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سرمقاله

 عاشورا معلم خوبی است ؛
اگر  دانش آموز خوبی باشیم!

*حجازیان

 من فصلی از تاریخ را سراغ دارم که وقتی دیگر 
یک  مثل  درست  بردارید  قدم  از  قدم  نتوانستید 
میکند. سطر سطرش مثل  راهنما عمل  دفترچه 
 مرهم های مادر بزرگ ها تسکین هر دردی ست.
تا   ، ست  نقلی  ماضی  بارز  مصداق  که  فصلی 
اید ؟ داللت میکند  از ان شنیده  به حال چیزی 
برکاری که در گذشته انجام شده اما نتایج ان در 
پدری  که  روز  میشود.آن  ظاهر  بعد  های  زمان 
برد  باال  را روی دستانش  ماهه اش  طفل شش 
و قبل از تمام شدن حرفهایش کسی با صدایی 
را  پسر  ؟!  منتظر چه هستی   «  : زد  فریاد  کریه 
بزن پدر خودش می افتد « قرار بود با قطره قطره 
روی  ماهه  شش  شاهزاده  گلوی  از  که  خونی 
آشفته  این  در  امروز  بگیریم  یاد  میریخت  ابرها 
بازار بی گناه کشی ها مدیون پدرهایی نشویم که 
کودکانشان را بی صدا به اغوش خاک  می سپارند 
تا مبادا مادر سر برسد و روحش هزار پاره شود با 
دیدن جسِم اربًا اربای کودکش ...روزی که مردی 
را  از خواسته اش  اما قطره ای  زانو زد  لب فرات 
ننوشید چون کمی آن طرف تر  . . .  ادامه در صفحه 2
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 گروهی مخل آرامش ورزش 
استان هستند 

صفحه 7

برگزاری دومین سوگواره ملی 
میراث عاشورا 

کاری- روز گذشته از پوستر و فراخوان »دومین سوگواره ملی میراث 
عاشورا در قاب عکس« در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
 گردشگری استان رونمایی شد و همچنین دبیرخانه....  ) مشروح خبر در صفحه 7( 
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 و تفریط به دور باشد
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 حماسه عاشورایی کارکنان کویرتایر

سرتیپ دوم پاسدار علی قاسمی
فرماندهی محترم سپاه انصار الرضا )علیه السالم(  خراسان جنوبی

اعطای درجه سرداری از سوی 
فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه ای )مدظله العالی(

را خدمت جناب عالی که نشان از والیتمداری، لیاقت و شایستگی شما می باشد صمیمانه 
تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

سید محمدرضا علیزاده 
 دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

28 سپتامبر )6 مهرماه( روز جهانی مبارزه با هاری 

هاری یک بیماری کشنده ولی قابل پیشگیری است 
و همه در معرض ابتال به آن قرار داریم 

اولین اقدام بعد از حیوان گزیدگی، شستشوی فوری محل جراحت با آب 
و صابون به مدت 15 الی 20 دقیقه و مراجعه فوری به نزدیک ترین مرکز 

بهداشتی و درمانی می باشد.

روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

مرحومه حاجیه عصمت خزاعی 
) بازنشسته فرهنگی و همسر حاج سید یاسین رضوی( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/7/6 از ساعت 15:10 
الی 16:10 در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( منعقد 
 می باشد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب امتنان است.

خانواده های : رضوی ، خزاعی و سایر بستگان

با عرض تسلیت ایام سوگواری حضرت  ابا عبدا... الحسین )ع( 
و یاران باوفایش، به مناسبت  اولین سالگرد درگذشت زنده یاد 

حاج محمد محمدنژاد
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/7/6 از ساعت 14/30 

الی 15/30 در محل هیئت محترم حسینی )خیابان انقالب(
 برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های: محمد نژاد ، دلیر و سایر بستگان

ما چه گوییم که از سوگ تو بَر ما چه گذشت؟
غرق در ماتم و اندوه و فغانیم همه

عاشوراي حسیني امسال مصادف شده است با 
چهلمین روز درگذشت عزیز نازنین مان 

مرحوم حاج محمد جانباز
مراسم یادمان و گرامیداشت خاطره آن مهربان سفرکرده

امروز پنجشنبه ششم مهر 1396  از  ساعت 14 الی 15
مسجد آیت ا... آیتي بیرجند

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت فرزند عزیز و برادری مهربان

شادروان کربالیی حسین افتخاری
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/7/6 از ساعت 3 الی 4 

بعدازظهر در محل مسجد حضرت ابوالفضل )ع( 
واقع در خیابان پاسداران برگزار می گردد.

خانواده های: افتخاری ، کریم آبادی ، غریبی ، عبداللهی 

با عرض تسلیت ایام سوگواری حضرت  ابا عبدا... الحسین )ع( 
و یاران باوفایش، به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

مرحومه حاجیه شهربانو عابدین پور
)همسر مرحوم حاج محمد ابراهیم رندیان(

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/7/6 از ساعت 3 الی 4 
بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... آیتی   منعقد می باشد

تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب امتنان است.
خانواده های:  رندیان ، عابدین پور و سایر بستگان

پنجمین سالگرد
 درگذشت همسر و پدر عزیزمان

سرهنگ محمدعلی زمانی
را گرامی می داریم.

یاد عزیزش در ذهن مان و عطر مهربانی اش
 در تمام وجودمان خواهد ماند

حاج محسن خامسان 
عاشق نام حسین )ع( بود و از فدا کردن جان

 و جهانش دریغ نداشت. در ایام شور حسینی در
 اولین سالگرد آرام گرفتن روحش نزد پروردگار 

امروز پنجشنبه  96/7/6 ساعت 4 بعدازظهر
 بر سر مزارش می نشینیم و به یاد می آوریم تکیه 
بر نام خدا و خدمت به مردم را که نجوای همیشگی 

او بر گوش ما بود.
مکان : مزار شهدای 1

خانواده خامسان

پیام تبریک مهندس میرزائی مدیر عامل سازمان آتش نشانی
 به مناسبت هفته ایمنی و روز آتش نشان

هرکس نفسی را حیات بخشد ، مانند آن است که بشریت را حیات بخشیده است. 
)سوره مائده آیه 32(

درود بر تمام آتش نشانان جان برکف ، شما که بر قلب آتش می زنید تا جان های سوخته را آرام بخشید 
و چشمان گریان و هراسان از شعله های آتش را به ساحل امن نجات رسانید. ضمن تسلیت ایام سوگواری 

حضرت اباعبدا... الحسین)ع( و تبریک هفته دفاع مقدس هفتم مهر ماه را به فعاالن حوزه ایمنی 
و آتش نشانان دلیر تبریک می گویم، امیدوارم کانون گرم خانواده آتش نشانان و شهروندان عزیز
 از هر گزندی محفوظ باشد و از خداوند بهشت برین را برای شهدای آتش نشان علی الخصوص 

شهدای حادثه پالسکو خواستارم.   ان شاءا... شرمنده شهدا نباشیم

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

کربالئیه بی بی سکینه خورشیدی 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/7/6 از ساعت 3 الی 4 

بعدازظهر در محل مسجد امام حسین )ع(  منعقد می گردد 
 حضور شما سروران گرامی موجب امتنان است.

خانواده های: نصرآبادی، خورشیدی، شفیعی و سایر بستگان

کسی که طعم محبت چشیده، می داند
مصیبتی به جهان همچو مرگ مـادر نیست

ضمن تقدیر از سروران گرامی  به اطالع می رساند: به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادر عزیزمان

 مرحومـه نرگس مهنیا  )همسر مرحوم حاج محمد سرمدی(

مراسم یادبودی امروز پنجشنبه 96/7/6 از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر در محل سالن مصلی 
منعقد می باشد، حضورتان گرمابخش محفل و موجب امتنان است.

خانواده های: سرمدی ، مهنیا وسایر بستگان

استاد محترم و ارجمند جناب آقاي دکتر قائمي
ارتقای علمي جناب عالي را به مقام شامخ استادي

 صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیقات روزافزون و سالمتي تان را از درگاه ایزد منان خواستارم.

امین ا... گلرو

شروع خزان یادآور دومین خزان زندگی عزیزمان 

حاج محمد عرفــی 
)بازنشسته آموزش و پرورش( 

به همین مناسبت پنجشنبه 96/7/6 ساعت 16:30 در کنار 
مزارش )بهشت متقین بلوک 4 قطعه 2( گرد هم می آییم 

و با ذکر فاتحه ای خاطرات زیبایش را ارج می نهیم. 
خانواده مرحومروحش شاد  
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پرداخت حق بیمه کارفرمایان تامین اجتماعی به صورت برخط

علی معیری مدیرکل دفتر راهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی می توانند به صورت برخط )آنالین( نسبت به 
پرداخت حق بیمه کارکنان خود از تمامی درگاه های الکترونیکی بانک رفاه کارگران اعم از موبایل بانک، اینترنت بانک، تبلت بانک، دستگاه های خودپرداز، تلفنبانک و کیوسک 
بانکی اقدام نمایند. واریز لحظه ای وجوه پرداختی کارفرمایان به حسابهای سازمان تامین اجتماعی بدون محدودیت سقف مبلغ، از جمله مزایای این خدمت به شمار می رود.

سرمقاله

 عاشورا معلم خوبی است ؛
اگر  دانش آموز خوبی باشیم!

*حجازیان

نماند. خالی  ای  سفره   )1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

شده ِی  بریده  سِر  مادری  که  روز  آن 
رساترین  با  و  فرستاد  پس  را  وهبش 
که  چیزی  ما   «: زد  فریاد  ممکن  ایمان 
نمیگیریم.« پس  میدهیم  خدا  راه   در 
برای  و  قدرشناسی  پاِس  به  امروز  بود  قرار 
سری  بی  هرشهید  مادِر  ایمان  از  مملو  دِل 
بریده  بدانیم و درک کنیم که بی شک سری 
بدِن  که  روزی  بماند.و  یادمان  چیزی  تا  شد 
برگزیده ی الهی عرصه تاخت و تاز اسب ها 
ازادگی بگیرد.قرار  افکار ما بوی  شد قرار بود 
روی  سِر  حرمت  به  و  دلمان  و  جان  با  بود 
هیچ  بدون  عقیده مان  برای  الشهدا  سید  نیزِه 
دلبستگی ای جهاد کنیم و هر جا حقی زیر پا 
گذاشته شد و رهبری آتش به اختیار را فرمان 
داد بگوییم : سمعنًا و طاعتا.و وقتی دختر علی 
)ع( در توصیف این قرمِز خونین ، این کربالِی 
» جمیال  اال  رایت  :»ما  زد  فریاد   آشوب 
و شد شهید ترین شهیِد کربال قرار بود بمیریم 
 برای دلش ...قرار بود به عقیده ای راسخ برسیم ،

عقیده ای که حکم می کند اگر توانایی اسلحه 
دست گرفتن و جنگ تن به تن در خط مقدم را 
 نداریم در هر جایگاهی هستیم با هر وسیله ای
بجنگیم  باشد  عقیده مان  خالق  میتواند  که 
جبهه.قرار  پشِت  فرسنگ ها  در  شده  حتی 
 بود نشویم آن گروهی که در زمان علی )ع(
هایی  ضربه  شاید  و  شدند  ساکت  شد  هرچه 
یهودیان  شمشیر  که  اسالم  پیکره ِی  بر  زدند 
که  شهیدی  بود  نزد.قرار  منافقین  افکاِر  و 
که  نکند  فرقی  برایمان  رسید  مرزها  از 
یا  میجنگید  خودمان  کشور  مرزهای  در 
های مرز  برای  هم  باز  اما  دورتر   جایی 
و  شمر  نشویم  بود  قرار   ، خودمان   کشور 
جگر  به  خون  را  خانواده ش  و  سعد  بن  عمر 
و  بایستیم  بود  قرار  تحیقرهایمان  با  نکنیم 
 .... افتخار کنیم و بگوییم ما رایت اال جمیال 
قرار بود هرجا گیر افتادیم تاریخ را ورق بزنیم 
و   ) ع   ( حسین  قیاِم  تا  نینوا  به  برگردیم  و 
داشت   که  متعالی ای  اهداف  تمام  با  یارانش 
آنقدر  اوضاع مان  اما  شود  یاداوردی  مکررا 
 وخیم شد که هرسال عاشوا می آید و میرود ،
اربعین می آید و میرود بی آنکه یکبار از خودمان 
بپرسیم چرا حسین ) ع ( ... )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

با  میتوانست  وقتی  نکرد  بیعت   ) سرمقاله  )ادامه 

در  مصلحتی  سکوِت  یک  و  کالمی  بیعت  یک 
به  اسالم  جای  به  یزید  که  فسادی  تمام  برابر 
خورد همگان میداد جاِن دخترک سه ساله اش 
را حفظ کند.جواب این سوال را که پیدا کردیم 
و  چیست  فصل  این  پایان  بفهمیم  توانیم  می 
قرار  عاشورا  که  موعودی  از  بگوییم  میتوانیم 
بیاموزد.می  شجاعت  درس  را  یارش   ۳1۳ بود 
نقلی  ماضی  این  که  ای  نتیجه  بفهمیم  توانیم 
شد.عاشورا  صرف  تمام  تفضیل  به  خاطرش  به 
درس  برای  میتوانستیم  اگر  ست  خوبی  معلِم 
 ... باشیم  خوبی  اموز  دانش  عظیمش  های 
...کاش  نمیکردیم  منافعمان  فداِی  را  دین  اگر 
دستمان  )ع(  حسین  تا  شویم  زهیر  هم  ما 
دهد.  نشانمان  را  درست  راه  و  بگیرد  را 

ساماندهی نذورات مردمی 
و توزیع آن در ماه محرم 

صدقات  انفاقات،  کل  مدیر  رستگار،  ابوالقاسم 
اینکه  به  اشاره  با  امداد  کمیته  اجرایی  امور  و 
محرم  ماه  در  امداد  کمیته  طرح های  از  یکی 
گفت:  است  حسینی  احسان  طرح  اجرای 
ظرفیت  از  بهره مندی  با  ساله  هر  امداد  کمیته 
نسبت  مذهبی  هیات های  و  تکایا  مساجد، 
آن  توزیع  و  مردمی  نذورات  ساماندهی  به 
می کند. اقدام  جامعه  واقعی  نیازمندان  میان 

نذورات  ساماندهی  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
می شود،  انجام  نیکوکاری  مراکز  محوریت  با 
)ع(  الشهدا  سید  عزاداران  نذورات  هدایت  گفت: 
نیازمندان  و  مددجویان  سوی  به  محرم  ماه  در 
وظایف  از  یکی  برخوردار  کم  مناطق  در  ساکن 
است. امداد  کمیته  مردمی  مشارکت های  حوزه 

پرداخت ۳۰ هزارمیلیارد تسهیالت رونق 
تولید وتثبیت اشتغال تا پایان سال جاری

عصراعتبار-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تا 
پایان سال جاری ۳۰هزار میلیارد تومان تسهیالت 
رونق تولید، تثبیت اشتغال موجود و اشتغال زایی 
اظهار  ربیعی  علی  شد.  خواهد  پرداخت  کشور  در 
تومان  میلیارد  هزار  که 17  دولت  داشت: سیاست 
و  کوچک  صنعتی  واحدهای  به  گذشته  سال  در 
متوسط تزریق کرد، ابتدا تثبیت اشتغال موجود بود 
و به دنبال آن تولید اشتغال جدید را دنبال کردیم.

