
آغاز طرح ضيافت رمضان

تكليف يارانه نقدى در سال آينده مشخص نيست 

عبور از هفت خان نوبت دهى 

در بيمارستان تأمين اجتماعى بيرجند

ساعت 7/30 صبح به بيمارستان آمده بود تا توسط
 پزشك متخصص ويزيت شود. در سالن تعداد زيادى از مراجعان 
روى صندلى ها و گوشه و كنار سالن انتظار مى كشيدند...

نوبخت: متاسفم بحث هسته اى

 كف خيابانى شده است 

محمد باقر نوبخت گفت : تصويب طرح الزام دولت 
به حفظ دستاوردهاى هسته اى در مجلس 
در مغايرت با اصل 176 قانون اساسى است...
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يادداشت

از گرانى تا گرانى

*هرم پور

 قيمت ها مثل جذام بر صورت، لبخندهاى مردم را 
تغيير داده است. لجام گسيخته و به طور سرسام آور به 
هر طرفى بخواهد مى تازد و نهايت االمر، به ناكجاآباد 
مى رسد. رمضان كه آمد، گفتيم انصاف هم خواهد آمد، 
غافل از اينكه وقتى در چهره مردم نياز حضور داشته 
باشد و دغدغه، برخى فروشنده ها نه انصاف را تمكين 
مى كنند نه گردن گذاشتن به قانون را. از همان شيرينى 
ماه رمضان تا حبوبات و ميوه گران شد. مثل هميشه 
هر كس تقصير را گردن ديگرى انداخت. اصًال حكايت 
شود  مى  گران  مردم  مصرفى  اقالم  است.   عجيبى 
و هيچ مقصرى هم پيدا نمى شود كه مرد و مردانه بيايد 

و حداقل اعتراف كند. از همان صدر تا ذيلش. 
نه مسؤولى، مسؤوليت مى پذيرد و نه ارگان و نهادى 
 اقدام آنچنانى مى كند. شايد اگر كمى سطح نظارت ها 
بيشتر باشد ديگر به فاصله چهار مغازه در يك خيابان با 
چهار قيمت متفاوت كااليى تحويلتان نمى شود و حاال 
اى كاش اين گرانفروشى مخصوص اقالم مصرفى 
لباس فروشى ها  و  تاكسى ها  نرخ  بود؛   و خوراكى 
و ابزار و لوازم خانگى و حتى نانوايى هاى اين طرف 
شهر هم با آن طرف شهر، زمين تا آسمان متفاوت 
است. (و البته يادم نبود كه در نگاه برخى از مسؤولين 
آن  با  شهر  طرف  اين  آسمان  شهر،  همين  محترم 
در خواب خوشند  و چه  است).  متفاوت  طرف شهر 
مسؤولينى كه بايد بيدار باشند و نظارت كنند و آنهايى 
كه بايد براى مردم و رنج هايشان جوابى داشته باشند. 
دلمان خوش به همان «پايتختى» كه شب ها دور هم 
 جمعمان مى كند و براى نيم ساعتى دغدغه هايمان 
را به كنارى مى اندازد وگرنه فكر و ذكر اينكه براى 
خانه دار شدن و ماشين دار شدن بايد به اندازه تربيت 
يك نسل صبر كرد نه امانى براى كسى مى گذارد و 

نه آسايشى. (ادامه در صفحه 2)

سخنگوى دولت كه در جلسه ديروز خود خبر تازه اى براى مخاطبان اقتصادى نداشت به مرورى بر 
آمار رشد اقتصادى و خبرهاى يارانه پرداخت و باز هم وعده پيگيرى موضوع نظام پرداخت ها از سوى 

سازمان مديريت و برنامه ريزى را يادآور شد. (ادامه در صفحه 2)

جناب آقاى سيد على اسماعيل زاده
رئيس محترم اتحاديه پوشاك شهرستان بيرجند

 بدين وسيله انتخاب اتحاديه مزبور به عنوان اتحاديه نمونه كشورى را خدمت جناب عالى

  و ديگر همكاران گرامى و اعضاى محترم صنف پوشاك شهرستان تبريك عرض نموده 

و آرزوى توفيق روزافزون براى شما بزرگواران داريم.

كاركنان بانك سپه مركزى بيرجند

فروش سوپرماركت با موقعيت عالى واقع در خيابان معلم

 با مدت اجاره ملك باال و مبلغ اجاره مناسب     09153621442
تعدادى بازارياب و فروشنده خانم با روابط عمومى باال نيازمنديم.

32220278 - 09158641004

آگهي دعوت از داوطلبان نامزدي عضويت 
در هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان جنوبي

نظر به اين كه هيئت اجرايي انتخابات هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان جنوبي انتخابات هيئت مديره 
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان از ساعت 8 الي 17 روز پنجشنبه مورخ 94/7/9 در محل هايي كه متعاقبا اعالم خواهد شد 

برگزار مي گردد. 
 لذا بدينوسيله از كليه داوطلبان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در يكي از رشته هاي اصلي معماري ، عمران ، تاسيسات مكانيكي ،
تاسيسات برقي ، شهرسازي ، ترافيك ، نقشه برداري كه واجد شرايط مندرج در ماده 11 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و 
ماده 59 آيين نامه اجرايي آن (داراي پروانه اشتغال به كار پايه (2) و يا باالتر ) مي باشند و از 5 سال قبل از تاريخ اعالم داوطلبي فاقد 
محكوميت انتظامي از درجه 3 يا باالتر بوده و عالقه مند به عضويت در هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان هستند 

دعوت مي شود با در دست داشتن : 
1- اصل و تصوير مصدق پروانه معتبر اشتغال به كار مهندسي  2- اصل و تصوير مصدق كارت يا گواهي معتبر عضويت در سازمان نظام مهندسي 
ساختمان استان  3- اصل و تصوير مصدق مدرك تحصيلي در رشته اصلي  (مبناي صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي)  4- اصل و تصوير مصدق تمام 
صفحات شناسنامه 5- اصل و تصوير مصدق كارت ملي 6- دو قطعه عكس 4*3  7- تصوير مصدق نامه استعفا و برگ پذيرش آن براي بازرسان ، 
اعضاي شوراي انتظامي و كاركنان سازمان استان 8- گواهي عدم سوء پيشينه كيفري 9- گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر از آزمايشگاه هاي مورد 

تاييد هيئت اجرايي و دستگاه نظارت استان
از تاريخ 94/4/1 الي 94/5/1 به محل هيئت اجرايي انتخابات واقع در (بيرجند- انتهاي خيابان مدرس 6- سازمان نظام مهندسي ساختمان 

استان خراسان جنوبي) مراجعه و ثبت نام نمايند.
بديهي است مدت فوق به هيچ وجه قابل تمديد نمي باشد و به درخواست هاي ناقص يا درخواست هايي كه پس از اتمام مدت 
مذكور و درخواست هايي كه داوطلب عضويت در هيئت مديره داراي مدرك تحصيلي در رشته هاي مرتبط يا رشته ها يا گروه هايي 
است كه اعضاي آن كمتر از 7 نفر موضوع تبصره 1 ماده 61 مي باشد ترتيب اثر داده نمي شود و ثبت نام از اعضايي صورت خواهد 

گرفت كه داراي مدرك تحصيلي در رشته هاي اصلي ساختمان مي باشند.

هيئت اجرايي انتخابات هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان جنوبي

 ضمن تشكر و قدردانى از تمامى سروران ارجمند كه با 
 تشريف فرمايى در مراسم تشييع و تدفين و مجالس ترحيم 

پدر مهربان مان ما را همراهى نمودند به اطالع مى رساند:
 مراسم چهلمين روز درگذشت 

شادروان غالمرضا بهمنى
پنجشنبه 94/4/4  از ساعت 5/30 الى 6/30 

بعدازظهر در محل حسينيه آيت ا... آيتى منعقد مى شود
حضور شما سروران معزز موجب امتنان است.

خانواده هاى: بهمنى، ساالرى ، باقرزاده ، خامسان ، نوابى ، حريرى و ساير بستگان

    ورزش دشمن اعتياد

برگزارى همايش دوچرخه سوارى و پياده روى عمومى
به مناسبت روز جهانى مبارزه با مواد مخدر

همراه با جوايز نفيس و ارزنده

مكان: فلكه زعفرانيه (آوينى) به سمت فلكه دانشگاه آزاد
 (جاده سالمت)

زمان: پنجشنبه 94/4/4  ساعت 21

شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان با مشاركت  اداره ورزش 
و جوانان شهرستان بيرجند ، نيروى انتظامى و تمامى سازمان هاى عضو 

اجراى نماى آلومينيوم
 * نقد    * چك    

09157201009 - 09151655537

آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعى

 تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه دوزى 
روبان دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34     تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 

آموزش 

+بيمه+كار

ثبت مسجد جامع درخش، موزه بشرويه و خانه توكلى در فهرست آثار ملى/ صفحه 7

كاالهاى اساسى مورد نياز خانواده ها به صورت ارزان توزيع مى شود 
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رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در گفتگو با ايسنا، از ابطال كارت سوخت شش ميليون خودرو طى دو سال اخير خبر داد. حقيقى در خصوص مسئله قاچاق 
سوخت در كشور گفت: در اين حوزه تا مسير اصالح را در پيش نگيريم قطعا كار موثرى نمى توانيم انجام دهيم. ظرف دو سال گذشته شش ميليون كارت سوخت 
باطل شد كه در خصوص ابطال كارت هاى سوخت  هيچ اعتراضى صورت نگرفت. در حقيقت اين نشان مى داد كه كارت هاى سوخت  نبايد صادر مى شده است.

ابطال كارت سوخت 6 ميليون خودرو
از گرانى تا گرانى

 (ادامه از صفحه 1) و خدا را شكر كه در اين زمانه 
كعبه، عقده  كنار  نمى شويم كه  مستطيع حج هم 
از  برخى  جان  به  كردن  دعا  و  كردن  باز  دل  از 
مسؤولين، خود داستانى دارد. به تحمل رنج گرانى 
و عذوبت بى پولى و رخساره خجالت زده در برابر 
خانواده راضى بوديم كه در اين روزها غصه رسيدن 
هايمان  زندگى  آرامش  ساحل  به  طالق  سونامى 

حكايت جديدى شده است.
مسائل  به  هم  مشكل  اين  دادن  ربط  دانم  نمى   
اقتصادى كار درستى هست يا نه. اما بخشى از آن 
مسلمًا علت و عاملى جز مشكل بى پولى و ناتوانى 
از تأمين هزينه هاى زندگى نداشته است. هيوالى 
طالق را كه آن قديم ترها جوجه اى بود و اگر سركى 
 به زندگى كسى مى كشيد و كنار در خانه هايشان 
جيك جيكى مى كرد، با مشت و لگد به بيرون پرتش 
 مى كردند؛ حاال هم خودمان و هم آن دست هايى 
كه خوب مى دانستند چه بر سر فرهنگ اين جامعه 
بياورند آنقدر بزرگش كردند كه حاال با هيچ غل و 
كه  افسوس  بسا  كرد.  مهارش  توان  نمى  زنجيرى 
 انگار سرشت ما را با چشيدن چندين باره تلخى ها 
بارها  و  بارها  شدن  گزيده  و  نگرفتن  عبرت  و 
اند.  آميخته  نياموختن  درس  و  سوراخ  يك   از 
در  كه  بگويم  خواستم  مى  فقط  دلم،  االمر  حسب 
به  خودمان  مردم،  مايحتاج  كردن  گران  وانفساى 
خودمان بياييم و عشق ها و محبت هايمان را براى 

هم گران نكنيم. 
 خيلى ها، محبت مان را در درونمان احتكار مى كنيم. 
يا عشقهايمان را به آنهايى كه بايد دوستشان داشته 
باشيم گران مى فروشيم و وجودمان را در اين بازار 
پولى كه خريدن همان عشق هم يد  پر رونق بى 
طواليى مى خواهد و دلى پهلوانانه؛ قدر نمى دانيم. 
و  موبايلى  اجتماعى  هاى  شبكه  و  ماهواره  قيچى 
با  زد،  خواهد  را  مان  زندگى  هاى  ريشه  اينترنت 
برنده  قيچى  اين  لبه هاى  و عشق حداقل  محبت 
را ُكند كنيم تا كمتر ببرد و مجالى بيابيم و فكرى 

براى سالهاى بعدمان برداريم. 
اگر نمى توان خوب زندگى كرد،  با جيب بى پول 
اما مى توان خوبى هاى زندگى را به قيمت اصلش 
به هر كسى فروخت. كاش مسؤولين هم  بازار  در 
نما، هم براى گرانى كاالها  به جاى شعارهاى نخ 
 چاره اى مى انديشيدند و هم براى گرانى محبت ها. 
ماجرايى  خود  آن  كه  گويم  نمى  را  ها  صداقت 

جانسوز است!.
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى روزنامه 

را به شماره 500010004068438 ارسال فرماييد)

يادداشت

امروز 3 تير 1394 مصادف با
 7 رمضان 1436 و 24 ژوئن 2015

تحصن مشروطه  طلبان به رهبري «شيخ فضل 
 ا... نوري» در حرم عبدالعظيم (1286ش).

به  دنبال  به  تهران  در  نظامي  برقراري حكومت 
توپ بستن مجلس شوراي ملي (1287 ش).

بزرگ  حامي  و  عمو  «ابوطالب»  حضرت  وفات 
پيامبراكرم در مّكه بنا به روايتي(10 بعثت).

رضا(ع)  امام  حضرت  به  واليتعهدى  تحميل 
توسط مأمون عباسي(201 ق).

نامدار  متكلم  و  فقيه  ُزهره»  «ابن  تولد 
مسلمان(511 ق).

تولد «صفايي ترمذى» مورخ و شاعر قرن دهم 
هجري(944 ق).

پادشاه  بُناپارت»  «ناپلئون  بزرگ  حمله  آغاز 
فرانسه به روسيه تزاري (1812م).

و  آمريكايي  مبتكر  فولُتن»  «رابرت  درگذشت 
مخترع كشتي  بخار (1815م).

تقويم مناسبت هاى  روز

ارائه مجدد پيشنهاد افزايش نرخ مكالمات 

رئيس هيئت مديره شركت مخابرات با بيان اينكه 
مخابرات پيشنهادات توسعه اى خود را براى افزايش 
نرخ پايه مكالمات به وزارت ارتباطات ارائه داده گفت: 
با هر فرمتى كه بخواهند مجددا اين برنامه را ارائه 
مى دهيم. به گزارش مهر، سيدهاشمى در واكنش 
به اظهارات مسئوالن وزارت ارتباطات مبنى بر عدم ارائه برنامه توسعه 
اى از سوى مخابرات و نبود توجيه فنى براى افزايش نرخ هاى مخابراتى 
اظهار كرد: مخابرات برنامه توسعه و پيشنهادات خود را به وزارت ارتباطات 
و سازمان تنظيم مقررات ارتباطات ارائه داده است، اما چنانچه مسئوالن، 
شاخص هاى جديدى در اين زمينه مى خواهند، اعالم كنند تا با هر فرمتى 

كه بخواهند مجددا اين برنامه را ارائه دهيم.

كمبودهاى دارويى به كمتر از 30 قلم رسيد 
 

رئيس سازمان غذا و دارو با تاكيد بر اهميت كاهش 
هزينه دارويى بيماران خاص و صعب العالج گفت: 
كمبودهاى دارويى به كمتر از 30 قلم رسيده است.  
ايسنا، مهم ترين  با  در گفتگو  ديناروند  دكتر رسول 
دستاوردها و عملكرد سازمان متبوعش را در راستاى 
كاهش  و  دارويى  بحران  كردن  برطرف  دولت،  راهبردى  سياست هاى 
كمبودهاى دارويى به كمتر از 30 قلم دانست و گفت: اين مهم موجب كاهش 
هزينه دارويى بيماران خاص و صعب العالج شده است. ديناروند تصريح كرد: 
مبارزه با تقلبات و تخلفات حوزه غذا از جمله كاهش مصرف روغن پالم در 
كشور و حذف آن از صنايع لبنى و كاهش اسيدهاى چرب ترانس در صنعت 

غذايى كشور نيز مهم ترين عملكردهاى ما در حوزه غذا را شامل مى شود. 

ارائه خدمات بازنشستگان كشورى در دفاتر پستى 

صندوق بازنشستگى كشورى با اعالم اينكه ديگر 
نياز نيست بازنشستگان كشورى براى انجام امور 
كرد:  اعالم  كنند،  مراجعه  صندوق  اين  به  خود 
دفاتر  در  كشورى  بازنشستگان  به  خدمات  ارائه 
پستى انجام مى شود. به گزارش ايرنا، در راستاى 
اجراى تفاهم نامه و در فاز اول آن، امكان ارايه خدمات فيش حقوقى و 
احكام بازنشستگان در سراسر كشور از طريق دفاتر پستى منتخب و با 
قيمت هر خدمت 10 هزار ريال فراهم شده است. همچنين متقاضيان 
بازنشستگان  به  دهى  خدمت  آماده  پستى  دفاتر  ليست  توانند  مى 
اينترنتى با آدرس  بازنشستگى كشورى   كشورى را در سايت صندوق 

www.cspf.ir مشاهده كنند.

فرآورده هاى  پخش  ملى  شركت  مديرعامل 
نفتى از آغاز عرضه CNG با قيمت جديد 500 
تومانى از ساعت 6 صبح امروز در جايگاه هاى 
سوخت سراسر كشور خبر داد. سيد ناصر سجادى 
در گفتگو با مهر، با اشاره به مصوبه هيئت دولت 
كيلوگرم  هر  قيمت  تومانى   100 كاهش  و 

CNG، گفت: بر اين اساس، از ساعت 6 صبح 
چهارشنبه سوم تير ماه CNG با قيمت جديد 
500 تومان به ازاى هر كيلوگرم عرضه خواهد 
شد. وى با اعالم اينكه در مدت 2 تا 3 روز آينده 
هم تغييرات جديد در نمايشگرهاى جايگاه هاى 
عرضه CNG با قيمت جديد 500 تومان به 

ازاى هر كيلوگرم انجام مى گيرد، تصريح كرد: با 
اين وجود، جايگاهداران تا زمان اعمال تغييرات 
جديد در نمايشگرها موظف به نصب برچسب 
قيمت جديد CNG براى ديسپنسرها هستند. 
در همين حال، رياحى معاون شركت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى ايران با تاكيد بر اينكه با كاهش 

قيمت CNG و ابطال سهميه هاى بنزين 700 
تا شهريور ماه قطعا متوسط  تومانى خودروها 
مصرف روزانه CNG كشور با افزايش قابل 
توجه اى روبرو خواهد شد، گفت: پيش بينى مى 
شود براى نيمه دوم سال جارى مصرف و تقاضا 

براى CNG با افزايش قابل توجه روبرو شود.

