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اعتراض استاندار به سفرهاى بى سرانجام
خدمتگزار خطاب به معاون وزير صنعت : نتيجه اين سفر را قبل از خروج اعالم كنيد 

استخدام ممنوع نمي شود

استخدام در سال جديد   سخنگوي دولت، ممنوعيت 
ممنوعيت  معناي  به  تعديل  گفت:  و  كرد  تكذيب  را 
جذب نيروي انساني نيست. قرار است تا پايان سال 
94 جمعي از بازنشستگان به نوعي جذب دستگاه هاي 
دولتي شوند .  به گزارش مهر، نوبخت از رابطه مستقيم 
 افزايش قيمت حامل هاى انرژى و هدفمندى يارانه ها 
افزايش  به  بستگى  يارانه  تكليف  گفت:  و  داد  خبر 
نه  حاضر  حال  در  اما  دارد  انرژى  حامل هاى  قيمت 
بودجه قطعى شده و نه قيمت حامل براى سال آينده 
در نظر گرفته شده است؛ پس هدفمندى يارانه ها با 

گرايش اجتماعى بايد ادامه پيدا كند.

آغاز طرح كارت اعتباري خريد كاال 

در گفتگو  بانك مركزي  اطالعات  فناوري  مديركل 
با ايسنا، با بيان اينكه دستورالعمل هاي اجراي طرح 
مي رود،  بانك ها  به  جاري  هفته  در  اعتباري  كارت 
از اجراي اين طرح در هفته آينده خبر داد . حكيمي 
درباره كاهش تعداد اقساط از 24 و 18 ماه به 12 ماه 
كه اين موضوع را دبيركل مجمع كارآفرينان مدعى 
ندارم كه هيچگاه  به خاطر  نيز گفت: من  بود  شده 
تأييد قطعى شده  ماه  و 18  اقساط 24  در جلسات، 
باشد؛ به هرحال تا زمانى كه دستورالعمل اجرايى به 
بانك ها داده نشود، نمى توان گفت كه تصميم قطعى 

گرفته شده است.

با پرواز بالگردهاى اكتشافى بر آسمان استان محقق مى شود ؛

اطالعات دقيق وضعيت 
معادن خراسان جنوبى 
براى سرمايه گذاران 

آملي الريجاني ،  رئيس دستگاه قضا :

  در قانون اساسي چيزي به 
نام نظارت بر رهبري نداريم
صفحه 2

سخنگوي دستگاه ديپلماسي : عربستان
 اراده كند زمينه براي تغيير فضا هست
صفحه 2

صفحه 7

صفحه 7

جناب آقاى مهندس هاشمى مقدم
انتصـاب بجـا و شايستـه جنـاب عالى را به عنـوان

 مديرعامل شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى 
تبريك عرض نموده، موفقيت بيش از پيش شما را در خدمت رسانى 

به مردم استان از ايزد منان مسئلت دارم.

فروشگاه مشعل- حاج  ابراهيم على آبادى

آگهى  استخدام پيمانى
 شهردارى هاى استان خراسان جنوبى

شرح در صفحه آخر

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى 
 و فوق العاده شركت خاورپيشه

(سهامى خاص)
شرح در صفحه 7

آگهى مزايده  فروش 
امالك  شهردارى سربيشه

شرح در صفحه 6

آگهى مزايده عمومى اموال 
منقول مازاد و اسقاط مركز 

تحقيقات و آموزش كشاورزى 
و منابع طبيعى خراسان جنوبى

شرح در صفحه 3

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

09153633430

دعوت به همكارى
حسابدار با تجربه كافى آشنا به امور حسابدارى 

شركت هاى  پيمانكارى  در بيرجند

تلفن: 32450002 -  32439650 

فروش ويژه انواع

گازى و نفتى

آدرس: نبش سجاد 13

بخـارى ژاپنى
با ضمانت 
و تعميرات 
تخصصى 

به مناسبت سالگرد
 شهيد غالمحسين يعقوب نژاد

 و اولين سالگرد وفات

 ام الشهيد فضه يعقوب نژاد
 جلسه يادبودى امروز سه شنبه 

94/9/24 از ساعت 2 الى 3 بعدازظهر 
در محل مصلى برگزار مى گردد.

خانواده يعقوب نژاد

جناب آقاى دكتر مرادى
استاد محترم جغرافياى انسانى

ارتقاى مرتبه جناب عالى را به دانشيارى
 تبريك گفته، سالمت و سعادت روز افزون تان را از درگاه ايزد منان 

خواهانيم.

كرمانى و خانواده 

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بيرجند در نظر دارد: در راستاي اجراي دستورالعمل واگذاري 
داروخانه بيمارستاني به بخش غير دولتي، محل داروخانه سرپايي شهيد مصطفى خمينى طبس، بيمارستان هاي 
شهيد آتشدست نهبندان و شفاء بشرويه را از طريق برگزاري مزايده عمومي به اجاره واگذارنمايد. لذا از كليه داروسازان 
و شركت هاي داراي مجوز از كميسيون قانوني داروخانه ها دعوت به عمل مي آيد ضمن بازديد از محل هاي مدنظر با 
رعايت مهلت هاي تعيين شده نسبت به خريداري اسناد مزايده اقدام و پس از تكميل در موعد مقرر تحويل دبيرخانه 

دانشگاه نموده و رسيد دريافت نمايند.

مبلغ تضمين (ريال)واحد تابعهشماره مزايدهرديف
7/500/000بيمارستان شهيد مصطفى خمينى طبس194-61
9/300/000بيمارستان شهيد آتشدست نهبندان294-62
10/500/000بيمارستان شفاء بشرويه394-63

 نوع تضمين: الف) ضمانت نامه بانكي ب) چك تضمين شده بانكي ج) واريز وجه نقد به حساب شماره 2643856 
بانك رفاه به نام سپرده شركت در مزايده

 مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 94/09/24 لغايت 94/09/29
 مهلت تحويل اسناد مزايده: تاپايان وقت اداري مورخ 94/10/09

 الف) از طريق انتشارات دانشگاه با واريز مبلغ150/000ريال به شماره حساب بانك ملي (سيبا) 2178162198007 
 http://iets.mporg.ir و تحويل رسيد به انتشارات  ب) دريافت رايگان از طريق پايگاه ملي مناقصات به آدرس

  محل تحويل اسناد:  خراسان جنوبي – دبيرخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند تحويل و رسيد دريافت گردد.
  شروع فرايند  بازگشايى پاكت ها: ساعت 9 صبح     مورخ 94/10/12   سالن معاونت توسعه (سازمان مركزي دانشگاه)
 در ضمن هزينه نشر آگهي بر عهده برندگان مزايده بوده و دانشگاه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات تابع آيين 

نامه مالي معامالتي خويش مختار مي باشد.
توجه: براى دريافت پيامك هاى اجاره داروخانه ها، بوفه ها، انتشارات،خشكشويى،آژانس هاى دانشگاه عدد 26 را به 

شماره 3000484877 ارسال فرماييد.                                                    
 روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

فراخوان مزايده عمومي واگذاري
 به اجاره مكان داروخانه سرپايي

 بيمارستان هاي طبس، نهبندان، بشرويه
 (شماره هاى 61-94 و 62-94 و94-63)

دستگاه مناقصه گذار: شهردارى بيرجند 
موضوع مناقصه: احداث كامل پاركينگ طبقاتى واقع در بيرجند خيابان منتظرى 20 ، مطابق با نقشه 

ها و جزئيات اجرايى مندرج در اسناد مناقصه
شرايط مناقصه: كليه متقاضيان حقوقى كه داراى گواهى صالحيت معتبر از سازمان مديريت و برنامه 
ريزى كشور در رشته ابنيه (حداقل رتبه چهار) مى باشند، مى توانند در مناقصه مذكور شركت نمايند.

سپرده شركت در مناقصه: متقاضيان مى بايست مبلغ ششصد ميليون ريال را به عنوان سپرده 
شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكى در فرم هاى قابل قبول در وجه شهردارى بيرجند با 
اعتبار حداقل 3 ماهه و قابل تمديد و يا چك تضمينى بانكى و يا وجه واريزى به حساب 100610 بانك 

شهر شعبه مدرس به نام شهردارى بيرجند به همراه اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه گذار ارائه نمايد.
مهلت و محل دريافت اسناد: متقاضيان مى توانند براى دريافت اسناد حداكثر تا پايان وقت ادارى 

مورخ 94/9/30 به آدرس اينترنتى www.ets.birjand.ir مراجعه نمايند.
مهلت و محل تحويل اسناد: متقاضيان مى بايست كليه اسناد را تا پايان وقت ادارى (ساعت 13:30) 
مورخ 94/10/10 در پاكت الك و مهر شده به آدرس خراسان جنوبى- بيرجند- ميدان ابوذر- شهردارى 

مركزى- اداره حراست تحويل نمايند.
تاريخ بازگشايى پيشنهادات: جلسه كميسيون مناقصه راس ساعت 10 مورخ 94/10/13 در سالن 

جلسات شهردارى بيرجند به آدرس بيرجند- ميدان ابوذر برگزار مى گردد.
شهردارى مختار خواهد بود تا سقف 25 درصد مبلغ معامله را پيش پرداخت نمايد.

كليه هزينه هاى نشر آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. پرداخت كليه كسورات قانونى به عهده 
برنده مناقصه خواهد بود. شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مى باشد. ساير جزئيات 

و شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است.
در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر با شماره  3- 05632222200 تماس حاصل فرماييد. 

دكتر عباسعلى مديح- شهردار بيرجند

مناقصه عمومى «نوبت اول»

با نهايت احترام و تواضع ضمن تقدير و تشكر از تمامى بزرگوارانى كه 
در مراسم تشييع و تدفين و ترحيم همسر و مادرى مهربان مرحومه 

بى بى فاطمه حرم پور 
 ما را مورد لطف و دلجويى قرار دادند به اطالع مى رساند:
 آيين بزرگداشت چهلمين روز درگذشت آن مرحومه

 امروز سه شنبه 94/9/24 از ساعت 14:30 الى 15:30
 در محل هيئت حسينى "پايين شهر" برگزار مى شود 

حضور سروران گرامى موجب امتنان است.
خانواده هاى: حرم پور و حسينى نژاد

به يك پزشك عمومى براى همكارى دعوت به همكارى
با خانه اميد بازنشستگان "شيفت صبح"  نيازمنديم. 

 3-32422612    داخلى 5 و 6

مــژده       مــژده
بزرگترين  رخداد

 علمى، فرهنگى و آموزشى 
در زمينه گسترش تحصيالت تكميلى

شرح در صفحه 2
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دبير شوراي عالي فضاي مجازي در پاسخ به سوالي درباره زمان رفع محدوديت قانوني تماس تصويري از طريق موبايل اظهار كرد: لغو محدوديت تماس 
تصويري مستلزم تصويب پيوست فرهنگي است كه پيوست فرهنگي هنوز در شوراي عالي فضاي مجازي ارائه نشده است . به گزارش فارس، فيروزآبادي 
پيش بيني كرد:  پس از تصويب پيوست فرهنگي احتماًال رفع محدوديت قانوني تماس فرهنگي از طريق موبايل تا 6 ماه آينده برطرف مي شود  . 

رفع محدوديت قانوني تماس تصويري موبايل تا 6 ماه آينده   در قانون اساسي چيزي به نام
 نظارت بر رهبري نداريم 

اي  رسانه  اقدامات  برخي  قضا  دستگاه   رئيس 
درخصوص انتخابات را ناصحيح دانست و تصريح 
كرد: گاهي رسانه ها به حرف هايي دامن مي زنند 
كه صحيح نيست؛ از آن جمله سخنان بي پايه اي 
است كه درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبري 
شود.   مي  مطرح  ايشان  زيرمجموعه  نهادهاي  و 
اينكه «برخي  با اشاره به  ا... آملي الريجاني   آيت 
افراد، آرزوها و توقعات غيرقانوني خود را كه ربطي 
به قانون اساسي ندارد مطرح مي كنند» «نظارت 
مجلس خبرگان بر رهبري» را سخني نادرست و 
اساسي  قانون  در  گفت:  و  كرد  اعالم  غيرقانوني 

چيزي به نام نظارت بر رهبري نداريم . 

در صورت بسته نشدن PMD  ، گام هاي 
بعدي برداشته نمي شود    

اينكه  به  اشاره  با  مجلس  الريجاني  رئيس  علي 
اجراي برجام به صورت گام به گام است و در هر گام 
دو طرف بايد اقدامات را انجام دهند، افزود: اميدواريم 
با گزارش آمانو و تصويب پيش نويس قطعنامه در 
روزهاي آينده، موضوع پي ام دي بسته شود زيرا اگر 

اينگونه نشود گامهاي بعدي برداشته نمي شود .

انصارى : رياض اراده كند
 زمينه براي تغيير فضا هست

سوالي  به  پاسخ  در  ديپلماسي  دستگاه  سخنگوي 
در خصوص مناسبات تهران و رياض و گفتگوهاي 
انجام شده بين دو كشور و انتصاب سفير عربستان 
جمهوري  ثابت  سياست  كرد:  عنوان  تهران  در 
خود  با همسايگان  گفتگو  براساس  ايران  اسالمي 
بنيان نهاده شده و اين سياست ادامه خواهد يافت  .
جابرانصاري، عربستان را يكي از همسايگان بزرگ 
ايران برشمرد و افزود: روابط دو كشور ظرفيت هاي 
اراده  اگر  و  دارد  تغيير فضاي موجود  براي  مهمي 
قطعي در دولت عربستان وجود داشته باشد، با توجه 
به سياست ثابت جمهوري اسالمي ايران، زمينه ها 

براي تغيير فضاي فعلي فراهم خواهد شد . 

خواستار تنش با روسيه نيستيم 

مولود چاووش اوغلو با اشاره به شليك ناوچه روسيه به 
كشتي تركيه در درياي اژه گفت: ما خواستار تنش با 
روسيه نيستيم. رئيس دستگاه ديپلماسي تركيه گفت: 
ما همواره اين موضوع را اعالم مي كنيم كه طرفدار 

پشت سر گذاشتن تنش ها از راه گفتگو هستيم.

بوي خون در نيجريه با 300 كشته

رسانه هاي محلي در نيجريه خبر مي دهند در يورش 
نظاميان  شيعيان،   رهبر  منزل  به  كشور  اين  ارتش 
از  بيش  زكزاكي»،  پسر «شيخ  و  بر همسر  عالوه 

300 تن از شيعيان را به شهادت رساندند .

يارانه نقدي 120 هزار ميليارد اضافي بلعيد  

يارانه هاي نقدي پرداختي به خانوارهاي ايراني تاكنون بيش از 120 هزار 
ميليارد تومان انحراف قانوني داشته و سهم ساير 
گزارش  است . به  كرده  ذوب  خود  در  را  بخش ها 
ايسنا، از آذرماه سال 1389 و آغاز طرح هدفمندي 
يارانه ها حدود57 مرحله يارانه نقدي بين خانوارهاي 
ايراني توزيع شد كه در اين سالها هيچگاه درآمد و 
هزينه هاي آن با يكديگر تراز نشد و نتيجه اي راضي كننده نه تنها براي 
كارشناسان و خود دولتهاي درگير آن بلكه به طور كامل براي خانوارهايي 
كه هر ماه مبلغي را نقد دريافت كردند هم نداشت  . اين در حالي است كه 
در اين پنج سال بالغ بر 200 هزار ميليارد تومان يعني رقمي بيشتر از بودجه 

عمومي ساالنه كشور به طور نقدي بين مردم توزيع شد.  

نهاونديان:   حمايت از بنگاه هاي كوچك براي 
اشتغال زايي در بودجه 95

بودجه  در  گفت:  رئيس جمهور  دفتر  رئيس 
بنگاه هاي  از  ويژه  حمايت  دولت،  رويكرد   95
است .  اشتغال  افزايش  براي  خرد  و  كوچك 
اعالم  با  نهاونديان،  محمد  فارس،  گزارش  به 
يكي  دولت   ،95 سال  بودجه  در  كه  خبر  اين 
از محورهاي مورد تأكيد خود را حمايت از واحدهاي خرد و كوچك 
به  مي توانند  را  اشتغال  بيش ترين  واحدها  اين  افزود:  است،  گذاشته 
نظام  اقتصاد  انتقالي  دوره  در  داد:  ادامه  باشند  . وي  داشته  همراه 
تعرفه اي براساس مديريت هوشمند بايد اعمال شود و پايان دادن به 

بي انضباطي يكي از الزامات آن است.