افزایش تعداد مواکب بانوان در ایام اربعین 
حسینی در نجف و کربال 

 مسئول کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین حسینی از افزایش 
تعداد مواکب بانوان در ایام اربعین حسینی در نجف و کربال خبر داد و 
گفت: در این رابطه ایران و عراق با هم همکاری مشترک دارند.حجت االسالم 
والمسلمین حمید احمدی با اشاره به فعالیت خانم الله افتخاری به عنوان 
معاون بانوان کمیته فرهنگی ادامه داد: هیئت اندیشه  ورز به کمک وی و با 
حضور اساتید خانم دانشگاهها و مبلغان حوزه با محوریت موضوعات بانوان 
راه اندازی شده است که برنامه های آنان در دو شهر نجف و کربال اجرایی 
می شود.به گفته حجت االسالم احمدی، ستاد اربعین در این باره با عراق 
همکاری مشترک داشته  است؛ این طرح به تصویب عتبه حسینی و ستاد 

فرهنگی و ستاد اربعین در عراق نیز رسیده است.

 اعالم جرم دادستان تهران علیه مدیر تلگرام، پاول دورف را به 
ترس انداخته و از روز گذشته تاکنون سه پیام مستقل در ارتباط 
با ایران منتشر کرده است.به گزارش خبرنگار فناوری اطالعات 
و ارتباطات باشگاه خبرنگاران پویا؛ روز گذشته خبری به نقل از 
جعفری دولت آبادی؛ دادستان تهران منتشر شد که عنوان کرد: 
»علیه مدیریت تلگرام اعالم جرم شده و این پرونده به ناحیه 

امور بین الملل دادسرای تهران ارجاع شده است.«
دادستان تهران افزود: اینکه شبکه تلگرام خود را تابع قوانین 
غربی  می داند، مانع از رسیدگی به این اعالم جرم نخواهد بود؛ 
به موجب این اعالم جرم، شبکه تلگرام عالوه بر ارائه خدمات 

به گروه های تروریستی از جمله گروه داعش، به بستر مناسب 
برای فعالیت سایر گروه های مجرمانه سازمان یافته تبدیل 
شده و ارتکاب جرایم هرزه نگاری کودکان، قاچاق انسان و مواد 

مخدر را ترویج و تسهیل کرده است.
به گزارش تسنیم، انتشار این خبر که صراحتا پاول دورف؛ 
مدیر عامل تلگرام را خطاب قرار داده بود باعث شد که وی 
سریعا دست به انتشار دو توییت با اختالف زمانی کمی بزند.

وی در نخستین توییت نوشت:»از شنیدن این موضوع حیرت 
زده شدم. ما به شکل مستمر در حال مسدود کردن محتوای 
تروریستی و مستهجن در ایران هستیم. فکر می کنم دالیل 

اصلی چیزهای دیگری هستند.«توییت بعدی وی نیز بعد از 
مدت کوتاهی از انتشار پیام اول به شرح زیر است:»دوباره با 
تیم مدیران چک کردم: آنها روزانه بیش از 1۰۰۰ کانال، بات 
و چت مرتبط با محتوای تروریستی و مستهجن را در ایران 

مسدود می کنند.«
اما ظاهرا صراحت بیان جعفری دولت آبادی به اندازه ای بود که 
پاول دورف به انتشار دو پیام فوق بسنده نکرد و امروز نیز در 
کانال تلگرامی خود نوشت:»امروز، ایران به لیست کشورهایی 
اضافه شد که دیگر نمی توانم به آنجا سفر کنم زیرا دادستان 

تهران علیه من اعالم جرم کرده است.

 مدیر تلگرام از اعالم جرم دادستان تهران ترسید/ پاول دورف: به ایران نمی آیم! 

آمادگی بانک ها برای ارائه خدمات به زائران 
اربعین/ افزایش سقف برداشت از خودپردازها

میزان- دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به توانمندی بی  نظیر شبکه بانکی 
کشور در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک در سطح منطقه، از آمادگی 
کامل بانک   های کشور برای خدمت  رسانی به زائران اربعین حسینی در 
سال جاری خبر داد. معاون فناوری   های نوین بانک مرکزی نیز در این 
نشست با بیان اینکه زیرساخت   ها و امکانات فنی الزم برای ارائه خدمات 
بانکداری الکترونیک در مناطق مرزی وجود دارد، از افزایش سقف برداشت 
نقدی از دستگاه های خودپرداز تا مبلغ ۵ میلیون ریال در استان  های 
کرمانشاه، ایالم و خوزستان که تردد زائران اربعین در آن ها انجام می شود 
خبر داد. انجام عملیات منظم پول رسانی، خدمات مالی و پرداخت در 

استان  های مذکور انجام شده است.

امکان پرداخت حق بیمه کارفرمایان
 تامین اجتماعی به صورت برخط 

عصر اعتبار- مدیرکل دفتر راهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی 
از  برخط  به صورت  این سازمان  بیمه کارفرمایان  پرداخت حق  گفت: 
تمامی درگاه های الکترونیکی بانک رفاه کارگران امکان پذیر شد. مهندس 
علی معیری اظهار کرد: کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی می توانند به 
صورت برخط )آنالین( نسبت به پرداخت حق بیمه کارکنان خود از تمامی 
درگاه های الکترونیکی بانک رفاه کارگران اعم از موبایل بانک، اینترنت 
بانک، تبلت بانک، دستگاه های خودپرداز، تلفنبانک و کیوسک بانکی 
اقدام کنند.وی تصریح کرد: واریز لحظه ای وجوه پرداختی کارفرمایان به 
حسابهای سازمان تامین اجتماعی بدون محدودیت سقف مبلغ، از جمله 

مزایای این خدمت به شمار می رود.

 معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری 
کارمزدهای  با  تولیدی  تسهیالت  نوع  سه  پرداخت  از 
داد.به  خبر  روستایی  مناطق  در  درصدی  هشت  حداکثر 
 : افزود  ابوالفضل رضوی  گزارش خبرگزاری تسنیم، سید 
میلیارد  نیم  و  یک  اسالمی  شورای  مجلس  تصویب  با 
صندوق  از  تومان  میلیارد  پانصد  و  هزار   ۵ معادل  دالر 
توسعه  برای  ارزان  تسهیالت  پرداخت  برای  ملی  توسعه 
روستایی اختصاص یافته است.وی ادامه داد : بانک های 

های  صندوق  و  بانک  پست  تعاون،  کشاورزی،توسعه 
این  عاملیت  برای  کشاورزی  توسعه  و  امید  کارآفرین 
و  روستایی  توسعه  است.معاون  شده  گرفته  نظر  در  کار 
با  تسهیالت  پرداخت  به  اشاره  با  کشور  محروم  مناطق 
سقف  تا  درصدی  صفر  و  هشت، شش  کارمزد  نوع  سه 
مناطق  افزود:در  روستایی  مناطق  در  تومان  میلیارد  دو 
مرزی اگر چندین خانوار مشارکت داشته باشند نرخ کارمزد 
صفر درصد خواهد بود و تاکنون سه فقره در شهرستان 

خاش استان سیستان و بلوچستان و 2 فقره در شهرستان 
پایدار  اشتغال  برای  جنوبی  خراسان  استان  نهبندان 
و  زمین  است  قرار   ، گفته رضوی  است.به  پرداخت شده 
اشاره  با  لحاظ شود.وی  وثیقه  عنوان  به  نیز  محل طرح 
تولید کنندگان و   : استثنایی تصریح کرد  این شرایط  به 
در  تسهیالت  سود  درصدی   18 نرخ  جای  به  کارآفرینان 
این  از  روستاها  در  اشتغال  ایجاد  با  توانند  می   ، شهرها 
نرخ های پایین بهره ببرند و در توسعه روستاها نیز نقش 

کرد  امیدواری  اظهار  ابوالفضل رضوی  کنند.سید  آفرینی 
این تسهیالت نتایج مهمی همچون کاهش نرخ بیکاری 
افزایش مهاجرت  در روستاها و حاشیه نشینی شهرها و 

معکوس را بدنبال داشته باشد.
روستائیان  و  تولید  مرکز  روستاها   : کرد  خاطرنشان  وی 
رشد  به  خواهیم  می  اگر  و  هستند  بزرگ  تولیدکنندکان 
اقتصادی مورد نظر در برنامه ششم دست یابیم باید به 

توسعه روستاها توجه کرد.

پرداخت ۳ نوع وام تولید به روستائیان با سود حداکثر ۸ درصد 
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه2: نبش مدرس 61 
32323296  

09128664599- خرمشاهی

فراخوان ثبت نام کالس های آموزشی  قرآن و عترت مکتب نرجس)علیهاالسالم( بیرجند
رهبر معظم انقالب: همت را بر این مسئله بگمارید که تمام مردم بتوانند قرآن را یاد بگیرند.

عنوان کالس ها: مراحل مختلف  آموزش قرائت قرآن کریم و مفاهیم ، تفسیر، نهج البالغه ، اخالق در صحیفه 
سجادیه، معارف مهدویت ، شرح دعا ، احکام ، اصول دین در قرآن و کالس های هنری 

زمان ثبت نام:  25 شهریور  لغایت 13 مهر 96         همه روزه صبح ها از ساعت 8 الی 11
شروع کالس ها: 15مهر96        مکان: طالقانی 1 ، مکتب نرجس)علیهاالسالم(   تلفن تماس:32223831

مراسم سخنرانی و عزاداری حضرت ابا عبدا... الحسین )ع( 
طبق سنوات گذشته برگزار می گردد

سخنران : حضرت حجت االسالم  دکتر وحدانی نیا 
)استاد دانشگاه علوم قضایی تهران(

موضوع سخنرانی : ظلم ستیزی و حق گرایی در عاشورا
     با مداحی مداحان مسجد

زمان: هر شب بعد از نماز مغرب و عشا
فرهنگی  مجتمع  جرجانی،  متری  بیست   ، غفاری  خیابان  مکان: 

مذهبی مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص(

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام
از 96/6/19 الی 96/7/6 
قیمت بلیت نیم بها خواهد بود

سینمـا فردوسـی
                            نگــار                اکسیدان

16:1520:1518:1521:45شروع سانس

7 مهــر ماه 
روز آتش نشانی و ایمنی

 بر شما دالورمردان مبارک باد
با آرزوی سالمتی و موفقیت 

برای شما عزیزان.