 (ادامه از صفحه1) به گزارش ايسنا، محمد باقر نوبخت با 
اشاره به آمار اعالمى بانك مركزى در هفته گذشته يادآور 
ايران رشد  آمار  و مركز  بانك مركزى  آمار  شد كه مطابق 
اقتصادى سال 1393 حدود 3 درصد است كه بسيار محدود 
است اما اهميتش از اين جهت خواهد بود كه بعد از دو سال 
رشد اقتصادى منفى روند آن مثبت شده و به 3 درصد رسيده 
است. وى با بيان اين كه طبق قانون برنامه پنجم بايد ساالنه 
به طور متوسط 8 درصد رشد اقتصادى داشته باشيم، تصريح 
كرد: رشد اقتصادى 3 درصد براى دولت مطلوب نيست، اما 
با در نظر گرفتن شرايط سخت تحريمى و كاهش درآمدهاى 

نفتى، تبديل آن از منفى به مثبت مهم قلمداد مى شود. 

تاكيد مجدد بر عدم افزايش دوباره نرخ بنزين

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى در بخش ديگرى از 

اظهارات خود با اشاره به مصوبه اخير هيئت دولت در رابطه 
با كاهش 100 تومانى قيمت سى ان جى گفت كه با توجه 
به اين كه در ماه هاى تابستان، مسافرت ها به اوج مى رسد 
براى اين كه 3 ميليون و 400 هزار سوارى و 3 هزار اتوبوس 
از سى ان جى استفاده مى كنند براى تسهيل كارشان هزينه 
داديم.  تومان كاهش  به 500  تومان  از 600  را  سى ان جى 
انرژى  حامل هاى  قيمت  افزايش  احتمال  مورد  در  نوبخت 
گفت: تا اين لحظه صحبتى براى افزايش قيمت بنزين در 

سال جارى نشده است. 

نظام پرداخت ها همچنان در دستور كار
سازمان مديريت و برنامه ريزى

اما وعده يكسان سازى نظام پرداخت ها و سرو سامان دادن 
به پرداخت كاركنان از موضوعات ديگر مورد سوال از نوبخت 

بود كه عنوان كرد : مهمترين دستور سازمان برنامه، مسئله 
نظام پرداخت هاست تا پرداخت ها به نحوى انجام شود كه 
نيايد و هرگونه  احساس تبعيض در بين كاركنان به وجود 
تقويت اين احساس به جامعه فرهنگى كمك نخواهد كرد. 

نوبخت همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا پرداخت يارانه 
هدفمندى  قانون  گفت:  داشت؟  خواهد  ادامه  بعد  سال  در 
يارانه ها مربوط به برنامه پنجم توسعه است كه سال 1394 
سال پايانى آن است و اين كه در برنامه ششم تكرار خواهد 
برنامه  هنوز  چون  مى شود  مشخص  بررسى ها  از  پس  شد 

ششم به جمع بندى نرسيده است. 
وى همچنين در مورد آمار افرادى كه يارانه دريافت مى كنند، 
گفت: بعد از ثبت نام مجدد در سال گذشته حدود 2 ميليون و 
300 هزار نفر اعالم انصراف كردند. اما از سوى ديگر هرسال 
بيش از يك ميليون بر جمعيت ما افزوده مى شود و در همين 

راستا نيز وزارت كار مسئول حذف پردرآمدها از دريافت يارانه 
است و موظف شده است تا اين كار را با دقت انجام دهد كه 

كار دشوارى است چرا كه دولت خواهان آزار مردم نيست. 

تكليف يارانه نقدى در سال آينده مشخص نيست 

حذف 400 هزار نفر ازآغاز عرضه «سى.ان.جى» 500 تومانى از 6 صبح امروز
 ثروتمندان يارانه بگير 

سخنگوى كميسيون بودجه مجلس گفت:  بر اساس 
گفته مسئوالن بيش از 400 هزار نفر از ثروتمندان 
يارانه بگير حذف شدند. به گزارش فارس، غالمرضا 
اينكه  به  توجه  با  كه  اين سوال  به  پاسخ  در  كاتب 
مدت 5 ساله اجراى قانون هدفمندى يارانه ها امسال 
پايان مى يابد و دولت در اين زمينه چه برنامه اى دارد، 
مانده  باقى  خوبى  فرصت  سال  پايان  تا  كرد:   بيان 
است و بايد مسئوالن در اين زمينه تصميم بگيرند 
خواهند  قانون  اين  اجراى  مورد  در  نظرى  چه  كه 
داشت.  سخنگوى كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
در مورد اينكه از سال آينده يارانه نقدى به همه در 
شد،  خواهد  پرداخت  هدفمندى  قانون  اجراى  قالب 
گفت:  در حال حاضر اطالعى از اين موضوع ندارم 
ارائه كرد  نظر دولت در اليحه اى كه  به  و بستگى 
خواهد داشت و پس از آن مجلس تصميم گيرى مى 
كند. وى در پاسخ به اين سوال كه تاكنون چه ميزان 
از غير نيازمندان يارانه بگير از سوى وزارت رفاه حذف 
شده اند، گفت: در جلسات دو هفته گذشته مسئوالن 
عنوان كردند كه حدود 400 هزار نفر از ثروتمندان 

حذف شدند و اين برنامه ادامه دارد.

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب     09153637507 - 09156217507 حسينى

ن
ما

آس
ك 

ال
فروش ويژه يك واحد آپارتمان در غفارى 14 ، 60 متر ، دو خواب ، سند آزاد  ام

MDF ، هود ، سينك ، پرده ، كاغذ ديوارى ، نقاشى ، قابل دريافت 10 تا 50 
ميليون وام ، بدون آسانسور ، طبقه سوم ، 12 واحدى ، 65 ميليون  /  10 ميليون 

رهن يا 300 اجاره داده مى شود.      09155611127 - 09155615573      
www. amlakaseman . com       32231772-3

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

افتخار اين را دارد كه طبق روال سال هاى گذشته 
به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك رمضان

 پوشاك خود را با  15%  تخفيف عرضه نمايد.
سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

فقط 60 هزار تومان با 6 ماه ضمانت    
 پاسداران 8 - پالك 24   09153618984

آگهى مزايده اموال منقول «نوبت اول»

چون در پرونده 1509/93 اجرايى در قبال محكوميت آقاى مهدى خاموشان به پرداخت مبلغ 391//112/227 ريال در حق 
محكوم له اتحاديه شركت هاى سهامى زراعى و تعاونى توليد با مديريت عليرضا نيكوكار و پرداخت مبلغ 4/620/000 ريال بابت حق االجرا در 

حق دولت و با توجه به اين كه از ناحيه محكوم عليه اموالى معرفى و توقيف گرديده به شرح جدول ذيل كه كارشناسى شده است شامل

برآورد قيمت (ريال)نوع و مشخصات دستگاهرديف
يك دستگاه موتور برق ديزلى gold spring مستعمل و آماده به كار با لوازم كامل 1

2,5 kva و توان خروجى
14/000/000

يك دستگاه چرخ كفاشى مدل power با شماره سريال 9404143 با ميز و متعلقات كامل 2
(الكتروموتور ADLEE MOTOR مدل As - 2502 ساخت 1991 تايوان)

6/500/000

3 AIRTECH يك دستگاه كمپرسور باد با مخزن 50 ليترى و توان 2 اسب بخار
مدل AC50B به شماره سريال 9111005005 و سال ساخت 2010

3/500/000

3/800/000يك دستگاه دريل شارژى ماكيتا مدل 8391D به شماره سريال 40325361

5 ، (zinser) مجموعه جوشكارى برنج شامل كپسول 10 كيلويى اكسيژن ، مانومتر مربوطه
دسته پيك (CLOUR) ، يك عدد كپسول اميد گاز و رگوالتور فشار قوى مربوطه و شش متر 

شيلنگ دوقلو

3/500/000

14/000/000كولر آبى 7500 جهان افروز 2 عدد قيمت هر عدد 7/000/000 ريال6

50/000/000كولر آبى 5500 جهان افروز 10 عدد قيمت هر عدد 5/000/000 ريال7
20/000/000كولر آبى 3500 جهان افروز 5 عدد قيمت هر عدد 4/000/000 ريال8

كه جمعا به مبلغ 115/300/000 ريال ارزيابى شده است كه از طريق مزايده در روز سه شنبه مورخ 94/4/30 از ساعت  10 الى 11 صبح در دفتر 
اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن 
معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج 

روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه دستگـاه ساب سيـار 
اميرآبادى زاده

 ساب انواع سنگ هاى 
مرمر گرانيت و موزاييك ساده       

09156706538



پيام شماخسارت 2 ميليارد تومانى ملخ ها به مراتع خراسان جنوبى
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

چهارشنبه * 3 تير 1394 * شماره 3252

هجوم ملخ ها به مراتع و تاغ زار هاى خراسان جنوبى 2 ميليارد تومان خسارت زد. مديركل منابع طبيعى خراسان جنوبى گفت: ملخ ها سحرگاه ديروز به 
سه منطقه سرچاه عمارى خوسف، حسين آباد غيناب سربيشه و مراتع درميان هجوم آوردند كه به هزار و 500 هكتار از اراضى اين مناطق خسارت زدند. 

خانواده كه پدر و مادر كارمندند و فرزندشان در رفاه 3شريفى افزود: اين ملخ ها از نوع كوهان دار تاغ بودند كه يكى از آفت هاى ناشى از خشكسالى است.
كامل است و انواع كالس هاى تقويتى رو مى تونه 
به سختى در  بره و منى كه پدرم كشاورز هست و 
روستا بزرگ شدم و كتاب هاى درسى رو با مشكالت 
مساوى  شرايط  اگه  ها  استخدامى  در  خريدم 
داشته باشيم اونا در اولويت هستند. مى دونم 
كه  كسانى  از  شكايتمو  نداره،  اى  فايده  من  گفتن 
به  رو  كنن  مى  اجرا  و  تصويب  ها  قانون   اينجور 

موال على مى كنم.
915...598
سالم آواجان. در رسانه ها اعالم كردند كه در خرداد 
درحالى  واريز شد  يارانه  نفر  ميليون  براى 76 
توضيحى  اينكه  بدون  كردند  را حذف  ها  خيلى  كه 
مردم  صبورى  از  بدهند.  اعتراض  فرصت  يا  بدهند 
باشيم  اميدوار  چى  به  كنند  مى  استفاده  سوء 

هر روز بدتر از ديروز.
915...650

سطل  براى  فكرى  خواهشمنديم  شهردارى  از 
جنت11روبرروى  خيابان  شهر  مهر  در  زباله 

مسجد بردارند.
915...955
در جواب آگهى هفته صرفه جويى آب بايد بگوييم كه 
آيا مى دانيد در خراسان جنوبى قيمت تمام شده 
آب 4 برابر قيمت منطقى توليد آب است.  به دليل 

هزينه هاى ادارى و پرسنلى و عملياتى و... بى رويه)
915...253
در  به خاطر رضاى خدا هم كه شده  عزيز  استاندار 
اين ماه مبارك پاسخگوى مردم درباره اراضى 

موسوى باشيد.
915...561

با سالم از شهردارى خواهش مى كنم يك فكرى 
 4 بهشتى  انتهاى  محوطه  روشنايى  حال  به 
از  بشيم  رد  پياده  كنيم  نمى  جرأت  شبها  بردارند، 
خدا  رو  تو  ندارن  امنيت  ها هم  ماشين  تاريكه  بس 

زودتر يك فكرى برداريد. ممنونم
936...669
باشگاه  ورزشكاران  سالمتى  شود  مى  آيا  سالم. 
راهداران باعث سلب آسايش ما اهالى خيابان بعثت 
شود؟ آرامش و آسايش ساكنين محله را بايد 
ازچه كسى طلب كنيم. لطفًاًًًً از سمت ديگرى در 

ورزشگاه را باز كنيد. خدا خيرتان دهد...
937...994

با سالم خدمت استاندار محترم ما بچه هاى بخش 
هم  دليلش  فوتبال محروم هستيم  از  قهستان 
برگزار نكردن مسابقات از طرف بخشدار به دليل عدم 
شده  اعالم  انتظامى  نيروى  توسط  مسابقات  امنيت 

است. خواهشمندم رسيدگى كنيد.
935...276

* حسين زاده

پرده اول 
پيش از راه اندازى سيستم نوبت دهى

- ساعت 7/30 صبح به بيمارستان آمده بود تا توسط پزشك 
متخصص ويزيت شود. در سالن تعداد زيادى از مراجعان 
روى صندلى ها و گوشه و كنار سالن انتظار مى كشيدند. 
وقتى به جلوى باجه اعالم نوبت ها رسيد از مسئول باجه 
خواست نامش را براى ويزيت پزشك متخصص در ليست 
را  دفترچه  همه  اين  «مگر  شنيد:  پاسخ  بنويسد.  بيماران 
بيمارانى  تعداد  از  بيشتر  خيلى  ها  دفترچه  اين  بينى  نمى 
 است كه دكتر آنها را ويزيت مى كند و من پاسخ همين ها

براى  را  نامم  «پس  گفت:  دوباره  بدهم.»  توانم  نمى  را 
«اگر  شنيد:  پاسخ  هم  بار  اين  اما  بنويسيد»  فردا  نوبت 
اين  صاحبان  نام  بايد  باشد  فردا  به  دادن  نوبت  بر  قرار 
ايد!» رسيده  راه  از  كه  شما  نه  بنويسم  را  ها   دفترچه 

- «خب من بايد چه كار كنم؟» – «برو و فردا صبح زود 
بيا و دفترچه ات را در نوبت قرار بده» 

دست از پا درازتر بيمارستان را ترك كرد و صبح روز بعد 
دوباره ساعت 6 صبح به بيمارستان آمد و در كمال تعجب 
با تعداد زياد دفترچه هاى در نوبت گذاشته شده  باز هم 
روبرو شد و وقتى برخى از بيماران به او گفتند كه بعد از 
اذان صبح مراجعه كرده اند و نوبت به او نخواهد رسيد باز 
هم براى اطمينان تا 7/30 صبح صبر كرد و وقتى اين بار 
هم موفق به گرفتن نوبت نشد، روز بعد با عزمى جدى تر 
پس از نماز صبح مراجعه كرد و باز هم از ديدن تعداد زياد 

دفترچه هاى در نوبت، حسابى كالفه شد. 
بيمارستان  در  هم  ساعت  آن  در  كه  بيماران  برخى 
در  قبل  از شب  ها  دفترچه  اين  گفتند  مى  داشتند  حضور 
ديگر  بار  كننده  مراجعه  اين  ترتيب  اين  به  هستند!  نوبت 
 بيمارستان را ترك كرد و شب همان روز آمده و دفترچه اش
هم  زمان  آن  در  حتى  كه  اى  دفترچه   6 يا   5 از  پس  را 
اينكه  از  اطمينان  با  و  داد  قرار  بود  نوبت گذاشته شده  در 
خانه  به  نوبت مى شود  گرفتن  به  موفق  قطعاً  فردا صبح 
جلوى  نفس  به  اعتماد  با   7/30 ساعت  صبح  و  برگشت 
باجه نوبت دهى ايستاد اما هرچه صبر كرد كسى اسمش را 
 نخواند. نامش در بين نام 30 بيمارى كه بايد آن روز ويزيت 
مى شدند، نبود. وقتى علت را پرسيد متوجه شد كه مراجعين 
پس از او دفترچه ها را جابجا كرده اند و دفترچه او بعد از 
45 دفترچه ديگر قرار دارد و طبيعتاً باز هم نوبت به او نمى 
رسد! بيشتر كه پيگيرى كرد به او گفتند بايد از شب قبل 
در بيمارستان بماند تا مراجعين بعد از او دفترچه ها را جابجا 

نكنند و تو خود حديث مفصل بخوان ازاين مجمل...

پرده دوم؛
بعد از راه اندازى سيستم نوبت دهى

پزشك  ويزيت  نوبت  براى  كه  بود  صبح   7 ساعت 
متخصص با سيستم گوياى نوبت دهى بيمارستان تأمين 
اجتماعى بيرجند تماس گرفت كه در نهايت پس از 53 بار 
گرفتن شماره به صورت متوالى خط آزاد شد و گوينده پس 
به سامانه  بخير و خوشامد گويى  از گفتن سالم و صبح 
نوبت دهى بيمارستان به ضرورت ورود كد ملى بيمار براى 
براى  فرمود  و  كرد  تأكيد  سامانه  طريق  از  نوبت  گرفتن 
گرفتن نوبت امروز عدد يك و براى گرفتن نوبت فردا عدد 
2 را وارد كنيد. عدد يك را گرفت و همين طور مراحل را 
با جمله «نوبت دهى امروز پر شده  اما در نهايت  گذراند 
است با تشكر» رو برو شد و همين مراحل را براى گرفتن 
نوبت براى فردا طى كرد كه باز هم در نهايت همان جمله 
را  با تشكر»  است  پر شده  فردا  يعنى «نوبت دهى  قبلى 
شنيد و چون گزينه ديگرى نداشت از خير كار گذشت. پس 
از پيگيرى و سؤال و جواب متوجه شد كه بايد صبح خيلى 
زود تماس بگيرد تازه آن موقع هم اگر خيلى شانس داشته 
باشد، ممكن است موفق به گرفتن نوبت آن هم براى روز 

بعد شود و در غير اينصورت ...

آوا در زمان نوبت دهى حضورى 
نيز پيگير مشكالت مراجعين بود

مطالبى كه در قالب پرده هاى اول و دوم به آن اشاره شد 
واقعى است و نمونه مشكالتى است كه مردم از گذشته 
اجتماعى  تأمين  بيمارستان  نوبت در  براى گرفتن  و حال 
بيرجند با آنها روبرو بوده و هستند. مشكالتى كه چه پيش 
پس  چه  و  بيمارستان  دهى  نوبت  سيستم  اندازى  راه  از 
هيچ  و  كرده  فراهم  را  بيماران  نارضايتى  اسباب  آن،  از 
مسئولى نيز چه در گذشته و چه در حال حاضر منكر اين 

مشكالت نبوده و نيست.
صورت  حضورى  صورت  به  دهى  نوبت  كه  گذشته  در 
بود  مراجعين  هاى  گاليه  پيگير  آوا  گزارشگر  گرفت  مى 
و گزارشاتى در اين باره نيز تهيه و چاپ شد كه در نهايت 
به راه اندازى سيستم نوبت دهى از طريق تلفن گويا منجر 
شد اما حاال نيز مشكالت به نوعى ديگر گريبانگير مردم 
آميز  اعتراض  هاى  پيامك  و  تلفنى  هاى  تماس  و  است 

مردم مؤيد اين ادعاست.
كه  كنند  مى  عنوان  اجتماعى  تأمين  شدگان  بيمه  برخى 
سامانه نوبت دهى بيمارستان شهيد رحيمى تأمين اجتماعى 
بيرجند مدام مشغول است و معموًال موفق به برقرارى تماس 
با اين سامانه نمى شوند و يا چنانچه موفق به برقرارى تماس 
شوند گرفتن نوبت براى پزشك متخصص، دندانپزشكى، 
آزمايشگاه و راديولوژى و سونوگرافى براى همان روز يا روز 

بعد تقريباً غير ممكن است.

