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معاون فروش و خدمات مشتركان 
شركت توزيع نيروى برق استان؛

240ميليارد ريال طلب 
شركت توزيع نيروى 
برق خراسان جنوبى 

از مشتركان 
صفحه 7

فرار سرمايه ها از بازار در حال ركود
صفحه 7

زمان پرداخت تسهيالت جديد مسكن  

بانك  مديره  هيئت  عضو  اناركي  رحيمي   تسنيم: 
 50 و   60  ،70 تسهيالت  پرداخت  آغاز  از  مسكن 
ميليون توماني خريد مسكن از اول دي ماه امسال 
مشمول  فقط  تسهيالت  اين  گفت:  و  داد  خبر 
صدور  زمان  از  سال   25 كه  مي شود  واحدهايي 

پروانه ساختماني آنها نگذشته باشد .

 قول براي پيگيري  وام 10 ميليوني كارگران

در  كار  وزير  گفت:  كار  اسالمي  شوراي  دبيركل 
جلسه اي قول پيگيري وام 10 ميليون توماني براي 
كارگران را داده  و ما نيز منتظر اقدام آن ها هستيم . 
به گزارش جهان، پورموسي، افزود: دولت بايد مطابق 
وعده هايي كه داده، سازوكار مناسب براي اعطاي اين 

تسهيالت به اين قشر را فراهم كند.   

منابع بانك مركزى فقط به خريد كاالهاى 
ايرانى اختصاص مى يابد

اعتبارى كاالى  مهر: حكيمى مسئول طرح كارت 
اين  منابع  اينكه  بيان  با  مركزى  بانك  در  ايرانى 
اختصاص  ايرانى  كاالهاى  خريد  به  فقط  بانك 
مى يابد، نرخ سود على الحساب اعتبار اين كارت ها 

را 12 درصد اعالم كرد.  

  فرصت مجدد ثبت احوال براي دريافت 
كارت ملي و هوشمند

مهر: سازمان ثبت احوال كشور در خصوص ضرورت و 
فوريت اخذ كارت هوشمند ملي در اطالعيه اي عنوان  
كرد كه افرادي كه به هر دليل موفق به دريافت هيچ 
يك از كارت هاي شناسايي ملي و يا كارت هوشمند 
 ملي نشده اند، ضمن مراجعه به  www.ncr.ir  براي 

ثبت نام و دريافت كارت مذكور اقدام كنند .
 پيش بينى برداشت 580 تن انواع مركبات در طبس                                                                                         صفحه 7

معاوضــه
ششدانگ ملك تجارى با پروانه

 به مساحت 120 مترمربع ، خيابان مطهرى 
(محدوده سه راه اسدى) با آپارتمان يا وياليى 

(بيرجند-  مشهد)
09155611928

آگهى استخدام پيمانى
 شهردارى هاى استان خراسان جنوبى

شرح در صفحه آخر

برادر عزيزم جناب آقاى مهندس ناصرى
انتصاب جناب عالى را به سمت 

فرماندار شهرستان بيرجند
خدمت شما تبريك و تهنيت عرض مى نمايم، اميدوارم در ظل توجهات حضرت ولى عصر (عج) 

موفق و سربلند باشيد.

گازارپور بازار

ديگر بسان تنهايى مان را مهتابى نيست، اينك پايان دلتنگى هايمان 
را نه خنده هايتان كه سكوت پر كرده  و اين بغض را پايانى نيست 
خاطرات خوبى هايتان و مهربانى هايتان براى هميشه در خاطرمان

 به يادگار خواهد ماند. ياد و خاطره عزيزان مان

 حاج سيد محمد حسين پور 
و حاجيه زهره سادات

  حسين پور 
را با ذكر فاتحه و صلوات گرامى مى داريم.

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت خواهر عزيزمان مرحومه مغفوره

 طلعت عدالت پور (كشمشى)
را به اطالع مى رساند: مراسم تشييع وتدفين آن مرحومه امروز دوشنبه 94/9/23 

ساعت 2 الى 3 بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار مى گردد.

خانواده هاى: قربانى ، عدالت پور، عدالت خواه و ساير بستگان

جناب آقاى حاج محمد اكبرى آواز
عضو محترم هيئت مديره

و همكار گرامى سركار خانم اكبرى و خاندان معزز
 با نهايت تاسف و تاثر مصيبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تان تسليت عرض نموده

 از خداوند متعال براى آن مرحوم علو درجات و براى شما و ساير بازماندگان صبر و شكيبايى مسئلت داريم.

شركت سيمان باقران

جناب آقاى مهندس مهدى محزون
با نهايت تاسف و تالم درگذشت پدر گرامى تان

  را حضور جناب عالى و خانواده محترم تسليت عرض نموده، براى آن مرحوم 
علو درجات و براى شما و بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت داريم.

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى

با نهايت احترام و تواضع، ضمن تقدير و تشكر از كليه بزرگوارانى كه در مراسم تشييع و تدفين 
و ترحيم مادر و مادربزرگ عزيزمان 

زنده ياد حاجيه طلعت خزاعى 
«همسر شادروان حاج حسين شريف زاده مود»

 ما را مورد لطف و دلجويى قرار دادند به اطالع مى رساند: آيين بزرگداشت چهلمين روز 
درگذشت آن مرحومه امروز دوشنبه 94/9/23 از ساعت 14/30 الى 15/30 در محل هيئت 
ابوالفضلى (مصلى) برگزار مى گردد، تشريف فرمايى سروران ارجمند موجب امتنان مى باشد.

خانواده هاى: شريف زاده مود ، خزاعى و فاميل وابسته

سپاس بى كران پروردگار مهربان را كه دشوارترين 
روزهاى زندگى مان را مرهون لطف عزيزانى نمود كه 
حضور گرم و صميمانه شان موجب گرديد تا غم هجران 

عزيز از دست رفته مان را شكيباتر تحمل كنيم.
به مناسبت چهلمين روز 

درگذشت پدرى مهربان مرحوم مغفور 

حبيب ا... جلوه 
«بازنشسته آموزش و پرورش» 

الى   2/30 ساعت  از   94/9/23 دوشنبه  امروز 
حسينى  هيئت  محل  در  بعدازظهر   3/30

«خيابان انقالب» به سوگ خواهيم نشست و همچون هميشه مهرورزى خداگونه تان را ارج خواهيم 
نهاد. بدينوسيله از همراهى و همدلى همه عزيزانى كه ما را در اين مسير بزرگوارانه يارى نمودند، 
صميمانه سپاسگزاريم. على الخصوص مديران و كاركنان آموزش و پرورش و كانون بازنشستگان، 
سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى، دانشگاهيان آزاد اسالمى بيرجند ، دفتر 
زيارتى بيرجند تنعيم ، انجمن خيرين مقيم تهران، چاپ و نشر گلرو ، مدير و كاركنان 

هنرستان خليج فارس ضمن آرزوى صحت و سالمت اميدواريم در شادى ها جبران نماييم.

خانواده هاى: جلوه ، قيطاسى

«تقدير و تشكر»
اگر لطف بيكران الهى و همراهى و همدلى فاميل ، دوستان 
عزيز و ياران مهربان، ادارات، ارگان ها، نهادها و سازمان ها 

نبود تحمل اين بار گران بسيار شكننده تر مى نمود
 اكنون به حكم ادب و حق شناسى از همه خوبان و 
سروران گرامى كه در مراسم عزيز سفر كرده مرحومه 

فاطمه صغرى لطفى
شركت نموده و يا با ارسال تاج گل، درج آگهى در جرايد 
 پرده نويسى و تماس تلفنى همدلى و هم آوايى فرمودند

 صميمانه سپاسگزاريم. خاضعانه ترين سپاس ها 
و نيكوترين دعاهاى خود را نثارتان مى كنيم.

خانواده حسين پورخانواده هاى: لطفى ، همتى

الباقى
هو

به يك پزشك عمومى براى همكارى دعوت به همكارى
با خانه اميد بازنشستگان "شيفت صبح"  نيازمنديم. 
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2
دوشنبه* 23 آذر 1394*شماره 3391 

رئيس سازمان حج و زيارت كشور گفت: تا اجرا نشدن حكم ماموران خاطى عربستان، به عمره مفرده حتى فكر هم نمى كنيم. به گزارش عصرايران،
  اوحدى با بيان اينكه هنوز وضعيت حكم دو مامور خاطى و فاسد فرودگاه جده مشخص نشده است، افزود: فعال هيچگونه اعزام عمره مفرده صورت 
نمى گيرد. وى تصريح كرد: فراخوان حج تمتع سال 95 تا دو هفته آينده مصادف با 17 ربيع االول بر اساس تقويم سازمان حج و زيارت اعالم خواهد شد.

عمره مفرده تا اطالع ثانوى تعطيل است

امروز ٢٣ آذر ١٣٩٤ مصادف با

 ٢ ربيع االول ١٤٣٧ و  ١٤ دسامبر ٢٠١٥

به  پهلوي  سفاك  رژيم  مزدوران  تهاجم 
مقدس  مشهد  در  رضا(ع)  امام  بيمارستان 

(١٣٥٧ش).
انتشار پيام «امام خميني» در محكوميت كشتار 
پهلوي  ُعّمال  توسط  كشور  شهرهاي  مردم 

(١٣٥٧ش).
آتش سوزي پست  خانه تهران (١٣٥٤ش)

محدث  و  اديب  مورخ،  اثير»  «ابن  درگذشت 
شافعي (٦٣٠ ق).

شفتي»  «سيدمحمدباقر  بزرگوار  عالم  رحلت 
معروف به «حجت االسالم» (١٢٦٠ق).

ساخت كاغذ در چين (١٠٥م).
كشف انرژي حرارتي زغال سنگ در انگلستان 

(١٨٠٥م).
آموْنْدسن»  «روآْلْد  توسط  جنوب  قطب  كشف 

دريانورد ُنروژي (١٩١١م).
مرگ «جورج واشينگُتن» اولين رئيس جمهور 

امريكا (١٧٩٩م).
بين كره زمين و سياره  اولين تماس  برقراري 

زهره (١٩٦٢م).
اخراج روسيه از جامعه ملل به علت تجاوز به 

فنالند (١٩٣٩م).
اشغال بلندي  هاي جوالن سوريه از سوي رژيم 

صهيونيستي (١٩٨١م).
تأييد توافق نامه صلح بوسني معروف به «صلح 

ِديتون» در امريكا (١٩٩٥م).
مرگ «آْنْدره ساخاروف» فيزيك دان برجسته و 

پدر بمب هسته  اي شوروي (١٩٨٩م). 

تقويم مناسبت هاى  روز

وام 60 ميليوني مسكن گران شد 

تاخير در ابالغ و اجراي وام 60 ميليون توماني مسكن بي حكمت نبود و 
در نتيجه چانه زني هاي بين بانك مسكن و بانك 
مركزي در نهايت با افزايش سود وام جديد از حدود 
16 به 18,5درصد موافقت شد  . به گزارش ايسنا، 
روزهاي آخر مهر امسال شوراي پول و اعتبار رأي 
داد كه مبلغ وام 35 ميليون توماني خريد مسكن 
كه همراه با وام جعاله به 45 ميليون تومان مي رسد تا سقف 60 ميليون 
تومان افزايش يابد. با اين مصوبه ميزان وام خريد و ساخت بر اساس 
موقعيت جغرافيايي در سه سقف 60 ميليون تومان در تهران، 50 ميليون 
تومان در مراكز استان ها و شهرهاي باالي 200 هزار نفر و همچنين 40 

ميليون تومان در ساير مناطق شهري تعيين شد.

مهلت ثبت نام كنكور ارشد تمديد شد 

نام  ثبت  مهلت  گفت:  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  عالى  مشاور 
ناپيوسته سال 1395 تمديد شد.  كارشناسى ارشد 
توكلى در گفتگو با عصرايران، اظهار كرد: به منظور 
از  دسته  آن  براى  الزم  تسهيالت  آوردن  فراهم 
داوطلبانى كه عالقمند به ثبت نام براى شركت در 
آزمون ورودى دوره هاى كارشناسى ارشد ناپيوسته 
سال 1395 و بيست و يكمين المپياد علمى دانشجويى كشورى هستند اما 
براى ثبت نام اقدام نكرده اند؛ مهلت ثبت نام تا ساعت 24 روز چهارشنبه 
25 آذرماه امسال تمديد شد.همچنين آن دسته از داوطلبانى كه نسبت به 
ثبت نام اقدام كرده اند نيز مى توانند در صورت تمايل تا ساعت 24 روز 

چهارشنبه 25 آذرماه نسبت به ويرايش اطالعات خود اقدام كنند.

   ميزان مصرف روزانه بنزين در كشور

عضو كميسيون انرژي مجلس گفت: روزانه 100 ميليون ليتر گازوئيل و بيش 
از 70 ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف مي شود .  
سجادي در گفتگو با تسنيم، با بيان اينكه موقعيت 
كشور به گونه اي است كه مي توان زمينه استفاده 
از انرژي هاي پاك را توسعه داد، خاطرنشان كرد: 
توجه به گسترش انرژي هاي پاك عالوه بر توجيه 
اقتصادي زمينه كاهش و صرفه جويي استفاده از سوخت هاي فسيلي را به 
دنبال دارد  . وي با بيان اينكه براي صرفه جويي در زمينه مصرف بنزين و 
گازوئيل مي توان اقدام به ساخت موتورسيكلت ها و خودروهاي برقي كرد، 
بيان كرد: براي ساخت خودرو و موتورسيكلت برقي بايد وزارت نفت اقدام به 

سرمايه گذاري و خودرو سازان به ساخت وسايل نقليه برقي كمك كنند .

تغيير در فرآيند اجرايي طرح كارت اعتباري خريد كاال كه 
بيش از يك ماه از وعده اجراي آن مي گذرد، انگار به مزاج 
توليدكنندگان داخلي خوش نيامده و گفته مي شود كه برخي 
توليدكنندگان لوازم خانگي قصد دارند از اين طرح انصراف 

دهند.  
اقتصادي  مسئول  سه  امسال  آبان  ايسنا،  در  گزارش  به 
وزير  برنامه ريزي،  و  مديريت  سازمان  رئيس  يعني  دولت 
در  مركزي  بانك  كل  رئيس  و  دارايي  و  اقتصادي  امور 
ركود  از  خروج  براي  دولت  طرح  سه  از  خبري  نشستي 
اين سه طرح  كه  دادند  خبر  اقتصادي  رونق  در  تسريع  يا 
بود.  لوازم خانگي و كاالهاي واسطه اي  مربوط به خودرو، 
پس  بالفاصله  خودرو  خريد  توماني  ميليون   25  تسهيالت 
پايان  به  روز  شش  طي  و  درآمد  اجرا  به  نشست  اين  از 

رسيد، اما در حالي كه گفته مي شد يك هفته پس از اجراي 
كاالي  خريد  اعتباري  كارت هاي  خودرو،  تسهيالت  طرح 
از زمان  از يك ماه  با گذشت بيش  ايراني توزيع مي شود، 
است.   اما  نشده  اجرا  كامل  به طور  اين طرح  اعالم، هنوز 
مهم ترين تغيير اين طرح كه توليدكنندگان را شگفت زده و 
از طرفي نيز معترض كرده، اين است كه بر اساس اعالم 
سود  نرخ  با  خارجي  كاالهاي  خريد  امكان  مركزي  بانك 
كارت  اين  طريق  از  نيز  درصد   21 يعني  مبادله اي  عقود 
دولت  اقدام  اين  توليدكنندگان،  گفته  است . به  شده  فراهم 
با تالش براي خروج از ركود و بهبود وضعيت صنعت ملي 
كشور در تضاد است و در شرايطي كه بانك ها منابع كافي 
براي ارائه به توليدكنندگان ندارند، در نظر گرفتن تسهيالت 

براي فروش كاالهاي خارجي عاقالنه نيست.   

  احتمال انصراف توليدكنندگان لوازم خانگي از طرح كارت اعتباري  

اقساطي  فروش  گفت:  كارشناس  يك 
نه  آن  باالي  اقساط  به  توجه  با  مسكن 
منجر به تحركي در بازار مسكن مي شود و 
نه مي تواند مشكل مسكن دهك هاي پايين 
را حل كند.   عدالت خواه در گفتگو با ايسنا، 
اظهار كرد: پيشنهاد انبوه سازان براي فروش 
اقساطي مسكن كه مورد پذيرش بانك قرار 

پايين  دهك هاي  مسكن  مشكل  گرفته 
محدودي  تعداد  كه  چرا  نمي كند؛  حل  را 
كنند .  وي  استفاده  طرح  اين  از  مي توانند 
خانه ها  اين  مي خواهند  كه  كساني  افزود: 
باشند.  داشته  زيادي  آورده  بايد  بخرند  را 
تسهيالت اين اقساط هم 2 درصد بيشتر از 
تورم ساليانه است و كارمزد بانك هم 5-4 

درصد مي شود و كسي توان پرداخت چنين 
مشكل  مسائل  اين  لذا  ندارد.  را  اقساطي 
بي خانه ها را حل نمي كند و تنها راهكاري 
نقدينگي قفل شده  آزاد شدن  براي  است 
خانه  برنامه  بدون  كه  سازندگان  برخي 
ساخته اند. وى با بيان اين كه هيچ تضميني 
اقساطي  فروش  از  پس  كه  ندارد  وجود 

بخش  وارد  مجددا  آن  نقدينگي  خانه ها 
ساخت و ساز شود، گفت: بسياري از كساني 
كه در زمينه ساخت و ساز فعاليت مي كنند 
با اين بخش بيگانه هستند و تنها به دليل 
سال هاي  در  مسكن  باالي  افزوده  ارزش 
گذشته و افزايش مداوم قيمت مسكن وارد 

اين بخش شده اند  .   

    دهك هاي پايين با فروش اقساطي صاحب خانه نمي شوند  

يادداشت

يادداشت

زباله گردها و بيماري هايي كه در راهند 

* رضوان

فلزي  و  پالستيكي  سطلهاي  شهرداري  وقتي    
جمع آوري زباله را در خيابان هاي شهر جانمايي 
بلند  بدش  بوي  اينكه  تا  بودند؛  راضي  نمود؛ همه 

شد، راه حلش را هم شهرداري پيدا كرد. 
و  گردي  زباله   . شده  پيدا  ديگر  عيب  يك  حاال   
بر  نازيبا  و  آور  چندش  نقشي  و  بيماري   انتقال 
حاشيه ي خيابان هاي عريض و طويل و تميز شهر 

و يك آسيب اجتماعي جديد. 
 اين بار اما شهرداري پاي كار نيامده است. با فشار 
زباله  اما  را شست  زباله  آب مي شود سطل هاي 

گردها را نمي توان متفرق كرد. 
  فقر فرهنگي و اقتصادي باعث شده كه خيلي ها 
فروش،  و  تبديل  قابل  هاي  زباله  آوري  جمع   با 

سطل هاي آشغال را بدنبال روزي!! بگردند. 
به  سر  دهند.  مي  انجام  را  اينكار  هم  خانوادگي   
بدتر  همه  از  و  زباله  انواع  از  پر  و  متعفن  سطلي 
تا  برند  مي  فرو  شيشه  و  تيغ  و  سرنگ   گاهي 
شكم شان را سير كنند و يا سهم شان را از زندگي 

و دنيا  بگيرند.
در  دم  را  ها  زباله  شب   9 ساعت  همان  كاش    
زباله  آورديم و گاهي هم دنبال ماشين حمل  مي 

مي دويديم....
توسعه  براي  آشغال  سطل  حد  در  حتي  ما   
واقعي  دنياي  اين  نداريم.  فرهنگي  بسترسازي 
لمس.  قابل  و  مشاهده  قابل  مشكالت  با  ماست. 
مشكالت  مديريت  ادعاي  توانيم  مي  كجا  آنوقت 

فضاي مجازي را داشته باشيم. 
 از شانس زباله گردها هيچ قانون و بخشنامه اي 
مثل متكديان وجود ندارد كه مرجع يا نهادي ملزم 
به جمع آوري يا برخورد با آنان باشد. حاال به كي 

مربوط مي شود؟.
انواع  حامل  متاسفانه  همشهريان  اين  چون  اوال   
ميكروب ها و ويروس هاي بيماري هاي واگيردار 
و  عمومي  مجامع  در  مختلف  انحاء  به  و  هستند 
به  پس  ارتباطند،  در  ما  با  ها  فروشگاه  و  مدارس 

همه ي مردم مربوط مي شود. 
 بيماري هاي مورد بحث سرماخوردگي و سرخك 
نيستند حرف از هپاتيت و ايدز است و بنابراين به 

دانشگاه علوم پزشكي هم مربوط مي شود. 
است  داخل سطل هاي شهرداري   چون سرشان 

پس حتما به شهرداري هم مربوط است. 
ارتباط دارد، به كميته ي  انتظامي هم   به نيروي 
به  است.  مربوط  هم  بسيج  و  بهزيستي  و  امداد 
دادگستري هم بي ارتباط نيست. اگر خداي ناكرده 
آنان برخورد كند و فاجعه اي  با  ناغافل خودرويي 
شوند  مي  مدعي  هم  ها  روزنامه  آنوقت  بيافريند؛ 
هم  ملي  ي  رسانه  جمله  از  و  ها  رسانه  به  پس 

ارتباط پيدا مي كند. (ادامه در ستون مقابل)

معاونت  به   بيشتر  همه  از  و  مقابل)  ستون  از  (ادامه   
اجتماعي استانداري مربوط مي شود.

