
دومين همايش بين المللى امنيت انسانى در غرب آسيا

امروز برگزار مى شود  

 گنجى فرد : دومين همايش بين المللى امنيت انسانى در غرب آسيا با حضور اساتيد ، صاحب نظران و 
انديشمندان ايرانى و خارجى به مدت دو روز در دانشگاه بيرجند برگزار مى شود .

دكتر مجيدى دبير علمى همايش در گفتگو با خبرنگار ما اعالم كرد : عالوه بر حضور شخصيت هاى 
علمى در مراسم افتتاحيه و اختتاميه در قالب پنج نشست تخصصى ابعاد نظرى و كاربردى امنيت انسانى 

مورد بررسى قرار خواهد گرفت . 
در  انسانى  امنيت  حوزه  موضوعات  و  ايران  شرق  به  مربوط  مسائل  ها  نشست  از  يكى  در  افزود:  وى 
 خراسان جنوبى با حضور كارشناسان و مديران اجرايى استان مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت . 
دادن  نشان  جنوبى  خراسان  در  همايش  اين  برگزارى  داليل  از  يكى  كرد:  بيان  مجيدى   دكتر 
فرهنگى  و  اقتصادى   ، امنيتى   ، سياسى  گوناگون  ابعاد  از  موقعيت شرق كشور  و  استان  هاى   ظرفيت 
مى باشد و اين همايش فرصتى است براى مراكز علمى و اجرايى استان تا بيش از پيش به معرفى استان 

در عرصه هاى علمى و بين المللى بپردازند. 

دومين همايش بين المللى امنيت انسانى 
در غرب آسيا
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پيگيرى گزارشگر آوا، كارشناسان را به محل كشاند

حادثه در كمين بچه هاى مدرسه

هنوز تا زمان تعطيلى دبيرستان دقايقى باقى است. خودروهاى 
والدين دانش آموزان در حاشيه ميدان و دو طرف خيابان به ...
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مردم زود مشتمان را باز مى كنند!
* هرم پور

 در جامعه اى كه اصل بر اعتماد بين مسئولين و مردم 
است، صداقت و توجه به خواسته ها و پاسخگو بودن به 
مطالبات شهروندان هم اهميت ويژه و جايگاه خاصى 
دارد. اين، يك رويكرد راهبردى مقطعى براى مديريت 
در جامعه نيست، بلكه شاخصه اى مهم و اساسى براى 
پيشبرد اهداف و نيز توسعه جامعه محسوب مى شود. 
كارهاى  انجام  يا  شعار  به  نيازى  آن هم  اثبات  براى 
ظاهرى نيست. مهم اعتقاد به اين اصل و عمل به آن 
است. فرايندى كه در سال همدلى و همزبانى دولت 
و ملت، شاخصه اى براى سنجش عملكرد مديران و 

ميزان رضايت مردم از آنان محسوب خواهد شد.
 آن روى سكه اما، امان از فراموشى هاى  خودخواسته 
و به خواب زدن هاى عمدى و پيوسته. روى سخن 
با برخى از مديران  محترميست كه هر چه بگويى و 
نگويى، آب چاه خودشان را باال مى كشند و به جوى باغ 
خودشان مى ريزند. پاسخگو نبودن، آن هم در جامعه 
اى كه مردم، در نگاه رهبرانش جايگاه ويژه و مهمى 
 دارند،  هيچ بهانه اى جز سهل انگارى، سطحى انديشى 
و عملكردهاى ضعيف و قابل انتقاد از سوى مديران ندارد. 
اين روزها وقتى به گذشته نه چندان دور استان نگاه 
مى كنم، مى بينم چقدر سوالهاى بى جواب، درخواست 
هاى بى پاسخ و مطالبه هاى بدون پيگيرى زيادند كه 
توجه بى  مسئولين  از سوى  و  مطرح  مردم   از طرف 

مانده است. 
اند.  نبوده  ناممكن  انجامشان  و  جا  بى  انتظارها،  اين 
انتظارات به حقى هستند كه بايد پاسخ داده شوند. مثًال 
انتظار براى انتصاب و استفاده از مديران بومى از سوى 
از  استفاده  ترغيب  و  تشويق  به حق  مطالبه  يا  مردم 
انتظار  استان،  داخل  در  استانى  هاى  گذارى  سرمايه 
توجه غير تبعيض آميز به بخش هاى مختلف صنعتى 
و كشاورزى، انتظار براى اولويت اول بودن توسعه و 

عمران خراسان جنوبى، (ادامه در صفحه 2)

يادداشت

افتتاح نمايشگاه هفته مشاغل در بيرجند  / صفحه 7

جناب آقاى دكتر على جاهد سراوانى
بازگشت افتخارآميزتان را به وطن خير مقدم عرض نموده، همچنين

  اخذ مدرك دكتراى تخصصى برق (كنترل) را خدمت شما 

و كارشناسى ارشد حقوق بين الملل را به همسر گرامى تان 

تبريك گفته 

اميدواريم در پناه حضرت حق سالمت و سربلند باشيد.

پدر ، مادر ، خواهر و برادر

جناب آقاى عطايـى
انتصاب شايسته جناب عالى به سمت 

رئيس بانك سپه شعبه مدرس
 موجب مسرت بسيار شد،  موفقيت روزافزون شما را از خداوند مسئلت داريم.

شركت داد و ستد پارسيان - كارخانه هانى فوم

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت مادرى مهربان ، همسرى فداكار و خواهرى عزيز  

مرحومه حاجيه رقيه خوشدل
"همسر حاج محمد حسين رادنيا "

جلسه بزرگداشتى امروز چهارشنبه 94/2/2 از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر 
در محل هيئت حسينى " واقع در خيابان انقالب " برگزار مى شود 

 تشريف فرمايى شما سروران گرامى در اين مراسم و ذكر فاتحه باعث شادى روح آن مرحومه
 و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى: رادنيا ، خوشدل

همكار محترم سركار خانم دكتر عطايى 
  زبان قاصر است از بيان شدت اندوه مان، قلب مان از اين غم بزرگ ماالمال از درد شد 

ما را در غم خود شريك بدانيد.

 روحش شاد و قرين رحمت الهى باد 

دكتر قنبرزاده ، دكتر نجفى سمنانى

به مناسبت چهلمين روز درگذشت  

شادروان حجت االسالم و المسلمين حاج اسدا... خزاعى 
جلسه بزرگداشتى جمعه 94/2/4 از ساعت 10 الى 11 صبح در محل 

مسجد على ابن ابيطالب (ع) "واقع در خيابان بهشتى" برگزار مى شود 

تشريف فرمايى شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده هاى: خزاعى ، علوى و ساير بستگان
"هوالباقى" 

به مناسبت سومين روز درگذشت 

مرحوم كرباليى
 ميرزا غالمرضا رضائى گل 
جلسه ترحيمى امروز چهارشنبه 94/2/2 

 از ساعت 16:30 الى 17:30 
در محل مسجد مرتضوى منعقد است 

شركت سروران گرامى موجب شادى روح آن 

مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى: رضائى
 سرافرازى و ساير بستگان 

ابراز همدردى 

همكار محترم 
جناب آقاى دكتر محسن دستجردى

با نهايت تالم مصيبت وارده را خدمت جناب عالى و خانواده محترم 
تسليت عرض مى نماييم.

انجمن دندانپزشكى ايران - شاخه خراسان جنوبى

"حفاظت از منابع آب زيرزميني فقط با مشاركت همگان ممكن است"

فراخــوان مناقصــه عمومــي
 نجات آب كشاورزي

  در گرو آگاهي همگاني
 و حضور همگاني

شركت آب منطقه اي خراسان جنوبي در نظر دارد: از طريق فراخوان مناقصه عمومي نسبت به انتخاب شركت واجد صالحيت از اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي براى امور خدماتي ، پشتيباني و 
نگهباني شامل دفتر مركزي واقع در بيرجند و ادارات منابع آب شهرستان هاي بيرجند ، قاين ، فردوس ، سرايان ، نهبندان و طبس (به صورت حجمي) در سال 1394 اقدام نمايد.

نام و نشاني مناقصه گذار: شركت آب منطقه اي خراسان جنوبي به آدرس بيرجند - خيابان پاسداران - پاسداران 30     تلفن 32445590-4
مشخصات پروژه:

 الف: امور خدماتي ، پشتيباني و نگهباني شامل دفتر مركزي واقع در بيرجند و ادارات منابع آب شهرستان هاي بيرجند ، قاين ، فردوس ، سرايان ، نهبندان و طبس (به صورت حجمي) در سال 1394
ب: كارفرما: شركت آب منطقه اي خراسان جنوبي

شرايط پيمانكاران متقاضي:
الف: داشتن گواهي صالحيت از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان محل فعاليت در رشته و پايه سقف مالي مورد نياز ب: نداشتن سابقه خلع يدي در دو سال گذشته ج: دارا بودن سوابق كاري مشابه 

د: مدت پيش بيني انجام خدمات 12 ماه شمسي
نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 

يك فقره ضمانت نامه بانكي به ميزان 39/500/000 (سي و نه ميليون و پانصد هزار) ريال داراي حداقل 3 ماه اعتبار به نفع شركت آب منطقه اي خراسان جنوبي  
زمان ، محل  و مهلت دريافت و تحويل اسناد مناقصه: 

شركت هاي متقاضي از تاريخ 94/2/5 تا پايان وقت اداري 94/2/9 با تقاضاي كتبي و معرفي نماينده براى دريافت اسناد مناقصه پس از واريز مبلغ اسناد به دفتر فني و امور قراردادهاي شركت آب منطقه اي 
خراسان جنوبي به آدرس فوق الذكر مراجعه نمايند. مهلت تحويل اسناد: دوشنبه 94/2/21 حداكثر تا ساعت 8 صبح خواهد بود. مكان تحويل اسناد: شركت آب منطقه اي خراسان جنوبي- دفتر حراست 

و امور محرمانه
تاريخ و محل برگزاري جلسه بازگشايي پاكت ها:

دوشنبه 94/2/21 ساعت 9:30 صبح در محل دفتر فني و امور قراردادها شركت آب منطقه اي خراسان جنوبي خواهد بود. مدارك الزم براى دريافت اسناد: الف: فيش واريزي به مبلغ 500/000 (پانصد 
هزار) ريال كه بايد به حساب سيبا شماره 2175082197005 بانك ملي شعبه مركزي بيرجند به نام شركت آب منطقه اي خراسان جنوبي واريز و مبلغ 45/000 (چهل و پنج هزار) ريال بابت ارزش افزوده به 
شماره حساب سپهر بانك صادرات به شماره 2195082001008 به نام شركت آب منطقه اي واريز (كليه حساب ها از طريق كارت هاي عضو شتاب در محل آب منطقه اي قابل پرداخت مي باشد) و رسيد آن 

هنگام دريافت اسناد به دفتر فني و امور قراردادهاي شركت تحويل شود.  ب: ارائه معرفي نامه كتبي به همراه كارت شناسايي معتبر
روابط عمومي شركت آب منطقه اي خراسان جنوبي

آگهى استخدام پيمانى در مشاغل عملياتى آتش نشانى  
استانداري خراسان جنوبى براي تامين نيروي انسانى مورد نياز 

در مشاغل عملياتى آتش نشانى از محل مجوز استخدامى شماره 52845  
مورخ 93/11/29 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

 تعداد 42 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون 
توانمندي هاي تخصصى و عملى (ارزيابى آمادگى و سالمت جسمانى) 

و گزينش به صورت پيمانى استخدام مى نمايد. 

 www.sk-shahri.ir دفتر امور شهرى وشوراهاى استاندارى
شرح در صفحه آخر
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معاون فنى و درآمد تأمين اجتماعى گفت: اين سازمان 18 نوع سرويس بيمه اى را به 14 ميليون بيمه شده اصلى در قالب 5 ميليون بيمه توافقى، 9 ميليون بيمه 
اجبارى و 2 ميليون و 500 هزار نفر بازنشسته و مستمرى بگير ارائه مى كند. به گزارش فارس، محمدحسن  زاد اظهار كرد: سازمان تأمين اجتماعى 18 نوع سرويس 
بيمه اى را به 14ميليون بيمه شده اصلى در قالب 5 ميليون بيمه توافقى، 9 ميليون بيمه اجبارى و 2 ميليون و 500 هزار نفر بازنشسته و مستمرى بگير ارائه مى كند.

چند ميليون بازنشسته و مستمرى بگير در كشور است

بليت هواپيما فعال گران نمى شود

اينكه  بيان  با  كشورى  هواپيمايى  سازمان  رئيس 
كمتر  تاخيرهاى  بخش  سه  در  پروازى  تاخيرهاى 
از  بيش  و  ساعت  چهار  تا  دو  بين  ساعت،  دو  از 
براساس  گفت:  مى شوند،  تقسيم  ساعت  چهار 
با  متناسب  بايد  ايرالين ها  مسافر  حقوق  آيين نامه 
تاخير خدماتى را به مسافران ارائه دهند. به گزارش 
ايسنا،جهانگيرى افزود: طبق آيين نامه حقوق مسافر در تاخيرهاى بيش از 
چهار ساعت شركت هاى هواپيمايى بايد بخشى از مبلغ بليت را به مسافر 
برگردانند. وى درباره افزايش قيمت بليت هواپيما، گفت:هرگونه افزايش 
قيمت بليت هواپيما بايد با تصويب شوراى عالى هواپيمايى باشد، اما فعال 

هيچ طرحى براى افزيش قيمت بليت وجود ندارد.

ارائه وام مسكن براى جانبازان 

طبق  گفت:  ايثارگران  امور  در  كشور  وزير  مشاور 
جانبازان  تمامى   94 سال  در  بودجه  جديد  قانون 
از تسهيالت  معلوليت  نظر گرفتن درصد  در  بدون 
(وام) مسكن بهره مند خواهند شد. به گزارش ايسنا، 
عباسى در پاسخ به سوالى كه چه تسهيالتى براى 
خريد مسكن ايثارگران در نظر گرفته شده است،بيان 
كرد: طبق قانون بودجه 94 تمامى جانبازان بدون در نظر گرفتن درصد 
تسهيالت  رقم  عباسى  بود.  خواهند  مسكن  وام  دريافت  شامل  معلوليت 
مسكن را تا سقف 83 ميليون تومان اعالم كرد و افزود: متقاضيان دريافت 
تسهيالت در شهرهاى بزرگ و باالى يك ميليون نفر83 ميليون تومان و 

متقاضيان كالن شهرها 75 ميليون تومان دريافت وام مسكن دارند.

زمان حذف يارانه پردرآمدها از زبان وزير اقتصاد 

اينكه فرآيند حذف  با اشاره به  وزير اقتصاد و دارايى 
افراد پر درآمد شروع شده است، در عين حال  يارانه 
گفت:  تعداد حذف شدگان از ليست يارانه بگيران قابل 
مالحظه نيست. على طيب نيا درباره اخبارى كه مبنى بر 
حذف پنج دهك پر درآمد از ليست يارانه بگيران منتشر 
شده است، اظهار كرد: مسئوليت شناسايى و حذف افراد 
پردرآمد بر عهده وزارت رفاه است و اين فرآيند آغاز شده، اما تعداد حذف شدگان تا 
به حال قابل مالحظه نيست. وى در ادامه به موضوع سود بانكى پرداخت و گفت:  
در يك سال گذشته با كاهش نرخ تورم فاصله معنادارى بين نرخ سود تسهيالت 
بانكى و تورم به وجود آمده است. نرخ سود سپرده و تسهيالت باالست، كه اينها 

تبعات و عوارض منفى زيادى براى فعاالن اقتصادى داشته است.

 دومين سهميه 60 ليترى بنزين 700 تومانى 
كارت هاى  به  حالى  در  شخصى  خودروهاى 
ماه  دومين  به  ورود  با  كه  واريز شده  سوخت 
بنزين  قيمت  درصدى   5 افزايش  بهار،  فصل 
تا اطالع ثانوى منتفى شده است. به گزارش 
فردا، براين اساس پس از ثبت ركوردهاى جديد 
و  ماه سال جارى  فروردين  بنزين در  مصرف 

دومين  فرآورده،  اين  واردات  حجم  افزايش 
سوخت  هاى  كارت  به  بهارى  بنزين  سهميه 
برنامه زمان بندى اعالم  با  واريز شد. مطابق 
پخش  و  پااليش  ملى  شركت  سوى  از  شده 
سهميه  اتمام  صورت  در  نفتى  فرآورده هاى 
توانند  مى  خودروسوان  تومانى   بنزين700 
با استفاده از كارت هوشمند سوخت خود اقدام 

به خريد بنزين آزاد كنند.عالوه بر اين، سهميه 
گازوئيل خودروهاى عمومى هم بدون تغيير در 
قيمت و يا ميزان سهميه اول ارديبهشت ماه 
در  شد.  شارژ  سوخت  هوشمند  كارت هاى  در 
همين حال، ستاد سوخت در واكنش به احتمال 
خودروهاى  بنزين  سهميه  در  جديد  تغييرات 
براى سال جديد، اعالم كرده است:  شخصى 

سهميه  تغيير  براي  برنامه اي  هنوز  دولت 
ندارد.   1394 سال  در  اي  يارانه  بنزين  هاي 
سهميه هاى  واريز  با  همزمان  ديگر،  سوى  از 
بنزين بهارى تاكنون طرح افزايش 5 درصدى 
 قيمت بنزين و گازوئيل اعمال نشده و به نظر 
تا اطالع  افزايش قيمت  اين  اجراى  مى رسد 

ثانوى منتفى شده است.

