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مشاورعالی فرمانده سپاه پاسداران : 
دشمن به دنبال بر هم زدن

اقتدار داخلی ایران است

حجت االسالم شجونی  : 
یک مشت آدمی که معلوم نیست
از کجا آمده اند، نماینده شده اند 

کواکبیان ، نماینده تهران  :  
 عکسش را با ما گرفتند

 زنبیل شان را جای دیگری گذاشتند

عارف حرف عقالی اصالحات را گوش نداد / برد  دوـ   هیچ اصولگرایان  از اصالح طلبان  /  الریجانی در کنار اصالح طلبان بود   / عارف دیگر برای ریاست نامزد نخواهد شد / احمدی نژاد اصولگراها را قبول ندارد / حمالت هکری، کار عربستان بود نه داعش / صفحه 8
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تبدیل تهدیدهای استان
 به فرصت سازندگی

نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان اولویت کاری خود را تشریح کرد

امیرحسنخانی : وظیفه و اولویت اصلی ما فرزندان کویر ، که منطقه محروم و کویری مان کمترین میزان بارندگی را داشته و  در معرض خطر بحران خشک سالی است،  تالش برای پیشرفت و سازندگی منطقه است

نماینده فردوس، طبس، بشرویه و سرایان 
به  تهدیدها  تبدیل  کاری ام  اولویت  گفت: 
است.  پیشرفت  و  سازندگی  برای  فرصت 
با  گفت وگو  در  امیرحسنخانی  محمدرضا 
فارس به مناسبت آغاز به کار دهمین دوره 
از  داشت:  اظهار  اسالمی،  شورای  مجلس 
اینکه با رأی و اعتماد مردم، فرصت ارزنده 
خدمت گزاری در خانه ملت را دارم خداوند 

بزرگ را شاکر هستم. وی اظهار امیدواری 
در  صادق  امانت داری  بتواند  که  کرد 
پاسداری از ارزش های الهی، قانون اساسی 
باشد.  والیت  و  امامت  حریم  از  دفاع  و 
نماینده فردوس، طبس، بشرویه و سرایان 
نیازمند  نمایندگی  وظایف  ایفای  افزود: 
همه  هم زبانی  و  تعامل  همدلی،  وحدت، 
تصریح  امیرحسنخانی  است.  جامعه  آحاد 

کویری  و  محروم  منطقه  که  اینک  کرد: 
عنوان  به  بارندگی  میزان  کمترین  با  ما 
معرض  در  کشور  شهرهای  خشک ترین 
و  وظیفه  است،  خشک سالی  بحران  خطر 
است  آن  کویر  فرزندان  ما  اصلی  اولویت 
برای  بزرگ  فرصتی  به  را  تهدید  این  که 
کنیم.  تبدیل  منطقه  سازندگی  و  پیشرفت 
انتخابات  رقابت های  باید  شد:  یادآور  وی 

تبدیل  تالش  و  کار  رفاقت  عرصه  به  را 
وجود  با  انتخابیه  حوزه  دارم  یقین  و  کنیم 
استعدادهای بی شمار فکری، معنوی، مردم 
برخورداری  و  نخبگان علمی  سخت کوش، 
ظرفیت های  نیز  و  غنی  معادن  و  منابع  از 
بی نظیر گردشگری می تواند الگویی شایسته 
و عملی از اقتصاد مقاومتی در عرصه اقدام 

و عمل را در سطح ملی ارائه کند.

ایران: امسال حج نداریم

دولت سعودی ضمن بهره برداری سیاسی از حّج 
و حرمین شریفین، با حّق مسلم مردم ایران برای 
انجام مناسک حّج مخالفت به عمل آورده و صّد 
َعن َسبیِل الّل نموده است. به دلیل عدم توافق 
به  امسال  ها  ایرانی  سعودی،  عربستان  و  ایران 
حج عمره نمی روند. به گزارش عصر ایران، وزیر 
ارشاد ایران به طور قطعی اعالم کرد که ایرانی 

ها امسال به حج نخواهند رفت.

مراسم تجلیل از مقام استاد ناقوس

غالمحسین  استاد  شاعری  مقام  از  تجلیل  آئین 
یوسفی ساعت 20 امروز دوشنبه 10 خرداد در سالن 
همایش عالمه فرزان به همت کانون هنرمندان 
استان با مشارکت اداره کل ارشاد و روزنامه آوای 
خراسان جنوبی برگزار می شود. عموم شهروندان 

می توانند در این آئین حضور یابند.

جناب آقای دکتر مدیح
شهردار محبوب بیرجند

بدینوسیله از مساعدت های جناب عالی با برنامه های آموزش و پرورش 
که مصداق عینی همدلی و همراهی می باشد، صمیمانه تشکر و قدردانی نموده

 توفیق روز افزون شما را از درگاه ایزد متعال خواستارم.

عباس المعی- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی

برادر و برادرخانم عـزیز 

جناب آقای حسین نیک کار
کسب مقام اول سرباز نمونه کشوری
 و دریافت لوح افتخار بهترین اختراع

 در سطح نیروهای مسلح کشور 
در جشنواره جوان سرباز را خدمت شما صمیمانه 

تبریک عرض نموده، از درگاه باریتعالی توفیقات روزافزون و بهروزی شما را آرزومندیم.

حمیده نیک کار-  علی ملکوتی

جناب آقای مهندس یاسین بهروزی
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان رئیس دانشگاه علمی - کاربردی شهرستان نهبندان

 که بیانگر توانمندی و مسئولیت پذیری شماست، صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

مدیر و کارکنان  مهد بهار بیرجند

به مناسبت هفتمین روز درگذشت

 علی محمد شرفی  )پدر شهید غالمرضا شرفی( 
جلسه یادبودی امروز دوشنبه 95/3/10 از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد.

خانواده های شرفی و فامیل وابسته

آگهی برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه
نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی  در تاریخ 95/3/11

مجمع عمومی عادی )نوبت اول( ساالنه سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی در تاریخ 95/3/11 از ساعت 17 الی 19 در محل سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن 
و تجارت واقع در خیابان شهید مطهری برگزار می شود. اعضایی که دارای عضویت معتبر هستند، حق رای خواهند داشت. برای تسهیل، اعضایی که بدهی حق عضویت داشته باشند، 
می توانند بدهی خود را در همان روز نقدا پرداخت کرده و برگ ورود به جلسه دریافت کنند. ضمنا عزیزانی که داوطلب در سمت بازرس سازمان می باشند مقتضی است حداکثر تا 
تاریخ 95/3/8 درخواست کتبی خود را به دفتر سازمان )خیابان طالقانی- طالقانی 10 نبش فرعی اول و دوم- سازمان نظام مهندسی معدن( ارائه نمایند. الزم به توضیح است شرایط 

داوطلبین بازرس: تابعیت جمهوری اسالمی ایران، دارا بودن حداقل پروانه اشتغال معتبر رتبه 2، عضویت در سازمان استان و عدم بدهی حق عضویت می باشد.
دستور کار مجمع به شرح ذیل است:

 شنیدن گزارش عملکرد ساالنه - بررسی و تصویب ترازنامه مالی سال 1394- تصویب برنامه و بودجه سال 1395- انتخاب بازرس- تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره برای تعیین 
حق عضویت، ورودیه و سایر دریافتی ها و پرداخت های ارکان سازمان طبق دستورالعمل های مصوب - تعیین روزنامه کثیر االنتشار- بررسی ضرورت تشکیل مجمع عمومی فوق 
العاده - بررسی سایر امور    قابل توجه اینکه چنانچه تعداد حاضران به حد نصاب که نصف بعالوه یک نفر از اعضا دارای حق رای است، نرسد مجمع عمومی برای بار دوم پنجشنبه 

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی95/4/10 از ساعت 17 تشکیل می شود.

قابل توجه کلیه اعضای محترم
 سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

حسب اطالع تعدادی از مهندسین محترم عضو سازمان بدون بررسی الزم و داشتن صالحیت حرفه ای نسبت به تایید 
استحکام بنای ساختمان های ارجاع شده از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها اقدام می نمایند.

بدینوسیله به استحضار می رساند: صدور گواهی خالف واقع و کارشناسی در موضوعات فنی بدون صالحیت الزم 
براساس مفاد ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تخلف حرفه ای محسوب و 

مستوجب مجازات انتظامی است.
بدیهی است از این تاریخ به بعد سازمان نظام مهندسی حسب وظیفه نسبت به برخورد قانونی با متخلفین اقدام خواهد نمود.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی
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آغاز به کار فعالیت های
 بانک ملی ایران در لندن

مدیرعامل ملی بانک لندن اعالم کرد: این بانک 
پس از برجام با تهیه Business plan و ارائه 
اخذ  به  موفق  انگلستان  نظارتی  مقام های  به  آن 
آمادگی  و  گردید  فعالیت  برای  الزم  تاییدیه های 
کارگزاران  طریق  از  بانکی  متداول  خدمات  ارائه 
فعال خود در حوزه اروپا را دارد. غالمحسن اصغر 
توسعه  با  اینکه  از  امیدواری  ابراز  با  زاده زعفرانی 
و گسترش خدمات  ارائه  کارگزاری شرایط  روابط 
بانکی متنوع فراهم گردد، گفت: ملی بانک لندن به 
سیستم سوئیفت متصل و در حال مذاکره و تبادل 
روابط  توسعه  و  احیا  جهت  الزم  مدارک  و  اسناد 

کارگزاری با کارگزاران می باشد.

کاهش قیمت برنج تا 2 ماه آینده

برنج  قیمت  کشور،  برنج  انجمن  دبیر   - مهر 
مرغوب در بازار را کیلویی حدود ۱۲ هزار تومان 
اعالم کرد و گفت: با برداشت و ورود برنج نو به 
بازار در اواخر مرداد و اوایل شهریورماه قیمت این 
کاال افت خواهد کرد. جمیل علیزاده شایق مباحث 
مطرح شده مبنی بر افزایش مجدد قیمت برنج در 
بازار را تکذیب و  اظهار کرد: قیمت این کاال تغییر 

چندانی نداشته است.

علت اعالم نکردن اسامی بانک های متخلف

جهان - رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هیچ 
تصمیمی برای اخذ مالیات از سود سپرده ها اتخاذ 
نشده است، گفت: برنامه ما کاهش نرخ سود بانکی 
سیف  ا...  ولی  است.  تورم  به  نزدیک  سطوح  به 
افزود: اخیرا 5 بانک را بعد از طی فرایند رسیدگی به 
تخلفات در هیات انتظامی بانک ها، مجازات کردیم 
اما به دلیل اینکه برای اولین بار این تخلف را انجام 

داده بودند، اسامی آنها را اعالم نکردیم.

کاالهای اساسی گران شدند

فارس - گزارش های میدانی از سطح بازار نشان 
می دهد، کاالهایی همچون خرما،  حبوبات و مرغ 
ماه  در  اساسی  پرمصرف  کاالی  شمار  در  که 
تا  افزایش ۲۰  رمضان محسوب می شود،  مبارک 
۴۰ درصدی داشته است و برخالف هر سال که 
را در دست داشت؛ ظاهراً  مبارک  ماه  بازار  دولت 
امسال این بازار است که قیمت ها را تعیین می کند.

سبد کاالی ماه مبارک رمضان بین
 مددجویان بهزیستی توزیع می شود

کاال  سبد  توزیع  از  بهزیستی  سازمان  رئیس 
میان مددجویان تحت پوشش در ماه رمضان 
طرح  این  اعتبار  از  بخشی  گفت:  و  داد  خبر 
سوی  از  نیز  مابقی  و  رفاه  وزارت  سوی  از 
مهر،  گزارش  به  شود.  می  تامین  بهزیستی 
انوشیروان محسنی بندپی در مورد توزیع سبد کاال در ماه رمضان میان 
نیازمندان گفت: این سبد در برخی مراکز بهزیستی مانند شیرخوارگاه 
ها و مراکز شبه خانواده در نظر گرفته شده و به طور کلی میان جامعه 
هدف توزیع خواهد شد. به گفته رئیس سازمان بهزیستی هنوز مبلغ 
نهایی سبد کاال مشخص نشده است که مقداری از اعتبار این سبد از 

سوی معاونت رفاهی و مابقی را تقبل خواهیم کرد.

 حمله هکری به سایت ها ربطی به داعش ندارد

رئیس پلیس فتا درباره حمالت اخیر به برخی 
از سایت های کشور گفت : این حمالت هیچ 
ربطی به داعش نداشته است و سایت های ما 
مورد سرقت قرار نگرفته اند. به گزارش ایرنا، 
سردار کمال هادیان فر افزود: یک مورد حمله 
را در تاریخ چهارم خردادماه رصد کردیم که از 
سه کشور با تمرکز کشور عربستان انجام شده بود؛ آی  پی بدست آمده 
نشان می دهد که حمله هکرها از سمت کشور عربستان صورت گرفته 
است که مرکز آمار ایران ، سایت مورد هدف، بود. وی افزود: از نظر 
فنی هکر  عنوان داعس داشته است که در برخی از شبکه و رسانه های 
کشور نام داعش به کار برده شد؛ این در حالی است که این حمله هیچ 

ربطی به داعش نداشته است.

میانگین حقوق و مزایای فرهنگیان از مبلغ ۱۲ میلیون 
 ۲۱ مبلغ  به   9۲ سال  شهریور  در  ریال  هزار   565 و 
میلیون و 75 هزار ریال در آبان ماه سال 9۴ رسیده و 
این میزان افزایش 67.7 درصد رشد را نشان می دهد.

به گزارش فارس، در پی انتشار گفت وگویی با معاون 
اسبق وزارت آموزش و پرورش با عنوان »افزایش 67 
درصدی میانگین حقوق فرهنگیان مربوط به نیروهای 
شده  اجرا  ناقص  معلمان  رتبه بندی  است/  ستادی 
وزارت  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاونت  است«، 

آموزش و پرورش، توضیحاتی را ارائه کرد:

چنانچه میانگین حقوق فرهنگیان را در آبان ماه سال 
۱39۴ با شهریور ماه سال ۱39۲ مقایسه کنیم، مشاهده 
بر  فرهنگیان  مزایای  و  حقوق  میانگین  که  می شود 
از  کل  خزانه داری  سوی  از  پرداختی  فهرست  اساس 
مبلغ ۱۲ میلیون و 565 هزار ریال در شهریورماه سال 
۱39۲ به مبلغ ۲۱ میلیون و 75 هزار ریال در آبان ماه 
سال ۱39۴ رسیده و این میزان افزایش 67.7 درصد 
رشد را نشان می دهد. ارقام فوق الذکر موضوع تشکیک 
در صحت محاسبات را به طور کامل برطرف می نماید، 
ضمن اینکه افزایش مزبور در حالی ایجاد شده است 

همه  که  دولت  کارکنان  حقوق  جدول  ضریب  که 
می شود،  ابالغ  و  تصویب  وزیران  هیأت  توسط  ساله 
در سال ۱393 نسبت به سال ۱39۲ معادل ۲۰ درصد 
 ۱۴ معادل   ۱393 سال  به  نسبت   ۱39۴ سال  در  و 
درصد رشد داشته است. مقایسه رشد میانگین حقوق 
می دهد  نشان  دولت  کارکنان  سایر  با  فرهنگیان 
افزایش  فرهنگیان،  مزایای  و  حقوق  بخش  در  که 
به  مربوط  آن  عمده  بخش  و  شده  اعمال  بیشتری 
مهرماه  از  که  است  معلمان  رتبه بندی  طرح  اجرای 

سال گذشته اجرایی شده است.

میانگین حقوق فرهنگیان به ۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان رسیده است

تجمع در مقابل بانک مرکزی
جام جم آنالین - دهها نفر امروز با تجمع در مقابل ساختمان بانک مرکزی شعارهایی علیه رییس بانک مرکزی سر دادند.  این تجمع کنندگان با شعارهای 
تندی که علیه ولی ا... سیف رییس کل بانک مرکزی سر داده بودندخواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند . گفته می شود این تجمع کنندگان از سپرده گذاران 
یکی از موسسات اعتباری و مالی هستند. پیشتر نیز بارها در مقابل این ساختمان در خصوص اعتراض به عملکرد برخی موسسات اعتباری ومالی تجمع شده بود.

معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از 
عرضه گوشت قرمز گرم درماه مبارک رمضان 
توسط شرکت پشتیبانی امور دام خبرداد و گفت: 
کمبودی در زمینه عرضه گوشت قرمز و مرغ 

این ماه نداریم.
دلیل  به  افزود:  رکنی  حسن  ایرنا،  گزارش  به 
گوشت  تولید  مناسب،  های  زیرساخت  وجود 
مرغ و گوشت قرمز از شرایط پایداری در کشور 
برخوردار است و تولیدکنندگان تالش خوبی در 
این زمینه داشته اند. وی اظهار کرد: براساس 

مصرف  معمول  طور  به  گذشته،  های  تجربه 
رمضان  مبارک  ماه  در  پروتئینی  محصوالت 
روند افزایشی به خود می گیرد بنابراین به نظر 
می رسد که تولید گوشت مرغ گرم به راحتی 

نیاز بازار را پوشش دهد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در صورت 
نیاز بازار، از ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام - 
که از تولیدات داخلی تامین می شود- استفاده 
تامین  برای  عرضه خواهد شد و هیچ نگرانی 

عرضه پروتئین ماه مبارک رمضان نداریم.

به گفته وی، هم اکنون بیش از 6۰ هزار تن 
توسط  رمضان  مبارک  ماه  برای  مرغ  گوشت 
شده  سازی  ذخیره  دام  امور  پشتیبانی  شرکت 
که در صورت نیاز و کنترل قیمت ها به بازار 
نرخ  نوسان  درباره  رکنی  شد.  خواهد  عرضه 
کارشناسی  های  ارزیابی  گفت: طبق  نیز  مرغ 
وزارت جهاد کشاورزی، در دو سال اخیر نرخ هر 
کیلوگرم مرغ نزدیک به 7۰ هزار ریال برآورد 
مدت  این  در  که  حالیست  در  این  بود  شده 
گوشت مرغ کمتر از قیمت تعیین شده به بازار 

عرضه شده است. وی با بیان اینکه این نوسان 
می  محصول  عرضه  و  تولید  حجم  در  قیمت 
تواند تنش ایجاد کند، تاکید کرد: برای استمرار 
 تولید، شرایط باید برای منطقی شدن قیمت ها
مردم،  حال  رفاه  بر  عالوه  تا  شود  فراهم 
تولیدکنندگان نیز متضرر نشوند. وی اضافه کرد: 
متعدد  واحدهای  به  توجه  با  رسد  می  نظر  به 
فعالند  در سطح کشور  قرمز که  تولید گوشت 
و تولیدات قابل عرضه دارند، در عرضه گوشت 
قرمز به صورت گرم نیز مشکلی نداشته باشیم.