انتقال آب و اتصال راه آهن   اين كه ديگر بحث 
نيست، كنترل و مهار آن هم اعتراض هيچ اتحاديه 
و صنفي را برنمي انگيزد. پاي دشمنان مان هم كه 

در ميان نيست. 
 حلش كنيد، دير مي شود...

فراخوان مناقصه  (يك مرحله اى)
موضوع مناقصه: تكميل ساختمان آموزشكده كشاورزى سرايان

نام دستگاه مناقصه گذار: دانشگاه بيرجند
 برآورد اوليه: 29/976/949/791 (بيست و نه ميليارد و نهصد و هفتاد و شش ميليون و نهصد و چهل 

و نه هزار و هفتصد و نود و يك) ريال
مدت اجراى كار: 12 (دوازده) ماه شمسى

محل تامين اعتبار: اعتبارات عمرانى
شرايط شركت در مناقصه: شركت هاى تشخيص صالحيت شده و داراى حداقل رتبه 4 (چهار) 
ابنيه از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور داراى ظرفيت آزاد مطابق رتبه و رشته تشخيص صالحيت 

شده
مهلت دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 94/9/22 تا 94/9/26 از ساعت 8 صبح الى 13

بلوار مدرس- مدرس 28- پالك 44- دفتر  محل دريافت اسناد مناقصه: شهرستان بيرجند- 
مهندسين مشاور پرديس محاسب 

مدارك مورد نياز براى دريافت اسناد مناقصه:
الف- ارائه معرفى نامه معتبر كتبى از شركت براى دريافت اسناد مناقصه به همراه مهر شركت

ب- پرداخت هزينه تهيه اسناد مناقصه كه به عهده شركت كنندگان در مناقصه مى باشد.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 1/500/000/000 (يك ميليارد و پانصد ميليون) ريال

 مهلت تحويل پيشنهادات: آخرين مهلت تحويل پيشنهادات شنبه 94/10/12 تا ساعت 10 صبح 
مى باشد. محل تحويل پيشنهادات: شهرستان بيرجند- دانشگاه بيرجند- پرديس شوكت آباد  

سازمان مركزى دانشگاه-  دبيرخانه دانشگاه بيرجند
زمان گشايش پاكت پيشنهادات: شنبه 94/10/12 ساعت 12:30 ظهر

 محل گشايش پاكت پيشنهادات: شهرستان بيرجند – دانشگاه بيرجند- پرديس شوكت آباد
سازمان مركزى دانشگاه- اتاق جلسات معاونت ادارى و مالى دانشگاه بيرجند

ساير موارد 
زمان اعتبار پيشنهاد مناقصه گران سه ماه مى باشد. هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
به پيشنهادهاى فاقد مهر و امضا مشروط، مخدوش و پيشنهاداتى كه بعد از انقضاى مدت مقرر اين آگهى 
واصل شده مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد. كميسيون در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است 

و مبلغ پرداختى بابت خريد اسناد قابل استرداد نمى باشد.
 اطالعات فوق در پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir  نيز موجود مى باشد.

معاونت ادارى و مالى دانشگاه بيرجند

آگهى تغييرات شركت تعاونى مسكن كانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبى

 به شماره ثبت 2583 و شناسه ملى 10360042848 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 94/6/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1- آقاى على فرامرزى به شماره ملى 0650128826 به عنوان بازرس اصلى و آقاى حسين برفى به شماره ملى 0652440053 به 
عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 2- ترازنامه و صورت هاى مالى سال 1393مورد تصويب قرار گرفت. 
با ثبت اين مستند تصميمات تصويب ترازنامه و صورت هاى مالى، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك 

شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى- مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

www. iranwash. ir قاليشويي و مبل شويي ايـران

   2- 20 43 42 32    66 66 44 32     صاِف صاف      لوِل لول      تخِت تخت
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

فروشگاه مروج 
بين معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

فرصت را از دست ندهيد  (فقط 100 روز)
فروش آب شيرين كن /  اقساط 10 ماهه بدون افزايش قيمت
6 مرحله اى/ 7 مرحله اى
تعميرات تخصصى با گارانتى و فيلتر رايگان

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

داربست مهـدى  نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     32319263-09151642377 - وسيله كار

توجه        توجه
فروشگاه كودك  امير 
پوشاك زمستانه خود را با 20 درصد 

تخفيف عرضه  مى نمايد
سجادشهر، امامت 2      32412973

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

خدمات بيل مكانيكى

زنجيــرى و پيكــور 
معدنى- حفارى- ترانشه زنى

قنات و غيره 
09151613389 - بنى اسدى



پيام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

متأسفم براى مسئوالن كميته مناسب سازى معلوالن 
... بيرجند يك  در دانشگاه  بيرجند كه  شهرستان 
دانشجوى معلول سه طبقه بايد از پله باال برود!
915…514

به يك هفته است سر سه  نزديك  يك وانت 
پارك  خيابان  وسط  مهرشهر  دى  نهم  راهى 
نداره...  فاصله  راهى  سه  با  بيشتر  متر  ده   .... شده 
حتمًا بايد يك تصادف بشه كه بيان جمعش كنن. دو 
بار به 110 زنگ زدم گفتن پيگيرى ميكنن! شب ها 

بلوار روشنايى نداره.
915…226

بزرگ  شهر  دومين  قاين  چرا  فرماندار  آقاى 
نعمت  از  بنزين  پمپ  سه  داشتن  با  استان 

بنزين سوپر محروم است؟
930…680
از استاندار خواهش مى كنيم كه تكليف زمين هاى 
باغ حيران حاشيه فلكه تمناى باران را مشخص نماييد 

و دل مالكين را با اين كار روشن نماييد.
936…984
با يك  من چند روز قبل در چهار راه نيروى هوايى 
افسر  و  درآوردند  مقصر  را  من  كردم  تصادف   206
ماشين  باالى  سرعت  فرمودند  رانندگى  و  راهنمايى 
پس  نيست  قانون  مالك  چهارراه  داخل  در   206
مىشود در چهار راه200 كيلومتر سرعت داشته باشى 

جناب افسر حساب ما باشد سر پل صراط!
915…556
ميليون   10 بابت  ميزان  مؤسسه  رفتم  امروز   سالم. 
پس اندازم دو ميليون و دويست هزار تومان كسر كردند. 

آفرين به دولت تدبير و اميد با اين عدالت و ...
15…979

2 هزار و 700 تن پسته در خراسان جنوبى فرآورى و صادر شد

دوشنبه * 23 آذر 1394 * شماره 3391
3 تسنيم- مدير صنايع سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى گفت: امسال 2 هزار و 750 تن پسته به ارزش 41 ميليارد و 250 ميليون تومان در استان 

فرآورى و صادر شد. مودى اظهار كرد: 16 هزار و 300 هكتار از باغ هاى خراسان جنوبى زير كشت پسته است. وى با بيان اينكه ساالنه نزديك به 
13 هزار تن از محصول پسته برداشت و در واحدهاى فرآورى پوست گيرى و بسته بندى مى شود، افزود: خراسان جنوبى مقام ششم را در سطح زير 

كشت پسته در كشور دارد. به گفته وى پسته استان بيشتر به كشورهاى آسياى ميانه، اروپا و مقدار كمى به كشور افغانستان صادر مى شود.

از ميان نامه هاى رسيده

آقاى مدير ... اجازه! ... من سرما مى خورم...

ديروز تصميم گرفتم پسر كالس اوليم را خودم به مدرسه 
ببرم تا از نزديك شاهد معضلى كه همسرم هر روز از آن 
گله دارد باشم. به همراه پسرم قدم زنان عازم مدرسه شديم 
 روز سردى بود و باد سرد و خشكى صورت را مى آزرد
 ساعت 7:15 دقيقه بود كه به مدرسه رسيديم بچه ها 
وسط حياط مدرسه در صف هايى نسبتاً منظم ايستاده 
بودند و انتظار شروع «مراسم صبحگاه» را مى كشيدند 
از حركات و اين پا آن پا كردنشان كامًال معلوم بود كه 
سردشان شده باالخره مراسم با تالوت قرآن شروع شد 
بعد از قرآن يك پيام قرآنى و بعد از آن نوبت به سخنرانى 
مدير رسيد مدير محترم بعد از سالم و احوالپرسى شروع 
ايام  درباره  آن  از  بعد  از جنگ كرد،  بيان خاطراتى  به 
عزادارى محرم و صفر و فلسفه آن سخن گفت و در 
ادامه به ذكر نكاتى درباره درس و مدرسه پرداخت در 
آخر نوبت رسيد به خواندن سالم به امام حسين كه همه 
رو به قبله مى ايستادند و سالم به امام حسين را براى 
چند مرتبه مى خواندند. سرما تا مغز استخوانم نفوذ كرده 
بود و بى اختيار مى لرزيدم. ساعت 7:40 و اين ماجراى 
هر روز اين دبستان و بسيارى از مدارس سطح شهر و 
حتى كشور است. حال اين سؤال مطرح است كه آيا 
برگزارى مراسم صبحگاه با اين مدت زمان زياد ضرورى 
است؟ با توجه به قرار گرفتن دو سوم سال تحصيلى 
در فصول سرد سال برگزارى مراسم صبحگاه در سالن 
مدرسه ايرادى دارد؟ آيا سخنرانى هر روزه و به مدت 
و  اول  مقاطع  درك  از  خارج  موضوعاتى  با  و  طوالنى 
 دوم ضرورتى دارد؟ آيا آموزش و پرورش هزينه درمان 
سرماخوردگى هاى پياپى دانش آموزان به دليل همين 

مراسم و ايستادن طوالنى در سرما را تقبل مى نمايد؟

رونق  براى  از حمايت سرمايه گذارى  در حالى مسئوالن 
بازار  روز  رو  حال  به  بى توجهى  كه  مى گويند  اقتصادى 
و  نشدن  حمايت  دليل  به  كسبه  تا  شده  موجب  بيرجند 
اجاره هاى باال بار سفر به ديگر استان ها ببندند. ترافيك 
سنگين خيابان جمهورى بيرجند را پشت سر مى گذارم و 
قدم هايم را براى رسيدن به بازار «مركزى» شهر استوار 
مى كنم. حجره هاى زيادى از انواع كاالها اعم از لباس، 
طال و لوازم  آرايشى مانند دانه هاى ياقوتى كنار هم چيده 
شده اند و در مقابل هزاران چشم كه در رفت وآمد هستند، 
يا  نيز  برخى  و  بسته  برخى حجره ها  هنرنمايى مى كنند. 
اينجا  هستند.  گفتگو  حال  در  مشتريان  از  نفر  دو  يكى 
بيرجند است. عده اى مى روند و عده اى  بازار «مركزى» 
نيز برمى گردند. پيرمردى سياه چهره درحالى كه به ديوار 
ورودى بازار تكيه داده است، به رفت وآمد مردم مى نگرد.

قدمت 60 ساله بازار بيرجند

به سراغش مى روم و از قدمت بازار مى پرسم. كاله سبز 
رنگش را بر روى سر جا به جا مى كند و به خبرنگار مهر 
مى گويد: اين بازار، قدمتى 60 ساله دارد كه در طول زمان 
با  مختارى  رضا  است.  كرده  چشمگيرى  هاى  پيشرفت 
عصايش به سقف پوشيده بازار اشاره مى كند و مى افزايد: 
بازار  به  و  نبوده  پوشيده  بازار  سقف  پيش  سال   60 در 
«كاله ماالن» مشهور بود. وى با بيان اينكه مردم در هر 
قسمت از بازار به شغلى مشغول بودند، بيان مى كند: نام 
هاى «كفش دوزان»، «بازار َملِك» و «كارگاه گلشن» از 
نام هاى بازار در هر قسمت از آن بود. مختارى با نفس 
عميقى، مى افزايد: اصالت اين شغل ها از بين رفته است و 

مردم به شغل هاى جديدى روى آورده اند.

وضع نامطلوب اقتصادى 
موجب تخليه حجره ها در بازار بيرجند

مسيرم را به داخل بازار هدايت مى كنم. حجره هاى خالى 
از كاال به چشم مى خورد. به بهانه خريد پارچه به داخل 
و  كرده  معرفى  را  خود  مى روم.  پارچه فروشى  حجره اى 

علت خالى بودن برخى مغازه ها را جويا مى شوم.
وى خود را على اكبر خانى نژاد معرفى مى كند و در پاسخ 
اقتصادى،  نامطلوب  شرايط  مى گويد:  مهر،  خبرنگار  به 
برخى بازاريان را وادار به تخليه و تعطيلى مغازه ها كرده 
است. خانى نژاد با بيان اينكه طى دو ماه گذشته، چهار 
مغازه به دليل اجاره هاى باال تعطيل شده است، مى افزايد: 

با افزايش تورم، تعطيلى مغازه ها نيز ادامه دارد.
نبود  را  پارچه فروشى  شغل  در  ماندگارى اش  علت  وى 
شغل مناسب در بيرجند مى داند و مى گويد: 15 سال است 
كه در اين مغازه فعاليت مى كنم و از دو سال گذشته شاهد 

وضع نامطلوب بازار هستم.

مغازه هاى خالى از مشترى
مردم بيشتر نظاره گر قيمت ها هستند

در ال به الى افراد حاضر در بازار كه گويى مانند رهگذرانى 
از مقابل مغازه ها عبور مى كنند به سمت انتهاى بازار قدم 
برمى دارم. نگاهم به مردى گيسو سپيدى برخورد مى كند 
كنار  را  ويترين  پشت  هاى  زيادى ساعت  ظرافت  با  كه 

هم قرار مى دهد.
وارد مغازه مى شوم گويى منتظر كسى است و با چهره اى 
درآمد  و  بازار  از وضعيت  استقبال مى كند.  از من  گشاده 

بازاريان مى پرسم.

مى گويد:  بيرجندى،  مغازه دار  اين  محمدى  محمدحسين 
 13 تورم  كه  است  شده  روبرو  ركود  با  به قدرى  اقتصاد 
درصدى به بازار رسيده و نارضايتى مشترى و فروشنده ها 
ركود  با  اينكه  بر  تأكيد  با  وى  است.  آورده  دنبال  به  را 
باشد،  منفى  بايد  تورم  نرخ  بازار،  بر  حاكم  اقتصادى 
ساعت ها  مغازه ها  كه  است  شده  باعث  گرانى  مى افزايد: 
از حضور مشترى خالى باشد. محمدى با اشاره به جمعيت 
در حال رفت وآمد حاضر در بازار، ادامه مى دهد: اكثر اين 
مردم كااليى نمى خرند و شايد فقط افزايش قيمت هاى 

كاالهاى موجود را رصد مى كنند.

كار و كاسبى در بازار بيرجند 
شرايط مطلوبى ندارد

پيرمرد  گويى  و  مى رسد  گوش  به  مغرب  اذان  بانگ 
ساعت فروش قصد عزيمت به مسجد بازار را دارد. از وى 
خداحافظى كرده و دوباره همپاى صدها شهروند ديگر به 
تماشاى حجره ها و گاهًا گفتگوى بين مشترى و خريدار 

بر سر تخفيف قيمت مى پردازم.
به  مرا  گوناگون  هاى  مدل  با  كفش هايى  زيباى  نماى 
آرامش  و  مى كشاند. سكوت  كفش فروشى  حجره  سمت 
خودنمايى  به  است.  حاكم  آن  فضاى  بر  زائدالوصفى 
در  را  افكارم  فروشنده  صداى  كه  مى نگرم  كفش ها 

خود  وى  مى كنم.  بيان  را  حضورم  علت  مى شكند.  هم 
صحبت هايش،  در  و  كرده  معرفى  هاشمى  مهدى  را 
مى گويد: كار و كاسبى در بازار بيرجند وضع مطلوبى ندارد 
و فروشنده ها را وادار به كنار كشيدن از بازار مى كند. وى 
اجاره باالى حجره ها را از ديگر مشكالت بازاريان عنوان 
كرده و مى گويد: اجاره اين حجره تقريبًا دو ميليون تومان 
در ماه است و اين در حالى است كه درآمد ماهانه يك 

ميليون تومان است.
هاشمى با بيان اينكه از شروع ساعت كاريم در هفت صبح 
تا االن كه شب شده است، حتى يك خريدار نداشته ام، 

مى افزايد: گرانى ها زياد شده و در عوض در جيب مردم 
پولى نيست كه بتوانند كاالى موردعالقه خود را بخرند.

و  مى كشد  جان سوزى  نفس  بيرجندى  فروشنده  اين 
مى گويد: سه سال پيش اوضاع اقتصادى بازار خوب بود 
هاى  ماليات  و  كرايه  بايد  سرمايه گذارى  براى  االن  اما 

هنگفتى را بپردازم.

مهاجرت  باال  اجاره   و  پايين  درآمد 
بازاريان بيرجندى را رقم زده است

وارد حجره اى ديگر از بازار بيرجند مى شوم. فروشنده جوان 
بيست ساله اى به نظر رسيده و بنا به گفته خودش حامد 
جمالى نام دارد. علت مهاجرت بازاريان به ساير استان ها 

را  غيرمنتظره اى  سؤال  گويى  كه  وى  مى شوم.  جويا  را 
اجاره   درآمد،  نزولى  سير  مى گويد:  تبسم،  با  پرسيده ام، 
باال و كمبود مشترى در بيرجند باعث مهاجرت بازاريان 

بيرجندى به ساير شهرها شده است. 
جمالى با بيان اينكه كمبود وجه نقد در بين مردم، تمايل 
به خريد را پايين آورده است، بيان مى كند: ماندن در اين 

شرايط بازار به معناى واقعى كلمه، درجا زدن است.
را  بانكى  اقساط  دفتر  درحالى كه  بيرجندى  فروشنده 
كرده  سرمايه گذارى  طرفى  از  مى افزايد:  مى زند،  ورق 
به اينكه  دليل  به  ديگر  طرف  از  و  مى خريم  كاال   و 

خريد  هاى  چك  تا  مى گيريم  وام  نمى رسد،  فروش 
كاالها را وصول كنيم.

شهرهاى بزرگ تسهيالت بيشترى 
در اختيار سرمايه گذار قرار مى دهند

سؤاالت  به  پاسخ  در  استان  مركز  اصناف  اتاق  رئيس 
گفت:  بيرجندى،  بازاريان  مشكالت  درباره  مهر  خبرنگار 
از سرمايه گذارى حمايتى نمى شود و  در خراسان جنوبى 

ماليات هاى سنگينى بر دوش اصناف است.
در  مغازه ها  تعطيلى  به  اشاره  با  يزدان شناس  مرتضى 
از  خيلى  مشكالت  اين  باوجود  كرد:  بيان  بيرجند،  بازار 
حجره ها تعطيل شده و عده اى هم براى كسب  وكار بهتر 
روى  تهران  و  مشهد  كرمان،  مانند  بزرگى  به شهرهاى 
تسهيالت  بزرگ  شهرهاى  اينكه  بيان  با  وى  آورده اند. 
اظهار  مى دهند،  قرار  سرمايه گذار  اختيار  در  بيشترى 
براى  استان ها  ديگر  سمت  به  بازاريان  مهاجرت  كرد: 
رشد اقتصادى خراسان جنوبى نقطه منفى است كه بايد 

چاره انديشى شود.
خدماتى  بهاى  و  عوارض  همچنين  افزود:  يزدان شناس 
كه از بنگاه هاى اقتصادى گرفته مى شود به نسبت ساير 

استان ها باال است.