امداد باطری سپهر - حقیقی پور



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه*6 مهر 1396* شماره 3895

  آغاز طرح احسان حسینی در خراسان جنوبی
 گروه خبر- طرح احسان حسینی به مناسبت ماه محرم در خراسان جنوبی آغاز شد. معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان نیز گفت در این طرح
 ۲۲ اداره کمیته امداد ، ۲۳ مرکز نیکوکاری و  تمام هیئت های مذهبی آماده دریافت نذورات و احسان مردم عزادار و توزیع بین مددجویان ونیازمندان هستند.رفیعی 

هدف از اجرای این طرح را ساماندهی نذورات مردمی با هدف رساندن نذورات به مستمندان واقعی جامعه و تقویت و تبیین فرهنگ احسان حسینی عنوان کرد.
سالم آوا از طرف سرباز معلمای ترخیص شده یکم 
تیر ماه ۱۳۹۶ پیام میدم که باگذشت بیش سه ماه 
ما رو  از ترخیصی و تسویه حساب!!هنوز معوقات 
پرداخت نکردن... البته این داستان در طول انجام 
بوده و جواب مسولین هم نیست و  خدمتون هم 
نداریم و از وزارتخانه باید پرداخت بشه...آیا حقوق 
خود مسولین هم پرداخت نمی شد بازهم جوابشون 

این بود...لطفا پیگیری
۹۱5...0۳5

با سالم خدمت عوامل روزنامه آوا.. ما یک گالیه 
 بزرگ از شرکت آب و فاضالب داریم، فاضالب کشی
با گذشت  بیرجند  مهر شهر  قسمت ۷5 هکتاری 
چندین ماه هنوز تمام نشده و اینکه پیمانکاری که 
 مسول اجرای این پروژه است بسیار کند پیش میرود
اختیار  در  میکانیکی  بیل  دستگاه  یک  فقط  و 
هم  مردم  و   ... بزرگ  مهرشهر  پروژه  برای  دارند 
خاکی  بخاطر  بخورند  خاک  و  گرد  یکسره   باید 
از  اهالی  بیشتر  اینکه  ضمن  ها   خیابان  بودن 
 خانواده محترم شهدا یا نیرو های مسلح هستند ،
چونکه شرکت آب و فاضالب در این زمینه بسیار 
کند کار می کنند یا کوتاهی بسیاری می کنند . نامه 
نگاری زیادی انجام شده به این شرکت اما فایده ای 
نداشته لطفا پیگیری کنید . این حق مردم آن منطقه 
نیست با گذشت چند سال یکسره با گرد و خاک 

دست و پنجه نرم کنند
۹۳۹...544
سالم لطفا شهرداری محترم شائبه فراوانی آب را با 
نصب المان جمع آوری قطرات آب که  تداعی المان 
گونه به داخل گاو صندوق باشه با المان موجود در 

بلوار صیاد شیرازی  تغییر دهد. 
۹۱5...4۹۱

سالم، در پاسخ به دوست عزیزی که خواسته بود 
به جای نصب سرعتگیر در آرین شهر، کمربندی 
احداث شود باید عرض کنم که راه و شهرسازی در 
صدد احداث کمربندی بود اما شهرداری آرین شهر 

مصرانه روی احداث میان گذر پافشاری دارد.
۹۱۷...۲۲0
برد  یک  برای  عنوان  هیچ  به  مسئوالن   ... وزیر 
کوچک هیجانزده نشوند و سریع تبریک به تیمهای 
باشگاهی و ملی ورزشی و علمی ندهند چون مثل 
ندارند گند  بقیه عاقبت درستی  و  پرسپولیس  تیم 
 میزنند و آبروی مسئوالن ر ادر جهان وآسیا می برند
تنها وقتیکه قهرمان آسیا و جهان وفقط مدال طال 

گرفتند تبریک بگویند.  
۹۱5...80۱
 شورای ترافیک  برای میدان سوم مدرس و میالن های
فلکه  در  )ع(  حسین  امام  مدارس  مجتمع  اطراف 
توحید چاره اندیشی کنند. ظهر زمان تعطیل شدن 
مدارس مجتمع ترافیک سنگین خودروها امنیت و 

سالمت دانش آموزان را تهدید می کند
۹۱5...۱00

بنده و 5 نفر چندماه قبل در یکی از بیمارستانهای 
بیرجند استخدام شدیم که االن ما 5 نفرآقا رو چون 
که  خانمی  کردن،ولی  اخراج  بوده  باال  مدرکمون 
پدرشون  چون  رو  بوده  لیسانس  فوق  مدرکشون 
کارمند .... وشوهرشون توی... بوده اخراج نکردن ما 
نمیگیم حقمون بوده کارکنیم اما حق ایشون هم 
نیست که 5 نفرنون آور زندگی اخراج بشیم ولی یک 

نفر با پارتی سرکار باشه.
۹۳۳...4۱۹

نیروی انتظامی چرا با توجه به مصوباتی که دارید 
با ایستگاه های دور میدان ها و  و قوانین موجود 
تا حدود ۷  بدون مجوز برخورد نمی کنید دیشب 
دقیقه ترافیک موندیم به خاطر عدم جانمایی مناسب 
ایستگاه صلواتی...همچنین اداره بهداشت چشمانتان 
را باز کنید باز هم لیوان های پالستیکی در حال 
نظرتان  به  داغ  کاکائو  و  چای  باشد  می  پخش 
زا سرطان  میشود  مچاله  که  ریزند  می  آن   در 

نیست آخر؟!
ارسالی به تلگرام آوا
روزنامه  و  از طریق رسانه ها  باید فرهنگ سازی 
تلویزیون در مجالس خانوادگی و هیئت ها با اتفاق 
و  جاگیر  و  بزرگ  های  طبل  نیاوردن  برای  قول 
همچنین بدون مجوز در سطح شهر در هیئت شود 
لطفا مسئولین مربوطه زیر سبیلی از موضوع را رد 
نکنند و نگویند همین ۱0 شب اول است تا کی باید 

که کار اشتباه صورت گیرد و بی توجه باشیم
ارسالی به تلگرام آوا
جوان خوب و پاک که از االن عزادار ساالر شهیدان 
با  شهروند  یک  عنوان  به  صحبتم  روی  هستی 
شماست شمایی که نوحه شاد داخل ماشین گوش 
میدی شمایی که پشت شیشه مغازه ات نوشتی نوحه 
آهنگی و شاد موجود است اخر فکر کن یک دقیقه 
پیش خودت واقه کربال را به یاد بیاورد باور و ایمان 
امام حسین )ع( و هدفش اثبات خیلی دیگر از مسائل 
به منو تو در این روزگار تهاجم فرهنگی و جنگ نرم 
ثانیه فکر کن به  ایشان درس به ما دادند  دارد و 
این موضوع شور گرفتن و تیشرت تنگ پوشیدن و 
شال سیاه انداختن و عینک آفتابی زدن و با یه حس 
قدرت نگاه به این و آن یکی حس دیده شدنت را 
پیشنهاد میدم یه طور دیگه و به نحو دیگری بروی 

و خود نمایی کنی...  
ارسالی به تلگرام آوا
منه  برای  ایام  این  در  نظافت شهر  رعایت  تجربه 
شهروند این است که واقعا در این چند روز رعایت 
خیلی موارد رو نمی کنیم میزان تولید زباله به قدری 
است که چهره شهر را کامال مخدوش می کند و اگر 
بعد از ترک هیئات و مراسمات وارد شود کامال متوجه 
بی نظمی در انجا شده در صورتی که ما بیرجندی ها 
در فرهنگ خیلی صحبت ها در کشور مطرح هستیم 
ارسالی به تلگرام آوا

خوب و بد ایستگاه های صلواتی شهر

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

بیرجند تمیز ترین شهر ایران را قدر بدانیم
نسرین کاری -  چند سالی است که ظروف 
یکبار مصرف پالستیکی به دلیل افزایش تولید، 
قیمت ارزان، حمل و نقل آسان و دسترسی سریع، 
این  مصرف  که  شده  سنتی  ظروف  جایگزین 
ظروف در روزهای خاص مانند ماه محرم و صفر 
 با توزیع غذاهای نذری افزایش می یابد. رها کردن
 ظروف پس از مصرف نذری اما  عالوه بر نا زیبا 
زیستی  محیط  مشکالت  شهر،  چهره  کردن 
زیادی به همراه دارد. آمارها نشان می دهد باال 
بودن سرانه مصرف ظروف پالستیکی در کشور 
باعث شده است ایران در شمار ۱0 کشور اول دنیا 
از لحاظ مصرف پالستیک قرار گیرد که استفاده 
از این ظروف در روزهای  محرم و صفر به اوج 

خود می رسد.
وقتی در شهر قدم می زنیم یا سوار بر خودرو در 
حال عبور از خیابان ها هستیم بر سطح خیابان یا 
توی جوی آب، چمن و هر جا که فکرش را کنید   
 زباله هایی را می بینیم که به دلیل بی توجهی 
در  این  و  شده  ریخته  زمین   روی  شهروندان 
حالی است که وجود سطل های زباله در معابر 
آید.  نمی  مردم  چشم  به  اصالً   انگار  گوناگون 
حدود یک ماه پیش »کالنتری« رئیس سازمان 
تمیز  را  بیرجند  کشور   زیست  محیط  حفاظت 
ترین شهر ایران معرفی کرد و چه زیباست که 
بنهیم و در طول سال و در  ارج  را  افتخار  این 
همه مراسم باز هم تمیز ترین شهر ایران باشیم.

محرم  ماه  اجتماعی  تربیت  ظرفیت 
بیشتر مورد توجه قرار گیرد

یک  فعال محیط زیست ماه محرم را ماه درس 
گرفتن و الگو سازی برای بهتر زندگی کردن در 
افزاید:  می  و  داند  می  اجتماعی  و  فردی  ابعاد 

مورد  بیشتر  باید  محرم  ماه  در  سازی  فرهنگ 
توجه علما دینی قرار گرفته و عزاداران به آن دقت 
بیشتر داشته باشند.وی ادامه می دهد: نکته مهم 
در عزاداری ها این است که حضور جمعی و صد 
البته رعایت نکات بهداشتی در هیئت ها بر اساس 
نظم و دقت عمل صورت گیرد.  این فعال محیط 
زیست در ادامه با انتقاد از  برخی از رفتارها در 
 هیئت های عزاداری  اظهار می کند: عزاداری ها 
تأثیرات روحی،  به بهترین شکل ممکن  زمانی 
معنوی بر پیکره فرد و جامعه می گذارد که باعث 
بهداشت  همچنین  و  زیست  محیط  به  آسیب 
افزاید:   می  حیدرزاده  نشود.  محیطی  و  فردی 
متاسفانه در برخی از هیئت ها  دیده می شود که 
لیوان های شربت یا ظرف غذای بعد از مصرف به 
داخل جوی آب یا خیابان پرتاب می  شود! این 
رفتار در خور یک عزادار شیعه حسینی نیست که 
خیابان ها را بواسطه این پذیرایی ها کثیف کنند 
زحمت  به  دم صبح  تا  را  کارگران شهرداری  و 
 اندازند.حیدرزاده به افزایش استفاده از ظروف یک 
اشاره    و عاشورا  تاسوعا  در عزاداری  بار مصرف 
می کند و می گوید: این ظروف به دلیل تجزیه 
بودن، سال های سال در محیط زیست  ناپذیر 
آثار  طبیعت،  کردن  آلوده  با  و  مانند  می  باقی 
 مخربی در محیط زندگی نسل حاضر و نسل های
  بعد بر جای می گذارند. وی گفت: در گذشته های 
نه چندان  نذورات در سینی های مسی، ظروف  
چینی و مالمین توزیع می شد که  هم از نظر 
محیط  سالمت  حفظ  نظر  از  هم  و  بهداشتی 
زیست بسیار مؤثر و مفید بود از این رو حاال هم 
باید فرهنگ استفاده از ظروف یک بار مصرف 
گیاهی در تکایا و منازل ترویج و تبیین شود. این 
کارشناس محیط زیست می گوید: ریختن زباله 

در سطح معابر فرهنگ و عادت غلطی است که 
از همان ابتدا تدبیری برای آن اندیشیده نشده، 
قانونی برای آن تصویب نشده و وجود سطل های 

زباله در شهر کار ساز نبوده است.

طبیعت  رفتگران  جمعیت  فرهنگسازی 
در هیئت های عزاداری

طبیعت    رفتگران  جمعیت  بیرجند   شهر   در 
طبیعت  دوستداران  از  تشکلی  جنوبی  خراسان 
هستند که  هر سال  در روزهای خاص  برنامه 
پاکسازی طبیعت را  برگزار می کنند و در سال 
کمپین  تشکیل  و  محرم  رسیدن  فرا  با  جدید 
نریختن ظروف یکبار مصرف و زباله به طبیعت 
و خیابان ها، این گروه کارهای پاکسازی خود را 
در آغاز خواهند کرد. مسئول جمعیت رفتگران 
کند:  می  اظهار  باره  همین  در  استان  طبیعت 
با فرا رسیدن محرم، کار فرهنگسازی جمعیت 
و  عزاداری  های  هیئت  در  استان  رفتگران 
از  مردم  تا  شود  می  انجام  مردم  برای  مساجد 
در  نذورات  و  یکبار مصرف  های  زباله  ریختن 
شهر و طبیعت خودداری کنندابوالفضل علیزاده 

با بیان اینکه  جمعیت رفتگران طبیعت خراسان 
جنوبی در روزهای محرم در عزاداری ها اقدام 
به پاکسازی زباله ها خواهد کرد می افزاید: این 
تشکل همزمان فرهنگ نریختن زباله بخصوص 

مردم  به  را  مصرف  یکبار  ظروف  های  زباله 
آموزش خواهد داد تا به مردم بدانند که با رعایت 
اصول بهداشتی و نریختن زباله، نخست به فکر 
سالمتی خود هستند و سالمتی سایرین و محیط 

زیست را نیز به خطر نمی اندازند.
ادامه می دهد: همه  این فعال زیست محیطی 
عاشورا  روزهای  در  رفتگران  جمعیت  ساله 
آن  در  که  را  مسیرهایی  حسینی  تاسوعای  و 
هیئت های عزاداری نذورات توزیع می کنند، را 

پاکسازی می کنند

رسانه،سخنرانان در تصحیح
فرهنگ محیط زیست در محرم

نقش بسزایی دارند
 عضو هیئت مذهبی در بیرجند هم بیان می کند:
زباله  های  کیسه  عزاداری  های  هیئت  در 

از  بعد  پسماندها  همچنین  و  شود  می  توزیع 
ادامه  عباسی  شد.  خواهد  جمع  هیئت  توقف 
می دهد: امسال هم قرار شده است از ظروف 
باید  و  شود  استفاده  کاغذی  مصرف  یکبار 
انجام  جدی  هم  مردم  بین  در  فرهنگسازی 
شود. وی به نقش رسانه ها و روسای هیئت ها و 
عالمان دینی در ایجاد فرهنگ درست برگزاری 
اعتقاد  به  گوید:  می  و  اشاره  عزاداری  مراسم 
نباید تنها به حادثه روز عاشورا و  من رسانه ها 
اخبار  این  کنار  در  بلکه   بپردازند  قیام حسینی 
کردن  عزاداری  چگونه  و  عزاداری  فرهنگ  به 
با تفکری صحیح،   تا خانواده ها  نیز توجه کنند 
نهضت حسینی را زنده نگه دارند. ضمن اینکه 
باید  تکایا  سردمداران  و  هیئت ها  سخنرانان 
قبل و بعد مراسم عزاداری به عزاداران گوشزد 
نشود. وارد  آسیبی  زیست  محیط  به  تا  کنند 

از ظروف یکبار مصرف گیاهی 
و کاغذی استفاده شود

پرویز آرامنش مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
 و دبیر کارگروه مدیریت پسماند خراسان جنوبی
نیز عنوان می کند: یکی از سنت های پسندیده 
مذهبی در این روزها ، اطعام نیازمندان و پذیرایی 
از عزاداران حسینی است که  متاسفانه به دلیل 
استفاده از ظروف یک بار مصرف و تجمع زباله، 
 آسیبهای جدی به محیط زیست وارد می شود.
عزاداران  و  شهروندان  کند:   می  توصیه  وی 
ضمن استفاده از ظروف یکبار مصرف  گیاهی و 
کاغذی  برای جمع آوری و مدیریت پسماندهای 
ضمن  در  باشند.وی  داشته  ویژه  توجه  تولیدی 
توصیه های زیست محیطی برای حفظ سالمت 
عزاداران حسینی در محرم اظهار می کند: هر 

ساله با فرا رسیدن محرم و صفر حجم زیادی 
از نذورات در ظروف پالستیکی و یکبار مصرف 
در مساجد، هیات ها و تکایای مذهبی در استان 

توزیع می شوند.