سامانه ثبت اعتراضات يارانه اي دوباره فعال شد

 سامانه ثبت اعتراضات حذف شدگان از دريافت يارانه هاي نقدي كه در چند 
روز گذشته به داليل فني مسدود شده بود، دوباره 
فعال شد  . به گزارش مهر،  در حال حاضر اين سامانه 
به نشاني «يارانه10» براي ثبت اعتراضات احتمالي 
حذف شدگان يارانه هاي نقدي فعال است و افراد 
مي توانند اعتراضات خود را در اين سامانه ثبت 
كنند . ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در روزهاي اخير از حذف 2 
ميليون و 943 هزار نفر از دريافت يارانه نقدي خبر داده و گفته است: كمتر از 
80    درصد حذف شده ها اعتراضي نكرده اند و ما يارانه 66 درصد معترضان 
اگر خالف گفته هايشان  آنها تضمين گرفتيم كه  از  برگردانيم ولي   را 

ثابت شود بايد يارانه گرفته شده را پس بدهند.

ثبت نام دريافت تسهيالت كااليي از طريق سامانه 
گزارش  به  شد .  امكان پذير  ازدواج  قرض الحسنه 
فارس،   « فرآيند اجرايي تبصره 26 قانون بودجه سال 
به  ازدواج»  كااليي  تسهيالت  خصوص  در   1394

شرح زير است:
الحسنه  قرض  تسهيالت  سامانه  در  نام  1-  ثبت 
انتخاب گزينه دريافت تسهيالت كااليي و   ، ازدواج 
اخذ كد رهگيري . 2-  انتخاب فروشنده مورد نظر از 
ليست اعالمي وزارت صنعت، معدن و تجارت مندرج 
آدرس به  وزارتخانه  آن  رساني  اطالع  پايگاه   در 

http://www.mimt.gov.ir 
3-  مراجعه به فروشنده، دريافت پيش فاكتور و معرفي 
چنانچه  متقاضي .  به  فروشنده  از سوي  عامل  بانك 

متقاضي كاالهاي متفاوت از فروشندگان مختلف را 
داشته  توجه  نكته  اين  به  است  نمايد، الزم  انتخاب 
به  نسبت  انتخاب شده  فروشندگان  تمامي  باشد كه 

معرفي متقاضي فقط به يك بانك اقدام نمايند . 
(معرفي  عامل  بانك  شعب  به  متقاضي  4-  مراجعه 
شده از سوي فروشندگان كاال)، پذيرش متقاضي در 
قرارداد  انعقاد  از سوي شعبه مربوطه،  ازدواج  سامانه 
با بانك عامل و ارائه تضامين كافي و معتبر به بانك 
اخذ كد  تاريخ  از  ماه  عامل   )  ظرف مدت حداكثر 2 
ارائه  فروشنده،  به  متقاضي  5-  مراجعه  رهگيري ). 
و  عامل  بانك  با  منعقده  قرارداد  اصل  از  نسخه اي 
دريافت كاال (حداكثر ظرف يك هفته پس از تكميل 
است  مكلف  6-  فروشنده  عامل ).  بانك  با  قرارداد 

واگذاري  جهت  خريدار  سوي  از  شده  امضا  گواهي 
كاال را به بانك ارسال نمايد. بديهي است بانك قبل 
از اخذ گواهي مذكور نبايد نسبت به واريز اقساط به 
حساب فروشنده اقدام نمايد  . گفتني است، بر اساس 
تبصره (26) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 كل 
كشور، زوجهاي مشمول دريافت وام ازدواج مي توانند 
از تسهيالت  نقدي،  به صورت  به جاي دريافت وام 
فروش اقساطي استفاده كنند  . تسهيالت مزبور توسط 
توليدكنندگان و فروشندگان متقاضي عرضه كاالهاي 
مؤسسات  و  بانكها  و  شود  مي  ارايه  داخلي،  بادوام 
اعتباري غيربانكي صرفًا موظف به تضمين پرداخت 
اقساط به درخواست فروشنده و پس از اخذ تضامين 

الزم از زوجين هستند .

امكان ثبت نام دريافت تسهيالت كااليي در سامانه قرض الحسنه ازدواج

جاري،  سال  در  سربازي   خدمت 
بودجه نويسان شرايط تازه اي براي سال 
جزئيات  البته  كه  كردند  تعيين  نيز  آينده 
گزارش  نيست   . به  مشخص  هنوز  آن 
مديريت  سازمان  پيشنهادات  در  ايسنا، 
 1395 بودجه  اليحه  در  ريزي  برنامه  و 
داراي  هم  باز  غيبت  داراي  مشموالن 

دولت،  حالي  هيئت  شدند  . در  تبصره 
بودجه  اليحه  بررسي  به  را  خود  جلسه 
اعضاي  كه  داد  اختصاص   1395 سال 
كليه مشموالن خدمت  معافيت  با  كابينه 
مدت  جريمه  پرداخت  با  عمومي  وظيفه 
زمان غيبت موافقت كردند  . تصويب اين 
هنوز  كه  شده  انجام  شرايطي  در  تبصره 

تا  اما  است،  نشده  منتشر  آن  از  جزئياتي 
اليحه  ارائه  و  رو  پيش  ماه  يك  ظرف 
سازوكارهاي  تمامي  مجلس  به  بودجه 
حالي  در  شد  . اين  خواهد  مشخص  آن 
جاري  سال  بودجه  قانون  در  كه  است 
نيز تبصره (17) به اين بخش اختصاص 
داشت و دولت با تقسيم بندي مشموالن 

داراي غيبت شرايط معافيت آنها را اعالم 
تبصره(17)  «ط»  بند  بود   . طبق  كرده 
اجازه  دولت  به  بودجه سال جاري  قانون 
داده شده بود كه كليه مشموالن خدمت 
وظيفه عمومي را كه بيش از هشت سال 
غيبت دارند با پرداخت جريمه مدت زمان 

غيبت معاف كند  . 

   خبر خوش بودجه نويسان براي مشموالن غايب  

سردار نقدى: برجام مانع پيشرفت ما
 در انرژي هسته اي نمي شود  

بسيج  سازمان  رئيس  نقدي  محمدرضا  سردار 
اجراي  براي  كه  برنامه هايي  گفت:  مستضعفين 
برجام پيش بيني شده است نمي تواند مانع پيشرفت 
خط  رهبري  كه  چرا  شود  هسته اي  مسائل  در  ما 

قرمزهاي ما را در اين زمينه مشخص كرده اند . 

تقديم ليست كانديداهاي پيشنهادي 
اصالح طلبان به عارف  

بر اساس قرار قبلي شوراي سياستگذاري انتخاباتي 
ليست  شورا  اين  اعضاي  تمام  اصالح طلبان 
رئيس  تقديم  را  پيشنهادي حزب خود  كانديداهاي 
اين شورا كردند تا در هفته باقي مانده تا ثبت نام اين 

ليست ها براي ارائه يك ليست واحد بررسي شود . 

بشار اسد به تهران مي آيد

با  ديماه  بيستم  سوريه  رئيس جمهوري  اسد  بشار 
هدف رايزني و مذاكره با مسئوالن كشورمان درباره 
براي سوريه و برگزاري  طرح صلح جامعه جهاني 

انتخابات در اين كشور به ايران مي آيد .

روسيه براي بخشيدن تركيه شرط گذاشت  

 آندري كارلوف سفير روسيه در تركيه عذر خواهي ، 
و مجازات عامالن ساقط شدن جنگنده  شناسايي 
شرط  سه  را  غرامت  پرداخت  و  روسي  سوخوي 

روسيه براي بخشيدن آنكارا اعالم كرد . 

حجت االسالم سعيدي: شأن سپاه و بسيج 
نيست كه بگويند به چه كسي راي دهيد

سپاه  در  فقيه  ولي  نماينده  سعيدي  حجت االسالم 
پاسداران معتقد است سپاه وظيفه اش پاسداري از 
دستاوردهاي انقالب اسالمي است و شأن اين نهاد 

نيست كه بخواهد وارد مصاديق انتخاباتي شود .

مخالفت ايران با هرگونه طرحي
 براي تجزيه عراق

حسن دانايي فر  سفير جمهوري اسالمي ايران درباره 
طرح و توطئه دشمنان عراق براي تجزيه اين كشور،  
اظهار كرد: من به اين مسئله باور دارم كه ملت عراق 
تحت هيچ شرايطي و تحت هيچ عنواني با تجزيه 
كشورشان موافقت نخواهند كرد.  وي گفت: غربي ها 
نمي توانند چنين تصميمي در اين زمينه بگيرند، زيرا 
تصميم گيرنده در اين زمينه ملت عراق است و ما نيز با 

هرگونه طرحي براي تجزيه عراق مخالف هستيم .

كد رشتهمقطع تحصيليرشته و گرايشمجموعه امتحانيگروه امتحانيرشته 
20818دكتري تخصصيحقوق كيفري و جرم شناسيحقوق كيفري و جرم شناسيعلوم انساني1
21216دكتري تخصصيمديريت منابع انساني- مديريت دولتي  مديريت دولتيعلوم انساني2
21247دكتري تخصصيمديريت بازاريابي-مديريت بازرگانيمديريت بازرگانيعلوم انساني3
21301دكتري تخصصيحسابداريحسابداريعلوم انساني4
20701دكتري تخصصيروانشناسي بالينيروانشناسي بالينيعلوم انساني5
20702دكتري تخصصيروانشناسي تربيتيروانشناسي تربيتيعلوم انساني6
20705دكتري تخصصيروانشناسي عموميروانشناسي عموميعلوم انساني7
20807دكتري تخصصيحقوق خصوصيحقوق خصوصيعلوم انساني8
40101دكتري تخصصيالكترونيك- مهندسي برقمهندسي برقفني و مهندسي9
41002دكتري تخصصينرم افزار- مهندسي كامپيوترمهندسي كامپيوترفني و مهندسي10
20101دكتري تخصصيزبان وادبيات فارسيزبان وادبيات فارسيعلوم انساني11
20407دكتري تخصصيفقه ومباني حقوق اسالمي- الهيات و معارف اسالمي فقه ومباني حقوق اسالميعلوم انساني12
60206دكتري تخصصيمعماريمعماريهنر13
30113دكتري تخصصيآناليز- رياضي رياضيعلوم پايه14
50206دكتري تخصصيتوسعه و ترويج و آموزش كشاورزيتوسعه و ترويج و آموزش كشاورزيكشاورزي و منابع طبيعي15
50207دكتري تخصصياصالح نباتات و بيوتكنولوژياصالح نباتات و بيوتكنولوژيكشاورزي و منابع طبيعي16
50208دكتري تخصصيزراعتزراعتكشاورزي و منابع طبيعي17
50220دكتري تخصصيگياهان دارويي، ادويه اي و نوشابه اي-علوم باغبانيعلوم باغبانيكشاورزي و منابع طبيعي18

95مشخصات رشته هاي دكتري تخصصي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند سال 

كد رشتهمقطع تحصيليرشته و گرايشمجموعه امتحانيگروه امتحانيرشته 
20805كارشناسي ارشدحقوق جزا و جرم شناسيحقوقعلوم انساني1
20807كارشناسي ارشدحقوق خصوصيحقوقعلوم انساني2
20835كارشناسي ارشدحقوق ثبت اسناد و امالكحقوقعلوم انساني3
20838كارشناسي ارشدفقه و حقوق جزاحقوقعلوم انساني4
20840كارشناسي ارشداقتصادي- حقوق مالي حقوقعلوم انساني5
20450كارشناسي ارشدفقه و حقوق خصوصيفقه و مباني حقوق اسالميعلوم انساني6
20450كارشناسي ارشدفقه و حقوق خصوصيفقه و مباني حقوق اسالميعلوم انساني7
20407كارشناسي ارشدفقه ومباني حقوق اسالمي- الهيات و معارف اسالمي فقه ومباني حقوق اسالميعلوم انساني26
20462كارشناسي ارشداخالق اسالمي- مدرسي معارف اسالمي مدرسي  الهيات و معارف اسالميعلوم انساني27
20407كارشناسي ارشدفقه و مباني حقوق اسالمي- الهيات و معارف اسالميفقه و مباني حقوق اسالميعلوم انساني28
20432كارشناسي ارشدفلسفه و حكمت اسالمي- الهيات و معارف اسالمي فلسفه و حكمت اسالميعلوم انساني29
21254كارشناسي ارشدبازاريابي- مديريت بازرگانيمديريت بازرگانيعلوم انساني8
21041كارشناسي ارشدطراحي سازمانهاي دولتي- مديريت دولتي مديرت دولتيعلوم انساني9
21050كارشناسي ارشدبودجه و ماليه عمومي- مديريت دولتيمديرت دولتيعلوم انساني10
21215كارشناسي ارشدمديريت اجراييمديريت اجراييعلوم انساني11
20701كارشناسي ارشدروانشناسي بالينيروانشناسيعلوم انساني12
20702كارشناسي ارشدروانشناسي تربيتيروانشناسيعلوم انساني13
20703كارشناسي ارشدروانشناسي شخصيتروانشناسيعلوم انساني14
20611كارشناسي ارشد)عقب ماندگان ذهني(كودكان استثنايي روانشناسيعلوم انساني15
21293كارشناسي ارشدآموزش و بهسازي منابع انسانيآموزش و بهسازي منابع انسانيعلوم انساني16
21301كارشناسي ارشدحسابداريحسابداري و مديريت ماليعلوم انساني17
21245كارشناسي ارشدمديريت ماليحسابداري و مديريت ماليعلوم انساني18
21421كارشناسي ارشدمديريت بازاريابي در ورزش-مديريت ورزشيتربيت بدني و علوم ورزشيعلوم انساني19
21422كارشناسي ارشدمديريت ورزشيتربيت بدني و علوم ورزشيعلوم انساني20
21441كارشناسي ارشدمديريت اماكن و تاسيسات ورزشي- مديريت ورزشي تربيت بدني و علوم ورزشيعلوم انساني21
21442كارشناسي ارشدمديريت اوقات فراغت ورزشهاي تفريحي- مديريت ورزشي تربيت بدني و علوم ورزشيعلوم انساني22
21447كارشناسي ارشدروانشناسي ورزشيتربيت بدني و علوم ورزشيعلوم انساني23

مشخصات رشته هاي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند

با استعانت از الطاف الهى يك روياى ديرين محقق شد. بزرگترين رخداد علمى ، فرهنگى و آموزشى در زمينه گسترش تحصيالت تكميلى
قابل توجه عالقه مندان به تحصيالت تكميلى

  WWW.AZMOON.ORG عناوين رشته هاى جديد و ساير رشته هاى كارشناسى ارشد و دكترى دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند و اطالعيه ثبت نام آزمون دكتراى تخصصى و كارشناسى ارشد سال 95 دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند با مراجعه به سايت
در رشته هاى جدول ذيل: 

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند

مـــژده    مـــژده



پاسخ مسئوالن به پيام شما

پيام شما40 خانه عالم روستايى خراسان جنوبى نيازمند استقرار روحانى است
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

سه شنبه * 24 آذرماه 1394 * شماره 3392 
3  ايرنا - مديركل تبليغات اسالمى خراسان جنوبى با بيان اينكه هم اكنون 40 خانه عالم روستايى استان نيازمند استقرار روحانى است، گفت: اين 

اداره كل از حضور روحانيان در خانه هاى عالم استقبال مى كند.لطفيان افزود: روحانيان حوزه هاى علميه اگر تمايل خدمت به روستائيان دارند، 
مشوق هايى براى حضور آنها در روستا ها در نظر گرفته شده است.وى با بيان اينكه از روحانيان مستقر در روستاها حمايت مى شود، گفت: استفاده 

بهينه و مفيد از ظرفيت خانه هاى عالم و استقرار روحانيان از اهداف اصلى اين نهاد است.

