معتبر و جهانی شده و با افتخار بگوییم از 

بیرجند به این حجم از تولید دست یافته ایم.
P.S.S  ؛ مجموعه ای متشکل از 14 شرکت

مهندس الهیاری با اشاره به اینکه برای اولین بار توانستیم مجموعه ای 
متشکل از 14 شرکت را کنار یکدیگر جمع کرده و کارگروهی تحت 
یک پرچم انجام دهیم، گفت: ایجاد مجموعه  P.S.S Group آرزوی 
دیرینه من بوده است که محقق شد. وی افزود : در این مجموعه بیش 
از 90 درصد مصالح و متریالهای موردنیاز در دکوراسیون داخلی منزل 
و ادارات موجود می باشد و عالوه بر شرکت های عنوان شده ، کافی 
شاپ »تراس«  با محیطی بسیار خاص و بی نظیر نیز فعال است که 

اقدام به ارائه خدمات به همشهریان عزیز می کند.
از همراهی مسئوالن متشکریم

تاکنون  اینکه  بیان  با  پایان  در  شرق  نمای  در  شرکت  مدیرعامل 
از همکاری و همراهی  و  اند  ما همکاری داشته  با  زیادی  مسئوالن 
آنان متشکریم ، ادامه داد: مطمئنا امروزه از مسئوالن توقع باال داشتن 
غلط است و باید سهم خود را در شرایط خاص انجام داده و نقش 
مثبتی ایفا کنیم. مهندس الهیاری افزود: در شرایط فعلی نیاز به این 
 است که برای پیشرفت تغییر کنیم و به جای انفعال، خالق باشیم.

صنایع تولیدی درنمای شرق ، سازه ای بر پایه ی صداقت
عکس: محمودآبادی