 معاون وزیر جهاد کشاورزی: گوشت قرمز و مرغ ماه مبارک رمضان تامین است

کرایه خانه گران شد

متوسط  ماه سال ۱395،  اردیبهشت  در   - جهان 
قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربناي واحد 
مسکوني معامله شده از طریق بنگاه هاي معامالت 
ملکي شهر تهران ۴۰.۱ میلیون ریال بود که نسبت 
به  ترتیب  به  قبل  مشابه سال  ماه  و  قبل  ماه  به 
در  است.  یافته  افزایش  درصد   ۲.۸ و   ۱.7 میزان 
در  اجاری  مسکن  کرایه  شاخص   95 اردیبهشت 
شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه 
مشابه سال قبل به ترتیب 9.7 و ۱۰.۸ درصد رشد 
نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن 
که غالبا یک ساله تنظیم می گردند و نیز اثرپذیری 
شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل 
با  بها  اجاره  متناسب  رشد  سبب  تورم،  مهار  و 

تحوالت نرخ تورم در کشور شده است.

قیمت سکه به زیر یک میلیون تومان رفت
 

بهار  تمام  قطعه سکه  هر  فروش  نرخ    - جهان 
طرح جدید در بازار 996 هزار و 5۰۰ تومان، طرح 
قدیم 999 هزار و ۲۰۰، نیم سکه 5۱۱ هزار و 5۰۰ 
تومان، ربع سکه ۲75 هزار تومان و سکه گرمی 
۱۸۸ هزار تومان اعالم شد. همچنین نرخ هر گرم 
طالی زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۱ هزار و ۸5۰ 
بازارهای جهانی  در  اونس طال  نرخ هر  و  تومان 

۱۲۱3 دالر است.

تنها راه کاهش مصرف روغن پالم

رییس آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و دارو از 
افزایش تعرفه روغن پالم برای کنترل مصرف آن 
و در نتیجه پیشگیری از ابتال به دیابت خبر داد. به 
 گزارش جهان، حسین رستگار رییس آزمایشگاه های

مرجع سازمان غذا و دارو در خصوص راهکارهای 
تولید  تمایل  کاهش  برای  دارو  و  غذا  سازمان 
کنندگان برای استفاده از روغن پالم عنوان کرد: 
تولید  تمایل  کاهش  برای  دارو  و  غذا  سازمان 
را  آن  تعرفه  روغن  این  از  استفاده  در  کنندگان 
افزایش داده است. وی تاکید کرد: با افزایش تعرفه 
روغن های پالم عالوه بر کاهش تمایل به مصرف 
این روغن در محصوالت خوراکی ، میزان تمایل 
نتیجه  مردم به مصرف محصوالت پرچرب و در 

ابتال به دیابت کاهش می یابد.

رشد قیمت آب و برق در ۱۰ سال گذشته 
2،۵ برابر و بنزین ۱۰ برابر بوده است

صادرات  توسعه  کمیته  رئیس  باقری  فارس- 
بخش  انجماد  به  اشاره  با  برق  صنعت  سندیکای 
بمب  یک  مانند  که  بانکی  سپرده های  از  بزرگی 
گذشته  ۱۰سال  در  گفت:  می کند،  عمل  ساعتی 
متوسط رشد قیمت آب و برق تنها ۲،5 برابر بوده 

در حالی که قیمت بنزین و گاز ۱۰ برابر شده است.

پیش بینی اعتبار 2 هزار میلیارد ریالی برای 
شیر مدارس در بودجه سال 9۵

معاون توسعه مدیریت و پشیبانی وزیر آموزش 
اعتبار ۲ هزار میلیارد  از پیش بینی  و پرورش 
سال 95  بودجه  در  مدارس  شیر  برای  ریالی 
فارس،  گزارش  به  داد.  خبر  پرورش  آموزش 
سید محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و 
پشتیبانی این وزارتخانه اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۱395 مبلغ ۲ 
هزار میلیارد ریال اعتبار تحت عنوان یارانه شیر مدارس در نظر گرفته 
شده است. وی افزود: در بخش هدفمندسازی یارانه ها نیز طبق روال 
سنوات گذشته اعتبار خاصی جهت کمک به واحدهای تولیدی منظور 
شده است که با تنظیم آیین نامه این بند و تصویب هیأت وزیران، سهم 

هر یک از بخش ها از جمله یارانه شیر مدارس تعیین می شود.

حمل  اثاثیه منزل 
با خاور مسقف و کارگر ماهر

۰9۱59639۰65 - علی آبادی   
 ضمنا کارگر تنها نیز داریم

داربست بنی اسدی
  09151634010

  )تخته زیر پا رایگان(

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(

شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بشرویه    تاریخ انتشار: 95/3/10

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای محترم می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف 
فرهنگیان بشرویه سه شنبه 95/4/8 ساعت 18 در محل حسینیه جان نثاران حسینی جنب شرکت تعانی واقع در خیابان مجتهد 
بشروی برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم شرکت درخواست می گردد در این جلسه شرکت فرمایند. ضمناً چنانچه عضوی 
بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند به همراه نماینده تام االختیار خویش به محل شرکت و یا تعاون آموزش و پرورش 
مراجعه و برگ ورود به جلسه مجمع را تنظیم نماید. ضمنا به اطالع می رساند: با توجه به ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع 
عمومی تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای می باشد. همچنین داوطلبان عضویت 
در سمت بازرسی بایستی حداکثر تا هفت روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت مدارک خود را به دفتر شرکت تحویل نموده و حتما 

فرم ثبت نام مخصوص را تا تاریخ مقرر پر کرده و برای بررسی تحویل شرکت نمایند. 

مدارک الزم: فتوکپی شناسنامه و کارت ملی به همراه یک قطعه عکس

دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره- استماع گزارش بازرس- تصویب صورت های مالی سال 94- تصویب بودجه پیشنهادی سال 95

انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بشرویه

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان بالل بیرجند     تاریخ انتشار: 95/3/10

جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان بالل بیرجند جمعه 95/3/21 ساعت 11 صبح در محل 
هنرستان فنی خیامی واقع در خیابان شهید غفاری روبروی بیمارستان ولی عصر )عج( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای 
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد 
می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع 

را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: 

انتخاب 3 نفر اعضای هیئت تسویه  برای مدت 2 سال- تعیین حق الزحمه هیئت تسویه
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان بالل بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان بالل بیرجند    تاریخ انتشار: 95/3/10

جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(  شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان بالل بیرجند جمعه 95/3/21 ساعت 9 صبح در محل 
هنرستان فنی خیامی واقع در خیابان شهید غفاری روبروی بیمارستان ولی عصر )عج( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای 
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد 
می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را 

دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: 

استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس - تصویب ترازنامه سال 94 - تصویب بودجه پیشنهادی سال 95
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان بالل بیرجند

فروشگـــاه مـــروج
نمایندگی دستگاه های تصفیه آب

Artec- soft water – water safe – king water

اقسـاط ۱۰ ماهـه بـدون کارمـزد
بیست ماه گارانتی بدون قید و شرط و تا سه ماه امکان بازگشت کاال

دستگاه های آب سرد و جوش

NIkaI - Gossonic – National
در صورتی که دستگاه تصفیه آب دارید

مشترک خدمات ما شوید
هر ۲ سرویس یک سرویس رایگان هدیه بگیرید

تعمیرات تخصصی کولر- آب گرم کن- نصب و تعمیر شیرآالت
لولـه کشی آب سـرد و گرم نیـز به خدمـات اضافـه گردد.  

بین معلم 44 و چهار راه ۱5 خرداد   تلفن: ۰9۱5۱6۱53۲9 - ۰93984۰۰۱۲5
تلفن خدمات پس از فروش: 3۱۰5۷

مـژده

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان بالل بیرجند    تاریخ انتشار: 95/3/10

جلسه مجمع عمومی  فوق العاده  )نوبت دوم(  شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان بالل بیرجند  جمعه 95/3/21  ساعت 10 صبح در محل 
هنرستان فنی خیامی واقع در خیابان شهید غفاری روبروی بیمارستان ولی عصر )عج( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای 
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می 
تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را 

دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: 

 تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت تعاونی
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان بالل بیرجند

مناقصه شماره 9۵/6
مبلغ تضمین شرکت موضوع مناقصه شماره مناقصه

در مناقصه
خرید انواع کابل خاکی و فیبر نوری 95/6

طبق شرایط منضم به طرح قرارداد
۲۷9/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرط تهیه اسناد: کلیه شرکت های مورد تایید شرکت مخابرات ایران با  واریز مبلغ 200/000 
ریال برای هر مناقصه به حساب سیبا شماره 0106034398001 بانک ملی می توانند در مناقصه 

شرکت نمایند.
 مهلت تهیه اسناد: از تاریخ 95/3/8 تا پایان وقت اداری 95/3/17 / تحویل اسناد: پایان وقت اداری 

95/3/26 و بازگشایی پاکت ها: 95/3/30
تضمین: تضمین شرکت در مناقصه بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی و یا 
 واریز نقدی به حساب سیبا شماره 0106034398001  به نام  شرکت مخابرات خراسان جنوبی باشد.
محل تهیه اسناد: بیرجند- بلوار پاسداران- میدان جانبازان- شرکت مخابرات خراسان جنوبی - اتاق 

شماره 124
تلفن تماس: 32424000-056    فاکس: 056-32424004

شرکت مخابرات خراسان جنوبی

آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته به روش ترمیک و نرم افزاری طبق مدارس شطرنج روسیه در:     

مدرسه شطرنج کیش
ثبت نام ترم تابستانی آغاز شد چگونه اندیشیدن را به فرزندان مان بیاموزیم

خیابان توحید - تقاطع چهار راه ۱5 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    3۲43۰۰9۰- 3۲4۲445۷ -  ۰9۱556۲8۰۰9 میزانی
www.birjandchess.ir      ۱۰۰۰56۱443۰۰9۰ :سامانه پیام کوتاه

موفقیت تحصیلی / تقویت حافظه / باال بردن تمرکز / آینده نگری
 افزایش خالقیت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح های: آمادگی ، مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته با کادر مربیان مجرب 
*  برگزاری مسابقات سریع و فکری

ظرفیت سالن 55 نفر
کلیه غذاها با گوشت گوسفند تازه )بره( می باشد.

مفتخر است برای پنجمین سال متوالی در ایام ماه مبارک رمضان از افطار تا سحر تمام وقت در خدمت همشهریان عزیز باشد

بیست متری چهارم مدرس- نبش خیابان نوربخش   
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
روستای فورگ و چنار دوشنگان مقصد گردشگری خارجی

فارس-   فرماندار درمیان گفت: روستای هدف گردشگری فورگ و چنار دوشنگان به عنوان دو مقصد گردشگری خارجی در استان 
خراسان جنوبی معرفی شد.محمد بشیری زاده با بیان اینکه چنار دوشنگان عمری بیش از 700 ساله داشته و از مهم ترین آثار طبیعی 

دوشنبه * 10 خرداد 1395 * شماره 3517درمیان به شمار می آید، تصریح کرد: قطر این چنار چهار متر و داخل تنه آن نیز فرشی پهن است.
رسیدگی  به  نیاز  پاسداران  حاشیه  کاج  درختان 
شهر.  دیگر سطح  های  کاج  از  خیلی  دارن.مثل 
مسوولش  دونم  نمی   04 داخل  های  کاج  مثل 
منابع  یا  زیست  محیط  حفاظت  یا  شهرداریه 

طبیعی یا از شهر دیگه ای باید بیان!!
915...136
خیلی  مقدم  دادرس  آقای  روز  یادداشت  سالم 
ارگانی که می تواند  جالب بود فکرمی کنم تنها 
مشکالت  گره خورده این استان راحل کند قرارگاه 
خاتم االنبیاء و یا سازمان بسیج سازندگی می باشد 
وگر نه به این نمایندگان و مسؤالن امیدی نیست.
915..211
راه  راه روستایی 1500متر  اداره  سالم چرا مسول 
آماده مزار کوه رو آسفالت نمیکنه چرا جواب نمیدن؟
915...210
یک  و  تاکسی  با  دیروز  من  محترم  تاکسیرانی 
با سه نرخ  ابوذر  تا  از فلکه مادر  مسیر مشخص 

متفاوت رفتم و برگشتم، چرا نظارتی نیست؟!
915...243
به  نسبت  با سالم خواهشمندیم  شهردار محترم 
بهداشت وشستشوی وسایل بازی کودکانمان در 
سرسره  خصوصا  بفرمایید  دستور  توحید   پارک 
بادی که فقط شده منبع درآمد بخش خصوصی 
الاقل نظارتی برای این خردساالن الزمه با تشکر
912...580
آوا و تشکربابت  باسالم حضور کارکنان روزنامه 
 مقاله زباله گردها، از مسؤلین محترم شهرداری ،
 بهداشت محیط و دیگر سازمان ها و ارگان های 
مرتبط خواهش می کنم بفرمایند چه برنامه ای 
چون  دارند  گرد«  زباله  »افراد  با  برخورد  برای 
شان  خانواده  و  خود  بفکر سالمتی  تنها  نه  آنها 
هم  را  جامعه  افراد  دیگر  سالمتی  بلکه  نیستند 
بخطر انداخته و چهره اجتماعی مردم با فرهنگ 
مسافران  نظر  در  را  بیرجند  شهر  دوست  ادب  و 
و گردشگران مخدوش می نمایند طرح تفکیک 

زباله از مبدا به تنهایی کارساز نیست .
915...242
باسالم ، لطفا از شرکت مخابرات سوال بفرمائید 
چرا با  برقراری تماس تلفنی ، قبض تلفن چاپ 
می شود ؟ آیا سر در گمی مردم کار خوبی است  
نمی دانند با تماس تلفنی قبض پرداخت کنند یا با 

خود قبض ... ؟
915...202
نقشه  روستا  مردم  کردن  درست  مشکل  برای 
های قبل انقالب هست اما در رحیم آباد بیرجند 
ساختمان  عملیات  برای  ثانوی  اطالع  تا  خیابان 
باز  خیابان  تنها  نه  و  شود  می  بسته  استانداری 
نمی شود بلکه وسط آن ستونهای فلزی احداث 

ساختمان برافراشته می شود فکری کنید.
937...276
مسوولین  گوش  به  خواستم  می  آوا  سالم 
شهرداری برسونید بلوار شهدای نیروی انتظامی  
 نظافت نمیشه و عوامل شهرداری فقط سطل های
 زباله رو خالی می کنند و داخل کانال پر از زباله 

هست  لطفا پیگیری کنید.
938...270
سالم بر آوا مطلب سیمان واقعیتی بودکه نیاز به 
عزم همه سهامداران دارد از این بانک های محلی 
و مدیران استانی هیچ امیدی نیست اینها ماموریت 
هایشان  پست  و  میزها  نگهداری  فقط   شان 

است و بس خدا همه را هدایت کند.
915...546
با توجه به فاصله کوتاه امیرآباد تا مرکز استان ما 
همه روزه  از ساعت 12 ظهر تا آخر شب  از نعمت 
روستاهای  برای  موضوع  این  آیا  محرومیم  آب 
دیگر هم به همین صورت می باشد لطفأ رسیدگی 

بفرمایید ما منتظر جوابیه شما هستیم.
920...308
اگر شهر با نشاط شود روحیه مردم هم شاد می 
شود پیشنهاد می کنیم مسئولین طرح های دسته 

جمعی برای ایجاد روحیه نشاط در شهر بذارن   
0915...837

  لطفا به زیباسازی بلوار غفاری اعم از وسط بلوار ،
 ایجاد فضای سبز ، پارک و ترمیم آسفالت واقعا 
افتضاح آن با توجه به حجم زیاد مسافران بیشتر 

رسیدگی کنید.
 935...753
فضاهای  فرهنگی  میراث  و  شهرداری  خواهشا 
تفریحی و مراکز گردشگری را در آستانه تابستان 

و ایام تعطیل بهتر از این آماده کنید .
 915...643
عاجزانه تقاضا می شود شورای ترافیک بیرجند بیایند 
پانزده خرداد و بلوار سجاد هرکدام از یک مسیر وارد 
تقاطع شوند . ببیند چه می شود؛هشت مسیر ورود به 

تقاطع و شاخ به شاخ با یکدیگر!
915....002
منتخبین محترم دهمین دوره ی مجلس شورای 
اسالمی ازخراسان جنوبی سالم علیکم : عرض شود 
که مسلما معتقد نیستید سرمایه های ملی ما با قاچاق 
یا خامفروشی آنهم بصورت فله ای به تاراج برود پس 
در برنامه ی ششم توسعه برای محصوالت اساسی 
کشاورزی فکری بشود. برای تعدیل حقوق بازنشسته 

های قدیمی هم تمهیدی پیش بینی گردد.
936...709
بزرگی  خدمات  شهر  در   شما  محترم،  شهردار 
کنیم می  خواهش  شما  از  ولی  اید  داده   انجام 

سری به خیابان عدل بزنید ببینید آیا می شود گفت 
اینجا منطقه مسکونی است؟ و محل ایاب و ذهاب 
خانواده ها و صدها دانش آموز دختر وپسردرروز؟و 
آخرشب هم  کوهی از زباله و پس ماندهای ماشین 

ها که در پیاده رو رهاشده؟
915...587
ضررهای  عنوان  با  شنبه  روز  یادداشت  سالم.  با 
میلیاردی سرمایه های سیمانی بسیار خوب و حرف 
دل مردم رنج دیده استان بود. اما گوش اگر گوش 
تو و  ناله اگر ناله من ؛آنچه البته به جایی نرسد فریاد 
است. اللهم عجل لولیک الفرج. به امید و انتظار فرج 

منجی عالم بشریت. 
915...860
با سالم جناب شهردار درخیابان جمهوری روبروی 
پایین آب  به  از سرای گلشن  بانک ملت مرکزی 
ایستاده ای که گویا ازحمام آمده و بوی آزار دهنده 

ای دارد بررسی وکارشناسی کنند .
990...085
خسته  ضمن  آباد  حاجی  راه  اداره  خدمت  باسالم 
روستای  جاده  آسفالت  جهت  تشکر  و  نباشید 
 نخرود اگر امکان دارد برای جلوگیری از علف های

ای  چاره  میزند  بیرون  آسفالت  از دل  که    هرزی 
بیندیشید تشکر می کنم به هر حال در این مسیر 
هزینه های بیت المال صرف شده است و جلوگیری 
از آن باعث عدم تخریب آسفالت این مسیر می شود 
915...597
جانا سخن از زبان ما می گویی با تشکر از یادداشت 
در مورد کارخانه سیمان باقران از مسئولین محترم 
تقاضامندیم قبل از اینکه جوانان ما به سوی اعتیاد و 
قاچاق روآورند در مورد سیمان باقران فکری نمایند 
که الاقل زمینه اشتغال برای آنها فراهم و ما که 
چندین سال است سرمایه خود را صرف خرید سهام 

کرده ایم الاقل به پول اولیه خود برسیم. 
0915...935

مطلب سیمان باقران عالی بود مگر روشنگری افکار 
عمومی دست گیر این  پروژه بزرگ شود.