بافت خراسان جنوبى مشهورترين فرش هاى  فرش هاى 
ايران در گذشته بوده كه تاريخچه آن به دوران حكومت 
شاهرخ ميرزا در هرات بر مى گردد و حدود 600 سال پيش 
در اين منطقه بافته شده است كه براى بقا نيازمند اجراى 

سياست هاى حمايتى است.
به گزارش تسنيم، بدون شك سابقه قاليبافى در خراسان 
جنوبى به سال هاى بسيار دور باز مى گردد و فرش هايى 
كه سايه نام اين منطقه و روستاهايى نظير مود و درخش 
بر سر آن ها افتاده از مشهور ترين فرش هاى ايران بوده اند.
قاليبافى از زمان حكومت شاهرخ ميرزا حدود 600 سال 
از  و  است  داشته  رواج  جنوبى  خراسان  منطقه  در  پيش 
تاريخ نويسان قرن دهم نظير مقدسى نقل شده است كه 
قالى و سجاده در نواحى كوهستانى بيرجند شهرت دارد.
مك گرگور كه در حدود سال هاى 1780 از بيرجند ديدن 
كرده است مى گويد:« بيرجند بر سر راه كرمان، يزد، هرات 
و سيستان واقع شده است از اين رو بازرگانان شهرهاى 
مختلف به اينجا رفت آمد مى كنند و تنها كاالى ارزشمندى 

كه در بيرجند توليد مى شود قالى است.»
در سال هاى 1300 تا حدود 1322 ه.ش به خاطر وقوع 
جنگ به ويژه عواقب حاصل از آن على رغم توليدات نسبتا 
خوب روستاهاى مود و درخش و حتى خود شهر بيرجند 
ركود و آشفتگى خاصى در وضع صادرات و فروش فرش 
بيرجند به وجود آمد.از ابتداى سال هاى دهه 1330 هجرى 
شمسى دوران شكوفايى و تجديد حيات فرش بيرجند آغاز 
شد يعنى با آغاز فعاليت توليدكنندگان و بافندگان زبده و 
به تدريج قالى بيرجند شهرت گذشته را بازيافت و برخالف 
برخى معضالت كه امروزه گريبانگير اكثر قالى هاى ايران 
است توانسته موقعيت مناسبى در كشورهاى آمريكا، اروپا 
و ژاپن براى خود مهيا سازد.از ميان 250 رشته شناسايى 
شده و كددار صنايع دستى و هنرهاى سنتى در كشور بيش 
از 40 رشته در استان خراسان جنوبى زمينه فعاليت دارند 

كه قالى و قاليچه بافى از مهمترين آنها است.

رنگ هاى اصلى فرش هاى منطقه 
خراسان جنوبى با اسامى بومى است

جنوبى  خراسان  دستباف  فرش  بافندگان  اتحاديه  رئيس 
اظهار داشت: 60 درصد فرش هاى توليدى منطقه در حال 
و  افشان  ماهى)  (ريزه  هراتى  ماهى  نقشه هاى  با  حاضر 

لچك ترنج و 20 درصد خشتى بافته مى شود.

محمد حسن كاميابى مسك بيان كرد: 20 درصد باقى مانده 
با نقشه هاى ديگر از جمله كله اسبى، جنگلى، گل فرنگ، 

سعدى، نائينى و دستبافته هاى عشايرى بافته مى شود.
وى بيان اينكه رنگ هاى اصلى فرش هاى منطقه خراسان 
جنوبى با اسامى بومى است، افزود: كبود، الكى، ماسى، 
بيد  كرم، علفى، سبز، پسته اى، خاكى، گل خار، شترى، 
مشكى، فوالدى، پيازى مسى، گل انار، آتشى، تخم الكى 
يا    همان قهوه اى سير، دوغى، زرد كاهى، ترمه اى، سدرى 

و شكالتى نامگذارى شده است.
جنوبى  خراسان  دستباف  فرش  بافندگان  اتحاديه  رئيس 
منطقه  فرش  توليدات  مصرفى  اوليه  مواد  كرد:  تصريح 
خراسان جنوبى 35 تا 50 رج عمدتا نخ چله از نوع پنبه اى، 
خامه پشمى و گل ابريشم است كه در قاليچه هاى بلوچى 

از چله پشمى استفاده مى شود .
كاميابى مسك با اشاره به شيوه هاى بافت فرش در منطقه 
خراسان جنوبى، اظهار داشت: قالى هاى توليدى منطقه بر 
روى دارهاى فارسى از نوع عمودى گردان با گره فارسى 
بافته مى شود.وى با اشاره به وضعيت قاليبافان در خراسان 
جنوبى، تصريح كرد: سهم نسبى فرش استان به كل كشور 
4 درصد است كه قاليبافى در استان خراسان جنوبى به 
لحاظ جنسيت به علت پايين بودن سطح دستمزد و درآمد 

كم به وسيله بانوان انجام مى شود.
رئيس اتحاديه بافندگان فرش دستباف خراسان جنوبى با 
اشاره به اينكه 85 درصد قاليبافان در خراسان جنوبى خانم 
و تنها 15 درصد آن ها را آقايان تشكيل مى دهد، گفت: در 
مجموع 5 هزار بافنده با تعداد 25 هزار دار قاليبافى فعال در 

اين صنعت در خراسان جنوبى اشتغال به كار دارند.
كاميابى مسك بيان كرد: مراكز توليد شهرى و روستايى 
نهبندان،  بيرجند،  شهرستان هاى  شامل  استان  در  فرش 
و  خوسف  بشرويه،  طبس،  فردوس،  سرايان،  سربيشه، 

زيركوه است.
وى افزود: مهم ترين مراكز فرش بافى در مناطق روستايى 
آباد،  درخش، آسيابان، رجنوك، مسك، خسروآباد، فضل 
نوغاب، مود، النو، چاج، بمرود، افكشت، خوسف، شاذيله، 
آباد  عشق  و  ارسك  آيسك،  قلعه،  سه  تيغذر،  شيرگ، 

است.
جنوبى  خراسان  دستباف  فرش  بافندگان  اتحاديه  رئيس 
مناطق  در  كه  بلوچى  قاليچه هاى  توليد  مراكز  گفت: 
بافته مى شود شامل شهرستان هاى قاين نظير  عشايرى 

آبيز، زيركوه ، شاخنات و شهرستان سربيشه است.

فعاليت 16 تعاونى فرش دستباف 
در خراسان جنوبى

در  بافى  فرش  تعاونى هاى  به  اشاره  با  مسك  كاميابى 
خراسان جنوبى، اظهار داشت: 16 تعاونى فرش دستباف 
شهرى و تعاونى فرش دستباف روستايى بيرجند، فردوس 

و بشرويه در استان فعاليت دارند.
وى افزود: مراكز آموزشى استان در زمينه قالى بافى عبارت 
است از هنرستان كاردانش كوثر بيرجند، عقيله بنى هاشم 

قاين در مقطع ديپلم و همچنين آموزشكده فنى و حرفه اى 
دختران بيرجند در مقطع فوق ديپلم و دانشگاه بيرجند در 

مقاطع ليسانس فعاليت مى كند.
جنوبى  خراسان  دستباف  فرش  بافندگان  اتحاديه  رئيس 
مختلف  مناطق  در  فرش  افزوده  ارزش  داشت:  اظهار 

قاليبافى خراسان جنوبى بين 70 تا 80 درصد است.
هنر صنعت  موجود  وضعيت  به  اشاره  با  مسك  كاميابى 
فرش دستباف در استان، تصريح كرد: در حال حاضر استان 
خراسان جنوبى قريب به تعداد 50 هزار نفر بافنده دارد به 
صورت تمام وقت، پاره وقت و فصلى مشغول به كار قالى 
بافى هستند و ميزان توليد ساالنه فرش استان نزديك به 

160 هزار متر مربع تخمين زده مى شود.

جنوبى  خراسان  دستباف  فرش  بافندگان  اتحاديه  رئيس 
 گفت: تعداد واحدهاى موجود داراى پروانه كسب دست اندر
كار چرخه توليد فرش دستباف شامل فروش مواد اوليه، 
طراحى نقشه، ريسندگى، رنگرزى و فروش فرش دستباف 

308 واحد در استان است.

85 درصد فرش هاى بافته شده
 خراسان جنوبى صادر مى شود

كاميابى مسك بيان كرد: تعداد 28 كارگاه توليد غير متمركز 
و 2 كارگاه توليد متمركز داراى مجوز در استان فعال است 

و بيش از 85 درصد توليدات استان به كشورهاى آمريكا، 
كانادا، آلمان، ايتاليا، سوئيس و ديگر كشور هاى اروپايى به 

ارزش تقريبا 15 ميليون دالر صادر مى شود.
جنوبى  خراسان  دستباف  فرش  بافندگان  اتحاديه  رئيس 
فرش  ملى  مركز  سياست هاى  راستاى  در  كرد:  تصريح 
ايران و در اجراى ماده 77 قانون سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اتحاديه توليد كنندگان فرش دستباف استان با 
مشاركت تمامى دست اندركاران فرش دستباف با منظور 
هدايت، ساماندهى و حمايت از توليدكنندگان، بافندگان و 
صنوف مرتبط با توليد فرش دستباف به صورت استانى 
تشكيل شده است.كاميابى مسك بيان كرد: نمايندگى هاى 
اتحاديه بافندگان و توليدكنندگان فرش دستباف در تمامى 

شهرستان هاى استان داير و بالغ بر 14 هزار نفر عضويت 
دارد.

وى افزود: در راستاى ارتقاى سطح كيفى و كمى توليدات 
پوشش  تحت  بافندگان  از  حمايت  و  دستباف  فرش 
تعداد  متمركز فرش دستباف  و غير  متمركز  كارگاه هاى 
64 مجوز شامل 30 مجوز توليدكنندگان متمركز و غير 
مجوزه   6 قاليشويى،  مجوز   8 دستباف،  فرش  متمركز 
رفوگرى، 12 مجوز پرداخت فرش، 4 مجوز نقشه كشى، 
يك مجوز طراحى فرش، يك مجوز نخ تابى و يك مجوز 

سازنده ابزار قالى بافى صادر شده است.

125 دوره آموزش قالى بافى
 در خراسان جنوبى برگزار شد

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبى نيز 
در گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: تاكنون تعداد 125 دوره 
آموزش قالى بافى در راستاى 4 هزار و 861 از بافندگان 
خراسان جنوبى با ظرفيت 124 هزار و 476 نفر ساعت 
آموزش توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
جنوبى برگزار شده است.مهدى ماهگلى بيان كرد: تاكنون 
تعداد 10 دوره آموزش و اشتغال فرش در راستاى 405 
نفر از بافندگان استان با ظرفيت 4 هزار و 941 نفر ساعت 
آموزش برگزار شده است.وى افزود: خوشبختانه از ابتداى 
دى ماه 1389 قانون بيمه كامل تامين اجتماعى مصوب 
مجلس شوراى اسالمى در سطح كشور اجرايى شد كه در 
اين بيمه برمبناى 27 درصد حداقل حقوق كارگر محاسبه 
مى شود كه 7 درصد آن برعهده بافنده و 20 درصد توسط 
معدن  صنعت،  سازمان  مى شود.معاون  پرداخت  دولت 
راستا  همين  در  كرد:  تصريح  جنوبى  خراسان  تجارت  و 
تاكنون 5 هزار و 244 نفر از متقاضيان بيمه كامل تامين 
اجتماعى قاليبافان به ادارات تامين اجتماعى معرفى و از 

مزاياى بيمه كامل برخوردار شده اند.

برگزارى 9 المپياد فرش در خراسان جنوبى

المپياد فرش در سال هاى  افزود: برگزارى 9 مرحله  وى 
85 تا 93 و كسب مقام هاى اول رشته بافت و سوم رشته 
مرمت دانشجويى در سال 85، رتبه اول رشته رنگرزى و 
رتبه سوم رشته مرمت دانشجويى در سال 86 و كسب رتبه 
اول رشته بافت دانشجويى در سال 87 بخشى از مقام هاى 

استان در المپياد فرش بوده است.

فرش دستباف استان و نبود سياست هاى حمايتى

جوابيه معاونت بهداشتى دانشگاه 
در خصوص نظارت بر قصابى ها

آن   3 صفحه  در  شده  درج  شكوائيه  خصوص  در 
خواستم  «سالم  عنوان  با   94/8/26 مورخ  روزنامه 
ندارد.  نظارت  گوشت  چرخ  بر  بهداشت  چرا  ببينم 
: بازديد از كليه مراكز تهيه و توزيع مواد غذايى و 
اماكن عمومى توسط بازرسين بهداشت محيط انجام 
مى پذيرد . در خصوص شكايت مذكور خواهشمند 
است آدرس قصابى مذكور جهت پيگيرى خاص به 

اين معاونت اعالم گردد.

وسائل  تردد  از  جلوگيرى  بابت  استان  راه  پليس  از 
امام  در شام شهادت  بيرجند-قائن  در مسير  سنگين 

رضا(ع) تشكر مى گردد.
915…803
دالر دارد گران مى شود . بلكه بازار از ركود خارج شود  

كاش تورم باشد ولى ركود نباشد.
936 ... 770
اتوبوس هاى  اين  حال  به  فكرى  خواهشا  آوا  سالم 
اسكانيا  هاى  اتوبوس  اين  خصوص  به  كنيد  واحد 
ندارد  نظارتى  هيچ  اتوبوسرانى  ماراكشت  دودشون 

خواهشا پيگيرى كنيد
903…491
آوا تو رو به خدا قسمت مى دم ديگه حرف مسوولين 
رو تو روزنامه چاپ نكن آقاى نماينده چند روز پيش 
گفته بودند بانك ها حق ندارند كارخانه ها رو بخاطر 
بدهى تعطيل كنند اول ببينند متاسفانه بانك ها واسه 
از  يكى  نامه  ؟  نه  يا  هستند  قايل  ارزشى  حرفشون 
رو معرفى  بانك گفتم من  بردم  رو  همين مسوولين 
خنده  زير  زدن  همه  كارمنداش   ، وام  واسه  كردند 
 24 وام  !؟  درصد  سه  يا  خواين  مى  درصد   2 گفتن 
تا حاال  به خدا   . با گردش حساب درخدمتيم  درصد 
اينقدر خجالت نكشيده بودم كه به خاطر شعار گرايى 
مسوولين  پشتوانه  بى  هاى  وعيد  وعده  جسارتا  و 
ادارات  و  بازرسى  محترم  سازمان   . كشيدم  خجالت 
محترم نظارتى باور كنيد وقت آن رسيده كمى روى 
اجرايى مسوولين  فاقد پشتوانه  شعارها و وعده هاى 

هم نظارت كنيد . لطفا اقدام كنيد .
915 ... 164
 باسالم به گوش مسولين برسونيد چرا كسى پاسخگوى 
ازدواج  براى كالس  ماه پيش زنگ زدن  نه  مانيست 
رفتيم كميته امداد امام خمينى مود گفتن كمك هزينه 
داشت  پارتى  هركس  نشد  خبرى  ولى  ميدن  ازدواج 
دادن هركى نداشت ندادن تكليف چى هست؟ هرچه 

زنگ ميزنيم امروز فردا ميكنن باتشكر
939…832

مزايده عمـومى
مركز تحقيقات و آموزش كشاورزى و منابع طبيعى خراسان جنوبى 

در نظر دارد: تعدادى از اموال منقول مازاد و اسقاط مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومى به فروش برساند  

مبلغ تضمين به ريالمبلغ پيشنهادىتعداد و مشخصاتنوع اقالمرديف

10،000،000قيمت بر حسب كيلو3 عددمخزن آب هوايى با پايه1

قيمت كلىيك عدددستگاه چاپگر2

3
دستگاه جوجه كشى 

قيمت كلىيك عددكوچك 

دستگاه جوجه كشى 
قيمت كلىيك عددبزرگ

2،000،000  قيمت بر حسب كيلونامعلومدرب و پنجره فلزى 4

سمپاش فلزى 20 ليترى پشتى 6 ادوات كشاورزى5
عدد، سمپاش فرقونى 2 عدد و ....