ظروف با غذای گرم و چرب
خاصیت اسیدی پیدا کرده
و برای سالمتی مضر است

به گفته وی تماس این ظروف با غذای گرم  و چرب، 
خاصیت اسیدی ایجاد کرده و مواد بسیار خطرناکی 
تولید می کند  می افزاید: تهدیدی برای سالمت 
 شهروندان محسوب می شود، لذا توصیه می شود
شهروندان از ظروف یکبار مصرف با منشا گیاهی 
استفاده کنند. آرامنش با بیان اینکه شهروندان در 
توزیع چای، شیر داغ و یا هر نوع نوشیدنی دیگر از 
لیوان های یکبار مصرف کاغذی یا با پایه گیاهی 
کند: می  نشان  خاطر  کنند،  استفاده   بهداشتی 
مصرف  و  توزیع  از  پس  تا  دارد  ضرورت 
همکاری  با  تکایا  مساجد،  ها،  هیات  نذورات، 
عموم شهروندان  نسبت به جمع آوری ظروف 
حفاظت  مدیرکل  کنند.  اقدام  شده  استفاده 
جماعات  ائمه  از  نیز  استان   زیست  محیط 
 مساجد خواست تا در جلسات و سخنرانی های
محیط  کاربردی  مفاهیم  انتقال  در  مساجد 
کنند. تالش  حسینی  عزاداران  به  زیستی  
یکبار  ظروف  مصرف  اگر  کند:  می  تاکید  وی 
مصرف پالستیکی همچنان ادامه داشته باشد و 
مردم و دولت برای جایگزینی این مواد اقدامی 
معضالت  و  مشکالت  آینده  های  سال  نکنند 
شدید زیست محیطی گریبانگیرمان خواهد شد 

که رفع آن به این راحتی ها نخواهد بود.
)Ava.news12@gmail.com(

حسینی-از بلندگو صدای پر حجم نوحه به گوش 
می رسد بوی اسپند فضا را پر کرده است. مردم 
به سمت خیمه مشکی  گویان  لب صلوات  زیر 
رنگ  می روند.خودرو ها در خیابان هم متوقف 
شده اند تا با سینی های سیاری که به سمتشان 
می آید پذیرایی شوند، می گویند “تبرک است و 
نمی شود از آن گذشت...”  ایستگاه صلواتی است 
دیگر... حال و هوای خاصی داشته و دارد. شاید 
یکی از پیشینه های ایستگاه صلواتی به زمان دفاع 
مقدس برمی گردد. آدم هایی در دو وجب جای 
ایستگاه اما با دل هایی بزرگ خدمت می کردند. 
اما این روزها شاید کمی از فلسفه اصلی آن خارج 
شده ایم، آسیب های عزاداری امام حسین)ع( که 
به همت مخالفان طریقه و شریعت اهل بیت روز به 
روز بیشتر می شود، شورحسینی را به شعور حسینی 
ارجحیت می دهد و این نقطه ضعف و سالحی  

می شود در دست همان مخالفان!
ایستگاه های صلواتی نوید آمدن

محرم است
ایستگاه صلواتی به گفته اکثریت مردم نماد و نشانه 
ای از آمدن ایام محرم است و حال و هوای خاصی 
به شهر می دهد. صدای نوحه، پارچه های مشکی، 
پرچم هایی مزین به فرازهای زیارت عاشورا، از 
ویژگی های اصلی این ایستگاه ها است. اسماعیلی 
یکی از شهروندان با بیان این که ایستگاه های 
صلواتی نوید آمدن محرم است می گوید: فکر 
درگیر مسائل مختلف  قدری  به  امروزی  جامعه 
فراموش     را  ایام  این  فرارسیدن  گاهی  که  است 
می کنند و همین ایستگاه ها یادآوری ایام عزاداری 

می شود. وی معتقد است ایستگاهی که با دل پاک 
و به عشق امام حسین)ع( برپا می شود، معنویت 

خاصی دارد.
ترویج عشق یا دوری از امام حسین)ع(؟
محمدی شهروند دیگری اما  از مشکالتی که همراه 
 با راه اندازی ایستگاه ها به وجود می آید عنوان کرد
را  باالیی  ترافیک  های صلواتی  ایستگاه  برخی 
به همراه می آورند، شاید برای ما که عاشق امام 
حسین )ع( هستیم تحمل ترافیک سخت نباشد، 
ولی برای فردی که فرقی به حالش نمی کند در 
 چه ایامی قرار دارد و یا حتی مخالف است، این ها
تبدیل به نفرت هایی فراتر می شود. در حالی که 
 ما می خواهیم فرهنگ حسینی را ترویج کنیم.

تبدیل ایستگاه به پاتوقی برای جوانان
جمالی نیز از این که برخی ایستگاه ها تبدیل به 
پاتوقی برای جوانان شده که به اسم ایستگاه از 
صبح در آن می نشینند و گاها مزاحمت هایی هم 
ایجاد می شود، انتقاد می کند و می افزاید: گاها نیز 
چشم و هم چشمی موجب شده ایستگاه بزنند و یا 
ایستگاهی که چایی می داده ، بخواهد به همین 
دلیل هزینه بیشتری کند که این ها اصال وجهه 
جالبی ندارند. اگر همین هزینه را صرف کارهای 
خیر مانند کمک به هیئات کنند خیلی بهتر در 
اند.  کرده  عمل  حسین)ع(  امام  فرهنگ  ترویج 
در  نیز  که صهیونیست  دوره  این  در  مخصوصا 
مداحی های ما به صورت تخصصی وارد شده تا 

انحرافاتی را وارد کند.
سیستم های صوتی گران

برای روکم کنی!

 اکبری هم نوع نوحه ای که در این ایستگاه ها 
 پخش می شود را درست نمی داند و بیان می کند:
در  ها  آن  بودن  آهنگین  یا  و  کلمات  برخی 
شأن عزاداری امام حسین )ع( نیست. متاسفانه 
با  صوتی  های  سیستم  که  شده  مد  جدیدا 
حتی  و  ها  ایستگاه  برای  را  زیاد  هایی  هزینه 
َکل  َکل  برای  و  کنند  می  خریداری  ها  هیئت 

صدای  خود،  به  نزدیک  های  ایستگاه  سایر  با 
های شب  در  کار  این  و  کند  می  بلند  را   آن 
خورد. می  چشم  به  بیشتر  محرم  دهه   آخر 

سعی کردیم امسال ایستگاه ها 
محدود تر باشد

موارد عنوان شده از سمت مردم ما را بر آن داشت 
تا با عباسی رئیس شورای هیئات مذهبی گفتگو 
کنیم. او در این باره می گوید: امسال ضوابطی را 
برای دقت بیشتر در ارائه مجوز به ایستگاه های 
صلواتی در نظر گرفتیم. با این ترتیب که فرد ابتدا 
باید حتما معرفی نامه از هیئتی بیاورد و در محدوده 
هیئت باشد.  همچنین باید از تمام دستگاه های 

مرتبط از جمله سازمان رفاهی تفریحی شهرداری؛ 
بهداشت، راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی 
استعالم بگیرد تا مجوز داده شود. وی با بیان این 
که سال گذشته برای 80 ایستگاه مجوز صادر 
شد ادامه می دهد: امسال سعی کردیم محدودتر 
و در حد 50 تا ایستگاه باشد. پس از ارائه مجوز 
نیز با مسئوالن هر ایستگاه درباره مسائل امنیتی، 

بهداشتی و صوتی جلسه ای داریم تا توجیه شوند. 
بدون مجوز  تعدادی  گفته وی سال گذشته  به 
پیگیری  این مسائل  تر  امسال جدی  که  بودند 

می شود. 
باید برای فرهنگ سازی کار کرد

حجت االسالم لطفی مدیر اداره تبلیغات اسالمی 
شهرستان بیرجند، نیز با اشاره به این که چون متولی 
هیئات هستیم فرد باید نامه از هیئت، مسجد و یا 
اتاق اصناف بیاورد تا به سایر سازمان های داخل 
اخذ مجوز معرفی کنیم اضافه می کند:   چرخه 
مجوزی می دهیم که درآن عکس متولیان به 
همراه تلفن های همراه آنان در آن درج شده باشد 

تا در صورت ایجاد مشکلی پاسخگو باشند. اگر 
اندازی  ایستگاهی خالف و خارج از ضوابط راه 
انتظامی و شهرداری با حکم  شده باشد نیروی 
دادگستری می توانند جمع آوری کنند . هر چند در 
برخی موارد که تمام نکاتی امنیتی در آن رعایت 
شده باشد اجازه فعالیت دارند. وی ادامه می دهد: 
سال گذشته ایستگاهی بدون مجوز راه اندازی شد 
که به شدت برخورد کردیم ولی مجوز جمع آوری 
آن را نداشتیم. ضمن این که مد نظر باشد این 
کارها مردمی است و نمی توان مقابل مردم ایستاد 
که بدون ناهنجاری کاری انجام شود، بلکه باید در 

طوالنی مدت روی فرهنگ سازی آن کار کنیم.
برنامه پخش نوحه های مداحان استان 

در ایستگاه ها
از  را  مجوز  اخذ  چرخه  شدن  طوالنی  لطفی 
که  کسی  گوید:  می  و  داند  دمی  کارها  همین 
گوید  می  خواهد  می  صلواتی  ایستگاه  واقعا 
برای  بگذارید  هم  خوان  هیچ 50  که  خوان   5
 اخذ مجوز رد می کنیم. وی درباره نوحه هایی
شوند می  پخش  ها  ایستگاه  در   که 
نیز بیان می کند: سال قبل کانون مداحان استان 
با همکاری حوزه هنری، ۲ لوح فشرده نوحه ضبط 
کردند تا از همان ها استفاده شود ولی در لحظات 
آخر تایید نشد و گفته شد:” باید پخته تر باشند” 
امسال نیز این کار انجام نشد، امیدواریم برای سال 

آینده بتوانیم از این برنامه استفاده کنیم.
مجوز برای ایستگاه هایی

 با فاصله کم از یکدیگر
مسئول یکی از ایستگاه های صلواتی نیز با بیان 

این که ۷ سال است ایستگاهی نرسیده به مسجد 
آیتی را راه اندازی می کنیم ادامه می دهد: زدن 
ایستگاه به اسم راحت است ولی خیلی مکافات 
دارد. ایستگاه هایی هم در شهر داریم که متاسفانه 
 پاتوق شده ولی در کنار آن هستند ایستگاه هایی
در  و  حسین)ع(  امام  به  عشق  با  جوانانی  که 
چهارچوب مقررات فعالیت می کنند و حتی افرادی 
اند، کال کنار  تا آن زمان خالفی کرده  اگر  که 
بگذارند و فقط به فکر خدمت به مردم در ایستگاه 
هم دیگری  ایستگاه  مسئول  باشند.   صلواتی 
با انتقاد از این که سازمان تبلیغات اسالمی گاهی 
بدون نظارت ، مجوز برای ایستگاه هایی با فاصله 
کم از یکدیگر می دهد بیان می کند: خیلی از 
ایستگاه ها نیز بدون مجوز هستند. مسئول یکی 
دیگر از ایستگاه های شهر که جوان است و البته 
دور میدان )جزو قسمت های خارج از مقررات( 
ایستگاهی زده است می گوید: مجوز را با یک 
تعهد و ذره ای پارتی توانستیم بگیریم، االن هم 
سال اول است و خواستیم هم تجربه این کار را 
کسب کنیم و هم خدمتی کرده باشیم.بحث اصلی 
در تمام این بیانات به همان مجوزی باز می گردد 
که اگر نباشد، خطرات و آسیب های متعددی را 
از جمله امنیتی و بیوتروریستی به همراه دارد. هر 
انتظامی و سازمان رفاهی تفریحی  چند نیروی 
اعالم  قطعا  و  کرده  تمام  را  حجت  شهرداری 
کرده اند ایستگاه های بدون مجوز جمع آوری 
می شوند، امام باز هم روند این کار به مردم باز         
می گردد که تا چه اندازه شعور حسینی را ارج نهند.