 دستگاه ها قانون را به نفع سرمايه گذار 
تقويت كنند نه به نفع خودشان!

حل  راه  به  اشاره  با  استان  مركز  اصناف  اتاق  رئيس 
مشكالت بازار بيرجند، اظهار كرد: بايد سرمايه گذاران را 
براى ماندگارى در بيرجند و استان تقويت كرده و شرايطى 

فراهم كنيم تا به راحتى به كار خود ادامه دهند.
دستگاه هاى  عالى رتبه  مسئوالن  بايد  كرد:  تأكيد  وى 
استان با همكارى يكديگر و با اراده اى قوى، قانون را به 

نفع سرمايه گذار تقويت كنند نه به نفع خودشان!
عوامل  از  را  نظارتى  دستگاه هاى  برخورد  يزدان شناس 
افزود:  و  دانست  بيرجندى  بازاريان  ماندگارى  در  مؤثر 
مشوقى  يا  و  مهاجرت  براى  عاملى  مى تواند  برخوردها 

براى ماندگارى باشد كه بايد به آن توجه شود.
به همه  به سرمايه گذار، كمك  اينكه كمك  بيان  با  وى 
مردم است، تصريح كرد: يكى از آيتم هاى امنيت در هر 
منطقه نرخ رشد اقتصادى در آن منطقه است و مى تواند 

عامل ثبات و آرامش زندگى در آنجا را فراهم كند.
ركود در بازار خراسان جنوبى سرمايه هاى نيروى انسانى 
استان را به سمت استان هايى مانند سيستان و بلوچستان، 
از  كرمان و خراسان رضوى سوق مى دهد و جلوگيرى 
ادامه اين روند حمايت بيشتر مسئوالن را طلب مى كند.
منبع: سايت مهر

با كسادى كسب  و كار در بازار بيرجند رقم خورد

 مهاجرت بازاريان

هركس كار نيك و خوبى انجام دهد بهتر از آن را پاداش مى گيرد.  (سوره نمل آيه 89)

مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند
(يعنى پيوند نياز محرومين به توانمندى و تخصص مردم)

 واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى
  در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب العالج - از كار افتاده - بى سرپرست و ... 

160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه اعم از كاالهاى نو و بال استفاده 
مازاد- فطريه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذايى - پوشاك -كمك جهيزيه - انجام مراسم عقيقه به روش هاى 

شرعى و ارائه هر گونه خدمات و تخفيفات شما به نيازمندان مى باشد.

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و مذهبى  ، فعاالن بخش پزشكى و درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه  فعاالن بخش 

خصوصى و اصناف  ، مراكز كاريابى و ... دعوت مى شود ما را در اين كار خداپسندانه  همراهى نمايند. 

آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)  
داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه (ع)   - 32313472 - 09151631855 طاهرى  

 شماره كارت مركز خيريه جواداالئمه: 6037991899549160
شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                

                       مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند

تنها كارخانه صنعتى استاندارد با كوره تونلى در شرق كشور
توليد كننده انواع آجر تيغه 10 و  15 و آجرنما داراى استاندارد

آدرس كارخانه: 
شهرك صنعتى بيرجند - فاز 3 – مبتكران 4
دفتر فروش كارخانه : 8- 32255367
دفتر فروش بيرجند: خيابان فردوسى - نبش فردوسى 1- مقابل بوستان سرو - پالك 56
تلفن: 32437446   همراه مدير فروش: 09153635254

صنايع سفال نيلوى شرق    «با مديريت جديد»

ثبت نام كربال - هوايى
 اعزام از بيرجند 94/10/26              دفتر زيارتى مشكوه

32475475 - 32224113 
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به گزارش سينماخبر، مسعود ده نمکي کارگردان کشورمان تصويري
 از دخترش در کنار خودش را در صفحه شخصي اينستاگرامش منتشر کرد.
تصوير مربوط به مردادماه سال ١٣٨٥ است.

مسعود ده  نمكى و دخترش در كنار اكبر عبدى 

4
سينمايى

استاد احمدى بيرجندى 
معلم بزرگ ارزشها

جاذبه  گردشگرى

واکنش حسن فتحي به انتقاد 
کرماني ها از «شهرزاد»

به گزارش سينماپرس، کارگردان اين سريال، ضمن 
اظهار تاسف از سوءتفاهم پيش آمده در رابطه با شهر 
کرمان در يکي از قسمتهاي اين سريال اظهار کرد: 
جايگاه فرهنگي و اقتصادي رفيع مردم هنرپرور کرمان 
در تاريخ ايران بر کسي پوشيده نيست و مايه مباهات 
است.او با توجه به قسمت هاي بعدي سريال شهرزاد، 
يازدهم  از قسمت  بخشي  در  داد:  توضيح  اين چنين 
سريال نه تنها معلوم مي شود که خانواده شيرين که در 
واقع -شخصيت منفي و افاده اي قصه است- کرماني 
نيستند بلکه مردم نجيب و نازنين کرمان مورد ستايش 

قرارمي گيرند.

سريال  هشتم  قسمت  انتشار  از  پس  پيش  چندي 
ديالوگ  به  نسبت  کرماني  هموطنان  برخي  شهرزاد، 
شخصيت شيرين در اين مجموعه انتقاد کردند.گفتني 
است قسمت نهم سريال شهرزاد، دوشنبه اين هفته 

٢٣آذرماه منتشر و در سراسر کشور توزيع مي شود.

«جواني» بهترين فيلم آکادمي
 فيلم اروپا در سال ۲۰۱۵ شد

«جواني»  ورايتي،  از  نقل  به  سينماخبر،   گزارش  به 
ايتاليايي نه تنها به  پائولو سورنتينو کارگردان  ساخته 
عنوان بهترين فيلم بيست و هشتمين دوره جوايز فيلم 
اروپايي انتخاب شد، بلکه جايزه بهترين کارگرداني را 
مايکل  براي  را  بازيگري  بهترين  و  سازنده اش  براي 

کين دريافت کرد.
کن  فيلم  جشنواره  در  بار  نخستين  که  درام  اين 
آهنگساز  يک  بر شخصيت  درآمد  نمايش  به  امسال 
است  استوار  کين  مايکل  بازي  با  بازنشسته  ارکستر 
آسايشگاه  يک  در  و  روست  روبه  سالخوردگي  با  که 
هاروي  بازي  با  قديمي اش  دوست  با  سوييس  در 
کيتل زندگي مي کند. اين دومين جايزه بزرگي است 
مي کند  دريافت  اروپايي  فيلم  جوايز  از  سورنتينو  که 
و او يک بار ديگر براي درام «زيبايي بزرگ» جوايز 
را در سال ۲۰۱۳ جارو کرده بود و پنج جايزه اصلي 
بهترين  و  کارگرداني  بهترين  فيلم،  بهترين  جمله  از 
بازيگر را دريافت کرده بود.مايل کين که براي دريافت 
 ۵۰ طول  در  گفت:  بود  رفته  روي صحنه  جايزه اش 
سال بازيگري ام هرگز جايزه اي از اروپا دريافت نکردم 

و امشب دو جايزه گرفتم.

احمد احمدي بيرجندي حقي بزرگ بر فرهنگ 
خراسان، بلکه ايران خاصه بيرجند و خراسان 
جنوبي دارد. خاطرات را در بايگاني حافظه مرور 
مي کنم، باز مي گردم به ٦٥ سال قبل يعني 
١٣٢٨ که دبيرستان شوکتي پسرلنه آن زمان 
اجاره اي متعلق  به خوانين در  از يک منزل 
حاشيه شهدا ميدان شهدا، به ساختمان نوساز 

دولتي منتقل شد.
براي  که  احمدي  احمد  آقاي  سال  همان  در 
ادامه تحصيل به تهران رفته بود، با اخذ مدرک 
دانشسرايعالي،  از  فرانسه  ادبيات  ليسانس 
پيوست  دبيران  جمع  به  و  نموده  مراجعت 
خوشرفتار، خوش تيپ و رفتار جذاب در يک 
کالم صفاتي بود که بايسته يک معلم است و 
همين خصوصيات بود که در دلها جا گرفته و 
شاگردانش را چون فرزند دوست مي داشت و 
آنان هم او را مانند پدري مي نگريستند، درس 

و کالسش پر بهره بود.

احمد احمدي معلمي دلسوز، سختکوش 
و دانشمندي خوش فکر بود

سختکوش،  مولفي  دلسوز،  معلمي  احمدي 
پژوهشگري دانشمند و نويسنده اي خوش فکر 
و توانا بود. اما در همه ي اين صفات برجسته تر  

و به ياد ماندني تر اخالق او بود. 
ياد  گراميداشت  ضمن  نوشتار  اين  انگيزه  اما 
خاطره  چند  ذکر  وفاتش،  سالروز  در  استاد، 
آمد  حيفم  و  نشده  منتشر  جايي  در  که  است 
 باز گو نشود. به اميد آنکه ارزش يکبار خواندن 

را داشته باشد. 
دوره   يک  در  دانشجو  يا  آموز  دانش  هر  اگر 

استادي  يا  معلم  حضور  از  تحصيلي  خاص 
مستفيض مي شوند، بخت اين جانب بلند بود 
که در سه مقطع از حضور استاد احمدي فيض 

برده ام. 
در سال ١٣٦٧ دوره کارشناسي ارشد که از ١٢ 
نفر دانشجو تنها من فرانسه مي خواندم که از 
طرف گروه زبان دانشگاه ادبيات براي گذراندن 
٤ واحد متون فلسفي اسالمي به زبان فرانسه 
ايشان  که  بود  زماني  شدم،  معرفي  استاد  به 
را  شاد  گوهر  جامع  هاي  کتابخانه  مسئوليت 
به عهده داشت و با اينحال لطف قبول زحمت 
کارشان،  دفتر  در  روز  اي يک  هفته  و  نموده 
هر  از  کردم.  مي  فيض  کسب  و  شده  حاضر 
يک از اين سه مقطع خاطرات آموزنده و جالبي 
دارم که فعال صرف نظر و تنها از مهمترين آنها 

تقديم ارباب فضيلت و بصيرت مي شود. 

دفاع از ارشهاي اسالمي
 به بهترين شيوه 

سال ٣١ يا ٣٢ بود که يک دبير اهل يزد که 
ظاهرا زردشتي مذهب بود بنام «گيو آهورائيان» 
دبيرستانها  در  بود،  شده  استخدام  بيرجند  در 
ادبيات فارسي و در دانشسرا به ما روانشناسي 
درس مي داد، اين فرد که به يکي از اعضاي 
محفل بهائيان بيرجند معرفي شده بود و مدتها 
بنام  بهائي  همين  منزل  در  خيرآباد  محله  در 
ا... رضواني سکونت داشت، تحت  دکتر عزيز 
تاثير تبليغات اين فرقه ضاله در کالسهاي درس 
مي  مطرح  زياد  انحرافي  و  نامربوط  بحثهاي 
کرد يک روز حين درس روانشناسي به بحث 
حقوق زن و مرد وارد شد و شديدا احکام اسالم 

را زير سوال برد و تبعيض آميز دانست، بعضي 
دانش آموزان بي تفاوت و تاثير ناپذير بودند و 
چند نفري هم که حساس و ناراحت بوديم توان 
دفاع نداشتيم روز بعد با استاد احمدي ادبيات 
فارسي داشتيم ، موضوع گاليه مندانه به ايشان 
منتقل شد استاد تقريبا تمام ساعت را به استناد 
آيات و روايات و دالئل علمي و فيزيولوژيکي به 
رد شهادت پرداخت و حقيقت را روشن کرد که 

حتي بي تفاوتها هم تحت تاثير قرار گرفتند.
خاطره ديگري که به جهاتي از ساير خاطرات 
مهمتر و تاييدي است بر ضعف باورهاي ديني 
بعضي از فارغ التحصيالن دانشسراي عالي آن 
روزگار از اين قرار است که در يکي از روزهاي 
دوم  کالس  در   ١٣٣٢ سال  زمستان  سرد 
دانشسراي مقدماتي که جنب ژاندارمري در باغ  
با  بود و  از خوانين واقع  اجاره اي يکي  منزل 
بخاريهاي کنده اي گرم و در اندک مدت سرد  
مي شد در س طبيعي داشتيم (شامل زيست 
شناسي جانوري و گياهي و زمين شناسي) دبير 
مربوطه که انصافا مردي با سوا د و خوش بيان و 
دلسوز و به معني واقعي معلم بود وارد کالس شد 
و پس از اداي احترامات معمولي پشت تريبون 
مخصوص قرار گرفت و به جاي اينکه حسب 
معمول سواالتي از دانش آموزان داشت باشد و 
بعد درس بدهد – بجاي استفاده از وسائل مدرن 
امروزي گچ و تخته سياه و کشيدن شکل هاي 
زيست شناسي يا گياه شناسي و بعضا استفاده از 
امکانات ناقص آزمايشگاه سنگوارها ها ، فسيل 
ها و حيوانات تاکسي درمي شده و يا در ظروف 
شيشه اي داخل الکل نگهداري شده و گاهي 
تشريح قورباغه يا کبوتر و دل و قلوه گوسفند 
را  بحثي  آوردند –  مي  داوطلبانه  ها  بچه  که 

و  داشت  تازگي  براي خودش  که  کرد  مطرح 
براي ما شاگردان هم شنيدني بود. ايشان گفت 
ديشب با جمعي از همکاران فرهنگي در جلسه 
اي دعوت بوديم که بسيار تماشايي بود يک 
نفر کشيش آمريکايي که به زبان فارسي هم 
داد  نشان مي  اساليدهايي  و  فيلمها  بود  آشنا 
و داستان زندگيش را نقل مي کرد که من در 
دوران کودکي و نوجواني در فالن شهر امريکا 
بودند  زندگي مي کردم پدر و مادرم مسيحي 
و مقيد به انجام مراسم مذهبي ، هر هفته اي 
براي انجام مراسم به کليسا مي رفتند اما من به 
هيچ وجه معتقد به مسيح و خداي مسيح نبوده و 
حاضر نميشدم با آنها به کليسا بروم و يا در ساير 
مراسم شرکت کنم و برايم سخت بود که باور 
کنم خدايي هست جواني بالغ شدم اما بي دين 
و پس از اتمام درس مانند ساير همساالن دنبال 
کار بودم بنا به عالقه اي که به شغل خلباني و 
استعدادي که دراين زمينه داشتم با آموختن فن 
خلباني به استخدام يک شرکت هواپيمائي در 
امدم ديري نگذشت که صاحب زن و فرزند و در 

امد خوب شدم اما همچنان بي دين . 
از وضع زندگي و کارم راضي بودم به همه چيز 
فکر مي کردم جز به وجود خدا و عالم ماورا 
طبيعت . چند سال گذشت تا اين که در يکي از 
پروازها قبل از رسيدن به فرودگاه مقصد احساس 
کردم يکي از دو موتور هواپيما خوب کار نمي 
کند سراپاي وجودم را وحشت فراگرفت سعي 
مي کردم خونسردي خود را حفظ کنم مسافران 
بودند  هواپيماشده  تعادل  عدم  متوجه  که  هم 
ترسان و مضطرب ... در همين حال احساس 
عجيبي سراسر وجودم را فراگرفت و اين بود از 
عمق وجود احساس کردم که يک نيرويي مي 

تواند مرا نجات دهد. روي باند فرودگاه رسيده 
باند نشاندم و  را روي  با زحمت هواپيما  بودم 
متوقف شدم ... عجب شانسي اوردم بالفاصله 
به اتومبيل مخصوص سرويس سوار شدم و به 
راننده دستور دادم مرا به کليساي شهرمان ببرد 

... وجود خدا برايم ثابت شده بود. ..
با اندکي تامل دراين داستان به نکات و نتايجي 
مي رسيم که : ١- عدم اطالع و ضعف باورهاي 
ديني اغلب تحصيلکرده هاي دانشگاه آن زمان 
و تخصصي ٢-  علمي  باالي  مدارج  وجود  با 
سلطه امريکا و گروههاي تبشيري مسيحي و 
تبليغات گسترده در اقصي نقاط دنيا و از جمله 
ايران . که اين کشيش وجود خدا را از راه برهان 
در  مسيحيت  بذر  آنگاه  و  کرده  ثابت  فطرت 

افکارشان مي کارد.
و  تحصيلکرده  طبقه  روي  کارکردن   -٣
روشنفکر که در شب طوالني زمستان در شهر 
کوچک بيرجند آن زمان عده اي فرهنگي را 
دهد  مي  مغزي  شستشوي  و  نشانده  فراهم 
٤- و امروز را مي بينيم که فارغ التحصيالن 
دانشگاه تربيت مدرس و مراکز تربيت معلم ، 
با گزينش و احراز صالحيت هاي اعتقادي و 
اخالقي ، امر تعليم و تربيت را در همه مقاطع 
تحصيلي بر عهده دارند ، که پيشرفتهاي علمي 
و پژوهشي در زمينه انرژي هسته اي ، و نانو و 
ديگر رشته ها و دست يابي به رتبه هاي شايان 
توجه در جهان حاصل آنست. البته وجود بعضي 
ناهنجاري ها و ضعفهاي اخالقي و ضد ارزشي 
دور از شان را هم که در جامعه وجود دارد نبايد 
از نظر دور داشت، که خود مقوله اي مفصل و 

مستلزم بحثي ديگر است.
حسين وريدي

غار خونيک در  قاين

در  قائنات  شهرستان  غارهاي  از  يکي  خونيک  غار 
غار  اين  است.  شده  واقع  جنوبي  خراسان  استان 
در  ثبت ۹۵۹۲  با شماره  مرداد ۱۳۸۲   ۲۷ تاريخ  در 
فهرست آثار ملي قرار گرفته است.اين غار در شمال 
شرق روستاي خونيک بر ارتفاعات مشرف به روستا 
در ۲۰ کيلومتري جنوب قائن قرار دارد. ابزار سنگي 
به دست آمده از اين غار مربوط به دوران موسترين يا 
پارينه سنگي مياني است. از بقاياي اسكلت انسانهاي 
توان  مي  مانده  جا  به  سفالي  آثار  و  تاريخ  از  پيش 
انسانهاي  قبل  سال  هزار  سي  كه  گرفت  نتيجه 

نئاندرتال در آن سكونت داشته اند. 
آثار زندگي در غار خونيک از دوران پارينه سنگي تا 
طبقات  از  آثار  اين  است.  مانده  باقي  اسالمي  عصر 
غار  آمده  دست  به  زلزله  اثر  در  غار  شده  رو  زيرو 
فضاي  و  متر   ۲ حدود  در  دهانه اي  داراي  خونيک 

از  آن  ديواره هاي  مي باشد.  متر  طول۱/۵  به  داخلي 
زيبايي  به  که  شده اند  تشکيل  توروس  سنگ هاي 
گمانه  اولين  داده اند.  آن  داخلي  محيط  به  ويژه اي 
 ۱۹۴۹ سال  به  غار  اين  در  باستان شناسي  زني هاي 
ميالدي توسط پروفسور کالتون استانلي کوون انجام 
شد. ابزار به دست آمده از غار خونيک عبارت بود از 
انواع تيغه هاي سنگي که به وسيله انسان هاي عصر 
پارينه سنگي ميانه تراشيده شده بودند و به ابزار يافت 
شده موسترين در فالت ايران شباهت کامل داشتند. 

به بهانه 23 آذر سالروز وفات استاد احمد احمدى بيرجندى

اصالحيه

در خبر چاپ شده با عنوان غفلت از باغ هاي پر حاشيه 
در صفحه ٤ روزنامه به تاريخ دوشنبه ١٦ آزار امسال قمه 
زني در شهرستان بشرويه و طبس نداشتيم اشتباهًا به 
نقل از مديرکل دادگستري نقل شده که بدين وسيله 

اصالح مي گردد.