قيمت كلى

لوازم ادارى6

شامل يخچال 9 فوت آزمايش 
يك عدد، يخچال فريز صندوقى 
2 عدد، آبسردكن 4 شيره يك 

عدد و تك شيره فشارى 2 
عدد، ماشين لباسشويى 2 عدد، 
آبگرمكن نفتى يك عدد، بخارى 
پالر بزرگ فن دار يك عدد و .....

قيمت كلى

قيمت كلىسه عدد بزرگ و يك عدد كوچكمشعل شوفاژ7

لوازم ادارى و خانگى8
انواع بخارى،سماور، كولر،كمد، 

انواع ميز و صندلى، مبل، موكت و 
درب چوبى، تخت، و قفسه و  ...

قيمت كلى

لوازم كامپيوترى و گوشى 9
تلفن و تلويزيون

  مانتيتور 15عدد، كيس 11عدد، 
صفحه كليد 10عدد، پرينتر 
2عدد، ماشين تايپ 4عدد، 

 دستگاه كپى 3 عدد، تلويزيون
  6 عدد، گوشى تلفن و....

قيمت كلى

لذا متقاضيان مى توانند براى اطالع كامل از شرايط شركت در مزايده و بازديد اموال و دريافت فرم و تسليم پيشنهادات به 
آدرس: استان خراسان جنوبى، بيرجند، 18 كيلومترى جاده بيرجند - كرمان مركز تحقيقات و آموزش كشاورزى از تاريخ 
نشر آگهى سه شنبه (94/09/24) لغايت 94/10/5  به مدت 10 روز (همه روزه) از ساعت 8:30 صبح الى 14:30به جز ايام 

تعطيل و پنجشنبه ها مراجعه نمايند. براى كسب اطالعات بيشتر با تلفن 32223004 تماس حاصل نماييد. 

همشهريان  گرامى:
به مناسبت حلول ماه ربيع االول و ايام والدت با سعادت پيامبر اكرم (ص) ، طرح جشنواره زمستانى 

نمايندگى 3083 ايران خودرو وابسته به بنگاه خيريه آبلوله با ارائه خدمات متنوع برگزار مى گردد.
تاريخ اجرا: اين طرح از تاريخ 94/9/24 الى 94/10/4 در تمام روزهاى هفته (حتى روزهاى تعطيل) 

اجرا خواهد شد.
خودروهاى مشمول: خودروهاى غيرگارانتى از تاريخ توليد 84/9/24 تاكنون

شرح خدمات قابل ارائه:
1- در صورت مراجعه به نمايندگى قطعات شمع، ضد يخ، مايع شيشه شوى به صورت رايگان 

ارائه و تعويض مى گردد.
2- ضمنا در صورت تعويض روغن فيلتر  روغن نيز به صورت رايگان تعويض مى گردد.

3- مابقى خدمات وارانتى نمايندگى (به جز صافكارى و نقاشى) مشمول 10 درصد تخفيف 
خواهد بود. در صورت هرگونه سوال و يا گرفتن نوبت با شماره هاى 93- 32235390  و 

09155629600 تماس حاصل فرماييد.

همكار گرامى جناب آقاى مهدى كاظمى فرد
ضايعه درگذشت مرحوم مغفور 

كرباليى حسين اكبرى مطلق 
را تسليت عرض نموده، از خداوند منان علو درجات براى آن عزيز از دست رفته و صبر و بردبارى 

بازماندگان محترم را آرزومنديم.
همكاران روزنامه آواى خراسان جنوبى

آگهى مزايده اموال منقول - نوبت دوم
چون در پرونده اجرايى 940986 در قبال محكوميت آقاى حميدرضا محسنى به پرداخت مبلغ 65/584/459 ريال در حق آقاى 

ميالد خراشادى زاده و پرداخت مبلغ 3/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به معرفى و توقيف يك دستگاه چاپگر 
از محكوم عليه كه حسب نظريه كارشناس دستگاه مذكور براى تابلوهايى از قبيل بنر و فلكس بوده مستعمل و فاقد هد و متعلقات جانبى ديگر به 
اندازه 3 متر و 20 سانتى متر و به مبلغ 95/000/000  ريال كارشناسى گرديده است كه از طريق مزايده در روز شنبه مورخ 94/10/5 از ساعت 
10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به 
پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت 
تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

دور جديد  تمرينات هندبال آغاز گرديد
آقايان             بانوان

براى ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر
 با شماره هاى 32400170-1 
 اداره ورزش و جوانان بيرجند 

و  09395618739(آقاى يكه خانى) 
تماس حاصل فرماييد.

هيئت هندبال  استان
 هيئت هندبال شهرستان بيرجند

حمل بار و اثاثيه منزل
 با  كاميونت هاى

 مسقف چادردار  و  پتودار 

و كارگرهاى ماهر

 09157213571

صالحى منش
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کتاب سمساري  نوشته رضا ساکي از ۳۲ فصل تشکيل شده است که هر فصل روايت هاي طنزي از زندگي در تهران دهه 
۸۰ و خاطرات راوي از تهران دهه ۲۰ است. طنزآفريني در اين کتاب بر اساس کمدي موقعيت و فضاي داستاني شکل گرفته 
و هر فصل از کتاب، يک داستان کوتاه است که در کنار ديگر داستان ها يک خط سير واحد را شکل مي دهد.

كتاب طنز «سمسارى»

4
طنز

«مهر اقتصاد» بانك حامى طرح هاى اقتصاد مقاومتى

ضرب المثل 

ارشد مي خوانم، پس هستم!

و  سرماخوردگي  از  گرفتنش  روز ها  اين  که  چيزي 
آنفوالنزا فراگير تر شده، فوق ليسانسه. من نمي فهمم 
طرف  دارند،  خوندن  ارشد  به  عالقه اي  چه  ملت 
اضافه  تومن  هزار   ۴۰ برج  سر  حقوقش  اينکه  واسه 
شهريه  تومن  ميليون   ۴ ترمي  داره  ارشد  رفته  بشه 
بريز  بيا  دور،  بريزي  پولتو  مي خواي  عزيزم   مي ده. 

رو قفسه سينه من!
يه سري ديگه هستن که تو ليسانس سر و سامون پيدا 
نکردن، فوق ليسانس براشون حکم پلي آف رو داره و 
مي خوان شانس شون رو توي يه مقطع باال تر امتحان 
کنند. طرف مي ره خواستگاري مي گه ليسانس دارم، 

دختر نمي دن. 
دارن،  فوق  همه  االن  مي گن  مي گيره،  فوق  مي ره 
مي ره دکترا مي گيره، مي گن ظرفتيا که االن صد برابر 
شده! خالصه تو رودربايستي داره مي خونه که بره براي 

رياست ناسا. 
دختر  بشه  راضي  طرف  وقت  اون  تا  اگه  البته 
ديپلم ردي شو به رئيس ناسا بده و از اونور هم ظرفيت 

رئيس ناسا شدن افزايش پيدا نکرده باشه!
يا اونايي که خونه زندگي و بچه دارند اما فکر مي کنند 
باز  آرمان هاشون  از  رو  اونا  داره  زندگي  مشغله هاي 
بعد به گل خوردن  ارشد،  مي داره، مي رن کار شناسي 
بعد  بدنيه)  تربيت  ارشد  کنيد  فرض  (شما  مي افتن! 

مي بينن آرمانشون داره اونا رو از زندگي باز مي داره.
يه عده هم فوق ليسانس مي گيرند چون فکر مي کنند 

ليسانس خز شده. 
واسه دخترا به اندازه اپل رو شونه مانتو و براي پسرا 
نصرت  دختر  طرفي  از  پارچه اي.  پلي دار  شلوار  مثل 
همسايه  پدربزرگ  دوم  زن  از  پدري  عمه  نوه  خانوم 
بااليي فوق گرفته و خيلي زشته که توي فاميل به اين 
اصالت و با اين کماالت کسي فوق ليسانس نداشته 
باشه.خالصه اينکه ثبت نام کنکور ارشد نزديکه، شايد 

براي شما هم اتفاق بيفتد!
مسعود مرعشي

همزمان با بيست و سومين سال تاسيس بانک مهر اقتصاد 
امام(ره)  ميدان  شعبه  اقتصاد  مهر  بانک  جديد  ساختمان 
اين  کارکنان  و  مسئوالن  حضور  با  مراسمي  در  بيرجند 

بانک افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومي بانک مهر اقتصاد؛ روز گذشته به 
مناسبت بيست و سومين سال تاسيس بانک مهر اقتصاد 
و در بيستمين سال تاسيس اين بانک در خراسان جنوبي؛ 
ساختمان بانک مهر اقتصاد شعبه ميدان امام(ره) بيرجند 

در فضايي به متراژ ٤٤٢ متر مربع افتتاح شد.
در  جنوبي  خراسان  در  اقتصاد  مهر  بانک  مديرکل شعب 
اين مراسم گفت: سال گذشته پس از اخذ مجوز از دفتر 
امام خميني(ره)  ميدان  مرکزي عمليات ساختماني شعبه 
بيرجند آغاز شد که امروز پس از گذشت يکسال از آغاز 
عمليات اجرايي شاهد افتتاح ساختمان اين شعبه هستيم.

گذشته  سال  شعبه  اين  در  اينکه  بيان  با  غالمي  محمد 
١٥٠٠ فقره تسهيالت با اعتباري بالغ بر ٢٠٠ ميليارد ريال 
پرداخت شد، افزود: همه اين تسهيالت از محل اعتبارات 
از اين مبلغ  اعتبار دولتي نداشتيم و  داخلي بانک بوده و 

٤٥درصد به صورت قرض الحسنه پرداخت شده است. 
با عنوان بسيجيان در  بانک  اين  به فعاليت  اشاره  با  وي 
شعب   ٨٤ سال  کرد:  تاکيد  جنوبي  خراسان  در   ٧٤ سال 
اين بانک در استان از خراسان بزرگ با تقسيم استان جدا 
شدند و هم اکنون با ٨ شعبه در خدمت مردم عزيز استان 
هستيم.مديرکل شعب بانک مهر اقتصاد در خراسان جنوبي 
از ١٣٠ هزارسپرده  مردم استان در اين بانک خبر داد و 

گفت: از ابتداي سال ٩٣ تاکنون ١٤ هزار فقره تسهيالت 
پرداخت  مشتريان   به   ريال  ١٠٠ميليارد  مبلغ٢هزار  به 
فرهنگ  ترويج  در  هم  خوشي  خبر  است.غالمي   شده 
قرض الحسنه داشت و گفت: در سال ٩٤ حدود ٣٣ درصد  
قرض  صورت  به  بانک  اين  پرداختي   تسهيالت  و  وام 
اين مراسم  نيز در  تعاون بسيج  بنياد  بود.مسئول  الحسنه 
بانک مهر اقتصاد را بانک عامل اقتصاد مقاومتي خواند و 

گفت: بانک مهر اقتصاد بانکي اقتصادي فرهنگي است.
علي قاسمي با اشاره به تاکيد رهبري در موضوع اقتصاد 
موضوع  انقالب  رهبر  است  سال   ١٠ اينکه  و  مقاومتي 
اقتصاد را در شعار سال پر رنگ کرده اند، تاکيد کرد: اثر 
مشکالت اقتصادي هم در فرهنگ ديده مي شود و هم 
در حوزه سياست و اقتصاد که بانک مهر اقتصاد در حل 

اين مشکالت پيشتاز بوده است.
وي اشتغال را زماني مفيد خواند که منجر به توليد شود و 
افزود: در حال حاضر بخش اعظم اشتغال در حوزه خدمات 
و مصرف است که در حوزه مصرف اشتغال زايي خود يک 

آفت براي کشور محسوب مي شود.
سال  ظرف  در  اينکه  گفت:  بسيج  تعاون  بنياد  مسئول 
گذشته تنها با معرفي شرکت نگار نصر ٩٠ ميليارد ريال و 
امسال نيز ١٢٠ ميليارد ريال تسهيالت بانک مهر اقتصاد 
استان به مشتريان پرداخت مي کند حکايت از نگاه جدي 

اين بانک به مقوله اقتصاد مقاومتي دارد.
ترويج  در  پيشرو  را  اقتصاد  مهر  بانک  پايان  در  قاسمي 

بانکداري اسالمي خواند.

 زيراب کسي را زدن 

در خانه هاي قديمي تا کمتر از صد سال پيش که 
لوله کشي آب تصفيه شده نبود معني داشت.  زيرآب 
خالي  براي  که  بوده  ها  خانه  آب  مخزن  انتهاي  در 
کردن آب،  آن را باز مي کردند. اين زيرآب به چاهي 
راه داشت و روش باز کردن زيرآب اين بود که کسي 
درون حوض مي رفت و زيرآب را باز مي کرد تا لجن 
پاکيزه شود. به چاه برود و آب  از زيرآب  ته حوض 
در همان زمان وقتي با کسي دشمني داشتند. براي 
اينکه به او ضربه بزنند زيرآب حوض خانه اش را باز 
مي کردند تا همه آب تميزي را که در حوض دارد از 
دست بدهد.صاحب خانه وقتي خبردار مي شد خيلي 
ناراحت مي شد چون بي آب مي ماند.اين فرد آزرده 

به دوستانش مي گفت : «زيرآبم را زده اند.» 
اين اصطالح که زيرآبش را زدند ريشه از همين کار 

دارد که چندان دور هم نبوده است .

کردن  متهم  کسي  نزد  را  او  زدن؛  را  کسي  زيرآب 
از عملي و جز آن کوتاه  را  او  بدين وسيله دست  و 
خدمت  از  و  برداشتن  کاري  سر  از  را  کسي  کردن. 
معاف کردن يا بشدت بر ضرر و به ضد او اقدام کردن 

و او را بي آنکه بداند از جايي راندن.

كاريكاتور

کتاب و کتابخواني
معما و سرگرمى

معماي المپيادي: چراغ برق

 در دو طرف خيابان اصلي شهر هجده چراغ برق در دو 
رديف ُنه تايي مقابل هم نصب شده اند. فاصله بين دو 
چراغ متوالي پنجاه متر و عرض خيابان ده متر است. 
بعضي از چراغ اند ها خاموش شده اما در فاصله کمتر 
از هر چراغ خاموش حداکثر سه چراغ  متر  از شصت 

خاموش ديگر وجود دارد.  
تعداد چراغهاي خاموش حداکثر چندتاست؟

در مراسم افتتاح ساختمان بانك مهر اقتصاد شعبه ميدان امام(ره) بيرجند مطرح شد:

 09151605216
  3 2236030  

ايزوگـام
سليمانــى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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كاربر ماساژ: 
در پايان اين دوره گواهى فنى و حرفه اى

 براى اشتغال به كار داده مى شود.
آموزش شايستگى و مهارت ماسـاژ 

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

Hteb.ir :آدرس سايت

مركز آموزش فنى و حرفه اى
 طب اسالمى حيات طيبه

 در رشته هاى ذيل ثبت نام مى كند:

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

09151630283 - 32225494
 نبش 17 شهريور 23

داربست مهـدى
  نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 

بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     
32319263-09151642377 - وسيله كار

 گچ كارى و گچ برى پذيرفته مى شود 
به قيمت مناسب در اسرع وقت (شهر- روستا)

09159658659

آموزش مداحى  ارشاديان
 با همكارى استاد حاج سعيد صباغى

اجراى كليه آيتم هاى ساختمان و بازسازى با مجرب ترين اكيپ هاى اجرايى و طبق برنامه زمان بندى

پيمـانكـــارى ساختمــــان
شركت ساختمانى پوالد سازه پايدار ملل   شماره ثبت: 4981

آدرس: معلم 26 – پالك 252    شماره تماس: 09155639864

ايزوگام هريوند ى  ( را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد)
فروش و نصب انواع عايق هاى رطوبتى
نمايندگى ايزوگام آذرگام و آذين بام

آدرس: طالقانى 5 - باالتر از مطب دكتر شكيبى   تلفن: 32235987 - 09151632150  

صبح جمعه هر هفته      ساعت توزيع: 6:30 الى 10 صبح
ضمنا كليه سفارشات شله براى مراسم زيارت عاشوراى ادارات و همشهريان عزيز پذيرفته مى شود.