)Ava.news13@gmail.com(

زباله؛ آسیب به فرهنگ عزاداری حسینی

آوا بررسی می کند

قابل توجه کلیه هیئت ها و مساجد و تکیه ها 
)فروش محصوالت(
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یونیت و بوق های هورن
 و انواع میکروفون بی سیم و با سیم
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یادداشت

چگونه حسینی بمانیم ؟!

* عباس رضایی

براساس آموزه های قرآنی، هر انسانی الزم است 
امام حسین)ع( اسوه  تا حسینی شود؛ زیرا  بکوشد 
نیکی و کمال الهی برای مردم است و هر انسانی 
باید براساس نقشه و طرحی که خداوند به نام امام 
امام  بسازد.  را حسینی  ارائه کرده، خود  حسین)ع( 
حسین)ع( سرمشق مطلق و کامل و نیکویی است 
که اگر کسی او را مالک قرار دهد، متاله و ربانی 
میشود و اهداف خلقت و آفرینش انسان را برآورده 
می سازد و محبوب و مرضی خداوند میگردد. هرساله 
این فرصت همانند ماه رمضان برای مردم فراهم 
میآید تا در یک دوره فشرده حسینی شدن شرکت 
کند و با شناخت و معرفت نسبت به آن حضرت)ع( 
بتواند معیارها و مالک های حسینی شدن را پس از 
شناخت در خود بروز و ظهور دهد. اما پس از پایان 
این دوره همانند دوره فشرده تقواسازی ماه رمضان، 
بسیاری از شرکت کنندگان در دوره آموزشی حسینی 
شدن، دچار غفلت میشوند و از حسینی ماندن باز 
میمانند و نمی توانند آن الگو و سبک زندگی کامل 
و نیک را در تمام روزهای زندگی خود به کارگیرند. 
اگر بخواهیم امام حسین)ع( را در یک کلمه کامل 
بیان کنیم همان وارث پیامبران بودن ایشان است. 
گذشتگان  از  را  چیز  همه  که  است  کسی  وارث 
خویش به ارث می برد. امام حسین)ع( همه صفات، 
مأموریتها و مقامات پیامبران پیشین را به ارث برده 
و به عنوان عصاره و تمام کمال آنان معرفی شده 
است. بنابراین، هر آنچه در پیامبران دیگر به عنوان 
کمال می توان یافت، در ایشان به تمامیت یافت 
می شود، و هرآنچه که پیامبران پیشین به عنوان 
مأموریت الهی خود انجام داده اند، ایشان آن را انجام 
داده و هرآنچه در پیامبران دیگر از سوی خداوند به 
عنوان مقام و منزلتی بیان شده است، در آن حضرت 
موجود میباشد. براساس آموزه های قرآنی، عصاره 
مأموریتهای پیامبران در حوزه های اعتقادی دعوت 
به توحید محض و در حوزه عمل اجتماعی و سیاسی، 
دعوت توده ها به قیام و عدالت براساس آموزه های 
وحیانی و سنت ها و قوانین الهی است. )حدید، آیه 
۲۵( با توجه به آنچه بیان شد به سادگی می توان 
دریافت که حسینی شدن به معنای شناخت کامل 
از حقیقت توحید، انسانیت و حرکت در مسیر متاله 
ربانی شدن در چارچوب عدالت خواهی و ظلم  و 
ستیزی با تکیه بر عناصری چون عمل و فرمان به 
خوبی ها و معروف و ترک و بازداری خود و دیگران 
از بدی ها و منکر است. انسان از نظر قرآن، حسینی 
نمی شود مگر آن که متاله و ربانی شود و مسئولیت 
و نقش مظهر ربوبیت خود را به درستی انجام دهد. 
از این رو امام حسین)ع( در مقام اصالح گر بزرگ 
الهی که وارث همه پیامبران الهی می باشد، قیام 
خویش علیه جامعه اسالمی پس از پیامبر)ص( را 
عمل به مسئولیت و نقش الهی در مقام مظهریت 
ربوبیت و امر به معروف و نهی از منکر می شمارد 
و می فرماید: من نه برای گردش و تفریح از مدینه 
بیرون می روم و نه برای این که فسادی در زمین 
راه بیندازم و ظلمی بکنم، بلکه فقط برای اصالح در 
امت جدم خروج می کنم و می خواهم امر به معروف 
از منکر کنم. )بحاراالنوار، ج۴۴، ص9۲۳،  و نهی 
باب۷۳، روایت۲( حسینی ماندن ما به این است که 
همواره در اندیشه خدایی و ربانی شدن باشیم و پس 
از حضور در کالس عاشورائیان در ماه های محرم و 
صفر، عامل و آمر به معروف به ویژه عدالت و تارک 
و ناهی از منکر به ویژه ظلم باشیم و در این راه از 
همه سرمایه مادی و معنوی و جسمی و جانی خود 
بگذریم و از مرگ و شهادت در این راه نهراسیم که 
“خط مرگ بر فرزند آدم هم چون جای گردن بند 
در گردن دختران جوان کنده و حک شده است”. 

مناسبت ها

7 مهر؛ شهادت حجه االسالم هاشمی نژاد

افکارنیوز- شهید سیدعبدالکریم هاشمی نژاد در 
سال 1۳11 در بهشهر متولد شد. پس از تحصیل، 
عازم قم شد و در محضر آیت ا... بروجردی و امام 
خمینی،   مدت 1۴ سال، زانوی شاگردی به زمین زد. 
در سال 1۳۴۰ عازم مشهد شد و در آنجا فعالیت های 
سیاسی خود را گسترده تر کرد. در شب پانزدهم خرداد 
1۳۴۲ به علت سخنرانی پرشوری که در تهران ایراد 
کرد توسط مأموران رژیم دستگیر شد ولی پس از 
آزادی از زندان به مشهد بازگشت. وی در آبان 1۳۴۳ 
برای دومین بار به علت سخنرانی علیه رژیم دستگیر 
شد. در سال 1۳۵۰ نیز برای همیشه ممنوع المنبر 
شد. اما در سال 1۳۵۴ با ایراد سخنرانی دیگری علیه 
رژیم دستگیر و به ۲ سال زندان محکوم گردید. پس 
از آزادی از زندان به مشهد بازگشت و در کنار آیت ا... 
خامنه ای آنقدر در عرصه مبارزه کوشید که حضرت 
امام در نامه ای خطاب به ایشان فرمود: »من چشمم 
به افرادی مانند شماها روشن است«. در سال ۵۷ 
نیز ساواک قصد ترور ایشان را داشت که ناکام ماند. 
سرانجام در ۷ مهر 1۳۶۰، هدف نارنجک منافق قرار 
گرفت و به آرزوی دیرین خود یعنی شهادت نائل شد.

گـذر از اعتیـاد
برای »آتیه روشن« در »بهشت پنهان«

راحتی  به  تواند  نمی  و  است  خمار  هنوز  حسینی- 
چشمهایش را باز کند، چشم هایی که می توان معصومیت 
را در آن دید. با اندام نحیف و الغرش روی تخت نشسته و 
 در جایی دیگر سیر می کند، میانه صحبت گاهی لبخندی 
می زند و دندان هایی که از مصرف مواد تیره شده اند نمایان 
می شود. سعید فقط 1۷ سال دارد. انگشتر سبز رنگی از 
جنس پالستیک و به شکل قلب روی انگشتش خودنمایی 
ای  ثانیه  شاید  که  است  تلخی  دلگرمی  مانند   ، کند  می 
فراموش کند چه بر او و تمام لذت هایی که می توانست 
در کودکی تجربه کند، گذشته است. مصرف ۷ سال مواد 
از درون داغانش کرده و متوجه برخی سوال ها نمی شود. 
می گوید: از همان ابتدا کریستال مصرف می کردم. خانه 
ما نزدیک قبرستان بود و زنی معتاد )که ساقی هم بود( به 
خانه ما برای مصرف می آمد، مادر و خواهرم نیز گرفتار شده 
اند و االن در کمپ ترک اعتیاد هستند. تا کالس پنجم 
افتادم  درس خواندم، می خواستم اول راهنمایی بروم که 
 توی اعتیاد! وقتی از او راجع به پدرش می پرسیم مکثی 
توان بغض گیر  اندازد، می  پایین می  را  می کند، سرش 
کرده در گلویش را حس کرد. پرستاری که آن جا ایستاده 
می گوید: “ پدرش فوت کرده است” . حجم تنهایی روی 
وجودش او را خمیده تر تر می کند که ناگهان با یادآوری 
انگشتر دستش با لبخندی می گوید: “جده بهم داده است.” 
تعریف کردنش گل کرده و می خندد “ پدربزرگم عراق است 
من گذرنامه عراق دارم سال پیش هم آن جا بودم” پرستار 

دیگری اما می گوید: “ توهم است ...”

از مصرف تریاک و شیره، تا کریستال و شیشه
کمپ کودکان معتاد درحال درمان در ساختمان مخصوص 
نگهداری از بیماران بخش روانی قرار دارد. فضایی که شاید 
چندان مناسب کودکان با این درجه از آسیب پذیری نباشد. 
اتاق نگهداری از کودکان معتاد انتهای سالن و همانند سایر 
اتاق های ساختمان سفید رنگ و با چهار تخت فلزی است. 
“سعید” و پسربچه دیگری به نام “محمد” در این اتاق دوران 
درمان خود را می گذرانند. “محمد” به گفته خودش 1۷ 
ساله است و مدت بیشتری از دوستش را این جا گذرانده، 
 حال بهتری نیز دارد. یک سال است که کریستال و شیشه 
تریاک و شیره شروع کرده است.  با  اول  البته   می کشد، 
می گوید: “ مادرم ساقی بوده و پدرم نیز به دلیل ۶۰ گرم 
مواد سنگین زندان است. ۷ برادر و یک خواهر دارم که ۲ 
برادرم نیز معتاد هستند” مصرف مواد را اولین بار از راننده 
ماشینی که ماهیانه یک بار به خانه مان می آمد دیدم. پدرم 
برایش از جنس های مادرم می آورد و او مصرف می کرد”. 
محمد نیز ترک تحصیل کرده است. کریستال و شیشه را 
خوب می شناسد، می گوید: با کریستال به خواب می روی 

ولی شیشه بیدارت نگه می دارد!

کودکان در حال بهبود  باید ادامه تحصیل بدهند
هستند  کودکانی  از  نفر   ۲ تنها  “محمد”  و  “سعید” 
که در استان گرفتار این پدیده شوم شده اند. کودکان 
معصومی که به واسطه مادر، پدر و یا اقوام معتاد بدون 
قرار  اعتیاد  سودجویی  سلطه  تحت  خود  اراده   دخالت 
با  همراه  شان  کودکی  های  لذت  تمام  و  گیرند  می 
شورای  دبیر  “زندی”  شود.  می  دود  مواد،  سوختن 
این  از  بازدید  برای  با مواد مخدر که  هماهنگی مبارزه 
کودکان به کمپ آمده بود، خطاب به سرپرست بخش 
افراد  این  معرفی  برای  ای  نامه  حتما  کند:  می  عنوان 
بدهید تا از طریق شورا، درخواست ادامه تحصیل آنان 
را به آموزش و پرورش داشته باشیم. وی خواستار توجه 
 و ایجاد دغدغه اعتیاد در تمام خانواده های استان است و 
می گوید: این کودکان معتاد نیستند، بلکه قربانی اعتیاد اند ...

از مصرف مواد خسته شدیم
موسسه “بهشت پنهان” )کمپ ترک اعتیاد آقایان(، مقصد 
بعدی بازدید دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بود. 
ساختمان موسسه، خانه ای قدیمی است. در همان ابتدا 
حضور خانم هایی جوان به عنوان کادر اداری و مددکاری 
این خانم ها که در  از  انگیزد. یکی  بر می  را  ما  تعجب 
رشته مددکاری اجتماعی تحصیل کرده است می گوید: کار 
بسیار سخت است ولی تنها عالقه مان به کمک کردن به 
این افراد ما را این جا نگه داشته است. مددجوهای موسسه 
را دراتاقی جمع می کنند تا دورهمی صمیمانه ای داشته 
باشیم. در بین این افراد، جوان هایی به چشم می خورند 
که بی آرزو و امید نیستند. یکی از آنان می گوید: از مواد 

خسته شدیم که این جا هستیم ...

مدت زمان پاکی ام با سن دخترم یکی است
معرفی  را  خودشان  نوبت  به  دارند.  مستعار  اسم   اکثرا 
می کنند، هر کدام داستانی دارند. “حاجی” صدایش می زنند، 
۵ سال پاکی دارد و هر از گاهی برای عرض خداقوت و بودن 
در کنار افرادی که زمانی مانند آن ها بوده ، به این جا می آید، 
بیرجندی نیست ولی جلسات انگیزشی موسسه و دوستانی 
که این جا پیدا کرده، عامل حضورش در موسسه شده است.

“مسیح” نفر بعدی، پر انرژی است و ۳۶ ساله، چند باری 
لغزش داشته است ولی انگیزه اش قوی تر از قدرت مواد 
بوده. ۴ ماه پاکی دارد و می گوید: “ دختر ۴ ماهه ای دارم و 

زمان پاکی ام با سن دخترم یکی است.”