 09151605216
  3 2236030  

ايزوگـام
سليمانــى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

09151630283 - 32225494
 نبش 17 شهريور 23

  نمايشگاه و فروشگاه بزرگ

 مبـل شاهيـن

بيرجند- ميدان شهدا- ابتداى خيابان منتظرى   32224632
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فروش اقساطى

 با چك معتبر بدون سود
طرف قرارداد  فرهنگيان
 و شركت كويرتاير

عرضه مستقيم و بى واسطه از بزرگ ترين و معتبرترين 
توليد كنندگان تهران (يافت آباد)

ارائه انواع البسه و پوشاك زنانه، مردانه و بچگانه

شال و روسرى و آرايشى

خيابان امامت، نرسيده به امامت 2/1       32413336

پوشــاك  عصــر جـديد
با 15 درصـد تخفيف

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

فروشگاه لوله و اتصاالت 
كـاظمـى

طرح تعويض شيرآالت قديمى
با شيرآالت اهرمى

با  كمترين هزينه 
صاحب شيرآالت اهرمى شويد

بين مدرس 35 و 37 
09151638890 -09123024066

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى- آلمانى  
ايتاليايى-  اسپانيايى

www.lanschool.ir

خيابان مدرس 16- پالك 85
تلفن: 32237549

مشاوره و ثبت نام عصرها

نمايندگى ايزوگام 
عبـاسـى
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

مركز آموزش فنى و حرفه اى طب اسالمى حيات طيبه در رشته هاى ذيل ثبت نام مى كند:
كاربر ماساژ: در پايان اين دوره گواهى فنى و حرفه اى براى اشتغال به كار داده مى شود.

آموزش شايستگى و مهارت ماساژ شامل: 1- تاى ماساژ 2- آروماتراپى 3- يومى هوتراپى (ماساژ ژاپنى) و ...
مشاوره و مهارت هاى سبك زندگى سالم / كاربر گياهان دارويى/ كاربر اسانس هاى گياهى

فروشنده گياهان دارويى/ كرم سازى 

محل ثبت نام: شعبه 1: خيابان فردوسى- مجتمع 
پارس ، طبقه منهاى يك (صبح ها از ساعت 8-14 ) 
09159637369

شعبه 2: خيابان طالقانى- طالقانى 8- فرعى 8/3  
(صبح ها 14-8 و عصرها 16-20 ) 
تلفن: 32230147- 32236806

ثبت نام براى عموم آزاد است 
 قابل توجه فارغ التحصيالن 
تربيت بدنى ، پرستارى و مامايى

 براى تربيت مربى ماساژ

H
te

b.
ir

ت: 
ساي

س 
در

آ

نصــب و تعميــر
   لباسشويى  در منزل         09151643778 - 32315776  شهر يارى



اي  گونه   – برق  مولد  افقي:1- 
بين  حدفاصل  خودروها  كالس  از 
وانت و كاميون 2- اذيت – بزرگ 
زن   -3 اصيل  اسب   – زادگان 
همنشين – عفونت قارچي دهان – 
بنياد چيزي 4- پريشان و سرگشته 
حنا   – ناليدن  و  كردن  شكايت   –
– سپس عرب 5- قورباغه جدولي 
 -6 ويرايش   – شيون  حال  در   –
بازي مهيج و فكري هندي – واحد 
شمارش چاقو – نمايش تلويزيوني 
جلوي  پيشگاه  و  آستانه   -7
ساختمان – ديه – حاجت خواستن 
دشمن   – مراغه  8- سوغات شهر 
– جنگجو 9- ابزار نجاري – سهو 
و خطا – روزگارها 10- ضربه وارد 
كرد – گرو گذارنده – مادر زبانهاي 
محصول   – 11-عاقل  اروپايي 
زاپاس   – خيس12-چهره   – گون 
پيشوندي   – نه  هرگز   – خودرو 
كم  پارچه   -13 ميليون  معادل 
همسويه   – مسيحي   – عرض 
14-از وطن دورافتاده – اول امري 
تاريخي  بناي  اين   -15 آهسته   –
به دوره اشكاني و  را متعلق  مراغه 
مهرپرستي  آيين  كه  ميدانند  جايي 
بررسي  علم   – ميشد  اجرا  آن  در 
زمين كره  آبهاي  مختلف  خواص 

عمليات  نوعي   -1 عمودي: 
در   -2 چاپار  اسب   – تردستي 
دسترس بودن – مانند، مثل - خم 
شدن در نماز 3-  متداول – ظرفي 
باغي   -4 چاه   چرخ   – مطبخ  در 
در شيراز – انتقال دهنده – حرف 
عدد   -5 دادن  فرمان   – مفعولي 
بلبل – قصيده سراي عهد قاجاريه 
تك   – نيز 6- خودروي جمعي   –
عالي  درجه   – شده  خشك  هگل 
مرگ 7-  ماه هفتم سال قمري – 
ياد دادن – پانصد هزار 8- برترين 
كفران    -9 هميان   – گماشتن   –

بيمار  مهمترين  از  يكي   – كننده 
يهاي مشترك انسان و دام – كلمه 
 – ترسناك   – طعنه   -10 شرط 
الخبايث–  ام    -11 بزرگ  خمره 
مخلوط كردن – زمزمه كردن 12- 
از اعداد ترتيبي – همان يك است 
– الزم – پايتخت جهاني موسيقي 
13- ژنتيك – بستانكار – جايگاه 
 – قران  از  سوره   – 14-خوابيده 
دومين ايالت پرجمعيت امريكا بعد از 
كاليفرنيا 15-بدن درخت – موادي 
كه به منظور بهسازي يا حفظ ظاهر 
ميروند كار  به  انسان  بدن  بوي  يا 
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دوشنبه * 23 آذر  1394 * شماره 3391 

كلمات قدرت آزار دادن
 شما را ندارند مگر آنكه گوينده ى
 كلمات برايتان بسيار عزيز باشد

محبوبترين اعمال نزد خدا شادمانى اى 
كه به مومنى برسانى گرسنگى اورا 

برطرف كنى گرفتارى او را برطرف سازى

هميشه در نظر داشته باشيد که قدرت زيادي در مکالمات 
ما نهفته است. آنها نيات ما را به وضوح بيان مي کنند، 
ميان ما و ديگران پلي ارتباطي برقرار مي کنند و هنگام 
مالقات با افراد جديد، تا حد زيادي وظيفه ي انتقال «تأثير 
اولين برخورد» را بر عهده دارند.کلماتي که براي استفاده 
انتخاب مي کنيد و نحوه ي به کار گيري آنها مي تواند شما 
را فردي سنجيده، بي فکر، گرم، سرد، جسور يا خجالتي 
جلوه دهد.اگر به دنبال اين هستيد که تأثير خوبي از خود به 
جاي بگذاريد و در يک محيط حرفه اي، احترام و ستايش 
بيشتري براي خود کسب کنيد، شيوه اي که براي ارائه 
کردن خود در مکالماتتان با ديگران مورد استفاده قرار مي 
دهيد اهميتي حياتي خواهد داشت.افراد قدرتمند، دانسته يا 
نادانسته عاداتي دارند که همگي به حضوري قدرتمند تر و 
به ياد ماندني تر در مکالمات مي انجامند. ٦ مورد از اين 

عادات را مي توانيد در ادامه بخوانيد.

١- هر حرفي را به زبان نمي آورند
اولين نکته اين است که حرف هاي اينگونه افراد تقريبًا 
هميشه ارزش شنيده شدن را دارند. علت اين امر اين نيست 
که نسبت به ديگران حرف هاي جالب تري براي گفتن 
دارند، بلکه دليل آن اين است که وقتي مي خواهند حرفي 
را به زبان بياورند کمي مکث مي کنند و به اين مي انديشند 
که آيا حرفشان ارزش گفتن را دارد يا نه؛ اگر نداشت آن را 

فراموش مي کنند. هميشه به ياد داشته باشيد هر فکري که 
به ذهنتان خطور مي کند ارزش بازگو کردن در يک مکالمه 
را ندارد. اگر حرف معناداري براي بيان کردن نداريد، تا چيز 

با ارزشي به ذهنتان نرسيده صبور باشيد و سکوت کنيد.

٢- از سکوت کردن نمي هراسند
سخنوران حرفه اي خوب مي دانند که در سکوت، نسبت 
به کلمات توخالي قدرت بيشتري نهفته است. آنها به جاي 
اينکه سعي کنند فضاي خالي مکالمات خود را با جمالت 
بيشتر و اصوات بي معنا پر کنند، خيلي ساده صحبت کردن 
خود را متوقف مي کنند. اين مکث هاي اضافي به هر دو 
طرف مکالمه اجازه مي دهد راجع به آنچه گفته شد بيشتر 
فکر کنند. اين کار باعث مي شود جمالت شما سنجيده 
تر و انتخاب شده تر به نظر برسند؛ حتي اگر واقعًا اينطور 
نباشد. اگر در مکالمه اي به جايي رسيديد که هيچ يک از 
طرفين حرفي براي اضافه کردن به مکالمه نداشتند، سعي 
نکنيد اين سکوت را هر طور شده پر کنيد. صبر داشته 
باشيد، از اين سکوت به نفع خود بهره بگيريد و تنها زماني 
به مکالمه بازگرديد که احساس مي کنيد آمادگي الزم براي 

اين کار را داريد.

٣- کل مکالمه را به خود اختصاص نمي دهند
سخنوران حرفه اي به جاي اينکه مدام در مورد خودشان 

صحبت کنند، اجازه مي دهند ديگران نيز حرف هايشان را 
بزنند. آنها در مورد زندگي، ايده ها و پيشرفت هاي طرف 
مقابل خود سؤال هاي معناداري مي پرسند. اين کار چيزي 
فرا تر از رعايت ادب است. صحبت کردن درباره ي خود، در 
واقع نوعي حس لذت در مغز به وجود مي آورد و وقتي نفر 
دوم به صحبت درباره ي خودش ترغيب مي شود، تمايل 
بيشتري براي مشارکت در مکالمه پيدا مي کند و پس از 
پايان مکالمه نيز نسبت به اين تجربه احساس به مراتب 
بهتري خواهد داشت.به اندازه ي خودتان در مکالمه شرکت 
داشته باشيد و به طرف مقابلتان نيز اجازه دهيد فرصت 

کافي براي بيان حرف هايش داشته باشد.

٤- بحث نمي کنند
آنها هيچگاه مستقيمًا با کسي بحث نمي کنند. َاشکال 
مستقيم مخالفت و بحث مثل «در اشتباه هستيد» يا «من 
با شما مخالفم» بالفاصله شما را در موضع مقابله قرار مي 
دهد و مي تواند نقش مثبت شما در مکالمه را کم و بيش 
دستخوش نقصان کند. به جاي مخالفت يا بحث کردن با 
طرف مقابل، تنها نظر متفاوت خود را ابراز کنيد.جمالتي 
مثل «متوجه منظور شما هستم اما ديدگاه ديگري نيز در 
اين ميان وجود دارد» يا «جايي چيزي خوانده ام که نظر 
متفاوتي را بيان مي کرد» به شما اجازه مي دهند نظرات 
خود را با مخالفت غير مستقيم ابراز کنيد.اين کار باعث مي 

شود به خاطر ابراز ديدگاه هاي متفاوت آگاه تر جلوه کنيد و 
هيچگاه از بلوغ و اقتدارتان کاسته نشود.

٥- از عبارات کليشه اي استفاده نمي کنند
عبارات باب روز و سخنان کليشه اي، همگي انواع مختلفي 
از لغات و اصطالحات هستند، اما يک ويژگي مشترک دارند 
و آن هم اين است که معناي دقيقي را منتقل نمي کنند.

عبارات کليشه اي و اصطالحاتي که براي مدتي در دهان 
مردم مي افتند بر اثر استفاده ي بيش از حد، به مرور زمان 
معناي خود را از دست مي دهند.استفاده از آنها در يک 
مکالمه اين پيام ضمني را با خود به همراه دارد که شما 
حضور ذهن کافي براي انتخاب واژه ي بهتري نداريد و 
نمي توانيد کلمه اي انتخاب کنيد که معناي مورد نظرتان 

را دقيق تر منتقل کند. 

٦- از کلمات ساده استفاده مي کنند
بعد که به حرف هاي يک سخن پرداز حرفه اي  دفعه 
گوش مي دهيد، به تعداد کلمه هاي دشواري که مورد 
استفاده قرار مي دهد توجه کامل داشته باشيد.احتماًال تعداد 
آنها زياد نيست. لغات و اصطالحات طوالني، پيچيده و به 
شدت خاص، در زبان نوشتار و براي مصارف خاص ممکن 
است مزايايي داشته باشند، اما در بافتار مکالمه مي توانند 

مخاطب شما را دچار سردرگمي کنند.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

تا هر كه را [دلى] زنده است بيم دهد و گفتار [خدا] در باره كافران محقق گردد.
سوره يس، آيه 70

حديث روز  

دختران حسنه اند و پسران نعمت به ازاى حسنات پاداش داده مى شود و از نعمتها باز خواست مى شود.
امام صادق (ع)

شعر

اگر زرين كالهى عاقبت هيچ
اگر خود پادشاهى عاقبت هيچ 

اگر ملك سليمانت ببخشند
در آخر خاك راهى عاقبت هيچ

شخصيت مانند درخت و شهرت مانند
 سايه است سايه چيزى است كه ما فكر مى كنيم، 

درخت چيزى است كه واقعى است

تالش در زندگي ضروري است.
 بنابراين به مشكالت به چشم موهبتهاي
 زندگي بنگريد. بدون وجود مشكالت،

 ما به هيچ نمي رسيديم.

کو سلسله

تا در خرابات مغان ساغر کشانم کرده اي
آسوده از انديشه نام و نشانم کرده اي

ديوانه ام کو سلسله کو سلسله ديوانه ام 
محتاج زنجير جنون در ملک جانم کرده اي

از شور غم شوريده ام در اشک غم خنديده ام
عکس تو در خود ديده ام آيينه سانم کرده اي

از آتش سوزان دل اخگر زدي در جان دل 
از سوزش پنهان دل آتش فشانم  کرده اي 

واجب چو شد بر فطرتم شکر شرابت از ازل
مستوجب پيمانه ي پير مغانم کرده اي 

     ناالن درگاه توام  مست هواخواه تو ام 
چون مطرباي کوي دل آوازه خوانم کرده اي

کوکو زنانم کو به کو چون قمري شوريده خو
همچون ني از زخم گلو خوش در فغانم کرده اي

خواهي اگر جان بخشمت سر را به دامان بخشمت
اين بخشمت آن بخشمت خود امتحانم کرده اي

تا با تو در پيوسته ام از ما سوا بگسسته ام 
چون از زمين وارسته ام بر آسمانم کرده اي

    تا دل ز دنيا برکنم پشت تعلق بشکنم  
پا بر سر هستي زنم حّر زمانم کرده اي

چون از خم آزادگان دادي مرا رطل گران 
بر تارک نامردمان پتک گرانم کرده اي

تا سينه ام بحر صفا شد از صفاي مصطفي 
با دوستان با وفا هم داستانم کرده اي

ناقوس تا مست تو شد اي ساقي شيرين صفت 
           روشن ز نور معرفت روح و روانم کرده اي

«ناقوس»

رازهاى فن بيان سخنوران حرفه اى

طمع

مردى به روستايى ها  در هند اعالم كرد كه براى خريد 
هر ميمون 20 دالر به آنها پول خواهد داد.روستايى ها هم 
كه ديدند اطراف شان پر است از ميمون؛ به جنگل رفتند 
و شروع به گرفتن شان كردند  و مرد هم هزاران ميمون 
به قيمت 20 دالر از آنها خريد ولى با كم شدن تعداد 

ميمون ها روستايى ها دست از تالش كشيدند…
تا  باز هم كمتر و كمتر شد  از مدتى ميمون ها   پس 
روستايى ان دست از كار كشيدند و براى كشاورزى سراغ 
كشتزارهاى شان رفتند.اين بار پيشنهاد به 45 دالر رسيد 
و در نتيجه تعداد ميمون ها آن قدر كم شد كه به سختى 
مى شد ميمونى براى گرفتن پيدا كرد.اين بار نيز مرد تاجر 
ادعا كرد كه براى خريد هر ميمون 100 دالر خواهد داد 
ولى چون براى كارى بايد به شهر مى رفت كارها را به 
شاگردش محول كرد تا از طرف او ميمون ها را بخرد.در 
غياب تاجر، شاگرد به روستايى ها گفت: «اين همه ميمون 
در قفس را ببينيد! من آنها را هر يك 80 دالر به شما 
خواهم فروخت تا شما پس از بازگشت مرد آنها را به 100 
دالر به او بفروشيد».روستايى ها كه احتماال مثل من و 
شما وسوسه شده بودند پول هايشان را روى هم گذاشتند 

و تمام ميمون ها را خريدند…
البته از آن به بعد ديگر كسى مرد تاجر و شاگردش را نديد 

و تنها روستايى ها ماندند و يك دنيا ميمون!!!

طراح: نسرين كارى
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كوبتحافسنادزى2

ابسهتختنمادو3

ناجركروهامكا4

هلوسامداىرفن5

پىنىرىشناگرهم6

وقدنتكازنداد7

لالههراوابادا8

سىوتساىرپلىى9

امنراتتسبرادن10
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نىكمنكارانزود14

ىشوسلفوننبهقرو15

 نقدى تخفيف ويژه ويژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعويض روغن و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود

باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 

نبش جمهورى 28 و 30 به سمت مزار شهدا (قلعه)   09155622291 - 32211684

الستيك فرازى

استخدام بازارياب حرفه اى
 به صورت محدود

 استخدام بازارياب و  ويزيتور 
حرفه اى و متعهد به كار با آموزش 
بازاريابى توسط اساتيد و نيروهاى 

متخصص  در اين رشته همراه با حقوق 
ثابت + مزايا + بيمه + پورسانت  عالى 

(دو نيسان  نيازمنديم)
  09158630031 - 09019164272

32320146

فروش كلى سفال همدان  
بلور و مس به قيمت خريد 

همراه دكور 

گالـرى رهـام
حدفاصل ميدان جماران 

و خيابان توحيد
 جنب آژانس درخشان

09153624510-32323303

قابل توجه پيمانكاران حقيقى و حقوقى ساختمانى 
(كل و جزء) و فروشندگان مصالح ساختمانى

يك پروژه ساختمانى براى ساخت عمليات فيزيكى پروژه قصد 
به كارگيرى پيمانكار (جزء و كل) با شرط واگذارى واحد از همان 

پروژه (تهاتر نمودن) را دارد
براى اطالعات بيشتر با شماره 09014817275 تماس بگيريد.

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

تجربه كنيد.    09158668002

فروش مغازه كارت عروسى
 با موقعيت عالى

09153227735

اجاره و فروش كارگاه قارچ در حال 
توليد با موقعيت عالى و سود تضمينى

09366142689

رهن و اجاره  زيرزمينى به مساحت 
240 مترمربع واقع در حاشيه طالقانى

09151614581

فروش منزل وياليى جنوبى 
273 مترمربع  معلم 7 - پالك 34

09155620967

فروش فورى ملك تجارى 50 و 100 
مترى ، حاشيه بلوار معلم

09153633430

خريدار  يخچال فريزر ويترينى 
ايستاده، تك درب
09153622812

به چند نفر بازارياب تلفنى مسلط به امور 
بازاريابى و يك منشى با روابط عمومى باال 

نيازمنديم. 09152651699- 32433548

يك شركت تبليغاتى به يك طراح 
فتوشاپ با سابقه كار و تعدادى خانم و آقا 
براى بازاريابى با روابط عمومى باال نيازمند 

است. حقوق ثابت + بيمه و پورسانت
    32226589 - 09155614450

09365403880

فروش زمين  شمالى   در خيابان امام  على (ع) 
اميرآباد به متراژ 120 متر به صورت 

نقد يا معاوضه با خودرو    09159617804

فروش منزل وياليى شمالى جديد ساز (خشك)
 به متراژ 180 متر و زيربنا 390 متر واقع در زير 
سايت ادارى فى: 320 ميليون   09150904465

خانگى و صنعتى در اسرع وقت
09158624439- جانى

تمامى لوازم دست دوم منزل و ادارى را تعمير لوازم گازسوز
نقدا با باالترين قيمت در محل خريداريم. 