آدرس: نبش عدل 18    تلفن سفارشات: 32204431-09155610366 رمضانى

1- مهرشهر ، سلمان 16   نبش سه راهى اول  شنبه ها ساعت 18:00
2- كارگران 27  چهارراه اول ، سمت چپ  سه شنبه ها ساعت 18:00

3- مفتح 24 پالك 105  جمعه ها ساعت 18:00
4- سجادشهر ، سجاد 21 پالك 7  جمعه ها  ساعت 16:00           09157918892



افقي- ١- راسته اي از حشرات - 
پايتخت تركيه ٢- درهم پيچيدن- 
زورافزايي - مختصر ٣- مسمار- 
آغشته- پايتخت لهستان ٤- پايه 
- نويسنده فرانسوي قرن نوزدهم 
-جاهل- ترکيه  در  شهري    -٥
جدبزرگ-  -٦ درشت  بخيه 

معبررودخانه  ويرانگر-  ايزد-آب 
سوهان-توبره-كارآموز  دندانه   -٧
٨- پول نقد-منفك- دام ماهيگير 
٩- حريف- بيگانه- من و تو ١٠- 
ارتش- در  خواب-ديدني  رگ 
 -١١ ملكي  ضماير  از  تظاهر- 
كمال  از  فيلمي   - يوناني  حرف 
رشته   -١٢ ورود  سالن  تبريزي- 
 -١٣ گينه  واحدپول  مالزي-  كوه 
سرور  سيبري-  شمال  در  دريايي 
هادي   -١٤ شايستگي  -پسوند 
 -١٥ صنم  آسانسور-  مرشد-  و 
قسمت باالي جو زمين- خانه اندوه 

کاغذ  شهرها-   -١ عمودي: 
حرف   -٢ مجسمه   - نوشته 
ساعت-  نوعي  نفرت-متداول- 
غزال ٣- جداشده- قرض بانكي- 
آشكار-  و  روشن   -٤ بادي  ساز 

اس  ام  اس  شعر-  به  مذمت 
صدمتر  افسوس-پستچي-   -٥
مربع ٦- گونه برجسته-رام-برادر 
 – روزگاران-متحير   -٧ خودماني 
نااهل ٨- موجب شرمساري- آواز 
جام- ميوه   -٩ باطراوت  دادن- 
 -١٠ يارمجنون  خوبي-  پاداش 
عالمت  پسنديده-  دورنيست- 

جمع ١١- باقي جان- عالي قدر- 
كوهي  رشته   -١٢ ديگر  سوي 
نگهبان  چهره-  فلز  نروژ-  در 
فرمانروايان-   -١٣ چماقدار 
 -١٤ كننده  اداره  پسر-  فرزند 
نمايش  مکان   - معروف  کماندار 
ده   شير  حيوان   - عروس  لباس 
كردن بازي  زبان  رنگها-   -١٥
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آدم هاى خوب مانند گل قالى هستند؛ 
نه باران را انتظار مى كشند و نه از اين 
مى ترسند كه روزى آن ها را بچينند.

وقتى آدمهاى كوچك رو براى خودمون خيلى
 بزرگ كنيم هم اونها رو به اشتباه 

مى اندازيم و خود را نيز...

اگر شما نيز از آن گونه افرادي هستيد که مدام بر حجم 
بدي هاي خود مي افزاييد و رفته رفته درباره بازگشت 
به  تا  فرا رسيده  آن  زمان  اکنون  ايد،  نگران شده  آنها 

طور جدي در رويه خود تغيير ايجاد کنيد.
شما مالي  منابع  از  شدن  کاسته  باعث  ها   بدهي 

مي شوند و به مانند يک بيماري، آرام آرام پول هاي 
ارزشمندي که براي کسب آنها زحمت کشيده ايد را به 

باد مي دهند. 
تدوين  و  دقيق  ريزي  برنامه  در  مشکل  اين  حل  راه 
است.  بحران  از  خروج  براي  مشخصي  استراتژي 
خود  رفته  رفته  تا  کرد  خواهند  شما  به  زير  هاي  گام 
آرام  مالي  زندگي  و  سازيد  رها  بدهي  بار  زير  از   را 

و مطمئني را در پيش بگيريد.

١- بودجه بندي کنيد
بدون شک  بدهي  بحران  بر  غلبه  براي  گام  نخستين 
وجود  گوناگوني  ابزارهاي  امروزه  است.  بندي  بودجه 
دارند که به شما در فرآيند تدوين بودجه اي واقع بينانه 
بندي و وفاداري در  بودجه  از طريق  کمک مي کنند. 
مي  جديد  هاي  بدهي  بروز  مانع  تنها  نه  آن  اجراي 
شويد، بلکه مي توانيد گام هايي آرام و دقيق را براي 

بازپرداخت بدهي هاي قبلي برداريد.

٢- بدهي هاي گران تر را زودتر بازگردانيد
در گام بعد بايد بدهي ها را اولويت بندي کنيد و آنها 
کلي  حجم  و  تعويق  ميزان  بهره،  نرخ  نسبت  به  را 
انتخاب  را  تر  گران  هاي  بدهي  آنگاه  سازيد.  مرتب 

نموده و پيش از سايرين آنها را بازگردانيد. 
منابع،  رفتن  هدر  از  جلوگيري  ضمن  روش،  اين  با 
فضاي مانور بودجه را افزايش داده و مي توانيد ساير 

بدهي ها را با سرعت بيشتري پرداخت نماييد.

٣- خريد اعتباري را متوقف کنيد
يکي از زمينه هاي اصلي در ظهور بدهي هاي جديد 
بانکي  هاي  وام  اخذ  يا  و  چکي  اعتباري،  خريدهاي 
است. اگر به استفاده از اين روش ها ادامه دهيد، تمام 
خواهد  ناکام  ها  بدهي  از  رهايي  براي  هايتان  تالش 
ماند. سعي کنيد خود را به خريد نقد عادت دهيد و در 
اين کار  انجام  اگر  اعتباري مقاومت کنيد.  برابر خريد 
براي تان مشکل است، از طريق بودجه بندي و تعيين 
تقويت  را  خود  اراده  ماهانه  هزينه  حدود  و  حد  دقيق 
کنيد. به عالوه مي توانيد با همراه نبردن دسته چک 
يا ديگر ابزارهاي خريد اعتباري، صرفا در چارچوب پول 

موجود عمل کنيد.

به  را  نشده  بيني  پيش  هاي  دريافتي   -٤
بازپرداخت اختصاص دهيد

ممکن است در بانک برنده جايزه شويد، اضافه حقوق 
پيدا کنيد و يا به سبب کيفيت کارتان پاداشي را دريافت 
ابزار  بهترين  نشده  بيني  پيش  هاي  پول  اين  نماييد. 
براي غلبه بر بدهي ها است. به محض دريافت چنين 
از  بخشي  شده  تدوين  هاي  اولويت  براساس  مبالغي، 
بدهي هاي خود را بازگردانيد. با اين کار مي توانيد بدون 
فشار اضافي بر بودجه، ميزان قابل توجهي از وام ها را 
بازگردانيد و از برنامه خود چند گام جلوتر حرکت کنيد.

 
٥- وسايل بالاستفاده را بفروشيد

اين اقدام نيز مي تواند بخشي از پول نقد مورد نياز براي 
بازگرداندن بدهي ها را تامين کند. در خانه هر يک از ما 
اقالم و وسائل بالمصرف زيادي وجود دارد که حتي در 
طول يک سال نيز مورد کاربرد قرار نمي گيرند. فروش 
اين گونه کاال در کنار ايجاد فضاي آزادتر در خانه، به 
با  و  بازگردانده  را  ها  بدهي  تا  شما کمک خواهد کرد 
از بودجه اضافي، ساير اقالم ضروري را براي  استفاده 

خانواده تهيه کنيد.

٦- عادت هاي خود را تغيير دهيد

خود  تواند  نمي  فرد  که  يابد  مي  ظهور  زماني  بدهي 
ناشي  طبيعتا  مساله  اين  کند.  محدود  نقد  پول  به  را 
اگر  رو  اين  از  نادرست است.  از عادات خريد و هزينه 
عادات خريد خود را تغيير دهيد، از تجمل پرهيز کنيد و 
صرفا بر موارد ضروري متمرکز بمانيد، مي توانيد آرام 
آرام از گسترش بدهي جلوگيري نموده و موارد موجود 
جمله  از  متعددي،  موارد  عادات  اين  بازگردانيد.  نيز  را 
خريدهاي بيهوده يا بيش از حد نياز، خريد کاالهايي که 
صرفا ارزش تجملي و نمايشي دارند، غذا خوردن بيرون 
از خانه و موارد بسيار ديگري را در بر مي گيرد. پرهيز 
از اين گونه اتالف پول، منابع شما را تقويت کرده و بر 

سرعت بازگشت بدهي ها مي افزايد.

٧- به خودتان جايزه بدهيد
اگر موفق شديد گام هاي پيشين را با موفقيت برداريد 
بازپرداخت  و  جديد  بدهي  ساختن  محدود  مسير  در  و 
بدهي هاي پيشين کامياب شويد، تشويق خودتان را از 
ياد نبريد. تغيير الگوهاي رفتاري و حرکت در مسيري 
جديد نيازمند انرژي رواني بسيار زياد است که در طول 
هاي  روش  به  بازگشت  احتمال  و  يافته  کاهش  زمان 
انگيزه و  ايجاد  اين رو  از  را باال مي برد.  قبلي و خطا 
تقويت روحيه بخشي ضروري از هر برنامه تغيير است 

که بايد توجه ويژه اي به آن داشته باشيد.

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

و او در آسمانها و زمين خداست نهان و آشكار شما را مى داند و آنچه را به دست 
مى آوريد [نيز] مى داند. سوره األنعام، آيه ٣

حديث روز  

به  راستى  كه  بدترين  مردم  كسى  است  كه  يارى اش  را ( از مردم  ) باز دارد وتنها بخورد و زير دستش  را بزند
امام رضا (ع)

شعر

گر خاك تويى خاك ترا خاك شدم
چون خاك ترا خاك شدم پاك شدم
غم سوى تو هرگز گذرى مى نكند
آخر چه غمت از آنكه غمناك شدم

لبخند زدن خيلى راحت تره
 تا بخواى به همه توضيح بدى

 چرا حالت خوب نيست

هر موفقيت بزرگى نتيجه هزاران 
تالش كوچك و عادى است 

كه مورد توجه و ستايش ديگران قرار نمى گيرد.

سنگ مصيبت 

عشق تا سنگ مصيبت به سرم مي شکند 
همچو ناوک مژه ات در جگرم مي شکند

برکه ي اشک شد از دوري تو ديده ي من 
سايه ي سبز تو در چشم ترم مي شکند

نکند ناله ي من در دل سنگ تو اثر 
گر دل سنگ ز آه سحرم مي شکند

تنه نخل کهن سالم و توفان اجل  
گويي از ريشه به زخم تبرم مي شکند

طلعت خوشه خورشيد ز خفاش مپرس 
تا چو آيينه رخت در نظرم مي شکند  

گرچه سيمرغ پرافشانم و برقاف غرور 
تير صياد ستم پال و پرم مي شکند

سرنوشتم چو سياه است مکن سرزنشم 
چون که از باد مالمت کمرم مي شکند

به همه فاصله ها خاطره ناز تو باز 
مثل تنديس تمنا به برم مي شکند

بس که نامردمي از خلق بريده ست امان 
در بنان کلک خيال هنرم مي شکند

فتنه و فاصله ديوار عدم شد ناقوس 
قامتم گر که به دور قمرم مي شکند
«ناقوس»

چگونه از شر بدهى ها خالص شويم؟

 سرهنگ ساندرس  و پودر مرغ كنتاكى 

بود نشسته  منزل  در  روز  يك  ساندرس   سرهنگ 
يك  برايم  ماه  اين  بابابزرگ  گفت:   و  آمد  اش  نوه 
مي  دوست  خيلي  را  اش  نوه  او  ميخري؟!  دوچرخه 
 500 ماهي  كرد  حساب  عزيزم!  حتماً  گفت:  داشت، 
 دالر حقوق بازنشستگي مى گيرم شروع كرد به خواندن 
كتاب  يك  بندهاي  از  يكي  در  موفقيت.  هاي  كتاب 
نوشته بود: قابليت هايتان را روي كاغذ بنويسيد. او شروع 
بابابزرگ  گفت:  و  آمد  اش  نوه  دوباره  نوشتن.  به  كرد 
داري چه كار مي كني؟! پدربزرگ گفت: دارم كارهايي 
كه بلدم را مي نويسم. پسرك گفت: بابابزرگ بنويس 
بود...  درست  كني!  مي  درست  خوشمزه  هاي  مرغ 
پيرمرد پودرهايي را درست مي كرد كه وقتي به مرغ 
ها ميزد مزه مرغ ها شگفت انگيز مي شد. او راهش را 
پيدا كرد. پودرمرغ را براي فروش نزد اولين رستوران برد 
اما صاحب آنجا قبول نكرد، دومين رستوران نه، سومين 
رستوران نه، او به 623  رستوران مراجعه كرد و ششصد 
پودرمرغ  از  شد  حاضر  رستوران  چهارمين  و  بيست  و 
استفاده كند. امروز KFC  در 124 كشور دنيا نمايندگي 
سرهنگ  عكس  بخواهد  كسي  آمريكا  در  اگر  و  دارد 
رستورانش  در  جلوي  را  كنتاكي  پودرمرغ  و  ساندرس 

بزند، بايد 50  هزار دالر پرداخت كند.

طراح: نسرين كارى
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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

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

تجربه كنيد.    09158668002

به فروشنده خانم و كارگر ساده براى كار 
در قنادى واقع در سجادشهر با حقوق مكفى 

نيازمنديم. 09151606201 - 32327030

به تعدادى برقكار ماهر 
و نيمه ماهر و كارگر ساده 

نيازمنديم.
09156673290

آگهى  استخدام 
 به يك نفر ليسانس پليمر 

 يا مكانيك با سابقه كار 
 براى واحد كنترل كيفيت

 لوله هاى پلى اتيلن 
در شهرستان فردوس  
نيازمنديم. ارسال رزومه:

fp.employee@yahoo.com 

 فروش واحد آپارتمان
 واقع در مهرشهر با  كليه امتيازات

فى: 35 ميليون   09159644525

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

اجراى  پتينه
در طرح هاى مختلف 09019759900 

كارت دانشجويى اينجانب محمد  دانشيار 
به شماره دانشجويى 39000028 مفقود 
گرديده  و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

تعمير لوازم گازسوز ، آبگرمكن  
پكيج و ...

09150570409 - رجبى

آتليه تخصصى و تصويربردارى نگاران   
عروس ، كودك ، اسپرت ، سنتى

طراحى آلبوم ايتاليايى
خيابان معلم 2- داخل كوچه  

32213658 -09159645031

 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

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى 

جاروبرقى ، اتو ، كيك پز، پلوپز، بخارى 
6 ماه ضمانت

آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن
09153618984

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

با باالترين قيمت  09380160779- على آبادى

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره ، مس و آلومينيوم 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

ضايعات كاغذ و كارتن شمـا را نقدا 
درب كارخانه كيلويى 280 تومان 

خريداريم.  
32255221-09156702717

فروش  پالستيك  عريض
 2 تا 10 متر 

فروش سلفون و درزگير پنجره
انواع لوله بخارى

 32316040 - 09159612966
ميدان آزادى -  ابزار آسيا

 فروش انواع رم ، فلش 

  گيرنده اسپيكر، سى  دى

 دى وى دى خام و لوازم جانبى

بين مطهرى 2 و 4 - سروش

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

09151614581

فروش
 زمين  كارگاهى واقع در بلوار 

شهيد عبادى قبل از تانكرسازى باقرى 
چهار ديوارى ، اتاق نگهبانى ، برق 3 فاز  

1000 متر      09151638015

فروشگاه الستيك اسدزاده
 بورس تاير ايرانى و خارجى 

اقساط 12 ماهه براى فرهنگيان استان
بين انقالب 8 و 10 - جنب هيئت حسينى
32225254 - 09153624878

الستيـك اكبـرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر -  مقابل پايانه
  09155611355 - 32338348 - 32338354

PVC ، سقف كاذب ، كناف ، پاركت ، كف پوش
 09151630741- رحيمى

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت
نصــب و تعميــر   لباسشويى  در منزل      

  09151643778 - 32315776         شهر يارى

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

شاهزاده روماكران فيلم

ساعات  شروع 
سانس  ها

       14:30       
16:15     18      20 

32222636056تلفن
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اخبار ورزشى

شهرخبر: زنجبيل يك ادويه فوق العاده و خوش عطر و طعم است كه در تهيه غذاها و شيرينى جات استفاده مى شود. اين ادويه براى ديابتى ها نيز 
مفيد است. نتايج بررسى ها نشان مى دهد كه مصرف روزانه 3 گرم از اين ادويه (به صورت كپسول) به تنظيم كلسترول، كنترل قند و وزن افراد

 مبتال به ديابت نوع 2 كمك مى كند. اگر عالقه اى به مصرف كپسول زنجبيل نداريد مى توانيد روزانه دو فنجان چاى زنجبيل بنوشيد. 