همان  مسكن  وام  اين كه  بر  تاكيد  با  دولت  سخنگوى   
50 ميليون تومان است، گفت: سازمان مديريت و برنامه 
با وزير راه، شهرسازى، تعاون و  ريزى جلسات مستمرى 
كار و رفاه اجتماعى، دارد تا چگونگى توليد مسكن ارزان 

قيمت تعيين شود.
امسال ضمن  اين كه  بيان  با  نوبخت  تسنيم،  گزارش  به   
محل  از  و  قبل  سال  از  تومان  ميليارد   1000 اينكه 
داده  اختصاص  مسكن  وام  براى  وزيران  هيئت  مصوبه 
به  بزرگ  شهرهاى  در  تومان  ميليون   50 پرداخت  شده، 
 تصويب رسيده بود، گفت: از محل درآمد قانون هدفمندى 
يارانه ها، مبلغى براى كمك به توليد مسكن ارزان قيمت يا 
دادن تسهيالت ارزان قيمت با اولويت اختصاص مسكن به 

 زنان سرپرست خانوار و زوج هاى جوان، نوسازى بافت هاى 
فرسوده در دستور كار دولت قرار گرفته است. وى درباره 
وام 80 ميليون تومانى مسكن نيز اظهار كرد: وام مسكن 
80 ميليونى را نيز بايد ديد چه تصميمى در آينده گرفته 
مى شود. مصوبه قبلى هيئت وزيران در سال 93 سقف وام 
كرده،  تعيين  تومان  ميليون  را 50  بزرگ  براى شهرهاى 
تغيير اين عدد را به اطالع مى رسانيم. وى درباره طرح 
جايگزين مسكن مهر كه «مسكن اميد» خواند نيز توضيح 
و  توليد مسكن حمايتى  براى  و گفت: طرح جديدى  داد 
هزار   300 بايد  دولت  ساالنه  شد.  آغاز  اميد»  «مسكن 
مسكن ايجاد كند و طى 6 سال يك ميليون و 800 هزار 
مسكن بايد ايجاد كند و تسهيالتى كه به اين توليد مسكن 

داده مى شود تسهيالت ارزان قيمت است و بايد از محل 
به  يارانه ها  قانون هدفمندى  منابع  تومان  ميليارد   1200
عنوان «پرداخت مابه التفاوت» قائل شويم. االن سازمان 
راه،  وزير  با  مستمرى  جلسات  ريزى  برنامه  و  مديريت 
شهرسازى، تعاون و كار و رفاه اجتماعى، دارد تا چگونگى 

توليد مسكن ارزان قيمت تعيين شود.  
بيان  نان،  يارانه  درباره حذف  به سوالى  پاسخ  در  نوبخت 
ندارد و  نان  يارانه  برنامه اى براى حذف  كرد: دولت هيچ 
مانند روش قبل اقدام مى كند. البته در هر شهر حداكثر 20 
درصد آزادپز نيز حضور داشته باشند تا با كيفيت و آنچه 
خواسته مصرف كنندگان  به  نسبت  مى كند  مشترى طلب 

اقدام كنند.

آخرين خبر نوبخت از وام 80 ميليونى مسكن

افزايش بهارى قيمت بنزين منتفى شد؟ 

امروز 2 ارديبهشت 1394 مصادف با
 3 رجب 1436 و 22 آوريل 2015

رحلت استاد برجسته و عالم محقق آيت  ا... «ميرزا 
مهدي آشتياني» (1332 ش).

فرمان  به  اسالمي  انقالب  پاسداران  سپاه  تشكيل 
حضرت امام خميني(ره) (1358 ش).

شهادت امام هادى عليه السالم (254 ق).

تقويم مناسبت هاى  روز

يادداشت

 در انتخابات از هيچ حزبى حمايت نمى كنيم
فرمانده سپاه عاشورا گفت: سپاه  در انتخابات امسال 
مجلس شوراى اسالمى از هيچ حزب سياسى خاص 
ما  وظيفه  كرد:  تصريح  كريميان  كند.  نمى  حمايت 
تامين  امسال همانند سال هاى گذشته،  انتخابات  در 
امنيت، افزايش آگاه سازى مردم و بصيرت افزايى و 

همچنين افزايش درصد مشاركت مردم است.

شريعتمدارى: نقل قول منتسب به رهبر 
 انقالب درباره فكت شيت ايرانى كذب  است

حسين شريعتمدارى در يادداشتى نوشت: اخيرا، شايعه اى 
در برخى از محافل مطرح شده است كه هر چند رهبر 
معظم انقالب بر ضرورت انتشار فكت شيت ايرانى تاكيد 
ورزيده اند ولى پس از توضيح و درخواست تيم مذاكره كننده 
با انتشار نيافتن آن موافقت فرموده اند! بديهى است كه 
اين نكته نمى تواند صحت داشته باشد و به نظر مى رسد 
دلسوزان  از درخواست  پيشگيرى  منظور  به  آن  انتشار 

براى انتشار برگه تفسيرى بوده است!.

 حمايت زيباكالم از ديپلماسى احمدى نژاد

اينكه سياست اصالح طلبان  بيان  با  زيباكالم  صادق 
و خاتمى در سال 82 پيرامون مسائل هسته اى رفتار 
در  احمدى نژاد  حضور  با  اما  گفت:  بود،  مريز  كج دار 
سال 84 وى با بيرق هسته اى بر فرق آمريكا كوبيد.

واكنش نوبخت به جلسه انتخاباتى 
 معاون اول رئيس جمهور با كارگزاران

حضور  گفت:  دولت  سخنگوى  نوبخت  محمدباقر   
جهانگيرى در جلسه حزب كارگزاران به معناى رفتار 
انتخاباتى دولت نيست، به دوستانشان سر زده اند و 
قانونى است.وى ادامه داد: برخى فكر مى كنند اينكه 

بگويند عضو هيچ حزبى نيستم، افتخار است.

سانتريفيوژهاى فردو روشن مى شود اگر ... 

سخنگوى سازمان انرژى اتمى گفت :  اگر مذاكرات به 
نفع ايران نباشد بالفاصله سانتريفيوژها در فردو روشن 
اين  در  جديد  نسل  سانتريفيوژهاى  حتى  و  شود  مى 
اين  افزود:  بر  كمالوندى  است.  قابل نصب  تاسيسات 
اساس فردو از نظر غنى سازى اهميتى ندارد اما از نظر 

تضمين ادامه غنى سازى در هر شرايط،  اهميت دارد.

ايران در حين مذاكرات  از كره شمالى 
 موشك خريد، اما اوباما آن را مخفى كرد 

امريكن تينكر ادعا كرد: اوباما گزارش مربوط به ارسال 
يك محموله موشكى از كره شمالى به ايران را ناديده 
از  محموله  چندين  ايران   : افزود  رسانه  اين  گرفت. 
تجهيزات موشكى پيشرفته و فناورى مربوط به آن را 
دريافت كرده در حالى كه اين اقدام ايران كامال مغاير 

با تحريم هاى موجود سازمان ملل است.

مردم زود مشتمان را باز مى كنند!

مديران  بودن  پاسخگو  براى  انتظار   (1 صفحه  از  (ادامه 
يا  مسئولين،  سفرهاى  مصوبات  با  رابطه  در  استانى 
هاى  مندى  گاليه  به  بودن  پاسخگو  و  انتظار  حتى 
احداث ساختمان جديد  از  اينكه پس  شهروندان مثل 
براى  اى  عديده  ذهاب  و  اياب  مشكالت  استاندارى، 
اهالى محله ايجاد شده و مراجعات و مكاتبات آنان هم 
تاكنون در سايه بى توجهى مسئولين محترم هيچ تأثير 
مثبتى نداشته است، يا انتظار پاسخگو بودن مسئولين 
اجرايى در قبال تخصيص هاى پايين اعتبارات سفرهاى 
مسئولين به استان در مقايسه با ساير استانهاى كشور 
و يا طوالنى شدن روند اجرايى پروژه ها و طرح ها، 
عمل.   بى  هاى  قول  قبال  در  توضيح  براى  انتظار  يا 
در  ريشه  شهروندان،  و  مردم  به  پاسخگويى  فرهنگ 
دين و اعتقادات مذهبى و عرفى جامعه ما دارد. گاهى 
قبال  در  عذرخواهى  حتى يك  و  مناسب  پاسخگويى 
 اشتباه يا ضعف عملكرد خودمان يا زيرمجموعه مان، 
نه تنها به وجهه و اعتبارمان آسيبى نمى رساند، بلكه 
عالوه بر ارتقاى فرهنگ مديريتى، در پيشبرد اهداف 
مسئوليتى مان نيز موثر است. سال همدلى و همزبانى 
هاييست.  تجربه  چنين  براى  فرصتى  ملت  و  دولت 
فرصتى است براى پرهيز از عدم صداقت، دورى از 

چند رنگى و خوددارى از عوام فريبى.
 اگر واقعا به حق مردم و نقش آنان در جامعه اعتقاد 
داريم، اگر در جامعه به رويكردهاى اسالمى مديريت 
مى خواهيم توجه كنيم، بايد به مردم پاسخگو باشيم. 
هيچ بهانه اى هم در اين ميان قابل قبول نيست. در 
زود  مردم  و  ايم  كرده  ظاهرسازى  صورت  اين  غير 

مشتمان را باز خواهند كرد!. 
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى روزنامه را به 
شماره 500010004068438 بفرستيد.)
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عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

*  فروش يا معاوضه آپارتمان 75 مترى خيابان مفتح 100 ميليون  ،  50 نقد و 50 وام ، تخليه   
آماده تحويل 

*  فروش يا معاوضه آپارتمان 100 و 180 مترى در حال ساخت واقع در سپيده  ، آورده اوليه 
35 ميليون        وام  مسكن 50 ميليون  

   *  فروش منزل وياليى واقع در انقالب 1 ،  180 متر زمين 85 بنا ، جديد ساز ، 100 ميليون 

پيمانكارى و مشاركت در ساخت منطقه خوب يا فقط حاشيه خيابان هاى اصلى

 امالك آسمان در خدمت همشهريان
بيست مترى دوم غربى مدرس ، بين كوچه 1 و 3       3-32231772 و 09155611127

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

شيك / مناسب / متنوع
پوشاك بچگانه و سيسمونى – انواع اسباب بازى 

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

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

فراخوان مناقصه عمومى و يك مرحله اى شماره 1394,253
«نوبت دوم»

نام و نشانى دستگاه مناقصه گذار: 

 شركت گاز استان خراسان جنوبى (سهامى خاص) – بيرجند- بلوار شهداى عبادى- تقاطع خيابان انقالب
شركت گاز استان خراسان جنوبى- امور قراردادها     تلفن : 32392000-056   نمابر قراردادها: 32214834 -056

موضوع  مناقصه:
 انجام كليه امور مرتبط با پيمان حجمى خدمات آبدارخانه ، تنظيمات ، دفترى و پشتيبانى شركت گاز استان خراسان جنوبى

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 
 تضمين هاى اعالم شده در آيين نامه تضمين براى معامالت دولتى به شماره 42956/ت 28493 هـ

 مورخ 82/8/11 – مبلغ تضمين 50/000/000 (پنجاه ميليون) ريال – ارائه هرگونه چك به عنوان تضمين شركت در مناقصه 
مورد قبول نمى باشد.

شرايط  متقاضيان:
ارائه پروانه رتبه بندى و تاييد صالحيت معتبر از اداره كار و امور اجتماعى در رشته خدمات عمومى

داشتن سابقه كارى مرتبط و كافى با موضوع مناقصه و ارائه رضايت نامه از كارفرمايان پيشين
ارائه مدارك معتبر ثبتى مناقصه گر و مدارك و مستندات مذكور در اسناد ارزيابى كيفى

برنامه زمانى  مناقصه: 
مهلت دريافت اسناد مناقصه: از 94/2/1 لغايت 94/2/8

آخرين مهلت عودت اسناد مناقصه: يكشنبه 94/2/20 ساعت 12:00
زمان و مكان بازگشايى پاكت ها: يكشنبه 94/2/20 ساعت 14:30 – سالن كنفرانس شركت گاز استان خراسان جنوبى 

 شركت هاى واجد شرايط مى توانند براى دريافت اسناد، همراه با معرفى نامه كتبى با ذكر دقيق موضوع مناقصه و همچنين ارائه كپى برابر با اصل پروانه 
رتبه بندى و تاييد صالحيت معتبر از اداره كار و امور اجتماعى در رشته خدمات عمومى به آدرس مندرج در متن آگهى مراجعه و اسناد مناقصه 

را دريافت نمايند. اين آگهى در سايت هاى www.nigc-skgc.ir ،  www.shana.ir ، http://iets.mporg.ir قابل رويت مى باشد.

روابط عمومى شركت گاز استان خراسان جنوبى

شركت ملى گاز ايران
شركت گاز استان خراسان جنوبى(سهامى خاص)

مزايده شماره 94/1
موضوع: فروش كاالهاى اسقاط و مازاد به باالترين قيمت پيشنهادى

 برابر شرايط منضم به طرح قرارداد
سيبا شماره  به حساب  ريال  مبلغ 200/000  واريز  اسناد:  تهيه  شرط 

0106034398001 بانك ملى در وجه شركت مخابرات خراسان جنوبى
مهلت تهيه اسناد: از تاريخ 94/1/31 تا پايان وقت ادارى 94/2/9   

تحويل اسناد پايان وقت ادارى 94/2/19 و بازگشايى پاكت ها 94/2/20
تضمين: تضمين شركت در مزايده معادل چهار درصد مبلغ پيشنهادى طى ضمانت نامه 
بانكى يا چك تضمين شده بانكى يا واريز نقدى به حساب سيبا شماره 0106034398001 

در وجه شركت مخابرات خراسان جنوبى مى باشد.
بلوار پاسداران- ميدان جانبازان- شركت مخابرات خراسان  محل تهيه اسناد: بيرجند- 

جنوبى – اتاق شماره 124  تلفن: 32445444-056  فاكس: 056-32424004
اين شركت در رد يك يا تمامى پيشنهادها مختار است.

شركت مخابرات خراسان جنوبى

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

آگهى اصالحى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره 139360308001003057 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى حميد مقدم فرزند حسين به 
شماره شناسنامه 110 صادره از بيرجند در يك دربند مغازه به مساحت 50,41 مترمربع قسمتى از پالك 5 فرعى از 4160 اصلى 
واقع در بخش يك حوزه ثبتى بيرجند از محل مالكيت رسمى خود متقاضى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند  
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت يك ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك 
مذكور مدت  انقضاى  صورت  در  است  بديهى  نمايند.  تقديم  قضايى  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  تسليم  تاريخ  از   ماه 

 و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 94/1/18     تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/2

رئيس ثبت اسناد و امالك بيرجند
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كاظمى فرد- مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان با اعالم اين خبر كه در سال گذشته شكايات كارگر از كارفرما 53 درصد كاهش يافت، گفت: در 
مدت ياد شده 653 دادخواست به هيئت هاى حل اختالف استان ارسال شده در حالى كه اين رقم در سال 92 يك هزار و 378 مورد بوده است. سنجرى 

افزود: زمان رسيدگى به شكايات در هيئت هاى تشخيص استان  62 درصد كاهش يافته و در مراجع حل اختالف از 38 روز به 14روز رسيده است.

3شكايات كارگر از كارفرما در استان 53 درصد كاهش يافت
پيام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پيام كوتاه : 3000272424

به حال  چرا شهردارى فكرى  جان.  آوا  سالم 
پارك  بهزيستى  الهيه نمى كند؟ شهرك  اهالى 
ندارند!  كردن  بازى  براى  جايى  كودكان  ندارد! 

معلولين را دريابيد. متشكريم.
915...281

سالم آوا جان. مى خواهم بدونم چرا اينترنت 
مهرشهر اينقدر ضعيفه؟ خيلى افتضاحه... لطفًا 

مسئولين پيگيرى كنند.
915...505
برسانيد.  مسئولين  گوش  به  را  مردم  حرف  لطفاً 
توانستند  مى  فقط  درآمد  كم  و  كارگر  قشر 
نان بخورند نان را هم گران كردند وزن نان 

هم كم شد!
915...761
برسانيد (هر چند  به گوش مسئولين  لطفاً  باسالم. 
بيمه  هاى  شركت  چرا  شنوند)  نمى  مطمئنم 
براى تأخير تمديد بيمه نامه ماشين جريمه 
كه  تأخير  اين  15روز  تو  اگر  خدايى  كنند؟!  مى 
70 هزار تومن! جريمه شديم، تصادف مى كرديم 
همين شركت هاى بيمه حاضر بودند نصف خسارت 

را جبران كنند؟!
915..789

آسفالت  بابت  شهردار  از  تشكر  با  سالم. 
هاى  خيابان  هكتارى   64 پروژه  مهرشهر 
شهيد كاوه و احمدى روشن اگه ممكن است 

به فكر فضاى سبز و مسجد هم باشند.
915...437

* حسين زاده
است.  باقى  دقايقى  دبيرستان  تعطيلى  زمان  تا  هنوز 
خودروهاى والدين دانش آموزان در حاشيه ميدان و دو 
وسط  در  و  شده  پارك  دوبله  صورت  به  خيابان  طرف 
معبر و حاشيه ميدان تنها جا به اندازه عبور يك خودرو  

باز مانده است.
در  از  آموزان  دانش  آيد  مى  در  صدا  به  كه  زنگ 
به  ازدحام  و  شلوغى  حاال  آيند.  مى  بيرون  دبيرستان 
عبور  با  يكى  يكى  آموز  دانش  دختران  و  رسد  اوج مى 
به خودروى مورد  پارك شده  به الى خودروهاى  از ال 
از  عبور  قصد  آموزى  دانش  شوند.  مى  سوار  نظرشان 
عرض خيابان را دارد. او از ال به الى خودروهاى پارك 
از  اتومبيلى  ناگهان  كه  گذارد  مى  خيابان  به  پا  شده 
را  عابرى  شدن  ظاهر  انتظار  كه  راننده  رسد.  مى  راه 
دهد مى  دست  از  را  خود  كنترل  ندارد  خود  مقابل   در 

با دانش آموز برخورد و وى را نقش بر زمين  و خودرو 
مى كند. سر دختر نوجوان پس از برخورد با سنگ فرش 
خيابان مجروح مى شود. مادر كه در همان نزديكى حضور 
دارد خود را با سرعت به باالى سر فرزندش مى رساند و... 
 پس از دقايقى آمبوالنس اورژانس 115، دختر دانش آموز

را به بيمارستان منتقل مى كند و ...
****

هنوز  و  گذرد  مى  پسرانه  دبستان  تعطيلى  از   لحظاتى 
بچه ها در حال بيرون آمدن و تردد در حاشيه ميدان و 
 خيابان بعثت هستند. يك خودروى پرايد از دبستان بيرون 
مى آيد و قصد دارد ميدان را دور بزند و به مسيرش به 

سمت شمال خيابان بعثت ادامه دهد.
دارد  سرعت  كيلومتر   100 تا   80 بين  كه  خودرويى 
و  شود  مى  بعثت  ميدان  وارد  خيابان  جنوب  سمت  از 
وقتى چشمش به مثلثى كنار ميدان مى افتد با توجه به 
شدت  به  و  پيچد  مى  ميدان  سمت  به  بااليش   سرعت 
است  ميدان  در  زدن  دور  درحال  كه  پرايد  سوارى  با 

برخورد مى كند و...