نامزدم مرا برای ترک آورده است
مصرف  سال  است، ۷  نهبندان  اهل  و  ساله  حمید ۲۷ 
او مرا  نامزد دارم و  کریستال  شیشه دارد و می گوید: “ 
برای ترک آورده است. علی ۲۲ ساله سرباز است و صدای 
بمی دارد، می خواهد ازدواج کند و همین دلیل ترک کردنش 
است.  در پاسخ به این که چی مصرف می کردی؟ می خندد 
و می گوید:” هر چه دستم می آمد، متادون، شیره، تریاک، 
دو نفر از اقواممان نیز معتاد بودند که همین جا ترک کردند 
و االن ۶ ماه پاکی دارند، من هم آمدم تا ترک کنم”. نوبت 
محمود که می رسد می گوید: “ زن و ۴ بچه دارم، ۲ دختر و ۲ 
پسر” به این قسمت که می رسد دوستانش شروع می کنند به 
خندیدن و خود نیز خنده اش می گیرد، گفته هایش آرزوهایی 
بودند که شاید تا االن مصرف مواد اجازه تحققش را نداده اند ... 

االن برای ترک آمده و کسانی هم را برای ترک آورده است.

جیبم خالی نمی شد نمی آمدم!

۲۵ ساله است و لباس قرمز رنگی به تن دارد، می گوید: 
کریستال  و  شیشه  سال   8 ام!  پرسپولیسی  درصد   صدر 
می کشیدم و اولین بار مواد را با دوستانم تجربه  کردم... االن 

هم جیبم خالی شده که آمدم وگرنه نمی آمدم! حسین یکی 
دیگر از این مددجوهاست، ۴9 سال دارد و به گفته خودش 
همه او را می شناسند، همسر و ۲ فرزند دختر و پسر داشته 
که به دلیل مصرف مواد فوت شده اند. کامران ۴1 ساله با 
لحن و بیانی علمی گونه، می گوید: “اوایل مواد را برای 
تمرکز استفاده می کردم، من مدرک بین المللی آکولوژی 
قابل قبول در دانشگاه های اروپا دارم.” در همین حال با 

تلویزیون کنار خود نیز صحبت می کند! 

اعتبار و تسهیالت نمی خواهم
یکی دیگر از مددجوها که فنس کار است با بیان این که 
اگر بهبود یافتیم و از این جا خارج شدیم آیا کاری برای ما 
وجود دارد، می گوید: من اعتبار و تسهیالت نمی خواهم، تا 
زمانی که در استان و برای پروژه های بزرگ، فنس ها را 
از تهران خریداری می کنند، من چه کاری می توانم انجام 
دهم؟! دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با بیان 
این که ، متاسفانه مشکل اصلی حلقه مفقوده پس از درمان 
 است ادامه می دهد: موضوع اشتغال پس از درمان برای 
خانم های بهبود یافته انجام شد و توانستیم امکان فعالیت 
تعدادی از آنان را در موسسه حضرت رسول اکرم)ص( فرآهم 
کنیم، پس می توان این کار را برای مردان نیز انجام داد ولی 
نیاز به حضور سایر دستگاه ها مانند فنی و حرفه ای دارد. 
وی خاطر نشان می کند: در تبریز، سوله بزرگی را با کمک 
شهرداری رایگان در اختیار بهبودیافتگان قرار داده بودند که 
در آن انواع فعالیت ها از جمله تشک دوزی، مبلمان سازی، 

کیف و کفش سازی انجام می شد.

می توانیم کار مهیا کنیم، اگر پای کار باشند
عنوان  نیز  پنهان  بهشت  موسسه  مسئول   “نادی” 
می کند: چندین برنامه درباره کار این مددجوها را در دست 
اجرا داشتیم حتی کارگاه هم اجاره کردیم ، حدود ۲۵ میلیون 
تومان ابزار نجاری و مکانیکی خریداری کردیم ولی این افراد 
باید اعالم آمادگی کنند. چند سال پیش پروژه  ساختمانی 
مجبور  و  آمدند  سرکار  اول  روز  چند  فقط  ولی  برداشتیم 
 شدیم برای ادامه کار ، کارگر از میدان ابوذر ببریم! االن هم 
می توانیم برایشان کار مهیا کنیم به شرطی که خودشان 
هم پای کار باشند. زندی نیز این وعده را داد که اگر این کار 
انجام شود ما نیز مسئوالن را به این جا خواهیم آورد تا راغب 
به حمایت شوند. از طرفی می توان به هر فردی که مایل 
باشد، مبلغی معادل 1۰ میلیون تومان تسهیالت اشتغال داد.

چه کسی معتادت کرد؟! 
- ... )سکوت(

استان(  زنان  اعتیاد  )تنها کمپ ترک  آتیه روشن  مرکز 
انتظار  به  امیدوارانه  که  زنانی  بود.  بازدید  بعدی   مقصد 
“آینده ای بهتر روزها را می گذارندند. مادر و خواهر “سعید” 

ساله،    ۴۰ فرزندان  مادر  “بهناز”  بودند.  مرکز  این  در  نیز 
گوید:  می  است.  کرده  کریستال مصرف  و  تریاک، شیره 
پدرم عراقی است و زمان صدام ، پناهنده سیاسی به ایران 
شد، فرزندانم هم تاکنون عراق رفته اند. ۲ فرزند دیگر نیز 
دارم که یکی در بهزیستی و دیگری در اختیار مادر همسر 
دومم و ناپدری بچه ها است. هنگامی که از وی درباره معتاد 
 شدن دختر و پسرش می پرسیم جواب درستی نمی دهد و 
 می گوید: “ آن ها ناپدری شان را نمی خواستند و اذیت 
می شدند، االن نیز به خاطر فرزندانم از آن مرد جدا شده ام. 
“زهرا” برادر “سعید” است، معصومیت او نیز مانند برادرش 
دل هر آدمی را به درد می آورد، ساکت است و آرام ، از 
آرزویش برای درس خواندن می گوید. هنگامی که از وی 
سکوت  تنها  پرسیم  می  شدنش  معتاد  چگونگی   درباره 
می کند و هیچ حرفی نمی زند، مادرش آرام می گوید: “اگر 
می خواهید من بروم تا راحت صحبت کند” گویی بهتر از 
هر فرد دیگری می داند عامل اعتیاد دخترش خودش است.

شوهرم خیلی خاطرم را می خواهد
مریم خنده رو و با چشم هایی براق ، با هر سوالی که از 
وی می پرسیم خنده اش بیشتر می شود. ۵۲ ساله است و ۶ 
پسر دارد که البته سن هایشان را هم نمی داند! از وی درباره 
شوهرش می پرسیم که با خجالت می گوید: “ شوهرم خیلی 
خاطرم را می خواهد.” خانمی که سرپرست بخش بود نیز 
می گوید: هر روز شوهرش زنگ می زند و می خواهد با 

همسرش صحبت کند!” 

می ترسم برگردم دوباره معتاد شوم
به  جا  آن  در  را  اعتیاد  و وضع  است  از شوسف  فاطمه 
 شدت خراب می داند و با لحنی که تشویش و نگرانی از آن 
وجود  با  برگردم  اگر  که  ترسم  می  گوید:  می  بارد،   می 
ساقی های متعدد و وضع افتضاح آن جا دوباره معتاد شوم، 
ساقی ها را هم می گیرند بعد از چند روز آزاد می کنند. او 
که به دلیل درد عمل سنگ کلیه و با پیشنهاد مادر دوستش 
معتاد شده است ادامه می دهد: ۵ سال پیش ازدواج کردم 

ولی همسرم به دلیل اعتیاد طالقم داد.

“سعید” های استان را دریابید
تاکنون گزارش ها و سرگذشت های متعددی از زنان، 
مردان و کودکان گرفتار در اعتیاد نوشته شده، مستندهای 
زیادی ساخته شده و مسئوالن متعددی در سخنان خود از 
آن ها یاد کرده اند، اما بنا به گفته دبیر شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر باید دغدغه مبارزه با آن در تمام مردم 
که  مردانی  و  زنان  بودند  افراد  این  میان  در  شود.  ایجاد 
دلتنگ خانواده و فرزندانشان شده بودند و برخی نیز تنها 
مقصر اعتیاد را خودشان می دانستند. افرادی که پشیمان 
از گذشته، کمر همت برای ترک مصرف مواد بسته اند. 
ولی دوباره از این که به همان جامعه قرار است بازگردند 
می ترسند، و این بار حتی بدتر است زیرا که متاسفانه در 
فرهنگ عامه مردم فرد معتاد بهبود یافته هنوز جایگاهی 
درمان  از  بعد  افراد  این  به  توجه  ضرورت  نقش  ندارد. 
 انکار نشدنی است. که باید سازمان های متولی امر و حتی 
سازمانی هایی که متولی نیستند، وارد عمل شوند. چرا که آن 
گونه که ما شاهدیم ، مدیریت پس از درمان مخصوصا در 
کودکان که بسیار آسیب پذیر تر هستند، دیده نمی شود. 
امید برای  باشد؟ هنوز  باید جوابگو  سوال که چه کسی 
این افراد با تمام تلخی ها و سختی هایی که کشیده اند 
وجود دارد مخصوصا کودکانی که قرار است آینده کشور 
را بسازند و کسانی مانند “سعید” که شاید هنگام صحبت 
تصور کردیم توهم زده است، دوباره بتواند به آرزوهای 

خود برسد، البته اگر مسئوالن استان کمر همت ببندند.
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زمانی که دیگر کشورها هم به عزاي حسین )ع( مي نشینند
نسرین کاری- مراسم عاشورا از جمله مراسم مذهبی 
شیعیان است که در بسیاری از نقاط دنیا از آمریکا گرفته 
تا اروپا توسط شیعیانی که در نقاط مختلف دنیا پراکنده 
اند برگزار می شود. به مراسم های که در برخی کشورها 

برگزار می شود اشاره می کنیم: 

پوستر  پالکارت امام حسین )ع(
 در چهره شهرهای کانادا

کانادا  در  که  گیری  چشم  و  جالب  بسیار  کارهای  از 
های  برچسب  و  پوسترها  ها،  پالکارد  گرفته،  انجام 
ایام  در  که  است  )ع(  حسین  امام  معرفی  در  تبلیغاتی 
عاشورا چهره شهر و وسایل نقلیه را تحت پوشش قرار 
و  ها  حسینیه  تأسیس  به  اقدام  شیعیان  اخیراً  دهد.  می 
»مجمع  آنها  ترین  عمده  که  اند،  نموده  مذهبی  مراکز 
اهل بیت« آمریکای شمالی است که در شهر تورنتو قرار 
دارد. بزرگترین مسجد شیعیان نیز در همین شهر به نام 

مسجد شیعیان جعفری تورنتو معروف است.

مراسم  عاشورا با حضور 2 هزار نفر
هر ساله مراسم عاشورا در مرکز اسالمی هامبورگ با 

شرکت عده بسیاری تا دو هزار نفر برگزار می گردد.
تعداد مسلمانان شیعه و سنی در آلمان تا دو و نیم میلیون 
اسالمی،  مرکز  در  عاشورا  و  تاسوعا  روزهای  است.در  نفر 
پایان  در  و  شود  می  آغاز  سخنرانی  با  ها  مراسم  اغلب 
سخنرانی عزاداری و سینه زنی برگزار می گردد، که کمتر 
با خرافات آمیخته است. البته در طبقه زیرین مسجد هر ساله 
دردهه اول محرم خواهران و برادران پاکستانی به عزاداری 

می پردازند که بیشتر عزاداری سنتی است تا تاریخی .

عزاداري در تایلند 
به بیش از 400 سال مي رسد

مراسم  که  است  کشورهایی  جمله  از  نیز  تایلند 
یعنی  دور  بسیار  زمان های  به  آن  در  حسینی  عزاداری 
حدود چهارصد سال قبل بازمی گردد؛  »بانکوک« حدود 
می پردازند؛  عزاداری  به  محرم  دهه  در  که  هزارنفر  دو 
»سید  توسط  سال19۰8  از  کشور  این  در  عزاداری 

مازندرانی« به صورت رسمی در آمد.

تاثیر فرهنگ عاشورا در کشورهاي آفریقایي 
اسالمی  کشورهای  بزرگ ترین  و  مهم ترین  از  یکی 
کشور  این  در  محرم  دهم  روز  است؛  الجزایر  آفریقا 
استعمار  از  الجزایر  استقالل  است؛  رسمی  تعطیل 
همراه  عبدالقادر  شیخ  قیام  سال1۳۴۶  در  فرانسه 
تأثیرات  از  نمونه هایی  حسنی  محی الدین  پدرش 
فرهنگ عاشورا در این سرزمین است. تونس از دیگر 
کشورهای آفریقایی است که مراسم ماه محرم در این 
کشور از ارزش خاصی برخوردار است؛ از زمان تسلط 
آن  سنت های  و  تشیع  مذهب  کشور  این  بر  فاطمیان 
آیین های  جزء  عاشورا  ایام  سوگواری  مراسم  جمله  از 
 اجتماعی مردم قرارگرفت؛  مردم تونس در عزاداری ها 
صبح  و  اجتناب می کنند  رنگین  غذاهای  خوردن  از 

عاشورا به مزار اموات سرمی زنند.

آوازه امام حسین )ع( خاور دور
 را نیز در نوردیده است

و  ایرانی  بومی،  شیعیان  که  است  کشورهایی  از  چین 
سوگواری  و  عزاداری  دربرپایی  فعالی  حضور  پاکستانی 

دارند و بیشتر این عزاداری ها نیز درپکن برگزارمی شود.