با يك تماس     09159618050

اجاره قالب فلزى 
 جك و كليه تجهيزات بتونى 
 ساختمانى و ديزل ژنراتور

09153613243- شريفى

اجراى پتينه
در طرح هاى مختلف
سيم كارت 4G ايرانسل 09019759900

با 4000 تومان شارژ اوليه
 500 مگانت رايگان

4G و يك سيم كارت هديه 
فقط 10000 تومان

تنها نمايندگى ايرانسل و رايتل 
نبش كارگران 3- موبايل اوين

32317783 -09363672136

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

نصب داربست و بنرهاى تبليغاتى
در صورت لزوم اجراى كار با طناب

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

گالـرى اُميال
 عرضه كننده لوكس ترين 
 و جديدترين لوازم منزل

 تزئينى ، آشپزخانه

قبل از خريد قيمت ها را مقايسه كنيد

آدرس: معلم، خيابان فردوسى
 نبش فردوسى 1
  32431749

09159044370 - عربى

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى

 با باالترين قيمت

    09159632924- اميرآبادى
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اخبار ورزشى

  قدس آنالين:  به بيماران قلبي و عروقي توصيه مي شود با مصرف روزانه ميوه به خصوص ميوه هاي رنگي مانند آلوسياه، گيالس و آلبالو به درمان هر چه 
سريع تر بيماري خود كمك كنند. طبق تحقيقات صورت گرفته، مصرف محلول سير، ليمو و فلفل سياه براي بهبود وضعيت بيماران قلبي و عروقي 
بسيار مفيد است. مصرف محلول سير، ليمو و فلفل سياه بر خالف تصور براي معده و دستگاه گوارش هيچگونه مشكلي ايجاد نمي كند. 

معجون شفابخش براي بيماران قلبي عروقي  

پيشگيري از آنفوالنزا با يك خوراكي ترش

6
ايستگاه سالمت

حوادث

معرفي برترين هاي مسابقات تيراندازي، 
فوتسال و فريزبي دانشگاه بيرجند

فارس : رئيس هيئت ورزش هاي دانشگاهي خراسان 
نخست  سكوي  بر  مركي  حميده  گفت:  جنوبي 
مسابقات تيراندازي ايستاد، تيم «ستارگان» قهرمان 
برتر  مقام  كريمي  عاطفه  و  شد  فوتسال  مسابقات 
به  را  بيرجند  دانشگاه  دختران  فريزبي  مسابقات 
دست آورد .  ايل بيگي با اشاره به برگزاري مسابقات 
تيراندازي قهرماني كاركنان دانشگاه بيرجند انتخابي 
كشور،  سه  منطقه  مسابقات  به  استان  نمايندگان 
افزود: در اين رقابت ها هفت بانوي تيرانداز به رقابت 
پرداختند . وي تصريح كرد: حميده مركي در جايگاه 
از  را  قهرماني  نايب  حسن  پور  زهرا  ايستاد،  نخست 
دوره  اين  سوم  مقام  كاهني  اعظم  و  كرد  خود  آن 
اينكه 10  بيان  با  آورد .  وي  را به دست  از رقابت ها 
تيم در مسابقات فوتسال دانشجويان دانشگاه بيرجند 
از  متشكل  تيم ستارگان  پرداختند، گفت:  رقابت  به 
سميه سادات نطقي مقدم، زهره سادات اميري، مهسا 
كدخدا، زهرا حشمتي، زهرا نخعي، مهناز قريشي، ثريا 
كسروي و نسرين پوالدي بر سكوي قهرماني اين 
دوره از رقابت ها ايستادند .  وي خاطر نشان كرد: در 
مسابقات «فريزبي» دانشجويان دانشگاه بيرجند 59 
نفر با يكديگر به رقابت پرداختند كه عاطفه كريمي 
قهرمان شد، زهره دالكه مقام دوم را به دست آورد و 

مريم خسروي در جايگاه سوم قرار گرفت . 

پنج دو و ميداني كار ايران 
المپيكي شدند

ايرنا: اتحاديه بين المللي فدراسيون هاي دو و ميداني 
به  و  كرد  تعديل  را  ريو  المپيك  ورودي  ركوردهاي 
اين ترتيب سهميه ايران در اين رقابت ها به پنج نفر 
رسيد .  با تغييرات ايجاد شده، احسان حدادي در پرتاب 
ديسك و محمدجعفر مرادي در دوي ماراتن سهميه 
اين رضا  از  آوردند  . پيش  به دست  را  المپيك  هاي 
قاسمي و حسن تفتيان در دوي 100 متر و ليال رجبي 
در  ايران  ميداني  و  دو  وزنه سهميه هاي  پرتاب  در 

المپيك 2016 ريو را به دست آورده بودند . 

بلژيك،سوئد و ايتاليا در گروه مرگ 
جام ملت هاي اروپا

در  كه  اروپا  هاي  ملت  جام  مسابقات  عصرايران: 
تابستان سال 2016 در فرانسه برگزار مي شود قرعه 
كشي شد و براساس قرعه كشي دشوارترين گروه 
مسابقات گروه  E  است  .  در گروه :A  فرانسه، آلباني، 
روماني، سوئيس، در گروه :B   انگليس، ولز، اسلواكي، 
لهستان،  شمالي،  ايرلند  گروه :C  آلمان،  روسيه،در 
اوكراين، درگروه :D  اسپانيا، تركيه، جمهوري چك، 
كرواسي، درگروه :E  بلژيك، جمهوري ايرلند، سوئد، 
و  مجارستان  ايسلند،  گروه :F  پرتغال،  در  و  ايتاليا، 

اتريش حضور دارند. 

اين 6 خوراكي شما را از رفتن به 
دندان پزشك بي نياز مي كنند

سالمت نيوز  :  چاي داراي تركيبي به نام پلي 

ها  باكتري  رشد  از  تواند  مي  كه  است  فنل 
ديگر،  طرف  از  كند.  جلوگيري  دهان  درون 
برد  بين مي  از  را  اسيدهاي موجود در دهان 
و بدين شيوه مانع از بروز التهاب لثه ها مي 

ماست  كاسه  يك  روزانه  مصرف  با  شود. 
خودتان  دندان  و  دهان  شرايط  بهبود  به 
كلسيم  از  سرشار  ماست  ايد.  كرده  كمك 
ها  دندان  استحكام  به  كه  است  پروتئين   و 
 و لثه ها كمك قابل توجهي مي كند  .  قارچ ها 
كه اغلب با ويژگي تقويت كننده سيستم ايمني 

بدن  در  كلسيم  جذب  به  شوند،  مي  شناخته 
كمك مي كنند، سرشار از آهن هستند و مي 
توانند سالمت را به دهان و دندان ما هديه كنند . 
آجيل ها در كنار تمامي خواص بي نظيري كه 

دارند به تقويت دندان ها هم كمك مي كنند. 
بنابراين، مصرف بادام، بادام هندي و گردو را 
كه سرشار از ويتامين  D  و كلسيم هستند به 
بايد در  تقويت ميناي دندان كمك مي كنند 
برنامه روزانه شما قرار بگيرد  . جعفري حاوي 
تركيبي به نام «منوترپنز» است كه با تبخير 
اي  رايحه  پخش شدن  موجب  ريه  در   شدن 
خوش در دهان مي شود و به نفس ما بويي 
 خوش مي دهد .  جايگزين جعفري، آدامس هاي 
باشند .  شكر  فاقد  كه  هستند  رايحه  اين  با 
يك سيب نيز شما را از دندان پزشكي رفتن 
راحت مي كند. سيب مي تواند بزاق دهان را 
هاي  دندان  شدن  سوراخ  از  و  دهد  افزايش 
شما جلوگيري كند. به دليل آنكه سيب سرشار 
از ويتامين ها و مواد معدني است تأثير قابل 

توجهي در حفظ سالمت كلي دندان ها دارد .

اين غذاها سرشار از 
ويتامين «دي» هستند

نظر  به  توجه  با  بزرگساالن  شهرخبر: 
كارشناسان نياز به حدود 600 واحد ويتامين 
گرفتن  قرار  با  نياز  اين  و  دارند  روز  در  دي 
15 دقيقه اي در معرض نور خورشيد برطرف 

مي شود. انواع قارچ هاي خوراكي نيز سرشار 
قارچ  كردن  مصرف  هستند.  دي  ويتامين  از 
خوبي  تركيب  ماهي  و  مرغ  تخم  با  همراه 
است كه مقدار نياز به ويتامين دي روزانه را 
در يك وعده تأمين كند .  شير غني شده نيز 
در هر فنجان 115 تا 124 واحد ويتامين دي 

دارد. آب پرتقال غني شده نيز در هر فنجان 
است. غالت  ويتامين دي  واحد   137 حاوي 
غني شده و بلغور جوي دو سر در هر وعده 

154 واحد ويتامين دي به بدن مي رسانند . 

پيشگيري از آنفوالنزا
 با يك خوراكي ترش

   
لبنيات  ساير  همچون  قره قورت  سالمانه:   
درمان  براي  و  بوده  فراوان  كلسيم  حاوي 
مي شود.  توصيه  استخوان  نرمي  و  پوكي 

و  چربي  پروتئين،  داراي  قره قورت  همچنين 
از  مواقع  از  بسياري  كه  است  كربوهيدرات 
بعد  سنتي  روش هاي  در  يا  شده  توليد  شير 
كودكاني  مي آيد .  عمل  به  كشك  توليد  از 

كمتري  رشد  يا  و  داشته  ضعيف  دندان  كه 
مستحكم  بر  عالوه  قره قورت  مصرف  دارند 
نيز  آنها  رشد  به  كودكان  دندان هاي  كردن 
غذايي  ماده  اين  همچنين  مي كند.  كمك 
جذب  سبب  لذا  ويتامين  D  بوده  حاوي 
روده  سرطان  به  ابتال  از  و  مي شود  كلسيم 
بزرگ نيز جلوگيري مي كند . اين ماده غذايي 
دستگاه ايمني بدن را تقويت كرده و از ابتال 
جلوگيري  آنفوالنزا  و  عفوني  بيماري هاي  به 
مشكالت  قره قورت  همچنين  مي  كند. 
باكتري هاي مضر  از رشد  و  رفع  را  گوارشي 

در بدن پيشگيري مي كند .

بهترين جايگزين براي 
«شيرمادر» را بشناسيد

   
سير  براي  مادر  شير  اوقات  گاهي  شهرخبر: 
از  بايد  و  نيست  كافي  قدر  به  نوزاد   شدن 
شير  براي  جايگزيني  يا  اضافي  هاي  مكمل 
مادر استفاده شود .  طبق مطالعات محققان، شير 
دام حاوي الكتوز، نوعي قند است كه هضم 
آن براي بسياري از افراد دشوار است،محققان 
ادعا مي كنند شير نارگيل مي تواند به عنوان 

جايگزيني براي شير مادر استفاده شود . 

كشف بيش از يك تن مواد افيونى در خراسان جنوبى

فرمانده انتظامى خراسان جنوبى از كشف يك تن و 20 كيلوگرم ترياك و هروئين طى سه 
عمليات جداگانه در اين استان خبر داد. سرهنگ شجاع گفت: ماموران در سه عمليات جداگانه 
814 كيلوگرم ترياك و 206 كيلوگرم هروئين كشف كردند كه در اين رابطه دو متهم دستگير و دو 
دستگاه خودرو توقيف شده است. وى اظهار كرد: ماموران ايستگاه بازرسي علي آباد بيرجند هنگام 
كنترل و بازرسي خودروهاى عبورى به يك دستگاه كاميون ولوو سفيد رنگ كه حامل بار برنج 
و پلمپ بود مشكوك شدند و خودرو را متوقف كردند. در بازرسى از محموله برنج 657 كيلوگرم 
ترياك كشف شد.وى ادامه داد: در عملياتى ديگر ماموران يگان تكاورى 102 ديهوك هنگام كمين 
بر عليه كاروان هاى اشرار و قاچاقچيان مواد خدر يك دستگاه كاميون بنز ده تن را مشاهده و به 
راننده خودرو دستور ايست دادند. در بازرسى از خودرو 206 كيلوگرم هروئين كه به صورت ماهرانه 
اى در خودرو جاساز شده بود كشف شد. وى تصريح كرد: در عمليات ديگر نيز ماموران پاسگاه چاه 
حاجى نهبندان 157كيلوگرم ترياك را به صورت بالصاحب در بيابان هاى اطراف كشف كردند.  

تصادفات درون شهري استان
 يك نفر را به كام مرگ كشاند

رانندگي  و  راهنمايي  پليس  رئيس  فارس: 
در  گذشته  هفته  طي  گفت:  جنوبي  خراسان 
تصادف  فقره   41 استان  درون شهري  معابر 
وقوع يافته است كه بر اثر اين تصادفات يك 
نفر از هم استاني ها فوت و 46 نفر مجروح شدند .  
درون شهري  تصادفات  به عمده علل  رضايي 
هفته گذشته در استان اشاره كرد و افزود: حدود 
45 درصد از مجموع اين تصادفات به سبب عدم 
رعايت حق تقدم، 23 درصد عدم توجه كافي به 

جلو و 32 درصد ساير علل بوده است . 

6 حادثه رانندگى در محور بيرجند - قاين

هفته گذشته هشت تصادف در محورهاى مواصالتى استان رخ داد كه شش تصادف در محور بيرجند – قاين رخ داد و در اين حوادث سه نفر كشته و 35 نفر 
مجروح شدند. رئيس پليس راه فرماندهى انتظامى استان گفت: واژگوني يك دستگاه اتوبوس VIP در كيلومتر 42 جاده بيرجند به قاين باعث مجروح شدن 25 
نفر از مسافران شد.سرهنگ رضايي بى احتياطي راننده و ناتوانى در كنترل وسيله نقليه ناشي از سرعت غيرمطمئنه را علت واژگوني اين خودرو اعالم كرد. وى 
از سقوط يك دستگاه پرايد از باالى پل در كيلومتر 40 محور قاين به بيرجند به دليل تخطى از سرعت مطمئنه خبر داد و گفت: در اين حادثه يك نفر مجروح 
شد كه به بيمارستان اعزام شده است.وى با اشاره به سانحه رانندگى دو تريلى در سه راهى روم در محور بيرجند به قاين كه باعث مسدود شدن جاده شد، افزود: 
در حادثه رانندگى ديگرى در پيچ تنگل در محور بيرجند به قاين يك دستگاه كاميون واژگون و يك نفر مجروح شد. سرهنگ رضايى ادامه داد: يك حادثه 
رانندگى هم در كيلومتر 55 محور قاين به گناباد بين يك دستگاه دنا و پرايد رخ داد كه در اين حادثه چهار نفر مجروح شدند. وى علت آن را تخطى از سرعت 
مطمئنه توسط راننده دنا اعالم كرد. وى با بيان اين كه تخطى از سرعت مجاز باعث واژگونى يك دستگاه كاميون در محور طبس به بشرويه شد و خسارات 
مالى فراوانى را به بار آورد، عنوان كرد: در كيلومتر 55 محور قاين به بيرجند برخورد يك دستگاه پى كى با پژو 405 نيز گزارش شد كه 3 تن جان باختند و 3 
تن ديگر روانه بيمارستان شدند. وى بى احتياطى از جانب سوارى پژو 405 به دليل سبقت غيرمجاز را علت حادثه اعالم كرد. وى افزود: در كيلومتر 195 محور 

ديهوك به كرمان هم براثر برخورد يك دستگاه كاميونت با پرايد يك نفر مجروح شد كه انحراف به چپ كاميونت در وقوع اين حادثه مشهود است.

بنگاه قالب بتن        
 

خريد و  فروش  انواع قالب بتن 
   داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

توكــل

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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  نمايشگاه بزرگ مبلمان 

و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز 

تهران را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

آدرس : خيابان معلم - چهار راه بهدارى - طبقه پايين بانك رفاه 

مودى

تابلوهاى LED ، حروف برجسته چلنيوم ايرانئون
 www.iraneon.com
09128576225 - على مكانيكى

بازديد زمستانى 
كليه خودروهاى

 پارس خودرو

و سايپــــا 

به صورت رايگان 

انجام مى شود

بيرجند - يوسفى 
آدرس: بلوار خليج فارس

 نرسيده به پمپ بنزين شعله

32229292-32225155

سينما بهمن  سينماى خانواده 
سينما بهمن ، مكانى امن و با نشاط براى خانواده هاى محترم 

شاهزاده روماكران فيلم

ساعات  شروع 
سانس  ها

9       10:30       14
15:15    16:30   1820:00

32222636056تلفن

سينما بهمن آمادگى دارد در صورت تمايل سازمان ها ، نهادها 
و  ارگان ها اكران فيلم هاى محمد رسول ا... (ص) و مزار شريف 

را با شرايط  ويژه در قالب سانس واگذار نمايد.
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فارس- تعدادى از مسئوالن حوزه معدن وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز به خراسان جنوبى سفر مى كنند. در اين سفر سرقينى معاون امور معادن و صنايع معدنى وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، فتوتى مديركل ژئومتيكس و هزاره اى مديركل دفتر نظارت و ارزيابى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور و همچنين مديركل امور اكتشاف وزارت صنعت معدن و تجارت 
حضور خواهند داشت. ديدار با استاندار، شركت در جلسه با حضور فعاالن بخش معدن و صنايع معدنى خراسان جنوبى در سالن شهيد رئوفى فرد ساختمان صنعت معدن و تجارت، شركت در 

جلسه اى در دانشگاه صنعتى بيرجند و ارائه گزارش سازمان زمين شناسى كشور و افتتاح رسمى پروژه ژئوفيزيك استان از مهم ترين برنامه هاى سفر اين مسئوالن به استان است.

پيش بينى توليد 31 هزار تن شير خام امروز مسئوالن حوزه معدن وزارت صنعت به خراسان جنوبى سفر مى كنند
در مجتمع گاو شيرى دشت مرك

شهريارى- به گفته مدير جهاد كشاورزى بيرجند توليد 
گوشت قرمر به 1552 تن در سال مى رسد. عالوه 
بر تأمين نياز شهروندان مازاد آن به صورت دام زنده 
به شهرستان ها و استان هاى همجوار فرستاده مى 
شود. محمدى افزود: هم اكنون حجم قابل توجهى 
دامدارى هاى سنتى و  از شيرخام شهرستان توسط 
با  وى  شود.  مى  توليد  روستايى  بخش  در  صنعتى 
اشاره به تكميل زيرساخت هاى مجتمع گاو شيرى 
دشت مرك افزود: اين مجتمع مشتمل بر 94 واحد 
گاودارى شيرى و 2 واحد ورمى كمپوست است كه 
زير ساخت هاى آن با استفاده از اعتبارات دولتى طى 
11508ميليون  مبلغ  به  جارى  و  گذشته  هاى  سال 
ريال ايجاد گرديد پيش بينى مى شود با بهره بردارى 
كامل از آن اشتغال 326 نفر به صورت مستقيم مهيا 
گردد. وى با قدردانى از تمام سازمان ها و اداراتى كه 
همكارى  مجتمع  اين  از  بردارى  بهره  و  پيشبرد  در 
توانست ساالنه  اين مجتمع خواهد  افزد:  اند،  داشته 

بالغ بر 31000 تن شيرخام توليد نمايد.

240ميليارد ريال طلب شركت توزيع  
نيروى برق خراسان جنوبى از مشتركان   

شركت  مشتركان  خدمات  و  فروش  معاون  ماليى- 
شركت  داد:  خبر  جنوبى  خراسان  برق  نيروى  توزيع 
توزيع برق استان24 ميليارد تومان از مشتركين ادارى 
و شخصى طلب دارد. بخشايى در گفتگو با خبرنگار آوا 
يادآور شد: وضعيت برق مصرفى در استان به تفكيك 
تعرفه است كه 27 درصد خانگى، 9درصد عمومى، 36 
درصد كشاورزى، 19 درصد صنعتى، 6 درصد تجارى و 
4 درصد روشنايى معابر مشخص شده است. به گفته 
وى330 هزار مشترك مصارف برق در استان خانگى، 
3 درصد عمومى، 1درصد كشاورزى، 1درصد صنعتى، 
10درصد تجارى و 1درصد روشنايى معابر است. وى با 
اشاره به اينكه حق بيمه براى وسايل هاى برقى دريافت 
مى شود، افزود: مشتركين بابت پرداخت حق بيمه وسايل 
برقى خود شهرى و روستايى، در برابر تمامى خسارات 
ناشى از نوسانات برق كه مربوط به بعد از كنتور در عرصه 
و اعيان تحت پوشش بيمه قرار گرفته و خسارت دريافت 
مى كنند. بخشايى ادامه داد: مبلغ پرداختى بيمه ساالنه از 
مشتركين دريافت مى شود كه امسال به ازاى هر حادثه تا 
سقف پنج ميليون ريال است. وى خاطرنشان كرد: دفتر 
نظارت بر خدمات مشتركين واقع در ستاد شركت توزيع 
پيمانكاران  انرژى و  انشعاب،  بر تمامى فرآيند فروش 

حوزه نظارت و خدمات رسانى مى كند.