وضعيت بد ميدان، حادثه ساز است

وقوع  باعث  باال  سرعت  با  كه  خودرويى  راننده  اگرچه 
را مقصر حادثه قلمداد كرده  پرايده  راننده  تصادف شده، 
وقتى  اما  گيرد،  تماس مى  پليس  با  اطمينان خاطر  با  و 
كارشناس راهنمايى و رانندگى از راه مى رسد بالفاصله 

خود او را مقصر حادثه تشخيص مى دهد.
كه  انديشم  مى  خود  با  دارم  حضور  صحنه  در  كه  من 
اگر يكى از دانش آموزان دبستان و يا فردى مسن و يا 
 هر عابر پياده ديگرى در مسير حركت اين خودرو قرار 

مى گرفت معلوم نبود به چه سرنوشتى دچار مى شد.
ميدان  غربى  حاشيه  در  خواه  محبت  پسرانه  دبستان 
اين  جنوبى  ضلع  در  نيز  معرفت  دخترانه  دبيرستان  و 
شده  واقع  درجه   90 پيچ  يك  از  بعد  درست  و  دبستان 
اين  تعطيلى  هنگام  به  خودروها  ازدحام  به  توجه  با  و 
كه  رانندگى  حوادث  بروز  احتمال  آن  هر  مدرسه،  دو 
اين محدوده  در  باشد  جبران هم  غيرقابل  است   ممكن 
وجود دارد و در حقيقت جان دانش آموزان هر دو مدرسه 

در خطر است.

بارها شاهد وقوع تصادفات 
در اين نقطه بوده ايم 

يكى از ساكنان محل مى گويد: تاكنون بارها به هنگام 

به  منجر  تصادفات  وقوع  شاهد  مدرسه  دو  تعطيلى 
خسارت دراين نقطه بوده ايم. 

چند ماه قبل هم يكى از دانش آموزان دبيرستان دخترانه 
بيمارستان  به  و  مجروح  سر  ناحيه  از  تصادف  اثر  بر 
منتقل شد و جا دارد مسئولين پيش از آنكه حادثه جبران 
ناپذيرى در اين نقطه رخ دهد چاره اى براى پيشگيرى 

بينديشند و بدون فوت وقت آن را عملى نمايند.
به  توجه  با  من  نظر  به  گويد:  مى  ديگرى  شهروند 
 اينكه ميدان و يك پيچ تند در كنار هم قرار گرفته اند

توقف  خاطر  به  همچنين  و  دليل  اين  به  خودروها  و 
خودروهاى والدين دانش آموزان، ديد كافى ندارند و از 
طرفى سرعت خودروها نيز به خصوص از جهت جنوب 
به شمال باالست، مسئولين ذيربط بايد نسبت به اصالح 

هندسى اين محل اقدامى عاجل صورت دهند.

هميشه نگرانم كه اتفاقى براى فرزندم بيفتد

احتمال  بر  عالوه  گويد:  مى  هم  ساكنان  از  ديگر  يكى 
را  ها  بچه  جان  كه  خطرى  و  رانندگى  حوادث  وقوع 
تهديد مى كند، اين ازدحام و ترافيك، آسايش و آرامش 

ما را هم برهم مى زند.
اين  گويد:  مى  آموزان  دانش  والدين  از  يكى  جبارى 
قبًال  ايم.  شده  پيگير  مدرسه  طريق  از  قبًال  را  موضوع 
يك مأمور راهنمايى و رانندگى به موقع تعطيلى مدرسه 
در محل حاضر مى شد كه خيلى مؤثر بود اما به هرحال 
نمى توان انتظار داشت كه اين حضور دائمى باشد و لذا 
رسيدن  سالم  دغدغه  ما  تا  انديشيد  ديگرى  چاره  بايد 

فرزندانمان به منازل را نداشته باشيم.
محبت  دبستان  در  فرزندم  گويد:  مى  ديگرى  شهروند 
خواه درس مى خواند و هميشه نگران هستم كه مبادا در 
به هر حال  بيفتد.  برايش  ناگوارى  اتفاق  جلوى مدرسه 
اين  ما  تقاضاى  و  هستند  بازيگوش  قدرى  ها  پسربچه 
 است كه با نصب سرعتگير و تابلوهاى هشداردهنده و يا 
هر كار ديگرى كه الزم است امنيت عبور و مرور در اين 

محدوده تأمين شود.

والدين دانش آموزان بارها مشكل ترافيكى 
اين محدوده را به ما انتقال داده اند

ماشاا... شوريده رئيس دبستان محبت خواه در اين باره 
مى گويد: به نظر من ميدان مقابل مدرسه به لحاظ فنى 
مشكالتى دارد. در ضلع شرقى ميدان يك مثلثى احداث 
شد كه دليل احداث آن را متوجه نمى شوم. ضمن اينكه 
سرعت خودروها و ازدحام آنها نيز در هنگام تعطيلى مدرسه 
آموزان دانش  اصًال رعايت حال  بعضًا هم  و  است  زياد 

 

تصادف، سالمت  و خطر  كنند  نمى  را  سال  و  كم سن 

بچه ها را تهديد مى كند و لذا اگر دانش آموزى قصد 
خروج از مدرسه را به داليل موجه داشته باشد يكى از 
ما حتمًا او را تا مقصد همراهى مى كنيم و يا به هنگام 
از  ها  بچه  همه  تا  ايستيم  مى  مدرسه  جلوى  تعطيلى، 
ميدان و عرض خيابان عبور كنند و آنگاه محل را ترك 
آموزان  دانش  والدين  بارها  افزايد:  مى  وى  كنيم.  مى 
اين موضوع را به ما انتقال داده اند و ما مطالباتشان را 
مكتوب كرده ايم و از طريق مراجع ذيربط پيگير موضوع 
ناپذير  جبران  و  ناگوار  حادثه  آنكه  از  پيش  تا   هستيم 
از سوى مسئولين مربوطه  اقدامات پيشگيرانه  رخ دهد، 

به انجام برسد.
به  جنوب  از  بعثت  خيابان  كند:  مى  تصريح   شوريده 
15 خرداد متصل مى شود و بعضاً دانش آموزان عرض خيابان 
15 خرداد را نيز طى مى كنند و بلوكه وسط اين خيابان كه 
 عبور از آن قدرى براى بچه ها مشكل است هم خطرآفرين

مى باشد و بايد در اين باره هم چاره انديشى شود.
برخورد  يادآورى  با  نيز  خواه  محبت  دبستان  خدمتگزار 
شديد يك خودرو با خودرويش در حاشيه ميدان مقابل 
مدرسه، مى گويد: وقتى آن صحنه را كه دو سه ماه قبل 
 اتفاق افتاد به ياد مى آورم نگرانى ام براى سالمت بچه ها

دو چندان مى شود و خدا را شكر مى كنم كه آن روز 
دانش آموزى در صحنه حادثه وجود نداشت.

و  موقعيت  حال  هر  به  افزايد:  مى  طالبى  محمدرضا 
 شكل ميدان و خيابان بعثت براى عابرين و به خصوص 

دانش آموزان بسيار خطرناك است.

ازدحام شديد ترافيكى در ساعات
 مراجعه و بازگشت دانش آموزان

(دوره  معرفت  امنايى  هيئت  دخترانه  دبيرستان  رئيس 
ترين  جمعيت  پر  از  دبيرستان  اين  گويد:  مى  نيز  اول) 
مدارس دولتى شهر است. اين دبيرستان به دليل عرض 

كم خيابان، وضعيت ميدان احداث شده و همجوارى با 
و  مراجعه  ساعات  در  خواه،  محبت  نفره   500 دبستان 
بازگشت دانش آموزان با مشكل ازدحام شديد ترافيكى 
و  تصادفات  وقوع  بعضًا  متأسفانه  كه  باشد  مى  مواجه 

حتى مصدوم شدن دانش آموزان را باعث شده است.
از يكى  هم  پيش  چندى  افزايد:  مى  مقدم   برازنده 

دانش آموزان ما بر اثر تصادف از ناحيه سر مصدوم و به 
بيمارستان منتقل شد كه خوشبختانه مداوا شد.

نگرانى  هم  آموزان  دانش  والدين  دارد:  مى  اظهار  وى 
از  لذا  و  اند  كرده  اعالم  ما  به  موضوع  اين  از  را  خود 
مأموران  حضور  با  چه  كه  خواهشمنديم  مسئولين 
چه  يا  و  ترافيك  اوج  ساعات  در  رانندگى  و  راهنمايى 
كاهش  راستاى  در  ديگر  تخصصى  و  فنى  تدابيرى  با 
خطرات و ايمن سازى خيابان گام هاى اساسى بردارند.

جمع بندى مشاهدات 
و نظريه كارشناسان پليس راهور

پليس  كارشناسان  ما،  گزارشگر  پيگيرى  با  و  ادامه  در 
پيدا  حضور  محل  در  شهردارى  و  رانندگى  و  راهنمايى 

كرده و به بررسى وضعيت محل مى پردازند.
رئيس پليس راهور فرماندهى استان در خصوص نتيجه 
كارشناسى صورت گرفته به گزارشگر ما مى گويد:  اين 
ميدان در محل نيازمند نصب تابلوى تعيين جهت حركت 
است و بعد از بعثت 9 و در جهت شمال به جنوب خيابان 

نيز يك تابلوى توقف ممنوع نصب خواهد شد. 
سرهنگ رضايى همچنين مى گويد: جزيره احداث شده 
در ضلع شرقى ميدان بايد حذف شود و از طريق نصب 
عالئم افقى نوشتارى از قبيل احتياط، مدرسه و خطر به 
رانندگان اطالع رسانى شود. همچنين به مدير دبيرستان 
آموزان  دانش  خروج  و  ورود  درب  شد  پيشنهاد  معرفت 

دبيرستان معرفت را از بعثت 11 باز نمايند.

حادثه در كمين بچه هاى مدرسه
پيگيرى گزارشگر آوا، كارشناسان را به محل كشاند

پاسخ مسئولين به پيام شما

جوابيه شركت مخابرات استان

مورخ  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً 
94/1/20 به استحضار مى رساند: با توجه به قرارداد 
به  معابر  آسفالت  مخابرات،  و  شهردارى  فيمابين 
از بررسى  عهده شهردارى بوده كه بالفاصله پس 
انجام شده است. از طرفى آسفالت مجدد محدوده 

مذكور صورت گرفته و مشكل رفع شده است.

جوابيه پليس راهور استان

مورخ  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً 
94/1/30 درباره «مأموران راهور طبق ماده 9مصوب 
89/12/24 بدون مشاهده تخلف حق متوقف كردن 
اين  اگر  ندارند.  را  مدارك  مطالبه  و  نقليه  وسايل 
قضيه درست است پس چرا بدون دليل جلوى ما 
ماده  برابر  رساند:  مى  استحضار  به  مىگيرند؟»  را 
رانندگان  رانندگى،  تخلفات  به  رسيدگى  قانون   9
موظفند هنگام رانندگى گواهينامه، كارت خودرو و 
بيمه نامه معتبر شخص ثالث و براى خودروهايى كه 
بيش از 5 سال از توليد آنان مى گذرد برگه معاينه 
فنى را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه 
مأموران راهنمايى و رانندگى آن را ارائه نمايند. اين 
در حالى است كه مأموران پليس راهور برابر وظايف 
ذاتى و قانونى خود مكلف به كنترل تخلفات رانندگى 
مى باشند. بديهى است متوقف نمودن راننده به دليل 
كنترل تخلف وى بدواً و به لحاظ شكلى نياز به اخذ 
احراز تخلف،  از  ليكن پس  ندارد  و كنترل مدارك 
الزمه برخورد قانونى با راننده و صدور قبض جريمه، 
وسيله  و  راننده  مشخصات  ثبت  و  مدارك  مطالبه 
نقليه در قبض جريمه است. به بيان ديگر ماده 9 
قانون صرفاً ناظر بر مواردى است كه مأموران بدواً 
مدارك راننده را مطالبه نمايند ولى به هيچ عنوان 
نمى  راننده  تخلف  احراز  و  بررسى  نافى  و  مانع 
اجرايى  عوامل  تمامى  به  است  ذكر  شايان   باشد. 
در اين باره آموزش هاى الزم داده شده است تا بر 
اساس وظايف قانونى خود نسبت به كنترل و احراز 

تخلف رانندگان اقدام نمايند.

كلينيك ترك اعتياد كيش مهر خاوران
مسئول فنى: دكتر جواد خامسان 

آدرس: ابوذر- نبش شهدا 2  
 ساعت كار: 7-3 بعدازظهر  

   تلفن: 056-32213766
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ا ت حداكثرانتشار آگهي توانند از تاريخ  الذكر مي كه مايلند با عنايت به توضيحات و مشخصات ذيل توليدكنندگانيخريداري نمايد، 
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 32236618-32226300توانيد در ايام هفته و ساعات اداري با شماره تلفنهاي  جنوبي مراجعه نمايند. ضمناً جهت كسب اطالعات بيشتر مي
 تماس حاصل فرمائيد.

 (مطابق مشخصات پيوست)سري محل تحويل سربيشه 480ميليمتر  110كيت كامل انشعاب فاضالب سايز   -1
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  صات پيوست)محل تحويل شهر بيرجند(مطابق مشخ سري 720ميليمتر  110كامل انشعاب فاضالب سايزكيت    -3
 محل تحويل شهر بيرجند(مطابق مشخصات پيوست) سري 30ميليمتر  125كامل انشعاب فاضالب سايزكيت    -4

  توضيحات ضروري:توضيحات ضروري:      
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 و تائيد گروه كنترل كيفيت شركت آبفانحوه پرداخت: پس از تحويل كاال  -2

 1394سالجاري  ين اعتبار: از محل اعتبـاراتمنبع تام   -3   

 محل اتاق جلسات  درفـاضالب خراسـان جنوبي  شركت آب و در 20/02/94مورخمكان بازگشـايي پـاكات: زمان و  -4

  ريال   98,294,985مبلغ ضمانتنامه بانكي به فقط بصورت مناقصه  تضمين شركت در  -5
 ه دبيرخانه شركت آب وفاضالب خراسان جنوبي خواهد بود.ب 19/02/94مورخاپايان وقت اداري مهلت تحويل اسناد مناقصه ت  -6
 نامه كتبي در كميسيون آزاد است. نفر نماينده از فروشندگان با معرفيحضور يك   -7

                                         .فاضالب خراسان جنوبي قابل دريافت ميباشد سايت آب و و ملي مناقصاتطريق سايت  ضمناً اسناد مناقصه از -8
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 فاضالب خراسان جنوبي شركت آب و - دفترحقوقي،تحصيل و تملك اراضي

  
 
 
 
 
 
 

آگهى مزايده اموال منقول «نوبت اول»
چون در پرونده 1940/93 اجرايى در قبال محكوميت آقاى على زهرايى به پرداخت مبلغ 68/951/546 ريال در 

حق محكوم له آقاى على اكبر طالبى و پرداخت مبلغ 3/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به معرفى 
و توقيف اموال كه كارشناسى گرديده است شامل 1- 4 عدد ويترين دو تيكه باال و پايين چوبى لترون 80 در 54 كه جمعا 
مبلغ  به  جفت   47 مردانه  كفش   -3 ريال   41/180/000 مبلغ  به  جفت   385 زنانه  كفش   -2 ريال   8/000/000 مبلغ  به 
9/000/000 ريال 4- كفش بچگانه 55 جفت به مبلغ 6/740/000 ريال كه كل اموال مذكور به مبلغ 64/920/000 ريال 
ارزيابى شده است كه از طريق مزايده در روز دوشنبه مورخ 94/2/28 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



چهارشنبه * 2 ارديبهشت 1394 * شماره 3202

معلم و آموزش

نهج البالغه

به راستى قرآن را زيبايى خيره كننده ايست كه زبان از تقرير و خامه از تحرير آن عاجز است.
 زيبايى، گيرايى، شيرينى و نظم صحيح كه تأثير آن را هيچ كتابى ندارد. اين كتاب از بسيار خواندن كهنه نمى شود و كلمات وزنى صحيح دارد .ولى در آن سجع 
وزنى پيدا نيست.شيرين تر از شعر است و اين اعجاز فقط از آِن قرآن است.

«الدين كوبولد»  نويسنده انگليسى در كتاب به سوى خدا

وصيت حضرت على (ع) به فرزندانش  
هنگامى كه ابن ملجم او را ضربت زد

وصيت  و  مى  كنم  وصيت  خدا  از  ترس  به  را   شما 
مى  كنم كه در طلب دنيا نباشيد. هر چند، دنيا شما را 
طلب كند، بر هر چه دنيايى است و آن را به دست نمى 
 آوريد يا از دست مى  دهيد، اندوه مخوريد. سخن حق 
بگوييد و براى پاداش آخرت كار كنيد. ظالم را دشمن 
و مظلوم را ياور باشيد. شما دو تن و همه فرزندان و 
خاندانم را و هر كس را كه اين نوشته به او مى  رسد، به 
 ترس از خدا و انتظام كارها و آشتى با يكديگر سفارش 
مى  كنم. كه از رسول خدا (ص) شنيدم كه مى  گفت: 
آشتى با يكديگر برتر است از يك سال نماز و روزه.خدا 

را، خدا را، درباره يتيمان. 
داريد و ديگر روز گرسنه  نگه  را روزى سير  آنها  مباد 
و مباد كه در نزد شما تباه شوند خدا را، خدا را، درباره 
همسايگان، همسايگان، سفارش شده پيامبرتان (ص) 
سفارش آنان  درباره  همواره  (ص)  ا...  رسول   هستند. 
مى  كرد، به گونه  اى كه گمان برديم كه برايشان ميراث 
معين خواهد كرد. خدا را، خدا را، درباره قرآن، مباد كه 
ديگران در عمل كردن به آن بر شما پيشى گيرند. خدا را، 
خدا را، درباره نماز، كه نماز ستون دين شماست. خدا را، 

خدا را، درباره خانه پروردگارتان. 
مباد تا هستيد آن را خالى بگذاريد كه اگر زيارت خانه خدا 
ترك شود، شما را در عذاب مهلت ندهند. خدا را، خدا را، 
درباره جهاد به مال و جان و زبان خود در راه خدا، بر شما 
باد پيوند با يكديگر و بخشش به يكديگر و زنهار از پشت 
كردن به يكديگر و بريدن از يكديگر. امر به معروف و 
نهى از منكر را فرو مگذاريد، كه بدترين كسانتان بر شما 
سرورى يابند و از آن پس ، هر چه دعا كنيد به اجابت 
نرسد. بدانيد كه نبايد به قصاص خون من جز قاتلم كشته 
شود . بنگريد اگر من از اين ضربت كه او زده است كشته 
شوم شما نيز يك ضربت بر او زنيد. اعضايش را مبريد، 
كه من از رسول ا... (ص) شنيدم كه فرمود: بپرهيزيد از 

مثله كردن حتى اگر سگ گيرنده باشد. 