915...546
حداقل   از  ها  بیمارستان  آنکال   پزشکان 
آموزشهابرخوردارند وقتی بیمار مراجعه می کند تا 
خودش پیشنهاد یک راه درمان ندهد پزشکان هیچ 

اقدام خاصی نمی کنند 
0915...867

پیام شما 

روزهای تیره مرغداری  استان

سبب  جنوبی  خراسان  مرغداری  صنعت  ناخوش  حال   
شده که طی شش ماه گذشته 20 درصد مرغداری های 

استان به مرز تعطیلی کشیده شوند.
توسعه و گسترش  با  اخیر  خراسان جنوبی در چند دهه 
تولید  های  قطب  از  یکی  به  مرغ  پرورش  واحدهای 

گوشت سفید در کشور تبدیل شده است.
در  گوشتی  مرغداری  واحد  از 600  بیش  در حال حاضر 
تن  هزار   50 از  بیش  ساالنه  تولید  و  بوده  فعال  استان 
تولید  چرخه  در  استان  این  که  شده  سبب  مرغ  گوشت 
گوشت مرغ به یکی از استان های برتر کشور تبدیل شده 
و عالوه بر خودکفایی در تامین نیاز گوشتی استان، نیاز 

دیگر استان ها را نیز برطرف کند.
روزهای  روزها،  این  توانمندی ها،  این  همه  وجود  با 
خوبی برای صنعت مرغداری استان نیست و سال هاست 
تولیدکنندگان این صنعت دهانشان را با »حلوا، حلوا گفتن« 
شیرین می کنند چراکه در سال های اخیر متاسفانه نوسان 
قیمت مرغ و تخم مرغ، شیوع بیماری های مختلف میان 
دلیل  به  سویا  و  ذرت  مانند  دانه  قیمت  افزایش  طیور، 
مرغداران  به  وام  پرداخت  روندهای  افزایش  تحریم ها، 
خریداران  سایر  و  کشتارگاه ها  توسط  مرغ  امانی  خرید  و 

موجب شده این صنعت در استان دچار مشکل شود.
هرچند قیمت مرغ کشتار شده در بازار، براساس عرضه و 
تقاضای محصول تعیین می شود. اما برخی از سیاست های 
مداخله ای دولت و فرا رسیدن زمان عرضه به بازار، قیمت 
داشته  نگه  پایین  را همچنان  پروتئینی  فرآورده های  این 
افزایش  برابر  چندین  نهاده ها  قیمت  که  است  حالی  در 
یافته است.در حال حاضر بیش از 50 درصد مرغ تولیدی 
خراسان جنوبی مازاد مصرف استان بوده و این مازاد در 
سال های گذشته به استان های دیگر از جمله سیستان و 
بلوچستان صادر می شد که آن هم در سال های گذشته 
به خود کفایی رسیده و این امر سبب شده که محصول 

مرغداران روی دست آن ها بماند.

حمایت از تولید کنندگان 
در حد حرف باقی ماند

است  قرار  که  دام  امور  پشتیبانی  شرکت  میان  این  در 
خود  گفته  به  باشد  طیور  و  دام  صنعت  برای  پشتیبانی 
مرغداران پشتیبان دولت بوده و حمایت از مرغداران را تنها 
به زمان نیاز بازار و آن هم برای پایین نگه داشتن قیمت 
اتحادیه  رئیس  گفته  به  چراکه  است  کرده  موکول  مرغ 
مرغداران استان اکنون حدود شش ماهی است که مرغ 

مازاد مرغداران از آن ها خریداری نشده است.
رئیس اتحادیه مرغداران خراسان جنوبی در این ارتباط در 
گفت و گو با مهر با انتقاد از اینکه در حال حاضر پشتیبانی 
و حمایتی از صنعت مرغداری استان وجود ندارد، می گوید: 
حمایت مسئوالن تنها در حد حرف است و عمال کاری 

برای تولید کندگان انجام نمی دهند.
و  دامپزشکی  کشاورزی،  جهاد  سازمان  داد:  ادامه  نجفی 
نظام مهندسی همه متولی حوزه طیور هستند اما در زمان 

حمایت هر دستگاهی ما را به دیگری پاس می دهد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تولید مرغ به هیچ عنوان 
از  کرد:  بیان  ندارد،  اقتصادی  صرفه  کننده  تولید  برای 
ابتدای امسال تاکنون قیمت نهاده ها کیلویی 120 تومان 
این در حالی است که قیمت  پیدا کرده است و  افزایش 

مرغ همچنان ثابت نگه داشته شده است.رئیس اتحادیه 
مرغداران خراسان جنوبی با بیان اینکه صنعت مرغداری، 
داشت:  عنوان  است،  نفت  از  بعد  کشور  صنعت  دومین 
اقتصادی  اشتغال و توسعه  ایجاد  به دنبال  اگر مسئوالن 
هستند باید از فعاالن این عرصه حمایت کنند و گرنه دود 

ورشکستگی تولیدکنندگان به چشم خودشان می رود.

 پشتیبانی از امور دام یا  امور دولت

نجفی با اشاره به اینکه اگر یک روز مرغ روی دست تولید 
کننده باقی بماند ضرر است، بیان داشت: این در حالی است 
که از حدود پنج ماه پیش هیچ مرغی از تولید کنندگان 
توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری نشده و شرکت 
است  دولت  امور  پشتیبانی  گفت  باید  دام  امور  پشتیبانی 

چراکه فقط در صورت نیاز بازار، مرغ را از ما می خرند.
وی با اشاره به اینکه ذرت و سویای مصرفی در مرغداری ها از 
 کشورهای دیگر از جمله برزیل وارد می شود و طی سال های
بیان  است،  یافته  افزایش  شدت  به  آن  قیمت  گذشته   
استان  در  طیور  خوراک  کارخانه  دو  اندازی  راه  داشت: 
بلکه  است  نکرده  حل  را  مرغداران  از  مشکلی  تنها  نه 

قیمت را نیز باال برده است.

رئیس اتحادیه مرغداران خراسان جنوبی ادامه داد: در حال 
حاضر حدود 700 واحد مرغداری در استان داریم که همه 
این ها باید چشمشان به دو کارخانه باشد و وقتی یک نفر 
تولید می کند مابقی مصرف کننده به طور حتم قیمت ها 
باالتر می رود.به گفته وی، در حال حاضر خرید خوراک از 
کارخانه های خوراک طیور استان برای هر مرغدار کیلویی 
زمانی است که بخواهد خوراک  از  تر  تومان گران   200
معمولی را خودش تهیه کند و این یعنی در یک دوره حدود 

80 میلیون تومان هزینه های تولید باالتر می رود.

پای مهمانان ناخوانده در میان است

نجفی، مرغداری های غیر مجاز را یکی دیگر از مشکالت 
حاضر  حال  در  گفت:  و  کرد  عنوان  استان  مرغداران 
اداره  افاغنه  توسط  بیشتر  که  مجاز  غیر  های  مرغداری 
می شوند در استان به شدت افزایش یافته و این در حالی 

است که هیچ نظارتی از سوی دستگاه های مسئول انجام 
نمی شود.وی با بیان اینکه طی شش ماه گذشته 20 درصد 
مرغداری های استان به دلیل مشکالت تعطیل شده اند، 
بیان کرد: در صورت ادامه روند موجود تا شش ماه دیگر 

20 درصد به این مقدار افزوده می شود.
مهدی رضایی یکی دیگر از تولید کنندگان مرغ استان نیز 
در گفت و گو با مهر، مهم ترین مشکل مرغداران را برگشت 
پول عنوان می کند و می گوید: در حال حاضر مرغدار ناچار 
است که مرغ را به صورت نسیه به کشتارگاه ها بفروشد 

و پول او بعد از دو تا سه ماه به او برگشت داده می شود.

محصولی که روی
 دست تولید کننده باد کرد

وی با انتقاد از نبود صادرات مرغ مازاد استان، بیان کرد:  
در حال حاضر مازاد مصرف در استان داریم و تولید کننده 
نمی داند با این مرغ مازاد چکار کند چراکه هیچ جایی آن 
را تحویل نمی گیرند.رضایی با بیان اینکه مرغ بعد از 45 
روز آماده ارائه به بازار است، بیان داشت: اگربعد از این دوره 
مرغ تحویل گرفته نشود روز به روز برای تولید کننده ضرر 

است چراکه خوراک مصرفی و تلفات باالتر می رود.

وی اضافه کرد: تنها راه حل این مشکل صادرات است که 
باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.

یکی دیگر از مرغداران بیرجند نیز در گفت و گو با مهر، 
مهم ترین مشکل مرغداران استان را تولید مازاد بر مصرف 
می داند و می گوید: در سال های گذشته بخشی از تولید 
که  می شد  صادر  بلوچستان  و  سیستان  استان  به  استان 

اکنون آن ها نیز به خودکفایی رسیده اند.

صادرات تنها راه حل مشکل مرغداران

علی اصغر مزروعی با تاکید بر اینکه باید برای صادرات مرغ 
مازاد استان به افغانستان چاره ای اندیشیده شود، عنوان 
داشت: اگر هزار وام و تسهیالت به مرغدار بدهند مشکلی 
حل نمی شود و باید فکر اساسی برای آن ها اندیشیده شود. 
وی با بیان اینکه در تمام کشور مشکل مازاد مصرف وجود 
بازار  بهترین  افغانستان  و  عراق  بازار  داشت:  بیان  دارد، 

برای مرغ کشور است که باید مسئوالن دنبال جذب این 
بازارها باشند.این تولید کننده همچنین از باال بودن قیمت 
فروش  قیمت  به  نسبت  مرغدار  برای  مرغ  شده  تمام 
دام  اکنون صنعت  که  و گفت: مشکلی  کرد  انتقاد  مرغ 
و طیور با آن مواجه است این بوده که به یکباره یارانه ها 
برداشته شد و این در حالی بود که ارز از یک هزار و 500 
با بیان  تومان به سه هزار و 500 تومان رسید.مزروعی 
اینکه در این میان قیمت ذرت از کیلویی 200 تومان به 
700 تومان رسیده است، بیان داشت: قیمت سویا نیز از 
کیلویی 500 تومان به یک هزار و 500 تومان رسیده و 
با این وجود قیمت مرغ 100 تومان افزایش داشته است.

وی با تاکید بر اینکه باید بازنگری در کل کشور نسبت به 
صنعت طیور انجام شود، بیان کرد: تمام مرغداران تمایل 
دارند که یک قیمت برای مرغ تعیین شود و نه اینکه تنها 
نگه  ثابت  باالتر است قیمت ها  در شب عید که مصرف 
داشته شود.مدیر شرکت پشتیبانی امور دام خراسان جنوبی 
نیز در گفت و گو با مهر در ارتباط با عدم خرید مرغ از 
در  کافی  موجودی  اینکه  دلیل  به  کرد:  اظهار  مرغداران 
استان وجود داشته است طی ماه های گذشته مرغی از 
با  است.محمد عصاریان  نشده  کنندگان خریداری  تولید 
بیان اینکه وظیفه ما تنظیم بازار است، بیان کرد: زمانی 
تزریق  بازار  به  مرغ  ما  باشد  مواجه  کمبود  با  بازار  که 
می کنیم و چون ذخیره سازی کافی در این زمینه وجود 

داشته نیاز نبود که مرغ خریداری شود.

۵۰ درصد مرغ تولیدی 
مازاد مصرف استان است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در گفت 
در  گوشتی  مرغداری  واحد  فعالیت 614  از  مهر  با  گو  و 
استان خبر داد و گفت: در سال گذشته بالغ بر 52.2 هزار 
تن گوشت مرغ در استان تولید شد که این میزان نسبت به 

سال قبل از ان حدود شش درصد رشد را نشان می دهد.
هاشم ولی پور مطلق با بیان اینکه بیش از 50 درصد مرغ 
 تولیدی مازاد مصرف استان است، بیان کرد: در سال های 
گذشته بخشی به استان های سیستان و بلوچستان صادر 
در  طیور  صنعت  گسترش  دلیل  به  هم  آن  که  می شده 
به  صادرات  مورد  در  است.وی  یافته  کاهش  استان  این 
نیز می گوید: موضوع صادرات در حوزه  کشورهای دیگر 
در  توافقاتی  وزارتخانه  در  اخیرا  و  نیست  جهادکشاورزی 
به جهاد  است که صادرات بخش کشاورزی  انجام  حال 

کشاورزی واگذار شود اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی ادامه داد: در گذشته مدتی صادرات به افغانستان انجام 
می شد که به دلیل برخی از مشکالت فعال متوقف شده 

است اما در حال رایزنی برای ادامه صادرات هستیم.
از  آن  با  مرتبط  مشاغل  و  کشاورزی  حاضر  حال  در 
نیز  استان  توسعه  محور  و  بوده  استان  های  نیازمندی 
به  توجه  با  منتها  است  شده  معرفی  کشاورزی  حوزه 
طیور  پرورش  و  تولید  به  توجه  اخیر،  خشکسالی های 
رشد  مناسبی جهت  بسیار  بستر  می تواند  استان  این  در 
که  می رسد  نظر  به  اینرو  گردد.از  واقع  استان  توسعه  و 
حل مشکل مرغداران استان یکی از مصادیق مهم اقدام 
به  مرغ  صادرات  و  است  مقاومتی  اقتصاد  در  عمل  و 
این  مشکل  برای حل  راهگشا  کلید  می تواند  افغانستان 

صنعت در خراسان جنوبی باشد.

حمایت از تولید شاید وقتی دیگر/ ۲۰ درصد واحدها تعطیل شد

جناب آقای حاج مهدی سلمانی
رئیس محترم بانک ملت آرین شهر
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را تبریک عرض نموده
موفقیت و سربلندی تان را از خداوند منان آرزومندیم.

هیئت متوسلین به موسی بن جعفر)علیه السالم( آرین شهر

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 877/94 اجرایی اموال شامل 50 عدد قاب دیواری نقاشی شده متوسط به مبلغ 9/000/000 
ریال- 150 عدد قاب دیواری منقش آینه به مبلغ 21/000/000 ریال - 50 عدد پایه قابلمه 5 طبقه ای به مبلغ 7/500/000 ریال – 100 
عدد فالکس غذا خوری آلومینیوم سفری به مبلغ 7/000/000 ریال – 20 عدد سبد سیب زمینی پیاز 3 طبقه استیل به مبلغ 4/000/000 
ریال جمعاً به مبلغ 48/500/000 ریال کارشناسی شده متعلق به آقای حسن توحیدی نسب در قبال بدهی آقای علیرضا محمدی زارگز 
به مبلغ 48/500/000 ریال در حق آقای جعفر میری و مبلغ 2/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز چهارشنبه 
تاریخ 95/3/26 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد .لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع 
در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه 

نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

حاجی پور- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
چون در پرونده 941377 اجرایی مبنی بر دستور فروش صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی بیرجند له محمد بادی پور و غیره علیه 
کاظم نعمتی مبنی بر فروش پالک ثبتی شماره 11942 فرعی از 1554 اصلی بخش 2 بیرجند که حسب نظریه کارشناس ملک 

مذکور واقع در نبش امام رضا )علیه السالم( 8 و خیابان کارگر 1 می باشد که به میزان یک سهم مشاع از 27 سهم عرصه و اعیان به نام علی مهرجویان 
و 3 سهم مشاع از 27 سهم عرصه و اعیان به نام خانم فاطمه مرکی و به میزان 2 سهم مشاع از 27 سهم عرصه و اعیان به نام محمد بادی پور و مابقی 
آن شامل 21 سهم مشاع از 27 سهم عرصه  و اعیان به نام خوانده آقای کاظم نعمتی می باشد که میزان عرصه آن 1207/4 متر مربع که برابر 129/15 
متر مربع آن در مسیر تعریض بوده که پس از رعایت عقب نشینی متراژ آن 1078/25 متر مربع است و همکف دارای 722 متر مربع شامل مغازه، 
تعمیرگاه و انبار صنعتی بوده و شامل یک امتیاز آب و برق مشترک است تعمیرگاه شامل اسکلت سازه نیمه فلز و سقف ها طاق ضربی و کلیه کف ها 
سیمان مضمحل شده و نمای داخلی دیوارها سیمانی و انبارها با دیواره های آجری باربر و سقف ضربی و کف ها خاکی و دیوارهای داخلی بدون نما 
و مغازه ها نیمه اسکلت و سقف ها ضربی و کف ها به جز مغازه نبش کوچه سیمانی و سقف آن آهنکشی شده ولی سقف آجری اجرا نشده و با ورق 
فلزی موج دار پوشیده شده است. ضمنا عمر اعیان35،15،8 سال می باشد و کاربری ملک کارگاهی بوده و ششدانگ آن به مبلغ 8/150/000/000 
ریال ارزیابی گردیده است که از طریق مزایده روز سه شنبه تاریخ 95/03/25 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش 
برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی 
المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا 

ترتیب بازدید آنان داده شود.  هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.                رجبی - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان

آشپزخانه هیئت فاطمیه )سالم ا... علیها(
طبق سنوات گذشته برگزار می نماید

مراسم افطاری خود را با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت 
در اسرع وقت از ما بخواهید.