عکس از: خبرگزاری جمهوری اسالمی ایرنا

شهادت سرداران رشید اسالم

بعد از پایان موفقیت آمیز عملیات ثامن االئمه، 
۵ تن از فرماندهان رده باالی ارتش و سپاه جهت 
تهران  عازم   ) )ره  خمینی  امام  به  گزارش  تقدیم 
هواپیمای  فروند  یک  منظور  این  به  و   میشوند 
سی - 1۳۰ در ساعت ۴۳:18 با ۴۰ نفر سرنشین و 
۲۷ مجروح و ۳۲ نفر شهدای عملیات ثامن االئمه 
از فرودگاه اهواز به مقصد تهران به پرواز در می آید.

در  مهرماه   ۷ روز   ۵9:19 ساعت  در  هواپیما 
جنوب  در  تهران  مهرآباد  فرودگاه  مایلی   1۷
به  و  شود  می  سانحه  دچار  کهریزک  غربی 
علتی نامشخص هر چهار موتور هواپیما همزمان 
خاموش می شوند. خلبان تالش می کند هواپیما را 
در همان منطقه به زمین بنشاند. چرخهای هواپیما 
بوسیله دستگیره دستی باز می شود و هواپیما در 
زمین ناهموار فرود می آید و پس از طی مسافتی 
بال  و  متوقف  ای  نقطه  در  متر   ۲۷۰ به  قریب 
هواپیما  کند.  می  اصابت  زمین  به  هـواپیما  چپ 
نفر  نتیجه ۴9  متالشی و آتش می گیرد که در 
شخصیت   ۵ این  جمله  از  هواپیما  سرنشینان  از 
نظامی شهید شدند. ما اگر چه عزیزان ارزشمندی 
را از دست دادیم، لکن هدف به قوت خود باقی است.

روز آتش نشانی و ایمنی در ایران

در روز ۷ مهر 1۳۵9 وقتی که دشمن بعثی به 
نشانان  آتش  کرد،  هوایی  حمله  آبادان  پاالیشگاه 
به  آتش  مهار  برای  اطراف  شهرهای  و  منطقه 
پاالیشگاه رفتند که در حین عملیات خاموش کردن 
آتش، مجدداً هواپیماهای دشمن اقدام به بمباران 
پاالیشگاه می کنند که منجر به شهادت تعداد زیادی 
از آتش نشانان می شود. طرح تعیین روز آتش نشانی 
و ایمنی در سال 1۳۷9 توسط ستاد هماهنگی امور 
ایمنی و آتش نشانی کشور پیشنهاد و توسط شورای 
عالی انقالب فرهنگی کشور تائید شد. اولین ایستگاه 
آتش نشانی در شهر تبریز در سال 1۲۲1 شمسی 
ساخته شده است. وجود برج تاریخی آتش نشانی 
)یانقین( دراین شهر گواهی براین مدعاست. شب ها 
بر باالی این برج فردی به نگهبانی مشغول بود. این 
نگهبان به محض مشاهده آتش یا آثاری از دود محل 
حریق را مشخص کرده واطفائیه چی ها را که در زیر 
برج به حال آماده باش بودند با به صدا درآوردن زنگ 
برنزی بزرگی که درباالی برج بود با خبر می کرد.

8 مهر؛  روز بزرگداشت موالنا

جالل الدین محمد بلخی معروف به مولوی، موالنا 
هجری  سال ۶۰۴  االول  ربیع  ششم  در  رومی  و 
در شهر بلخ دیده به جهان گشود. نام کامل وی 
خطیبی  حسینی  حسین  ابن  محمد  ابن  »محمد 
القاب  به  حیات  دوران  در  و  بوده  بلخی«  بکری 
»جالل الدین«، »خداوندگار« و »موالنا خداوندگار« 
نامیده می شده است. در قرن های بعد )ظاهراً از قرن 
9( القاب »مولوی رومی« و »مالی رومی« برای 
وی به کار رفته است و از برخی از اشعارش تخلص 
او را »خاموش« و »َخموش« و »خاُمش« دانسته اند. 
پس  موالنا،  است.  بوده  پارسی  وی  مادری  زبان 
غروب  در  سوزان  تبی  پی  در  بیماری  مدت ها  از 
قمری  هجری   ۶۷۲ اآلخر  جمادی   ۵ یکشنبه 
درگذشت. و آرامگاه مولوی در قونیه )ترکیه( قرار دارد. 

روز ملی و هفته جهانی ناشنوایان

همشهری آنالین- هفته چهارم سپتامبر، هفته 
به  دنیا  سراسر  در  و  دارد  نام  ناشنوایان  جهانی 
برگزار  مراسمی  ناشنوایان  بزرگداشت  مناسبت 
ناشنوایان  جهانی  فدراسیون  از  نقل  به  می شود. 
ناشنوایان،  فرهنگ  ترفیع  جشن،  این  از  هدف 
دانسته هایی از زبان علم و اشاره، آگاهی مقامات 
عموم  همچنین  و  شنوا  جامعه  سیاستمداران  و 
مردم از دستاوردهای این قشر و مشکالتی که 
جامعه ناشنوایان با آنها روبرو هستند، می باشد.

9 مهر؛ روز جهانی سالمندان

سالمندی دوره ای از زندگی است که از ۶۰ یا 
۶۵ سالگی شروع می شود. در تعریف سالمندی 
بلکه  کرد،  مشخص  را  خاصی  زمان  توان  نمی 
خاصی  های  ویژگی  با  توانیم  می  را  سالمندی 
کند  می  پیدا  خود  زندگی  از  زمانی  در  فرد  که 
شورای   198۲ سال  در  ملل  سازمان  بشناسیم. 
جهانی سالمندی را تشکیل داد و در همان سال 
برای  جهانی  روز  یک  تعیین  برای  را  طرحی 
سالمندان ارائه داد تا اینکه در سال 199۰ این 
شورا اول اکتبر را روز جهانی سالمندان تعیین کرد.

اسامی گزارش فوق، مستعار بوده و هرگونه تشابه اسمی تصادفی می باشد.
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تاسوعای حسینی 

تاسوعا روز ۹ محرم است. اهمیت این روز برای شیعیان 
ناشی از واقعه کربال در سال ۶۱ ق. است. در چنین روزی 
شمر با نامه ای از طرف عبیدا... بن زیاد، وارد کربال شد 
که در آن از عمر بن سعد خواسته شده بود یا در برخورد 
با امام حسین)ع( جدیت به خرج دهد یا فرماندهی لشکر 
را به شمر واگذار کند. عمر سعد از واگذاری فرماندهی به 
شمر خودداری کرد و آماده جنگ با امام حسین)ع( شد. با 
هجوم لشکریان در عصر این روز به خیمه گاه حضرت، 
امام)ع( با فرستادن برادرش عباس بن علی، از آنها خواست 
که شب را به آنها مهلت دهند.همچنین، در این روز شمر 
امان نامه ای برای حضرت عباس و دیگر فرزندان ام البنین 
آورد؛ اما حضرت عباس نپذیرفت. شیعیان تاسوعا را روز 
عباس)ع( به شمار می آورند و آن را مانند روز عاشورا گرامی 
داشته، به ذکر فضائل آن حضرت و سوگواری می پردازند. 

این روز در ایران در کنار روز عاشورا تعطیل رسمی است.
در عصر روز نهم محرم الحرام تحرکات سپاه عمر سعد در 
صحرای کربال افزایش یافت وعمر بن سعد خود را آماده 
جنگ با امام حسین)ع( کرد و به سپاهیانش فرمان داد تا 
برای جنگ آماده شوند. او در میان سپاهیان خود ندا در داد 
که:   ای لشکریان خدا! سوار شوید و به بهشت بشارت 

دهید.« کوفیان هم سوار شده، مهیای نبرد شدند. 
سخن امام)ع( در عصر تاسوعا درباره یارانش:

ندارم  سراغ  خودم  اصحاب  از  باوفاتر  و  بهتر  یارانی 
از  نزدیک تر  حقیقت  به  و  نیکوکارتر  خویشاوندانی  و 
از  بعضی  و  ایران  در  نمی شناسم  خود  خویشاوندان 
کشورهای اسالمی شیعی نشین، روز تاسوعا همچون 
روز عاشورا تعطیل رسمی بوده و در این روز نیز مراسم 
عزاداری باشکوه و مفصلی با راه اندازی هیأت های عزاداری 

و دسته های سینه زنی و زنجیز زنی و... برگزار می شود.

یادش به خیر ... 
محله  در  بود  باریک  و  خنک  ساباتی  یک  زمانی   یک 
چهار درخت )سر او میون ده ( و یک دست خانه یا سوراخ تشله 
تمیز و ردیف برای تشله بازی و چند هم بازی. با شلوارهای 

چند بار از زانو وصله شده و باز هم پاره . 
زمستان در  زده  یخ  های  حوض  ها.  خانه  حیاط  وسط    
و استخرهای شنای  تابستان و.. تن گر گرفته و فریاد مادر:  
االهی َد گور شی . اویون حوض  َر نجس کردی. َو َدر مرگ. 
به خدا تور مُکشم . .. و شکم های سیری ناپذیر. روزی ده بار 
مشک ماست. صندوق نو دو. و بازهم فریاد مادر: نون ماست.
مخوری یا ماسِت نو ؟ ای کارد َور اشکم تو خوره ... گذشت،  
 و حاال پیتزا . همبرگر. سونا . شهر بازی . ماهواره. اینترنت.
را بیرجند  شهر  نصف  زمانی  یک  تلگرام  بوک.    فیس 
می شناختم . ودر هنگام عبور از کوچه ها به همه سالم می 
کردم. همه یا  علیک سالم عمو جو  بودند یا » خاله جو«  و 
سالم می رساندند . اما امروز همسایه ام را نمی شناسم. همه 
غریبه ایم با هم: من و کوچه ها . من و همسایه ها . من و 
خیابان ها و  من ... با من. تقصیر هیچ کس نیست . زمانه 
عوض شده و باید ! عوض شود . تنها دربیرجند هم نیست . تنها 
درپایتخت هم نیست و تنها در ایران هم نیست . تا دربیرجندیم. 
 گله می کنیم این چه شهری است؟  و وقتی دور می شویم:
می گوییم یادش به خیر . جدا کنیم خاطره ها را از واقعیت ها . 
هر دو عزیزند و هر کدام جای خودشان را دارند . گذشته ها باز 
نخواهند گشت . امروزمان را و واقعیت های زمانه را به پذیریم 

و با هم و بیرجند امروز مهربان تر باشیم.  ابراهیم اشراقی

به پایان فکر نکن اندیشیدن به  پایان هر چیز، 
شیرینی حضورش راتلخ می کند بگذار پایان

 تورا غافلگیرکند درست مثل آغاز

ترس می تواند باعث سقوط انسان شود، و تمرکز
 بر هدف می تواند به صعودش کمک کند. 
همه چیز بستگی به ذهن خود انسان دارد.

یک عمر گذشت و حیف ! آدم نشدیم
آگاه ز حکمت محّرم نشدیم
با هیئِت ظاهِر حسینی علوی

بهتر زیزید و ابن ملجم نشدیم سعید عندلیب

تمام وجود اعضای زمین را خون می گریست آسمان 
و عشق را کشته بودند فرشتگان گریه می کردند، 

کسی نبود صدای کودکان را بشنود  عاشورا..

امروز همه چیز به واسطه ی نظم الهی به موقع و بجا 
انجام می شود. همه چیز دقیق و کامل است و من 

احساِس بسیار خوبی دارم.خدایا سپاسگزارم

برای  روز  این  اهمیت  محّرم.  ماه  از  دهم  روز  عاشورا، 
شیعیان به دلیل واقعه عاشورای سال ۶۱ هجری قمری 
است. امام حسین)ع( در روز عاشورا به همراه یارانش در 
سرزمین کربال در جنگ با سپاه کوفه به فرماندهی عمر 
بن سعد به شهادت رسید. شیعیان همه ساله با آغاز ماه 
محرم به عزاداری می پردازند. مراسم عزاداری در بیشتر 
تا روزهای ۱۱ و ۱۲ محرم و در بعضی مناطق  مناطق 
در  عزاداری ها  این  اوج  می یابد.  ادامه  ماه صفر  پایان  تا 
ایران، عراق،  تقویم رسمی  این روز در  روز عاشوراست. 