     نقش معلم در نظام آموزشى

اساسي تحول  گونه   هر 
در جامعه مستلزم متحول 
آن  آموزشي  نظام  شدن 
جامعه است و محور اصلي 
پيشرفت هر نظام آموزشي 
معلم عملكرد   كيفيت 
 مي باشد. معلم به عنوان 

مهمترين ركن تعليم وتربيت در تربيت ابعاد آموزشي، 
اعتقادي، عاطفي، اخالقي، سياسي، اجتماعي و...دانش 
آموزان مستقيما دخالت دارد؛ و در تربيت نيروي انساني 

مورد نياز جامعه نقش به سزائي ايفا مي كند.
مفهوم معلم با مفاهيم مشابه خود  همچون واژه مدرس 
تدريس  صرف  فقط  كه  دارد  را  اساسي  تفاوت   اين 
در كالس هدف معلم نيست. هدف معلم تربيت همه 

جانبه دانش آموزان است. 
معلم با روح و روان دانش آموز سر و كار دارد؛ كار او 
شكوفا ساختن استعدادهاي دانش آموز است. اگر تاريخ 
آموزش و پرورش را علم «شدن» آدمي بدانيم، معلمان 
در اين شدن و تكامل آدمي سهم و نقش زيادي را بر 

عهده داشته اند. 
بالندگي،  هاي  زمينه   كردن  فراهم  را  تربيت  اگر 
بركشيدن، متعادل كردن آدمي بدانيم و هدف از آن 
انسان ها در  بالقوه  استعدادهاي  به  فعليت بخشيدن  را 
جهت كمال و قرب الهي درنظر داشته باشيم، معلمان 
بسزايي  و  ارزنده  نقش  امر  اين  تحقق  در  مربيان  و 

داشته  اند.
تكوين  در  مؤثر  عوامل  شناخت  جستجوي  در  اگر 
جسم شناخت  و  وجود  اعتدال  آدمي،   شخصيت 

و روان او باشيم، اين معلمان هستند كه يكي از عوامل 
تأثير گذار و فراهم كننده  ي رشد اخالقي، جسماني، 

اجتماعي، عاطفي و عقالني آدمي بوده  اند.  
با  معلمان،  امروز  و  گذشته  جهان  در  راستي،  به     
بهره  گيري از هنر، علم، تجربه، ايمان به كار و عشق 
نوجوانان  و  كودكان  مغزهاي  و  انگشتان  متعلم،  به 
اند  ساخته   قيمتي  يادگيري  ـ  ياددهي  فرايند  در  را 
عالم  شده،  تربيت  انسان هاي  به  را  خام  انسان هاي  و 
محقق، متخصص، مؤمن و هنرمند تبديل كرده  اند. 
متحول  شرايط  چه  در  بدانند  بايد  معلمان  طرفي  از 
جهاني زندگي مي كنند فكر و عمل و توان خود را 
قدرت  از  نكنند  خود  جغرافيايي  مرزهاي  به  محدود 

ابتكار، خالقيت و مهارت برخوردار باشند.

4
 هفتمين ماه از سال هجرى قمرى رجب نام دارد كه نبايد 
فضيلت آن را به بوته فراموشى سپرد زيرا در ميان ماههاى 
دوازده  گانه تنها و بدون ائتالف با ماههاى ديگر از حرمت 
و قداست  برخوردار مى  باشد، در واقع چهار ماه در قرآن 
از حرمت  ياد شده  برخوردار  يعنى  تعبير «حرم »  با  كريم 
است كه يكى از آنها فرد است كه رجب نام دارد و در آن 

قتال و كشتار حرام مى  باشد.
بسيار  ماه هاى  از  رمضان،  و  شعبان  ماه هاى  و  رجب  ماه 
از روايات اين گونه  از تعبيرات بعضى  پرفضيلت هستند و 
برمى آيد كه ماه رجب در ميان اين سه ماه، امتياز خاصى 
ماه  و  ناميده شده  ماه رجب «ماه خدا»  آنجا كه  تا  دارد؛ 

شعبان «ماه پيامبر» و ماه مبارك رمضان «ماه امت».
امام  سه  طلوع  كه  است  بزرگى  ماه هاى  از  رجب،  ماه   
جواد  امام  و  باقر(ع)  محمد  امام  على(ع)،  امام  معصوم، 
(ع)  را در آن شاهديم و شروع بزرگ ترين جنبش تاريخ 
محبت،  و  مهر  آور  پيام  شدن  برانگيخته  يعنى  بشرى، 
انسان ها،  سعادت  و  هدايت  براى  (ص)  مصطفى  محمد 
اين  شهيد  پيشوايان  نام  و  ياد  است.  افتاده  اتفاق  آن  در 
 ماه، حضرت امام موسى كاظم (ع) و امام هادى (ع) و نيز 
دل هاى  بخش  گرما   كبرى(س)  زينب  كربال،  آور  پيام  
كوى  معتكفان  پذيراى  هم،  رجب  نيمه  و  است  مؤمنان 

دوست خواهد بود و شاهِد خلوِت مشتاقان

فلسفه ماه هاى حرام

 ماه رجب، يكى از چهار ماه حرام است كه در آن از جنگ 
و خون ريزى نهى شده است. تحريم جنگ در اين چهار 
ماه، يكى از راه هاى پايان دادن به جنگ هاى طوالنى و 
وسيله  اى براى دعوت به صلح و آرامش بود؛ زيرا هنگامى 
كه جنگ جويان چهار ماه از سال اسلحه را بر زمين گذاشته 
و صداى چكاچك شمشيرها خاموش گردد و مجالى براى 
جنگ  يافتن  پايان  احتمال  آيد،  وجود  به  انديشه  و  تفكر 
بسيار زياد است. اسالم در هر سال براى پيروان خود يك 
آتش  بس چهارماهه اعالم مى دارد كه اين خود نشانه روح 
اين  از  اگر دشمن بخواهد  البته  صلح  طلبى اسالم است. 
قانون اسالمى سوء استفاده كند و حرمت ماه هاى حرام را 
بشكند، اجازه مقابله به مثل به مسلمانان داده شده است.

ليلة الرغائب (شب آرزوها)

از جمله شبهاى بزرگ و با عظمت ماه رجب شب جمعه اول 

اين ماه است. معروف به ليلة الرغائب، اعمال مخصوصى 
در اين شب ذكر شده كه به واسطه آن اعمال بركات و 

پاداش فراوان بر انسان سرازير مى شود.
 رغائب جمع رغيبه است به معنى شبى كه در آن عطاها

 و مواهب فراوان بدست مى  آيد در حديث است شب جمعه 
اول اين ماه احياء و بيدارى و نيايش فضيلت ويژه دارد و 
پروردگار  ارزشمند حضرت  عطاياى  به  دست يابى  موجب 
است، در حديث است كه رسول خدا(ص) فرمود: مالئكه 
اين شب را به اين نام نهادند و محدثان در كتاب هاى دعا 
اند كرده   ذكر  اين شب  در  مخصوصى  كيفيت  با   نمازى 

 

اين شب  را در  نماز  اين  پيامبر(ص) فرمود: هر كس  كه 
روى  با  صورت  نيكوترين  به  نماز  اين  ثواب  دهد  انجام 
قبر در  اول  زبانى فصيح در شب  با  و  خندان و درخشان 
حضور اين فرد ظاهر شود و به او مى  گويد: اى دوست من 
مژده مى  دهم تو را كه از هر شّدت و سختى نجات يافتى، 
نمازگزار مى گويد: تو كيستى كه من تاكنون چنين صورتى 
زيبا با چنين جلوه  اى نديدم و سخنى شيرين تر از كالم تو 
نشنيده  ام و بويى بهتر از بوى تو نبوئيدم در پاسخ مى گويد: 

من همان نماز ليلة الرغائبم كه شما انجام دادى. 
مونس  و  كنم  ادا  را  حق  تا  باشم  نزدت  ام  آمده   امشب 
تنهايى تو باشم و وحشت را از تو بردارم و چون در صور 

تو خواهم  بر سر  قيامت سايه  در عرصه  دميده شود من 
نخواهد  معدوم  تو  از  خير  كه  باش  خوشحال  پس  افكند 

شد.

كيفيت اعمال ليلة الرغائب

شب  چون  شود.  گرفته  روزه  ماه  آن  اول  شنبه  پنج  روز 
نماز  ركعت  دوازده  عشاء  و  مغرب  نماز  مابين  شد  جمعه 
اقامه شود كه هر دو ركعت به يك سالم ختم مى شود 
سوره  مرتبه  سه  حمد،  سوره  مرتبه  يك  ركعت  هر  در  و 

قدر، دوازده مرتبه سوره توحيد خوانده شود. و چون دوازده 
ركعت به اتمام رسيد، هفتاد بار ذكر«اللهم صل على محمد 

النبى االمى و على آله» گفته شود. 
رب  قدوس  ذكر «سبوح  بار  هفتاد  در سجده  آن  از  پس 
المالئكة والروح» گفته شود. پس از سر برداشتن از سجده، 
هفتاد بار ذكر «رب اغفر وارحم و تجاوز عما تعلم انك انت 

العلى االعظم» گفته شود. 
دوباره به سجده رفته و هفتاد مرتبه ذكر «سبوح قدوس 
رب المالئكة والروح» گفته شود. در اينجا مى توان حاجت 
به  ا...  شاء  ان  نمود.  درخواست  متعال  خداى  از  را  خود 

استجابت مى رسد

 سيزدهم ماه رجب و اعمال اعتكاف

در  البيض  ايام  كه  است  آن  رجب  ماه  فضيلت  جمله  از 
آن واقع شده يعنى روز سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم و 
اعتكاف براى خدا و روزه  دارى، در آموزه  هاى دينى بر آن 

تأكيد و سفارش شده است.
 و نيز والدت حضرت اميرالمؤمنين على(عليه الّسالم) در 

روز سيزدهم همين ماه واقع شده.

 اعمال ام داوود

به  رجب  ماه  در  كه  معروف  دعاهاى  و  عبادتها  از  يكى 
انجام آن تأكيد شده، اعمال ام  داوود است. در كتب حديث 
 نقل شده، جوانى در عراق كه اهل معرفت بود به دست 
منصور دوانيقى به مدت طوالنى در زندان او گرفتار شده 

بود كه نامش داوود بود. 
داده  دست  از  پسر  فراق  در  را  خود  توان  و  تاب  مادرش 
بود، روزى به خدمت امام صادق(ع) رفت و داستان را نقل 
كرد و از آن حضرت چاره  جويى نمود. حضرت فرمود: آيا 
مى دانى اين ماه، ماه رجب است و دعا در آن زود به اجابت 
مى رسد آنچه را كه مى گويم دقيقًا انجام ده تا فرزندت از 

زندان رهايى يابد.
 ابتدا سه روز، سيزدهم، چهاردهم و پانزدهم رجب را روزه 
 بدار و روز پانزدهم هنگام ظهر غسل كن و 8 ركعت نماز 
به  الجنان ذكر شده  نماز در مفاتيح  بياور. (كيفيت  به جا 
مّدت  از  پس  خواند  را  نماز  كه  همين  كنيد).  مراجعه  آن 
امام  خدمت  داوود  ام  آن  از  پس  شد  آزاد  پسرش  كمى 
صادق(ع) رسيد و پس از عرض سالم خبر رهايى پسرش 

را به او رساند.
 امام صادق(ع) فرمود: منصور دوانيقى در يكى از شب ها 
او  به  كه  ديد  خواب  در  را  (ع)  طالب  ابى  بن  على  جّدم 
هشدار داد: هرچه زودتر فرزندم داوود را آزاد كن و گرنه تو 
را در آتش مى  اندازم. منصور هنگامى كه آتش را در مقابل 

خود ديد دستور داد كه داوود را آزاد كنند.

 بيست و هفتم ماه رجب

پيامبر  شدن  مبعوث  روز  رجب  ماه  هفتم  و  بيست  روز 
اسالم(ص) به رسالت و پيامبرى است و روزه گرفتن در 
اين روز مستحب و ثواب ويژه دارد براى هر كدام از اين 

شب ها اعمال مخصوصى ذكر شده است.  

فضيلت و اعمال ماه مبارك رجب
انديشه، معارف

فضيلت فرستادن صلوات

طلب كردن رحمت براى بندگان

 در «تفسير جوان» آمده است كه:  فرستادن صلوات 
و سالم بر پيامبر(ص) و آل پيامبر(ع) از طرف مؤمنان 
در حقيقت طلب كردن رحمت بر خودشان نيز است؛ 
فيض واسطه  ائّمه(ع)  و  پيامبر(ص)  واقع  در  زيرا 

 

 الهى هستند.
 اگر بر آنها صلوات نفرستيم، در واقع خود را از رحمت 
الهى محروم كرده ايم. درود بر پيامبر(ص) سبب پاكى 
باعث  همچنين  مى شود،  آنها  قبولى  نيز  و  اعمال 
اجابت دعاها، كّفاره گناهان، نورانى شدن در قيامت و 

راه پيدا كردن به بهشت مى شود.

حديث قدسى مى فرمايد: ماه رجب را ريسمانى ميان خود و 
بندگانم قرار داده  ام؛ هر كس به آن چنگ زند، به وصال من رسد

فروشگاه و آموزشگاه آريا چـرم
عرضه انواع چرم طبيعى و مصنوعى - ابزار و يراق چرم 

 دوزى  برگزارى دوره هاى چرم دوزى 
 سفارش كيف هاى چرمى و دست دوز پذيرفته مى شود.

بين مدرس 25 و فلكه سوم – بازارچه كشاورز      09157286427

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
 09158634693 -32232917

09395617119

نقاشى  ساختمان 
مولتى كالر ، پالستيك ، روغنى    

 09159617909 - تنگلى
رجايى 8 - پالك 20       32312714

ايزوگام شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23
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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

 09151104086

09158994086 
به صورت شبانه روزي 

سرويس دهي به سراسر  استان

 رسولي

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى

با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

09159618581- فاروقى

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

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب     

 09153637507
 09156217507 حسينى

دستگاه ساب سيار اميرآبادى زاده
ساب انواع سنگ هاى مرمر گرانيت و موزاييك ساده      09156706538

همايش پياده روى خانوادگى

اداره ورزش و جوانان شهرستان بيرجند با مشاركت مبلمان ادارى 

تاج ايران نمايندگى رسمى شركت ميلپر همايش پياده روى خانوادگى برگزار مى كند

زمان: جمعه/ چهارم ارديبهشت/ 94   ساعت 6 صبح

از ميدان جماران به سمت بند دره

روابط عمومى اداره ورزش و جوانان شهرستان بيرجند

همراه با جوايز ارزنده

خريـداريــم
L90  با شرايط ذيل:

مدل 90 يا 91
سفيد - فول - بدون رنگ

09155614320 - چمنى
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51379

24
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35841

76435

72

42815

968

742819536
369475821
518632497
456783912
893126745
271594368
987361254
135247689
624958173

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

چهارشنبه * 2 ارديبهشت  1395 * شماره 3202 

ضرب المثل بيرجندى

* از خطر جمى رمر گرگ مزنه
از خاطر جمعى رمه را گرگ مى زند (گرگ به گله 

مى زند.)
بيش از حد معمول نبايد خونسرد بود

* از در نشو، از ديوال
از در نشود، از ديوار

اگر  بايد يه سوى مقصد رفت.  به هر جهت  بارى 
باشد، در هر صورت مى تواند  انسان همت داشته 

به هدف برسد.

گزيده اي از گفتار امام هادي (ع) 

الهي و عذاب دردناكش احساس  از مكر  * هر كه 
حكم  كه  آنجا  تا  شود  تكبر  به  مبتال  نمايد  ايمني 
الهي و امر قطعي او در مورد او اجرا شود، و هر كه 
نشانه اي از خداوند در اختيار داشته باشد مصائب دنيا 
بر او آسان جلوه نمايد، اگر چه با قيچي بريده شده 

و پراكنده گردد. 
* خودبيني انسان را از دانش آموختن بازمي دارد، و 

آدمي را در جهل و ناداني غوطه ور مي نمايد. 
و  مي سازد،  زائل  را  ديرينه  دوستي  كردن  جدل   *
چيزي  كمترين  و  مي برد،  بين  از  را  محكم  ارتباط 
كه در آن است خود را برترگرداندن است، و اين امر 

مهمترين راه هاي قطع ارتباط مي باشد. 
* از حسد برحذر باش، چرا كه آن در خودت ظاهر 

شده و در دشمنت بي اثر است. 
ورزيدن  تكبر  و  مي نمايد،  نابود  را  نيكي ها  * حسد 

موجب سرزنش است. 
سرزنش  و  است،  دشمني  كليد  كردن  سرزنش   *

كردن بهتر از كينه ورزيدن مي باشد. 
از  طمع  و  بوده،  اخالق  مذموم ترين  بخل   *

اخالق هاي زشت است. 

    كاش بعضى از آدما قده نصف ماهى خاويار داشتن!!!
    من روزى يه آهنگ با ناهارم مى خورم يكى با 
شامم. من آدما رو فقط تو ماشينم مى بينم نه تو 

دفتر اونا نه تو دفتر من.
فيلم حكم

دل را شراره غم تو پر شرار كرد
داغ تو قلب خسته دالن، داغدار كرد
اى سرو بوستان وال از غم تو چرخ
جارى ز ديده اشك، چو ابر بهار كرد

با كشتن تو قاتلت اى هادى امم
خود را به نزد ختم رسل شرمسار كرد . . 

 شرافتمندانه بزى؛ تا هرگاه بيش تر عمر كردى، 
با يادآورى  زندگى خويش 
دوباره شادى را تجربه كنى.

شويد،  موفقى  مدير  خود  حوزه  در  اينكه  براى 
كنيد  كار  تر  سخت  شويد،  حاضر  كار  سر   زودتر 

و ديرتر كار را تعطيل كنيد .

چرا چنين متوكل به ما جفا كردى                             
شدى به كين، متوسل ستم روا كردى

غم مدينه مرا كم نبود اى ظالم؟                               
كه طعن و تهمت و تبعيد را روا كردى

شاد كردن قلبى با يك عمل،
 بهتر از هزاران  سر است 
كه به نيايش خم شده باشد.

ناتواني، نداري  او  بر  قدرتي  كه  آن  بر  خشم     
 و بر هركه در اختيار توست موجب مالمت است.