مکان: مطهری 8  تلفن رزرو:۰9158659614

لوله کشی و آبرسانی، اجرای فاضالب ، سرد و گرم ، شوفاژ
نصب شیرآالت ، سرویس کولر، لوله باز کنی با فنر برقی

تشخیص و رفع ترکیدگی لوله     ۰9158651167 - شهریاری

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139560308001000422 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه سرفراز هنری  فرزند ذوالفقار به شماره شناسنامه 16 صادره 
از درمیان  کد ملی 523984273  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 156 مترمربع مفروز و مجزا شده از پالک 251 فرعی 
از 245 اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبتی شهرستان بیرجند از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/۲/۲6       تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/3/1۰
 رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
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گزیده ای از دل گفته های ناقوس

ناقوس در  زبان غزلیاتش شاعری می نماید ژولیده 
آزاده و بی قرار که از بال رهیده و در پناه رحمت حق 

آرمیده و وصال دوست را به انتظار نشسته است :
ما مستحق دردیم همدرد هرچه مردیم               
  دیدیم آن چه کردیم  فارغ ز ننگ و نامیم

یا:
بر مسند مروت بنشین و سلطنت کن      

 مردان چو از فتوت گشتند شهسواران.......

هنر شاعری ناقوس به کمال است . استاد غزل و 
مثنوی است و صاحب قصایدی زیبا و باشکوه از 

جمله قصیده ) توحیدیه( اوست:

از سر حکمت چو این گردونه گردان ساختی      
 سقف مینا را چنین گسترده دامان ساختی

بر کبودین آسمان الماس اختر ریختی        
 اختران را دل شب شمع تابان ساختی

چرخ کیهان عالم امکان چو آوردی پدید      
 عرش خود را بر فراز تخت کیوان ساختی

تا به قدرت آفریدی تار و پود کاینات      
  کایناتی را مطیع حکم و فرمان ساختی

تا سرود سبز هستی در جهان ساری شود  
  آب و خاک و باد و آتش ابر و بارن ساختی
از شکوه خلقت انسان ستودی خویش را           
 تا که با حسن الهی ذات انسان ساختی
روح را بال ملک دادی بهراه وصل خویش       

 عشق را سر چشمه ای از آب حیوان ساختی.....

با  ودل(  )عشق  عارفانه  مثنوی  در  ناقوس  شعر 
شکوه و گیراست:

ایزد به نام دل بنای کن فکان زد        
  با عشق دل نقش زمین و آسمان زد

دل را به گلبانگ وفا آوازها داد       
 جان جهان را  زخم سوز و سازها داد

عشق از دل ژرفای الطاف خدا خاست         
   دل کعبه عشق خداوندی خدا خواست

عشق حقیقی معنی اصل حیات است        
     عشق مجازی بی اساس و بی ثبات است

جانا به اشک دیده دل را شستشو کن         
چون صحبت دل می کنی اول وضو کن
بی عشق دل را چهره چون پاییز زرد است            
  دل گر نباشد عشق دل همتای درد است

عشقی که رندی شد از آن شمس جهانی       
  عشقی که حافظ سافت از عینش لسانی

غوغای بی پروای موالنا زعشق است          
 وان نکته های نغز و شکر خا ز عشق است

بی  وادی  در  گلگشت  و  سیر  از  پس  ناقوس 
کرانه دل در می یابد صدای رحمت حق است 
که بر زبانش جاری شده است و او را به ابدیت 

پیوند خواهد داد.

فریاد دل حیف است اگر مستور باشد        
 کز شعر دلها تا قیامت شور ماند

شعری که در جان نشات می خانه دارد     
  شعری که دریا هست و بس دردانه دارد

ای شعر شورانگیز دل سازی دگر زن       
  چون زهره آهنگ طرب اندر قمر زن

شعر خداواالترین شعر زبانهاست       
 شعر خدا شیواترین شعر زمان هاست

شعر خدا را با زبان دل سرودم       
 گفتم خدا داند نه تنها خود شنودم

شعری که بر فرق زمانها کلّه بندد        
  بر قله های کهکشان پیرایه بندد

شعری که با آهنگ جان از دل برآید        
 شعری که طبع جان عرفان می سراید

شعری چو انجیلی سراسر مهر مردم       
شعری که در معنا بود جوشان تر از خم

در وصف شانش چون قلم ها قاصر آید        
کی شعر شایانش ز طبع شاعر اید

گر شاعری شرمنده از طبع حقیرم           
 امیدوارم عاشق رویش بمیرم 

صمد  آن  بارگاه  به  نیاز  سر  خالصانه  انجام  سر 
بی نیاز می ساید و می نالد تا به کیمیای الهی 
فرزندان  های  دل  و  فروریزد  ها  دشمنی  دیوار 

آدم گشن صفا گردد:

یارب به حق حرمت دل های خسته           
یارب به عشق عاشقان دل شکسته  

یارب به حرمانی که درمانی ندارد           
یارب به هجرانی که پایانی ندارد

یارب به مستانی که ساغر نوش عشقند       
  یارب به یارانی که خود مدهوش عشقند

یارب به داغ الله افروز جگرها           
 یارب به زخم سینه و سوز جگرها

یارب به صهبایی که از جام الست است     
 یارب به شیدایی که از عشق تو مست است

یارب به سوز جانگداز داغداران        
یارب به سرهای سترگ سربدارانم

یارب به غوغایی که از عشق تو جوشد          
 یارب به سرمستی که صهبای تو نوشند

بردار از بین بشر ما و مدنی را       
 بردار دیوار بلند دشمنی را

لبریز کن پیمانه ی دل های ز شادی     
از بیخ و بن بر کن اساس نامرادی

دیوان عشقت گر چه پایانی ندارد        
 )ناقوس( جز شرم از سخندانی ندارد

   چندی به سودایت اگر سرگرم باشم   
  کمتر ز عجز طبع خود در شرم باشم..........

ناقوس استاد غزل  ومثنوی است
 
زنده یاد استاد قالیبافان: هنر شاعری ناقوس، کامل است و هیچ ضعفی بر شعر و شاعری او مترتب نیست با سبک ها و قالب های 
شعری متقدمین و متاخرین آشناست، خیلی راحت مضامین و تفکرات و اعتقاداتش را با انواع قالب های شعری بیان می کند. استاد 
غزل و مثنوی است، رباعیات بسیاری سروده که همه نغز و گیراست. قصایدش باشکوه است قصیده توحیدیه او گواه این مدعاست. 

ناقوس شاعری شهیر:
 از سرزمین نرگس های شهال و شاعران شیدا

خوسف سرزمین نرگس های شهال و شاعران شیداست و تاکنون مردان و زنان هنرمند زیادی را در زمینه های مختلف موسیقی، شاعری، هنرهای تجسمی و ... 

در دامان پرمهر خود پرورده است.روستای »سرپرچ« واقع در دو کیلومتری شمال شرق شهر خوسف زادگاه شاعر نامدار خطه خراسان جنوبی، استاد غالمحسین یوسفی)ناقوس( 

است، پدرش محمد مردی مومن و زحمتکش بود که از راه کشت و زرع  به کسب روزی حالل می پرداخت و با مناعت روزگارمی گذرانید. مادرش زنی مهربان و باذوق بود که اشعار 

محلی و نوحه های زیادی در حافظه داشت و گاهی آنان را برای فرزندانش زمزمه می کرد:

شعر ناقوس از زبان عشق مادر جان گرفت                                  ورنه دل را غیر او دلدار دیگر کو کجاست؟

غالمحسین یوسفی دوران ابتدایی را در دبستان ابن حسام خوسفی و تحت تعلیم معلمانی همچون »مرحوم قاسمی« گذراند که آموزش او توام با شعر و سرود و حرکات نمایشی بود. او 

قرآن را طی سه ماه در مکتب »میرزا حبیب« فرا گرفت و با عالقه زیادی که به حفظ شعر داشت سالی نگذشت که غزلیات حافظ را به خاطر سپرد. به گفته خودش آنچه بیش از هر 

چیزی او را به وادی شعر و شاعری کشاند حفظ سطر به سطر و نکته به نکته کتاب »نصاب الصبیان« بود که آن را در مسجد روستا یافته بود و باعث شد نه تنها گنجینه ای از لغات 

را حفظ کند بلکه با اوزان عروضی شعر فارسی نیز آشنا شود. او در آغاز نوجوانی و در ایام محرم کم کم به نوحه خوانی روی آورد. ناقوس پس از اتمام دوره شش ساله ابتدایی عازم 

بیرجند شد؛ رشته ادبیات را برای ادامه تحصیل انتخاب و سرودن شعر را در سال های اول دبیرستان آغاز کرد. پس از گذراندن دوره دبیرستان به استخدام آموزش و پرورش درآمد و 

سپس در رشته تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد در مقطع کارشناسی ادامه تحصیل داد. در این دوران اشعارش در مجالت و روزنامه های مختلف چاپ می شد.

در آن دوران وی عالوه بر معلمی و دانشجویی به قلم زدن در روزنامه خراسان پرداخت و در محافل ادبی در مشهد شرکت می کرد. پس از آن وارد رادیو  خراسان شد و عالوه بر حضور 

در شورای نویسندگان، گوینده و مجری برخی از برنامه های رادیو شد. ناقوس عالوه بر حضور در جبهه های نبرد به منظور ثبت الهامات و آفرینش های هنری، به تدریس ادبیات و 

تاریخ در آموزش و پرورش و دانشگاه های  بیرجند پرداخت و در سال 76 بازنشسته شد او انجمن ادبی ابن حسام را به همراه چند شاعر محلی دیگر تاسیس کرد از جمله مجموعه های 

چاپ شده استاد ناقوس سرمه خیال، شعر شهادت، دیوان معرفت، آن سوی پرواز ، مثنوی عشق و دل ، شب های نقره ای ، سرخ و سپید و شبنم و شکوفه را نام برد.

* راستی

در  آزادی/  راه  کاروان 
می  تاب  بی  زمان  گذرگاه 
سودای  سرش  در  تازد/ 
استقالل/ سینه اش از عشق 
کاخ  تا  رود  می  ماالمال/ 
را  هزارساله  تاریخ  جالدان 

از بن براندازد...

بیرجند   به  که   1359 سال  از  ناقوس   
شعر  های  شب  نخستین  بازگشت 
محافل  این  در  و  کرد  گذاری  پایه  را 
ادب  و  شعر  مشتاقان  به سواالت  ادبی 
و  شعرخوانی  مجالس  در  او  داد.  پاسخ 
موالنا  جمله  از  بزرگانی  آثار  بررسی 
اشعار  ناقوس  یافت.  می  حضور  نیز 
نام  به  را در مجموعه ای  عرفانی خود 

شبی  کرد.شاعر  منتشر  معرفت  :دیوان 
های بیابان  در  دوستان  از  تن  چند   با 

با  که  سپرد  می  ره  جنوبی   خراسان   
برمی  شترهایش  قافله  پیرو  ساربانی 
کویر،  شب  آن  سکوت  در  خورد. 
یکی  آویز  گردن  که  جرسی  صدای 
و  کند  می  توجه  جلب  بوده  شتران  از 
گویند:  می  که  آنها  جواب  در  ساربان 
 این زنگوله از بهر چیست؟ برمی شورد

 که این زنگوله نیست، ناقوس است... 
شب  آن  سکوت  که  ناقوسی  صدای 
ها  مدت  شکست  هم  در  را  کویری 
بود  انداز  طنین  جوان  شاعر  گوش  در 
پی داشت که  در  را  او  تفکر  و  تامل  و 
نبوده  تاثیر  بی  تخلص  این  انتخاب  در 
جوانی  در  شاعر  خروش  و  است.جوش 
و اینکه به وضع آن روز رضا نمی داده 
برنمی  را  موجود  جمود  و  سکوت  و 
تافته بی گمان در نظر وی به این واژه 

جنجالی در ورای ظاهر از معانی عمیق 
تاثیر  بی    ، دهد  می  خبر  نیز  عرفانی 

نبوده است. 
بزرگ  زنگ  لغوی  نظر  از  »ناقوس 
دیرها و کلیساهاست و به چوب بلندی 
که ترسایان آن را به چوب کوچکتری 
اعالم  و  تشخیص  جهت  وبیل  نام  به 
می  اطالق  نیز  زدند  می  نیایش  وقت 
شود و همچنین نام یک آواز از دستگاه 

سه گاه در موسیقی هم هست. «
و  شهر  در  امروزه  یوسفی  غالمحسین 
تر  شده  شناخته  ناقوس  نام  با  دیارش 
های  قالب  ویژه  به  و  نو  شعر  است.  
های  قالب  از  یکی  زمانی  آن،  نیمایی 
ولی  است  بوده  ناقوس  شعر  در  غالب 
غزلسرایی،  به  او  شدید  گرایش  از  بعد 
تر  کمرنگ  او  اشعار  در  نو  شعر  حضور 
بیاموزیم/  برگ  از  باید  را  شد.زندگی 
سبز  ایم  زنده  درخت/تا  از  را  مرگ  و 

از  ایستاده  پاییز  پایانه  در  و  باشیم/ 
اشعار  کنیم...درباره   استقبال  مرگ 
نیز  یوسفی  غالمحسین  استاد  مذهبی 
خویش  ارادت  شرح  ناقوس  گفت:  باید 
به ائمه اطهار )ع( را بر تارک اشعار خود 
نشانده است. عالوه بر سرودن اشعاری 
طهارت  و  عصمت  خاندان  اکثر  برای 
برای بزرگوارانی چون حضرت علی)ع(، 
حضرت  و  سیدالشهدا)ع(  حضرت 
فراوانی  اشعار  الزمان)عج(  صاحب 
و  قصیده  چون  متنوع  های  قالب  در 
از  تعدادی  تنها  که  سروده  بند  ترکیب 

آنها منتشر شده است. 
ذکر  به  اشعاری  در  این  بر  عالوه 
دینی  شعائر  تعظیم  و  سبحان  حضرت 
و  است  پرداخته   ... و  قرآن  نماز،  مانند 
هوای  و  حال  با  بیتی  دوهزار  مثنوی 
در  او  دل«  و  »عشق  عارفانه  مثنوی 

دیوان معرفت به چشم می خورد. 

در کوه می پیچد صدای دلنشینت 
ای آشنا با دل نگاه نازنینت 

پیچیده در هر صخره ای ای مرد شاعر 
پژواک سبز گامهای پر طنینت 

خم خانه را هیچ ادعایی گو نباشد 
با سینه شیدای مستی آفرینت 

دریاترین این حوالی دیده توست 
جانم فدای دیده ی دریاترینت 

چون ساز پر سوز دلت در دست گیری 
زهره به رقص آید ز چرخ سومینت 

ای شعله ی زخم کبود نامرادی 
چون کوره قلب نامراد آتشینت 

ای چشمه معنی فزای معرفت جوش 
همواره رای خضر معنی در کمینت 

باید به مستی بگذرانم عمر خود را 
تقدیر خود را خواندم از خط جبینت 

بوی غزل دشت دلم را پر نموده است 
هنگامه برپا کرده آواز حزینت 

آیینه آیین از تو دارد ای دریغا 
کو آن که دارد پاس رای راستینت 

از جام شعرت می تراود نور امید 
خوش می چمد اندیشه در باغ یقینت 

ای از شراب شکر جانان دائما مست 
سرشار ابیات دعا، دیوان دینت 

دل را ز حق امید آن باشد که باشد 
همواره لطف حضرتش در آستینت 

دوری اگر از جمع رسوایان گزیدی 
در برگرفته این غزل چونان نگینت 

تا در کلیسای غزل »ناقوس« هستی 
»خاموش « و خلوت با خیال خوشه چینت 

محمد علی رحیمی »خاموش« 

وجه، تشویق و نقد اشعار نسل جوان از خصوصیات بارز استادچرا ناقوس؟
خاموش و خلوت با خیال خوشه چینت  تقدیم به استاد ناقوس 

امشب  استان  هنرمندان  کانون  راستی- 
جایگاه  از  تجلیل  عنوان  تحت  مراسمی 
شعری استاد غالمحسین یوسفی)ناقوس( 
جزئیات  از  آگاهی  برای  کند.  می  برگزار 
این مراسم با مدیرعامل کانون هنرمندان 
استان به گفتگو نشستیم، آنچه در ادامه 

می خوانید ماحصل این نشست است.
در  استان  هنرمندان  کانون  عامل  مدیر 
زمینه هدف از برگزاری این چنین مراسم 
رغبت  و  انگیزه  ایجاد  قطعا  گفت:  هایی 
عناصری  ازجمله  هنرمندان  جامعه  در 
را  فعالیتشان  زمینه  تواند  می  که  است 
پویایی  سبب  نتیجه  در  و  کند  تقویت 
گونه  هر  بنابراین  شود،  هنر  ساحت 
را محقق کند  امری  تمحیدی که چنین 
شایسته است مورد توجه، بررسی و مدنظر 
ذیربط  دستگاههای  اندرکاران  دست 
بگیرد.  قرار  غیردولتی  چه  و  دولتی   چه 
جهت  این  از  داد:  ادامه  رفیعی  حسین 

تجربه  بارها  که  استان  هنرمندان  کانون 
هنرمندان  یادبود  و  نکوداشت  تجلیل، 
کارنامه  در  را  هنر  عرصه  تالشگران  و 
همکاری  و  همت  به  بار  این  دارد،  خود 

جنوبی خراسان  آوای  روزنامه   تنگاتنگ 
 در یک اقدام مردمی و در راستای تکریم 
از  قدردانی  لزوم  و  استان  ادب  و  از شعر 
و  با همکاری  حوزه  این  در  موثر  فعالین 
و  فرهنگ  کل  اداره  صمیمی  مشارکت 

ارشاد اسالمی استان و به پاس از نیم قرن 
موثر  و  مستمر  حضور  و  عاشقانه  تالش 
استاد غالمحسین یوسفی در عرصه شعر و 
ادب استان مراسم تجلیل از جایگاه شعری 

این شاعر نامدار را برگزار می نماید.
تنظیم  و  بررسی  کمیته  گوید:  می  وی 
برنامه های تجلیل از ماه ها قبل تشکیل 
و پس از مباحثات و اخذ نظرات و بررسی 
صورت  الزم  بندی  جمع  پیشنهادات 

گرفت و در نهایت مقرر گردید که مراسم 
تجلیل در روز دوشنبه تاریخ دهم خرداد 
ماه 95 در مکان سالن اجتماعات عالمه 
فرزان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ساعت 20 برگزار گردد.مدیر عامل کانون 
هنرمندان استان با بیان اینکه برنامه های 
مراسم شامل سخنرانی، شعرخوانی،  این 
پخش کلیپ و موسیقی خواهد بود، افزود: 
حضور در مراسم برای عموم آزاد  است و 
از عالقمندان ساحت شعر و ادب و هنر 

برای حضور دعوت به عمل می آید. 
حسین رفیعی در ادامه گفت: کار تجلیل 
بلکه  شد  نخواهد  ختم  مورد  این  به 
نسبت به دیگر هنرمندان موثر اجتماعی 
هایشان  فعالیت  بررسی  با  نیز  استان 
شد  خواهد  اقدام  آنها  تجلیل  به  نسبت 
همراهی،  همکاری،  از  راستا  این  در  و 
صاحبنظران  پیشنهادات  و  مشاوره 

استقبال می کنیم.