براى شيفت شب نياز به شماره گيرى نيست

درباره مشكالت مطرح شده با رئيس بيمارستان شهيد دكتر 
داديم.  ترتيب  گفتگويى  بيرجند  اجتماعى  تأمين  رحيمى 
دهى  نوبت  سامانه  اينكه  بيان  با  اميرشاهى  دكتر  خانم 
بيمارستان شهيد رحيمى به شماره 32450900 به صورت 
ها ده  گفت:  شود،  مى  وصل  زيرگروه   12 به   اتوماتيك 
(به خصوص  استان  نقاط  اقصى  از  همزمان  طور  به  نفر 
در ساعات بين 6 تا 8/5 يا 9 صبح) با سامانه نوبت دهى 
بيمارستان تماس مى گيرند و حجم ترافيك خط در بين 
ساعات 6 تا 8/5 صبح يا 9 صبح باال است و لذا از عزيزان 
 8/5 ساعت  از  بعد  به  را  خود  هاى  تماس  خواهشمنديم 
نمايند. ضمن  موكول  است  كمتر  ترافيك خط  كه  صبح 
اينكه براى شيفت شب اصًال نيازى به شماره گيرى نيست 

و 2 پزشك از ساعت 8 شب تا 8 صبح حضور دارند. 

 بيماران اورژانسى در هر ساعت از شبانه روز 
پذيرش مى شوند 

فعال است  راديولوژى هم  و  آزمايشگاه  افزود:  اميرشاهى 
و متخصص كشيك هم هر شب براى بيماران اورژانسى 
روز  شبانه  از  ساعت  هر  در  نيز  اورژانسى  بيماران  داريم. 
ندارد.  وجود  نيز  نوبت دهى  و مشكل  پذيرش مى شوند 
است،  مشخص  هم  اورژانسى  بيمار  تعريف  و  وضعيت 

هرچند كه پزشك اورژانس هم 60 تا 70 مريض دارد.

با 1200 تا 1700 مراجعه كننده
مشكل كمبود متخصص و فضاى فيزيكى داريم

اينكه در هر شيفت كارى به طور  با اشاره به  اميرشاهى 
اظهار  داريم،  كننده  تا 1700مراجعه  بين 1200  ميانگين 
كرد: تعداد شماره هاى تعريف شده براى متخصصين 30 
شماره و براى پزشكان عمومى 72 شماره است و ما يك 
متخصص داخلى و 14 پزشك عمومى داريم و در حقيقت 
كه  آنجا  از  و  هستيم  روبرو  متخصص  پزشك  كمبود  با 
اختيار  در  پزشكى  علوم  دانشگاه  طريق  از  متخصصين 
از طريق دانشگاه علوم  را  اين مشكل  ما قرار مى گيرند 
پزشكى پيگير بوده و هستيم و حتى با نمايندگان استان 
ايم كرده  گفتگو  و  مكاتبه  اسالمى  شوراى  مجلس   در 
و خدمت استاندار هم رفته ايم. در حقيقت مشكل ما عدم 
خدمترسانى نيست بلكه مشكل كمبود نيروى متخصص 
و كمبود فضا داريم. وى همچنين گفت: دو سال است كه 
طرح تحول سالمت اجرا مى شود و بر اين اساس از محل 
متخصصين  به  چشمگيرى  هاى  پرداخت  دولتى  بودجه 
اين  پرداخت  توان  اجتماعى  تأمين  كه  گيرد  مى  صورت 
مبالغ را ندارد. متخصصين هم تمايلى به حضور در مناطق 
محروم و دورافتاده ندارند و حتى اگر از وزارت هم براى 
خدمت در مناطق محروم معرفى شوند ترجيح مى دهند 

حداقل در مناطق خوش آب و هواتر حضور پيدا كنند. 
به كار  استخدامى و  نه رديف  در مجموع در حال حاضر 

گيرى نيرو داريم و نه فضاى فيزيكى كافى.

مردم از ساعت 8/5 به بعد 
با سامانه نوبت دهى تماس بگيرند 

اجتماعى  تأمين  رحيمى  دكتر  شهيد  بيمارستان  رئيس 
بيرجند از اقدام اين بيمارستان براى جداسازى نوبت دهى 
پزشكان متخصص به منظور رفاه حال مراجعين خبر داد 
براى  دهى  نوبت  امكان  تاريخ 94/3/6   از  كرد:  اظهار  و 
سامانه  در  جداگانه  صورت  به  را  متخصص  پزشكان 
تماس  براى  كار  تا  كرديم  فراهم  بيمارستان  دهى  نوبت 
خواهش ديگر  بار  كه  هرچند  شود  تر  راحت   گيرندگان 
مى كنيم با توجه به ترافيك تماس ها با سامانه در ساعات 
6 تا 9 صبح، هم استانى هاى گرامى سعى كنند از ساعت 
تماس  بيمارستان  نوبت دهى  با سامانه  بعد  به  8/5 صبح 
براى  مراجعين  تعداد  معموًال  گفت:  ادامه  در  وى  بگيرند. 
راديولوژى و سونوگرافى زياد است و مردم هم خيلى سؤال 
دارند. با توجه به اينكه انجام سونوگرافى 15 تا 20 دقيقه 
زمان مى برد و خانم دكتر در اين بخش پاسخگوى بيماران 
باشند مى  نيز  مشاوره  نيازمند  بيماران  و  اورژانس   بخش، 
روزانه 25 نفر بيمار را مى بينند. ايشان قراردادى هستند و 
در همان زمان حضورشان (9 صبح تا 12 يا 12/5) اين تعداد 

بيمار را مى بينند و بعد به ساير بيماران رسيدگى مى كنند.

در بخش درمان افزايش حجم ترافيك و بار 
به معنى افزايش  درصد خطا و اشتباه است

اميرشاهى با بيان اينكه در بخش دندانپزشكى4 دندانپزشك 
را  نفر   25 تا   20 بين  هركدام  و  دارند  همكارى  ما   با 
مى پذيرند، اظهار كرد: براى آزمايشگاه روزانه 130 شماره 
حداكثر  با  آزمايشگاهى  نمونه   130 پذيرش  و  دهيم  مى 
ظرفيت و البته ضريب اطمينان صورت مى گيرد. بايد توجه 
داشته باشيم كه در بحث درمان افزايش حجم ترافيك و 
بار به معنى افزايش درصد خطا و اشتباه است و لذا بايد 
بر اساس نرم و زمان استاندارد عمل كرد. بعضًا مراجعين 
چربى  و  خون  قند  انجام چكاپ  تقاضاى  ماه  هر  محترم 
مراجعين،  ازدحام  افزايش  بر  عالوه  امر  اين  كه  دارند  را 
بايد سطح   براى خودشان هم عوارضى را به دنبال دارد. 

آگاهى هاى ما از درمان باالتر برود.
وى با بيان اينكه از ميزان هزينه پرداختى بيمه، تنها 10 
درصد به درمان تعلق گيرد و مابقى مربوط به ساير خدمات 
از جمله بازنشستگى و ... است، گفت: معموًال همه افراد 
تحت پوشش، خدمات درمانى را دريافت مى كنند و البته 

افزايش قابل توجه قيمت دارو و نرخ خدمات را نيز داريم.

پيشرفت 90 درصدى 
ساخت و ساز بيمارستان جديد تأمين اجتماعى

اميرشاهى با اشاره به اينكه از بهمن ماه  و اسفند ماه سال 
 گذشته چند نفر متخصص را به نيروهاى قبلى اضافه كرده ايم،
اظهار كرد: درحال حاضر يك جراح و متخصص قلب، يك 
جراح و متخصص كليه و مجارى ادرار، يك جراح عمومى، 
چهار جراح زنان، يك متخصص عفونى، يك متخصص 
و  عصب  متخصص  يك  و  اطفال  متخصص  دو  داخلى، 

عضله با ما همكارى دارند. 
در  كرد:  اظهار  بيرجند  اجتماعى  تأمين  بيمارستان  رئيس 
پاراكلينيك نيز خدمات آزمايشگاهى، پاتولوژى، راديولوژى، 
آندوسكوپى، تست تنفس، بينايى سنجى، شنوايى سنجى و 
تغذيه ارائه مى شود. وى درباره آخرين وضعيت بيمارستان 
نيز گفت: حدود 90 درصد  بيرجند  تأمين اجتماعى  جديد 
ازكار ساخت و ساز اين بيمارستان به انجام رسيده و بعد از 
اتمام كار، تجهيز و به كارگيرى نيرو را دنبال خواهيم كرد 
و طبق وعده هاى داده شده در هفته تأمين اجتماعى اخبار 

خوبى در اين خصوص خواهيم داشت.

اميدواريم پس از راه اندازى بيمارستان جديد
بيمارستان فعلى به كار خود ادامه دهد

نيرو  استخدام  مشكل  كه  سؤال  اين  به  پاسخ  در  وى 
براى بيمارستان جديد چگونه مرتفع خواهد شد و تكليف 
بيمارستان فعلى چه خواهد شد؟ اظهار كرد:  و سرنوشت 
بيمارستان جديد  و  است  تختخوابى  فعلى 36  بيمارستان 
رديف  كه  است  طبيعى  و  بود  خواهد  تختخوابى   134

استخدامى بيمارستان جديد نيز بيشتر است.
جديد  بيمارستان  در   ... و  راديولوژى  آزمايشگاه،  ظرفيت 
سرنوشت  درباره  البته  باشد.  مى  فعلى  بيمارستان  برابر 
بيمارستان  از  بردارى  بهره  آغاز  از  پس  فعلى  بيمارستان 
جديد، تصميم گيرنده اصلى دانشگاه علوم پزشكى است 
اما اميدواريم با توجه به حجم مراجعين؛ بيمارستان فعلى 
نيز به كار خود ادامه دهد كه اين امر نيازمند مجوز دانشگاه 

علوم پزشكى خواهد بود.

عبور از هفت خان نوبت دهى 
در بيمارستان تأمين اجتماعى بيرجند

جوابيه شركت مخابرات استان

پيام  به مطلب درج شده در ستون  احترامًا در پاسخ 
شما مورخ 94/3/26 به استحضار مى رساند: ارتباط 
همراه  تلفن  و  كابلى  نوع  از  اميراباد  روستاى  فعلى 
روستايى بوده و داراى تلفن خانگى نيز مى باشد و 
اين شركت در حد امكانات موجود نسبت به واگذارى 
تلفن به متقاضيان اقدام مى نمايد. الزم به ذكر است 
ديتا)  يا  تلفن خانگى  از  (اعم  رسانى  ارتباط  هرگونه 
از  دولتى  اعتبارات  تأمين  از طريق  تنها  روستاها  به 
محل uso) امكانپذير مى باشد و تشخيص اولويت 
خدمات  طرح  قالب  در  مذكور  نقاط  بودن  شامل  و 
و  ارتباطات  (وزارت  حاكميتى  اختيارات  از   uso
فناورى اطالعات) مى باشد مقتضى است در اين باره 
با اداره كل ارتباطات و فناورى اطالعات مكاتبه و از 

آن طريق پيگيرى الزم صورت پذيرد.

جوابيه هاى شهردارى بيرجند

1- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/2/29 درباره «آسفالت انتهاى خيابان 
رساند:  مى  استحضار  به  مهرشهر»  حسابى  دكتر 
هنوز  مذكور  معبر  شده  اعالم  قبال  كه  همانگونه 
تسريع  جهت  به  لذا  است  نشده  شهردارى  تحويل 
در كار، شهروندان گرامى به متولى مربوطه (اتحاديه 

تعاونى هاى مسكن مهر) مراجعه نمايند.
2- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/2/29 درباره «منازل خيابان حافظ غربى 
6 مهرشهر پالك ندارد» به استحضار مى رساند: پالك 
گذارى حافظ غربى 6 قبًال توسط دهيارى صورت گرفته 
است لذا شهروندان گرامى در حال حاضر جهت تحويل 

پالك به منطقه يك شهردارى مراجعه نمايند.
3- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
هاى  نخاله  آورى  «جمع  94/3/4درباره  مورخ  شما 
ساختمانى خيابان جمهورى 29 مهرشهر» به استحضار 
مى رساند: جمع آورى نخاله هاى ساختمانى در برنامه 

جمع آورى هفتگى منطقه يك شهردارى مى باشد.

پاسخ مسئولين به پيام شما

مشكل عدم پذيرش نيست، كمبود متخصص و فضاى فيزيكى داريم

در هفته تأمين اجتماعى خبرهاى خوشى از بيمارستان جديد شنيده خواهد شد

به مناسبت چهلمين روز درگذشت مادرى فداكار 

مرحومه حاجيه فاطمه خراشادى زاده 
" همسر حاج غالمرضا وحدتيان " 

 جلسه يادبودى پنجشنبه 94/4/4 از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر
 در محل حسينيه آيت ا... آيتى برگزار مى شود

حضور شما سروران گرامى را ارج مى نهيم. 
خانواده هاى: وحدتيان – خراشادى زاده

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك

قاليشويى و رفوگرى محمد طاهرى با بيش از نيم قرن تجربه
32225807 - 32226161 - 09157615979



 اين ساعت زيبا و عجيب از فوالد ضد زنگ ساخته شده و به عنوان يك ساعت ضد آب مى تواند گزينه مناسبى براى شما باشد.اين ساعت خاص از سه 
حلقه ساخته شده است كه ساعت، دقيقه و ثانيه را به شما نشان مى دهد. نكته جالبى كه در اين ساعت وجود دارد چراغ LED تعبيه شده در آن است 
كه در تاريكى شب نيز استفاده از ساعت را براى شما ممكن مى سازد.

انگشترى كه ساعت مى شود! 

4
خواندنى ها

آى آى، جانورى با انگشتان منحصربه فرد

الپالس: در جنگل هاى ماداگاسكار موجودى به اسم 
آى آى زندگى مى كند كه از هر گونه حيوانى و حتى 
انسان ذره اى را به ارث برده؛ دمش شبيه به سنجاب 
است و گوش ها و چشم هايش هم به موش شباهت 
دارد و عالوه بر اين ها، يك انگشت ميانى بسيار بلند 
انجام  را  اى  العاده  خارق  كارهاى  كه  دارد  باريك   و 
مى دهد. پژوهشگران در ابتدا تصور مى كردند كه اين 

اما حاال بر اساس تحقيقات  جانور يك جونده است، 
جديد روشن شده كه در زمره ميمون ها به خصوص 

گونه خاصى از لمورها جاى مى گيرد. 
به اين ترتيب اين گونه عالوه بر اينكه در دسته جداگانه 
اى قرار  مى گيرد، طبقه بندى مختص به خود را نيز 
پيدا مى كند و به نوعى در ميان ساير موجودات زنده 
تنها  مى ماند.آى آى جانورى بى آزار با ظاهرى غلط 
انداز است، با اين همه، در افسانه هاى ماداگاسكار از آن 

تحت عنوان حيوانى شوم و شيطانى ياد مى شود. 
قلمرو حيوانات  تمايز آى آى در  از علل اصلى  يكى 
همين انگشت كشيده و كارهايى است كه از عهده اش 
بر مى آيد.آى آى شبانگاه در جنگل به راه مى افتد 
و انگشت كشيده و استخوانى اش را روى تنه هاى 
خالى درختان مى زند تا صداى نوزادان حشره اى كه 
در داخل آن النه كرده اند را بشنود و غذايى خوشمزه 

براى خود پيدا كند.
پس از آنكه اين جانور موفق شد حفره اى را در تنه 
براى  خود  ميانى  انگشت  از  كند  ايجاد  بامبو  درخت 
رديابى الروها استفاده كرده و در نهايت ناخن بلند خود 

را روى آن قالب مى كند.

پارك كرم شب تاب ها در چين! 

برترين ها - درهاى اولين پارك كرم شب تاب به روى 
بازديدكنندگان باز شد. اين پارك كه در ووهان چين 
قرار دارد بيش از 10000 كرم شب تاب را در خود جاى 
داده است و به 5 بخش از جمله بخش مشاهده، پرواز، 

پرورش كرم شب تاب و ... تقسيم شده است.

خواندنى ها

رحمتى راد- من قول مى دهم كار اشتباهى نكنم تا شما 
گريه نكنيد و از شما مى خواهم به خوابم بياييد تا از شما 
ميشه صلوات  تنگ  براتون  دلم  هروقت  بخواهم.  كمك 

مى فرستم تا زودتر شما رو ببينم.
به گزارش خبرنگار ما، متن زير نامه «فاطمه چاحوضى»  
اش  كودكانه  زبان  با  كه  است  بيرجندى  ساله   9 دختر 
دلتنگى ها و بى قرارى هايش نسبت به شهدا را به تحرير 

درآورده است.
سالم. اسم من فاطمه است. 9 سال دارم. از جنگ چيزى 
نمى دونم اما وقتى پدربزرگم از سال هاى جنگ تعريف 
گه  مى  پدربزرگم  كنم.  گريه  خواهد  مى  دلم  كند،  مى 
گيرند،  مى  روزى  خدا  پيش  و  هستند  زنده  شهيدان  كه 
ميگه اگه مشكلى دارى از شهيدان كمك بخواه منم دلم 
مى خواهد شما را ببينم، مى خواهم با شما حرف بزنم و 
بگويم شما خيلى زحمت كشيديد و جون خودتون را فداى 
چون  بودم  پدربزرگم  ى  اندازه  منم  كاش  كرديد.  ايران 
بشكنم  را  قلكم  توانستم  مى  ببينم.  شمارو  توانستم  مى 
را  تان  زخمى  پاهاى  تا  بدهم  شما  به  را  هايش  پول  و 

برويد  جبهه  به  وقتى  توانستم  مى  دهيد.  نشان  دكتر  به 
كه  االن  اما  كنم.  دود  اسپند  و  بريزم  آب  سرتان  پشت 

بزنم و  با شما حرف  دارم  باز هم دوست  كوچك هستم 
كمك  ميكنه،  درد  خيلى  پدربزرگم  كمر  و  پاها  بگويم 
 كنيد پاهاش خوب بشه. مادربزرگم هم كمرش خيلى درد

 مى كنه گاهى وقتها گريه مى كنه. آرزو دارم دكتر بشم 
و كمكشون كنم. پدربزرگم مى گه شما به جبهه رفتيد تا 

بتونيم راحت زندگى كنيم. پدرم هم هميشه مى گه:  ما 
فاطمه، باباجان، اگه من هم تو زمان جنگ بودم مى رفتم 
بابام  ندارم  دوست  من  اما  كنم.  دفاع  ايران  از  تا  جبهه 

ازش  وقتى  باباش شهيد شده،  دوستم  بشه. چون  شهيد 
مى پرسن بابات چكارست؟ گريه ميكنه.