 » همام  امام  آن  كنيه   - على   - حضرت  آن  نام 
«هادي»  حضرت  آن  مشهور  لقبهاى  و  ابوالحسن»  
پدر  از  پس   ( (ع  هادى  امام  حضرت  بود.  «نقي»  و 
و  رسيد  امامت  مقام  به  سالگى   8 سن  در  بزرگوارش 
حضرت  مدت  اين  در  بود.  سال   33 امامتش  دوران 
و  آموزش  و  اسالم  احكام  نشر  براى   ( (ع  النقى  على 
پرورش و شناساندن مكتب و مذهب جعفرى و تربيت 
نه  برداشت.  بلند  گامهاى  گرانقدر  اصحاب  و  شاگردان 
تنها تعليم و تعلم و نگاهبانى فرهنگ اسالمى را امام 
از  اى   لحظه  و  بود   دار  عهده  مدينه  در   ( (ع  دهم 
مذهبى حقايق  به  آنها  كردن  آشنا  و  مردم   آگاهانيدن 
و  منكر  از  نهى  و  معروف  به  امر  در  بلكه  آسود،  نمي 
يعنى    - وقت  ستمگر  خليفه  با  آشكار  و  پنهان  مبارزه 
متوكل عباسى - آنى آسايش نداشت. به همين جهت 
بود كه عبدا... بن عمر والى مدينه بنا بر دشمنى ديرينه 
و بدخواهى درونى، به متوكل خليفه زمان خود نامه اى  
خصومت آميز نوشت  و به آن امام بزرگوار تهمتها زد، 
و نسبتهاى ناروا داد و آن حضرت را مركز فتنه انگيزى 
در  آنچه  حقيقت  در  و  كرد  وانمود  ستمكارى  حتى  و 
معصوم  امام  آن  به  بود  زمانش  خليفه  و  خودش  شأن 
(ع) منسوب نمود، و اين همه به جهت آن بود كه جاذبه 
اطراف  از  را  مردم  و فضيلتش  علم  و  و واليت  امامت 

اين كوته نظران  جهان اسالم به مدينه مي كشانيد و 
دون همت كه طالب رياست ظاهرى و حكومت مادى 
دنياى فريبنده بودند  نمي توانستند فروغ معنويت امام 

را ببينند.  
بنا  و  بود   ( (ع  على  آل  سرسخت  دشمنان  از  متوكل 
به دستور او بر قبر منور حضرت سيدالشهداء (ع ) آب 
بستند و زيارت كنندگان آن مرقد مطهر را از زيارت مانع 
خاندان  به  نسبت  را  يزيديان  و  يزيد  دشمنى  و  شدند، 
رسول اكرم (ص ) تازه گردانيدند، با اين همه در برابر 
بيمناك و  ) هميشه  (ع  شكوه و هيبت حضرت هادى 

خاشع بود . 
مورخان نوشته اند: مادر متوكل نسبت به مقام امام على 
النقى (ع ) اعتقادى  به سزا داشت. روزى متوكل مريض 
شد و جراحتى پيدا كرد كه اطباء از عالجش درماندند. 
فراوانى  مال  يابد  خليفه شفا  اگر  كرد  نذر  متوكل  مادر 
خدمت حضرت هادى (ع ) هديه فرستد. در اين ميان 
به فتح بن خاقان كه از نزديكان متوكل بود گفت: يك 
نفر را بفرست كه از على بن محمد درمان بخواهد شايد 
بهبودى يابد . وى كسى را خدمت آن حضرت فرستاد 
او بگذاريد  امام هادى فرمود: فالن دارو را بر جراحت 
به اذن خدا بهبودى  حاصل مي شود. چنين كردند، آن 
جراحت بهبودى يافت. مادر متوكل هزار دينار در يك 

كيسه چرمى سر به مهر خدمت امام هادى (ع ) فرستاد  
از اين ماجرا نگذشته بود كه يكى از  اتفاقا چند روزى 
منزل در  فراوانى   دينار  داد  خبر  متوكل  به   بدخواهان 
سعيد  متوكل  است.  شده  ديده  النقى  محمد  بن  على 
حاجب را به خانه آن حضرت فرستاد. آن مرد از باالى 
بام با نردبان به خانه امام رفت. وقتى امام متوجه شد، 
فرمود همان جا باش چراغ بياورند تا آسيبى به تو نرسد. 
چراغى افروختند . آن مرد گويد : ديدم حضرت هادى به 
نماز شب مشغول است و بر روى سجاده نشسته . امام 
فرمود : خانه در اختيار توست. آن مرد خانه را تفتيش 
كرد . چيزى جز آن كيسه اى كه مادر متوكل به خانه 
امام فرستاده بود و كيسه ديگرى  سر به مهر در خانه 

وى نيافت، كه مهر مادر خليفه بر آن بود . 
اين  با  را  آن  است  شمشيرى  حصير  زير  فرمود:  امام 
متوكل  كار،  اين  ببر.  متوكل  نزد  به  و  بردار  كيسه  دو 
دنيا  به  كه  امام  كرد.  شرمنده  سخت  را  بدخواهان  و 
پشمينه  لباس  با  پيوسته  نداشت  اعتنايى  دنيا  مال  و 
بود  شن  آن  زير  كه  حصيرى  روى  پشمى  كاله  و 
و  كرد  مي  زندگى   ( (ع  على  بزرگوارش  جد  مانند 
اين همه،  با  فرمود.  انفاق مي  راه خدا  در  آنچه داشت 
بر   ( (ع  هادى  حضرت  مبادا  اينكه  از  هميشه  متوكل 
وى خروج كند و خالفت و رياست ظاهرى  به سر آيد 

امر  اين  نيز در  بود. بدخواهان و سخن چينان   بيمناك 
نقش  داشتند.   

شهادت امام هادى  (ع )
امام دهم ، حضرت هادى (ع ) در سال 254هجرى  به 
وسيله زهر به شهادت رسيد . در سامرا در خانه اى  كه 
تنها فقط فرزندش امام حسن عسكرى بر بالين او بود . 
معتمد عباسى امام دهم را مسموم كرد . از اين سال امام 
حسن عسكرى پيشواى  حق شد و بار تعهد امامت را بر 
دوش گرفت . و در همان خانه اى كه در آن بيست سال 
زندانى و تحت نظر بود ، سرانجام به خاك سپرده شد 

زن و فرزندان امام هادى  (ع )
حضرت هادى (ع ) يك زن به نام سوسن يا سليل و 
پنج فرزند داشته است . 1 - ابومحمد حسن عليه السالم 
و  تابناك واليت  اختر  يازدهمين   ( (ع  امام عسكرى   )
امامت است ) . 2 - حسين . 3 - سيد محمد كه يك 
سال قبل از پدر بزرگوارش فوت كرد ، جوانى بود آراسته 
و پرهيزگار كه بسيارى  گمان مي كردند مقام واليت 
به وى منتقل خواهد شد . قبر مطهرش كه مزار شيعيان 
است در نزديكى سامرا مي باشد. 4 - جعفر . 5- عايشه، 

يا به نقل شادروان شيخ عباس قمي «عليه» .
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پيامك

حرف هاى ابريشمى مدير موفق

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

كالم معصومين

آيه روز 
 

مثل آنان همچون مثل كسانى است كه آتشى افروختند و چون پيرامون آنان را روشنايى 
داد خدا نورشان را برد و در ميان تاريكيهايى كه نمى بينند رهايشان كرد. بقره آيه 17

حديث روز

نهايت كمال ، فهم در دين و صبر بر مصيبت ، و اندازه گيري در خرج زندگاني است .
امام محمد باقر (ع)

سخن پير قديم 

فالش بك

امام على النقى (ع) نشر دهنده مكتب جعفرى

شماره 3202 قابل توجه تمامى ادارات دولتى و همشهريان  محترم  
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

دعوت  به  همكارى
اكيپ توليد بلوك و جدول سيمانى 

نيازمنديم.   09151371055

 يك نفر سرمايه گذار براى شراكت
 و كار در بازيافت نيازمنديم.

09159644002

 يك نفر خانم براى نگهدارى
 از سالمند نيازمنديم.

32311457- 32313945
09155610476

نمايندگى  بيمه  ايران  واقع  در  معصوميه 
يك منشى خانم مجرد ، ديپلم 

و آشنا به كامپيوتر نيازمند است.
" ترجيحا ساكن معصوميه و اطراف آن"

32433360
09153625131- نصيرايى

يك مدرك كاردانى عمران 
يا معمارى با حداقل 3 سال 

سابقه بيمه پيمانكارى ساختمان 
نيازمنديم.

09378066059

 يك نفر حسابدار مسلط 
به نرم افزار هلو و 3 نفر 

ويزيتور با سابقه كارى براى كار 
در پخش مواد غذايى ، آرايشى  

و بهداشتى نيازمنديم.
(حقوق طبق قانون كار+ بيمه

+ پورسانت عالى)
 32255275

09155612975
يك همكار خانم (ديپلم به باال) 

 آشنا به كامپيوتر براى كار 
در  دفتر نمايندگى  بيمه  دى 

واقع در خيابان غفارى "شيفت  كارى 
صبح" نيازمنديم.   32436867

تعدادى نيروى 
جوشكار نيازمنديم.

09153085771

فروش نشاء گوجه و بادمجان 
 32228886 

09151608712 -09156657502

فروش آپارتمان 82 مترى  دو خوابه 
 خيابان  شهيد آوينى  ، صدف  7 ، مجتمع  آپادانا  

فول امكانات      09359853292

فروشگاه الستيك  اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

يك واحد مرغدارى حاشيه 
جاده مشهد تا كيلومتر 20 

براى اجاره به مدت 2 الى 3 
سال نيازمنديم.

09151631639

فروش فورى كارواش با 
شرايط  و موقعيت بسيار عالى

09159612306
09156647003

 دهكده اختصاصى 
 داراى 2 هكتار زمين 

 همراه با چشمه و قنات 
به فروش مى رسد.

09155615774

رهن و اجاره 16 واحد آپارتمان يكجا 
مناسب براى ادارات و سازمان ها

09151614581

 كارواش با موقعيت عالى 
 اجاره داده مى شود.

09390182905

فروش دكل جرثقيل پالفينگر 3 تن 
و فروش دو الكتروموتور 15 اسب   

09155626083

واگذارى طالسازى  رضايى
با كليه وسايل آبكارى و آموزش يادگيرى

آدرس: بازار ، كوچه بانك ملى
مبلغ درخواستى : 20/000/000 تومان  

09354705189

اتومبيل تصادفى يا چپى را با 
باالترين قيمت  نقد خريداريم. 

09159647685

قيمت هاى باور نكردنى
لباس زير ، انواع جوراب ، شال و روسرى

  2700 تا 7000 تومان 

پوشــاك مهــر
 خيابان جمهورى ، پاساژ سادسى ، طبقه زيرزمين    

32237782

قابل توجه ادارات و شركت ها 
چاپ A4 ، تيراژ باال /39 تومان   

ايزوگام شرق09364115838-32439867 چاپ مهر
 0915  562  2050
0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  

ايزوگام سليمانى 

ن
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ه 
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ع  م
تنو

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر

 كناف  - كاغذ ديوارى
09384928910 - 09157411071 - 32311541  

 باقرى
پاسداران 7 - چهارراه اول سمت چپ - پالك 12

نصب و تعمير كولر آبى
 و  لباسشويى  در منزل

   09151643778 - شهريارى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   
در  منزل 

  09158076574- نظرى

اجاره و رهن مغازه بين مطهرى 2 و4
15ميليون رهن - 600 اجاره واگذار مى شود 

09159633054

پتينه  پاكت  10 كيلويى 47/000 تومان
09151608440 - چهكندى نژاد

هاره
فروش ب

نقاشى ساختمان
 روغن ، پالستيك ، اكروليك

32305191 - 09151631664  خسروى

خيابان جنت - خيابان اميد - بلوك دوم

تعميرات تخصصى
 انواع تبلت 

سجادشهر بين امامت 17و 19 
اتصال همراه     32440324
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اخبار ورزشى

سالمت نيوز: آهن يك ماده معدني ضروري مورد استفاده براي انتقال اكسيژن به تمام قسمت هاي بدن است. در حالي كه آهن َهم ( گوشت ) جذب بهتري 
دارد آهن غير َهم ( از گياه ) بهتر تنظيم مي شود و باعث آسيب هاي كمتري به بدن مي شود. غذاهاي حاوى آهن شامل جگر، تخم آفتابگردان، آجيل، 
گوشت گاو، گوشت بره، لوبيا، غالت سبوس دار، سبزيجات تيره ( اسفناج ) و شكالت تيره مي باشد.

غذاهايي كه بيشترين آهن را دارند

فقط كره جنوبى باالتر از ايران است 

صاحب  ديگر  كشور   3 و  ايران  فقط  عصرايران:   
ليگ  هشت گانه  گروه هاى  در  صدرنشين  نماينده 
استراليا،  ژاپن،  چون  كشورهايى  و  هستند  قهرمانان 
ازبكستان، قطر، امارات و ... نماينده اى در اين عرصه 
 2 كه  است  جنوبى  كره  كشور  موفق ترين  ندارند. 
بعد  صدرنشين و يك عنوان دومى در گروه ها دارد. 
با 2  ايران، عربستان و چين  از كره جنوبى عملكرد 
صدرنشين با يكديگر برابر است. بعد از اين 4 كشور، 
عملكرد قطر و امارات موفق تر از سايرين است. قطر 
و امارات هركدام 2 تيم در اين عرصه دارند و هر 2 

تيم روى پله دوم هستند.

جدال واليباليست هاى زير 23 سال
 آسياى مركزى در سارى

 ايرنا: نخستين دوره رقابت هاى واليبال زير 23 سال 
آسياى مركزى روز جمعه (چهارم ارديبهشت ماه) در 
سارى آغاز مى شود. نخستين دوره مسابقات واليبال 
قهرمانى مردان زير 23 سال آسياى مركزى با حضور 
تيم  قزاقستان، هند و  ايران،  زير 23 سال  تيم هاى 
نماينده مازندران از چهارم تا ششم ارديبهشت ماه در 
زير  واليبال  ملى  تيم  پيگيرى مى شود.  شهر سارى 
23 سال ايران با هدايت پيمان اكبرى و تيم نماينده 
مازندران با هدايت دراگان در ديدار افتتاحيه اين دوره 

از رقابت ها به مصاف يكديگر مى روند.

صعود بدمينتون بازان ايرانى به مرحله 
يك هشتم نهايى مسابقات قهرمانى آسيا

 ايرنا: مسابقات قهرمانى بدمينتون آسيا از ديروز در شهر 
به  بازان كشورمان  بدمينتون  و  آغاز شد  چين  ووهان 
 مرحله يك هشتم نهايى اين مسابقات صعود كردند . 
در اين مسابقات فرزين خانجانى به مرحله يك هشتم راه 
يافت و روز پنجشنبه ديدار بعدى خود را خواهد داشت. 
ثريا آقايى نيز به مرحله يك هشتم نهايى راه يافت .در 
رقابت هاى دونفره تيم بانوان كشورمان به مرحله يك 
هشتم راه يافت و به ديدار تيم دونفره ژاپن خواهد رفت.

ملى پوشان تنيس روى ميز امروز
 عازم چين مى شوند

مهر: تيم ملى تنيس روى ميز در هر دو بخش مردان 
و زنان به منظور حضور در مسابقات قهرمانى جهان 
عالميان،  نيما  و  نوشاد  شد.  خواهد  چين  عازم  امروز 
مردان  بخش  در  عمرانى  پوريان  و  نوروزى  افشين 
مريم  و  عمرانى  محجوبه  شهسوارى،  ندا  با  همراه 
صامت در بخش بانوان پينگ پنگ بازان شركت كننده 

در اين مسابقات هستند.

همه آنچه بايد درباره 
حمله قلبى بدانيد 

 
 شهرخبر: وقتى جريان خون به قلب به صورت 

ناگهانى كاهش مى يابد يا قطع مى شود، حمله 
قلبى اتفاق افتاده است. كليد بهبودى، بازگرداندن 
سريع جريان خون به قلب است. در صورتى كه 
 فكر مى كنيد عاليم حمله قلبى را تجربه مى كنيد، 
فورا كمك پزشكى درخواست كنيد. مردان و زنان 

ممكن است عاليم مختلفى را تجربه كنند اما در 
هر دو، درد، فشار يا ناراحتى در سينه ممكن است 
احتمال  تواند  مى  كشيدن  سيگار  بيفتد.  اتفاق 
باال،  خون  فشار  دهد.  افزايش  را  قلبى  حمله 
كلسترول باال، ديابت و چاقى نيز از عوامل زمينه 
 ساز مهم در حمله هاى قلبى به شمار مى آيند. 

را  آن  احتمال  توانند  مى  كه  ديگرى  موارد  از 
بيشتر كنند بى تحركى، افسردگى و استرس را 
ورزش  دقيقه  هفته 150  در  برد.  نام  توان  مى 
زيادى  مقدار  و  باشيد  داشته  متوسط  شدت  با 

سبزيجات و ميوه و غالت كامل مصرف كنيد. 

چرا كودكان بدغذا مى شوند؟

جام جم سرا- يكى از مواردى كه مانع خوردن 
غذا يا ميان  وعده هاى مغذى در كودكان مى شود، 
مصرف تنقالت است. بهتر است تا حد امكان از 
خريد و نگهدارى تنقالت خوددارى كنيد. سعى 
كنيد جلوى ريزه خوارى كودك را بگيريد و هر 
وعده اى  ميان   برايش  يكبار  ساعت   2 تا   1/5
بياوريد. بهتر است شرايطى فراهم كنيد كه فرزند 
شما با كودكى كه اشتهاى خوبى دارد و خوب 
از  اغلب  بچه ها  زيرا  شود  همراه  مى خورد،  غذا 
يكديگر تقليد مى كنند و ممكن است فرزند شما 

هم براى امتحان كردن غذا تشويق شود.

بهار، شربت خنك و غذاهاى با طبع 
سرد بخوريد

غذا  تلطيف  به  بايد  بهار  فصل  در  نيوز:  نامه   
معنى  به  نيز  غذا  كردن  تلطيف  پرداخت. 
كنند  مى  رقيق  را  خون  كه  غذاهايى  مصرف 
اهميت  نكته  اين  نيست.  غذا  كمتر  مصرف  يا 
توليد  بدن  در  رقيق  خون  كه  غذاهايى   دارد 

مى كند، اغلب طبع گرم دارد و مصرف غذاهاى 
با طبع گرم در اين فصل مناسب نيست بلكه بايد 
غذاهاى غليظ و با طبع سرد مصرف شود.مصرف 
 خوراكى هاى لطيف مثل گوشت پرندگان و تخم مرغ 
مثل  نوشيدن شربت هاى خنك  و  آب پز عسلى 

شربت غوره، انار و سكنجبين توصيه مى شود.

درمان بى خوابى با كاهو و كدوتنبل
 

سالمت نيوز: براى درمان بى خوابى كه به دليل 

داشتن استرس، خوابيدن در طول روز، مصرف 
برخى  مصرف  و  دخانيات  استعمال  كافئين، 
داروها ممكن است براى فرد ايجاد شود مى توان 

از نسخه طب سنتى كمك گرفت.
را  گشنيز  مصرف  توان  مى  منظور  همين  به   
سبزيجات  از  ديگر  برخى  همچنين  كرد.  آغاز 

مثل هويج و كدوتنبل به دليل داشتن ويتامين 
همچنين  است.  موثر  خوابى  بى  رفع  براى   A
 ،A، B،C مصرف كاهو چون مملو از ويتامين
آهن، كلسيم ،فسفر، منيزيم، منگنز، يد، روى و 

مس است به هضم غذا كمك كرده در نتيجه 
خواب راحتى را موجب مى شود.