مراسم تجلیل از استاد ناقوس برگزار می شودامشب؛
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افراد موفق، درگیر شبکه های اجتماعی نمی شوند

دوشنبه * 10 خرداد 1395 * شماره 3517

آیه روز  

از باطن قلب  را به تضرع و زاري و  او  تاريکي ها نجات می دهد )گاهي که  از آن  را  خداست که شما 
مي خوانيد( و از هر اندوهي مي رهاند، باز هم به او شرک مي آوريد! انعام آيه 64

حدیث روز  

بهترين دوست و برادر، آن فردى است که خطاهاى تو را به عهده گيرد و خود را مقّصر بداند.
 امام حسن عسکرى)ع(

عزيزا کاسه ى چشمم ســرايت
ميان هردو چشمم جاى پايت 
از آن ترسم که غافل پا نهی تو
نشــنيد خـــار مژگــانـم بپايت

مثل امواج که به سوى ماسه  هاى ساحل 
شتابانند لحظات ماست که براى رسيدن 

به پايان بي قرارند. ويليام شکسپير

قيمت تو به اندازه خواست توست،اگر خدا را 
بخواهی،قيمت تو بی نهايت است و اگر دنيا را 
بخواهی،قيمت تو همان است که خواسته اى

کارهاى زيادى متقبل می شوم، اما هرگز 
احساس نمی کنم که تحميلی است،

 زيرا همه کارها را براى خدا انجام می دهم.

درست لحظه اى که حس کنيد
 از موقعيت فعلی خود راضی هستيد،

 ديگر وجود نداريد تونی گوين

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

اقالم ساده ای که باید روی 
میز کار خود داشته باشید

خود  کار  ميز  پشت  را  زيادى  وقت  روز  هر   شما 
می گذرانيد. بنابراين بهتر است براى مسائل پيش 

بينی نشده متعددى آماده باشيد.
ميان وعده يا تنقالت سالم: خوردن تنقالت سالمی 
مثل مغز بادام، گردو، فندق، ماست ميوه اى، و خود 
ميوه، هم انرژى شما را در طول روز حفظ می کند و 

هم مواد غذايی بدنتان را تأمين خواهد کرد. 
هدفون: اگر می خواهيد کاماًل روى کار خود متمرکز 
پيدا کنيد،  از سر و صداى محيط رهايی  شويد و 

گذاشتن هدفون يکی از بهترين گزينه هاست. 
بطرى آب: يک فرد سالم براى حفظ آب بدن خود 
نياز دارد در طول روز ۸ تا ۹ ليوان آب بنوشد. اما 
است  ممکن  داريد  زيادى  ى  مشغله  که  مواقعی 
به  بنوشيد.  آب  کافی  اندازه ى  به  کنيد  فراموش 
همين دليل داشتن يک بطرى يا ليوان آب روى 

ميز، اين نياز حياتی را به شما يادآور خواهد شد.
کيف کمک هاى اوليه: اين کيف می تواند کوچک، 
و حاوى اقالمی نظير چسب زخم، قطره ى استريل 
چشم، قطره ى استريل بينی، ويتامين، مسکن و 

مواردى از اين دست باشد. 
 يک شارژر يا پاوربانک اضافی براى موبايل: اجازه 
ندهيد شارژ موبايلتان به طور کامل خالی شود. عمر 
کامل،  شدن  خالی  بار  هر  با  موبايل  هاى  باترى 
کاهش می يابد. اگر می خواهيد مدت بيشترى از 
در  اضافی  شارژر  يک  کنيد،  استفاده  خود  موبايل 

کشوى محل کار خود داشته باشيد.

به بهترین شکل زندگی کنیم

نفسهاى  و  مرد  می  گرسنگی  از  داشت  عقاب 
آخرش را می کشيد. کالغ و کرکس هم مشغول 

خوردن الشه گنديدۀ آهو بودند. 
 جغد دانا و پيرى هم باالى شاخۀ درختی به آنها خيره 
و  کردند  جغد  به  رو  کرکس  و  کالغ  بود.  شده 
 گفتند اين عقاب احمق را می بينی بخاطر غرور 

حمقانه اش دارد جان می دهد؟
پيدا  نجات  شود  سفره  هم  ما  با  و  بيايد  اگه    
هم باز  آيا  ببين  را  روزش  و  حال  کند   می 

 می گويی عقاب سلطان پرندگان است؟ 
جغد خطاب به آنان گفت: عقاب نه مثل کرکس 
الشخور است و نه مثل کالغ دزد، آنها عقابند از 
گرسنگی خواهند مرد اما اصالتشان را هيچ وقت از 
دست نخواهند داد از چشم عقاب چگونه زيستن 

مهم است نه چقدر زيستن. 
زندگی ما انسانها هم بايد مثل عقاب باشد، مهم 
بهترين  به  اين است  ايم مهم  زنده  نيست چقدر 

شکل زندگی کنيم.

بسيارى از افراد هنگامی که با شکست مواجه 
نتوانسته  که  کنند  می  احساس  و  شوند  می 
من  به  برسند،  زندگی  در  اهدافشان  به  اند 
که يک مشاور هستم، مراجعه می کنند. آن 
ها احساس می کنند که در مخمصه اى گير 
افتاده اند و هرگز نمی توانند از آن رها شوند. 
خب يکی از مسائلی که من در ابتدا آن را مورد 
است  کارهايی  انجام  دهد،  می  قرار  بررسی 
رسيدن  براى  مانعی  ها  آن  دادن  انجام  که 
افراد به موفقيت محسوب می شوند.من فکر 
می کنم همه ما، بارها و بارها خودمان را با 
انجام کارهايی مشغول می کنيم که نه تنها در 
رسيدن به اهدافمان نقش موثرى ندارند، بلکه 
مانعی بر سر راهمان هستند.شايد بسيارى از 
 ما خود را افرادى موفق بدانيم، اما اگر کمی 
دقيق تر شويم، متوجه می شويم که ما هم 
گاهی زمان خود را صرف انجام کارهاى بيهوده 
که  شود  می  باعث  نهايت  در  که  کنيم  می 
نتوانيم آن چنان که بايد و شايد، استعدادهاى 
خود را شناسايی کنيم و تنها زمان را از دست 

قدرت  معموال  که  آن  تر  مهم  داد.  خواهيم 
تشخيص اين کارهاى بيهوده را نداريم، مگر 

آنکه کسی آن ها را به ما گوشزد کند.
براى اينکه در زندگی فردى موفق باشيم بسيار 
مهم است که بدانيم ساعات روز خود را چگونه 
سپرى می کنيم و نيز بايد به دنبال روش هايی 
باشيم که بتوانيم با استفاده از آن ها، کارهايی را 
شناسايی کنيم که باعث می شوند که ما زمان 

و درواقع فرصت هاى خود را بسوزانيم!
ما در اينجا به نکاتی  اشاره می کنيم که افراد 
ها  آن  به  زمان خود  ندادن  براى هدر  موفق 

توجه می کنند:

درگیر  را  خود  هرگز  موفق  افراد   -1
رسانه های اجتماعی نمی کنند

امروزه مراجعه به رسانه هاى اجتماعی مانند 
چک کردن فيس بوک، تماشاى عکس هاى 
اينستاگرام، خواندن مطالب توييتر و... بخشی 
از کارهاى روزانه ما شده است. اما نکته اين 
است که اگر شما نتوانيد کنترلی بر روى اين 

موضوع داشته باشيد که چه مدتی در روز را 
براى مراجعه به اين رسانه ها اختصاص دهيد، 

مطمئن باشيد که فرد موفقی نخواهيد شد.
ساعت ها به سرعت سپرى می شوند و شما در 
پايان روز خواهيد ديد به هيچ يک از کارهايی 
دهيد  انجام  روز  طول  در  خواستيد  می  که 
نرسيده ايد؛ بنابراين بهترين کار اين است که 
زمان محدودى را صرف استفاده از رسانه هاى 
اجتماعی کنيد. تمام اين برنامه ها را ببنديد و 
تنها بعد از اتمام کارهايتان، براى رفع خستگی 

به آن ها مراجعه کنيد.

برنامه  نوشتن  بدون  موفق  افراد   -2
روزانه، روز خود را آغاز نمی کنند

افراد موفق براى هر روز خود هدف مشخصی 
دارند. آن ها هر روز فهرستی از برنامه هاى 
روزانه خود را بر روى کاغذ می آورند، بنابراين 
انجام  براى  روز  طول  در  که  بندى  زمان  با 
کارهايشان انجام می دهند، ديگر زمانی براى 
هدر دادن باقی نمی ماند؛ البته من معتقد هستم 

که نيازى به نوشتن جزييات نيست. 
شما می توانيد مهم ترين برنامه هايتان را بر 

روى کاغذ بياوريد.
3- افراد موفق درباره اتفاقاتی که از 
ها خارج هستند،  آن  کنترل  محدوده 

احساس نگرانی نمی کنند
افراد موفق می دانند که نگران بودن کمکی به 
آن ها نمی کند، مخصوصا زمانی که می دانند 
که کارى از دست آن ها بر نمی آيد؛ بنابراين 
بهتر است وقت خود را بيهوده صرف نگران 
شدن و غصه خوردن نکنيد و تنها بر روى انجام 
کارهايی متمرکز شويد که توانايی کنترل آن ها 

را داشته باشيد.

4- افراد موفق هرگز با افراد منفی نگر 
معاشرت نمی کنند

کنند  می  تالش  همواره  موفق   افراد 
مثبت انديش ها را در اطراف خود داشته باشند. 
آن ها زمانی را صرف ارتباط با افراد منفی نگر 
نمی کنند؛ چرا که می دانند نتيجه ارتباط با اين 

افراد چيزى جز نااميدى نيست. آن ها ترجيح 
می دهند که زمان خود را صرف ارتباط با افراد 
مثبت انديش کنند تا هم از آن ها بياموزند و هم 
انرژى مثبتی را که از آن ها دريافت کرده اند 

وارد زندگی خود کنند.

اشتباهات  هرگز  موفق  افراد   -5
گذشته را تکرار نمی کنند

هر انسانی در زندگی خود مرتکب اشتباهاتی 
نکته  اما  موفق.  هاى  انسان  حتی  شود،  می 
زندگی  داشتن  براى  که  است  اين  کليدى 
توام با موفقيت هرگز نبايد يک اشتباه را دو 
بار تکرار کرد. افراد موفق هرگز زمانی را صرف 
تکرار يک اشتباه نمی کنند؛ چرا که می دانند 
تکرار اشتباهات زمان مفيد آن ها را می گيرد 
و مسير رسيدن آن ها به موفقيت را طوالنی 
تر می کند؛ بنابراين بهترين کارى که آن ها 
در  که  اشتباهاتی  از  که  است  اين  کنند  می 
 گذشته مرتکب آن ها شده اند، درس بياموزند

و از آن ها در جهت رشد خود استفاده کنند.

طراح: نسرین کاری                        
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داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک

  09151609715
09151613901- فرج زاده

کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

به مهندس عمران، معماری و مکانیک 
با 3 سال سابقه بیمه مرتبط پیمانکاری 

نیازمندیم.       09016951900

به یک نیروی خانم برای کار در آشپزخانه رستوران 
نیازمندیم. )شیفت عصر(    خیابان محالتی

 روبروی پارک آزادگان    09369054009

قابل توجه پزشکان و مسئوالن محترم
دارالشفاء امام حسین )ع( با فضایی مناسب ضمن اعالم هر گونه همکاری 

از کلیه متخصصین در خصوص ارائه خدمات ناباروری 
دعوت به همکاری می نماید.  09155617461- 32237554

مدیر عامل دارالشفاء امام حسین )علیه السالم(

لبنیاتی سنتی قائم برای تکمیل کادر خود استخدام می نماید.
دو فروشنده آقا )متاهل( با مدرک حداقل دیپلم و روابط عمومی باال 

و حداقل یک سال سابقه کار 
متقاضیان برای تکمیل فرم درخواست شغل به آدرس میدان سوم مدرس

باهنر غربی - نبش چهارراه شهید نوربخش مراجعه نمایند.
ساعت مراجعه: 8-14         32421620

کلیه وسایل سوپر مارکت در بهترین موقعیت 
و فروش  بسیار عالی  به فروش می رسد. 

32421227 -09159634011

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
خدمات  بیل مکانیکی  چرخ  زنجیری 

 تسطیح اراضی با گریدر- خاک برداری و           
خاک ریزی  و کلیه  عملیات زیرسازی و آسفالت 

09151600859 -09155623441

خریدار سمند یا پارس سفید دوگانه 
کارخانه تا 19 میلیون نقد

09159615630

اجاره قالب فلزی جک و کلیه 
تجهیزات بتونی ، ساختمانی و دیزل 
ژنراتور  09153613243- شریفی

داربست بنی اسدی  اجرای داربست 
و اجاره قالب و جک فلزی با بیمه 

مسئولیت     09155619059 

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

نصب و تعمیر کولر آبی، پمپ  
آبگرمکن، لوله کشی و برق 
کشی ساختمان، لوله بازکنی

 با فنر در اسرع وقت
09151633903 - دهشیبی

اتومبیل تصادفی و چپی شما را با 
باالترین قیمت نقد خریداریم.

09159647685

ساختمان هتل مقدم با کلیه 
امکانات و امتیازات به فروش 

می رسد. فی: کارشناسی
09155610579
مشارکت در ساخت

زمین از شما ساخت از ما
محدوده عدالت و رسالت، ترجیحا زمین شمالی

09155624508
سمساری مرتضی

خرید و فروش لوازم منزل و اداری  
با باالترین قیمت     09159632924- امیرآبادی

سمساری صادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین 

قیمت    09380160779 - علی آبادی

یک سهم کامل روستای مزگ دارای باغ زرشکی 
به مساحت 550 مترمربع، زمین بایر و زمین زعفرانی

 دارای 24 فنجان آب به فروش می رسد. سند آماده     
09382874105 - اسفهرودی

بیل مکانیکی  چرخ  الستیکی

تخریب ، خاک برداری 

حفاری کانال

09151613361 - رضوی

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

خاور  با  منزل  اثاثیه  و  بار  حمل 
مسقف و نیسان و کارگر ماهر

با سابقه درخشان 
و قیمت کامال توافقی

 09159634038
09155642959

رحیم آبادی

آدرس : نبش غفاری 4 
32212519  - 09151606528   

ایزوگام سلیمانی 
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حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
مسیر مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقی
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بانوی کماندار ایرانی در ترکیه طال گرفت

در آخرین روز مسابقات تیراندازی با کمان جام پیروزی در استانبول 
ترکیه،  رقابت های فینال انفرادی رشته کامپوند زنان انجام و فرشته 
برابر  در  امتیاز   140 کسب  با  رشته،  این  در  ایران  نماینده  قربانی 

حریفی از کره که 139 امتیاز گرفت، قهرمان شد.

دومین پیروزی ملی پوشان، برابر حریف کانادایی

ایرنا- کاپیتان تیم ملی والیبال ایران صبح دیروز پس از کسب دومین 
پیروزی ملی پوشان برابر حریف قدرتمند کانادایی در رقابت های انتخابی 
المپیک در ژاپن گفت: پیروزی بزرگ و روحیه بخشی برابر کانادا رقم 
خورد. سعید معروف افزود: در ست نخست، بازی بسیار نزدیک بود اما 
در ست سوم به بازی برگشتیم و همه بازیکنان کمک کردند تا پیروز 

شویم و خوشحالم که پیروزی ارزشمندی را بدست آوردیم.

پیروزی بزرگ ایران در ماراتنی تماشایی

فارس- تیم ملی ایران در دومین روز رقابت های انتخابی المپیک 
روز   5:30 ساعت  از  مسابقه  این  رفت.  کانادا  مصاف  به   2016
گذشته در ورزشگاه متروپلیتن توکیو برگزار شد و تیم ملی ایران 
 ،25 بر   20  ،19 بر   25  ،27 بر   29 امتیازهای  و   2 بر   3 نتیجه  با 
 3 شنبه،  روز  ایران  ملی  تیم  شد.  14پیروز  16بر  و   25 بر   21
ماراتن  یک  در  کانادا  اما  بود،  کرده  مغلوب  را  استرالیا  صفر  بر 
طوالنی سرانجام 3 بر 2 مقابل لهستان شکست خورده بود. آرتور 
از روسیه  از بلژیک به عنوان داور اول و آندری زنوویچ  گیاکومو 

)داور دوم( قضاوت این دیدار را به عهده داشتند.

رکورد ملی پرتاب نیزه ایران شکست

ایسنا- ایوب آرخی در رقابت های جایزه بزرگ دوومیدانی تهران موفق 
شد بار دیگر رکورد ملی پرتاب نیزه ایران را جابه جا کند و قهرمان این 
رقابت ها شود. آرخی رکورد 77 متر و 6 سانتی متر را برجای گذاشت. 
او رکورد ملی را یک متر و 36 سانتی متر بهبود بخشید. رکورد قبلی 

ایران 75 متر و 70 سانتی و در اختیار آرخی بود. 