نامحرم حرف  با  باشم،  بابام بهم ميگه حجابم رو داشته 
مغرور  بخونيم،  نماز  باشيم،  اونا  مثل  بايد  ميگه  نزنم، 
كه  بينم  مى  را  دخترها  مدرسه  راه  تو  من  ولى  نباشيم 

حجاب ندارند. 
اگه بتونم با شما حرف بزنم مى خواهم بگم كه به اين 
قدر  اينا  آخه  كنند.  رعايت  رو  بگويم كه حجاب  دخترها 
بزرگ  زودتر  كنم  مى  آرزو  دونن.  نمى  رو  زحمتهاتون 
باحجاب  و  كنند  زندگى  شما  مثل  بگم  اينها  به  و  بشم 
وقتى  ميگه  مادربزرگم  آخه  نكنيد.  گريه  شما  تا  باشند 
شهيدان و  زمان(عج)  امام  كنيم  مى  اشتباهى  كار   ما 

 گريه مى كنند. 
گريه  شما  تا  نكنم  اشتباهى  كار  دهم  مى  قول  من 
شما  از  تا  بياييد  خوابم  به  خواهم  مى  شما  از  و  نكنيد 
ميشه صلوات  تنگ  براتون  دلم  هروقت  بخواهم.   كمك 

مى فرستم تا زودتر شما رو ببينم.
«اللهم صل على محمد و آل محمد»       

نكات بهداشتى 

راه هاي پيشگيري از شيوع بيماري هاي 
عفوني دستگاه گوارش بخصوص وبا

مقامات  تائيد  مورد  كشي  لوله  آب  از  هميشه   *
استفاده  بهداشتي  شده  بطري  هاي  آب  يا  بهداشتي 
اطمينان  دسترس  در  آب  از سالمت  چنانچه  و  كنيد 
غير  تانكرهاي  آب  چاه،  آب  از  ياچنانچه  و  نداريد 
استفاده   ... و  ها  قنات  آب  ها،  چشمه  آب  زده،   كلر 
مي كنيد، ابتدا آن را به مدت 3 دقيقه در حالت جوش 
يا  و  كنيد  مصرف  شدن  سرد  از  پس  و  داشته   نگه 
طبق دستورالعملهاي بهداشتي نسبت به كلر زني آن 

اقدام نمائيد. 
* از يخ هاي قالبي  كه بصورت غير بهداشتي تهيه و 
عرضه مي شوند استفاده ننمائيد زيرا در آب مصرفي، 
مراحل توليد و عرضه آن احتمال آلودگي به ميكروب 

وبا و يا ساير ميكروب ها وجود دارد. 
* هنگام سفر، آب و غذاي سالم و مطمئن همراه داشته 
بندي  بسته  با  غذاهاي  و  ها  نوشيدني  از  يا  و  باشيد 

مطمئن و بهداشتي استفاده نمائيد. 
ها،  پارك  در  مشكوك  هاي  آب  آشاميدن  از   * 
از  وهمچنين  نموده  خوداري  سبز  فضاي  و  ها  باغ 
مصرف آب آشاميدني كه در مخازن كنار خيابان كه 
اتوبوس  در  كه  آبي  و  هستند  مشترك  ليوان  داراي 
از و  عمومي  ظروف  از  استفاده  با  شهري  بين   هاي 

يخ هاي قالبي براي سرد كردن آن، عرضه مي شود 
جدا خودداري نمائيد. 

چنگال  و  قاشق  و  ظروف  از  خوردن  غذا  هنگام   *
شخصي استفاده نمائيد.

آب  و  ميوه  آب  آماده،  غذايي  مواد  مصرف  از   *
هاي   بستني  فالوده،  معجون،  زرشك،  آب  هويج، 
فال  بالل،  اي،  كارخانه  غير  و  پاستوريزه  غير 
و خوراكي  مواد  ديگر  و  ساالد  ساندويج،   گردو، 
نوشيدني هايي كه توسط فروشندگان دوره گرد عرصه 

مي گردد جداً خودداري كنيد.
پاستوريزه  لبني  هاي  فرآورده  و  شير  از  هميشه   *
استفاده كنيد يا شير را به مدت  3 دقيقه قبل از مصرف 

بجوشانيد.  
اقالمي  غذايي،  مواد  ونگهداري  حمل  موقع  در   *
نيستند   مجدد  پختن  و  شستشو  قابل  كه  نان  مثل 
خام  گوشت  و  نشسته  سبزيجات  و  ميوه  كنار  در   را 

قرار ندهيد. 
ها ، عروسي  ها  مراسم عمومي همانند جشن  در   * 
 و ... حتي المقدور از مصرف سبزيجات ، ساالد، و ميوه 
غير مطمئن خودداري نمائيد مگر آن كه كامًال ازسالم 

سازي آن اطمينان حاصل نمائيد. 
كامال  از مصرف  قبل  را  كنسرو شده  غذايي  مواد   *
بررسي نموده ودرصورت اطمينان ازسالمت آن پس از 

20 دقيقه جوشاندن مصرف نماييد.
گروه تخصصى پيشگيرى و

 مبارزه با بيماريها مركز بهداشت استان                                                                                                               

   هروقت دلم براتون تنگ ميشه صلوات مى فرستم
نامه دختر 9 ساله بيرجندى به شهدا:

ايسنا- باغ گلشن، باغى كه زيبايى خيره كننده آن در دل 
كوير ايران باور كردنى نيست. اين باغ زيبا و تاريخى در 
شهر كويرى طبس و در بستر شهرى و در انتهاى شرقى 

خيابان گلشن طبس  
اين باغ متعلق به دوره افشاريه – زنديه است كه توسط 
ميرحسن خان، سومين حاكم طبس، ازسلسله خوانينى كه 
ايجاد  منصوب شد،  به حكومت طبس  نادرشاه  وسيله  به 

گرديده است.
گونه هاى مختلف گياهان سازگار با اقليم هاى متفاوت آب 
بى نظيرى  ميوه، درآن طبيعت  و هزاران درخت  و هوايى 

را آفريده است.
طراحى اين باغ بر اساس نمونه چهار باغ و برگرفته از آيات 
قرآنى درباره بهشت است، كه دو نهر آب روان و دائمى 
مى شود  گفته  كه  درختانى  مى نمايند.  قطع  را   همديگر 
400 سال عمر دارند سايه دل انگيزى را در كنار ديوارهاى 

كهن اين باغ مى گسترانند.  در، ورودى اصلى باغ، عمارتى 
تاريخى به عنوان سردر وجود داشته كه بر اثر زلزله سال 
57 طبس ويران گرديد و هم اكنون ساختمانى با همان 

طرح و نقشه مجدداً  بنا شده است.
اين باغ با عمارتى در دو طبقه و زيرزمين كوچك، در يك 
نخلستان (2000 نفر خرما) با ابعادى در حدود 266 متر در 
260 متر بنا شده و به شماره 1310 در فهرست آثار ملى 

ايران به ثبت رسيده است.
سردر ورودى باغ با نمايى از اندود گچ سفيد، رو به ميدان و 
سوى ديگر رو به باغ، با ايوانى دو ستونه و تزيينات آجرى 

نقش دار ساخته شده است.
و در مركز  بوده  متقاطع  اصلى  داراى دو خيابان  باغ  اين 
فواره،  سه  و  متر   7/5*25/85 ابعاد  با  است  حوضى  آن 
كه محوطه باغ را به چهار مربع بزرگ تقسيم مى كند  كه 
به چهار  گذرگاه هاى كوچكى  با  مربع ها  اين  از  كدام  هر 

كرت تقسيم شده، كه در داخل آنها 2500 اصله مركبات 
(درختان نارنج و...) و انار (500 اصله) كاشته شده است.

اين باغ بر روى امتداد جريان آب چشمه هاى سرد و گرم 
انتهاى  از  آب  گرفته،  شكل  مى آيد  طبس  جانب  به  كه 
آبيارى كرتها و حركت  از  باغ شده و پس  مجموعه وارد 
در جويها و فواره ها از زير هشتى ساختمان سردر مى گذرد 

و به شهر مى رود.
اين باغ در منطقه اى واقع شده است كه در ميان دو كوير 
نمك زار ايران قرار دارد؛ اما كيفيت معجزه آساى آب اين 
تشكيل  را  زيبايى  طبيعى  استخرهاى  و  آبشارها  منطقه 
زيبا تزيين  با چمنزارهاى  را  آنها  داده اند كه مادر طبيعت 
نموده است. در اين باغ گونه هاى مختلف گياهان سازگار 
با اقليم هاى متفاوت آب و هوايى مانند درخت چنار كه 
خاص مناطق سردسير است در كنار نخل خرما كه فقط در 

مناطق گرمسيرى رشد مى كند ديده مى شود.

باغ گلشن طبس بهشتى در دل كوير

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

نقاشـى  ساختمـان  مولتى كالر ، پالستيك ، روغنى    
     رجايى 8 - پالك 20        32312714 -09159617909 - تنگلى

آموزش شطرنج از مبتدى تا پيشرفته به روش ترميك و نرم افزارى طبق مدارس شطرنج روسيه در:     

مدرسه شطرنج كيش
ثبت نام ترم تابستانى آغاز شد چگونه انديشيدن را به فرزندان مان بياموزيم

خيابان توحيد - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشى واليت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 ميزانى
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پيام كوتاه

موفقيت تحصيلى / تقويت حافظه / باال بردن تمركز / آينده نگرى
 افزايش خالقيت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح هاى: آمادگى ، مقدماتى، متوسطه ، پيشرفته با كادر مربيان مجرب 
*  برگزارى مسابقات سريع و فكرى

به زودى ميزبان شما خواهيم بود ؟!؟!؟!

مفتخر است طبق روال سال هاى گذشته

از افطــار تا سحــر ميزبان همشهريان عزيز باشد

" سفارشات افطار پذيرفته مى شود "

 بيست مترى چهارم مدرس (خليل طهماسبى)
نبش خيابان شهيد نوربخش

09155616181 - خورشيدى        32432355 

رستــوران  مهــدى

شاليــزار
عرضه مستقيم برنج ايرانى

طارم هاشمى، دم سياه، فجر و نيم دانه
با پخت و كيفيت تضمينى

آدرس: خيابان توحيد – نبش مسجد توحيد
تلفن تماس: 32439899 -09151642047

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

- عقد قرارداد با كارخانه ها و شركت ها
- تشخيص تركيدگي و رفع بوي نامطبوع 

- ترميم كف آشپزخانه و سرويس
- لوله كشي و پيمانكاري ساختمان

           با مصالح و بدون مصالح
09158994086  - 09151104086

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي

آيا مى دانستيد همه آدم هاى موفق دنيا
با NLP به موفقيت و ثروت رسيده اند؟

    NLP معارفه رايگان 
پنجشنبه 94/4/4  ساعت 18 الى 19

تلفن رزرو: 05632235499

آب شيـرين كن خانـگى خواجـوى
تخفيف ويژه ماه مبارك رمضان      نقد و اقساط

خيابان فردوسى ، تقاطع حافظ       09155438760 - 32421633

فروش ويژه ماه مبارك رمضان 
تا 10 ماه بدون افزايش قيمت

تعميرات تخصصى دستگاه آب شيرين كن 
3 فيلتر بخر 4 عدد ببر
 يك سال گارانتى قطعه تعويض شده

آب شيرين كن مروج
بين معلم 44 و چهارراه قنادى طوس

32442272 - 09151615329

موسسه علمى - آموزشى امام على (ع) بيرجند
برگزار كننده كالس هاى تقويتى دوره ابتدايى ، متوسطه اول ،  متوسطه دوم و كالس هاى كنكور

نحوه برگزارى كالس ها:
كالس ها در بهترين مكان آموزشى در سطح شهر برگزار مى شود

برگزارى دوره هاى شبيه سازى كنكور
پوشش تمام روش هاى تستى و نكات كنكورى

برگزارى جلسات مشاوره اى براى دانش آموزانى كه پيشرفتى در آنها ديده نمى شود
كالس ها به دو صورت خصوصى و گروهى برگزار مى شود

تدريس دروس فنى هنرستان توسط اساتيد مجرب هنرستان

امكانات آموزشگاه:
كتابخانه: مجهز به سالن مطالعه، كتب عمومى و تخصصى و به روزترين 

كتب كمك آموزشى از دوره ابتدايى تا كنكور
كافى نت: ثبت نام كنكور، انتخاب رشته، ثبت نام دانشگاه

 انتخاب واحد دانشگاه ها، سرچ مقاله و...

آدرس: ميدان ابوذر 
خيابان شهيد اسدزاده 
نبش شهيد اسدزاده 

3- پالك 5
تلفن: 32232943    
همراه: 09304751599

                   با حضور مجرب ترين اساتيد و مشاورين 
رياضى: آقايان هانى اكبرزاده، سعيد اكبرزاده، حاجى آبادى، زمينى، قسوره، بنى اسدى و چهاردهى

فيزيك: آقايان جوقه ساالر، زمينى، خيرآبادى، چهره آسا، نجفى و خانم قدسيان

شيمى: آقايان شكيبايى، طحان و خانم ها احمدى و كميلى

زيست: آقايان خراشادى، وردى و دكتر خسروى ، خانم ها فريدى، وداد

ايستايى هنرستان: آقايان مهندس اميرآبادى، مهندس فائقى

ادبيات: آقايان صنعتى و معينى و خانم درميانى
عربى: آقايان مرادى، موسوى نژاد و كاظمى

زبان: آقايان ناصح، خسروى و خراشادى

متوسطه اول: آقايان كاهنى، هاشمى، سلطان پور و خانم افضلى

ابتدايى: خانم ها اصغرى و كوثرى مقدم

با صرف كمترين زمان و هزينه از بهترين امكانات بهره مند شويدمشاوره و برنامه ريزى تحصيلى: آقاى اصغرى      رياضى هنرستان: آقاى مهندس جمالى
زمان ثبت نام: از 20 خرداد ماه     شروع كالس ها: دهم تيرماه

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى
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«مديريت دانش در سازمان»

عنوان كتابى است كه توسط آقايان جواد عقيلى پور 
و محمدرضا ارغشى گردآورى شده است. اين كتاب 

شامل مقدمه و 9 فصل است. 

در قسمتى از مقدمه اين كتاب مى خوانيم:
آنچه پيش رو داريد مجموعه اى از موضوعات مدون 
و طبقه بندى شده در عرضه مديريت دانش سازمانى 
بيشتر  چه  هر  روشنگرى  زمينه  است  اميد  است. 
و  متفكر  مديران  براى  را  سازمانى  دانش  زمينه  در 

تالشگر كشورمان فراهم آورد...
كتاب «مديريت دانش در سازمان» را انتشارات عصر 
جوان قم در 120 صفحه و در قطع وزيرى به قيمت 

6000 تومان به بازار عرضه كرده است.

چقدر عبرت در اين عروسك هاست، و ما از 
عروسك كمتريم آن ها مرده بودند و زندگى 
مى كردند، ما زندگى مى كنيم و مرده ايم.  

جمله اى كه من هروقت يه آدم پولدار مى بينم 
واسه آروم كردن خودم مى گم:
آرامشى كه ما داريم اونا ندارن!!

مسيحاى دل ناقوس ياريست
كه چون رويش گل مريم نباشد

ناقوس

زندگى، ساعتى شنى ست 
 گاه الزم است
 زير و رو شود !

خدايا مى خواهم 
يك تكه آسمان كلنگى بخرم، 

ديگر زمينت بوى زندگى نمى دهد!

اگر مايليد به شكلى عالى مديريت كنيد بايد در هر يك 
از اين شش حوزه عملكرد قابل قبولى داشته باشيد. وجود 
نداشتن  هر يك از اين هفت فعاليت حياتى منجر به ناكامى 

مدير مى شود.

1. برنامه ريزى كنيد
برنامه ريزى يكى از مهارت هاى كليدى مدير و نخستين 
فعاليت حياتى است. توانايى برنامه ريزى دقيق و پيشاپيش 
همه مواردى كه مى خواهيد و بايد انجام دهيد اين امكان را 
فراهم مى كند تا بسيار بيشتر از كسى كه بدون برنامه عمل 
مى كند،  موفق شويد. قانون موفقيت در مديريت اين است 
كه «افكارتان را روى كاغذ بياوريد». اهدافتان را بنويسيد 
و دقيقا مشخص كنيد كه مى خواهيد به چه مواردى دست 
يابيد. فهرستى دقيق و جزئى از هر گام الزم براى دستيابى 
به اهداف تهيه كنيد. چك ليستى از آن فعاليت ها به ترتيب 
زمانى تهيه كنيد تا دستورالعمل يا برنامه  كارى شود كه گام 
به گام از آن پيروى مى كنيد.هرچه افراد شفافيت بيشترى 
نسبت به اهداف و برنامه  ها داشته باشند، كارهايشان را 

سريع تر و بهتر انجام مى دهند.

2. سازمان يافته باشيد
وقتى  است.  سازماندهى  مدير  حياتى  فعاليت  دومين 
و  منابع  پول،  افراد،  بايد  داديد،  انجام  را  برنامه ريزى 
واقعيت  به  را  برنامه  تا  آوريد  هم  گرد  را  الزم  امكانات 

تبديل كنيد.مديران برتر مهارت زيادى در برنامه ريزى و 
سازماندهى دارند. در نتيجه، مى توانند كارهاى افراد زيادى 
 را با هم يكپارچه و هماهنگ كنند و وظايف بسيار پيچيده 

را انجام دهند.
المپيك  و   1984 در  لس آنجلس  تابستانى  المپيك  در 
المپيك كميته   ،2002 در  سيتى  سالت لِيك  زمستانى 

 

ضررهاى  مى رفت  انتظار  و  بود  شده  سردرگم  و  گيج 
بود  موقع  آن  آيد.  بار  به  شهر  دو  هر  در  فراوانى  مالى 
بيسبال  هيئت  عضو  يوبورات»  «پيتر  لس آنجلس  كه 
و سالت لِيك سيتى «ميت رامنى» را به خدمت گرفتند.
برنامه ريزى،  به  شروع  بالفاصله  استعداد  با  مديران  اين 
سازماندهى و هماهنگ سازى ده  ها هزار نفر در حوزه هاى 
جغرافيايى وسيع و با جزئيات فراوان كردند و بازى هاى 
المپيك را از خطرات مالى نجات دادند. به خاطر مهارت  هاى 
وسيع  مرد، ضررهاى  دو  اين  سازماندهى  و  برنامه ريزى 
پيش بينى شده به سود كالن و موفقيت بى نظيرى تبديل 

شد كه شركت كنندگان و بازرسان نيز آن را تاييد كردند.
مناسب  سازماندهى  كليد  كه  مى كنم  تاكيد   دوباره 
بايد  درباره كارهايى كه  افكار روى كاغذ» است.  «ثبت 
انجام شود با همه افرادى كه نقش مهمى در انجام برنامه 
دارند، صحبت كنيد. هر چه قبل از شروع كار زمان بيشترى 
را صرف برنامه ريزى و سازماندهى كنيد، احتمال موفقيتتان 

بيشتر مى شود.
3. بهترين افراد را پيدا كنيد

سومين فعاليت حياتى مدير كارمنديابى يا استخدام است. 
انتخاب افراد مناسب براى دستيابى به اهداف تعيين شده، 
از موارد گماردن  محور موفقيت مدير است. در بسيارى 
شخصى ضعيف و بى كفايت در يك شغل كليدى مى تواند 
باعث شكست كل شركت شود. مطبوعات مالى همواره 
كه  مى كنند  منتشر  ارشدى  مديران  درباره  داستان هايى 
تصميمات بدى اتخاذ كرده اند و شركت  هاى عظيم را به 
كمك  ارزشمندترين  ارائه  براى  كشانده اند.  ورشكستگى 
به سازمان بايد با بهترين افراد مصاحبه كرده و آن ها را 
استخدام كنيد. همزمان بايد افرادى كه توانايى كار عالى 

براى دستيابى به اهداف ندارند را اخراج كنيد.