زنجبيل گياهى ضد ديابت

تفاوت سرماخوردگي و آنفلوآنزا  

6
ايستگاه سالمت

حوادث

پهلوانان استان در ليگ برتر ورزش 
زورخانه اي كشور وارد گود مي شوند

ورزش  و  پهلواني  كشتي  هيئت  رئيس  فارس: 
زورخانه اي خراسان جنوبي گفت: در رقابت هاي ليگ 
نمايندگان  زورخانه اي كشور  و  پهلواني  ورزش  برتر 
استان براي كسب مدال و مبارزه با حريفان وارد گود 
مي شوند .  مهدي قمري اظهار كرد: در اين مسابقات 
برترين  پهلوان هاي سراسر كشور از استان هاي فارس، 
كردستان، هرمزگان، اصفهان، البرز، كرمان، كرمانشاه 
و يزد از 23 تا 28 آذرماه جاري به ميزباني مازندران 
در ساري با يكديگر به رقابت مي پردازند .  وي تصريح 
كرد: علي قمري، سروش جواهري، احسان افالكي، 
رضا يوسفي، حسين عجم، ابوالفضل ايوبي، مصطفي 
دالكه و ناصر نادعلي ورزشكاران استان در اين ماراتن 
ملي هستند.وي خاطرنشان كرد: رضا آفتابي مربيگري 
تيم پهلواني استان را در ليگ برتر ورزش زورخانه اي 
كشور بر عهده دارد، جواد حقجو و محمدرضا حسن پور 

نيز به عنوان مرشد تيم را همراهي مي كنند . 

شهرداري تبريز مغلوب تيم هندبال 
منيزيم فردوس شد

فارس : در سري مسابقات ليگ برتر هندبال كشور، 
تيم هندبال شهرداري تبريز مغلوب تيم هندبال منيزيم 
فردوس شد .  تيم هندبال منيزيم فردوس در سومين 
بازي از دور برگشت توانست تيم شهرداري تبريز را 
با نتيجه 29 بر 12 مغلوب كند .  اين ديدار در سالن 
ورزشي فرهنگ دانشگاه پيام نور فردوس برگزار  شد و 
تيم هندبال منيزيم فردوس با شكست تيم شهرداري 
تبريز همچنان صدرنشين گروه «ب» است .  مديرعامل 
باشگاه فرهنگي، ورزشي منيزيم فردوس گفت: تيم 
كاشان  تيم شهرداري  به مصاف  آذرماه  منيزيم، 27 
مي رود .  اميني افزود: پس از بازي منيزيم فردوس با 
شهرداري كاشان به دليل اردوي تيم ملي، مسابقات 
به مدت 35 روز تعطيل و سپس تيم هندبال منيزيم 

فردوس ميزبان تيم بافق يزد خواهد بود .

حضور نماينده استان در مسابقات 
اسكيت رول بال بانوان جهان

بانوي اسكيت باز خراسان  : براي نخستين بار  فارس 
جنوبي در سومين دوره از مسابقات رول بال قهرماني 
جهان به مصاف حريفان بين المللي خود مي رود .  در 
و  بانوان  بخش  دو  در  تيم   44 جهاني  ماراتن  اين 
آقايان از كشورهاي اسلووني، نيوزلند، هند، بنگالدش، 
پاكستان، نپال، ليتواني، بالروس، زامبيا، رواندا، اوگاندا 
و كنيا حضور دارند .  فاطمه اديبي فر از خراسان جنوبي 
آشتياني،  مهناز  نكو گل،  مهرنوش  و  بهاره  كنار  در 
نجمه عبداله پور، آرزو ايزدي، الهه مرتضايي، مهديه 
مؤمني، ملينا شربتي، مليكا ترابي، سعيده انصاري و 
براي  تا  را جزم ساخته  بهاره ملك خويان عزم خود 

ايران اسالمي افتخار بيافريند . 

چه بخوريم تا خلق و خوي خوبي 
داشته باشيم

سالمانه  :  آيا مي دانيد كه مصرف برخي مواد 

غذايي مي توانند حس آرامش بهتري به شما 
دهند و خلق و خوي مطلوبي را براي شما به 
ارمغان آورند؟. ويتامين B12  : از آنجا كه ويتامين  
 B12براي ساخت دوپامين و سروتونين در مغز 

ويتامين  اين  پايين  مقادير  و  باشد  مي  الزم 
تواند منجر به افسردگي شود. پس سعي  مي 
كنيد منابع ويتامين B12  مثل غذاهاي دريايي 
بخصوص ماهي قزل آال و سالمون را در رژيم 
همچنين  نماييد.  استفاده  بيشتر  خود  غذايي 
لبني و غالت غني  گوشت، مرغ، محصوالت 

شده را در برنامه غذايي خود قرار دهيد، چون 
كه از منابع غني اين ويتامين هستند .  اغلب افراد 
افسرده، غمگين و ناراحت هستند اين مسئله به 
اين دليل است كه داروهاي ضد افسردگي مي 

كاهش  بدن  در  ويتامين B12  را  سطح  توانند 
دهند. البته اين كاهش ويتامين B12  با مصرف 
ماه   3 عرض  در  پزشك  نظر  زير  آن  مكمل 
قابل جبران است .  تربچه: با تحريك آزادسازي 
«دوپامين» و «نوراپي نفرين» مي تواند باعث 

بهبود خلق و خو شود . 
   

سبزي هاي سفيدي كه معجزه مي كند  

شهرخبر: يكى از سبزي هاي سفيد مغذي گل 
به  بدن  روزانه  نياز  از  مقداري  كه  است  كلم 
را  پتاسيم  و  منيزيم   ، B ويتامين هاي كلسيم، 
تأمين مي كند. مطالعات نشان داده كه خانواده  
تركيبات مفيد  آنتي اكسيدان ها و  كلم ها حاوي 
بيماري هاي  مي توانند  كه  هستند  نيز  ديگري 
مزمن از جمله بعضي از سرطان ها را كنترل كنند . 
 ،  C پياز نيز عالوه بر اينكه سرشار از ويتامين
فيبر، اسيد فوليك، كلسيم و آهن هستند نوعي 
فالونوئيد دارند كه نقش مهمي در محافظت از 
بدن در برابر بيماري هايي از قبيل آب مرواريد، 
سرطان ها  بعضي  و  عروقي  قلبي  بيماري هاي 
ايفا مي كند . قارچ ها مي توانند بيش از نياز شما 
داراي ويتامين  D  باشند و همچنين سرشار از 
ويتامين هاي ريبوفالوين و نياسين مي باشند كه 

در افزايش عملكرد شناختي نقش دارند . 

به خاطر اين 4 دليل
 همين حاال گردو بخوريد  

سالمانه: متخصصان تغذيه توصيه مي كنند كه 

اگر كلسترول خونتان باالست، قلب تان بيمار 
يا دغدغه  الغري رهايتان نمي  كند،   است، و 
گردو  خوردن  فكر  به  حاال  همين  مي توانيد 
باشيد .  گردو منبع خوبي از تريپتوفان، يك اسيد 

آمينه است كه به ساخت مالتونين و سروتونين 
است كه  كند  . مالتونين هورموني  كمك مي 
منجر به تنظيم ساعت بدن و سيكل خواب و 
از  منبع غني  بيداري مي شود .  همچنين گردو 
غير  اسيدهاي چرب  و  فيبر  اكسيدان ها،  آنتي 
اشباع بخصوص آلفالينولنيك اسيد و اسيد چرب 

امگا 3 است كه منجر به كاهش سطح استرس 
مي شود .  ويتامينEموجود در گردو منجر به از 
شود  مي  مضر  آزاد  هاي  راديكال  بردن  بين 
به طور كلي  موثرند.  زوال عقل  ايجاد  در  كه 

بهبود حافظه و  به  مصرف منظم گردو منجر 
 Eويتامين همچنين  مي شود .  يادگيري  سطح 
و چين  است  جواني  ويتامين  گردو  در  موجود 

و چروك را از پوست دور مي كند. 

تفاوت سرماخوردگي و آنفلوآنزا  

سالمت نيوز: اگر احساس مي كنيد زير كاميون له 
شده ايد، احتماال آنفلوانزا داريد.  آنفلوانزا  عاليمي 
مانند گلودرد، تب، سردرد، درد عضالني، احتقان 
و سرفه دارد كه معموال سريع و ناگهاني ايجاد 
شده و شديدتر از عاليم سرماخوردگي معمولي 
هستند . تشخيص بين سرماخوردگي و  آنفلوانزا 
 مهم است چون در مورد آنفلوانزا ممكن است 
مرگ  حتي  يا  الريه  ذات  مانند  عوارض جدي 
اتفاق بيفتد. بهتر است آنفلوانزا ظرف 48 ساعت 
از بروز عاليم درمان شود. داروهاي ضد  پس 
را  بيماري  دوره  تواند  مي  تجويزي  ويروسي 
آبريزش  معموال  سرماخوردگي  نمايد .در  كوتاه 
عاليم  دهد.  مي  رخ  بيني  گرفتگي  يا  بيني 
آنفلوانزا معموال ظرف دو تا پنج روز بهبود مي 
يابد اما ممكن است يك هفته يا بيشتر احساس 
خستگي و بيحالي داشته باشيد. سرماخوردگي به 
تدريج شديد شده و يك هفته طول مي كشد .  

صدور كيفر خواست متهمان «بخيه» 

صدور  از  اصفهان  دادگستري  كل  شهرخبر:رئيس 
پرونده خميني  از متهمان  نفر  براي سه  كيفرخواست 
شهر    و كشيدن بخيه هاي كودكى خبر داد.  خسروي وفا 
افزود: سه نفر از متهمان شامل دكتر و پرستار مربوطه و 
سوپروايزر به اتهام عدم كمك به مصدوم به استناد بند 
2 از ماده واحده قانون تفهميم اتهام شدند.بر اساس ماده 
2 قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع 
مخاطرات جاني، افراد حسب وظيفه و قانون مكلفند كه به 
اشخاص آسيب ديده يا كساني كه در معرض خطر جاني 
هستند، كمك نمايند و هرگاه كسي از كمك خودداري 

كنند به6 ماه تا 3 سال حبس محكوم خواهند شد. 

 دست قطع شده با موفقيت 
پيوندزده شد

ايرنا: عمل پيوند دست در مركز آموزشى و درمانى 
اثر  بر  مچ  از  وى  دست  كه  بيمارى  براى  زنجان 
موفقيت  با  بود  شده  قطع  برقى  داس  با  برخورد 
عمل  اين  افزود:  جراحى  تيم  سرپرست  شد.  انجام 
پيوند بر دست زن 40 ساله ساكن شهرستان ايجرود 
انجام شد. دكتر فرزام اظهار كرد: بيمار پس از حادثه 
بالفاصله براى انجام خدمات درمانى به بيمارستان 
منتقل شد.وى وضعيت پيوند دست قطع شده بيمار 
را خوب ارزيابى كرد و گفت: اين بيمار پس از 15 

روز ترخيص شد. 

مرگ مرد ميانسال، هنگام
 فرار از دعوا

جام نيوز :  خبر مرگ مشكوك مرد ميانسالي در منطقه 
تهرانسر به مركز فوريت هاي پليسي110 اعالم شد كه 
با اعالم اين خبر، تيمي از ماموران به محل وقوع حادثه 
اعزام شدند .  بعد از رسيدن ماموران به محل و طي 
بررسي هاي اوليه مشخص شد مرد ميانسالي از طبقه 
سوم ساختمان سقوط كرده و به علت جراحات شديد 
جان خود را از دست  داده است .  در بررسى ها مشخص 
از  از دعوا قصد داشت  به دليل ترس  مقتول كه  شد 
پنجره ساختمان بيرون برود، با پرت شدن از باالي 

ساختمان جان خود را از دست داده است.  

سارق خودرو به دام افتاد  

تابناك: رئيس پليس آگاهي استان آذربايجان شرقي از 
با  داخل خودرو  لوازم  دستگيري يك سارق حرفه اي 
بيش از 56 فقره سرقت در تبريز خبر داد . عباس زاده 
وقوع  بر  مبني  شهروندان  اطالع  پي  در  كرد:  اظهار 
تبريز،  در  خودرو  داخل  لوازم  سرقت  فقره  چندين 
بررسي موضوع در دستور كار كارآگاهان پليس مبارزه 
با سرقت قرار گرفت  .  وي ادامه داد: كار آگاهان با انجام 
تحقيقات و بررسي دقيق سرقت ها، موفق شدند فردي 
را شناسايي و پس از اخذ دستورات قضايي با كمك 
ماموران كالنتري 18 تبريز، در يك عمليات غافلگيرانه 

در مخفيگاهش دستگير كنند .

قاتل 18 ساله تسليم پليس شد

فارس : پسر  18   ساله اي كه با يك ضربه چاقو، دوست 
25 ساله اش را در سوپرماركت به قتل رسانده بود خود 
را تسليم پليس كرد.  با حضور ماموران در محل و انجام 
بررسي هاي اوليه مشخص شد كه جواني 25 ساله كه 
در يك سوپرماركت كار مي كرد در محل كار خود و 
با  همزمان  است .   رسيده  قتل  به  چاقو  با يك ضربه 
حضور ماموران، جواني 18 ساله در حالي كه چاقويي 
خون آلود در دست داشت خود را به ماموران تسليم 
و عنوان كرد كه قتل را وي انجام داده است .  متهم 
جنايت  اصلي  انگيزه  در خصوص  اوليه  تحقيقات  در 

سكوت كرده است . 