همشهری کشی در ضربات پنالتی 
با برتری شاگردان زیدان خاتمه یافت

فارس- دیدار فینال لیگ قهرمانان اروپا بین رئال مادرید و اتلتیکو 
در  گذشته  روز  دقیقه   15 و   23 ساعت  همشهری  تیم   2 مادرید 
و  برگزار  انگلیسی  مارک کالتنبرگ  به قضاوت  ورزشگاه سن سیرو 
رئال در ضربات پنالتی با نتیجه 5 بر 3 موفق به کسب پیروزی شد. 
گل های بازی، سرخیو راموس در دقیقه 15 برای رئال و کاراسکو 

در دقیقه 79 برای اتلتیکو به ثمر رساند. 

بخشیدن دوست یا فامیلی که رفتار اشتباهی داشته 
است، به هزار و یک علت روی سالمت روان آدم تاثیر 
مثبت دارد. بعضی از این آسیب ها عبارتند از: 1-روانتان 
را بیمار می کند: وقتی که خاطر ما از یک نفر رنجیده 
است، دائم و پشت سر هم از وی و خودمان که در 
موقعیت رنجش جوابش را نداده ایم، حرص می خوریم. 

که حرص خوردن افراطی انواع و اقسام شکل های 
اضطراب، وسواس و افسردگی را به وجود می آورد. 
2- تمام فکر و ذهنتان را درگیر می کند: وقتی که آدم 
از یک نفر کینه به دل می گیرد به ویژه اگر آن یک 
نفر نسبت نزدیکی با فرد داشته باشد، ذهن وی، بخش 
بیشتر انرژی خودش را صرف فکر کردن به ظلمی 

می کند که بر او شده است. بنابراین تمام فکر و ذکر، 
هیجان و در نتیجه رفتار فرد را تحت تاثیر قرار می دهد 
3- دشمن آرامش است: تا وقتی که ما از فردی رنجیده 
خاطر باشیم، تا این رنجش را برطرف نکنیم نه جدا 
شدن از آن نفر و نه انتقام از او آراممان نمی کند یعنی به 
هر حال رنجیدن آرامش زندگی مان را بر باد می دهد.

داشتن تفکری شاد 

1- ترک سیگار 2- به اندازه کافی آب بنوشید تا 
سموم بدن از بین برود 3- به اندازه کافی ورزش 
با دوستان و گذراندن وقت  کنید 4- مالقات 
با خانواده 5- از دکتر درباره تاثیر داروهایی که 
مصرف می کنید بر روحیه تان بپرسید 6- یوگا و 
مدیتیشن انجام دهید تا آرام شوید 7- حداقل 7 

و یا 8 ساعت در هر شب بخوابید 8- مقابله با 
استرس 9- همه  وسایل سرگرم کننده را در 
در زمان خواب از خود دور کنید 10- راه رفتن 
در طبیعت 11- تماشای فیلم  و گوش دادن به 
موسیقی 12- تمرکز بر موارد مثبت  دور نگه 
است  ورزشی  خنده  منفی 13-  افکار  داشتن 
کننده  تقویت  یک  و  صورت  عضالت  برای 

انرژی طبیعی. پس سعی کنید بخندید.

بلع آدامس

بخش اعظم آدامس متشکل از نوعی الستیک 
به نام بوتیل است که در ساخت توپ بسکتبال 
نیز مورد استفاده قرار می گیرد. آدامس ها به 
طور معمول از شیرین کننده ها ، طعم دهنده 
ها، نرم کننده ها و عناصر پالستیکی تشکیل 
آدامس  در  موجود  پالستیکی  ماده  اند.  شده 

مصنوعی  کاماًل  طور  به  و  است  پلیمر  نوعی 
ساخته میشود و ربطی به صمغ درختان ندارد. 
معده نمی تواند الستیک موجود در آدامس را به 
طور کامل نابود کند اما آن را از خود عبور میدهد 
و در نهایت آدامس جویده شده پس از یک الی 
2 روز از بدن خارج می شود. در صورت قورت 
دادن آدامس و ابتال به مشکالت گوارشی چون 

چسبندگی مری به پزشک حتماً مراجعه کنید.

درمان های طبیعی شوره سر 
 

نارگیل: 3 تا 5 قاشق غذاخوری را  1- روغن 
برای  را  آن  و  دهید  ماساژ  سرتان  کف  روی 
ساعتی بگذارید )شامپوهای حاوی روغن نارگیل( 
2- آلوئه ورا 3- سرکه ی سیب 4- نمک: نمک 
را روی کف سرتان بپاشید و آن را با ماساژ به 
از  رهایی  )برای  پیاز  رب   -5 بزنید  موهایتان 

بوی آن، کمی لیموی تازه به موهایتان بزنید( 
6- لیمو: دو قاشق غذاخوری آب لیموی تازه به 
کف سرتان بمالید و روزانه تکرار کنید 7- جوش 
شیرین: موهایتان را خیس و جوش شیرین را 
روی کف سر بمالید اما نباید از شامپو استفاده 
کنید 8- موهایتان را هر روز بشویید 9- سیر: 
سیر له شده را روی کف سر بمالید )برای رهایی 
از بوی آن، سیر له شده را با عسل ترکیب کنید( 

خاصیت های بی نظیر پیاز 

سرفه:  و  آلرژی  سرماخوردگی،  با  مقابله   -1
ترکیب آب پیاز و عسل به سرعت سرماخوردگی 
و سرفه را بهبود می بخشد 2- کمک به دستگاه 
گوارش: دستگاه گوارش را تقویت و ترشح مواد 
گوارشی را افزایش می دهد 3- کمک به خواب: 
درمان بیخوابی و دیگر ناهنجاری های مربوطه 

4- درمان دیابت: انسولین بدن را افزایش و با 
کنترل قند در خون می تواند به درمان دیابت 
کمک کند 5- حفاظت در مقابل خونریزی و 
جلوی  و  ردگیری  را  آزاد  رادیکالهای  سرطان: 
خونریزی را میگیرد و مانع سرطان در بدن می 
شود 6- محافظت از پوست: بهترین راه برطرف 
مالیدن  پوست صورت،  سیاه  لکه های  کننده 

ترکیبی از آب پیاز و زردچوبه بر روی آنهاست.

دالیل خون دماغ ناگهانی
و قطع آن 

1- فشار خون باال 2- سرماخوردگی و آلرژی 
3- مصرف داروهای ضدانعقاد 4- هوای خشک 
خونریزی  قطع  زیاد.  سرمای  و  گرما  از  ناشی 
بینی: هنگام بروز این مشکل بنشینید و سرتان را 
کمی به جلو خم کنید. سپس سوراخ های بینی 

را 5 دقیقه به آرامی فشار دهید تا خونریزی بند 
بیاید. بعد از این بینی را رها کنید. به احتمال زیاد 
خونریزی در این مدت بند می آید. در غیر این 
صورت الزم است که دوباره بینی تان را بگیرید 
و پنج دقیقه ی دیگر صبر کنید. اکثر خونریزی 
های بینی ناشی از خشکی هوا یا خراشیدگی و 
ضربه است. اگر در طی یک هفته بیش از یک 
بار خون دماغ می شوید،با پزشک مشورت کنید.

افراد کینه ای بخوانند!

مرگ سارق نگون بخت در شهرستان سربیشه 
 

فرمانده انتظامي شهرستان سربیشه از مرگ سارق کابل هاي 
برق خبر داد. به گزارش پایگاه خبري پلیس، سرهنگ علیرضا 
فوالدي در تشریح این خبر گفت: با اعالم مرکز فوریت هاي 
پلیسي 110 مبني بر برق گرفتگي و سقوط فردي از تیر چراغ 
برق در کنار جاده یکي از روستاهاي این شهرستان، سریعا 
مأموران انتظامي و گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند. 
وي افزود: با رسیدن اکیپ گشت و بررسي لوازم همراه فرد 
مشخص شد که وي سارق سیم برق بوده و قصد سرقت سیم 
هاي چند تیر چراغ برق را در آن حوالي داشته که در اثر برق 
گرفتگي از تیر چراغ برق سقوط و جان خود را از دست داده 
است. تحقیقات براي تعیین علت دقیق مرگ سارق، ادامه دارد.

توقیف سواري پژو 405 با 201 کیلومتر 
سرعت در  شهرستان دیهوک 

 
یک دستگاه سواری پژو 405 که با سرعت غیر مجاز 201 
کیلومتر در حرکت بود توقیف شد. به گزارش پایگاه خبري 
پلیس، رئیس پلیس راه فرماندهي انتظامي استان گفت: تیم 
کنترل سرعت پلیس راه دیهوک هنگام کنترل خودروهاي 
عبوري در محور دیهوک - فردوس، یک دستگاه سواري پژو 
405 که باسرعت 201 کیلومتر در حال حرکت بود را متوقف 
کردند. سرهنگ حسین رضایي افزود: به علت ارتکاب تخلفات 
حادثه ساز و انجام حرکات نمایشي، راننده متخلف مبلغ دو 
میلیون ریال جریمه و 10 نمره منفي در سوابق گواهینامه وي 
ثبت شد که پس از اعمال قانون، خودرو روانه پارکینگ شد.

کشف یك میلیارد ریال احشام قاچاق 
در شهرستان فردوس 

 
فرمانده انتظامي شهرستان فردوس از کشف یک میلیارد و 
100 میلیون ریال احشام قاچاق در این شهرستان خبر داد.  به 
گزارش پایگاه خبري پلیس، سرهنگ اسماعیل واعظي گفت: 
روز گذشته مأموران انتظامي شهرستان فردوس هنگام کنترل 
محورهاي عبوري به دو دستگاه کامیون بنز که از  شهرستان 
فردوس عازم بجستان بودند مشکوک شدند و خودروها را به 
الین بازرسي هدایت کردند. سرهنگ واعظی افزود: مأموران 
در بازرسي از خودروها تعداد 266 رأس گوسفند که فاقد مجوز 
از دامپزشکي بود کشف و کارشناسان ارزش ریالي این محموله 

قاچاق را یک میلیارد و 100میلیون ریال برآورد کردند.

تانکر حمل آب 
خودروی پراید را له کرد

 
حاشیه  در  واقع  سنتو  جاده  در  گذشته  روز  ظهر  ایرنا- 
یک  و  آب  تانکر  خودروی  یک  مشهد،  شهر  جنوبی 
سرعت  به  نامعلومی  علت  به  پراید  سواری  دستگاه 
آتش  سازمان  مدیرعامل  کردند.  برخورد  یکدیگر  با 
راننده  آسای  معجزه  نجات  به  اشاره  با  مشهد  نشانی 
برخورد،  این  اثر  بر  داد:  ادامه  سانحه  این  از  پراید 
نیز  آب  حمل  تانکر  و  ورق  به  تبدیل  پراید  خودروی 
راننده  گفت:  جعفری  حسن  دوم  آتشپاد  شد.  واژگون 
تالش  با  بود  شده  محبوس  خودرو  داخل  که  پراید 
اورژانس شد. بیرون منتقل و تحویل  به  نشانان  آتش 

3 مصدوم  در پی بی توجهی راننده خودروی تیبا به جلو و واژگونی در کیلومتر 5 فردوس - بشرویه

آهن آالت سپاهان
تیرآهن - میلگرد - ورق- ناودانی - نبشی و...

تیرچه  کرومیت  و کمپوزیت 
برش ورق از 3 میل تا 30 میل به طول 6 متر 

 تخفیف ویژه

معصومیه - بلوار شهدای عبادی - مقابل آتش نشانی 
همراه: 09153617589-09155614084  تلفن: 32206311-32206090

همراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

اجرای انواع سیستم های آبیاری

 قطــــره ای
 انتقال خط آب با کمترین هزینه و بهترین کارایی 

مشاوره و بازدید رایگان 09151611884 - محمد جانی 

  3 2236030  - 09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  

یران
یمه ا

ت و ب
ضمان

سال 
 10

      بنگاه قالب بتن 

تـوکــل
خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

   32313600  -  09151615069 جلیلی

کافی نـت آرزو
تکمیل اظهارنامه مالیاتی مشاغل ، شرکت ها و امالک

در پایان مهلت ثبت اظهارنامه به قید قرعه

 به 20 نفر از مراجعین جوایزی اهدا می شود. 

آدرس: ابتدای بلوار جوادیه   32318231

ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331

ایـزوگام رهبـردار 
فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(

     32317903 - 09153638047
بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان 

کارگران و چهارراه دولت 

تعمیر لوازم خانگی در منزل
لباسشویی - کولر

جاروبرقی - پنکه - آبمیوه گیری و...

نبش انقالب 6- شهریاری    09151643778

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

با تعداد محدود ،کالس ژیمناستیک، تکواندو،خالقیت، 
زبان، نقاشی و کاردستی، چرتکه، روباتیک

ثبت نام کالس های تابستانی مهد کودک مهر مریم آغاز شد 

 3۲۴33۱۱۰ - ۰۹۱۲53۹53۰۴  
تصحیح آدرس: توحید- میرزا کوچک خان غربی- جنب مسجد 

توحید- مهد کودک مهر مریم
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بانک ها از متقاضیان تسهیالت اشتغال ضامن کارمند طلب نکنند

 
فارس - فرماندار فردوس گفت: بانک های عامل از متقاضیان تسهیالت اشتغال، ضامن کارمند طلب نکنند. محمدرضا رجبی مقدم، اظهار کرد: امروز موضوع اشتغال از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار است و هر کسی بتواند حتی برای یک یا دو نفر اشتغال ایجاد کند پاداشی باالتر از نماز شب دریافت کرده است. فرماندار فردوس تصریح کرد: از ابتدای سال جاری بازدید ها و 
دوشنبه * 10 خرداد 1395 * شماره 3517جلسات کاری با صاحبان واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شهرستان انجام شده و تاکنون مشکالت هفت واحد تولیدی بررسی و برای پیگیری بیشتر به مرکز استان ارسال شده است. 7

حضور هنرمندان استان   در  
بیست و ششمین نمایشگاه ملی
 و  بین المللی صنایع دستی 

 
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  دستی  صنایع  معاون 
حضور  از  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
ششمین  و  بیست  در  دستی  صنایع  هنرمند   10
نمایشگاه ملی صنایع دستی خبر داد. به گزارش 
فرهنگی، صنایع  میراث  اداره کل  عمومی  روابط 
دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی، عباس 
زاده  معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی 
استان بیان کرد: 10 هنرمند با پوشش هشت غرفه 
حوله  های  رشته  در  کل  اداره  این  هنرمندان  از 
لعاب،  چوبی،  های  نمد،نگاره  بافی،  بافی، حصیر 
تعاونی های صنایع  اتحادیه  و  رودوزیهای سنتی 

دستی استان در این نمایشگاه فعالیت می کنند.

بیش از ۱۵۰ مترمربع فرش  برای 
صحن حضرت زهرا)س( بافته شد

عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  رئیس   - تسنیم 
خراسان جنوبی با بیان اینکه در سال گذشته هزار 
یک  ارزش  به  دستباف  فرش  مربع  متر   ۹۳۵ و 
میلیارد تومان در استان بافته شد گفت: از ابتدای 
سال تاکنون 1۵۵ متر مربع به ارزش ۷00 میلیون 
ریال برای بازسازی عتبات عالیات بافته شده است. 
موسی جوینده اظهار کرد: این تعداد فرش توسط 
به  برای کمک  استان  بافنده در 20 کارگاه   ۵00
صحن حضرت زهرا در نجف اشرف بافته شد. وی 
افزود: 1۳ هزار بافنده در خراسان جنوبی در 2۳0 

کارگاه قالی بافی مشغول به فعالیت هستند.

مدیر فرهنگی دانشگاه بیرجند دبیر
 شورای مدیران فرهنگی و اجتماعی 

دانشگاه های منطقه 9 کشور شد

فرهنگی  امور  مدیر  محمدی  ابراهیم  دکتر 
مدیران  شورای  دبیر  عنوان  به  بیرجند  دانشگاه 
فرهنگی و مدیران اجتماعی دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی منطقه ۹ کشور انتخاب شد. نتیجه 
و  معاونان  گردهمایی  در  شده  انجام  انتخابات 
مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مراکز 
دانشگاه  در   ۹۵ فروردین   ۳1 که  عالی  آموزش 
بیرجند برگزار شد موجب استقرار دبیرخانه منطقه 

۹ در این دانشگاه گردید.

اختصاص 43میلیارد ریال
 تسهیالت  به عشایر  

مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی از اختصاص 
با  الحسنه  قرض  تسهیالت  ریال  میلیارد   4۳
داد.  خبر  استان  عشایر  به  ساله   ۵ بازپرداخت 
برای  تسهیالت  این  گفت:  قوسی  غالمرضا 
با  خشکسالی  بحران  از  خسارت دیده  عشایر 
افزایش درآمد خانوارهای  افزایش تولید و  هدف 

عشایری استان اختصاص یافته است.

درآمد خالص 3۰۰ میلیون تومانی
 با پرورش شتر مرغ

 ۳00 ساالنه  آفرین طبسی،  کار   - سیما  و  صدا 
میلیون تومان درآمد خالص با پرورش شتر مرغ 
با   ۹2 سال  از  زاده  تقی  علی  کند.  می  کسب 
سرمایه 18 میلیارد ریال پرورش شتر مرغ را آغاز 
که تا کنون برای 8 نفر نیز اشتغال ایجاد کرده 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  رئیس  است. 
طبس گفت: ۳0 تن گوشت، ۵ تن روغن، یک 
و نیم تن پر، هزار و 200 متر مربع پوست، 4۵0 
عدد تخم خوراکی و 2 هزار و ۵00 قطعه جوجه 
یک روزه شتر مرغ از تولیدات پارسال آقای تقی 
زاده در واحد پرورش شترمرغش با ظرفیت هزار 

قطعه پرواری و ۵0 قطعه مولد است.