4. واگذار كنيد
واگذارى  است.  واگذارى  مدير،  حياتى  فعاليت  چهارمين 
مهارتى مهم است كه بايد وقت بگذاريد و آن را بياموزيد 
زيرا شما را قادر مى سازد تا بهره ورى را به حداكثر برسانيد و 
بهترين نتيجه را از كارمندان و افراد زيردستتان دريافت كنيد.

5. بر كار مسلط باشيد
پنجمين فعاليت حياتى مدير،  نظارت است. نظارت مستلزم 
اين است كه افراد انتظارى كه از آن ها داريد و معيار عملكرد 
مورد نظرتان را دقيقا بدانند. سپس آن ها را كنترل مى كنيد 
معيارهاى  با  و  معين  زمان  در  كار  كه  تا مطمئن شويد 
توافق شده انجام مى شود.وقتى افراد درمى يابند آن قدر به 

كارشان اهميت مى دهيد كه به شكلى منظم روند پيشرفت 
آن را كنترل مى كنيد، احتمال بيشترى وجود دارد كه كار را 

عالى و طبق برنامه انجام دهند.

6. افراد را آگاه نگه داريد
وقتى  است.  گزارش دهى  مدير  حياتى  فعاليت  ششمين 
مشكالت  با  وقتى  حتى  يا  مى دهيد  انجام  خوبى  كار 
افراد  كه  است  الزم  مى شويد،  روبه رو  دشوارى هايى  و 

اطرافتان از روند كارها چه خوب و چه بد آگاه باشند.
اطمينان حاصل كنيد كه رابطه ميان شما و رئيس شفاف 
و پايدار است. برنامه منظمى از جلسات دو نفره و حضورى 
تدارك ببينيد تا رئيستان را به طور كامل در جريان كارها و 

روند پيشرفت آن ها قرار دهيد.
همچنين بايد رابطه خوبى با همكاران خود داشته باشيد، 
يعنى افرادى كه تحت كنترل شما نيستند اما بايد بدانند 
با  را  خود  كارهاى  تا  هستيد  كارى  چه  انجام  مشغول 

استاندارد باال و قابل قبولى انجام دهند.
در نهايت، مديريت «درهاى باز» را با كارمندانتان تمرين 
كنيد. هر آنچه روى مى دهد را با كارمندان خود در ميان 

بگذاريد: خوب، بد و زشت را. 
» درباره  هر سال  كه  مطالعاتى  و  مصاحبه ها  اساس   بر 

شاد  كارمندان  انجام مى شود،  كار»  براى  مكان  بهترين 
عقيده دارند كه هميشه «در جريان» كارهايى كه بر كار 

و شركت اثر مى گذارد، قرار مى گيرند.

5

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

معرفى كتاب

آيه روز  

«اى افرادى كه ايمان آورده ايد روزه بر شما واجب شده است همانگونه كه بر كسانى 
كه قبل از شما بودند نوشته شده بود تا پرهيزگار شويد.» سوره بقره، 183

حديث روز  

خواب روزه دار عبادت، خاموشي او تسبيح، عمل وي پذيرفته شده و دعاي او مستجاب است.
امام صادق (ع)

توصيه هاى ماه مبارك رمضان

                        

52763

835

48

1327

6835

15

134

29451

912648537
675123489
843957162
568439272
237581694
491276358
159862743
786314925
324795816

سودوكو جدول اعدادى است كه امروزه يكى از سرگرمى هاى رايج 
در كشورهاى مختلف جهان به شمار مى آيد. سودوكو مخفف يك 

عبارت ژاپنى است و به معنى «ارقام بايد تنها باشند» است.
تاريخچه: اين بازى براى اولين بار در يك مجله پازل آمريكايى در 
سال 1979 اتشار يافت اما انتشار آن به طور مستمر و پى گير براى 
نخستين بار برمى گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 اين 

سرگرمى به محبوبيت جهانى دست يافت و نخستين مسابقه ملى آن در 
سال 2008 در فيالدلفيا در آمريكا برگزار شد.

طراح: نسرين كارى

شد باز در رحمت خالق به روي خلق
چون ماه مبارك ز افق گشت هويدا

مژده كه شد ماه مبارك پديد
***

به عاصيان وعده ي رحمت رسيد 
ماهي سرشار از بركت و رحمت 

و عبادت هاي پذيرفته شده برايتان آرزومندم

خدايا يارى كن مرا در اين روز
 بر روزه گرفتن و عبـادت و بركنارم دار 
در آن از بيهودگى و گناهان و روزيم كن

 در آن يادت را براى هميشه
 به توفيق خودت 

اى راهنماى گمراهان

دعاى روز هفتم ماه رمضان

پيامك

شش فعاليت حياتى در مديريت

جدول 3252

معادل مختصر  اى  وعده  ميان  خواب  هنگام  "
 عصرانه حاوى ميوه استفاده شود.

به طور كلى غذاهاى حاوى كربوهيدرات پيچيده براى 
براى  وعده سحر و غذاهاى حاوى كربوهيدرات ساده 

شروع افطار مناسب تر هستند.
از پرخورى كردن در فاصله افطار تا سحر و مصرف مقدار 
زيادى از غذاهاى غنى از كربوهيدرات و پر چربى خصوصا 
 در هنگام افطار بايد اجتناب شود تا از افزايش قند خون

 و چربى خون طى ماه رمضان جلوگيرى شود.
دكتر مجيد شايسته - پزشك ديابت 

اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما
  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت     09155622188

تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

تدريس خصوصى رياضى پنجم و ششم 
ابتدايى توسط دبير رسمى آموزش و پرورش 

32229234 - 09158637362

 فروش استثنايى پوشاك مردانه 
 در راسته بازار با موقعيت عالى - نقد
 يا معاوضه با خودرو   32224498

فروش پاترول مدل 77 ، فوق العاده 
 سالم ، مشكى ، تك برگ سند 
يا معاوضه   09388655975

فروش نيسان پيكاپ دو كابين ، مدل 
86 ، در حد صفر يا معاوضه با خودرو 

و ملك  09155612982

فروش پرايد سفيد دوگانه كارخانه 
بيمه تا آخر برج 6 فى: 13/500/000

09158652605

 پيش فروش واحد 130مترى 
در مرحله سفت كارى ، خيابان ظفر   
تحويل اسفند ماه    09358531890

فروش
واحد 75 مترى پيلوت ، دو خواب  

لوكس    09358531890
فروش سوپرماركت با 3 سال كاركرد  

وسايل تكميل ، موقعيت عالى
09152652839 - 09354705258

 فروش مغازه  تايپ و تكثير 
با موقعيت عالى و 7 سال سابقه 
كار به قيمت بسيار پايين ، نقد 
و مدت يا معاوضه با ماشين  

09374120696

مغازه گل فروشى
نرسيده به معلم 1 (نيلوفر آبى)

به دليل مهاجرت واگذار مى شود.
09159859884

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

جـذب مربـى ويـژه
توسط مركز غيردولتى تخصصى 

 مشكالت ويژه يادگيرى بهار 
از بين دانش آموختگان خانم 

 رشته هاى روانشناسى 
و علوم تربيتى سراسر استان

32229234 - 09156669643

نيــازمنــديــم
يك نفر حسابدار با سابقه كار، آشنا به نرم افزار حسابدارى هلو 

ساعت مراجعه 17الى 19 به مدت دو روز از 94/4/3 الى  94/4/5 
عالقه مندان با در دست داشتن رزومه كارى به آدرس طالقانى 5 - پالك 15 

روبروى مهد آيدين مراجعه نمايند.

استخــدام
يك شركت معتبر بازرگانى براى شعبه 

 پخش خراسان جنوبى بازارياب با 
حقوق و مزاياى عالى استخدام مى نمايد.

 جاده هتل كوهستان ، شهرك رقويى
 خيابان دربند، نبش قيطريه 4، طبقه سوم

09151676268 - 32322802

دو نفر خانم براى همكارى در پوشاك 
نيازمنديم.

آدرس: بازار نو - پوشاك دادرس

يك شاگرد ماهر براى پنچرگيرى
 و تعويض روغن نيازمنديم. (چهكند)

09151636840

يك آقا  ترجيحا متاهل با مدرك كارشناسى 
براى منشى مطب (عصرها ) نيازمنديم. 

 09362029594 تماس 2 الى 4 بعدازظهر

 يك شاگرد تمام وقت براى كار 
در آرايشگاه مردانه (آپال) نيازمنديم.

32342156 - 09365562696

يك تعميركار با تجربه موبايل 
نيازمنديم.

32233532 - 09219515699

تمامى لوازم قنادى به فروش مى رسد.
شيرينى بهار -  ميدان جماران

09151635616

فروش كافى نت با تمام امكانات
09158604560

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

فروش زمين 500 مترى سنددار  
 پالك 4661 ، بلوار ناصرى

 پشت ورزشگاه  09371645694

سمسارى قيمت  شكن
 تمامى لوازم منزل و ادارى

 را با باالترين قيمت خريداريم.
09159621311 - 09156049468

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

الستيك اكبرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر، مقابل پايانه
32338348 -  32338354

  09155611355 

فروش آپارتمان دو خوابه ، فول 
تميز و كامل ، متراژ 100 مترمربع 

خيابان نارنج 6- اركيده يك
 امالك خواجه نصير   9033  34  32 

 09151637840 -  نصيرى

 يك منشى خانم 
براى كار در دفتر نظافتى نيازمنديم.   

09155051239 -  32232860 

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

 دسته چك بانك كشاورزى آزادى 
به نام مهدى صابر تنها مفقود گرديده 

يابنده با شماره هاى ذيل
 تماس حاصل نمايد.

32331190 - 09153620559

چاپ و پخش تراكت تبليغاتى 
با قيمت مناسب - كامال تضمينى

دفتر: 32232860 / 09155051239 - مقدم

نقاشى ساختمان هزار رنگ 
عضو اتحاديه صنعت ساختمان

اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، 

مولتى كالر، پتينه ، پلى استر، جال ، كناف ، كنيتكس 

و رنگ هاى مخصوص نما و دكوراتيو
در اسرع وقت و قيمت مناسب
مهرشهر، نبش جنت 21

09155626304

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

پخــش
 تراكـت  تبليغـاتى
0938  928  2099

شركت نظافتى خدماتى غزال (سهامى خاص)
"نوين سابق"   شماره ثبت: 1740

ارائه خدمات را با يك تماس از ما بخواهيد
* نظافت منزل ، ادارات ، شركت ها ، پله و پيلوت 

به صورت تخصصى همراه با مواد شوينده
* اعزام استاد كار ساختمانى و كارگر ساده

 به تمام نقاط شهر *  فروش انواع مصالح به قيمت 
استثنايى/  تسويه حساب بعد از رضايت  100 درصد 
  دفتر: 32232860 / 09155051239 - مقدم

فروش مغازه پوشاك با 10 سال سابقه كار و فروش تضمينى
انتهاى معلم-09369352508
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اخبار ورزشى

سيمرغ: مقدار سبزيجات نشاسته اى مانند نخود و ذرت را محدود كنيد. به اين صورت بدن شما نشاسته اضافى را به ترى گليسيريد تبديل نمى كند. موارد جايگزين 
برايتان زياد است مانند گل كلم، كلم و قارچ. ماكارونى، سيب زمينى يا غالت، حاوى نشاسته زيادى هستند و مصرف زياد آنها باعث افزايش نشاسته
 در بدن و تبديل آنها به ترى گليسيريد مى شود.  الزم نيست به طور كامل گوشت را كنار بگذاريد اما بايد گوشت بدون چربى انتخاب كنيد.

اگر ترى گليسيريد باال داريد، از اين غذاها اجتناب كنيد

دمنوش ها و شربت هاى ضد عطش 
براى روزه داران

برخى  سنتى  طب  متخصصان   : سالمانه 
دمنوش ها و شربت هاى مناسب حال روزه داران 

را معرفى و عنوان كردند: آب انواع ميوه ها مانند 
انار، سيب، به و گالبى براى كاهش عطش در 
ماه رمضان توصيه مى شود. بهترين شربتها براى 
الشعير، شربت  ماء  ماه رمضان  رفع تشنگى در 

ليمو، شربت نارنج يا بالنگ و شربت سكنجبين 
ديدگاه طب  از  نيز  گياهى  دمنوش هاى  است. 
سنتى براى ايام روزه دارى مفيد هستند و بيشتر 
از نوشيدنى هاى گازدار و قندى توصيه مى شوند. 
روزه  براى  بادام  شير  دمنوش  مثال  عنوان  به 
داران مناسب است و مى توان بادام را با عسل 

و آب سرد مخلوط و مصرف كرد. شير خرما نيز 
نوشيدنى مناسب ديگرى براى رفع عطش است 
كه بادام به همراه عسل و خرما و شير مى تواند 

معجونى براى رفع خستگى و عطش باشد.

خوراكى هايى براى سوزاندن 
چربى هاى شكم تان 

چند  معرفى  به  مطلب  اين  در  نيوز:  سالمت 
چربى  براى  كه  مى شود  پرداخته  غذايى  ماده 

سوزى و كاهش وزن بسيار مناسب هستند.
  گوجه فرنگى: اين خوراكى از جمله مواد مورد 
نياز بدن مى باشد كه مى تواند شما را در كوتاه 
مدت به وزن دلخواهتان برساند، گوجه فرنگى 
داراى كالرى كم  بوده و به شما احساس خوبى 
را منتقل مى كند، همچنين به دليل ميزان فيبر 

باال اين حالت را در شما حفظ مى كند.
 C ويتامين  از  سرشار  ميوه  اين  پرتقال: 
مى كند  كمك  بدن  عملكرد  به  كه  مى باشد 
قند  ميزان  دليل  به  افراد  است  ممكن  گاهى 
كنند،  پرهيز  آن  مصرف  از  پرتقال  در  موجود 
پتانسيل  داراى  ميوه  اين  كه  بدانند  بايد  اما 

بااليى در چربى سوزى مى باشد.
قارچ: بايد گفت كه استفاده از اين ماده غذايى 
در پيتزاها باعث از بين رفتن ويتامين هاى آن 
مى شود، لذا بهتر است كه در مواد غذايى سالم 
از قارچ استفاده گردد، تا به كاهش وزن افراد 

كمك شود.

با خواص «زردآلو» آشنا شويد ! 

شهرخبر: «زردآلو» منبع غنى مواد كانى است كه 
كم خونى، آسم، برونشيت و بيمارى سل را درمان 
مى كند. دانه اين ميوه حاوى ويتامين B17 است 
كه مانع از بروز سرطان مى شود. روغن دانه زردآلو 

بالفاصله سلول هاى سرطانى را از بين مى برد. 
فشار  تنظيم  براى  آن  در  موجود   B17 ويتامين
خون و كاهش فشار خون باال مفيد است. با حفظ 
سالمت سيستم ايمنى، به بدن در مقابله با عفونت 

آنفلوآنزا كمك مى كند. روغن  و  سرماخوردگى 
 E دانه آن حاوى اسيدهاى چرب مانند ويتامين
و A است كه براى مرطوب كردن و تغذيه پوست 
 A خشك از آن استفاده مى شود. ويتامين هاى
و E موجود در آن، روند پيرى را كند مى كند. 
خاصيت ضدالتهابى آن، اگزما را بهبود مى بخشد.

عوارض نخوردن غذا
 در وعده سحرى 

 سالمانه: روزه گرفتن موجب دفع سموم از بدن 

خواهد شد چرا كه  متخصصان طب سنتى بر اين 
باورند كه فايده بزرگ كم خوردن و پرهيز از غذا در 
يك مدت كوتاه براى بدن بسيار زياد است. البته 
به شرط آن كه آداب صحيح غذا خوردن در وعده 
سحر و افطار رعايت شود. افرادى كه طبع  خشك 
دارند و الغر هستند، نخوردن سحرى برايشان بسيار 
ضرر دارد و ممكن است زخم معده در آنها بروز پيدا 
كند چرا كه زمانى كه قوه بدن در معده چيزى را پيدا 
نكند به بافت طبيعى معده آسيب مى رساند و به مرور 

التهابات و زخم معده بروز پيدا مى كند.

براى افزايش مقاومت در برابر گرما 
با «سدر» بدن تان را ماساژ دهيد

  
شهرخبر: افرادي كه دوست دارند مقاومت بدن شان 
را در برابر گرما و افزايش دماي هوا بيشتر كنند 
مي توانند با كمك سدر اين كار را انجام دهند. براي 
اين منظور بايد برگ هاي خشك شده گياه سدر را 
پودر كنيد و با تركيب آن با آب مخلوطي نرم به 
دست آوريد و اين مخلوط را در زمان حمام كردن 
به بدن خود بماليد. با ماساژ اين خمير به پوست 
بدن به ويژه در ناحيه كف پا، دست ها و زيربغل 
كمك زيادي به افزايش مقاومت بدن تان در برابر 

گرماي هوا مي كنيد.

عوارض نخوردن غذا در وعده سحرى 
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ايستگاه سالمت

حوادث

ادامه مسابقات واليبال
«جام رمضان» ادارات استان 

فارس: رئيس هيئت ورزش همگانى با اشاره به رقابت 
ادارات  رمضان»  «جام  واليبال  مسابقات  در  تيم   21
مقابل  بيرجند در  دانشگاه  تيم  خراسان جنوبى گفت: 
آتش نشانى خاموش شد. عرفى اظهار كرد: در ششمين 
بازى  در  كه  شد  انجام  ديدار  سه  صيام  ماه  از  شب 
نخست تيم واليبال جهادكشاورزى خراسان جنوبى با 
نتيجه دو بر يك از سد اداره كل بهزيستى گذشت. در 
دومين ديدار تيم سازمان پارك هاى استان در مقابل 
صفر  بر  دو  نتيجه  با  كه  كرد  صف آرايى  ويژه  يگان 
حريف را شكست داد. در آخرين بازى نيز تيم واليبال 
آتش نشانى شهردارى به مصاف دانشگاه بيرجند رفت 

كه با نتيجه دو بر صفر حريف را مغلوب كرد.