پيش بينى برداشت 580 تن
 انواع مركبات در طبس

جهادكشاورزى  مدير  و  سازمان  رئيس  معاون  ايسنا- 
شهرستان طبس، با بيان اينكه كار برداشت محصول 
گفت:  است،  شده  آغاز  ماه  آذر  اول  نيمه  از  مركبات 
پيش بينى مى شود امسال 580 تن انواع مركبات از 92 
بخشايي سطح  برداشت شود.  باغات طبس  از  هكتار 
زيركشت مركبات شهرستان را حدود 92 هكتار اعالم 
كرد و افزود: از اين مقدار 41 هكتار زير كشت پرتقال، 
42هكتار  و  شيرين  ليمو  هكتار   4 نارنگى،  هكتار   5
نارنج است. وى با بيان اينكه 76 هكتار از باغات فوق 
بارور است، گفت: به دليل گرما و ماندگارى طوالنى 
آن در طول بهار و تابستان ميزان توليد امسال نسبت 
به سال گذشته با 25 درصد كاهش به مقدار 580 تن 
انواع مركبات است. وى تصريح كرد: عمده سطح زير 
كشت اين محصول در محدوده شهر طبس و روستاهاي 
كريت، گلشن، ازميغان از بخش مركزي و روستاهاى 

نايبند و زردگاه از بخش ديهوك قرار داشته است.

لزوم فرهنگ سازى در مباحث وقف

شهرستان  اوقاف  مسئوالن  ديدار  در  ابراهيمى- 
سربيشه با فرماندار بر لزوم فرهنگ سازى در مباحث 
امور   و  اوقاف  اداره  رئيس  بهادرى  شد.  تأكيد  وقف 
گزارشى  ارائه  ديدار ضمن  اين  در  خيريه شهرستان 
از عملكرد يكساله اين اداره اظهار كرد: با همكارى 
دستگاه هاى مرتبط توانستيم، رتبه اول را در سطح 
امامزادگان،  موقوفات،  شامل  هايى  حوزه  در  استان 
امور قرآنى و مساجد  كسب كنيم. در ادامه فرماندار 
و  االول  ربيع  ماه  آغاز  تبريك  نيز ضمن  شهرستان 
كه  دارد  وجود  زيادى  موقوفات  گفت:  وقف  هفته 
ديگر  و  مذهبى  مراسم  در  استفاده  براى  واقفين 
مراسمات آن را وقف كردند كه موظف به شناسايى 
و صدور سند براى آنها هستيم و بايد براى نگهدارى 
لزوم  بر  همچنين  خدادادى  شود.  ريزى  برنامه  آنها 
فرهنگ سازى براى وقف و نياز به كار بيشتر در اين 
حوزه، الگو سازى براى اين منظور و ضرورت توجه 

به ياوران وقف تأكيد كرد.

طرح مشاركتى آبرسانى اجرا مى شود

تسنيم- مدير آب و فاضالب روستايى خراسان جنوبى با 
بيان اينكه به منظور رفع مشكالت آبرسانى روستاهاى 
استان با همكارى خيران پروژه هاى آبرسانى انجام و به 
نام خيران ثبت مى شود، گفت: تا ماه آينده 100 كيلومتر 
خريدارى  آبرسانى  مشاركتى  طرح  اجراى  براى  لوله 
مى شود. بسكابادى با بيان اينكه طرح مطالعاتى بازنگرى 
آبرسانى روستايى در خراسان جنوبى در دست اقدام از 
طريق نقشه هاى GIS است، افزود: در اين طرح، به 
ميزان كمك خيران دولت نيز كمك مى كند. وى ادامه 
داد: در سال گذشته 169 كيلومتر لوله گذارى به صورت 
طرح  اجراى  از  شد.بسكابادى  اجرا  مردم  با  مشاركتى 
مطالعاتى امكان سنجى استفاده از آب هاى غير متعارف 
و غير قابل شرب در خراسان جنوبى خبر داد و افزود: اين 
طرح از آب هاى غير قابل شرب با عنوان مجتمع آبرسانى 
سده استفاده بهينه مى شود. وى با بيان اينكه با اجراى 
طرح مطالعاتى امكان سنجى آب هاى غير قابل شرب 
استحصال و در مراحلى تصفيه مى شود، اظهار كرد: اين 
طرح در 186 روستا كه از منابع آبى چاه و قنات استفاده 

مى كنند در طى 6 ماه اجرا مى شود.

تشرف دادستان كل كشور به آستان حضرت 
حسين بن موسي الكاظم(ع) طبس

مكرم  نبى  رحلت  سالروز  ايام  در  خبر-  گروه 
اسالم(ص)، شهادت امام حسن مجتبى(ع) و حضرت 
االسالم  حجت  حضرت  الرضا(ع)،  موسى  بن  على 
رئيسى عضو مجلس خبرگان رهبرى و دادستان كل 
كشور به آستان حضرت حسين بن موسي الكاظم(ع) 
امام جمعه،  استقبال صميمي  مورد  و  طبس مشرف 
مديرعامل  طبس،  ويژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
مؤسسه، خدام افتخاري و جمعى از مسئوالن دستگاه 
به  ورود  از  پس  ايشان  گرفت.  قرار  اجرايي  هاي 
شهدا،  شامخ  مقام  به  احترام  اداى  و  مبارك  آستان 
مرقد مطهر حضرت حسين بن موسى الكاظم(ع) را 
در جمع  و عشاء  مغرب  نماز  اقامه  از  و پس  زيارت 
عزاداران در رواق حضرت امام خمينى(ره) حرم مطهر 

به ايراد سخنرانى پرداخت.

حضور كارشناسان امور موزه هاى سازمان 
ميراث فرهنگى كشور در شهرستان قاينات

گروه خبر- رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى شهرستان قاينات از حضور كارشناسان 
در  كشور  فرهنگى  ميراث  سازمان  هاى  موزه  امور 
نشان  كوثر  آقاى  گفت:  و  داد  خبر  شهرستان  اين 
سازمان  هاى  موزه  امور  كارشناسان  پرنور،  خانم  و 
كشور  گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث 
به همراه خانم بهروش كارشناس موزه هاى استان 
و نجيب ا... رجبى محقق و پژوهشگر از موزه هاى 
بازديد و در مورد طرح هاى جديد موزه هاى  قاين 
ساماندهى  و  پرورش  و  آموزش  و  زعفران  عكس، 
موزه مردم شناسى هم انديشى و همفكرى نمودند. 
عباسى افزود: با همكارى رجبى محقق و پژوهشگر 
تاريخ و جغرافيا، طرح ساماندهى موزه مردم شناسى 
و  زعفران، عكس  موزه هاى  توجيهى  و طرح هاى 
آموزش و پرورش تدوين گرديده است كه مورد توجه 

و عنايت كارشناسان امور موزه ها قرار گرفت.

مدير عامل شركت آبفاى
 خراسان جنوبى منصوب شد

تسنيم- با صدور حكمى از سوى وزير نيرو، مهدى 
هاشمى مقدم به مدت دو سال به عنوان مدير عامل 
شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى منصوب شد و 
تا قبل از اين هاشمى مقدم سرپرستى شركت آب و 

فاضالب خراسان جنوبى را بر عهده داشت.

طرح ارتقاى امنيت اجتماعي و پاكسازي 
نقاط آلوده در «طبس»  

گروه خبر- فرمانده انتظامى شهرستان طبس خراسان 
و  اجتماعى  امنيت  ارتقاى  طرح  اجراي  از  جنوبى 
پاكسازي نقاط آلوده با هدف مقابله با خرده فروشان 
و توزيع كنندگان مواد مخدر در اين شهرستان خبر 
اظهار كرد: عمليات مشترك  داد. سرهنگ جالليان 
شهرستان طبس  تخصصى  هاى  پليس  و  ها  يگان 
در راستاى اين طرح روز گذشته در منطقه تپه طاق 
به  شد.  اجرا  شهرستان  اين  بيد»  «پده  روستاى  و 
با اجراى اين عمليات هفت خرده فروش  گفته وى 
و نگهدارنده مواد مخدر و سالح شكارى غير مجاز 
دستگير شدند كه از آنان 128 گرم انواع مواد مخدر 

وتعداد دو قبضه سالح شكارى كشف شد.

برگزارى زنگ انشاء وقف
 در مدارس خراسان جنوبى

گروه خبر- مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبى 
از برگزارى زنگ انشاء وقف در مدارس استان خبر داد. 
حجت االسالم گرايلى با اشاره به ضرورت آشنا كردن 
وقف،  حسنه  سنت  و  فرهنگ  با  جوانان  و  نوجوانان 
اظهار كرد: هماهنگى هاى الزم با مسئوالن آموزش و 
پرورش استان و ادارات شهرستان براى برگزارى زنگ 
انشا با موضوع وقف انجام شده و نواختن زنگ وقف در 
مدارس يكى از برنامه هاى اين هفته است. وى ادامه 
از  با دعوت  با قرآن كريم  انس  برگزارى محافل  داد: 
جامعه قرآنى، برپايى دعاى ندبه و سخنرانى با موضوع 
وقف در بقاع متبركه، درج مقاالت با موضوعات آثار و 
نقش وقف در فقرزدايى از جامعه، آثار فرهنگى، اخالقى، 
اجتماعى وقف و نقش آن در ترويج و بسط تعاليم دينى 
از برنامه هاى اين هفته عنوان كرد. گرايلى بر ضرورت 
امانت دارى در وقف از سوى متوليان آن تأكيد كرد و 
افزود: وقف ترويج فرهنگ دينى و از باورهاى عميق ما 

است كه بايد به درستى در جامعه پياده و نهادينه شود.

برگزارى اولين دوره كالس آموزشى
 رشته پارچه بافى در شهر ارسك

توسط  شده  انجام  هاى  پيگيرى  با  خبر-  گروه 
نمايندگى ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
بشرويه هنر پارچه بافى در شهر ارسك احيا شد و هم 
اين شهر  در  بافى  پارچه  آموزش  دوره  اولين  اكنون 
ميراث  نمايندگى  مسئول  است.  برگزارى  حال  در 
گفت:  خصوص  اين  در  بشرويه  شهرستان  فرهنگ 
اين دوره با همكارى معاونت صنايع دستى و هنرهاى 
سنتى اداره كل و همت شركت تعاونى زنان ارسك 
در حال حاضر 12  و  برگزار مى گردد  اين شهر  در 
افزود:  آموزش هستند. سليمانى  نفر هنرجو در حال 
به  بافى  پارچه  هنر  احياى  و  اندازى  راه  اميدواريم 
اشتغال بانوان هنرمند و عالقمند به صنايع دستى و 
مشاغل خانگى در بحث توسعه اقتصاد خانگى كمك 
بافى  برك  رشته  احياى  به  منجر  نهايت  در  و  كند 
در شهرستان بشرويه شود تا از اين طريق گامى در 
جهت اتكا به توليدات بومى و محلى و دستيابى به 

اقتصاد مقاومتى برداشته شود.

پرورش  و  آموزش  شوراى  در  بيرجند  مركزى  بخشدار 
بيرجند از نبود نگاه يكسان بين مدارس شهرى و روستايى 
انتقاد كرد و گفت: بايد بين مدارس شهرى و روستايى نگاه 
يكسانى وجود داشته باشد و امكانات و تجهيزات مورد نياز در 

اختيار مدارس روستايى نيز قرار گيرد.
از  نيز  بيرجند  پرورش  و  آموزش  مدير  مهر،  گزارش  به 
افزايش 40 درصدى شهريه مدارس بزرگساالن خبر داد و 
عنوان كرد: مبلغ شهريه هر واحد درسى در اين مدارس از 
پنج به هفت هزار تومان افزايش مى يابد. سجادى نژاد اظهار 
كرد: آن دسته از دانش آموزان بازمانده از تحصيل در دوره 
دوم متوسطه كه امكان ادامه تحصيل آنها در مدارس روزانه 

فراهم نيست بايد در مدارس بزرگساالن تحصيل كنند.

35 درصد هزينه هاى مدارس بزرگساالن 
در سال گذشته روى زمين ماند

به گفته سجادى نژاد با آنكه مدارس بزرگساالن به صورت 
خودگردان اداره مى شوند، اما آموزش و پرورش فضاى مورد 
نياز را در اختيار اين مدارس قرار داده و نيروى انسانى الزم 
را به كار گرفته ايم تا دانش آموز بازمانده از تحصيل نداشته 
باشيم. وى،  عنوان كرد: با توجه به كيفيت بخشى آموزشى 
مدارس  هاى  هزينه  درصد   35 آموزان،  دانش  تعداد  و 
بزرگساالن در سال گذشته روى زمين مانده و نياز است تا 
مبلغ شهريه اين مدارس افزايش پيدا كند. وى از افزايش40 
درصدى شهريه مدارس بزرگساالن خبر داد و افزود: مبلغ 
شهريه هر واحد درسى در مدارس بزرگساالن از پنج هزار 

تومان به هفت هزار تومان افزايش مى يابد.

مشكالت آموزشى در شهرك هاى اقمارى 
هنوز هم پابرجاست

 سجادى نژاد اضافه كرد: اين ميزان بر اساس تعداد  دانش آموزان
و پوشش دهى هر واحد سنجيده مى شود ضمن اينكه در 

تعيين اين مبلغ دانش آموزان محروم را مدنظر قرار داده ايم 
داشته  وجود  آنها  براى  تخفيف  امكان  نياز  در صورت  تا 
 باشد. وى همچنين به مشكل كمبود فضاى آموزشى در 
شهرك هاى اقمارى حاشيه شهر بيرجند پرداخت و ادامه 
داد: در سال هاى اخير به دليل خشكسالى ها از يك سو و 
توسعه شهرى از سوى ديگر، مركز استان آماده و پذيراى 
موضوع  اين  كه  بوده  استان  سراسر  از  زيادى  جمعيت 
و  عرصه ها  وجود  با  و  كرده  ايجاد  مشكالتى  و  مسايل 
ساخت و سازها هنوز هم مشكل كمبود فضاى آموزشى در 
شهرك هاى اقمارى حل نشده است. سجادى ادامه داد:  
نياز است در اين شهرك ها زيرساخت هايى ايجاد شود كه 

ايجاد اين زيرساخت ها در حوزه كارى آموزش و پرورش 
نيست و بايد همه دستگاه ها در اين زمينه كمك كنند.

برگزارى همايش ملى آموزش ابتدايى در بيرجند

لزوم همكارى و مشاركت مردم در حل مشكالت  بر  وى 
آموزش و پرورش تأكيد و افزود: بدون مشاركت هاى بين 
بخشى و مردمى امكان اداره آموزش و پرورش وجود ندارد و 
نياز است تا رسانه ها براى فرهنگ سازى در اين زمينه كمك 
كنند. وى از برگزارى همايش ملى آموزش ابتدايى و تجليل 
از پدرعلم تعليم و تربيت كشور در استان خبر داد و گفت: اين 

همايش چهارم و پنجم دى در بيرجند برگزار مى شود.
بخشدار مركزى بيرجند نيز با تأكيد بر اينكه مشكل كمبود 
فضاى آموزشى در شهرك هاى اطرف بيرجند بايد با ديد 
آموزان  تعداد دانش  اظهار كرد: هر سال  وسيع ديده شود، 
شهرك هاى اطراف در حال افزايش بوده كه نياز است برنامه 
بلند مدتى براى رفع كمبودهاى آموزشى در اين شهرك ها 
ديده شود. جعفرى همچنين از نبود نگاه يكسان بين مدارس 
شهرى و روستايى انتقاد كرد و گفت: بايد بين مدارس شهرى 
و  امكانات  و  باشد  داشته  وجود  يكسانى  نگاه  روستايى  و 

تجهيزات مورد نياز در اختيار مدارس روستايى نيز قرار گيرد.
مديركل بنياد مسكن خراسان جنوبى هم گفت: در تمام 

روستاهاى استان كه تاكنون طرح هادى براى آنها تهيه 
شده قبل از اينكه از ناحيه آموزش و پرورش درخواستى 
براى زمين آموزشى داشته باشيم كاربرى هاى آموزشى در 
نظر گرفته شده است. آسمانى مقدم اضافه كرد: بيشتر اين 
كاربرى ها از زمين هاى متعلق به خود بنياد مسكن بوده و 
هر جا كه تقاضا شده زمين مورد نياز آموزشى به صورت 

رايگان در اختيار آموزش و پرورش قرار گرفته است. 

ضرورت برنامه ريزى بلندمدت براى رفع 
مشكالت آموزشى در شهرك هاى اقمارى بيرجند

فرماندار بيرجند نيز در اين جلسه با يادآورى كمبود فضاهاى 
با  كرد:  عنوان  بيرجند  اقمارى  شهرك هاى  در  آموزشى 
بايد  شهرك ها  اين  در  جمعيت  افزون  روز  رشد  به  توجه 
برنامه ريزى هاى بلندمدت براى رفع مشكالت اين شهرك ها 
داشته باشيم. به گزارش فارس ناصرى در جلسه شوراى 
آموزش و پرورش اين شهرستان اظهار كرد: نخستين افتخار 
تاريخى غنى  با ريشه  آن  بودن  خراسان جنوبى فرهنگى 
در زمينه علم، ادب و فرهنگ است. وى رتبه هاى خوب 
دانش آموزان بيرجند در كنكورهاى سراسرى را نشانه توجه 
ويژه خانواده هاى اين خطه به كسب علم و دانش دانست 
افزود: كسب اين موفقيت ها براى استان بدون زحمات  و 
يادآور شد: كار  نيست. وى  امكان پذير  بى دريغ فرهنگيان 
فرهنگيان كار انبياء است و با نشاطى كه در روح نوجوانان 
و كودكان جامعه تزريق مى كنند موجبات تعالى و توسعه 

كشور را فراهم مى سازند.

 لزوم تقويت كاربرى هاى آموزشى
 در شهرك هاى اقمارى بيرجند

و  ابتدايى  آموزش  ملى  همايش  نخستين  به  ناصرى 
كرد  اشاره  استان  در  استاد شكوهى  از شخصيت  تجليل 
و افزود: برگزارى اين همايش زمينه شناسايى شخصيت 
مفاخر استان را فراهم مى كند كه بايد تالش كنيم تا اين 

همايش به نحو احسنت برگزار شود. 
تجهيزات  و  آموزشى  فضاهاى  كمبود  اينكه  بيان  با  وى 
در  كه  است  مشكالتى  از  فضاها  اين  براى  الزم 
اضافه  مواجه هستيم،  آن  با  بيرجند  اقمارى  شهرك هاى 
بيرجند  اقمارى  براى شهرك هاى  كه  كاربرى هايى  كرد: 
پيش بينى مى شود بايد متناسب با نگاه افزايش جمعيت در 
آينده باشد كه بايد كاربرى هاى آموزشى در اين شهرك ها 
طور  به  آموزشى  كاربرى هاى  آينده  براى  و  شود  تقويت 

ويژه نگريسته شود.

در شوراى آموزش و پرورش بيرجند عنوان شد: 

يكسان نگرى در مدارس شهرى و روستايى

گروه خبر- رئيس اوقاف و امور خيريه بيرجند و درميان از برپايى 
خيمه هاى معرفت در بقاع متبركه اين شهر و امامزادگان باقريه(ع) 
بيرجند خبر داد.  حجت االسالم دادخدا خدايى با بيان اينكه هدف 
از برپايى خيمه هاى معرفت و ايستگاه هاى «همه واقف باشيم»، 
موضوعات  از  يكى  گفت:  است،  جامعه  در  وقف  فرهنگ  ترويج 
مورد تأكيد در اين ايستگاه ها و خيمه ها، اطالع رسانى در زمينه 

وقف دسته جمعى و پاسخگويى به مسائل شرعى است. 