برگشت بیش ازیک میلیارد ریال
 از تخلف اصناف به مشتریان 

تخلفات  از  ریال  میلیون   1۹۵ و  میلیارد  یک 
خراسان  مشتریان  به  امسال  آغاز  از  اصناف 
نظارت و  اداره  رئیس  داده شد.  برگشت  جنوبی 
بازرسی صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 
پرونده   146 تشکیل  درقالب  مبلغ  این  گفت: 
تخلف به ارزش ۵ میلیارد و ۹00 میلیون ریال 
واحدهای  افزود:  تهوری  است.  شده  پرداخت 
صنفی خواروبار، پوشاک و میوه و تربار بیشترین 

پرونده های تخلف را داشته اند.  

ارتقا دستگاه های  غربالگری 
شنوایی نوزادان و شیرخوران  

بهزیستی  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
برنامه  جدید  افزار  نرم  آموزشی  کارگاه  استان 
برگزار  شیرخوران  و  نوزادان  شنوایی  غربالگری 
برنامه  مسؤل  کارشناس  کرد  شهرزاد  شد. 
پیشگیری  توسعه  معاونت  شنوایی  غربالگری 
ارتقاء  را  کارگاه  برگزاری  از  هدف  بهزیستی 
و  نوزادان  شنوایی  غربالگری  های  دستگاه 
شیرخوران از طریق نصب مودم های شنوایی و 
همچنین آموزش غربالگران شنوایی عنوان کرد.

بازدید مدیران وزارت کشور 
از مرکز جامع اورژانس اجتماعی  

امور  و  اجتماعی  سرمایه  سالمت،  اداره  رئیس 
مرکز  از  کشور  وزارت  زندگی  سبک  فرهنگی، 
جامع اورژانس اجتماعی بهزیستی خراسان جنوبی 
بازدید کرد. کوچکیان در این بازدید بر ضرورت و 
اهمیت مراکز اورژانس اجتماعی در کنترل و کاهش 
بایست در  تاکیدکرد و گفت:   اجتماعی  آسیبهای 
اسرع وقت ستاد فرهنگی و اجتماعی مدیریت و 
در  فوریت  قید  با  اجتماعی  آسیبهای  ساماندهی 
و  توصیف  بندی،  اولویت  احصاء،  جهت  استانها 
با شرایط  متناسب  اجتماعی  آسیبهای  یابی  علت 

بومی استان تشکیل گردد.

جشنواره خیران مدرسه ساز 
خراسان جنوبی برگزار می شود

مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
مدرسه ساز  خیران  گفت: جشنواره  خراسان جنوبی 
مدرسه ساز  خیران  جامعه  رئیس  حضور  با  استان 
کشور برگزار می شود. محمدرضا بیکی با اشاره به 
اهداف برگزاری این جشنواره، تصریح کرد: توسعه 
فرهنگ مشارکت مردمی در بین آحاد جامعه برای 
کمک به امر مدرسه سازی و تجلیل از خیرانی که 
کمک  مدرسه سازی  امر  در  گذشته  سال های  در 

کرده اند از جمله این اهداف است.

9۰۰ مسجد غبار روبی می شوند

مساجد  امور  به  رسیدگی  مرکز  مدیر   - شبستان 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در دهه تکریم و 
غبار روبي حدود ۹00 مسجد در سطح استان غبار 
روبي مي شود، گفت: این حرکت خودجوش، مردمی 
انجام  استان  روستاهای  و  شهرها  در  همگانی  و 
می شود. حجت االسالم احمد مالیی اظهار کرد: 
غبار روبی و پاکیزه کردن مساجد در استقبال از ماه 
مهمانی خدا قدمتی به سابقه وجود مسجد دارد که به 
صورت مردمی در ماه شعبان انجام می گرفته است.

بیش از ۲۸ میلیون سهم در تاالر
 بورس استان معامله شد

 
مدیر تاالر بورس منطقه ای خراسان جنوبی گفت: 
در اردیبهشت امسال 28 میلیون و 4۵6 هزار و ۳0 
سهم به ارزش ۷8 میلیارد ریال در تاالر بورس  داد 
و ستد شد. سعید هریوندی اظهار داشت: مجموع 
معامالت تاالر بورس استان از ابتدای سال تا پایان 
اردیبهشت به 140 میلیارد ریال رسید که ۵۳ درصد 
آن مربوط به خرید سهام و 4۷ درصد آن مربوط به 

فروش سهام بوده است.

خراسان جنوبی با کمبود سالن
 ورزشی کارگری مواجه است

 
در  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
کمبود  با  کارگری  ورزش های  جنوبی  خراسان 
اشاره  با  سنجری  محمد  هستند.  مواجه  سالن 
به اینکه در سطح استان در بیرجند برای جامعه 
وجود  استخر  یک  و  ورزشی  سالن   2 کارگری 
نیز  استان  شهرستان   11 در  کرد:  اظهار  دارد، 
زیرساخت ها وجود ندارد و۳ سالن در حال آماده 
سازی است یک سالن در نهبندان با 6۵ درصد 
 40 با  سربیشه  در  سالن  یک  فیزیکی،  پیشرفت 
کار  که  قاین  در  سالن  یک  و  پیشرفت  درصد 

ساخت آن تازه آغاز شده است.
 

تولید ماهانه ۱3 هزار
 دست لباس  در فردوس 

صدا و سیما،- ماهانه 1۳ هزار دست لباس در تنها 
کارخانه پوشاک در فردوس تولید می شود.  مدیر 
کارخانه نساجی فردوس با اشاره به اشتغال 240 
نفر در این کارخانه افزود: این کارگران با تمام توان 
در ۳ شیفت کار می کنند که مردم می توانند با 
زمینه  کارخانه،  این  تولیدی  های  پوشاک  خرید 

رونق بیشتر آن را فراهم کنند.

نشست تخصصی خبرنگاران گردشگری 
تهران با مدیرکل حفاظت محیط زیست 

 تعدادی از خبرنگاران حوزه گردشگری رسانه های
با بهتر  و  بیشتر  هرچه  آشنایی  برای   تهران  

ظرفیت های گردشگری در حوزه های مختلف به 
 خراسان جنوبی سفر کردند. یکی از برنامه های

با  نشست  استان،  در  خبرنگاران  این  حضور 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، آشنایی با 
تنوع زیستی و حیات وحش  و بازدید از گنجینه 
تنوع زیستی  بود که با حضور ابراهیمی مسئول 
نمایندگی وزارت امور خارجه در محل اداره کل 

حفاظت محیط زیست برگزار شد.

 ۱۵ پروژه در طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی اجرا می شود

خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
آب  منابع  حفاظت  منظور  به  گفت:  جنوبی 
طرحی تحت عنوان طرح احیا و تعادل بخشی 
منابع آب تصویب شده که شامل 1۵ پروژه 

است.
به گزارش تسنیم، حسین امامی اظهار کرد: 
به  آب  عالی  شورای  جلسه  پانزدهمین  پیرو 
منظور حفاظت منابع آب طرحی تحت عنوان 
احیا و تعادل بخشی منابع آب تصویب  طرح 

شده که شامل 1۵ پروژه است.
پروژه   11 اجرای  طرح  این  در  افزود:  وی 
نیرو،  وزارت  عهده  بر  مذکور  پروژه های  از 
شرکت مدیریت منابع آب ایران گذاشته شده 
 1۳۹۳ شهریورماه  از  راستا  این  در  و  است 
نحوه  خصوص  در  جدی  ریزی های  برنامه 
انجام کار و چگونگی کم و کیف آنها و ساختار 
تشکیالتی برای انجام کار توسط وزارت نیرو 
و شرکت مدیریت منابع آب ایران تعیین شد.

خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
فاصله  این  در  همچنین  کرد:  بیان  جنوبی 
کارگروه  چند  و  جلسه  چند  تشکیل  ضمن 
حفاظت  معاونین  سطح  در  اختصاصی 
در  بخشی  تعادل  پروژه  مدیران  و  استان ها 
انجام  نیاز سنجی ها و کم و کیف  استان ها، 
کار و مورد بررسی قرا گرفته و همچنان در 
حال انجام  و جمع بندی نهایی است.امامی 
با اشاره به پروژه های پانزده گانه طرح احیا و 

تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی تصریح کرد: 
حفر و تجهیز چاه های پیزومتری در دشت ها، 
نصب تجهیزات اندازه گیری بر روی منابع آب 
و پیزومترها و چاه های اکتشافی و تهیه بیالن 
مطالعاتی  محدوده های  اطالعاتی  بانک  و 

کشور به صورت بر خط از پروژه های این طرح 
است.وی خاطرنشان کرد: همچنین پهنه بندی 
و بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین 
سازمان  )توسط  مطالعاتی  محدوده های  در 

زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور(، ایجاد 
و استقرار بازار محلی آب، ایجاد تشکل های 
آب بران و انجام حمایت های مالی و فنی از 
آنها ) توسط وزارت جهاد کشاورزی( از دیگر 
پروژه های طرح احیاء و تعادل بخشی منابع 

آب  شرکت  مدیرعامل  است.  زیرزمینی  آب 
دیگر  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  منطقه ای 
پروژه ها یاد آور شد: به روز کردن سند ملی آب 
در محدوده های مطالعاتی )توسط وزارت جهاد 

کشاورزی(، خرید چاه های کم بازده کشاورزی 
زیرزمینی،  آب  منابع  بخشی  تعادل  برای 
ساماندهی شرکت های حفار و نصب دستگاه 
جی. پی. اس بر روی دستگاه های حفاری از 

پروژه های این طرح است.

نصب  و  تهیه  داشت:  اظهار  امامی 
برق،  و  آب  هوشمند  و  حجمی  کنتورهای 
و  پایش  سامانه  ایجاد  و  رسانی  اطالع 
کنترل برداشت از چاه ها و کنترل نظارت و 

مسلوب المنفعه کردن چاه های فاقد پروانه 
پساب  جایگزینی  عمومی،  مصالح  به  مضر 
با چاه های کشاورزی در دشت های ممنوعه 
و  گشت  گروه های  استقرار  و  تقویت  و 
پروژه های  اجرای  و  مطالعه  و  بازرسی 
طرح  این  پروژه های  دیگر  از  آبخیزداری 
صورت  اقدامات  به  اشاره  با  است.وی 
طی  ای  منطقه  آب  شرکت  توسط  گرفته 
طرح  کردن  اجرایی  برای  گذشته  ماهه   ۳
 ۹4 سال  از  آب  منابع  تعادل بخشی  و  احیا 
مطالعاتی  محدوده های  اولویت بندی  افزود: 
بخشی  تعادل  و  احیا  طرح  اجرای  نظر  از 
راهبردی  کمیته  تشکیل  زیرزمینی،  منابع 
آب  منابع  امور  مدیران  نام  ثبت  طرح، 
شهرستان ها در کارگروه های تخصصی این 
طرح و برگزاری جلسات درون سازمانی به 
اقدامات  از  طرح  تشریح  و  تبیین  منظور 

انجام شده است.
خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
مالکین  به  اطالع رسانی  گفت:  جنوبی 
چاه های غیرمجاز برای عدم اقدام به کشت 
جلسات  در  جاری، شرکت  زراعی  فصل  در 
طرح،  تبیین  و  کشاورزی  آب  کارگروه 
معرفی  و  سازمانی  ساختار  ابالغ  و  تشکیل 
و  11گانه  پروژه های  مسئوالن  ابالغ  و 
برگزاری جلسات مشترک با جهاد کشاورزی 

از دیگر اقدامات انجام شده بوده است.

دشمن به دنبال بر هم زدن اقتدار داخلی ایران است
گفت:  پاسداران  سپاه  فرمانده  مشاورعالی 
دشمن با استفاده از برنامه های مختلف به 
دنبال بر هم زدن اقتدار داخلی ایران است. 
به گزارش مهر، محمد حسین صفارهرندی 
این  بیان  با  استان  روحانیون  جمع  در 
سه  و  دو  برجام  مفاد  کرد:  اظهار  مطلب، 
اوج  پروازکنندگان  بال  پر  و  این است که 
دشمن  اینکه  بیان  با  وی  بکشند.  پایین  را 
افزود:  است،  ایران  دادن  فریب  دنبال  به 
اگر  گوید  می  که  است  منظور  همین  به 
به  هستید،  ایران  از  تحریم  رفع  خواستار 

برجام دو و سه تن بدهید. 
صفارهرندی در توضیح برجام دو، اظهار کرد: 
در این برجام دشمن خواستار سلب موشک 
است.   شده  ایران  از  هوایی  تاسیسات  و  ها 
ایران  نیز   برجام سه  در  اینکه  بیان  با  وی 
در قبال رفتار ها و اقدامات دشمن حق دفاع 
از خود را ندارد، افزود: بنابراین باید همه به 
دنبال فرمایشات رهبری پیرامون جهاد کبیر 
پاسداران  سپاه  فرمانده  عالی  مشاور  باشیم. 
جهاد  خود  فرمایشات  در  رهبری  داد:  ادامه 
در  فرمودند  و  دانسته  ما  تکالیف  از  را  کبیر 

برابر تحقیر شدن نیز جهاد کنید.
اخیر  های  سال  در  اینکه  بیان  با  وی 

است،  شده  پرداخته  کبیر  جهاد  به  کمتر 
نفس  با  مجاهده  اکبر  جهاد  کرد:  اظهار 
های  خواهی  زیاده  برابر  در  ایستادگی  و 

توطئه  به  اشاره  با  هرندی  است.   دشمن 
های دشمن  بیان کرد: آمریکا توان مقابله 
با ایران را نداشته، بنابراین از طریق نفوذ و 

تخریب اذهان عمومی به دنبال ایجاد جنگ 
نرم است. وی با بیان اینکه دشمن به دنبال 
بر هم زدن اقتدار داخلی ایران است، افزود: 

و  اسالمی  حکومت  اصل  با  نظام  دشمنان 
دنبال  به  و  داشته  مشکل  نیز  فقیه  والیت 

تخریب آن ها است.

پایانه  افتتاح  از  جنوبی  خراسان  نقل  و  حمل  مدیرکل 
مرزی ماهیرود در 10 خردادماه جاری خبر داد و گفت: 
این پایانه با حضور والی والیت فراه افغانستان و هیأت 
همراه و معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و 

نقل جاده ای افتتاح می شود.
اعم  مرزی  پایانه های  کرد:  اظهار  نصری  ابراهیم 
کاال  جایی  به  جا  بستر  هوایی  و  دریایی  زمینی،  از 
بیان  با  می رود.وی  شمار  به  کشورها  میان  مسافر  و 
پی  در  جاده ای  نقل  و  حمل   و  راهداری  سازمان  اینکه 
برای هم سویی  اقتصادی  برنامه های کالن  جهت گیری 
موقعیت های  از  بیشتر  چه  هر  بهره گیری  و  برنامه ها  با 
ساماندهی  و  ایجاد  کاال،  ترانزیت  برای  ایران  استثنایی 
توجه  مورد  را  زمینی کشور  مبادی  در  پایانه های مرزی 
ترانزیت  اقتصادی  اثرات  کرد:  تصریح  است،  داده  قرار 
کاال، افزایش درآمد ارزی و ریالی، افزایش اشتغال، منافع 
حاصل از صادرات انواع کاال، گسترش روابط سیاسی و 
از گردشگری و منافع حاصل  دیپلماتیک، منافع حاصل 

از توریسم درمانی از مهم ترین مزایای عمده پایانه مرزی 
و  حمل  مدیرکل  است.  کشور  و  استان  برای  ماهیرود 
مشخصات  به  جنوبی  خراسان  مرزی  پایانه های  و  نقل 
در  پایانه  این  افزود:  و  کرد  اشاره  ماهیرود  مرزی  پایانه 
شهرستان سربیشه و در مرز مشترک ایران و افغانستان 
کیلومتری   200 سربیشه،  کیلومتری   1۳۵ فاصله  در  و 
و  افغانستان  فراه  والیت  کیلومتری   120 استان،  مرکز 
واقع  چابهار  بندر  کیلومتری   200 و  یک هزار  فاصله  در 
اقتصادی ترین  و  ایمن ترین  به عنوان مهم ترین،  و  شده 
مسیر ترانزیتی محور شرق از آب های گرم خلیج فارس 
به والیت های فراه، قندهار و کابل است. نصری یادآور 
و  جنوبی  خراسان  استراتژیک  موقعیت  به  توجه  با  شد: 
قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی محور شرق، وجود منطقه 
و  بیرجند  بین المللی  فرودگاه  بیرجند،  اقتصادی  ویژه 
جنوبی  استان های  به  سریع  دسترسی  دیگر  سوی  از 
افغانستان و همچنین عزم و اراده جدی دو کشور برای 
توسعه روابط حمل و نقل جاده ای، ساخت پایانه مرزی 

ماهیرود در دستور کار سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای قرار گرفت. وی ادامه داد: با بهره برداری از پایانه 
از بنادر چابهار و  مرزی ماهیرود طول مسیر حمل کاال 
کاهش  کابل  و  قندهار  فراه،  والیت های  به  بندرعباس 
پیموده  مسیر  طول  آن  بر  عالوه  و  می یابد  چشمگیری 

شده در داخل خاک افغانستان نیز کاهش می یابد.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مرزی خراسان جنوبی 
به  زمینی  در  ماهیرود  مرزی  پایانه  اینکه  به  اشاره  با 
کرد:  اضافه  است،  شده  احداث  هکتار   10 مساحت 
ساختمان  پارکینگ،  مسافری،  و  تجاری  سالن های 
فنی  مشخصات  جمله  از  آتش نشانی  ایستگاه  گمرک، 
هکتار   10 توسعه  طرح  در  همچنین  و  است  پایانه  این 
دیگر برای احداث پارک لجستیک و تاسیسات خدماتی 

به سایت فعلی اضافه می شود. 
نصری به اقدامات انجام شده فناوری اطالعات در پایانه 
مرزی ماهیرود اشاره کرد و گفت: راه اندازی اتاق سرور 
اجرای  ماهیرود،  مرزی  پایانه  مسافری  و  تجاری  سالن 

کامل،  متعلقات  همراه  به  نوری  فیبر  متر  یک هزار 
راه اندازی و انتقال بستر شبکه نهاد ریاست جمهوری و 
گمرک پایانه مرزی بر روی فیبر پایانه مرزی ماهیرود، 
مرزی  پایانه  در  بانک  استقرار  مکان  تا  فیبر  انتقال 
این  در  وب  تحت  مرز  از  تردد  سیستم  نصب  ماهیرود، 
پایانه  در   IP-PHONE راه اندازی  و  نصب  و  پایانه 
مجموع  در  داد:  ادامه  وی  است.  اقدامات  این  جمله  از 
اعتباری بالغ بر 21۹ میلیارد ریال از محل منابع سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای برای احداث پایانه مرزی 

ماهیرود خراسان جنوبی هزینه شده است. 
خراسان  مرزی  پایانه های  و  نقل  و  حمل  مدیرکل 
جنوبی از افتتاح پایانه مرزی ماهیرود در 10 خردادماه 
با حضور  پایانه  این  جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: 
معاون  همراه،  هیأت  و  افغانستان  فراه  والیت  والی 
وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، 
استاندار  و  مرکز  در  سازمانی  مدیران  از  تعدادی 

افتتاح می شود. جنوبی  خراسان 

۱0خرداد  پایانه ماهیرود با حضور مقامات ایرانی وافغانستانی افتتاح می شود

شروع تحول اقتصادی از پایانه ای در نقطه صفرمرزی  
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حضرت علی علیه السالم :
هم اكنون عمل كنید، كه زبان ها باز و رهاست، و بدن ها سالم و اندام ها نرم 
و انعطاف پذير، و زمینه دگرگونی گسترده، و مجال، گسترده و وسیع است.