پايان مسابقات قهرمانى پينگ پنگ 
جوانان بيرجند «جام رمضان» 

شهرستان  جوانان  پنگ  پينگ  قهرمانى  مسابقات 
بيرجند به مناسبت ماه مبارك رمضان در سالن شهيد 
اين مسابقات،  پايان  برگزار شد. در  بيرجند  سرحدى 
آورد،  دست  به  را  اول  مقام  خليلى  حسين  محمد 
سينا  و  زاده  مومن  سجاد  شد،  دوم  عشقى  مهدى 
احرارى مشتركًا سوم شدند. عليرضا عشقى مسئوليت 

برگزارى اين مسابقات را بر عهده داشت. 

تيم ملى واليبال در مسابقات جام جهانى 
به مصاف شاگردان والسكو مى رود

جهانى  جام  دوره  سيزدهمين  مسابقات  برنامه  ايرنا: 
واليبال مشخص شد و طى آن تيم ملى ايران در اولين 
مسابقه به مصاف شاگردان خوليو والسكو در تيم ملى 
آرژانتين مى رود. سيزدهمين دوره جام جهانى واليبال 
ژاپن  كشور  در  روز   16 مدت  به  شهريورماه   17 از 
پيگيرى خواهد شد.12 كشور در اين رقابت ها در سه 

مرحله با يكديگر مسابقه خواهند داد.

ايران در رده ششم
 فوتسال جهان باقى ماند

 ايرنا: تيم ملى فوتسال ايران در جديدترين رده بندى 
جهانى در رتبه ششم باقى ماند. جديدترين رده بندى 
با  ايران  و  شد  اعالم  جهان  فوتسال  ملى  هاى  تيم 

1611 امتياز در رده ششم قرار گرفت.

محمودى بهترين اسپكر و موسوى 
برترين دفاع ليگ جهانى واليبال   

واليبال  جهانى  ليگ  ششم  هفته  پايان  در  ايسنا: 
 بهترين هاى هر پست بر اساس عملكرد انفرادى آن ها 
معرفى شدند كه شهرام محمودى و محمد موسوى در 

رتبه هاى نخست بهترين اسپكر و مدافع قرار دارند. 

كشف104كيلو موادمخدر در قاين

 فرمانده انتظامى قاين گفت: با اعالم مركز فوريت هاى 
پليسى مبنى بر اينكه دو نفر مشكوك در حاشيه جاده 
توقف  درخواست  بازرسى  ايستگاه  از  بعد  «سنتو» 
خودروهاى عبورى براى سوار شدن را دارند تيم گشت 
به محل اعزام و دو نفر را كه بومى محل نبودند شناسايى 
و به كالنترى منتقل كردند.سرهنگ اميرآبادى زاده افزود: 
متهمان به پنهان كردن دو كوله پشتى موادمخدر اعتراف 
كردند كه با جستجوى مأموران50كيلو و600گرم ترياك 
كشف شد. در عملياتى ديگر مأموران يگان امداد قاين، دو 
كوله پشتى مواد مخدر شامل 29 كيلو و800 گرم ترياك 

و 23 كيلو و 800 گرم حشيش كشف كردند .

دستگيرى جيب بر حرفه اى در بيرجند

فرمانده انتظامى شهرستان بيرجند گفت : دو روز گذشته 
فردى با ارائه گزارشى به كالنترى 12 شهرى اظهار كرد 
در بازار بيرجند خانمى ناشناس در هنگام خريد پس از 
برخورد با من از محل متوارى شد كه بعد از دقايقى كه 
كيف خود را بررسى كردم متوجه شدم وجوه نقد داخل 
نسب  شجاعى  است.سرهنگ  رفته  سرقت  به  كيفم 
افزود: با گرفتن مشخصات ظاهرى سارق، عمليات براى 
دستگيرى سارق آغاز شد .مأموران با بررسى هاى انجام 
شده به يك خانم كه داراى چند فقره سابقه سرقت و 
جيب برى است مشكوك شدند و نامبرده را دستگير 

كردند .در نهايت متهم توسط مالباخته شناسايى شد.

دستگيري سارق سابقه دار در زيركوه

و  شناسايي  از  زيركوه  شهرستان  انتظامي  فرمانده   
خبر  شهرستان  اين  در  دار  سابقه  سارق  دستگيري 
فقره  يك  وقوع  با  گفت:  بخشي  سرهنگ   . داد 
سرقت موتورسيكلت در روستاي «پيشبر» شهرستان 
كار  دستور  در  سارقان  يا  سارق  دستگيري  زيركوه، 
با  مأموران   : كرد  اظهار  . وي  گرفت  قرار  مأموران 
اطالعات به دست آمده و برابر اظهارات مالباخته به 
سارق سابقه دار ساكن در يكي از روستاهاي مجاور 
مشكوك شدند و در عملياتى ضربتي وي را دستگير 
سرقت  به  پليس  هاي  بازجويي  .متهم  در  كردند 

اعتراف كرد .

برخورد پرايد و موتورسيكلت 
حادثه آفريد

برخورد يك دستگاه پرايد با موتورسيكلت در جاده روستايى 
را  موتورسيكلت  راكب  «دشتغران» شهرستان طبس، 
به كام مرگ برد. دو شب گذشته يك دستگاه پرايد با 
موتورسيكلت در جاده روستايى«دشتغران» با يكديگر 
برخورد كردند كه بالفاصله كارشناسان انتظامى و راهور 
و نيروهاى امدادى به محل حادثه اعزام شدند. ماموران 
مشاهده كردند راكب موتورسيكلت در دم فوت كرده است 
و سرنشين موتورسيكلت مصدوم شده كه توسط اورژانس 
به بيمارستان اعزام شد. خودرو و موتورسيكلت به پاركينگ 

منتقل شدند و علت تصادف در دست بررسى است .

دارو دزد دستگير شد

 فرمانده انتظامى نهبندان  از دستگيرى سارق داروخانه 
شهر شوسف خبر داد . سرهنگ شاهوردى گفت : دو 
شب گذشته مأموران بخش انتظامى شوسف نهبندان 
داروخانه مشغول  در  فردى كه  به  زنى  هنگام گشت 
 فعاليت بود مشكوك شدند و موضوع را بررسى كردند . 
در  كه  فردى  شد  مشخص  مأموران  تحقيقات  در 
داروخانه است با بازكردن قفل ورودى قصد سرقت از 
داروخانه دارد كه نامبرده دستگير شد . وى افزود :سارق 
كه چند جلد دفترچه بيمه و مقدارى وجه نقد به همراه 
داشت نتوانست به مقصود خود برسد و قبل از انجام 

اعمال مجرمانه با هوشيارى مأموران دستگير شد .

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  
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  بنگاه  قالب بتن 

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

 فروش مصالح گرانوليت
اجرا وكنتكس با نازل ترين قيمت 

09151614038- نجفى

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

اجراى لوله كشى آب و فاضالب
 شوفاژ ، نصب شيرآالت و رادياتور 

لوله بازكنى با فنر برقى 
تشخيص و رفع تركيدگى ، سرويس كولر

 كارگر  25 /  32318157  - 09158651167- شهريارى

كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويالى دلخواه تان 

امالك كوروش  كبير
32293143- 09153624820  چاجى

بجد - امالك كوروش 

انواع لوله كشى (سرمايشى، گرمايشى و فاضالب)
انواع برق كشى (تك فاز، سه فاز و صنعتى)
نصب و تعمير انواع آبگرمكن ، پمپ و كولر
09151633903- دهشيبى

با كادرى مجرب خدمــات تاسيسـاتى سيـد
تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   
در  منزل-  09158076574

روبروى پايانه مسافربرى جنب نمايندگى سايپا  - نظرى

نصب و تعمير كولر آبى
  و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  شهريارى
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گيوكى- 4 ميليارد و 635 ميليون ريال تسهيالت اشتغالزايى به جوانان خراسان جنوبى پرداخت شد. مدير صندوق كارآفرينى اميد خراسان جنوبى گفت: 
اين تسهيالت از آغاز امسال براى اجراى 45 طرح با كارمزد 4 درصد پرداخت شده است. اكبرنيا افزود: اين تسهيالت در بخش هاى صنعت، كشاورزى 
خدمات و صنايع دستى بوده است. وى گفت: همچنين در اين مدت يك ميليارد و 50 ميليون ريال به 35 متقاضى در استان وام ازدواج پرداخت شد.

پرداخت 4 ميليارد ريال تسهيالت اشتغالزايي به جوانان استان  

در برندسازى زعفران ضعيف عمل كرده ايم

رئيس اتاق بازرگانى استان گفت: يكى از كاالهاى ارزآور 
و اشتغالزا، زعفران بوده است و ما در اين زمينه هميشه 
حرف مى زنيم اما برنامه هاى عملياتى و اجرايى ما براى 
تحقق برندسازى و بازاريابى اين محصول ضعيف است. 
احتشام، گفت: خراسان جنوبى قطب صادرات زعفران در 
دنيا است اما متأسفانه صنعت صادرات زعفران در جذب 
ارزش افزوده براى ايجاد اشتغال رضايت بخش نيست. 
زعفران  در بخش  تهديد  اينكه مهمترين  بيان  با  وى 
بازاريابى و برندسازى است؛ تصريح كرد: ما در بحث 
بازار، بازاريابى و برندسازى داراى مزيت رقابتى نيستم و 
عليرغم صنايع خوبى كه در بخش زعفران ايجاد كرديم 
و بيش از ظرفيت توليد است اما متأسفانه از اين صنايع 
حمايت نمى شود. به گفته وى بيش از 90 درصد زعفران 
برند صادر مى شود و در  نام، نشان و بدون  ما بدون 

كشورهاى ديگر مجدداً بسته بندى و صادر مى شود.

خرداد، ماه پر كار براى آتش نشانان بيرجند

حاجى پور- در خرداد ماه سال جارى مأموران سازمان 
شدند.  اعزام  مأموريت   114 به  بيرجند  نشانى  آتش 
سرپرست سازمان آتش نشانى بيرجند در اين باره  گفت: 
از اين مأموريت ها تعداد 47 مورد حريق و 67 مورد 
حادثه بوده كه 101 مورد اين مأموريت ها داخل محدوده 
شهرى و 13 مورد خارج از محدوده شهرى اتفاق افتاده 
است. ميرزايى مى افزايد: در اين حوادث 21 نفر مصدوم 

و 50 نفر توسط آتش نشانان نجات يافتند. 

ابالغ شرايط و ضوابط توسعه و نوسازى 
ناوگان حمل و نقل عمومى

ناوگان  نوسازى  و  توسعه  و ضوابط  دادرس- شرايط 
حمل و نقل عمومى ابالغ شد. در راستاى اجراى طرح 
توسعه و نوسازى ناوگان حمل و نقل عمومى مسافرى 
و پرداخت تسهيالت براى متقاضيان اين امر شرايط و 
ضوابط طرح توسعه و نوسازى ناوگان از سوى سازمان 
حمل و نقل ابالغ نشده است كه از نكات بارز و مهم 
اين طرح عدم از رده خارج نمودن خودروى مربوطه 
مى باشد. الزم به ذكر است كه در حال حاضر اعطاى 
ون  كرايه  سوارى  خودروهاى  توسعه  از  تسهيالت 
شروع و براى ساير خودورهاى عمومى متعاقباً اعالم 
مى شود لذا متقاضيان مى توانند براى كسب اطالعات 
بيشتر به اداره كل حمل و نقل و نمايندگى هاى تابعه 

در شهرستان ها مراجعه نمايند.

پنجمين همايش ملى تكريم كارفرمايان 
نمونه توسط تأمين اجتماعى برگزار مى شود

ابالغ  از  استان  اجتماعى  تأمين  مديركل  مهربان- 
بخشنامه مربوط به چگونگى برگزارى پنجمين همايش 
ملى تكريم كارفرمايان در سال جارى خبر داد و اظهار 
كرد: بر اساس بخشنامه ابالغ شده، 4 كارفرما توسط اين 
اداره كل انتخاب خواهند شد و كارفرماى  منتخب اول 
استان نيز به عنوان كارفرماى برگزيده كشورى معرفى 
و در همايش فوق تكريم خواهد شد. درويشى افزود: 
كارگاه هاى استان بر اساس تعداد كارگران شاغل در 
آنها به 4 سطح باالى 200 نفر كارگر، 51 تا 200 نفر، 5 
تا 50 نفر و يك تا 5 نفر تقسيم مى شوند و از هر سطح 
و  همراه  كارفرماى  عنوان  به  و  انتخاب  كارفرما  يك 
همدل با كارگر معرفى مى شود. به گفته مجيد درويشى 
حفظ حقوق كارگران با ارائه ليست حق بيمه بر مبناى 
تعداد نفرات بيمه شده و دستمزد واقعى، پرداخت به موقع 
و كامل حق بيمه نيروى كار در مهلت مقرر و عدم وجود 
بدهى بيمه اى كارگاه از مهمترين شاخص هاى انتخاب 

كارفرماى نمونه است.

روزانه بيش از 50 مورد اتفاق
 در شبكه انتقال آب بيرجند

استان  خاورستان- مديرعامل شركت آب و فاضالب 
كه  وقتى  اما  نيستيم  قيمت  افزايش  دنبال  به  گفت: 
شبكه آب شهر بيرجند فرسوده است و هر روز تعداد 
حوادث و اتفاقات بيشتر مى شود بايد چاره اى انديشيد. 
عراقى زاده گفت: به علت مشكالت مالى و عدم تأمين 
توفيق  بازسازى شبكه هاى آب  براى  نقدينگى الزم 
چراكه  نداشتيم  آب  هاى  شبكه  بازسازى  در  چندانى 
تخصيص اعتبارات ملى براى اين موضوع وجود ندارد 
و تخصيص اعتبارات استانى بسيار ناچيز و اندك است. 
وى افزود: قانون، فرصتى را در اختيار شوراهاى شهر قرار 
داده كه مى توانند تعرفه هايى را وضع كنند و برابر آن، 
به حق انشعاب مشتركين جديد مبلغى اضافه و صرف 
بازسازى شبكه هاى آب همان شهر شود. اين مصوبه 
سال هاى مديدى است كه در شهرهاى كشور مطرح 
شده و در بسيارى از شوراهاى شهرهاى كشور و استان 
تصويب شده و هيچ منع قانونى ندارد. اما شوراى شهر 
بيرجند نپذيرفتند كه اين موضوع وجاهت قانونى دارد و 
از اختيارات شوراى شهر است. وى با بيان اينكه بارها 
اعضاى شورا را براى بازديد از شبكه آب دعوت كرده ايم 
اما تاكنون تشريف نياورده اند، گفت: شبه هاى درمورد 
ميزان هدر رفت آب شبكه شهرى بيرجند و اعداد اعالم 
شده توسط شركت آب و فاضالب استان براى اعضاى 
شوراى شهر بيرجند وجود دارد كه مى توانند تحقيق 
كنند و از درستى آن اطالع يابند براى نمونه در روز 
جمعه هفته گذشته بالغ بر 100 مورد اتفاق در شبكه 
شهرى بيرجند داشتيم و مى توان گفت، روزانه به طور 
متوسط  بالغ بر 50 اتفاق در سطح شهر بيرجند داريم و 
مسلماً وقتى اتفاقى رخ مى دهد مقدارى از آب هدر مى 
رود و اينكه مى گوييم بين 25 تا 30 درصد در شهرها 
هدررفت داريم همان اتفاقاتى است كه متأسفانه در شبكه 
رخ مى دهد. وى افزود: اين شركت از پيشنهادى كه 
يكى از اعضاى شوراى شهر مبنى بر واگذارى تأمين آب 
 بيرجند به بنگاه خيريه آبلوله داده اند، استقبال مى كند.

اينكه  بيان  با  جنوبي  خراسان  استاندار 
طور  به  استان  در  گذاري  سرمايه  وضعيت 
در  گفت:  است،  شده  بهتر  قبل  از  قطع 
حوزه هاي مختلف تجارت، صنعت و معدن، 
در  خوبي  اقدامات  گردشگري  و  كشاورزي 
حتي  و  شده  انجام  گذاري  سرمايه  موضوع 
اعداد و ارقام نيز اين جهت گيري مثبت را 

در استان نشان مي دهد.

موضوع  در  اينكه  به  اشاره  با  خدمتگزار، 
آنچه مي  با  هنوز  استان  در  گذاري  سرمايه 
كرد:  نشان  خاطر  داريم،  فاصله  خواهيم 
تاكنون تالش هاي زيادي در اين حوزه به 
انجام رسيده است. وي ادامه داد: مردم عزيز 
گذاري  سرمايه  پروسه  كه  بدانند  نيز  استان 
نياز به كار كارشناسي داشته و امري ديربازده 
و زمان بر است كه در يك بازه زماني كوتاه 

مدت رونق و شكوفايي را به ارمغان نخواهد 
و  روستاها  توسعه  به  توجه  استاندار،  آورد. 
عشاير  و  روستائيان  ماندگاري  براي  تالش 
در مناطق مرزي را از موضوعات مهم كاري 
پيگيري  كرد:  تصريح  و  دانست  استان  در 
اين  در  تاكنون  فراواني  هاي  تالش  و  ها 
اين  بيان  با  است. وى  زمينه صورت گرفته 
فراهم  استان  در  گذاري  سرمايه  اساس  كه 

شدن زيرساخت ها است، توجه افكار عمومي 
و دستگاه هاي متولي و مسئول در اين زمينه 
را داراي اهميت دانست و گفت: بايد در اين 
زمينه راهبرد تعيين كرده و به صورت هدف 
دار مسائل را دنبال نمود. وي تأثير سرمايه 
گذاري ها بر اشتغال و باالبردن سطح درآمد 
اساسي  و  جدي  مسايل  از  را  مردم  عمومي 

استان عنوان كرد.