نحوه  به  اشاره  با  درميان  و  بيرجند  خيريه  امور  و  اوقاف  رئيس 
انجام وقف دسته جمعى تصريح كرد: در قالب اين وقف افراد با هر 
انجام سنت حسنه وقف سهيم شوند.  توانايى مالى مى توانند در 
باقريه  امامزادگان  جوار  در  معرفت  خيمه هاى  برپايى  به  خدايى 
خيمه ها  اين  در  گفت:  و  كرد  اشاره  بيرجند  در  محورى  بقاع  و 
غرفه احكام شرعى، مشاوره دينى با حضور روحانيون خانم و آقا، 
اين غرفه هاى مراجعه كنند.  به  توانند  داير است كه مردم مى 

وى همچنين از پاسخگويى به مسايل شرعى زائران با برگزارى 
خيمه ها  اين  در  همچنين  افزود:  و  داد  خبر  دينى  گفتمان هاى 
 غرفه كودك نيز برگزار شده است كه كودكان مى توانند از اين 

غرفه ها كمال استفاده را ببرند. 
خدايى با بيان اينكه وقف يك احسان ماندگار است، گفت: انجام 
عمل حسنه وقف تأثير بسزايى در زندگى دنيوى و اخروى انسان  

دارد و بايد تأثيرات مثبت وقف در جامعه بيان شود. 

برپايى خيمه  معرفت در آستان امامزادگان باقريه(ع) بيرجند 

 گروه خبر- مراسم چهلمين روز درگذشت عالم فرزانه حضرت 
و  مردم  مختلف  اقشار  حضور  با  عبادى  احمد  سيد  ا...  آيت 
در  درميان  و  بيرجند، خوسف  مردم  نماينده  و  استان  مسئوالن 

مجلس شوراى اسالمى در شهر خوسف برگزار شد.
شهر  در   1309 سال  در  عبادى»  احمد  «سيد  ا...  آيت  مرحوم 
از  بعد  اين شهر تحصيل و  خوسف ديده به جهان گشود و در 
مشهد،  بيرجند،  شهرهاى  به  حوزوى  تحصيل  ادامه  جهت  آن 
و  بروجردى  گلپايگانى،  آيات  از محضر حضرات  و  قم عزيمت 

امام خمينى كسب فيض كرد و در مدرسه خان و حجتيه ارتباط 
خاصى با مقام معظم رهبرى داشت.

آن مرحوم در سال 1349 از قم به شهر خوسف آمد و در اين 
 45 مدت  و  پرداخته  انقالبى  و  مذهبى  هاى  فعاليت  به  شهر 
سال امام جماعت مسجد جامع خوسف بود، ايشان مدرسه علميه 
امور  را تأسيس و مسئوليت  حضرت فاطمه زهرا (س) خوسف 

آن را بر عهده داشتند.
مرحوم آيت ا... «سيد احمد عبادى» پدر شهيد عبدالكريم عبادى 

اسبق  جمعه  (امام  عبادى  مهدى  سيد  ا...  آيت  مرحوم  برادر  و 
عموى  و  عبادى  عليرضا  سيد  السالم  حجت  برادر  و  مشهد) 
نماينده محترم مردم بيرجند - خوسف و درميان حجت السالم 

سيد محمدباقر عبادى در مجلس شوراى اسالمى بود.
اين عالم ربانى در سحرگاه 12 آبان ماه 94 به علت سرطان خون 
در سن 85 سالگى دعوت حق را لبيك و در گلزار مزار شهداى 

شهر خوسف در كنار فرزند شهيدش به خاك سپرده شد.
روحش شاد و يادش گرامى باد.

مراسم اربعين عالم ربانى آيت ا... سيد احمد عبادى در خوسف برگزار شد

سه طرح پژوهشى در حوزه سالمت خراسان جنوبى اجرا مى شود
طرح  سه  گفت:  بيرجند  پزشكى  علوم  دانشگاه  فناورى  و  تحقيقات  معاون 
ويتامين  كمبود  شيوع  بررسى  پستان،  سرطان  غربالگرى  سالمندان،  سالمت 

دى و اثربخشى آن در دختران دبيرستانى در حال اجرا است.
به گزارش  مهر، زربان روز گذشته در كنفرانس خبرى با بيان اينكه استفاده از 
ابزار پژوهشى براى توسعه و پيشرفت كامًال ضرورى است، ابراز اميدوارى كرد: 

تمامى دستگاه هاى ادارى بر اساس پژوهش تصميم گيرى كنند. 
وى ادامه داد: خريد نرم افزار مديريت پژوهشى از ديگر فعاليت هاى دانشگاه 
است كه تمام فعاليت هاى پژوهشى از طريق اين سامانه انجام خواهد شد. 
است،  تدوين شده  پژوهشى  اعتبار  عنوان  تحت  برنامه اى  اينكه  بيان  با  وى 
اعتبار  باشند  داشته  بيشترى  فعاليت  افراد  هرچه  طرح  اين  در  كرد:  اظهار 

بيشترى خواهند داشت.

برگزارى تورهاى پژوهشى

زربان با اشاره به اينكه در طى يك سال گذشته برنامه هاى حمايتى و تشويقى 
دانشگاه تكميل شده است، افزود: برنامه جديدى تحت عنوان تورهاى پژوهشى 
تدوين شده كه تا كنون پنج تور پژوهشى ثبت نام شده است. وى با بيان اينكه 

افزود:  داشته ايم،  را  چاپ شده  مقاله  مورد   82 اخير  پژوهشى  سال  يك  طى 
نمايه ها  ساير  در  مورد   103 و  معتبر  نشريات  در  چاپ شده  مجالت  مورد   22
در  شركت  مورد   9 و  داخلى  همايش  مورد   181 كرد:  بيان  وى   داشته ايم. 

همايش هاى خارجى داشته ايم. وى با بيان اينكه چاقى و سوءتغذيه در كودكان 
زير پنج سال در استان وجود دارد، افزود: شيوع سرطان ها در استان با وضعيت 
سرطان در كشور مطابقت دارد. وى با اشاره به اينكه توليد حيوانات تغيير ژنتيك 
يافته يكى از مهم ترين طرح هاى دانشگاه است افزود، دانشگاه علوم پزشكى 

خراسان جنوبى جز چهار دانشگاهى است كه در اين طرح فعاليت دارد.

تصويب 115 طرح تحقيقاتى در دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

مدير پژوهشى دانشگاه علوم پزشكى نيز در اين جلسه اظهار كرد: در  يكسال 
بيان  با  گذشته پژوهشى 115 طرح تحقيقاتى مصوب شده است. شريف زاده 

اينكه 69 طرح خاتمه يافته است، گفت: 2 مورد كتاب نيز تأليف شده است.

رونمايى از سامانه پژوهشى دانشگاه علوم پزشكى

قدردانى  كار  سابقه  سال  سه  با  جوان  پژوهشگران  از  اينكه  به  اشاره  با  وى 
شد.  خواهد  رونمايى  دانشگاه  پژوهشى  سامانه  آذرماه   25 افزود:  شد،  خواهد 
مدير كتابخانه مركزى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند نيز در اين جلسه اظهار 
اينترنت  طريق  از  اطالعات  انتشار  و  توسعه  باهدف  ديجيتال  كتابخانه  كرد: 
برنامه ريزى شده است و دسترسى به منابع اطالعاتى از طريق شبكه مجازى 

يكى از كاركردهاى كتابخانه مجازى است. 
به گفته بيدختى 40 كتابخانه كوچك و بزرگ در استان وجود دارد كه تمامى 

منابع اطالعاتى آنها از طريق يك سامانه قابل دسترسى است. 

معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندار بيان كرد: بايد با 
خالقيت و نوآورى گفتمان و انتقال پيام در برنامه هاى دهه 
فجر امسال متفاوت از گذشته باشد، حسينى روز گذشته در 
استان،  اسالمى  انقالب  فجر  دهه  ستاد  هماهنگى  جلسه 
دهه  برنامه هاى  اجراى  به  نسبت  مديران  بايد  كرد:  اظهار 
با  بايد  افزود:  وى  باشند.  داشته  بيشترى  حساسيت  فجر 
خالقيت و نوآورى گفتمان و نوع رفتار و انتقال پيام ما در 
برنامه هاى دهه فجر امسال متفاوت از سال هاى گذشته باشد. 
به گفته وى متأسفانه برخى از كارها براى بزرگداشت دهه 
فجر كليشه اى شده كه بايد دقت شود تا با اجراى برنامه هاى 
متنوع زمينه حضور پررنگ و بانشاط مردم و به خصوص 
نسل جوان در گراميداشت اين ايام مبارك را فراهم كنيم. 
حسينى با اشاره به اهميت واگذارى امور به مردم و توجه به 
سازمان هاى مردم نهاد، تصريح كرد: بايد جشنى هاى كه در 

اين ايام برگزار مى شود با محوريت مردم و همراه با سعه صدر 
باشد و دستگاه  هاى اجرايى به نقش مردمى اين مراسم توجه 
ويژه داشته باشند.  وى به برگزارى انتخابات مجلس خبرگان 
رهبرى و مجلس شوراى اسالمى در روزهاى پايانى سال 
اشاره كرد و گفت: بايد در دهه فجر فضا به گونه اى فراهم 
شود كه گفتمان ها سود همگانى داشته باشد نه شخصى.
اين شرايط بسيار حساس  بايد در  ادامه داد: مردم  حسينى 
كشور حضور پرشور و باشكوه در انتخابات را تكليف بدانند 
و 22 بهمن ماه نقطه عطفى است كه بايد فضاى آن را به 

سمتى ببريم كه سوء استفاده نشود. 

22 كميته زير مجموعه ستاد دهه فجر 
در  استان تشكيل شد

سرپرست شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى نيز از تشكيل 

22 كميته زير مجموعه ستاد دهه فجر در استان خبر داد و 
گفت: بايد 22 بهمن ماه امسال صحنه تبلور همدلى وحدت 
ملى و حضور باشكوه ملت ايران به معناى واقعى كلمه باشد. 
حجت االسالم . ابراهيم زاده اظهار كرد: اين ايام فرصتى 
است تا با معرفى دستاوردهاى نظام به نسل سوم انقالب 
بستر تداوم نظام را فراهم كرد. وى افزود: دهه فجر فرصت 
بسيار خوبى براى زنده نگه داشتن ارزش هاى انقالب و تجديد 
پيمان با آرمان هاى امام خمينى (ره) است. وى بيان كرد: بايد 
22 بهمن ماه امسال صحنه تبلور همدلى وحدت ملى و حضور 
باشكوه ملت ايران به معناى واقعى كلمه باشد و شعار امسال 
اين ايام نيز «تداوم اقتدار و عزت انقالب اسالمى در پرتو 
واليتمدارى و همدلى و همزبانى دولت و ملت» است.  وى 9 
دى را روز بصيرت و ميثاق با واليت دانست وافزود: اين روز 

نماد وحدت ملى در برابر نفوذ دشمن بود.

معاون فرهنگى و اجتماعى سپاه انصارالرضا (ع)  هم اظهار 
كرد: در برگزارى مراسم دهه فجر بايد مردم و جوانان پاى كار 
باشند. وى با درخواست تشكيل كميته فضاى مجازى در اين 
ستاد، گفت: بايد از ظرفيت و پتانسيل اين فضا كه بسيارى 
از جوانان در آن حضور دارند به عنوان فرصت استفاده شود 
و آرمان هاى انقالب اسالمى را تبيين كنيم.مقدادى با اشاره 
به اينكه اوج برنامه هاى دهه فجر در راهپيمايى 22 بهمن ماه 
است، بيان كرد: انتخاب يك مسير كوتاه در شأن و جايگاه 
استان نيست و بايد حداقل دو مسير خيابان شهدا و مدرس در 
نظر گرفته شود. وى با بيان اينكه بايد برنامه هاى دهه فجر 
مانند مراسم دهه غدير به صورت مردمى اداره شود، عنوان 
كرد: اگر آرمان هاى انقالب اسالمى و عملكرد نظام اسالمى 
به درستى تبيين شود قطعاً حضور حماسى و باشكوه مردم را 

در انتخابات امسال خواهيم داشت.

در جلسه هماهنگى ستاد دهه فجر انقالب اسالمى استان مطرح شد:

گفتمان هاى دهه فجر، سود همگانى داشته باشد نه شخصى 
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آگهى استخدام پيمانى شهردارى هاى استان خراسان جنوبى
استانداري خراسان جنوبى براي تامين نيروي انسانى موردنياز شهردارى هاى آرين شهر ، ارسك ، اسفدن ، اسديه ، اسالميه ، بيرجند ، خضرى دشت بياض، خوسف، حاجى آباد ، سه قلعه ، فردوس ، سرايان ، قاين ، قهستان ، گزيك  
ديهوك ، زهان ، طبس مسينا ، طبس گلشن ، مود ، نيمبلوك و نهبندان از محل مجوز استخدامى شماره 166181 تاريخ 94/07/18 سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و مصوبه شماره 33361 مورخ 94/07/29 شوراى توسعه 
مديريت و سرمايه انسانى شهردارى ها و دهيارى هاى كشور، تعداد 62 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمندي  هاي تخصصى و مصاحبه يا آزمون عملى (براى مشاغل غير آتش نشانى مصاحبه و براى مشاغل 

آتش نشانى برگزارى آزمون عملى) و گزينش به صورت پيمانى به شرح زير استخدام مى  نمايد.

شرايط احرازتعداد مورد نياز شهردارىپست سازمانىرشته شغلىرديف

مامور حراست1
دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت1 نفر (مرد)آرين شهركارشناس حراست

1 نفر(مرد)حاجى آبادكارشناس حراست (كليه گرايش ها) به جز گرايش مديريت ورزش – حقوق (كليه گرايش ها)

 دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت (كليه گرايش1 نفر(مرد)گزيككارشناس امور ادارىكارشناس امور اداري2
ها) به جز گرايش مديريت ورزش – مهندسي صنايع ( كليه گرايش ها) – اقتصاد ( كليه گرايش ها)

حسابدار3

1 نفر (مرد)ارسككارشناس امور مالى

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در رشته تحصيلي حسابداري
 ( كليه گرايش ها)

1 نفر (مرد)خوسفكارشناس امور مالى
1 نفر (مرد)حاجى آبادكارشناس امور مالى

1 نفر (مرد)قاينكارشناس درامد
1 نفر (مرد)زهانكارشناس امور مالى
1 نفر (مرد)نيمبلوككارشناس امور مالى

2 نفر(زن–مرد)بيرجندحسابدار
1 نفر(مرد)طبس مسيناكارشناس امور مالى

1 نفر (مرد)نهبندانحسابدار

مسئول خدمات مالي4

1نفر(مرد)اسفدنجمعدار و امين اموال

دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در رشته تحصيلي حسابداري (كليه گرايش ها)

1 نفر(زن –مرد)اسديهجمعدار  و امين اموال
1 نفر(مرد)اسالميهجمعدار و امين اموال

1 نفر(مرد)اسالميهكارپرداز
1 نفر (مرد)خضرىكارپرداز
1 نفر (مرد)خوسفكارپرداز

1 نفر(مرد)فردوسجمعدار و امين اموال
1 نفر(زن- مرد)سرايانجمعدار و امين اموال
1 نفر (مرد)ديهوكجمعدار و امين اموال

كارشناس حقوقي5

1 نفر (مرد)سرايانكارشناس حقوقى و امالك
دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي حقوق

  ( گرايش حقوق عمومي، حقوق خصوصي، حقوق جزا و جرم شناسي، حقوق
ثبت اسناد و امالك)

1نفر(زن –مرد)بيرجندكارشناس حقوقى
1 نفر(مرد)نهبندانكارشناس حقوقى و امالك

كارشناس روابط عمومي6
 دارا بودن دانشنامه ليسانس يا  فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت امور فرهنگي– مطالعات1 نفر (زن -مرد)فردوسكارشناس روابط عمومى

فرهنگي و رسانه – علوم ارتباطات اجتماعي– علوم ارتباطات – ارتباطات تصويري– مديريت رسانه 1نفر(زن -مرد)سرايانكارشناس روابط عمومى

مهندسي راه و ساختمان7

1 نفر (مرد)اسديهكارشناس امور عمرانى

 دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي
 عمران ( گرايش مهندسي و مديريت ساخت، گرايش سازه ، گرايش سيستم هاي اطالعات

جغرافيايي ، عمران) – مديريت پروژه و ساخت – طراحي محيط

2 نفر(مرد)بيرجندكارشناس امور عمرانى
1 نفر(مرد)سرايانكارشناس امور عمرانى
1 نفر (مرد)نهبندانكارشناس امور عمرانى
1 نفر(مرد)قهستانكارشناس امور عمرانى
1نفر(مرد)اسفدنكارشناس امور عمرانى

كارشناس شهرسازي8

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا  فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي شهرسازي–2 نفر(زن - مرد)بيرجندكارشناس شهرسازى
 برنامه ريزي شهري و منطقه اي– مديريت شهري– برنامه ريزي منطقه اي – طراحي

شهري– مهندسي شهرسازي – جغرافيا و برنامه ريزي شهري 1 نفر(مرد)حاجى آبادكارشناس شهرسازى

كارشناس محيط زيست9

 دارا بودن دانشنامه ليسانس يا  فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي محيط زيست1 نفر (مرد)خضرىكارشناس خدمات شهرى
 (گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين، مهندسي طراحي محيط زيست ) –  محيط زيست

   ( گرايش برنامه ريزي) –  برنامه ريزي، مديريت و آموزش محيط زيست– طراحي محيط زيست
مهندسي عمران گرايش محيط زيست – مهندسي منابع طبيعي  ( گرايش محيط زيست)

1 نفر (مرد)حاجى آبادكارشناس خدمات شهرى
1 نفر (مرد)سه قلعهكارشناس خدمات شهرى

كارشناس امور باغبانى10
 دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكى از رشته هاى تحصيلى مهندسى1نفر(مرد)بيرجندكارشناس فضاى سبز

كشاورزى (كليه گرايش ها) – معمارى منظر – مهندسى فضاى سبز 1نفر(مرد)فردوسكارشناس فضاى سبز

2 نفر(زن – مرد)بيرجندكارشناس حمل و نقل و ترافيككارشناس امور حمل و نقل11
 دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكى از رشته هاى تحصيلى مهندسى

 عمران (گرايش  مهندسى و برنامه ريزى حمل و نقل) – مهندسى ترافيك – مهندسى
حمل و نقل – مهندسى تكنولوژى حمل و نقل و ترافيك شهرى

كاردان آتش نشان12

دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در تمام گرايش هاي  يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت عمليات و امداد 1 نفر(مرد)طبسآتش نشان
و سوانح–مديريت عمليات امداد و نجات –  مديريت امور امداد– ايمني و آتش نشاني– مديريت عمليات 
حريق و حوادث–پيشگيري و ايمني در برابر حريق و حوادث اطفاء حريق– امداد و نجات –بهداشت حرفه    

اي– تربيت بدني– برق– تاسيسات– مكانيك– مخابرات – كامپيوتر
 * دارابودن گواهينامه رانندگي پايه دو ( پايه سه ، ب1 و ب2 جديد)  براي داوطلبين اين رشته الزامي 

است.

1 نفر(مرد)آرين شهرآتش نشان

 آتش نشان(راننده وسايط13
نقليه تندروي سنگين)

1 نفر (مرد)اسفدنآتش نشان (راننده)

دارا بودن مدرك تحصيلى پايان دوره متوسطه يا گواهينامه فوق ديپلم درتمام گرايش هاي 
يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت عمليات و امداد و سوانح– مديريت عمليات امداد و نجات   
مديريت امور امداد–ايمني و آتش نشاني– مديريت عمليات حريق و حوادث–پيشگيري و 
ايمني در برابر حريق و حوادث اطفاء حريق–  امدادونجات – بهداشت حرفه اي–  تربيت 

بدني–  برق– تاسيسات–  مكانيك– مخابرات – كامپيوتر 
 * دارابودن گواهينامه رانندگي پايه يك براي داوطلبين اين رشته شغلي الزامي است.