نكته هايى براى حفظ چربى 
طبيعى پوست

 
و  باشيد  قوى  پاك كننده هاى  مراقب  سالمانه: 
بهترين  كه  را  ماليم  پاك كننده هاى  همواره 
داشته  دست  دم  هستند  پوست  براى  گزينه 
پوست  كه  باشيد  داشته  توجه  همچنين  باشيد. 
چربى  ندارد چون  ساييدن  و  به شستشو  نيازى 
طبيعى پوست به مبارزه با بروز عاليم پيرى، بروز 
جوش هاى سرسياه، سرسفيد و ديگر انواع آكنه 
كمك مى كند.  اگر پوست را از تمام مواد مغذى 
تحريك پذير  و  خشك  پوستى  كنيد،  محروم 
خواهيد داشت بنابراين پاك كننده ها و صابون هايى 
حاوى  و  خانگى  يا  ماليم  كه  كنيد  انتخاب  را 
كافئين  مصرف  از  هستند.  ارگانيك  تركيبات 
اجتناب كنيد چون منجر به شب بيدارى و كم آبى 
خواهد شد كه آن ها نيز به نوبه خود سبب ايجاد 
حلقه هاى تيره، پف كردن چشم ها و چين وچروك 
مى شود. پس از استحمام از خشك كردن پوست 
خود با حوله هاى زبر اجتناب كنيد. اين كار سبب 

تحريك پوست و ايجاد جوش مى شود.

بهار، شربت خنك و غذاهاى با طبع سرد بخوريد

19 باند مواد مخدر در بيرجند 
شناسايى و متالشى شدند

بيرجند  انتظامى شهرستان  مهر: جانشين فرماندهى 
بيرجند  در  مخدر  مواد  باند   19 گذشته  سال  گفت: 
شناسايى و متالشى شدند. سرهنگ زاهدى پور اظهار 
كرد: در سال گذشته 19 باند مواد مخدر در بيرجند 
شناسايى و در اين راستا سه تن و 627 كيلوگرم مواد 
مخدر كشف شده است. وى با بيان اينكه 50 درصد 
شكايات مردمى در حوزه خرده فروشى مواد مخدر 
اصلى،  باندهاى  متالشى كردن  است، گفت: ضمن 
از  مناطق  پاكسازى  انتظامى  نيروى  اولويت  امسال 

خرده فروشى ها خواهد بود.

پايان 5 سال فرار سوداگر مرگ 

عمومى  امنيت  پليس  رئيس   : خبرنگاران  باشگاه 
شرق استان تهران از دستگيرى متهم تحت تعقيب 
پس از 5 سال فرار، در اين استان خبر داد. سرهنگ 
قاسملويى گفت: در پى دستور جلب صادره از سوى 
اجراى احكام دادسراى عمومى و انقالب ورامين در 
خصوص شناسايى و دستگيرى متهم تحت تعقيب 
به نام «م – ل» به جرم قاچاق مواد مخدر و سرقت 
متوارى  سال   5 مدت  متهم  كه  آنجا  از  و  خودرو 
با  گرفت.  قرار  ماموران  كار  دستور  در  موضوع  بود 
و  شناسايى  متهم  اين  مخفيگاه  گسترده  تحقيقات 

وى در عملياتى موفقيت آميز دستگير شد. 

قتل بى رحمانه خواهر 
با همكارى خواهرزاده

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى شهرستان عنبرآباد 
مسلحانه  قتل  فقره  يك  وقوع  از  پس  كرد:  اظهار 
خانمى در اين شهر، تيم هاى انتظامى و تخصصى در 
صحنه حاضر شدند. سرهنگ بيدمشكى افزود: پس 
از تحقيقات جامع عامالن قتل كه برادر و خواهرزاده 
مقتول بودند، شناسايى و در لحظات اوليه خواهرزاده 
مقتول دستگير و برادر مقتول متوارى مى شود. مخفيگاه 
قاتل در كمتر از 48 ساعت در كرج شناسايى و با اعزام 
تيمى از شهرستان به كرج طى عملياتى قاتل دستگير 

و انگيزه قتل را اختالفات خانوادگى بيان كرد.

كالهبردارى از خانم بازنشسته 
به بهانه اعزام به حج 

باشگاه خبرنگاران : فرمانده انتظامى شهرستان مالرد 
گفت: خانمى با مراجعه به پليس مبنى بر اينكه توسط 
فردى تحت عنوان كارمند كانون بازنشستگان از وى 
كالهبردارى كرده است، بررسى موضوع در دستور كار 
به  متهم  افزود:  قرار گرفت. سرهنگ همتى  ماموران 
بهانه اى اعزام مالباخته به سفر حج، وى را به بانك برده و 
مبلغ 11 ميليون تومان وجه نقد و يك عدد النگوى طال 
به ارزش سه ميليون تومان را اخذ كه پس از مراجعت به 
كانون بازنشستگان متوجه كالهبردارى مى شود. ماموران 

موفق به شناسايى و دستگيرى متهم شدند. 

سقوط اتوبوس مسافران پرواز 
«مشهد-سارى» به دره

مهر : يك شركت هواپيمايى پس از آنكه پروازش از 
مشهد به سارى به دليل بدى آب و هوا در فرودگاه 
مهرآباد به زمين نشست، مسافران را با اتوبوس اسكانيا 
به سارى فرستاد اما در ميانه راه، اتوبوس به دره سقوط 
كرد. روز گذشته يك دستگاه اتوبوس اسكانيا در منطقه 
سوادكوه و در تنگه ابوالقيسى سقوط كرد كه 11 نفر 
دادند.  از دست  را  اتوبوس جان خود  اين  از مسافران 
 علت واژگونى خودرو نيز نقص فنى ترمز خودرو بوده 
كه راننده به طول 6 تا هفت كيلومتر توانايى اداره كردن 

اتوبوس را نداشته است و اتوبوس واژگون مى شود.
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حوادث

نمايشگاه و فروشگاه

 گل و گياه هاتف 
ارائه دهنده انواع گل طبيعى و مصنوعى 

 خدمات: دسته گل عروس - ماشين عروس 
 چيدمان سفره عقد با گل طبيعى 

آدرس: خيابان سعيدى  
09155614954 - 32212174 

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

همراه: 1120 561  0915   خراشادى
داخل و خارج شهر

كاهش سرويس هاى بار با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

  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

ايزوگام شرق (سلطانى)
09155144213

09156689831
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كاظمى فرد- مديركل ثبت احوال استان گفت: اميرعلى، ابوالفضل، محمدطاها، اميرحسين و محمد و همچنين فاطمه، فاطمه زهرا، نازنين زهرا، زهرا و زينب 
افراد باالى 15 سال در استان  افزود: 31 هزار و 848 مورد شناسنامه مكانيزه براى  ادامه  انتخابى در سال 93 بوده است. پورحسين در  نام هاى   بيشترين 

صادر شده همچنين در سال گذشته 12 هزار و 317 كارت هوشمند ملى در استان صادر شده كه 9 هزار و 22 مورد به مردم تحويل داده شده است. 

در ارديبهشت ماه امسال مديران وزارتاميرعلى و فاطمه بيشترين نام هاى انتخابى نوزادان خراسان جنوبى در سال گذشته
 راه و شهرسازى  به استان سفر مى كنند

استاندار خراسان جنوبي در نشستي كاري با مهندس 
نورزاد معاون وزير راه و شهرسازي و مدير عامل شركت 
ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، مهندس 
اميني معاون برنامه ريزي، اقتصاد و حمل و نقل وزارت 
راه و شهرسازي و مهندس نوروزي مديركل دفتر فني 
فرودگاه هاي  و  بنادر  آهن،  راه  بررسي طرح هاي  و 
وزارت راه و شهرسازي، موضوع اتصال استان به خط 
ريلي راه آهن سراسري و نيز بحث دوبانده كردن راه 
هاي مواصالتي استان را مورد بحث و بررسي قرار داد. 
خدمتگزار خاطر نشان كرد: باتوجه به مباحثي كه در 
اين نشست مطرح شد مقرر شد در ارديبهشت ماه سال 
جاري تيمي از مديران وزارت راه و شهرسازي و مشاور 
محترم به استان سفر و موضوع را با جديت دنبال كنند 
تا عمليات اجرايي پروژه اتصال استان به خط ريلي راه 

آهن سراسري از خراسان جنوبي آغاز شود.

عوارض  مواد غذايى مضر 
به مردم استان اطالع رسانى مى شود

معاون سياسى و اجتماعى فرماندار بيرجند از اطالع رسانى 
در زمينه برخى عوارض مواد غذايى مضر براى انسان 
در هفته بهداشت و سالمت در سطح استان خبر داد. 
جزندرى در كارگروه سالمت و امنيت غذايى شهرستان، 
اظهار كرد: بايد همدلى و همزبانى را در جامعه گسترش 
دهيم و در اين راستا سياست گذارى و برنامه ريزى كيفى 
به منظور حل مشكالت مردم با برنامه ريزى منسجم 
در دستور كار قرار گيرد. شايان ذكر است كه در هفته 
سالمت مركز بهداشت شهرستان با همكارى دانشگاه 
اجرايى  دستگاه هاى  ساير  و  بيرجند  پزشكى  علوم 
شهرستان برنامه هاى متنوعى برگزار مى كند كه از اهم 
پيام  راستاى  در  ايجاد غرفه  و  نمايشگاه  برگزارى  آن 

آموزشى و فرهنگ سازى بيشتر است.

افتتاح نمايشگاه هفته مشاغل در بيرجند 

كل  اداره  توسط  مشاغل  هفته  نمايشگاه  حسينى- 
آموزش و پورش خراسان جنوبى و با همكارى چند 
دستگاه اجرايى استان روز گذشته در نمايشگاه بين 
المللى بيرجند گشايش يافت. اين نمايشگاه با هدف 
معرفى مشاغل و فرصت هاى شغلى به نوجوانان و 
جوانان استان برگزار شده است و دانش آموزان مقطع 
دبيرستان و جوانان جوياى كار جامعه هدف نمايشگاه 
هستند. گفتنى است نمايشگاه مشاغل در قالب 50 

غرفه و تا ششم ارديبهشت ماه جارى داير است.

برگزارى تجمع «يمن تنها نمى ماند»
 در 11 بقعه خراسان جنوبى

اوقاف خراسان جنوبى  اداره كل  روابط عمومى  مدير 
با اشاره به برگزارى تجمع «يمن تنها نمى ماند» در 
پنج  روز  تجمع  اين  بقعه خراسان جنوبى گفت:   11
نماز مغرب و عشاء  از  بعد  ارديبهشت ماه  شنبه سوم 
افزود:  با ايرنا،  گفتگو  در  واحدى فر  مى شود.  برگزار 
محكوميت  در  كشور  سراسر  با  همزمان  تجمع  اين 
جنايات آل سعود در كشتار كودكان و زنان بى دفاع 
آستان  در  يمن  مذهبى  اماكن  و  مساجد  تخريب  و 

مقدس امامزادگان برگزار مى شود. 

 رقابت 174 هنرجو در مرحله 
كشورى مسابقات علمى و عملى

مدير كل آموزش و پرورش استان گفت: 174 هنرجوى 
هنرستان  هاى كار دانش و فنى و حرفه اى استان در 
مرحله علمى كشورى دوازدهمين دوره مسابقات علمى 
كاربردى  علمى  مسابقات  دوره  سيزدهمين  و  عملى 
نتايج  اعالم  دنبال  به  افزود:  المعى  كردند.  شركت 
 96 تعداد  استانى،  هماهنگ  عملى  و  تئورى  مرحله 
هنرجوى هنرستان هاى فنى و حرفه اى و 78 هنرجوى 
كار دانش استان به مرحله كشورى راه يافتند كه از اين 

تعداد 78 نفر دختر و 96 نفر پسر هستند. 

 پرداخت 4/5 ميليارد ريال زكات در قاين
رئيس كميته امداد امام (ره) قاين از پرداخت 4 ميليارد 
توسط  گذشته  سال  در  زكات  ريال  ميليون   414 و 
مردم اين شهرستان خبر داد. فارابى اظهار كرد: زكات 
جمع آورى شده در سطح شهرستان قاينات با افزايش 

100 درصدى مواجه بوده است.

تفاهم نامه احيا و بهسازى محور تاريخى 
بهارستان و چهار درخت بيرجند امضا شد

 در جلسه مشتركى با حضور مدير كل دفتر فنى و نظارت 
شركت عمران و بهسازى شهرى ايران، مدير كل راه 
و شهرسازى، مدير كل ميراث فرهنگى و صنايع دستى 
و گردشگرى و شهردار بيرجند، تفاهمنامه سه جانبه 
مشتركى براى احيا و بهسازى محور تاريخى بهارستان 
و چهار درخت بيرجند به امضا رسيد و مقرر شد هر 
يك از دستگاه ها سهم يك سوم هزينه كرد، بهسازى 
محور مذكور را متقبل شوند و معاونت هماهنگى امور 
عمرانى استاندارى نيز بر اجراى تفاهمنامه و همكارى 
دستگاه ها و شركت هاى خدمات ر سان نظارت داشته 
باشد. الزم به ذكر است طول محور مذكور 600 متر 
بوده كه هزينه برآورد شده براى اجراى كامل پروژه 

800 ميليون تومان پيش بينى شد.

اختصاص 13 ميليارد تومان اعتبار 
به شبكه بهداشت و درمان بشرويه

تسنيم- به گفته رئيس شبكه بهداشت و درمان بشرويه 
مجموع اعتبارات اختصاص يافته به اين سازمان در سال 
گذشته بيش از 13 ميليارد تومان بوده است. حسينى نژاد 
اظهار كرد: خدمت به مردم بايد به نحوى باشد كه بدون 
ارائه هيچ گزارشى نمود خدمات را احساس كنند. وى از 
تصويب چارت سازمانى بيمارستان بشرويه خبر داد و 
بيان كرد: در نخستين روزهاى سال 94 چارت سازمانى 
بيمارستان بعد از 13 سال با 32 تخت بيمارستانى و 64 
پست سازمانى به تصويب رسيد. وى همچنين از افتتاح  
2 پايگاه اورژانس در اين شهرستان خبر داد و افزود: در 
سال 93 پايگاه 115  اصفاك و ارسك افتتاح شد و پايگاه 

شهرى بشرويه نيز در دو ماه آينده افتتاح مى شود.

اجراى 2 هزار طرح مشاغل خوداشتغالى 
در بين مددجويان تحت حمايت امداد

برناى تنها- معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد 
امام(ره) استان گفت: طي سال گذشته براى توانمند 
آنها  مشاركت  و  حمايت  تحت  مددجويان  سازى 
تحت  خانواده هاى  اقتصادى  هاى  فعاليت  بهبود  در 
حمايت، 2108  طرح مشاغل خانگى و خود اشتغالى در 
استان اجرا شد كه در اين خصوص 191 ميليارد ريال 
از منابع امدادى و بانكى  پرداخت شده است. خزاعى 
عرب تعداد افرادى كه از اين آموزش ها بهره مند شده 
اند را  11 هزار و 608 نفر عنوان كرد و افزود: در اين 

راستا بيش از 5 ميليارد ريال هزينه شده است.

اماكن ورزشى اداره ورزش و جوانان زيركوه 
به بخش خصوصى واگذار مى شود

زيركوه  جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرست  فارس- 
گفت: اماكن ورزشى متعلق به اين اداره در قالب ماده 
خصوصى  بخش  به  عمومى  مزايده  طريق  از  و   88
با  على آبادى  مى شود.  واگذار  ورزشى  هيئت هاى  و 
اشاره به اينكه اين مزايده به زودى آغاز مى شود، از 
افراد متقاضى در شاهرخت، زهان و مركز شهرستان 
در  را  اطالعات ضرورى  و  مقدمات الزم  تا  خواست 

خصوص نحوه واگذارى اين اماكن كسب كنند.

برگزارى كارگاه آموزشى ذبح شرعى
  براى قصابان فردوس

راستاى  در  گفت:  فردوس  دامپزشكي  شبكه  رئيس 
دامى  خام  هاى  فراورده  كيفيت   و  سالمت  تأمين 
و براى تضمين سالمت مصرف كنندگان يك دوره 
اين  قصابان  براى  شرعى  ذبح  عنوان  با  آموزشى 
به  توجه  با  افزود:  ذوالفقارى  شد.  برگزار  شهرستان 
نياز آموزشى، ترويجى و بازآموزى مسايل شرعي و 
كيفيت  و  سالمت  حفظ  براى  دامپزشكى  بهداشتى 
براي  آموزشى  دوره  يك  دامى  خام  هاى  فراورده 
اظهار  وي  شد.  برگزار  هدف  هاي  گروه  از  نفر   45
كرد: حجم باالى مصرف مواد غذايى با منشأ دامى 
ضرورت توجه به مسايل شرعي و همچنين سالمت 

فراورده هاى خام دامى را مشخص مى كند.
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به  تومان  ميليارد   11 اختصاص  از  كشاورزى  جهاد  وزير  مشاور  زاده-  رحيم 
مجتمع هاى دامپرورى و گلخانه اى استان خبر داد و افزود: اين مبلغ حدوداً 
پولى است كه به كل شركت شهرك هاى كشاورزى كشور اختصاص  برابر 
يافته است. اورنگى در جلسه معارفه مدير شعبه شركت شهرك هاى كشاورزى 
استان با اشاره به سفر رئيس جمهور به خراسان جنوبى، اظهار كرد: براى انتقال 
آب به طول 600 كيلومتر، اعتبارى به ميزان 50 ميليارد تومان مصوب شد كه 
اعتبارات سال گذشته اختصاص يافت كه  از  از اين ميزان 30 ميليارد تومان 
ظرف چند روز آينده ابالغ شده و بقيه آن در اعتبارات سال جارى پيش بينى 
در  وزارت  كلى  مسئولين جلسه گفت: سياست هاى  به  مى شود. وى خطاب 
اى  گونه  به  است  اى، ساماندهى وضع موجود  گلخانه  خصوص كشت هاى 
كه در استان هايى كه با خشكسالى هاى متوالى مواجه بوده اند خرده مالك 
با همان مالكيت زمينى كه دارند به سمت توليد  قالب خوشه هاى  را در   ها 

 فعاليت هاى گالخانه اى هدايت شوند.
مديركل جهاد كشاورزى استان نيز گفت: با هزينه اعتبارات مصوب شده براى 
اين  دامپرورى  و  گلخانه اى  مجتمع   26 زيرساخت هاى  استان،  مجتمع هاى 

استان تأمين مى شود. 
ولى پور مطلق به ويژگى استان در كسب رتبه اول جهانى در موضوع زرشك، 
رتبه اول كشورى در توليد عناب، رتبه دوم كشورى در توليد زعفران، رتبه سوم 
كشورى در توليد پنبه و رتبه ششم پرورش گل نرگس در كشور اشاره كرد و 
افزود: 23/2 درصد ارزش افزوده كل فعاليت هاى اقتصادى استان را به خود 
تخصيص داده كه با توجه به اينكه متوسط كشورى 9/8 درصد است اين مقدار 

در آخر سال به 28/6 درصد افزايش داشته  است. 
شركت  مديرشعب  عنوان  به  كيانفر  كوروش  مراسم  اين  در  است   گفتنى 

شهرك هاى كشاورزى خراسان جنوبى منصوب شد.