در حوزه هاي مختلف، اقدامات خوبي در موضوع سرمايه گذاري انجام شده است 

كاظمى فرد- آغاز طرح ضيافت ماه مبارك رمضان در سراسر 
 استان با هدف كنترل و نظارت بيشتر بر بازار و واحد هاى

صنفى و برخورد با متخلفين صنفى در حال برگزارى است. 
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان درجلسه طرح ضيافت 
ماه  اين  ويژه  كاال  سبد  توزيع  درباره  رمضان  مبارك  ماه 
گفت: طرح ضيافت ماه مبارك رمضان يك طرح ملي است 
كه از تهران برنامه ريزي شده است و هدف از آن دسترسي 

راحت و ارزانتر از شبكه توزيع مي باشد.
نسبت  مردم،  دقيق  توجه  با  كرد:  اظهار  مطلق  پور  ولي 
قابل  حجم  كاهش  شاهد  كارى،  كم  و  تخلف  هرگونه   به 
هر  افزود:  وى  بود.  خواهيم  صنفى  تخلفات  از  اى  توجه 
زمان قيمت بازار از قيمت هاي كف تعيين شده در بسياري 

از كاالهاي اساسي و يا محصوالت كشاورزي افزايش يابد 
 مبادي ذيربط بايستي وارد بازار شوند و نه با تعيين قيمت هاي
جاري  قوانين  خالف  كه  كنندگان  عرضه  براي  اجباري 
كشور مي باشد، بلكه با تزريق كاالهاي مشابه و با قيمت 
كف تنظيم بازاري باعث برگشتن قيمت هاي جاري بازار به 
 وسيله افزايش عرضه اين كاالها شوند و چنانچه قيمت ها

كاهش يافته باشد با خريد محصوالت توليد كنندگان و ذخيره 
سازي آنها و در نتيجه كاهش عرضه باعث افزايش قيمت اين 
كاالها به منظور حمايت از توليدكنندگان داخل كشور شوند. 
ولى پور مطلق عنوان كرد: امسال گرچه قيمت ها در ماه 
مبارك افزايش نداشته و اين امر نشان از روند خوب بازار و 
عملكرد مناسب دولت در تنظيم بازار داخلي كشور مي باشد 

با وجود اين براي رفاه حال شهروندان اقالمي از قبيل برنج، 
مرغ، شكر و گوشت قرمز با قيمت مناسب تري نسبت به بازار 
در مكان هاي از پيش تعيين شده عرضه خواهد شد. وى بيان 
كرد  با توجه به ثبات و آرامش بازار طي چند ماه اخير شرايط 
عرضه و تقاضا سبب شده عرضه محصول بيشتر و تقاضا كمتر 
باشد و لذا فروشندگان در حالت رقابت سود ممكن به دنبال 
بازار فروش هستند و اين موضوع باعث شده قيمت كاالها به 
حداقل ممكن رسيده كه اين امر در واقع همان هدف دولت و 

شرايط رقابتي سالمي مي باشد كه فراهم شده است. 
موجود  بر  تأكيد  با  استان  رئيس سازمان جهاد كشاورزي 
در  استان گفت:  در  نياز  اقالم كاالهاي مورد  بودن كافي 
با قيمت هاي دولت كه  بازار  چنين شرايطي قيمت هاي 

بر مبناى قيمت تمام شده مي باشد به هم نزديك شده و 
تفاوت چنداني ندارد. ولي پور مطلق افزود: در حال حاضر در 
تمام شهرستان ها، مراكز تعيين شده است و براي عرضه 
كاالهاي طرح ضيافت با همكاري اتحاديه اصناف مرتبط با 
هر كاال نسبت به توزيع كاالهاي مورد نظر اقدام مي شود. 
وى ادامه داد: اين مراكز موظف شده اند كه با نصب بنر در 
محل مركز، محل توزيع كاالهاي طرح ضيافت را به اطالع 
مردم برسانند. وى يادآور شد: محل اين مراكز در روزهاي 

آتي از طريق جرايد به اطالع مردم استان خواهد رسيد.

بدهى 660 ميليون تومانى مشتركان
 مانعى براى گازرسانى به روستاها

بدهى660  گفت:  فردوس  گاز  اداره  رئيس  ناصح- 
ميليون تومانى مشتركان، مانعى بر سر راه گازرسانى 
كرد:  اظهار  فالحتى  است.  شهرستان  روستاهاى  به 
از واحدهاى آموزشى، دستگاه هاى دولتى،  بسيارى 
واحدهاى صنعتى و سه ايستگاه گاز «سى ان جى» 
به شركت گاز بدهكار و قادر به پرداخت قبوض گاز 
شد:  يادآور  فردوس  گاز  اداره  رئيس  نيستند.  خود 
گاز  قطع  اجازه  كه صادر شده،  دستوراتى  اساس  بر 
واحدهاى آموزشى بدهكار به شركت گاز را نيز نداريم 
و از طرفى اين بدهكارى مشتركان به مانعى بر سر 
شبكه  توسعه  و  روستاها  به  گازرسانى  توسعه  راه 

گازرسانى شهرستان تبديل شده است. 

كمك 50 ميليون تومانى يك خير براى ساخت 
خانه سالمت بقعه مباركه سليمان على

ساخت  براى  تومان  ميليون   50 خير  يك  حسينى- 
خانه سالمت بقعه مباركه سليمان على دربخش جلگه 
ماژان شهرستان خوسف كمك كرد. معاون بهداشتى 
دانشگاه علوم پزشكى بيرجند گفت: روستاى سليمان 
على شهرستان خوسف تاكنون فاقد مركز بهداشتى 
بوده و اكنون با تكميل خانه سالمت آن در فضايى 
به مساحت 150 مترمربع، آماده ارائه خدمات پزشكى 
به زائران است. اين بقعه هر هفته پذيراى حدود 4 
هزار نفر مى باشد كه اين زائران در 43 زائرسرا و 27 

سوئيت اسكان داده مى شوند. 

ثبت مسجد جامع درخش، موزه بشرويه 
و خانه توكلى در فهرست آثار ملى

شماره2066،  با  درخش  جامع  مسجد  شهريارى- 
در   4804 شماره  با  توكلى  خانه  و  بشرويه  موزه 
آثار ملى ثبت شده است. مدير كل ميراث  فهرست 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان جنوبى 
جامع  مسجد  و  فورگ  روستاى  توكلى  خانه  گفت: 
درخش شهرستان درميان بناهايى است كه با بيش از 
افزود:  300ميليون ريال مرمت خواهد شد. رمضانى 
در اين فصل از مرمت اين بناهاى تاريخى اقداماتى 
ديوار،  كشى  بند  خارجى،  نماى  كاهگل  همچون 
كاهگل سردر ورودى داخل هشتى و حياط ها، اجراى 
رخبام حياط، سنگ فرش، لوله كشى برق و فاضالب، 

ساخت و اجراى ناودان با چوب انجام مى شود. 

بهره برداري از 3 طرح عمرانى دراستان

بهره  به  جنوبى  خراسان  در  طرح  سه  پور-  حاجى 
دارى رسيد. دو جاده روستايى در سربيشه و بيرجند 
در  كه  است  هايى  طرح  خوسف  در  بوستان  يك  و 
قرار  مردم  استفاده  مورد  و  تكميل  جنوبى  خراسان 
كيلومتر   2 گفت:  وشهرسازى  راه  كل  مدير  گرفت. 
از راه روستاهاى رقويى، منظريه، حسين آباد بيرجند 
و 10 كيلومتر از راه روستاى درح – خاكك سربيشه 
آسفالت شد.جعفرى افزود: براى آسفالت اين راه ها 4 
ميليارد ريال هزينه شده است تا 111 خانوار از مزاياى 
آن برخوردار شوند. قالسى مود شهردار خوسف هم 
گفت: بوستان محله خيابان امام خمينى اين شهر در 
بازى  وسايل  به  مربع  متر   360 مساحت  به  زمينى 

كودكان با هزينه 60 ميليون ريال تجهز شد.

شناسايي 4 درخت كهنسال در استان

شهرستان  در  سرو  كهنسال  درخت  چهار  دادرس- 
زيركوه خراسان جنوبى شناسايى شد. مديركل ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان جنوبى 
اِسفاد،  محمدآباد،  روستاهاى  در  درختان  اين  گفت: 
اِستِند و موليد است. رمضانى افزود: تنه اين درختان 
1 و نيم در 2 متر و ارتفاع آنها 18 تا 20 متر است.

و 400  هزار  تا  هزار  درختان  اين  قدمت  وى گفت: 
سال تخمين زده شد. وى با بيان اينكه پرونده اين 
آثار براى ثبت ملى به زودى به ميراث فرهنگى كشور 
ارسال خواهد شد گفت: حصاركشى محوطه درختان 

كشف شده در دست اقدام است.

تربيت 90 حافظ قرآن در زندان ها

حافظ  جنوبى  خراسان  زندانيان  از  نفر   90 حسينى- 
تأمينى  اقدامات  و  ها  زندان  كل  مدير  شدند.  قرآن 
در  زندانيان  اين  گفت:  جنوبى  خراسان  تربيتى  و 
ا...  كالم  جزء   30 تا  يك  حافظ  گذشته  سال  يك 
دوره   92 برگزارى  به  اشاره  با  اربابى  شدند.  مجيد 
در  گذشته  سال  يك  در  كريم  قرآن   آموزشى 
زندان هاى استان افزود: در اين دوره ها 4 هزار نفر 
آموزش هاى روانخوانى، قرائت، حفظ و تفسير قرآن 

كريم و احكام شرعى را فرا گرفتند.

اعضاي كانون پرورش فكرى 
در انتظار ديدار با نمايندگان مجلس

آغاز  و  تابستان  فرارسيدن فصل  با  ناصح- همزمان 
فرهنگي  مراكز  تابستاني  هاي  فعاليت  و  ها  برنامه 
حضور  منتظر  نوجوانان  و  كودكان  كانون،  هنري 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جمع خودشان 
اعالم  با  جنوبي  خراسان  كانون  كل  مدير  هستند. 
كانون  تابستان  فصل  آستانه  در  گفت:  مطلب  اين 
با  هنري  فرهنگي  مراكز  اعضاي  طرف  از  استان، 
تا  كرد  دعوت  استان  نمايندگان  از  اي  نامه  ارسال 
فعاليت  با  آشنايى  ضمن  كانون  در  خود  حضور  با 
و  كودكان  متنوع  هاي  فعاليت  شاهد  كانون،  هاى 
اشاره  با  صمدى  باشند.  تابستان  ايام  در  نوجوانان 
با مقامات عالي  نوجوانان  اينكه ديدار كودكان و  به 
آنان كمك  فكري  رشد  به  ارشد  مسئولين  و  استان 
صاحب  امروز  نوجوانان  و  كودكان  گفت:  كند،  مي 
ديدگاه ها و حرف هاي تازه اي هستند كه مسئولين 
ها حرف  اين  شنيدن  از  نبايد  ها  خانواده  و   ارشد 

آينده  در  كرد:  اميدوارى  اظهار  وى  شوند.  غافل 
نزديك كودكان و نوجوانان شاهد حضور نمايندگان 
پر تالش استان در مجلس شوراى اسالمى باشند و 

از بركات اين ديدار بهره مند شوند. 

 اجازه نمى دهيم برخى حركات ناشايست به نام اهل بيت (ع) تمام شود
جنوبى  خراسان  اسالمى  تبليغات  مديركل  فرد-  كاظمى 
استان  در  جشن ها  و  كنسرت ها  برگزارى  اصل  با  گفت: 
زاويه اى نداريم اما اجازه نمى دهيم برخى حركات ناشايست 
لطفيان  االسالم  حجت  شود.  تمام  (ع)  بيت  اهل  نام  به 
به عنوان  تبليغات  اظهار كرد: سازمان  در نشست خبرى 
خود  عمر  چهارم  دهه  در  امروز  تبليغ  امر  متولى  نهاد 

فرهنگ  اعتالى  زمينه  در  مهمى  بسيار  مأموريت هاى 
اسالمى و تبلور آن در دستگاه هاى اجرايى ارائه داده است. 
وى با بيان اينكه هدف ما يادآورى نعمت  هاى معنوى كه 
افزود:  است،  داده  (ع)  بيت  اهل  و  قرآن  پرتو  در  خداوند 
هاى  آرمان  يادآورى  اسالمى  تبليغات  سازمان  رويكرد 
انقالب اسالمى به عنوان جريان ويژه و در امتداد نعمت 
و  پيوند واليت  تقويت  ما  امامت است. وى گفت: هدف 
امامت است چرا كه هر زمان اين پيوند برقرار بوده جامعه 
از خطرات به خوبى عبور كرده است. لطفيان برنامه ريزى 
و پشتيبانى روحانيون مبلغ در سطح استان، سياست گذارى 
و برنامه ريزى در حوزه مباحث مذهبى و تشكل ها مذهبى 
جامعه هدف،  براى  آموزشى  كارگاه  برگزارى  مداحان،  و 
و  علوم  مدارس  مديريت  قرآنى،  هاى  فعاليت  از  حمايت 
معارف اسالمى، برگزارى گفتمان دينى براى قشر جوان و 
فعاليت در حوزه وحدت فرق و مذاهب اسالمى را از جمله 

مأموريت هاى سازمان تبليغات اسالمى عنوان كرد.

ارائه آموزش هاى قرآنى به بيش از 7 هزار نفر

لطفيان با بيان اينكه در حال حاضر تعداد 160 خانه قرآنى 
روستايى، 27 مؤسسه قرآنى و تعداد 21 خانه قرآن شهرى 
در سال  كرد:  تصريح  فعاليت هستند،  در حال  استان  در 
گذشته 420 كالس قرآنى در سطوح قرائت، حفظ، مفاهيم 
قرآن آموز  و 500  از 7 هزار  بيش  و  برگزار شد  تفسير  و 
در  روحانى مستقر  اينكه 67  بيان  با  ديدند. وى  آموزش 
افزود: در  امر تبليغ مشغول هستند،  روستاهاى استان به 
مناسبت  در  مبلغ  روز  نفر  از 60 هزار  بيش  سال گذشته 
شده  اعزام  روستايى  و  شهرى  مناطق  به  مختلف  هاى 
است.  به گفته وى در همه شهرستان ها شوراى هيئت 
مذهبى تشكيل شده و ماهانه نشست هاى منسجمى براى 

بررسى وضعيت موجود هيئت هاى مذهبى دارند.

ستاد ساماندهى شئون فرهنگى اسالمى راه اندازى شد

لطفيان با اشاره به اينكه ستاد ساماندهى شئون فرهنگى 
اسالمى راه اندازى شده، تأكيد كرد: امسال تالش مى شود 
معارف  احياى  راستاى  در  فعال  نيمه  هيئت هاى مذهبى 
هستيم  تالش  در  كرد:  بيان  وى  شوند.  فعال  اسالمى 

پيوندى بين هيئت هاى مذهبى و قرآن ايجاد شود.
يادآور  جنوبى  خراسان  اسالمى  تبليغات  سازمان  مديركل 
شد: سال گذشته در بخش وحدت فرق و مذاهب اسالمى 
سه نشت ويژه علمى اهل سنت و شيعه برگزار شد. وى 
از وجود 500 مبلغ حوزوى و 400 مبلغ سنتى خواهر در 
استان خبر داد و گفت: امسال نيز اعزام مبلغان خواهر به 
مناطق روستايى استان دنبال خواهد شد. وى بيان كرد: در 
سال جارى برگزارى 61 عنوان برنامه در حوزه هاى مختلف 

فرهنگى براى اين سازمان پيش بينى شده است.

حساب خانواده هاى زندانيان را بايد از زندانيان جدا كرد
مشكالتى  فرهنگى  و  اجتماعى  مسايل  در  زاده–  حسين 
بپردازيم و تعداد زياد دستگاه هاى  آنها  به  بايد  داريم كه 
متربط با اين بخش باعث برخورد سليقه اى و پراكنده شدن 
امنيتى و  اين مطلب را معاون سياسى،  سرمايه مى شود. 
اجتماعى استاندارى در كارگروه امور اجتماعى و فرهنگى 
استان ذكر كرد و گفت: در بحث سرمايه اجتماعى نيز با 
مشكالت جدى روبرو هستيم كه يك روزه به وجود نيامده 
و يك روزه هم رفع نخواهد شد و اگر نگاه ما به اين مسايل 
جدى نشود در بحث توسعه نيز با چالش مواجه مى شويم. 
حسينى آمارهاى ارائه شده درباره زندانيان را مؤيد مشكالت 
اجتماعى و فرهنگى دانست و افزود: بايد در مباحث اجتماعى 

و فرهنگى به وحدت نظر برسيم.

احساس مسئوليت نسبت به سرمايه هاى ملى 
ابتدا بايد در نزد مديران و دستگاه ها به وجود آيد

نسبت  مسئوليت  احساس  بايد  اينكه  بيان  با  حسينى 
نزد  در  ابتدا  كلمه  واقعى  معناى  به  ملى  هاى  به سرمايه 
اظهار كرد:  آيد،  به وجود  اجرايى  و دستگاه هاى  مديران 
براى مديرى كه در راستاى اهداف نظام از سرفصل هزينه 
ها در بخش عمران هزينه مى كند نبايد مجازات شالق 
تعيين شود زيرا قدرت ريسك پذيرى را از مديران مى گيرد 
و ما بايد بپذيريم كه اصرار بر غلط، غلط است. وى در ادامه 
گفت: در راستاى پذيرش زندانيان آزاد شده و خانواده هاى 
اشتغال  براى  و  بايد فرهنگسازى شود  زندانيان در جامعه 
زندانيان آزاد شده و خانواده هاى زندانيان استان هم بايد 

جلساتى با حضور مسئوالن مرتبط برگزار و چاره انديشى 
شود. حسينى بر ضرورت تصويب و پيگيرى اجراى طرح 
در  شان  محكوميت  دوره  طول  در  زندانيان  بكارگيرى 
دستگاه ها و نيز اعطاى كمك بالعوض يا تسهيالت ارزان 
و آسان به انجمن حمايت از زندانيان در كارگروه تخصصى 
امور اجتماعى و فرهنگى استان با هدف گنجانده شدن اين 

موارد در برنامه ششم توسعه تأكيد كرد.

كاهش 7/5 درصدى آمار زندانيان استان

در ادامه مدير كل زندان هاى استان با بيان اينكه از اول 
استان 7/5  زندانيان  آمار  امسال  تيرماه  اول  تا  تيرماه 93 
درصد كاهش يافته، گفت: مواد مخدر علت دستگيرى 80 

رتبه  در  جزء  هاى  سرقت  و  است  استان  زندانيان  درصد 
بعدى قرار دارد و فقر و مشكالت اقتصادى بيش از ساير 
موارد در وقوع جرايم مؤثر است. به گفته اربابى آمار جمعيت 

از 16 درصد سال  استان  قرار  افراد تحت  يا  بازداشتى ها 
گذشته به 14 درصد در سال جارى كاهش يافته كه نشان 
از تسريع در رسيدگى به پرونده ها دارد. وى با بيان اينكه 
به تمامى نيازهاى زندانيان استان توجه داريم تا اجحافى 
به آنها نشود، گفت: متأسفانه در بيرون از زندان ها و در 
جامعه مشكل عدم پذيرش زندانيان وجود دارد. وى خواستار 
ارائه راهكار براى اشتغال زندانيان شد و افزود: براى اين 
منظور آمادگى داريم سوله هاى در اختيار خود را به بخش 

خصوصى واگذارى كنيم تا زندانيان را نيز به كار گيرند.
فاطمى معاون اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعى استان 
دعوت  براى  كل  اداره  اين  آمادگى  از  جلسه  اين  در  نيز 
هدف  با  اى  جلسه  در  برتر  تعاونگران  و  كارآفرينان  از 

واگذارى سوله هاى مورد اشاره مدير كل زندان ها و نيز 
اعطاى تسهيالت 4 درصدى مشاغل خانگى به زندانيان و 

خانواده هاى آنان خبر داد. 