6 نفر(مرد)بيرجندآتش نشان (راننده)
1 نفر (مرد)سه قلعهآتش نشان (راننده)
1 نفر (مرد)فردوسآتش نشان (راننده)
1 نفر (مرد)گزيكآتش نشان (راننده)
1 نفر (مرد)ديهوكآتش نشان (راننده)
1 نفر(مرد)نيمبلوكآتش نشان (راننده)
1 نفر(مرد)طبس مسيناآتش نشان (راننده)
2 نفر(مرد)طبس گلشنآتش نشان (راننده)
1 نفر(مرد)مودآتش نشان (راننده)

الف- شرايط  عمومى
1 – داشتن حداكثرسن به شرح ذيل در اولين روز ثبت  نام : 
به جز مشاغل آتش  براى دواطلبين كليه رشته ها   
نشانى سى و پنج سال  براى داوطلبين آتش نشان 
سى  حداكثر  سنگين)  تندروى  نقليه  وسايط  (راننده 
حداكثر  نشان  آتش  كاردان  داوطلبين  براى  سال  

بيست و پنج سال 
2 – داشتن تابعيت ايران

معافيت  كارت  يا  پايان خدمت  كارت  بودن  دارا   –  3
قانونى دائم براي مردان در زمان ثبت نام
4 – عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانى

5 – نداشتن سابقه محكوميت جزايى مؤثر
دستگاه  هاى  در  استخدام  ممنوعيت  نداشتن   –  6

اجرايى به موجب آراى مراجع قانونى
داشتن سالمت جسمانى و روانى و توانايى براي   – 7

انجام كارى كه درآن شغل استخدام مى  شود
8- دارا بودن مدرك تحصيلى مطابق مندرجات ستون 

شرايط احراز تعيين شده براى هر رشته شغلى
اديان  از  يكى  يا  و  اسالم  مبين  دين  به  اعتقاد   –  9
شناخته شده در قانون اساسى جمهوري اسالمى ايران

10- التزام به قانون اساسى جمهوري اسالمى ايران
تبصره 1- داوطلبان رشته شغلى راننده وسايط نقليه 
راننده  آتش  نشان  (براي تصدي پست  تندرو سنگين 
سنگين) مى بايست عالوه بر مدرك تحصيلى ذكر شده 
يك  پايه  رانندگى  گواهينامه  داراي  احراز  شرايط  در 
نيز مى  نشانى  آتش   كاردان  داوطلبان رشته شغلى  و 
بايست عالوه بر مدرك تحصيلى ذكر شده در شرايط 
 احراز  داراى گواهينامه رانندگى پايه دو ( يا پايه سوم ،

 ب1 و ب2) در زمان ثبت  نام باشند.
تبصره 2- شركت شهرداران و دهياران فعلى به شرط 
بالمانع  استخدامى  آزمون  در  مربوط  دارابودن شرايط 

است.
تبصره3- كاركنان قراردادي واحدهاي آتش  نشانى و 
سازمانهاى آتش نشانى شهرداري ها و كاركنان شركت 

هاي طرف قرارداد با شهرداري در صورت اشتغال در 
از  قبل  تا  كه  آتش  نشانى  هاى  سازمان  يا  و  واحدها 
بيمه  پرداخت حق  با  وقت  تمام  طور  به  سال 1390 
اشتغال دارند ، مى  توانند با مدرك تحصيلى پايان دوره 
متوسطه صرفا در آزمون رشته هاى شغلى آتش نشان  

شركت نمايند.
تبصره4- داوطلبان رشته شغلى راننده وسائط نقليه 
تندرو سنگين مى توانند با مدرك تحصيلى پايان دوره 

متوسطه در آزمون رشته مذكور شركت نمايند.
ب – شرايط اختصاصى

پزشكى  معافيت  كارت  داراي  كه  داوطلبانى   –1 
مى  باشند و همچنين معلولين مجاز به شركت در هيچ 
يك از مشاغل عملياتى آتش  نشانى (راننده وسايط نقليه 

تندروى سنگين و كاردان آتش نشان) نمى  باشند.
آتش  عملياتى  مشاغل  در  استخدام  داوطلبان   –2
آزمون  در  تخصصى  آزمون  بر  عالوه  مي بايست   نشانى 
عملى (آزمون ارزيابى آمادگى و سالمت جسمانى) نيز 

شركت نموده و حائز شرايط الزم شوند.
3 – داوطلبان نمى  توانند از مستخدمين رسمى ،ثابت 
يا  بازنشسته  و  اجرايى  دستگاه  هاى  ساير  پيمانى  و 

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

به منزله انصراف از استخدام تلقى خواهد شد.
به  تأييديه  هاي معتبر  ارائه  موارد ذيل به شرط   –  5

حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
عليه  حق  نبرد  جبهه  هاي  در  كه  داوطلبانى  الف- 
به   (1367/5/29 لغايت  (ازتاريخ1359/6/31  باطل 

طور داوطلبانه خدمت نموده  اند، به ميزان مدت حضور 
يا  و  شدن  بستري  زمان  مدت  همچنين  و  جبهه  در 
استراحت پزشكى رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت 

درجبهه  هاي نبرد حق عليه باطل
، آزادگان ، مفقوداالثرها ،  ب- اعضاي خانواده شهدا 
جانبازان (همسر ، فرزندان ،پدر، مادر ، خواهر و برادر) 

تا ميزان 5 سال
ج- داوطلبانى كه در طول جنگ تحميلى به اسارت 
دشمن بعثى و يا گروه  هاي ضد انقالب درآمده  اند به 

ميزان مدت اسارت و حضور در جبهه
د- داوطلبانى كه به صورت غير رسمى و تمام وقت در 
وزارتخانه ، مؤسسات و شركت هاي دولتى ، بانك ها و 
 شركت هاي تحت پوشش آنها ، شركتهاي بيمه دولتى ،
 شهرداري ها ، مؤسسات و شركت هاي تابعه و وابسته 
به آن مؤسسات و شركت هاي دولتى كه شمول قانون 
مؤسسات  همچنين  و  است  نام  ذكر  مستلزم  آنها  بر 
كه  مؤسساتى  و  شده  مصادره  و  ملى  هاي  شركت  و 
به نحوي از بودجه و كمك دولت استفاده مى كنند، 
انقالب اسالمى و شركت هاي تحت پوشش  نهادهاى 
آنها از تاريخ 1357/11/22 به خدمت اشتغال داشته 
به  الزم  آنها.  رسمى  غير  خدمت  مدت  ميزان  به  اند 
افراد در شركت هاي طرف  ذكر است سابقه خدمتى 
قرارداد با شهرداري ها ، مشمول اين بند نمى باشد ، 
به استثناى كاركنانى كه به طور تمام وقت با پرداخت 
حق بيمه در شركت هاي طرف قرارداد با شهرداري كه 
ابتداي سال 1390 در واحدهاى شهردارى  از  تا قبل 
براى مشاغل آتش  (براى مشاغل غير آتش نشانى) و 
يا  و  ها  شهردارى  نشانى  آتش  واحد  در  صرفا  نشانى 

سازمان آتش نشانى اشتغال داشته اند.
تبصره – طول مدت خدمت نظام وظيفه داوطلبان 

به حداكثر سن داوطلبان اضافه نخواهد شد
كه  شود  مى   گفته  داوطلبى  به  بومى:  داوطلب   – ه 

حداقل داراي يكى از ويژگى هاي ذيل باشد
 شهر محل صدور شناسنامه داوطلب يا همسر وى  با 

شهر مورد تقاضا براي استخدامى يكى باشد  
داوطلب حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصيلى 
به  را  دانشگاه)  يا  و  دبيرستان   ، راهنمايى   ، (ابتدايى 
تقاضا  مورد  محل  شهر  در  متناوب  يا  متوالى  صورت 
فرزندان  و  همسر  باشد.  كرده  استخدام طى  براي 
كارمندان رسمى و پيمانى دولت و يا نيروهاي مسلح 
بازنشسته) كه شهر محل خدمت  يا  و  از شاغل  (اعم 
فعلى يا بازنشستگى آنان با شهر محل مورد تقاضا براي 
استخدام يكسان باشد.    داوطلب يا پدر ، مادر و يا 
پرداخت  سابقه  سال   (4) چهار  حداقل   ، وي  همسر 
حق بيمه در شهر محل مورد تقاضا براي استخدام را 
 داشته باشند. پرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده 

صرفاًتوسط يكى از موارد مذكور قابل احتساب است.
تبصره 1- مبناي استان و شهرستان براي تعيين بومى 

بودن، تقسيمات كشوري در زمان ثبت  نام مى باشد.
تبصره 2- در صورتى كه شهرداري متقاضى استخدام  
شهر  كه  باشد  داشته  قرار  استانى  يا  شهرستان  در 
باشد،  واقع  استان  يا  و  شهرستان  آن  در  دوطلب 
بومى  داوطلبين  مزاياي  مشمول  ترتيب  به  داوطلب 

شهرستان و استان خواهد بود.

ج – ثبت نام و مدارك مورد نياز

1 – داوطلبان مى  توانند تنها در يك عنوان شغلى و 
اولويتى كه در  ترتيب  به  استان  در شهرهاي مختلف 
هنگام ثبت  نام اعالم مى  نمايند حداكثر تا سه گزينه 
طريق  از  و  انتخاب  را  تقاضا  مورد  جغرافيايى  محل 
اينترنتى  به صورت  استانداري خراسان جنوبى  سايت 

ثبت نام كنند.
تذكر: الزم است داوطلبان قبل از ثبت نام متن آگهى 
نام  ثبت  به  نسبت  و سپس  نموده  مطالعه  دقت  با  را 
اقدام نمايند. ثبت نام نهايى مستلزم انجام كليه مراحل 
و صرفاً دريافت شماره پرونده و كد رهگيرى از سامانه 
كد  دريافت  عدم  صورت  در  است  بديهى  باشد.  مى 
رهگيرى در آخرين مرحله ثبت نام ، اطالعات داوطلب 
ثبت نخواهد شد و هيچ گونه اعتراضى پذيرفته نخواهد 
استرداد  امكان   ، دليل  هر  به  انصراف  در صورت  شد. 

وجوه واريزى وجود نخواهد داشت 
 94/09/25 چهارشنبه   روز  از  نام  ثبت  شروع   -2
استانداري  اينترنتى  پورتال  طريق  از  روز   7 مدت  به 
اطالع  (پايگاه   ostkj.ir آدرس  به  جنوبي  خراسان 

رساني) مى  باشد.
3 – داوطلبان استخدام مى بايست عكس پرسنلى 4×3 
خود را با عرض 150 و ارتفاع 200 پيكسل و با فرمت 
jpg و حداكثر 200 كيلوبايت در رايانه اسكن نموده و 

آن را در قسمت مربوط در سايت وارد نمايند.
4 – مبلغ 350,000 ريال (بابت هزينه ثبت نام و حق 
شركت داوطلبين در آزمون تخصصى استخدام پيمانى 
حساب  به  جنوبى)  خراسان  استان  هاى  شهردارى 
0108140050001 نزد بانك ملى ايران به نام سازمان 
هميارى شهردارى هاى استان (ايثارگران از پرداخت 50 
درصد  مبلغ مذكور و فرزندان شاهد از واريز وجه مذكور 
معاف مى  باشند) و اطالعات فيش واريزي و ساير موارد 
و  وارد  نام  ثبت  پرداخت وجه  به  را در قسمت مربوط 
نهايتاً پس از بررسى مجدد صحت اطالعات درج شده و 
تأييد مراتب توسط سايت ، الزم است شماره رهگيري 
ياداشت  آزمون  بعدي  مراحل  پيگيري  براي  را  خود 
نمايند. داوطلبين توجه داشته باشند چون ارائه شماره 
اخذ  براى  مراجعه  هنگام  به  واريزى  فيش  و  رهگيرى 
كارت ورود به جلسه و حضور در آزمون الزامى مى باشد 

در حفظ و نگهدارى آن كوشا باشند.
روزهاى  استخدام  آزمون  جلسه  به  ورود  كارت   –  5
94/10/05 لغايت 94/10/07 از طريق وب سايت ثبت 

نام به داوطلبان ارائه مى  شود.
 94/10/11 مورخ  جمعه  آزمون   برگزاري  زمان   –  6
برگزاري  محل  دقيق  آدرس  و  است  صبح   9 ساعت 
آزمون بر روي كارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان 

درج خواهدشد.
7 – مدارك مورد نياز جهت اسكن در سايت ثبت  نام 

به شرح ذيل مى  باشد: 
عكس پرسنلي (در  تكميل فرم درخواست شغل 
خصوص بانوان رعايت حجاب اسالمي الزامي مي باشد)  

تصوير فيش واريزي بابت هزينه ثبت نام 

اخذ  همراه  و  ثابت  هاى  تلفن  شماره  نكات مهم   
مراحل  تمامى  در  نام  ثبت  فرم  در  داوطلب  از  شده 
آزمون و پس از آن به منظور اطالع رسانى هاى الزم 
مورد استفاده قرارمى گيرد. لذا در ثبت صحيح شماره 
تماس دقت نماييد و داوطلب خود آمادگى پاسخگويى 
الزم  باشند   داشته  را  اعالمى  هاى  شماره  طريق  از 
است داوطلب با مراجعه به وب سايت ثبت نام آزمون  
را دريافت  آزمون  اين  با  اطالعيه هاى مرتبط  آخرين 
نوع  تاثير  به  توجه  با  داوطلبين  است  الزم  نمايد.   
بومى داوطلب (شهر  و يا شهرستان) در نمره نهايى ، 
به هنگام ثبت نام نهايت دقت را در انتخاب گزينه هاى 

تعيين شده داشته باشند.
د– مواد آزمون تخصصى

صورت  به  شغلى  رشته  هر  در  تخصصى  آزمون 
چهارگزينه  اي و به تعداد 120 سوال شامل 90 سوال 
به صورت كاربردي و تخصصى در شغل مربوط و 30 
استعداد  و  دقت  سرعت،  هوش،  سنجش  براي  سوال 
يادگيري با احتساب نمره منفى مى  باشد.(سقف امتياز 
آزمون 100 مى باشد و به ازاى هر سه پاسخ غلط يك 

نمره منفى در نظر گرفته مى شود)
ه – اعالم نتايج

اسامى داوطلبان پذيرفته شده  به تعداد حداكثر سه 
هر  در  و  شغلي  رشته  هر  در  پذيرش  ظرفيت  برابر 
عملى  آزمون  يا  مصاحبه   در  براي شركت  شهرداري 
استانداري  رسمى  سايت  در   ( شغلى  رشته  (حسب 
خراسان جنوبى به آدرس  ostkj.ir  بعد از برگزاري 

آزمون اعالم خواهد شد.
و- تذكرات

به  استخدامى  سهميه   ( درصد   5) درصد  پنج   –  1
ايثارگران و خانواده هاي آنان شامل رزمندگان با سابقه 
حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر 
و فرزندان آنان ، آزادگان كمتر از يك سال اسارت و 
، جانبازان و همسر و فرزندان  آنان  همسر و فرزندان 
آنان و خواهران و برادران شهدا اختصاص دارد. انتخاب 
به  درصد)   5) شده  تعيين  سهميه  حد  در  ايثارگران 
ترتيب امتياز كسب شده از بين ايثارگران واجد شرايط 
در  موفقيت  و  تخصصى  آزمون  در  الزم  كه حدنصاب 
مصاحبه يا مراحل آزمون عملى (حسب رشته شغلى) 

را كسب نموده باشند، اعمال خواهد شد 
2-  استانداري مى  تواند حداكثر ده درصد (10 درصد) 
نشانى شهرداري  استخدامى در مشاغل آتش  نيازهاي 
ها را به قهرمانان ورزشى مشمولين ماده دو آيين  نامه 
تسهيالت تشويقى رتبه اول تا سوم مصوب 1376 هيئت 
 ، ، آسيايى  ، جهانى  المپيك  وزيران(قهرمان مسابقات 
دانشجويان جهان و قهرمانى كشور )  كه به تأييد وزارت 
شرط  به  نشانى  آتش   در   ، مى  رسد  جوانان  و  ورزش 
داشتن شرايط عمومى ورود به خدمت و اخذ حدنصاب 

از آزمون تخصصى و آزمون عملى اختصاص دهد.
3- معلولين عادي به شرط كسب حدنصاب امتياز الزم 
نمره  ترتيب  به  آگهي  در  مندرج  شرايط  بودن  دارا  و 
نهايي از 3 درصد سهميه قانوني مربوط به سهميه هاي 

استخدامي استان برخوردار خواهند بود.
به  مشروط   ، ها  شهرداري  در  شاغل  داوطلبان   –  4
و  شهردارى   توسط  بيمه  پرداخت  سابقه  بودن  دارا 
آتش  نشانى  سازمان  در  شاغل  داوطلبان  همچنين 
شهرداري ها (صرفا براى داوطلبين مشاغل آتش نشانى) 
و  آزمون تخصصى  برگزاري  تاريخ   از  روزقبل  تا 120 
اولويت  از  آزمون  دستورالعمل  مفاد  رعايت  با  كتبى 

استخدام برخوردارند.
5- دهياران ، شهرداران ، فرزندان كاركنان فوت شده 
حين خدمت در شهرداري يا سازمان هاي وابسته ، يا 
فرزندان كاركنان از كارافتاده كلى دائم حين خدمت در 
، بومى شهر  افراد   ، وابسته  يا سازمان هاي   شهرداري 
مفاد  رعايت  با  متقاضى  شهر  استان  و  شهرستان   

دستورالعمل آزمون از اولويت استخدام برخوردارند.
6- نمره نهايى داوطلب در كليه مشاغل (به جز آتش 
نشانى) از مجموع امتياز آزمون تخصصى با «ضريب 2» 

و امتياز مصاحبه  با «ضريب 1» محاسبه مى  شود
از  نشانى  آتش  مشاغل  در  داوطلب  نهايى  نمره   -  7
مجموع امتياز آزمون تخصصى با «ضريب 1» و امتياز 

آزمون عملى با «ضريب 2» محاسبه مى  شود. 
8 – در صورت مساوي بودن امتياز كسب شده داوطلبان، 
اولويت معرفى به گزينش به ترتيب با شاغلين قراردادي 

شهردارى و بومى شهر ، شهرستان واستان مى  باشد.
9 – داوطلبان مى  توانند حداكثر ظرف مدت دو هفته 
پس از اعالم نتايج ، اعتراض خود را كتبا به استانداري 
براي بررسى و اعالم نظر ارائه نمايند. پس از مدت مذكور 

به اعتراض داوطلبان ترتيب اثر داده نخواهد شد.
10 – چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود 
داوطلب به اشتباه يا به عمد اطالعات خالف واقع اعالم 
نموده يا فاقد شرايط مندرج در آگهى باشد ، از انجام 
مراحل بعدي محروم خواهد شد و مسئوليت ناشى از 
عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن 
عهده  بر  ناقص  صورت  به  مدارك  ارسال  يا  و  آگهى 
هزينه  و  خسارت  صورت  اين  در  بود.  خواهد  داوطلب 

تحميل شده برابر مقررات از داوطلب اخذ خواهد شد.
11 – به مدارك ارسالى توسط دانشجويان و دارندگان 
اعالم  تحصيلى  مقاطع  از  تر  پايين   تحصيلى  مدارك 
و همچنين  اشاره  مورد  احراز مشاغل  در شرايط  شده 
مدارك تحصيلى اخذ شده در در رشته هاي غير مرتبط 
و يا متفاوت با آنچه در شرايط احراز مشاغل قيد شده 
است  و همچنين مدارك معادل ( به استثناي دارندگان 
مدارك تحصيلى معادل صادره از دانشگاه  ها و مؤسسه  
آزمون جامع سازمان  عالى كشور كه در  آموزش  هاي 
سنجش آموزش كشور شركت نموده و قبول شده  اند و 
گواهى مبنى بر ادامه تحصيل در مقطع باالتر با ارزش 

علمى دارند) ترتيب اثرداده نخواهد شد. 
از  پس  آزمون  شدگان  پذيرفته  نهايى  انتخاب   -12
موفقيت در كليه مراحل آزمون تخصصى و  مصاحبه 
يا آزمون عملى (حسب رشته شغلى) و گزينش تا سقف 
ظرفيت پذيرش يا تعداد مورد نياز و با رعايت شرايط و 

ضوابط تعريف شده صورت خواهد گرفت.

دفتر امور شهرى و شوراهاى 
استاندارى خراسان جنوبى