اختصاص 11 ميليارد تومان به مجتمع هاى گلخانه اى و دامپرورى استان

اجتماعى كردن مبارزه با مواد مخدر 
مهمترين راهكار اين حوزه است

گفت:  بيرجند  فرماندار  اجتماعى  سياسى  معاون 
اجتماعى كردن مبارزه با مواد مخدر مهمترين راهكار 
اين حوزه بوده و هر فردى بايد در جامعه يك مأمور 
مبارزه با مواد مخدر شود. به گزارش مهر، جزندرى 
در شوراى فرعى هماهنگى با مواد مخدر شهرستان 

بيرجند اظهاركرد: در زمينه مبارزه با مواد مخدر هرچند تالش هاى فراوانى 
شده اما نتايج چندانى نداشته، لذا بحث اجتماعى كردن مبارزه در دستور كار 
قرار گرفته است. وى بر متمركز كردن برنامه هاى فرهنگى ورزشى اين 
شورا در شمال شهر بيرجند تأكيد كرد و افزود: متأسفانه در برهه اى از زمان 
امور فرهنگى ورزشى در مناطق برخوردار محدود شده بود كه بايد در اين 

راستا مناطق محروم مورد توجه قرار گيرند.
جزندرى بيان كرد: اجراى طرح پاكسازى نقاط آلوده نيز در دستور كار قرار 
گرفته كه بايد محالت و خرده فروشى هاى سطح شهر شناسايى و با آنها با 
شدت بيشترى برخورد شود. وى افزود: استفاده از مواد مخدر ريشه در جهل 
و ناآگاهى داشته كه بايد با تقويت باورهاى دينى و دانش افراد در راستاى 
هاى  دوره  برگزارى  به  وى  برداريم.  گام  مخدر  مواد  به  گرايش  كاهش 
آموزشى براى عامه مردم تأكيد كرد و افزود: بايد از ظرفيت سازمان ها و 

نهادهاى مردم نهاد در راستاى مقابله و مبارزه با مواد مخدر استفاده كنيم.

حسين زاده- همايش شوراهاى اسالمى استان پانزدهم 
برگزار  استانى  مديران  و  مسئولين  حضور  با   ارديبهشت 
و  مشكالت  اخذ  پيگير  همايش  اين  براى  و  شود  مى 

مسايل از شهرستان هاى مختلف هستيم.
رئيس شوراى اسالمى استان روز گذشته در نشست اعضاى 
اين شورا با اعالم اين خبر گفت: تقويم اجرايى شوراى 
و  شده  ابالغ  كشور  وزارت  سوى  از  نيز  استان  اسالمى 
اعضاى محترم بايد نظرات خود را در اين باره اعالم كنند. 
قرايى با اشاره به اينكه اعضاى شورا طرح هاى پخته خود 
جلساتى  در  دهند،  ارائه  عالى  شوراى  به  ارجاع  براى  را 
ها درخواست  داشتيم  استاندار  آقاى  با  گذشته  در   كه 
و مطالبات مردمى را مطرح كرديم كه پاسخى به مطالبات 
داده نشده و در جلسه امروز (روز گذشته) با آقاى استاندار 

هم بايد اين موارد را يادآور شويم. 
براى  زيرمجموعه  شوراهاى  با  مكاتبه  خواستار  وى 
بودجه  به  و  شد  شهرستانى  و  بخشى  مطالبات  انعكاس 
بسيار اندك شوراهاى اسالمى اشاره كرد و پيگيرى اخذ 

حق و حقوق شوراها را ضرورى دانست.

جلسات قبلى شوراى استان با استاندار
بى نتيجه بوده است

مقيميان، نماينده شهرستان بشرويه در شوراى اسالمى استان 
با اشاره به نشست هاى پيش بينى شده در تقويم اجرايى 
هزينه  خواهد  مى  كسى  چه  اينكه  بيان  با  استان  شوراى 
برگزارى اين جلسات را تأمين كند؟ به حل نشدن مشكل 
پنبه كاران اشاره كرد و تصريح كرد: متأسفانه جلسات قبلى با 

آقاى استاندار نتيجه اى نداشته و ما از آقاى استاندار درخواست 
نظارت بيشتر بر سيستم اجرايى را داريم.

متأسفانه  گفت:  هم  نهبندان  شهرستان  نماينده  آهنى، 
در  دانشگاهى  التحصيالن  فارغ  از  درصد   30 از  بيش 
بازارچه  و  هستند  بيكار  ها  شهرستان  ساير  و  نهبندان 

مرزى اين شهرستان هم فعال نمى شود.
راه  مسئله  به  هم  درميان  شهرستان  نماينده  فاضلى، 
منصورآباد به آرين شهر، ورودى سه راه مرك، عدم توزيع 
عدم  شهرستان،  اين  در  مرزنشينان  الكترونيكى  كارت 
تكميل بيمارستان شهرستان درميان و نبود امكانات الزم 
در درمانگاه قهستان كه 60 روستا را پوشش مى دهد و 

مشكل وردى منصورآباد به سمت قهستان اشاره كرد. 
توانند  مى  شوراها  اينكه  بيان  با  هم  سرايان  از  مقدس، 
پارلمان محلى باشند و حتى در عزل و نصب ها دخالت 
به  ارائه  براى  را  جامعى  هاى  طرح  بايد  ما  گفت:  كنند، 
كشور  مديريت  روند  در  تأثير  راستاى  در  عالى  شوراى 
صندوق  تسهيالت  سود  مثال  عنوان  به  باشيم.  داشته 
ذخيره ملى براى خراسان جنوبى بايد زير 10 درصد باشد 

تا سرمايه گذاران را جذب كند.

اعتبارات تملك دارايى استان از 86 تا 92 
حدود 30 درصد رشد كرده 

اما در كشور 100 تا 300 درصد بوده است

شوراهاى  مشكالت  به  طبس  شهرستان  نماينده  لطفى، 
بخش و شهرستان اشاره كرد و با انتقاد از مشخص نشدن 
سهم شهرستان ها از اعتبارات سفر رياست جمهورى، از 

اينكه استاندار در وسط نشست قبلى خود با اعضاى شورا، 
جلسه را ترك كرده، گاليه كرد.

عاصفى نماينده سربيشه هم تعريف پروژه هاى ملى جديد 
اتمام اكثر پروژه هاى ملى تا  با توجه به  براى استان را 
پايان 97 ضرورى دانست و گفت: اينكه اعتبارات تملك 
دارايى استان از سال 86 تا 92 حدود 30 درصد رشد كرده 
و اين رشد در سطح كشور 100 تا 300 درصد بوده قابل 
تأمل است و ما طى اين دو سال هم شاخص هاى غير 
واقعى داشته ايم و با اين شاخص هاى غير واقعى اعتبار 

اندكى نصيب استان مى شود. 
وى تصريح كرد: بودجه شوراى عالى استان ها در سال 
جارى به پيشنهاد دولت 2/5 ميليارد تومان بوده است كه 
در دولت به 8 ميليارد تومان افزايش داده شد و در مجلس 
به 9 ميليارد تومان و 600 ميليون تومان رسيد. در حالى 

كه سال قبل 7/5 ميليارد تومان بوده است.
 به گفته وى براى اولين بار در بودجه پيشنهادى شوراى 

عالى استان ها رديف مستقلى براى شوراهاى شهرستان 
لحاظ مى شود. وى افزود: از سرجمع بودجه شوراى عالى 
از  بخشى  تأمين  براى  تومان  ميليارد   2 مبلغ  ها  استان 
بينى  پيش  شهرستان  اسالمى  شوراهاى  هاى  هزينه 
حساب  به  فصل  هر  و  تخصيص  تناسب  به  كه   شده 

شهرستان ها واريز خواهد شد.
خوشحال، نماينده شهرستان خوسف گفت: بايد در شورا 
با  روستاها  در  دستى  صنايع  رونق  همچون  هايى  طرح 
تضمين بازار فروش ارائه دهيم تا از مهاجرت روستائيان 

جلوگيرى شود.
نيك، نماينده شهرستان بيرجند نيز با بيان اينكه متأسفانه 
زند  مى  را  شوراها  بال  و  شاخ  دولت  شود  مى  احساس 
به حذف نماينده شورا در كميسيون ماده 5 اشاره كرد و 
مشكالتى از قبيل نداشتن فضا و امكانات ساده ادارى در 
شوراهاى شهرستان و حتى استان را قابل تامل دانست و 

خواستار رفع اين مشكالت شد.

 رديف مستقل براى شوراهاى شهرستان لحاظ مى شود

عامل وجود 85 درصد كودكان خيابانى در استان
كار در خيابان است

خيابانى  كودكان  نياز  از  استان  بهزيستى  مديركل 
به استفاده از بيمه خدمات درمانى خبر داد و گفت: 
85 درصد عامل وجود كودكان خيابانى در خراسان 
فارس،  گزارش  به  است.  خيابان  در  كار  جنوبى 
اكبرى مطلق در شوراى ساماندهى كودكان خيابانى 

و 291  تعداد 9 كودك خيابانى  اظهار كرد: سال گذشته  خراسان جنوبى، 
كودك كار در استان شناسايى شدند. 

وى با بيان اينكه از اين تعداد 128 كودك بين سنين شش تا 11 سال هستند، 
گفت: مابقى آنها شامل 91 كودك 12 تا 14 سال، 72 كودك 15 تا 18 سال و 9 
كودك زير شش سال بوده اند. وى افزود: از بين كودكان خيابانى شناسايى شده 
تعداد 88 نفر غير ايرانى و 212 نفر ايرانى بوده اند. اكبرى مطلق 85,66 درصد 
عامل وجود كودكان خيابانى را تنها عامل كار در خيابان عنوان كرد و يادآور شد: 
2,34 درصد عامل بدسرپرستى (بدون فرار)، 9,66 درصد عامل زندگى و كار در 
خيابان و 0,34 درصد به دليل مشكل فرار از منزل بوده است. وى به ارائه 856 
مورد خدمات به كودكان خيابانى توسط سازمان بهزيستى اشاره كرد و افزود: 
پيشنهاد مى شود با توجه به اينكه تعداد زيادى از اين كودكان و خانواده هاى آنها 
از بيمه خدمات درمانى محروم هستند، تمهيداتى فراهم شود كه عالوه بر بهره 

مندى از خدمات بيمه اى، از خدمات درمانى رايگان نيز استفاده كنند.

نبايد اجازه داد 
مسائل جامعه به چالش تبديل شوند

معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى با تأكيد 
چالش  به  جامعه  مسائل  داد  اجازه  نبايد  اينكه   بر 
عاقالنه  و  مدبرانه  تمهيدات  با  گفت:  شوند،  تبديل 
جامعه  در  موجود  معضالت  و  چالش ها  از  مى توان 

جلوگيرى كرد. 
به گزارش فارس، حسينى در كارگروه تخصصى امور اجتماعى و فرهنگى 
استان اظهار كرد: راهبرد اصلى نظام اسالمى در سال جارى، براى غلبه 
بر چالش ها، بهره بردارى از فرصت ها و پيش روندگى در تحقق آرمان ها و 

آرزوهاى بزرگ نظام است.
وى با بيان اينكه بايد دستگاه هاى اجرايى استان از روزمرگى خارج شوند، 
اظهار كرد: نگاه به جامعه بايد نگاه كالن باشد چراكه اگر نگاه به جامعه 
اينگونه نباشد يكى از سرمايه هاى مهم نظام كه سرمايه اجتماعى است را 

از دست خواهيم داد. 
به گفته وى اين كارگروه تأثيرگذارترين كارگروه براى محقق شدن شعار 
سال است چراكه با عملياتى كردن مصوبات اين كارگروه به صورت جدى 

بدون شك شعار سال محقق خواهد شد.
گفتنى است در سال گذشته تعداد 362 مصوبه در كارگروه  امور اجتماعى عملياتى 

و اجرايى شد و 29 مصوبه ديگر نيز در دست بررسى و اقدام قرار گرفت.

آگهى حق تقدم در خصوص افزايش سرمايه شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان سربيشه (سهامى خاص)
دراجراى ماده 169 اليحه اصالحى قانون تجارت، به اطالع كليه سهامداران شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان سربيشه 

(سهامى خاص) ثبت شده به شماره 4756 و شناسه ملى 10360062507 مى رساند: با عنايت به مصوبه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 

92/7/14 و تفويض اختيار عملى نمودن افزايش سرمايه به هيئت مديره نظر به اين كه مقرر است سرمايه شركت از مبلغ 10/898/888/323 

 ريال به مبلغ 10/993/868/476 ريال منقسم به 1099386/8476 سهم ده هزار ريالى با نام تواما از طريق آورده نقدى افزايش مى يابد.

 از كليه سهامداران محترم شركت درخواست مى شود از تاريخ انتشار اين آگهى به مدت 60 روز از حق تقدم نسبت به خريد و يا افزايش (ميزان 

و درصد حق تقدم) استفاده نمايند و مبلغ اسمى خريد سهام را پس از هماهنگى با صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى سربيشه به حساب 

 شماره 711119237 شركت نزد بانك كشاورزى شعبه سربيشه واريز و فيش مربوطه را به دفتر شركت واقع در شهرستان سربيشه خيابان 

امام على (ع)  ، چهار راه جهاد ، ساختمان مديريت جهاد كشاورزى دفتر صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى كدپستى 9741953831 

تسليم نمايند. بديهى است پس از انقضاى مهلت مقرر هيئت مديره مى تواند سهام باقى مانده را به غير واگذار نمايد.

آگهى تحديد حدود ثبت امالك يك قسمت از بخش 2 شهرستان بيرجند
پيرو آگهى  شماره      به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك حدود شماره هاى زير:

ششدانگ مزرعه فراشان پالك 296- اصلى بخش 2 بيرجند مورد تقاضاى آقاى على قربانى به وكالت از طرف ورثه غالمحسين چهاردهى  
در روز 94/3/5 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى و مجاورين شماره هاى فوق الذكر به وسيله اين آگهى اخطار مى گردد 
كه در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباشند 
مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقى و نيز صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاريخ تحديد حدود 
پذيرفته خواهد شد و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم 

از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.       تاريخ انتشار: 94/2/2

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

پرونده كالسه 9109985610400136 به موجب اجرائيه صادره از 
شعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان بيرجند 
آقاى رمضانعلى عليجانى مطلق فرزند موسى محكوم است به پرداخت 
تاخير  و خسارت  بابت اصل خواسته  ريال  مبلغ 2/530/739/299 
تاديه تا اسفند ماه 93 ، پرداخت مبلغ 24/105/000 ريال بابت هزينه 

دادرسى ، پرداخت مبلغ 28/800/000 ريال بابت حق الوكاله وكيل 
نيم عشر دولتى در حق  بابت  ريال  مبلغ 60/000/000  پرداخت  و 
صندوق دولت. لذا مقرر گرديده است يك واحد مرغدارى به متراژ 
عرصه 7760/63 مترمربع و اعيان 2634 مترمربع داراى دو سالن 
مرغدارى با اسكلت نيمه فلز سقف گنبدى و تجهيزات مربوطه به قيمت 
كارشناسى 1/900/000/000 ريال و يك قطعه زمين كشاورزى به 
قيمت كارشناسى 950/950/000 ريال داراى پالك ثبتى 18 فرعى 
از 938 بخش 3 بيرجند واقع در جاده بيرجند – كرمان روبروى مجتمع 

زندان جنب چاه على ساالر متعلق به نامبرده از طريق مزايده با قيمت 
 11 الى   10 ساعت  از   94/2/23 چهارشنبه  تاريخ  در  كارشناسى 
صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى دادگسترى شهرستان خوسف به 
فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به فردى كه 
باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد ثمن 
معامله فى المجلس از برنده مزايده اخذ و نامبرده مكلف است مابقى را 
حداكثر ظرف يك ماه به صندوق دادگسترى توديع و قبض مربوطه را 
تسليم اجراى احكام نمايد. در غير اين صورت 10 درصد سپرده وى 

پى از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده 
تجديد خواهد شد. بديهى است در صورت پرداخت كل 

ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزايده و صدور دستور تمليك از 
دادگاه صادر كننده حكم ، اموال مذكور به برنده مزايده تحويل خواهد 
شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد 

مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود.

كوچى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان خوسف

آگهى مزايده اموال غير منقول «مرحله اول»
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استخدام پيمانى در مشاغل عملياتى آتش نشانى 
 استانداري خراسان جنوبى براي تامين نيروي انسانى مورد نياز در مشاغل عملياتى آتش نشانى از محل مجوز استخدامى شماره 52845  مورخ 93/11/29 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، تعداد 42 نفر 

از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمندي هاي تخصصى و عملى (ارزيابى آمادگى و سالمت جسمانى) و گزينش به صورت پيمانى به شرح زير استخدام مى نمايد.