مدير كل فنى و حرفه اى استان هم با بيان اينكه در سال 
گذشته 3123 نفر از زندانيان استان طى 74 دوره آموزشى در 
4 زندان استان 49 حرفه را فرا گرفتند، افزود: آمادگى داريم تا 
زمينه براى حضور زندانيان در كارگاه ها و مراكز مجهز در كنار 

ساير كارآموزان براى حرفه آموزى فراهم شود.
به  اشاره  با  نيز  استان  زندانيان  از  انجمن حمايت  معاون 
بيرجند،  شهرستان   5 در  زندانيان  خانواده   1400 اينكه 
انجمن  قاينات، طبس و نهبندان تحت پوشش  فردوس، 
خانواده  مشكل  مهمترين  دارند،  قرار  زندانيان  از  حمايت 
هاى زندانيان را مجازات هاى اجتماعى ذكر كرد و افزود: 
 89 و  هستند  مسكن  فاقد  ها  خانواده  اين  از  درصد   79
مشاغل  بينى  پيش  لذا  و  دارند  اشتغال  مشكل  درصد 
توليدى  محصول  يا  خدمت  خريد  صورت  به  را  خانگى 
براى آنان در دستور كار داريم. اسماعيل زاده با بيان اينكه 
بايد حساب خانواده هاى زندانيان را از زندانيان جدا كرد 
باالى  حجم  وجود  با  زندانيان  از  حمايت  انجمن  گفت: 
فعاليت ها يك ريال اعتبار دولتى ندارد و 60تا 70 درصد 

تالش ما صرف تأمين بودجه مى شود. 
در ادامه جلسه، همدم معاون دادستان درباره طرح اعمال 
مجازات هاى جايگزين حبس براى كاهش تعداد زندانيان 
 توضيحاتى ارائه داد و درباره به كارگيرى زندانيان در دستگاه ها

در راستاى اين طرح گفت: اين به كارگيرى ها بايد ابتدا 
به تأييد فرمانداران برسد و سپس توسط دستگاه مورد نظر 
موافقت وزارتخانه مربوطه اخذ شود و پس از تأييد دادستان 

كل كشور به استان و شهرستان مربوطه ابالغ شود.

رشد و تعالى انسان؛ مهمترين هدف ماه مبارك رمضان است
 امام جمعه بيرجند با تأكيد بر اينكه مهمترين پروژه از 
منظر قرآن در ماه مبارك رمضان رشد و تعالى انسان 
است، گفت: اگر امروزمان با ديروزمان تفاوت نداشته 
باشد بايد بدانيم كه با قرآن رابطه نداريم حتى اگر هر 
روز قرآن بخوانيم. حجت االسالم رضايى در ديدار 
با كاركنان ادره كل سازمان تبليغات اسالمى ظهار 
كرد: ماه مبارك رمضان، ماه قرآن و معنويت است. 
وى با بيان اينكه خيلى گزينه ها روى ميز داريم و بايد 
ببينيم در زمان مسئوليت خود چه خدمات ديگرى 
مى توانيم به مردم و نظام اسالمى ارائه كنيم، افزود: 

بايد بيانديشيم كه آيا گزينه ما اين است كه بيهوده 
عمر خود را هدر دهيم يا نه گزينه هاى ديگرى داريم. 
وى افزود: يك پروژه سازمان تبليغات اسالمى بايد 
شناسايى و شكوفا كردن استعدادها و خالقيت هاى 

حوزه فعاليت خود باشد.
مديركل سازمان تبليغات اسالمى استان نيز در اين 
جلسه با بيان اينكه سند راهبردى 10 ساله سازمان 
در استان تدوين شده، اظهار كرد: عنوان برنامه هاى 
ما در سال جارى نسبت به سال گذشته رشد 15 

درصدى داشته است. 

قاضى نبايد تنها به دنبال صادركردن حكم باشد

با  جداگانه  ديدارى  در  همچنين  بيرجند  جمعه  امام 
قضايى  دستگاه هاى  كارمندان  و  قضات  مسئوالن، 
استان گفت: بسيارى از آسيب ها مربوط به عقده هاى 
درونى است كه تأمين نشده است. وى اظهار كرد: 
قاضى نبايد تنها به دنبال صادركردن حكم و آمار باشد 
بلكه بايد احساس مسئوليت كند. وى گفت: كارها بايد 
در ابعاد گوناگون پيوست فرهنگى داشته باشد و ابعاد 

گوناگون اسالم را اجرا كنيم. 

كاالهاى اساسى مورد نياز خانواده ها به صورت ارزان توزيع مى شود

آغاز طرح ضيافت رمضان
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 تكذيب آمار رئيس جمهور توسط سخنگو
 720 واردات  آمار  كه  يازدهم  دولت  مسئوالن  شمار 
را  قوه مجريه  ادعاى مسئوالن  ميليارد دالرى مورد 
زير سوال مى برند، هر لحظه در حال افزايش است. 
آمار  اول وى  اينكه رئيس جمهور و معاون  با وجود 
دالر  ميليارد   720 را  دهم  و  نهم  دولت  در  واردات 
اعالم كرده بودند؛ سخنگوى دولت در نشست خبرى، 

اين عدد را 418 ميليار دالر دانست.

ظريف :  متاسفم كه برخى پوسترها از 
بودجه بيت المال توليد مى شود

وزير امور خارجه كشورمان در گفتگويى ضمن واكنش 
به چاپ گسترده بنرهاى ضد مذاكرات و وى در تشييع 
شهداى غواص گفت :  بعيد است كه مردم عادى چنين 
بودجه اى داشته باشند كه بتوانند اينقدر هزينه كنند و 
معلوم است كه اينها يك جايى دارد هزينه مى شود . 
ظريف افزود : خيلى باعث تاسف خواهد بود كه چنين 
و پخش شود  توليد  المال  بيت  بودجه  از  پوسترهايى 
اما حتما كسانى كه اين كارها را مى كنند يك توجيه 

شرعى و قانونى براى خود و وجدان شان دارند.

نظر انصارى درباره مصوبه مجلس

بر  تاكيد  با  رئيس جمهورى  پارلمانى  معاون  انصارى 
مخالفت دولت با طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها 
و حقوق هسته اى گفت: دولت معتقد است اين طرح 
مخالف اصل 176 قانون اساسى است و دولت ورود 
مجلس در موضوعاتى كه در حوزه كار شوراى عالى 

امنيت ملى است را خالف قانون اساسى مى داند.

حصر خانگى براى احمدى نژاد خوب بود  

عباس عبدى با اشاره به يازده روز خانه نشينى محمود 
در  من  تحليل  و  «برداشت  مى  نويسد:  احمدى نژاد 
كه  بود  اين  زمان  همان  در  رويداد  آن  اول  روزهاى 
استيضاح كرده و  را  او  ادامه خانه نشينى،  در صورت 
عدم كفايت سياسى برايش به راى گذاشته خواهد شد. 
شيوه هاى عادى ديگر نيز وجود داشت از جمله محصور 
نگه داشتن در همان خانه خودش و هنوز هم گمان 
مى كنم اگر اين كار در آن زمان انجام مى شد، كشور 
به طور  اقدام  اين  بهترى حركت مى كرد و  در مسير 

كامل نيز قانونى بود.»

 قاليباف: نه دزدي كرده ام نه اختالس   

اختالس  تهمت  به  واكنش  در  تهران  فرزند شهردار 
ميلياردى در مورد وى جوابيه اى را منتشر كرد. وى 
 گفته است : كساني كه اين شايعات را منتشر مي كنند 
كه با توضيح من از كرده خود پشيمان نمي شوند آنها 
من  امروز  و  دارند  قاليباف  الياس  از  فراتر  ماموريتي 
هدف آنها هستم و فردا داستان چيز ديگري است چرا 

كه خواب زده بيدار نمي شود.

از دلخورى و استعفاى  معاون استاندار 
تا نگرانى از انتصابات اتوبوسى و فاميلى

يك سايت خبرى در استان از استعفاى رضايى معاون 
سرپرست  انتصاب  پى  در  استاندارى  ريزى  برنامه 
سازمان مديريت و برنامه ريزى خراسان جنوبى خبر 
داد و  نوشت : رضايى استعفا داده است، اما برخى از 
مسئوالن در استاندارى از آن اظهار بى اطالعى كردند 
تا اينكه عدم شركت رضايى و سفر او با ناراحتى به 
به  ندارد  برگشت هم  خيال  گفته مى شود  كه  تهران 
را  استعفايش  و  استاندار  با  اختالف  شايعه  نوعى 
تقويت كرد. در همين زمينه يكى از خبرگزارى هاى 
استان روز گذشته در گزارشى تحليلى با انتقاد از روند 
انتصابات و تغييرات در خراسان جنوبى نوشت : ضمن 
انتقاد به انتصاب سرپرستى مجدد براى حوزه اجتماعى 
فاميلى  نوع  از  انتصاب  اين  شده  شنيده  استاندارى 
خواهد بود كه از نزديكان مقامات عالى استان است. 
برخورد  عدم  چرايى  پرسش  طرح  با  خبرگزارى  اين 
ائمه جمعه  و  نمايندگان  توسط  انتصابات  نوع  اين  با 
واقعيت  شويم  خارج  كه  استاندارى  از   : است  آورده 
انتصابات اتوبوسى، فاميلى و همشهرى از شهر خاصى 
از خارج استان را بيشتر لمس مى كنيم. به شكلى كه 
اين روزها ديگر وقتى خبرى از معارفه مى شود حتى 
مردم عادى مى گويند اين مدير هم شايد از فالن شهر 
است. شايان ذكر است خبر استعفاى اكبرى مدير كل 
بهزيستى نيز براى شركت در انتخابات مجلس نيز از 

اخبار روز گذشته استان بود. 

وزير خارجه آلمان: هيچ وقت تا اين اندازه 
به توافق نزديك نبوده ايم

با وزير امور خارجه  از ديدار  آلمان پس   وزير خارجه 
ايران گفت: هيچ وقت تا اين اندازه به توافق نزديك 
نبوده ايم. اشتاينماير در ادامه با بيان اينكه در يك سال 
گذشته به اندازه 9 سال گفتگو درباره موضوع هسته اى 
ايران پيشرفت داشته ايم، خاطر نشان كرد: البته اين به 

معناى دستيابى به توافق نيست.

درآخرين مرحله مذاكرات هستيم  

«فدريكا موگرينى» مسئول سياست خارجى اتحاديه 
 اروپا گفت كه وارد آخرين مرحله از مذاكرات هسته اى 

ايران و 1+5 بر سر توافق نهايى شده ايم.

 «بد» بود، دارد «وحشتناك» مى شود 

ميان  احتمالى  توافق  كه  گفت  اسرائيل  وزير  نخست 
ايران و 1+5 يك توافق وحشتناك است. نتانياهو ادامه 
آن  نبايد  و  بدتر مى شود  روز  به  روز  توافق  اين  داد: 
را امضا كرد. اين را قبل از اين هم گفتم. بهتر است 

توافقى نباشد تا اينكه توافق وحشتناك باشد.

 شكست پى در پى داعش از كردهاى سوريه  
سخنگوى نيروهاى نظامى كردهاى سوريه اعالم كرد 
اين نيروها توانستند با شكست داعش در نزديكى شهر 

رقه، نيروهاى آنها را مجبور به عقب نشينى كنند.

رئيس قوه قضائيه در پاسخ به سوالى در 
مورد فشار گروه هاى سياسى و اقتصادى 
و  محاكم  و  قضائيه  قوه  بر  اجتماعى  و 
اين  به  نسبت  قوه  اين  العمل  عكس 
فشارهاى خارجى، گفت: فشار خارجى بر 
قوه قضائيه واقعا يك واقعيت است و آن 
را قبول دارم هم در پرونده هاى اقتصادى 
و هم در پرونده هاى سياسى اين فشارها 
قوه  اما  شود  مى  اعمال  قضائيه  قوه  بر 
به  و  دهد  مى  ادامه  خود  كار  به  قضائيه 
اين فشارها توجهى ندارد و با استقالل و 
 متانت كامل عمل مى كند، كارنامه اش 
هم تا االن روشن است معتقديم نبايد به 
كسى اجحاف شود در هر پرونده قضايى 
طبيعى است كه دو دسته موافق و مخالف 
مستقلى  قوه  قضائيه  قوه  اما  دارند  وجود 
است و اصلى را بر رعايت قانون گذاشته 
كه  است  اين  ما  بناى  بنابراين  است 

توجهى به اين فشارها نداشته باشيم.  

اراده جدى دستگاه قضا در 
مقابله با مفاسد اقتصادى 

آيت ا... آملى الريجانى با بيان توقع مردم 
مفاسد  با  مبارزه  براى  قضا  دستگاه  از 
قضايى  دستگاه  جدى  اراده  و  اقتصادى 
اقتصادى  مفاسد  با  جدى  برخورد  براى 

هزار   3 فساد  به  رسيدگى  كرد:  تاكيد 
هاى  پرونده  بررسى  و  تومانى  ميليارد 
قضايى  مجتمع هاى  در  اقتصادى  كالن 
حاكى از عزم قوه قضائيه براى مبارزه با 

فساد است و بعضا گفتن و مطرح كردن 
زياد مبارزه با فساد با انگيزه هاى سياسى 
در  از سخن گفتن  بيش  زيرا مردم  است 

اين موارد انتظار عمل كردن دارند.

رهبرى فرمودند اين اتهامات 
خالف شرع است

آملى الريجانى در بحث توهين به افراد و 
متهم كردن قوا به بگم بگم هاى گذشته 

اشاره كرد و گفت: اين مسئله در دستگاه 
اجرايى صادق است و بنده به عنوان يك 
كالم معترضه عرض مى كنم زمانى بگم 
افتاد و ديديم يك رئيس  راه  بگم هايى 

و  گفت  مى  چيزهايى  مجلس  در  دولت 
دو رئيس قوه را متهم كرده بود كه حتى 
مقام معظم رهبرى هم فرمودند كه اين 
سخنان هم خالف شرع هم خالف اخالق 
هم خالف قانون هم خالف مصلحت و 

هم خالف حقوق مردم است.  
مردم  گفت:  الريجانى  آملى  ا...  آيت 
زندگى عادى خود را مى كنند و بنا نيست 
كه هر شب به اين فكر كنند كه فردا قرار 
و  بيفتد  اتفاق  در كشور  بلوايى  است چه 

قوا به جان هم بيفتند فضاى جامعه اجازه 
اين كار را نمى دهد.

تا وقتى حكمى قطعى نشده از 
حرمت افراد دفاع مى كنيم 

وى به پرونده هاى فتنه اى سياسى هم 
درباره  حتى  افزود:  و  داشت  اى  اشاره 
بود  شده  بيان  كه  اى  فتنه  هاى  پرونده 
اشخاصى  به  اتهامى  كه  اين  جلوى  من 
ذكر شود را گرفتم و نگذاشتم تصاويرشان 
در صدا و سيما منتشر شود و گفتم شما 
وقتى يك  تا  نداريد  را  كارى  چنين  حق 
حكمى قطعى نشده نبايد حرمت اشخاص 

را دل بخواهى پايمال كنيم. 

از توليد حمايت مى كنيم 

كه  اين  به  اشاره  با  قضائيه  قوه  رئيس   
نسبت به تعطيلى دستگاه هايى كه فعاليت 
 توليدى انجام مى دهند سخت گيرى هاى 
در  گفت:  است،  گرفته  صورت  الزم 
گذشته در بسيارى از پرونده هاى حقوقى 
دستور قضايى براى توقف توليد كارخانه 
اين در حالى است كه در  صادر مى شد 
ديگر عمل  گونه  به  دادرسى جديد  آيين 

شده است.

محفل انس با قرآن مسجد محمديه (ص)_ بيرجند    عكس: عبدىعكس روز 

زمانى بگم بگم هايى راه افتاد / رهبرى اين سخنان را خالف شرع، اخالق و قانون دانستند 

آيت ا... الريجانى : يك رئيس دولت، دو رئيس قوه را متهم كرد

نوبخت: متاسفم بحث هسته اى كف خيابانى شده است 
 

به  دولت  الزام  طرح  تصويب   : گفت  نوبخت  باقر  محمد 
حفظ دستاوردهاى هسته اى در مجلس در مغايرت با اصل 
176 قانون اساسى است و اين در حيطه قوه مقننه نيست 
و در اختيار شوراى عالى امنيت ملى است. سخنگوى دولت 
اين بحث(مذاكرات هسته اى) كف  متاسفم كه  اظهار كرد:  
خيابانى و كوچه بازارى شده، اما ترديد نكنيد ما برخى پاسخ ها را به دليل آسيب 

به تاكتيك هاى مذاكرات صريح بيان نكنيم.

تركان: برخى اعضاى دولت به بعد از روحانى فكر مى كنند

مشاور ارشد رئيس جمهور برخى اعضاى كابينه را متهم كرد 
دولت  از  نمى خواهند  و  مى كنند  فكر  روحانى  از  بعد  به  كه 
شخصيت  و  شأن  در  اصوال  گفت:  تركان  اكبر  كنند.  دفاع 
رئيس جمهور نيست كه بخواهد از عملكرد اعضاى دولت در 
مقابل منتقدان و افرادى خاص دفاع كند، بلكه اعضاى دولت 
بايد خودشان در مقابل منتقدان موضع بگيرند و پاسخ آنها را بدهند. وى افزود : تا 

آخر پاى روحانى بمانند و در مسير ترديد به خودشان راه ندهند.

   قابل توجه 
بانك ها و موسسات مالى
فروش ملك تجارى به متراژ 520 
مترمربع واقع در خيابان طالقانى 

نرسيده به شركت توزيع برق
  09151611258 - 32222277

بنى اسدى - مشاور امالك بهمن

سوم تيــرماه 
سالروز تاسيس سازمان نظام مهندسى كشاورزى

 و منابع طبيعى را گرامى مى داريم.
روابط عمومى سازمان نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى استان خراسان جنوبى

فروش پژو پارس مدل 94 ، سفيد
 GPS ، همراه با مانيتور جلو 

  دوربين دنده عقب و دو مانيتور عقب 
 روكش صندلى ، 4000 كاركرد

09156034134 -09156664233

به اطالع شهروندان محترم مى رساند:

با  را  معلول  سيصد  نگهدارى  (ع)  اكبر  على  حضرت  توانبخشى  خيريه  موسسه 

آمادگى دارد همچون  و  دار است  بزرگواران عهده  و كمك هاى شما  حمايت 

افطار  و  اطعام  امر  در  را  شما  نقدى  غير  و  نقدى  نذورات  گذشته  سنوات 

مددجويان با دل و جان پذيرا باشد.

شماره حساب كمك هاى مردمى:
كارت بانك پاسارگاد: 5022291900043355

حساب بانك ملى: 0105625232002
بانك كشاورزى: 48988685

آدرس: بيرجند - شهرك شهيد مفتح - باالتر از فنى و حرفه اى