آدرس : نبش غفارى 4       
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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

مزايده  فروش اراضي تجاري (مرحله دوم)
شهردارى سربيشه در نظر دارد: با رعايت آيين  نامه مالي شهرداري ها مصوب 46/04/12 و به استناد بند2 مصوبه 
شماره4/94/471 مورخ 94/07/09 شوراى اسالمى شهر نسبت به فروش 22 قطعه از اراضي متعلق به خود با كاربري 
تجاري در مجاورت بازار قديم سربيشه به شرح مندرج در جدول ذيل به منظور تأمين منابع مالى مورد نياز براى تملك 
امالك واقع در طرح از طريق مزايده كتبي به صورت نقد اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت مى  شود براى كسب 
اطالعات بيشتر و نيز اخذ فرم شركت در مزايده حداكثر تا پايان وقت ادارى يكشنبه 94/10/06 به واحد حسابداري 
شهردارى واقع در ميدان طالقاني مراجعه فرمايند. ضمناً شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار بوده 
و شرايط شركت در مزايده در فرم مربوطه لحاظ گرديده است. براى كسب اطالعات بيشتر با شماره هاي 32662508 

32663350 تماس حاصل فرماييد

شماره رديف
قطعه

نوع 
كاربري

 مساحت                    
 (متر 
مربع)

قيمت پايه
هر مترمربع 

(ريال)

قيمت پايه كل 
هر قطعه
(ريال)

5 درصد 
سپرده 

هر قطعه 
(ريال)

آدرس ملك

مجاور بازار قديم26،5134,565,949121،057،0006,500,000تجارى12
مجاور بازار قديم25،884,667,658120،799،0006,500,000تجارى23
مجاور بازار قديم25،3354,664,456118،174،0006,000,000تجارى34
مجاور بازار قديم17،667,310,249129،099،0006,500,000تجارى46
مجاور بازار قديم19،655,099,949100،214،0005,500,000تجارى57
مجاور بازار قديم14،0115,249,87573،556،0004,000,000تجارى68
مجاور بازار قديم18،6495,000,10793،247،0005,000,000تجارى79
مجاور بازار قديم13،3615,249,90670،144،0004,000,000تجارى810
مجاور بازار قديم14،9455,306,18979،301،0004,000,000تجارى911
مجاور بازار قديم13،3395,286,07870،511،0003,500,000تجارى1012
مجاور بازار قديم14،4595,382,25377،822،0004,000,000تجارى1113
مجاور بازار قديم14،7625,499,79781،188،0004,500,000تجارى1214
مجاور بازار قديم14،4336,166,21688،997،0004,500,000تجارى1315
مجاور بازار قديم49،4893,849,583190،512،00010,000,000تجارى1417
مجاور بازار قديم33،674,533,294152،636،0008,000,000تجارى1518
مجاور بازار قديم32،6124,532,810147،824،0007,500,000تجارى1619
مجاور بازار قديم33،6244,533,161152،423،0008,000,000تجارى1720
مجاور بازار قديم30،0484,447,617133،642،0007,000,000تجارى1821
مجاور بازار قديم12،8386,233,68180،028،0004,500,000تجارى1925
مجاور بازار قديم13،1145,766,12875،617،0004,000,000تجارى2026
مجاور بازار قديم12،9975,667,15473،656،0004,000,000تجارى2127
مجاور بازار قديم12،9575,572,66372،205،0004,000,000تجارى2228

  شهرداري سربيشه

1- فروش يا معاوضه مغازه در حال ساخت 30 متر كف + 30 متر زيرزمين    حاشيه بيست مترى خيام -  شرايط 180 ميليون- نقدى تخفيف دارد
2- آپارتمان در حال گچ طبقه 6 و 5 و 4   فروش يا معاوضه 190 متر 330 ميليون -  نقدى تخفيف دارد

3- منزل وياليى مفتح 20 - شمالى - 291 متر زمين 300 متر بنا   1/5 طبقه   320 ميليون
4- مجموعه 10 واحدى يكجا    حاشيه بيست مترى سپيده كاشانى –  فروش يا معاوضه يا مشاركت  

5- يك واحد امتياز 100 مترى از مجموعه 10 واحدى   36 ميليون – نقد و قسط
6- آپارتمان 110 مترى -  نارنج مجموعه فرهنگيان   120 ميليون- معاوضه با وياليى

7- تهران منطقه 15 – خيابان خاوران   فروش واحد 115 مترى شيك      300 ميليون 150 نقد + 150 وام بدون بهره معاوضه با بيرجند يا خودرو لوكس

امالك آسمان  فروش ويژه ملك/ خريد/ فروش/ معاوضه/ مشاركت در ساخت و پيمانكارى با شماست

بيرجند- خيابان مدرس- بيست مترى دوم غربى نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 w
w
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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

ثبت نام كربال - هوايى
اعزام از بيرجند 94/10/26    
دفتر زيارتى مشكوه           32224113 - 32475475 
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 ماليى- مديركل امور اكتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت كشور گفت: در گذشته سه پهنه معدنى در خراسان جنوبى وجود داشته اما در حال حاضر اين تعداد به 11 پهنه 
افزايش يافته است.اسدا... كشاورز تصريح كرد: در نوار مرزى خراسان جنوبى شركت ايميدرو 6 هزار كيلومتر مربع به پهناى50 كيلومتر در حاشيه شرقى 11 نقطه معدنى شناسايى 

كرده است و اميدواريم بتوانيم با اين روش اكتشافات را از سطحى به عمقى برسانيم.

تامين زير ساخت هاى معادن نهبندان افزايش پهنه معدنى در خراسان جنوبى
نيازمند 60ميليارد تومان اعتبار    

وزارت  معدنى  صنايع  و  معاون  امور  معاون  ماليى- 
ميليارد  نياز 60  از  حالى  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
نهبندان  معادن  هاى  ساخت  زير  تامين  براى  تومانى 
سخن گفت كه در  سال جارى مجموع اعتبارى كه 
براى ايجاد زيربناهاى بخش معدن در كشور اختصاص 
يافته 50 ميليارد تومان بوده است. جعفر سرقينى  در 
نشست تخصصى با فعاالن بخش معدن و صنايع معدنى 
با اشاره به مشكل خوراك كارخانه فوالد قاين، گفت: 
يك سرى مسئوليت هايى در اين رابطه داريم كه اگر 
اين كارخانه پيشرفت كند به موقع در مورد خوراك آن 
تصميم گيرى مى كنيم.معاون امور معاون و صنايع معدنى 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد مشكل مطرح 
شده در اين جلسه مبنى بر افزايش ماليات ها و به صرفه 
نبودن فعاليت در بخش معدن و صنايع معدنى افزود: 
كارخانجات دولتى هم  گرفتار ماليات هستند و حتى در 
شركت ايميدرو كه يك شركت وابسته به دولت است 
نيز براساس بودجه اى كه مى بنديم يك دوازدهم هرماه 
ماليات مى دهيم.سرقينى با بيان اينكه در سال جارى 
مجموع اعتبارى كه براى ايجاد زيربناهاى بخش معدن 
كشور در نظر يافته 50 ميليارد تومان بوده است، يادآور 
شد: براى رفع مشكل زيربنايى در منطقه معدنى شاهكوه 
نهبندان بايد طرحى در نظر گرفته شود تا هر سال مقدارى 
اعتبار به آن اختصاص يابد تا اين مشكل حل شود. وى 
ادامه داد: براى رفع برخى از مشكالت قانون اجازه داده 
است اختيارات وزارتخانه به روساى سازمان هاى صنعت، 
معدن و تجارت در استان ها تفويض شود.وى خاطرنشان 
كرد: اولويت ما براى صدور پروانه هاى بهره بردارى در 

 بخش معدن، معادن زغال سنگ است.
 سرمايه گذارى بنياد بركت در آبرسانى به 

 مناطق محروم استان
شوراى  مجلس  در  زيركوه  و  قائنات  تسنيم-نماينده 
اسالمى با اشاره به خدمات بنياد بركت در استان خراسان 
جنوبى گفت: بنياد بركت در آبرسانى به مناطق محروم 

اين استان سرمايه گذارى هاى خوبى داشته است.
  جواد هروى با بيان اينكه در شهرستان نهبندان در 
بخش آبرسانى اقدامات خوبى انجام شده است، تصريح 
كرد: با توجه به خشكسالى و كم آبى قائنات انتظار داريم 
مسئوالن بنياد بركت در اين شهرستان هم در پروژه 

آبرسانى سرمايه گذارى داشته باشند.
وى بيان كرد: در سال جارى نيز، بنياد بركت دو پروژه 
مدرسه سازى در قائنات اجرا كرده كه اميد مى رود اين 

خدمت رسانى بيشتر شود.
هروى به سرمايه گذارى در امر اشتغال و مقابله با بيكارى 
در خراسان جنوبى به خصوص قائنات اشاره كرد و گفت: 
همچنين توجه به موضوعات و مشكالت عشايرى و 
نقاط مرزى، تهيه امكانات و ايجاد مراكز ورزشى براى 
روستاها از مواردى است كه بنياد بركت مى تواند، اقدامات 

قابل توجهى انجام دهد.

 واكسيناسيون دام هاى سنگين 
خراسان جنوبى پايان يافت  

برزجى-مديركل دامپزشكى استان خراسان جنوبى گفت: 
عمليات واكسيناسيون بروسلوز ( تب مالت) در دام هاى 
سنگين شهرستان هاى درميان و سربيشه به اتمام رسيد.  
رفيعى پور افزود: در اين طرح كه به مدت يك ماه طول 
كشيد بيش از 954 رأس دام بالغ و 584 رأس گوساله 
زير يك سال عليه بيمارى واكسينه شدند.وى با بيان 
اينكه  مهم ترين عالئم بروسلوز در دام سقط جنين در 
دام هاى ماده و عقيم شدن دام هاى نر است، تصريح 
كرد: از بارزترين عالئم آن در انسان ها مى توان به تب 
باال، كاهش شديد وزن، عقيم شدن در مذكر، دردهاى 

شديد مفصلى و عضالنى اشاره كرد.

 پخش برنامه «بيرجند، شهر علم و ادب»
 در چهار شبكه بين المللى

مسوول دفتر نمايندگى وزارت امور خارجه در بيرجند 
گفت: برنامه «بيرجند، شهر علم و ادب» به چهار زبان 
دنيا در چهار شبكه بين المللى پخش مى شود.غالمحسين 
ابراهيمى افزود: اين برنامه با هدف معرفى شهر بيرجند 
در عرصه بين المللى تهيه شده است و در ادامه، در مورد 
كليه شهرهاى استان خراسان جنوبى نيز تهيه مى شود. 
بابيان اينكه گزارش كوتاه اين برنامه در توييتر و  وى 
يوتيوب قرار داده خواهد شد اظهار كرد: برنامه بعدى 
شهرها  اكثر  بر  تكيه  با  استان  دستى  صنايع  معرفى 
به  ابتدا  در  برنامه  اين  گفت:  تهيه مى شود.ابراهيمى  
زبان انگليسى در شبكه Press TV، سپس به زبان 
اسپانيايى در شبكه HispanTV، پس از آن به زبان 
فرانسوى در شبكه سحر فرانسه و در انتها به زبان فارسى 
در شبكه هاى مستند و آى فيلم پخش خواهد شد. وى 
علم  شهر  «بيرجند،  گزارش  پخش  زمانبندى  جدول 
و ادب» به زبان انگليسى از شبكه Press TV  را 
اينگونه بيان كرد: دوشنبه 23 آذرماه ساعت 12:05 ظهر، 
سه شنبه 24 آذرماه ساعت 18:05 شب،چهارشنبه 25 
آذرماه ساعت 08:05 صبح،پنج شنبه 26 آذرماه ساعت 
05:05 بامداد،شنبه 28 آذرماه ساعت 00:05 بامداد ،شنبه 

28 آذرماه ساعت 07:05 صبح 

ماليى- استاندار خراسان جنوبى با تاكيد بر نگاه ويژه مسئولين 
كشورى به اين استان  گفت: توسعه معادن و نيز فعال شدن 
آنها مي تواند منجر به ايجاد اشتغال پايدار، رونق اقتصاد، رشد 
كسب و كار در استان و جلوگيري از مهاجرت از روستاها به 
شهرها شود.وجه اله خدمتگزار روزگذشته در ديدار با معاون 
امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت، با 
 اشاره به وضعيت فعلي اقتصاد كشور و استان خاطر نشان كرد:

 در شرايط فعلي كه قيمت نفت در پايين ترين سطح خود 
قرار دارد، استفاده از پتانسيل هاي معدني و ذخاير فراواني كه 
در اين بخش قرار دارد بايد به عنوان يك فرصت طاليي 
مورد توجه برنامه ريزان قرار گيرد.وي شناسايي ذخاير معدني 
را بسيار مهم ارزيابي كرد و افزود: خراسان جنوبي با دارا بودن 
معادن بسيار غني به عنوان يكي از هشت استان برتر كشور 

محسوب مي شود.

  بعضى از مسئولين كشورى يار ما باشند نه بار ما 

استاندار گفت: با توجه به مشكالت عديده اي كه صاحبان 
وزارت  كه  مي طلبد  هستند  مواجه  آن  با  استان  صنايع 
صنعت، معدن و تجارت برنامه اي كارشناسي شده به منظور 
آن  با  استان  كه صاحبان صنايع  از مشكالتي  رفت  برون 
مشكالت  به  اشاره  با  دهد.خدمتگزار  ارائه  هستند  مواجه 
مشكالت  اين  رفع  شد:  يادآور  استان  بزرگ  كارخانجات 
است   تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  ويژه  توجه  نيازمند 
كه در حال حاضر به دليل خشكسالي هاي چند سال اخير 
است.وى  مواجه  كشاورزي  بخش  در  زيادي  مشكالت  با 
بدهى 1200ميلياردتومانى  مورد  در  بار  چندين  كرد:  تاكيد 
 يكى از كارخانه هاى استان با وزارت خانه مكاتبه كرده ايم

 كه نتيجه اى نداشته است.
استاندار با بيان اينكه متاسفانه نفت مفت خيال دولت را راحت 
باعث شده كه   ارزان  انرژى  اين  كرده است تصريح كرد:  

معادن از ياد برود.وى خاطر نشان كرد: سفر مسئولين كشورى 
بايد نتيجه اى داشته باشد تا نياز و توقع مردم را پاسخ دهيم 
و بعضى از مسئولين ياريمان كنند نه اينكه بارى بر دوش 

ما بگذارند. 

براى حل مشكل فوالد قاين هر ماه جلسه داريم

معاون امور معادن و صنايع معدنى وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با بيان اينكه 7 هزار و 500 معدن در كشور وجود 
دارد، گفت: با وجود اينكه خراسان جنوبى استانى معدنى است 
اما فعاليت  هاى معدنى صورت گرفته در اين استان متناسب 
با ظرفيت ها نيست.جعفر سرقينى  اظهار داشت: دولت چند 
دهه است كه در بحث معدن دخالت مستقيمى نمى كند و 
به طور عمده در اين حوزه به تهيه اطالعات پايه مى پردازد.

وى با بيان اينكه در 10 سال گذشته رويكرد زمين شناسى بر 
توليد اطالعات پايه بوده است، تصريح كرد: اين امر يكى از 

مهمترين فعاليت ها براى كمك به بخش خصوصى است.
معاون امور معادن و صنايع معدنى وزارت صنعت، معدن و 

افزايش سود  دنبال  به  بخش خصوصى  داد:  ادامه  تجارت 
است، بنابراين رويكرد دولت تدبير و اميد بر تهيه اطالعات 

پايه براى كم كردن ريسك بخش خصوصى مى باشد.
سرقينى با اشاره به اجراى پروژه ژئوفيزيك در خراسان جنوبى 
گفت: براساس اين طرح در استان قرار است 100 كيلومتر 
خطى پرواز شود.وى با بيان اينكه از سال 85 تا 91 تمام 
طرح ژئوفيزيكى كه در سطح كشور انجام شده 120 هزار 
كيلومتر بوده است، يادآور شد: در حال حاضر تالش مى كنيم 
تا توان ژئوفيزيكى خود را افزايش دهيم.سرقينى با اشاره به 
پروژه فوالد قاين در خراسان جنوبى گفت: براى بررسى و 
رفع مشكالت اين پروژه در استان هر ماه جلسه اى در سطح 
وزراتخانه برگزار مى شود.وى با بيان اينكه معدن قلعه زرى به 
طور كامل مربوط به بخش خصوصى است، يادآور شد: تعداد 
7 هزار و 500 معدن در سطح كشور داريم كه يكى از آنها 
معدن قلعه زرى بوده و اين معدن به سبب قرارگيرى در مرز 
بسيار داراى اهميت است لذا كارگران اين معدن عالوه بر 

كارگر معدن براى ما مرزبان محسوب مى شوند.

اعتراض استاندار به سفرهاى بى سرانجام

ماليى- رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان جنوبى گفت: با وجود 420 معدن در 
استان، ميزان ذخاير معدنى استان  2,4 ميليارد 
تن است و 8 هزار و400 نفر در بخش معدن 
در استان اشتغال  دارند كه اين ميزان بين 8 تا 

10 درصد اشتغال معدن كشور است.سيد نعمت ا... حقيقى 
در جلسه با فعاالن بخش معدن و صنايع معدنى استان، 
اظهار كرد: خراسان جنوبى در زمينه پتانسيل هاى معدنى 

از جايگاه ويژه اى برخوردار است و معدن به عنوان 
يكى از محورهاى توسعه استان بايد مطرح شود.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
جنوبى خاطر نشان كرد: از  75 نوع مواد معدنى 
كه در كشور شناسايى شده است حدود 58 نوع 
ماده معدنى در استان ما وجود دارد كه اين امر مى تواند 
استان را به قطب معدنى كشور تبديل كند.حقيقى مشكالت 

زيرساختى استان  را ، راه آهن ، جاده و نبود آب دانست . 