شرايط احرازجنسيتتعدادمحل جغرافيايى خدمترشته شغلىرديف

1
 كاردان

 آتش نشان

طبس گلشن (2 نفر) – ارسك(1 نفر)  
شوسف (1 نفر) – بيرجند (4 نفر)  

ديهوك (1 نفر) – اسالميه (1نفر)
مرد10

 دارا بودن گواهى نامه فوق ديپلم در تمام گرايش هاى يكى از رشته هاى مديريت عمليات امداد و سوانح،مديريت عمليات امداد و نجات ، مديريت امور 
 امداد،ايمنى و آتش نشانى،مديريت عمليات حريق و حوادث، پيشگيرى و ايمنى در برابر حريق و حوادث اطفا حريق ، امداد و نجات 

 بهداشت حرفه اى ، تربيت بدنى ، برق ، تاسيسات ، مكانيك ، مخابرات ، كامپيوتر
 دارا بودن گواهينامه رانندگى پايه دو براى داوطلبين اين رشته شغلى الزامى مى باشد

2
 راننده وسايط
نقليه سنگين
 (عنوان پست

 سازمانى
 آتش نشان
”راننده“ )

قاين (1نفر) - سرايان (1نفر)
  خضرى دشت بياض (1نفر)- سه

 قلعه (1نفر )- طبس گلشن (3نفر)
 حاجى آباد (1 نفر) - نيمبلوك

(2نفر)  مود(1 نفر) – آرين شهر
 (1 نفر)  قهستان (1 نفر)– شوسف

 (1 نفر)   بيرجند (15 نفر) - ديهوك
 (2 نفر)  فردوس (1 نفر)

مرد32

 دارا بودن گواهينامه پايان تحصيالت متوسطه

 فوق ديپلم در تمام گرايش هاى يكى از رشته هاى مديريت عمليات امداد و سوانح، مديريت عمليات امداد و نجات ، مديريت امور امداد،ايمنى و آتش 
نشانى، مديريت عمليات حريق و حوادث، پيشگيرى و ايمنى در برابر حريق و حوادث اطفا حريق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه اى،  تربيت بدنى ، برق ، 

تاسيسات ، مكانيك ، مخابرات ، كامپيوتر

 دارا بودن گواهينامه رانندگى پايه يك براى داوطلبين اين رشته شغلى الزامى است

الف - شرايط عمومى
پنج سال تمام سن  بيست و  1 - داشتن حداكثر 
وسايط  شغلى  رشته  در  نام.  ثبت  روز  اولين  در 
آتش  پست  تصدي  (براي  سنگين  تندرو  نقليه 
نشان راننده سنگين) داشتن حداكثر 30 سال سن 

در اولين روز ثبت نام
2 - داشتن تابعيت ايران

كارت  يا  خدمت  پايان  كارت  بودن  دارا   -  3
معافيت غيرپزشكى قانونى براي مردان
4 - عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانى

5 - نداشتن سابقه محكوميت جزايى مؤثر
6 - نداشتن ممنوعيت استخدام در دستگاه هاي 

اجرايى به موجب آراى مراجع قانونى 
7 - داشتن سالمت جسمانى و روانى و توانايى 
استخدام شغل  آن  در  كه  كاري  انجام   براي 

 مى شود.
تحصيلى  مدرك  حداقل  بودن  دارا   -  8 

فوق ديپلم
9 - اعتقاد به دين مبين اسالم و يا يكى از اديان 
شناخته شده در قانون اساسى جمهوري اسالمى 

ايران
اسالمى  جمهوري  اساسى  قانون  به  -التزام   10

ايران

راننده  شغلى  رشته  داوطلبان   -  1 تبصره 
پست  تصدي  (براي  سنگين  تندرو  نقليه  وسايط 
داراي  بايست  مى  سنگين)  راننده  نشان  آتش 
گواهينامه رانندگى پايه يك و براي رشته شغلى 
رانندگى  گواهينامه  داراي  نشانى  آتش  كاردان 

پايه دو در زمان ثبت نام باشند.

دهياران  و  شهرداران  شركت   -  2 تبصره  
فعلى به شرط دارا بودن شرايط مربوط در آزمون 

استخدامى بالمانع است.

واحدهاي  قراردادي  كاركنان   -  3 تبصره 
نشانى  آتش  هاي  سازمان  و  نشانى  آتش 
طرف  هاي  شركت  كاركنان  و  ها  شهرداري 
سازمان  يا  و  واحدها  در  شهرداري  با  قرارداد 
هاي آتش نشانى كه تا قبل از سال 1390 به طور 
دارند اشتغال  بيمه  حق  پرداخت  با  وقت   تمام 
 مى توانند با مدرك تحصيلى پايان دوره متوسطه 

در آزمون شركت نمايند.

راننده  شغلى  رشته  داوطلبان   -  4 تبصره 
پست  تصدي  (براي  سنگين  تندرو  نقليه  وسايط 
با مدرك  توانند  نشان راننده سنگين) مى  آتش 
رشته  آزمون  در  متوسطه  دوره  پايان  تحصيلى 

مذكور شركت نمايند.

ب - شرايط اختصاصى
1 - داوطلبانى كه داراي كارت معافيت پزشكى 
مى باشند و همچنين معلولين مجاز به شركت در 

آزمون مشاغل عملياتى آتش نشانى نمى باشند.
مشاغل  آزمون  در  استخدام  داوطلبان   -  2
عملياتى آتش نشانى مى بايست عالوه بر آزمون 
ارزيابى  (آزمون  عملى  آزمون  در  تخصصى 
شرايط  حائز  نيز  جسمانى)  سالمت  و  آمادگى 

الزم شوند.
از مستخدمين رسمى،  3 - داوطلبان نمى توانند 
و  اجرايى  هاي  دستگاه  ساير  پيمانى  و  ثابت 

بازنشسته يا بازخريد خدمت باشند.
حداكثر  موظفند  نهايى  شدگان  پذيرفته   -  4
ظرف مدت 10 روز كاري پس از اعالم رسمى 
استانداري نسبت به ارائه مدارك الزم و تكميل 
سال  هفت  براي  محضري  تعهد  ارائه  و  پرونده 
و  انتقال  هرگونه  درخواست  عدم  بر  مبنى 
هاي  سازمان  و  ها  شهرداري  ساير  به  مأموريت 
اقدام  ديگر  اجرايى  هاي  دستگاه  نيز  و  وابسته 
در  الزم  مدارك  ارائه  و  مراجعه  عدم  نمايند. 
استخدام  از  وي  انصراف  منزله  به  مقرر  مهلت 

تلقى خواهد شد.
5 - موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه هاي معتبر به 

حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف - داوطلبانى كه در جبهه هاي نبرد حق عليه 
به   (67/5/29 لغايت   59/6/31 تاريخ  (از  باطل 
طور داوطلبانه خدمت نموده اند، به ميزان مدت 
بستري  زمان  مدت  همچنين  و  جبهه  در  حضور 
شدن و يا استراحت پزشكى رزمندگان داوطلب 
عليه  نبرد حق  هاي  جبهه  در  مجروحيت  اثر  در 
آزادگان،  شهدا،  خانواده  اعضاي  ب-  باطل 
پدر،  فرزندان،  (همسر،  جانبازان  مفقوداالثرها، 

مادر، خواهر و برادر) تا ميزان 5 سال
به  تحميلى  جنگ  طول  در  كه  داوطلبانى  ج- 
اسارت دشمن بعثى و يا گروه هاي ضد انقالب 
اند به ميزان مدت اسارت و حضور در  درآمده 
و  غيررسمى  به صورت  داوطلبانى كه  د-  جبهه 
شركت  و  مؤسسات  وزارتخانه،  در  وقت  تمام 
تحت  هاي  شركت  و  ها  بانك  دولتى،  هاي 
پوشش آنها، شركت هاي بيمه دولتى، شهرداري 
به  وابسته  و  تابعه  هاي  شركت  و  مؤسسات  ها، 
شمول  كه  دولتى  هاي  شركت  و  مؤسسات  آن 
همچنين  و  است  نام  ذكر  مستلزم  آنها  بر  قانون 
مؤسسات و شركت هاي ملى و مصادره شده و 
مؤسساتى كه به نحوي از بودجه و كمك دولت 
اسالمى  انقالب  نهادهاي  كنند،  مى  استفاده 
تاريخ  از  آنها  پوشش  تحت  هاي  شركت  و 
به ميزان  اند  57/11/22 به خدمت اشتغال داشته 
مدت خدمت غير رسمى آنها. الزم به ذكر است 
سابقه خدمتى افرادى كه در شركت هاي طرف 
قرارداد شهرداري ها قرار دارند، مشمول اين بند 
نمى باشد، به استثناى كاركنانى كه به طور تمام 
وقت با پرداخت حق بيمه در شركت هاي طرف 
سال  ابتداي  از  قبل  تا  كه  شهرداري  با  قرارداد 
1390 در واحدها و يا سازمان هاي آتش نشانى 

اشتغال داشته اند.
ه - داوطلب بومى: به داوطلبى گفته مى شود كه 

حداقل داراي يكى از ويژگى هاي ذيل باشد:
شهر محل صدور شناسنامه داوطلب يا همسر وي 
با شهر مورد تقاضا براي استخدام يكسان باشد. 

داوطلب حداقل چهار(4) سال از سنوات تحصيلى 
را دانشگاه)  يا  و  دبيرستان  راهنمايى،   (ابتدايى، 
 به صورت متوالى يا متناوب در شهر محل مورد 

تقاضا براي استخدام طى كرده باشد.
همسر و فرزندان كارمندان رسمى و پيمانى دولت 
و يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل و يا بازنشسته) 

بازنشستگى آنان  يا  فعلى  كه شهر محل خدمت 
استخدام يكسان  براي  تقاضا  با شهر محل مورد 

باشد.
حداقل  وي،  همسر  يا  و  مادر  پدر،  يا  داوطلب 
بيمه در شهر  پرداخت حق  چهار(4) سال سابقه 
محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشند. 
صرفاً  شده  تعيين  مدت  به  بيمه  حق  پرداخت 
احتساب  قابل  مذكور  موارد  از  يكى  توسط 

است.

براي  شهرستان  و  استان  مبناي   -  1 تبصره 
زمان  در  كشوري  تقسيمات  بودن،  بومى  تعيين 

ثبتنام مى باشد.

شهرداري  كه  صورتى  در   -  2 تبصره 
قرار  استانى  يا  شهرستان  در  استخدام،  متقاضى 
شهرستان  آن  در  داوطلب  شهر  كه  باشد  داشته 
و يا استان واقع باشد، داوطلب به ترتيب مشمول 
مزاياي داوطلبين بومى شهرستان و استان خواهد 

بود.

ج - ثبت نام و مدارك مورد نياز
1 - داوطلبان مى توانند تنها در يك رشته شغلى 
ترتيب  به  استان  يك  مختلف  شهرهاي  در  و 
نمايند  اعالم مى  نام  ثبت  اولويتى كه در هنگام 
مورد  جغرافيايى  محل  گزينه  سه  تا  حداكثر 
استانداري  سايت  طريق  از  و  انتخاب  را  تقاضا 
اينترنتى صورت  به  و  كالنشهر  شهرداري  يا   و 

 ثبت نام كنند.
پنجشنبه  روز   14 ساعت  از  نام  ثبت  شروع   -2
94/2/3 به مدت7 روز از طريق پورتابل اينترنتى 
دفتر امور شهرى وشوراهاى استاندارى به آدرس  

www.sk-shahri.ir مى باشد.
3 - داوطلبان استخدام مى بايست عكس پرسنلى 
4×3 خود را با عرض 150 و ارتفاع 200 پيكسل 
در  بايت  كيلو   200 حداكثر  و   jpg فرمت  با  و 
رايانه اسكن نموده و آن را در قسمت مربوط در 

سايت وارد نمايند.
(بابت  ريال   400.000 مبلغ  به  وجه  واريز   -  4
به حساب  تخصصى)  آزمون  در  نام  ثبت  هزينه 
هميارى  سازمان  نام  به   0108140050001
در  عنوان حق شركت  به  استان  هاى  شهردارى 
آزمون استخدامى داوطلبان استخدام (ايثارگران 
از پرداخت 50 % مبلغ مذكور و فرزندان شاهد از 
واريز وجه مذكور معاف مى باشند) و اطالعات 
فيش واريزي و ساير موارد را در قسمت مربوط 
از  پس  نهايتاً  و  وارد  نام  ثبت  وجه  پرداخت  به 
و  شده  درج  اطالعات  صحت  مجدد  بررسى 
رهگيري  شماره  سايت،  توسط  مراتب  تأييد 
و  آزمون  بعدي  مراحل  پيگيري  براي  را  خود 
دريافت كارت ورود به جلسه اخذ و نزد خويش 

نگهداري نمايند.

توضيح : هزينه برگزارى آزمون عملى متعاقبا 
از پذيرفته شدگان مرحله اول (ازمون تخصصى) 

اخذ خواهد شد.
استخدام  آزمون  جلسه  به  ورود  كارت   -  5
طريق  از   94/3/4 لغايت   94/3/2  روزهاي 

وب سايت ثبت نام به داوطلبان ارائه مى شود.
6 - زمان برگزاري آزمون جمعه 94/3/8  ساعت 
برگزاري  محل  دقيق  آدرس  و  است  صبح   9
آزمون  جلسه  به  ورود  كارت  روي  بر  آزمون 

داوطلبان درج خواهد شد.
سايت  در  اسكن  براى  موردنياز  مدارك   -  7 

ثبت نام به شرح ذيل مى باشد:
* تكميل فرم درخواست شغل 

* تصوير آخرين مدرك تحصيلى 
* تصوير صفحه اول شناسنامه (درصورت داشتن 

توضيحات كليه صفحات) 
* تصوير كارت ملى (پشت و روي كارت) 

* تصوير كارت پايان خدمت وظيفه عمومى يا 
كارت معافيت غيرپزشكى 

* مستندات مربوط به بومى بودن
* مستندات ايثارگري و سوابق پرداخت بيمه در 

شهرداري ها، سازمان هاي وابسته و دهياري ها 
* مستندات مربوط به قهرمانان ورزشى (قهرمان 
دانشجويان  آسيايى،  جهانى،  المپيك،  مسابقات 

جهان و قهرمانى كشور)
براي  يك  پايه  رانندگى  گواهينامه  تصوير   *
داوطلبان رشته شغلى راننده وسايط نقليه سنگين 

در پست آتش نشان راننده سنگين
* تصوير گواهينامه رانندگى پايه دو 

د – مواد آزمون تخصصى
به صورت  آزمون تخصصى در هر رشته شغلى 
چهار گزينه اي و به تعداد 120 سوال شامل 90 
سوال به صورت كاربردي و تخصصى در حوزه 
سنجش  براي  سوال   30 و  مربوط  شغلى  رشته 
با  يادگيري  استعداد  و  دقت  سرعت،  هوش، 

احتساب نمره منفى مى باشد.

ه - اعالم نتايج
در  شركت  براي  شده  پذيرفته  داوطلبان  اسامى 
آزمون عملى در سايت رسمى دفتر امور شهرى 
و شوراهاى استانداري خراسان جنوبى به آدرس 
برگزاري  از  بعد   www.sk-shahri.ir

آزمون اعالم خواهد شد.

و- تذكرات
به  استخدامى  سهميه   (%  5) درصد  پنج   -  1
ايثارگران و خانواده هاي آنان شامل رزمندگان 
در  داوطلبانه  حضور  ماه  شش  حداقل  سابقه  با 
جبهه ها و همسر و فرزندان آنان، آزادگان كمتر 
آنان،  فرزندان  و  همسر  و  اسارت  سال  يك  از 
جانبازان و همسر و فرزندان آنان و خواهران و 
برادران شهدا اختصاص دارد. انتخاب ايثارگران 
در حد سهميه تعيين شده (5 %) به ترتيب امتياز 
كه  شرايط  واجد  ايثارگران  بين  از  شده  كسب 
حد  و  تخصصى  آزمون  در  الزم  نصاب  حد 
باشند  نموده  كسب  را  عملى  آزمون  در  نصاب 
و مراحل آزمون عملى را با موفقيت طى نموده 

باشند، انجام خواهد شد.
درصد  10 حداكثر  تواند  مى  استانداري   -  2 

به  را  ها  شهرداري  استخدامى  نيازهاي   (%  10)
نامه  آيين  دو  ماده  مشمولين  ورزشى  قهرمانان 
تسهيالت تشويقى رتبه اول تا سوم مصوب 1376 

هيئت وزيران (قهرمان مسابقات المپيك، جهانى، 
آسيايى، دانشجويان جهان و قهرمانى كشور) كه 
تأييد وزارت ورزش و جوانان مى رسد، در  به 
آتش نشانى به شرط داشتن شرايط عمومى ورود 
به خدمت و اخذ حد نصاب از آزمون تخصصى 

و آزمون عملى اختصاص دهد.
3 - داوطلبان شاغل در واحدها يا سازمان هاي 
شهرستان  شهر،  در  ها،  شهرداري  نشانى  آتش 
بودن  دارا  به  مشروط  تقاضا،  مورد  استان  و 
يا سازمان هاي  بيمه در واحدها  پرداخت   سابقه 
از  قبل  روز   120 تا  ها  شهرداري  نشانى  آتش 
از  كتبى  و  تخصصى  آزمون  برگزاري  تاريخ 

اولويت استخدام برخوردارند.
كاركنان  فرزندان  شهرداران،  دهياران،   -  4
فوت شده حين خدمت در شهرداري يا سازمان 
افتاده  كار  از  كاركنان  فرزندان  يا  وابسته،  هاي 
كلى دائم حين خدمت در شهرداري يا سازمان 
هاي وابسته، افراد بومى شهر، شهرستان و استان 
استخدام  اولويت  از  استخدام  متقاضى  شهر 
با  تخصصى  آزمون  امتياز   -  5 برخوردارند. 
«ضريب 1» و امتياز آزمون عملى با «ضريب 2» 
محاسبه مى شود. 6 - در صورت مساوي بودن 
به  معرفى  اولويت  داوطلبان،  شده  كسب  امتياز 
بومى  و  قراردادي  شاغلين  با  ترتيب  به  گزينش 

شهرداري، شهرستان و استان مى باشد.
مدت  ظرف  حداكثر  توانند  مى  داوطلبان   -  7
دو هفته پس از اعالم نتايج، اعتراض خود را به 
استانداري براي بررسى و اعالم نظر ارائه نمايند. 
پس از مدت مذكور به اعتراض داوطلبان ترتيب 

اثر داده نخواهد شد.
آزمون  مراحل  از  مرحله  هر  در  چنانچه   -  8
محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطالعات 
فاقد شرايط مندرج  يا  نموده  خالف واقع اعالم 
محروم  بعدي  مراحل  انجام  از  باشد،  آگهى  در 
رعايت  عدم  از  ناشى  مسئوليت  و  شد  خواهد 
دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهى 
عهده  بر  ناقص  صورت  به  مدارك  ارسال  يا  و 
اين صورت خسارت  در  بود.  داوطلب خواهد 
و هزينه تحميل شده برابر مقررات از داوطلب 
اخذ خواهد شد. 9 - به مدارك ارسالى توسط 
دانشجويان و دارندگان مدارك تحصيلى پايين 
شرايط  در  شده  اعالم  تحصيلى  مقاطع  از  تر 
مدارك  همچنين  و  اشاره  مورد  مشاغل  احراز 
استثناي  (به  معادل  و  غيرمرتبط  هاي  رشته  در 
صادره  معادل  تحصيلى  مدارك  دارندگان 
عالى  آموزش  هاي  مؤسسه  و  ها  دانشگاه  از 
سنجش  سازمان  جامع  آزمون  در  كه  كشور 
اند  آموزش كشور شركت نموده و قبول شده 
و گواهى مبنى بر ادامه تحصيل در مقطع باالتر 
اثر داده نخواهد  با ارزش علمى دارند) ترتيب 
مقطع  يك  تحصيلى  مدارك  كه  افرادي  شد. 
باالتر از مقاطع تحصيلى اعالم شده دارند، مى 
عدم  بر  مبنى  تعهدنامه  ارائه  به  مشروط  توانند 
در  باالتر  تحصيلى  مدرك  اعمال  درخواست 

نمايند. آزمون شركت 
آزمون  شدگان  پذيرفته  نهايى  انتخاب   -  10
پس از موفقيت در كليه مراحل آزمون تخصصى، 
آزمون عملى و گزينش صورت خواهد گرفت.