نهج البالغه، ص 311

علی الریجانی ، رئیس موقت مجلس دهم 

رئیس  عنوان  به  را  الریجانی  علی  نمایندگان 
موقت مجلس دهم انتخاب کردند. علی الریجانی 
با  173 رای به عنوان رئیس موقت مجلس دهم 
انتخاب شد. محمدرضا عارف دیگر نامزد ریاست 
مجلس نیز  103  رای را به خود اختصاص داد. 
نایب  عنوان  به  رای   154 با  پزشکیان  مسعود 
رئیس اول و محمد دهقانی با 136 رای به عنوان 
و  انتخاب شدند. علی مطهری  دوم  رئیس  نایب 
حاج بابایی دیگر نامزدهای نواب رئیس به ترتیب 

132 رای و 122 رای به خود اختصاص دادند.

الریجانی در کنار اصالح طلبان بود 

هیئت  انتخابات  روند  تحلیل  با  حاجی  مرتضی 
که  شد  سبب  آنچه  گفت:  دهم  مجلس  رئیسه 
نمایندگان از هر دو فراکسیون به الریجانی رای 
دهند، این بود که او در مقابل اصالح طلبان نبود 
بلکه در کنار آنها بود و در طول سالیان گذشته 
در اداره مجلس مشی اعتدالی را در پیش داشت. 
در  امید  لیست  حمایت  مورد  الریجانی  البته 

انتخابات از حوزه انتخابیه قم هم بود.

ـ  هیچ اصولگرایان  از اصالح طلبان  برد  دو 

با  اسالمی  مؤتلفه  حزب  مرکزی  شورای  عضو 
تأکید بر اینکه اصالح طلبان »دو - هیچ« باختند،  
گفت: این اقدام آقای عارف برای مشخص کردن 
وزن جریان اصالح طلب تا اندازه ای توانست توهم 

پیروزی اصالح طلبان را از بین ببرد.

مصطفی کواکبیان : عکسش را با ما گرفتند 
زنبیل شان را جای دیگری گذاشتند 

در  تهران  مردم  منتخب  کواکبیان،  مصطفی 
مجلس با بیان این که نظرش نسبت به ترکیب 
که  این  گفت:  است،  مثبت  رئیسه  هیئت  فعلی 
گفته شود ما ادعا می کردیم که 160 رای داریم 
اما در عمل انجام نشد واقعیت این است که 40 
یادگاری  ما عکس  با  که  از دوستانی  نفر   50 -
دیگری  را جای  زنبیل شان  و  رفتند  می گرفتند، 

 گذاشتند و این حالت، حالت خوبی نیست.

عارف حرف عقالی اصالحات را گوش نداد!

تصریح  ششم  مجلس  در  اصالح طلبان  نماینده 
فکرمان  خوش  دوستان  از  جمعی  همراه  کرد: 
و  الریجانی  تا  کردیم  تالش  نبوی  بهزاد  مثل 
عارف به رقابت با هم نپردازند اما عارف حاضر 
تاکید  وی  بپذیرد.  را  قوم  عقالی  حرف  نشد 
گذاشت  عرصه ای  به  پا  عارف  هرحال  به  کرد: 
که اخبار ناخوشی برای جبهه  اصالحات در پی 

کویر همت آباد زیرکوه- عکاس ابوالفضل هوشمندیعکس روز خواهد داشت.

انتقاد پدافند غیرعامل از احمدی نژاد  

گفت:  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
فناوری های نوین صرفا تهدید محور نیستند، بلکه 
می توان با نگاهی هوشمندانه، آن ها را فرصت محور 
نیز ارزیابی کرد. وی با تاکید بر این که سامانه هایی 
که در زیرساخت های حیاتی و حساس کشور مورد 
استفاده قرار می گیرد باید به شدت ارزیابی و کنترل 
شود، اظهار کرد: پیش از تحریم هایی که در دولت 
قبلی رخ داد، ما به مسئوالن دولت وقت گوشزد 
کردیم که دشمن درصدد انجام اقدامات تحریمی 
در حوزه نفت و گاز است اما کسی به این موضوع 
توجهی نکرد. وقتی به دولتمردان سابق گفتیم که 
در حوزه نفت در حال تحریم هستیم به ما پاسخ 
دادند که دنیا نمی تواند خود را از نفت ما بی نصیب 

کند اما دیدیم که تحریم ها انجام شد.

پلیس فتا: حمالت هکری اخیر به ایران، 
کار عربستان بود نه داعش

حمله  خرداد   4 کرد:  اعالم  فتا  پلیس  رئیس 
عربستان  در  هکری  هدایت  با  کشور   3 سایبری 
را رصد کردیم که هدف آن مرکز آمار ایران بود. 
وی  افزود: عنوان این هکر دااف بوده که برخی 
که  بودند  کرده  عنوان  داعش  را  آن  شبکه ها  از 
ارتباطی با داعش ندارد این هکر دارای سابقه هک 
بوده و فرد از طریق پلیس فتا شناسایی شده است.

احمدی نژاد اصولگراها را قبول ندارد

احمدی  آقای  ساختار   : گفت  باهنر  رضا  محمد 
و  بارها  خودش  بعدها  اما  بود  اصولگرایی  نژاد 
بارها گفت که من این اصولگراها را قبول ندارم 
حتی مثال می زد و اسم حزب می برد. اما اینکه 
اصولگرایان کاندیدایی غیر از احمدی نژاد ندارند 

تصور ذهنی بعضی از رسانه هاست.

عارف دیگر برای ریاست نامزد نخواهد شد

به  نتایج  به  توجه  با  گفت:  وکیلی  علی  محمد 
دست آمده، آقای عارف دیگر برای انتخاب هیئت 
تهران  نماینده  شد.  نخواهد  نامزد  دائم  رئیسه 
احتماال  رئیسه  هیئت  انتخابات  در  کرد:  تصریح 
علی مطهری جای دهقان و بنده جای امیرآبادی 
در  بیشتری  طلبان  اصالح  و  گرفت  خواهیم  را 

هیئت رئیسه حضور خواهند داشت.

ژنرال سلیمانی به میدان آمده است

آمریکایی  کماوندوهای  نوشت:  تایمز  نیویورک 
به  ورود  برای  تالش  در  سوریه  مقدم  در خطوط 
پایتخت داعش در رقه هستند، اما در عراق داستان 
ایران مشاوران  و  است  در جریان  متفاوتی  کامال 
ارشد خود از جمله ژنرال قاسم سلیمانی را به میدان 

فرستاده تا در این نبرد به آن ها کمک کند.

رقابت در پارلمان را مایه کمال مجلس می دانیم
 

علی الریجانی ، رئیس موقت مجلس دهم با اشاره به 
اینکه در کشور ما صحنه واقعی از مردم ساالری دینی 
وجود دارد، گفت: مجلس یکی از نقاط اوج مردم ساالری 
دینی در نظام ما است. تبلور این مردم ساالری دینی در 
مجلس، همین رقابت هایی است که همیشه بوده است و 
آن را مایه کمال مجلس می دانیم. اینکه افرادی خودشان را در معرض کار بیشتر 

قرار بدهند یک نقطه مثبت در کار پارلمان است.

شجونی: یک مشت آدمی که معلوم نیست از کجا آمده اند، نماینده شده اند 
 

شجونی، عضو جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به این پرسش که چرا باید اصولگرایان مملکت را اداره کنند، گفت: اصالح طلبان در مجلس ششم 
خودشان را نشان و از حاکمیت خارج شدند. آنها تحصن و به شورای نگهبان فحاشی کردند. عده ای از این افراد در لندن اتاق فکر درست کردند.   
شجونی ادامه افزود: اصالح طلبان مسلمانند، ولی بی رگ هستند. تنها اصولگرایان خدا و پیغمبر )ص( را می شناسند. کدام اصالح طلب کارهای 
انقالبی انجام داده است؟ یک مشت آدمی که مشخص نیست از کجا آمده اند، نماینده مجلس شده اند. خدا لعنت کند کسی که این ها را نماینده 

مجلس کرد و باعث شد افرادی مثل حدادعادل و توکلی رای نیاورند. وی افزود: افرادی که در مجلس خبرگان هستند یا کارکشته نیستند، یا انقالبی نیستند یا صفر کیلومتر هستند.

 انتخابات هیئت رئیسه صرفا سیاسی نبود
 

نتیجه  اسالمی،  شورای  مجلس  موقت  رئیس  نائب 
انتخابات هیئت رئیسه را صرفا سیاسی ندانست و گفت: 
در  مهمی  نقش  در مجلس  سیاسی  های  جریان  البته 
حضور  کرد:  اظهار  پزشکیان  مسعود  داشتند.  انتخابات 
از  یکی  عنوان  به  مجلس  راس  در  الریجانی  آقای 
کاندیداهای لیست امید که در عین حال به نوعی از جریان مقابل لیست امید 

پشتیبانی هایی هم کرد معادالت را غیر قابل پیش بینی کرد.

میان  تفاوت  بر  تأکید  با  امام  یادگار 
جامعه،  شدن«  »امنیتی  و  »امنیت« 
و  پسندیده  امری  جامعه  امنیت  گفت:   
حتی واجب است اما امنیتی شدن فضای 
ندارد.  امنیت  با  مالزمه ای  هیچ  جامعه 
سید  االسالم  حجت  ایسنا،  گزارش  به 
حسن خمینی در دیدار وزیر اطالعات و 
مدیران حراست دستگاه ها در حرم  امام 
)ره( با اشاره به این روایت که »دو نعمت 
اظهار  امنیت اند«،  و  سالمتی  مجهول 
کرد: »امنیت« همان سالمتی در مقیاس 
عمومی است و »صحت« شرایطی است 
که برای فرد وجود دارد؛ همانگونه که اگر 
های  خوشی  تمام  باشد  دردمند  انسان 
نیز  امنیت  است،  فایده  بی  او  برای  دنیا 
برای   جامعه همین نقش را در استفاده 
بیان  با  وی  دارد.  الهی  مواهب  سایر  از 
باشد  نداشته  امنیت  اینکه جامعه ای که 

اقتصاد، فرهنگ و سیاست سالمی بر آن 
حکمفرما نیست، تأکید کرد: جز در سایه 

روابط امن جامعه در هیچ حوزه ای تعالی 
پیدا نمی کند؛ علم پیشرفت پیدا نمی کند، 
هنری  هیچ  و  یابد  نمی  توسعه  فرهنگ 

زاییده نمی شود. یادگار امام با بیان اینکه 
اهمیت امنیت در حوزه ای چون اقتصاد 

بنا به همین  مشهودتر است، یادآور شد: 
جهات در طول تاریخ بسیاری اندیشمندان 
امنیت  تأمین  را  تنها وظیفه حکومت ها 

دانسته اند   وی امنیت موجود در کشور را  
نعمتی بی بدیل خواند وگفت: واقعا بعضا 
کند  می  زندگی  آب  در  که  ماهی  مانند 
و نمی داند از چه نعمتی برخوردار است 
انسان سالم هم نمی داند چه نعمتی در 
اختیار دارد  . سید حسن خمینی با اشاره به 
ناامنی ها در منطقه و جهان اسالم، گفت: 
تأمین  را  امنیت  این  که  کسانی  زحمات 
می کنند جای تقدیر دارد. وی  سپس به 
تفاوت میان امنیت و امنیتی شدن جامعه 
پرداخت و اظهار کرد: یک تعریف فلسفی 
از حد  به فراتر  اگر  می گوید »هرچیزی 
خویش برود به ضد خود تبدیل می شود«؛ 
همانگونه که اگر سرما بیش از حد باشد 
انسان را می سوزاند یا آب حیات  دست 
انسان  خفگی  موجب  تواند  می  بخش 
نباشد  خود  اندازه  به  اگر  هرچیزی  شود، 

ممکن است به ضد خویش تبدیل شود.

امنیتی شدن جامعه هیچ مالزمه ای با امنیت ندارد

آگهــی استخــدام

 ، اجتماعی   ، اقتصادی  نشریه  یک 
در  کار  برای  ذیل  افراد  از  سیاسی 
به  دعوت  مطبوعاتی  موسسه  یک 
محترم  متقاضیان  آورد.  می  عمل 
ذکر  با  را  خود  درخواست  توانند  می 
، توانمندی ها ،   عنوان شغلی مورد نظر 
های  آموزش  یا  قبلی  کار   سابقه 
گذرانده شده مرتبط به انضمام مشخصات 
آدرس  به  خود  تماس  تلفن  و  فردی 
ایمیل                    @birnews1395ارسال نمایند. 
پس از بررسی با ایشان تماس گرفته  می 
سابقه  دارای  افراد  است  بدیهی  شود. 
 کار مرتبط و آموزش دیده در رشته های

اولویت  در  شغلی  عنوان  با   مرتبط 
بکار گیری خواهند بود . 

۱ . خبرنگار و گزارشگر ) آشنا به اصول 
خبرنویسی و انگیزه الزم برای انجام این 

کار - آشنایی با کامپیوتر و اینترنت (
۲ . صفحه بند ) آشنا به نرم افزارهای 

طراحی و ترجیحا آشنا با ایندیزاین (
اینترنت  به  تسلط   ( گرد  وب   .  ۳
 ،  ... و  خبری  های  سایت  با  آشنا   و 
 ) مجازی  فضای  به  آشنا  و   پویایی 

gmail.com

مناقصه های عمومی یک مرحله ای  شماره  956- 95  و 957- 95
  شماره: 67/159     تاریخ: 95/3/5

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد: 
اجرای پروژه های ذیل را به پیمانکاران دارای صالحیت از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.     

شماره ردیف

مناقصه

نام

 شهرستان

مبلغ برآوردنام پروژه

 )ریال(

نوع تضمین

 و مبلغ )ریال(

رشته و حداقل مدت 

رتبه پیمانکاری

تاریخ و محل 
بازگشایی

تأمین آبسربیشه195-956
  روستای 
چنشت

6 ماه4/445/064/724222/300/000

آب پایه 5

 1 3 9 5 /3 /2 6

سالن  محل  در 

جلسات شرکت تأمین آب نهبندان295-957
مجتمع 
چاهداشی

6 ماه2/592/455/724130/000/000

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از 1395/03/6 تا پایان وقت اداری 1395/03/11
http://iets.mporg.ir و یا  وب سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس www.ABFAR-KJ.ir محل دریافت اسناد مناقصه: سایت شرکت به آدرس

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: تا پایان وقت اداری مورخ 1395/03/24 می باشد. 
این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات 
پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی و یا وب سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات مراجعه  و یا  با شماره 32214752-8 

-056 اداره امور حقوقی و قراردادها تماس حاصل فرمایید.
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

         نیکوکاران  ارجمند     شماره ثبت: ۲۳۱0  تاریخ تاسیس: ۱۳89

سازمان مردم نهاد خیریه آبشار عاطفه ها 
با بدرقه  دعای شما مردم شریف توانسته است 

در راستای گسترش احسان و نیکوکاری از مستمندان، 
ایتام ، دانش آموزان مستعد ، بیماران و... 

قدم های مثبتی بردارد.
اینک با نزدیکی ماه مبارک رمضان همچنان منتظر کمک های 

نقدی و غیر نقدی و خداپسندانه شما خیرین می باشد.

آدرس: خیابان حکیم نزاری ، باالتر از مسجد حائری  

طبقه فوقانی صندوق انصار المهدی )عج(

شماره حساب بانک ملی: 0106760157007

شماره کارت بانک مهر ایران: 6063731011719102

واگذاری  سرقفلی  پوشاک مجلسی زنانه 
با چند سال سابقه کار واقع در خیابان معلم با موقعیت عالی 

 تمامی تجهیزات رایگان )دوربین مدار بسته ، مانکن  ، دکور و ...(    
 یا معاوضه با خودرو            09۱5۲46۲060

حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ حسین مسعودی 

درگذشت ابوی بزرگوارتان را حضور جناب عالی و خاندان مسعودی تسلیت عرض می نماییم.

خانواده اوحدی

اطالعیه
هدایت تربیتی و تحصیلی مطلوب در مدارس غیر دولتی هدایت

شهروندان گرامی:
مدارس مجتمع آموزشی غیر دولتی هدایت با پشتوانه ۲6 سال سابقه آموزشی 
و پرورشی مطلوب و چشمگیر و داشتن معلمینی مجرب و دلسوز، امکانات مناسب 
رفاهی، کارگاهی، آزمایشگاهی و کالس های هوشمند و سرویس ایاب و ذهاب 
های  )دوره  دبستان  دبستانی،  پیش  مقاطع  در   95-96 تحصیلی  سال  برای 
جداگانه اول و دوم( و دبیرستان )دوره اول( در ساختمان های مجزا ثبت نام می 
نماید. برای کسب اطالعات بیشتر شخصاً مراجعه یا تلفنی تماس حاصل فرمایید.

شرکت فرهنگی هدایت    

تاریخ: 95/3/10
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