پروژه ژئوفيزيك هوايى استان خراسان جنوبى 
با 27 ميليارد تومان اعتبار افتتاح شد . در مراسم 
كل  مدير  فتوتى  پروژه،  اين  رسمى  افتتاح 
ژئومتيكس در وزارت صنعت،معدن و تجارت 
و  پروژه 27هزار  اين  اينكه  به  اشاره  با  كشور 

500كيلومتر مربع مساحت دارد  تصريح كرد: اين طرح در 
12 استان برگزار مى شود  و در خراسان جنوبى به عنوان 
اولين استان با فعاليت همزمان دو بالگرد ، مقرر شده است 

پيمايش  را  كه درطول 6 ماه 100هزار كيلومتر 
كنيم تا اطالعات اكتشافى جمع آورى شود.وى 
سال  طول  در  برداشت  ميزان  كرد:  خاطرنشان 
50هزار كيلومتر خطى است و اميد است در اين 
استان  تا پايان فروردين سال آينده اين پروژه به 
اتمام مى رسد.  وى تاكيد كرد: اين پروژه 27ميليارد تومان 
هزينه دارد كه بيشتر آن صرف نگهدارى و سوخت بالگرد 

مى شود . 

پرواز بالگردهاى اكتشافى براى كسب اطالعات دقيق از معادن استانوجود 420 معدن در خراسان جنوبى

ماليى- مديركل راه و شهرسازى خراسان جنوبى از آغاز 
و  داد  خبر  استان  در  زمستانى  ترافيك  و  راهدارى  طرح 
گفت: طرح راهدارى تا 25 اسفندماه جارى ادامه دارد.مهدى 
جعفرى تصريح كرد: اين طرح به منظور تسهيل در عبور و 
مرور و كمك رسانى به مسافران و هموطنان در محورهاى 
كوهستانى و برفگير اجرا مى شود.وى ادامه داد: 12 گردنه 
در راه هاى اصلى و 18 گردنه در راه هاى روستايى و فرعى 
وجود دارد.مديركل راه و شهرسازى خراسان جنوبى ياد آور 

شد: 6 هزار و 500 كيلومتر از راه هاى استان برفگير هستند.
جعفرى با بيان اينكه 200 دستگاه نيمه سنگين و سنگين 
در اين طرح شركت دارند، اظهار كرد: اين دستگاه ها شامل 
38 دستگاه گريدر، 26 دستگاه لودر، 15 دستگاه بولدوزر، 25 
دستگاه برف روب و نمك پاش و كاميون هستند.وى با بيان 
اينكه 16 اكيپ در گردنه هاى استان مستقر هستند، افزود: 
تمامى ماشين آالت مجهز به بى سيم و GPS هستند كه از 

مركز مديريت راه هاى استان رصد و كنترل مى شوند.

 معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندار خراسان جنوبى 
بر اجراى مردمى برنامه هاى دهه فجر در استان تاكيد كرد.

به گزارش تسنيم ، محمد حسينى در جمع مسئوالن ستاد 
دهه فجر استان، اظهار داشت:   متاسفانه بخشى از برنامه ها 
و كارهاى صورت گرفته در گراميداشت دهه فجر كليشه اى 

بوده و بسيارى از برنامه ها نيز از پيش تعيين شده است.
وى با اشاره به بحث مردمى بودن و واگذارى برنامه هاى 
اينگونه  كردن  واگذار  داشت:  اظهار  مردم،  به  فجر  دهه 

مراسم به مردم ضمن اينكه براى مديران سخت است اما 
بايد با صبورى همراه باشد.رئيس شوراى هماهنگى تبليغات 
براى  كميته   22 فعاليت  از  نيز  جنوبى  خراسان  اسالمى 
برگزارى برنامه هاى دهه فجر در ستاد دهه فجر خراسان 
جنوبى خبر داد.وى اظهار داشت: اين كميته ها شامل كميته 
هنرى،  و  فرهنگى  هيئت ها،  مساجد،  ايثارگران،  قرآنى، 
خانواده،  و  نهاد ها  بانوان،  مردمى،  تشكل هاى  و  جهادى 

اصناف، ورزشى، بسيج، نيروهاى مسلح و كارگرى است.

 اجراى برنامه هاى دهه فجر به مردم واگذار شودطرح راهدارى و ترافيك زمستانى در استان آغاز شد

اصالحيه خبر 
و  آب  شركت  مديرعامل  انتصاب  به  مربوط  خبر  در 
فاضالب خراسان جنوبى درج شده بود كه حكم از سوى 
وزير نيرو ابالغ شده است كه بدينوسيله اصالح مى شود  
: در حكمى از سوى مديرعامل شركت مهندسى آب و 
فاضالب كشور مهندس هاشمى مقدم به مدت دو سال به 
عنوان مديرعامل شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى 

منصوب شد.
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 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم

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

آگهى دعوت به افراز 
چون آقاى قاسم دشتى و غيره از مالكين مشاعى ششدانگ پالك 405 فرعى از يك اصلى بخش 2 بيرجند تقاضاى افراز 
حصه مشاعى خودش را از پالك مذكور نموده و چنين اعالم داشته نشانى دقيقى از ساير مالكين مشاعى پالك مذكور 

در دسترس نيست لذا در اجراى ماده 17 آيين نامه مفاد اسناد رسمى الزم االجرا منتشر مى گردد و به كليه مالكين يا ورثه احتمالى 
اخطار مى گردد عمليات افراز در تاريخ  94/10/5 ساعت 10 صبح در محل ملك انجام خواهد شد. لذا در تاريخ مذكور در محل وقوع 

 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجندملك حاضر و عدم حضور مانع از انجام عمليات افراز نخواهد شد.

آگهى مزايده
به استناد مواد 121 و 122 – آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الف) ششدانگ كارگاه شامل پالك ثبتى شماره 4243 فرعى 
مجزى شده از پالك 1402 – اصلى و غيره بخش 2 بيرجند واقع در شهرستان بيرجند، بلوار امام رضا (ع)، امام رضا (ع) 6 كه سند 

مالكيت آن ذيل ثبت 37757 در صفحه 155 دفتر جلد 234 امالك بيرجند به نام آقاى على بيجارى فرزند حسين به شناسنامه شماره 339 صادر 
و تسليم شده است و سپس به موجب سند انتقال اجرايى شماره 90113-92/11/21 دفتر 6 بيرجند با حفظ حقوق سند رهنى از ناحيه اجراى 
 احكام مدنى دادگسترى بيرجند به خانم سيده فاطمه معاشرى منتقل و ذيل صفحه و دفتر فوق به نام وى ثبت گرديده است با حدود اربعه ذيل :

شماال ديواريست به طول 15/85 متر به كوچه شرقا در سه قسمت 1- ديوار به ديوار به طول 1,95 متر به پالك 7841 فرعى 2- ديوار به ديوار به 
طول 19,48 متر به پالك 7841 فرعى 3- ديوار به ديوار به طول 23,68 متر به پالك 7840 فرعى جنوبا در دو قسمت 1- درب و ديواريست به 
طول 13,30 متر به پياده روى بلوار شهيد هاشمى نژاد 2- ديواريست به طول 3,20 متر به تقاطع كوچه غربا در دو قسمت 1- ديواريست به طول 
38,41 متر به كوچه 2- ديواريست به طول 3,17 متر به كوچه (حقوق ارتفاقى ندارد) ملك از حد شمال به ميزان 31,30 متر در مسير تعريض قرار 
دارد كه مالك در زمان بازسازى موظف به رعايت عقب نشينى مى باشد و برابر گزارش هيئت كارشناسان رسمى طى وارده 92,1274- 92/8/15 با 
عرصه اى به مساحت 695,50 متر كه پس از تعريض 658,02 مترمربع مى باشد. كاربرى آن تجارى كارگاهى كه طبق استعالم شهردارى مساحت 
تجارى حاشيه بلوار امام رضا (ع) (حد جنوب) 159,7 مترمربع و مابقى كارگاهى است. اعيان اين ملك با سقف تيرآهن و ورق پوشيده شده است و 
ارزش آن با احتساب امتيازات منصوبه شامل يك اشتراك برق سه فاز و يك اشتراك برق تك فاز و يك اشتراك آب جمعا، دوازده ميليارد و هشتصد 
و شصت و پنج ميليون ريال (12/865/000/000) مى باشد. ب) ششدانگ يك قطعه زمين كه به صورت ساختمان درآمده است به مساحت 
1497/50 مترمربع شامل پالك باقيمانده 4 فرعى از يك فرعى از 1461- اصلى بخش دو واقع در شهرستان بيرجند، بلوار فرودگاه، روبروى ترمينال 
مسافربرى، نمايندگى ايران خودرو كه سند مالكيت آن ذيل صفحه 389 دفتر 185 صادر و تسليم گرديده است. محدود به حدود اربعه به شرح ذيل: 
شماال به طول 19 متر درب و ديواريست به باقيمانده پالك 1461- اصلى شرقا به طول 74/80 متر ديوار به ديوار باقيمانده 1461- اصلى جنوبا در 
سه قسمت يك كه شمال مجاور به طول 14/75 متر دو كه غرب است به طول 12,75 متر پى ديواريست به پالك 4856 فرعى از 4 فرعى از 1461 
– اصلى 3 – به طول 4,25 متر درب و ديواريست به حاشيه جاده قديم بيرجند – مشهد غربا به طول 89 متر پى ديواريست به باقيمانده يك فرعى 
از 1461- اصلى (حقوق ارتفاقى ندارد) و برابر گزارش هيئت كارشناسان طى وارده شماره 92001274- 92/8/15 با عرصه اى به مساحت 1497,5 
مترمربع كه فاقد تعريض بوده و اعيان آن طبق پايانكار شهردارى همكف به متراژ 863,27 متر و طبقه اول 79,35 متر داراى زيرزمين به مساحت 
155 متر كه فاقد مجوز ساخت و پايانكار است كاربرى ملك مطابق طرح تفصيلى كارگاهى مى باشد با احتساب امتيازات منصوبه شامل يك اشتراك 
برق سه فاز و دو اشتراك برق تك فاز و يك اشتراك آب جمعا به مبلغ هفت ميليارد و هشتصد و چهل و هشت ميليون ريال (7/848/000/000) 
ارزيابى گرديده است. ج) ششدانگ يك قطعه زمين كه به صورت ساختمان درآمده پالك شماره 4856 فرعى مجزى شده از 4 فرعى از يك فرعى 
از 1461- اصلى بخش دو بيرجند به مساحت 187,50 مترمربع واقع در بيرجند، بلوار فرودگاه، نرسيده به ميدان فرودگاه، نمايندگى ايران خودرو 
كه سند مالكيت آن ذيل ثبت 40961 صفحه 488 دفتر جلد 261 امالك بيرجند صادر و تسليم شده است محدود به حدود اربعه ذيل: شماال به 
طول 14/75 متر ديواريست به باقيمانده 4 فرعى از يك فرعى از 1461 – اصلى شرقا به طول 12/70 متر ديوار به ديوار باقيمانده 1461 اصلى 
جنوبا به طول 14/75 متر ديواريست به حاشيه جاده قديم بيرجند- مشهد غربا به طول 12/75 متر پى ديواريست به باقيمانده 4 فرعى از يك فرعى 
(فاقد حقوق ارتفاقى است) و برابر نظريه هيئت كارشناسان طى وارده شماره 9201274 – 92/8/15 با عرصه به مساحت 187,5 مترمربع و اعيان 
در 2 طبقه به مساحت 375 مترمربع بوده كه داراى كاربرى تجارى مى باشد و به صورت نمايشگاه و ادارى استفاده مى گردد. اعيان داراى اسكلت 
فلزى و نماى آلومينيومى و كف گرانيت مى باشد با امتيازات يك اشتراك برق تك فاز و يك اشتراك آب به مبلغ سه ميليارد و يكصد و هشتاد و دو 
ميليون ريال (3/182/000/000) ارزيابى گرديده است. امالك فوق برابر سند رهنى شماره 74245- 85/7/1 و سند متمم شماره 79725- 86/4/6 
دفترخانه 4 بيرجند در قبال مبلغ 7/053/434/200 ريال به انضمام جريمه ديركرد تا روز وصول ، موضوع بدهى آقاى على بيجارى با مشخصات فوق 
الذكر در رهن بانك سپه شعبه بيرجند قرار گرفته است چون متعهدين ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خود عمل ننموده اند بنابراين بانك از 
دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست صدور اجرائيه نموده كه پرونده اى تحت كالسه 8800293 در اين خصوص نزد اجراى اسناد رسمى بيرجند 
تشكيل شده است پس از ابالغ اجرائيه و گذشت 10 روز مهلت مقرر قانونى به دليل عدم پرداخت يا توديع بدهى بنا به درخواست بانك مرتهن 
نسبت به ارزيابى امالك مورد رهن اقدام و پس از رسيدگى به اعتراضات واصله قطعيت يافته است و در روز سه شنبه مورخ 94/10/15 در محل اداره 
اجراى اسناد رسمى بيرجند واقع در ميدان شهدا از طريق مزايده به فروش مى رسد. بر طبق گواهى بانك مرتهن موارد رهن فاقد بيمه نامه رسمى 
بوده و مزايده حضورى و نقدى از مبالغ ارزيابى شده فوق شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد. الزم به ذكر است پرداخت بدهى 
هاى مربوط به آب ، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و 
عوارض شهردارى و تامين اجتماعى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد بر عهده برنده مزايده است و نيز در صورت 
وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد پرداخت خواهد شد. نيم عشر اجرايى و حق مزايده نقدا وصول و نسيه فقط راجع به 
طلب بستانكار با موافقت بانك سپه جايز مى باشد. چنانچه متعهدين تا قبل از جلسه مزايده اقدام به پرداخت و يا تعيين تكليف بدهى خويش بنمايند 
 از انجام مزايده خوددارى خواهد شد. ضمنا هرگاه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار 

خواهد شد.                                                             غالمرضا دادى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى بيرجند

 آموزشگاه طراحى دوخت

 راحلـه
با مجوز رسمى از سازمان فنى و حرفه اى كشور

 در رشته هاى نازك دوزى، ضخيم دوزى
بچگانه دوزى، راسته دوزى، مانتو و شلوار و ... 

هنرجو مى پذيرد 

آدرس: نبش مدرس 7
تلفن: 32226200

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

با تخفيف ويژه قيرگونى

دعوت مجمع عمومى عادى شركت خاورپيشه (سهامى خاص)
كشتارگاه صنعتى خاور طيور

بدينوسيله به اطالع كليه سهامداران محترم شركت خاورپيشه (سهامى خاص) مى رساند: جلسه مجمع 
عمومى عادى شركت راس ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 94/10/3 در محل تاالر كوهستان واقع در 

بند اميرشاه تشكيل مى شود. مقتضى است اصالتا و يا وكالتا در جلسه مذكور شركت فرماييد.
دستور جلسه:

استماع گزارش هيئت مديره، بازرس و مديرعامل شركت- انتخاب بازرسان شركت - رسيدگى به 
صورت هالى مالى سال 1393 شركت - تعيين روزنامه كثيراالنتشار- تعيين خط مشى آتى شركت

هيئت مديره 

دعوت مجمع عمومى فوق العاده شركت خاورپيشه (سهامى خاص)
كشتارگاه صنعتى خاور طيور

 بدينوسيله به اطالع كليه سهامداران محترم شركت خاورپيشه (سهامى خاص) مى رساند: جلسه مجمع عمومى
فوق العاده شركت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 94/10/3 در محل تاالر كوهستان واقع در بند اميرشاه تشكيل 

مى شود. مقتضى است اصالتا و يا وكالتا در جلسه مذكور شركت فرماييد.
دستور جلسه:

اصالح ماده 52 اساسنامه در خصوص انتخاب بازرسان شركت
هيئت مديره 
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امام صادق (ع) : هر كه براي خدا دوست دارد و براي خدا دشمن دارد 
و براي خدا عطاء كند، از كساني است كه ايمانش كامل است .
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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