افغانستان، پاکستان و هند، تعطیل است.
معنی لغوی

عاشور، عاشورا و عاشوراء، بنا به قول مشهور علمای لغت، 
بن  حسین  که  است  روزی  آن  و  گویند  را  محرم  دهم 
علی)ع( شهید شد.بعضی از واژه شناسان عاشورا را کلمه ای 
دانسته اند.  عاشور  واژه  شده(  )عربی  ُمَعَرّب  و  عبرانی 
عاشورا در زبان عبری برای نامیدن روز دهم ماه تشری 

)ماه یهودی( به کار می رود.
عاشورا پس از واقعه کربال

رخ  ه.ق  ُمَحَرّم سال ۶۱  روز جمعه دهم  در  واقعه کربال 
داد. سن امام حسین )ع( در آن زمان ۵۶ سال و چند ماه 
بود.بنی  امیه پس از واقعه کربال با اقداماتی مانند شروع به 
ذخیره آذوقه یک سال خود، تبریک و شادباش گفتن و 
لباس های نو پوشیدن، و روزه گرفتن، روز عاشورا را مبارک 

شمردندامامان معصوم شیعه از روزه عاشورا نهی کرده اند و 
در برخی موارد گفته اند که در روز عاشورا تا نزدیک غروب 
چیزی نخورید و نیاشامید، اما نزدیک غروب چیزی بخورید 

تا روزه اصطالحی نباشد
سوگواری در روز عاشورا

روز عاشورا مهم ترین روز عزاداری در فرهنگ شیعیان است. 
در هر نقطه ای که گروهی از شیعیان حضور داشته باشند 
کشورهای  می شود.  برگزار  سوگواری  مراسم  روز  این  در 
شیعه نشین در این روز تعطیل رسمی هستند. بازارها و کسب 
و کار نیز تعطیل است. عزاداری که در ده روز اول محرم 
معموال شب ها و در مکان های سرپوشیده برگزار می شد 
به صورت  مردم  و  می شود  منتفل  خیابان ها  و  کوچه  به 
با  عزادار  دسته های  عزاداری حرکت می کنند.  دسته های 
خود پرچم های عزا، علم، کتل، توغ، سایر نشان های مربوط 
به عزاداری امام حسین)ع( را حمل می کنند. عزاداری روز 
تا ظهر طول می کشد. دسته جات عزا معموال به  عاشورا 
اماکن مذهبی عمومی مثل حرم امامان یا امامزادگان منطقه 
و منزل عالمان ساکن هر شهر می روند. در برخی مناطق نیز 
آخرین نقطه حرکت عزادارن قبرستان و محل دفن اموات 

است تا برای درگذشتگان طلب رحمت کنند. 
اعالم  عمومی  تعطیل  را  روز  این  بویه  آل  بار  نخستین 
کردند و مردم به عزاداری مشغول شدندشیعیان و حتی 
برخی اهل سنت و ادیان غیراسالمی، روز عاشورا را برای 

زنده داشت شهیدان کربال به سوگ می نشینند. سوگواری 
و شعرخوانی صورت می گرفت؛  گریه  با  آغاز  در  محرم، 
اما رفته رفته مداحی، روضه خوانی، شمایل کشی، سینه زنی، 
تعزیه و جز آن بر مراسم سوگواری افزوده شد. بیشتر این 
آیین ها در دوران آل بویه، صفویه و قاجار شکل گرفتند. 
برخی از عالمان دینی و روشنفکران مقابله هایی با بعضی 

از این آیین ها )به ویژه قمه زنی( داشته اند.
اعمال روز عاشورا

شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان می گوید: شایسته است 
شخص در این روز مشغول کاری از کارهای دنیا نگردد 
خوراکش  و  پوشش  نحوه  در  امر  این  و  باشد  غمگین  و 
نمایان باشد. این روز را بر امام حسین )ع( عزاداری کند و 
آن حضرت را زیارت کند )به زیارت عاشورا(. خواندن هزار 
مرتبه توحید، دعای عشرات، خودداری از خوردن و آشامیدن 
اما بدون قصد روزه و هزار مرتبه لعن بر قاتالن سید الشهدا 

نیز از اعمال ذکر شده برای این روز است.
عاشورا پیش از اسالم

گذشته  در  جاهلیت  زمان  اعراب  و  مسیحیان،  یهودیان، 
عاشورا را بزرگ می داشته و این روز را روزه می گرفته اند. 
َفّیومی در مصباح المنیر می گوید: از رسول خدا)ص( روایت 
شده: یک روز قبل از عاشورا و یک روز بعد از آن را هم 
روزه بگیرید تا از شباهت به یهود که فقط روز دهم را روزه 

می گرفتند خارج شوید. 

جلوه هاي ايثار، در صحنه عاشورا
بود که  ایثارگر خود حضرت  نخستین  در صحنه عاشورا 
او  و رضاي  کند  دین خدا  فداي  را  حاضر شد جان خود 
را بر همه چیز برگزیند، اصحاب آن حضرت نیز هر کدام 

ایثارگرانه جان خویش را فداي امام خویش کردند.
یک  است ،  مشهور  عاشورا  شب  در  امام  یاران  اظهارات 
به یک برخاستند و آمادگي خود را براي جانبازي و ایثار 
خود در راه امام )ع( اظهار کردند؛ به عنوان نمونه ، به این 
سخن »مسلم بن عوسجه « اشاره مي کنیم که به امام )ع( 
براي  اگر سالحي  شد،  نخواهم  جدا  تو  از  فرمود:»هرگز 
جنگ با آنان نداشته باشم با سنگ با آنان خواهم جنگید 
تا همراه تو به شهادت برسم «.حضرت زینب )س( عصر 
عاشورا هنگام حمله سپاه کوفه به خیمه ها، چون دید شمر 
با شمشیر آخته قصد کشتن امام سجاد )ع( را دارد، فرمود: 
کشته نخواهد شد، مگر آن که من فداي او شوم «.جلوه بارز 
ایثار در واقعه عاشورا حضرت ابوالفضل )ع( بود؛ عالوه بر 
آن که امان نامه ابن زیاد را رّد کرد و شب عاشورا نیز اظهار 
کرد: »هرگز از تو دست نخواهم کشید خدا نیاورد زندگي 
پس از تو را«.روز عاشورا نیز وقتي با لب تشنه وارد شریعه 
فرات شد، با یاد آوري کام تشنه امام حسین )ع( ایثارگري 
و فداکاري به او اجازه نوشیدن آب نداد و با لب تشنه به 
شهادت رسید.و نمونه هاي بسیار زیاد دیگر که این مختصر، 

گنجایش بیان تمام آنها را ندارد.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و چون از شما پیمان محکم گرفتیم که خون همدیگر را مریزید و یکدیگر را از سرزمین 
خود بیرون نکنید سپس ]به این پیمان[ اقرار کردید و خود گواهید . سوره بقره / آیه 84

حدیث روز  

به راستی که خدا کربال را حرم امن و با برکت قرار داد پیش از آنکه مکه را حرم قرار دهد.
امام صادق )علیه السالم(

مناسبت ها

حماسه عاشورا بیانگر شجاعت و مردانگی

4582
6

7358
5297

31
2356

1289
1

7385
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره 3895                         

891643527

276985314

354271689

128357496

569412873

437869152

945126738

612738945

783594261

جدول سودکو

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

رنگ آمیزی، بازسازی منازل 
مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی

 پالک 29
09155610111

سند و کارت سبز خودروی پیکان سواری 
به شماره پالک 68152 ج 18 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند خودروی پژو  405 به شماره پالک 
78885 ب 33 / ایران 85 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویي صدیقه عبداللهي 
فرزند امیر به شماره دانشجویي 

95110050166026 رشته طراحي 
دوخت مقطع کارداني دانشگاه فني و 

حرفه اي سپیده کاشاني مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط  می باشد.

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

را تجربه کنید.   09158668002

رایگــان     رایگــان      رایگــان    
به مناسبت ایام سوگواری ساالر 
شهیدان ابا عبدا... الحسین )ع(

 آهنگ ریزی مذهبی رایگان
 25000 16G ، 8 20000 تومانG فروش ویژه فلش 
تومان ، رم 8  18000 تومان ، رم 16  23000 تومان 

آدرس: بین مطهری 2 و 4 نمایندگی سروش

برنج سرالشه )نیم دانه( طارم 
درجه یک رسید

میدان آزادی - کوچه بانک ملی
پخش مواد غذایی امین

09155611711- 32314261

فروشگاه پخش لوازم یدکی به یک 
همکار و  شراکت در کار نیازمند است.

09158254172

کار خوب اتفاقی نیست

فروش و واگذاری فست فود برگ 
سبز روبروی پارک توحید با موقعیت 

و درآمد عالی به دلیل مهاجرت 
قیمت توافقی     09105554295

فروشگاه آلتون
تخفیف استثنایی 20 الی 30 % 

)هود ، گاز، سینک ، پکیج 
و رادیاتور، آب تصفیه کن( 

به علت مهاجرت کلیه محصوالت 
به قیمت خرید عرضه می شود.
حاشیه بلوار صیاد شیرازی ، جنب 

بیمه ایران   09357701139

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

بلوار شعبانیه- بین چهار راه ایزوگام فنودی 
بقیه ا... )عج( و خیابان نرجس
32371262-09151639659

پخـش و نصـب 

به یک نفر خانم یا آقا جهت کار در خشکشویی 
به صورت دو شیفت نیازمندیم. 

ساعت کاری: 8 الی 12و 17الی 21
32454577 -09303102285

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065 

علـی آبادی 

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت
09153637507  حسینی 

سمسـاری صـادق
لوازم منزل و اداری شما را منصفانه خریداریم. 
 09151641464  - 09380160779

علی آبادی
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اعزام تیم پینگ پنگ نوجوانان و جوانان به مسابقات کشوری

قاسمی- رئیس هیئت پینگ پنگ استان با اعالم اعزام تیم پینگ پنگ 
نوجوانان و جوانان به مسابقات قهرمانی کشور، اظهار کرد که مسابقات 
کشوری در استان قزوین برگزار می شود و قرار بود در تاریخ 11 تا 14 
مهرماه باشد ولی به دلیل مقارن بودن با ایام تاسوعا و عاشورا به تاریخ 26 
تا 29 مهرماه تغییر یافته است. »حمیدی« با اشاره به اینکه اعضای اعزامی 
از نفرات برتر مسابقات استانی که توسط حسین رفیعی و مصطفی ابراهیم 
آبادی برگزار شده بود، انتخاب شده اند، تصریح کرد: در این مسابقات در 
رده سنی نوجوانان پویا احراری، مصطفی طاهری، حسین یعقوب نژاد و 
علیرضا عباسپورفرد به ترتیب نفرات اول تا سوم شده اند و همچنین در رده 
سنی جوانان امیرحسین عباس پور فرد، آرمین عبداللهی، محسن بزرافشان 
و محمد جواد حشمتی نیا نفرات اول تا سوم شده بودند که به گفتۀ این 
مقام مسئول 3 نفر از نوجوانان و  2 نفر از جوانان به همراه مربی به 
مسابقات کشوری اعزام می شوند. وی خاطر نشان کرد: از آنجا که مسابقه 
کشوری به میزبانی قزوین از سطح باالیی برخوردار است و معموال از تمام 
استان ها شرکت کننده دارد، امیدواریم ما هم موفق به کسب مقام شویم.

شکست سنگین پرسپولیس برابر الهالل 10 نفره 

لیگ  نهایی  نیمه  مرحله  رفت  دیدار  در  پرسپولیس  فوتبال  تیم  ایرنا- 
قهرمانان باشگاه های آسیا، سه شنبه شب مقابل تیم فوتبال الهالل 
عربستان با نتیجه سنگین 4 بر صفر شکست خورد. در این دیدار که 
به میزبانی تیم الهالل و در ورزشگاه »محمدبن زاید« امارات برگزارشد، 
شاگردان برانکو ایوانکوویچ با نتیجه 4 برصفر مقابل تیم 10 نفره حریف 
شکست خوردند و از صعود به دیدار نهایی این رقابت ها دور شدند. عمر 
خربین دردقایق 31، 54 و 89 و یاسر الشهرانی دردقیقه 40 برای نماینده 
عربستان گلزنی کرد و تیمشان را به صعود به دیدار نهایی امیدوار کردند.

سبد پربار کاروان ایران؛ سکوی سوم با 118نشان رنگارنگ

کاروان ورزشی ایران با نام شهید پرافتخار مدافع حرم ›محسن حججی‹ 
با 118 نشان و پربارتر از چهار دوره قبلی برای نخستین بار بر سکوی 
سوم بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا و اقیانوسیه ایستاد و در 
عین حال رکورد افزایش تعداد ورزشکاران زن و کسب مدال در این دوره 
شکسته شد. به گزارش ایرنا، پنجمین دوره بازی های داخل سالن آسیا و 
اقیانوسیه که از 26شهریور ماه در 21 رشته ورزشی به میزبانی ترکمنستان 
آغاز شده است، امروز -چهارشنبه - پنجم مهرماه به کار خود پایان داد.

پاکسازی بدن به کمک مواد غذایی

انواع ترکیبات سمی و مضر  با  بدن ما روزانه 
مواد  باقی مانده  است  ممکن  که  دارد  سروکار 
تولیدشده در بدن باشند یا از طریق ترکیبات 
شیمیایی خوراکی ها، آالینده های هوا، داروها، 
اما  شوند.  بدن  وارد  بهداشتی  و  آرایشی  مواد 
روند  به  بعضی خوراکی ها می توان  با مصرف 

پاکسازی بدن و پیشگیری از بیماری ها کمک 
کرد:  1. مارچوبه 2. آووکادو 3. کلم بروکلی 4. 
چغندر  5. لیمو) از این جهت که تولید صفرا را 
تحریک می کند( 6. سیب 7. سیر 8. پیاز  9. 
گریپ فروت 10. زردچوبه 11. چای سبز 12. 
نیز سبزی  سبزیجات برگ سبز ) مثاًل گشنیز 
دیگری است که به خون کمک می کند تا دفع 
جیوه و سایر فلزات سنگین به راحتی انجام شود(

راه هایی برای درمان سریع 
سرماخوردگی

با اینکه سرما فاکتور مستقیم بروز سرماخوردگی 
کند.  می  بیماری  مستعد  را  شما  اما  نیست، 
استرس  و  اضطراب  خستگی،  مانند  عواملی 
روحی، آلرژی های بینی و گلو نیز از مواردی 
کمک  سرماخوردگی  بروز  به  که   هستند 

می کنند. درمان کامل سرما خوردگی حدود 5 
روز طول می کشد اما اگر رژیم غذایی و روش 
زندگیمان را تغییر دهیم می توانیم سیر بهبود 
این بیماری ویروسی را سریع تر کنیم: به اندازه 
کافی بخوابید، قهوه ننوشید، سوپ مرغ بخورید، 
ماست را فراموش نکنید، مرکبات و توت ها را به 
رژیم غذایی بیفزایید و از ادویه  جات بهره ببرید، 

گوشت قرمز و غذای دریایی مصرف کنید.

جزئیاتی از شی نورانی دیده شده در آسمان ایران!

جام جم آنالین-  یک شیء نورانی شامگاه سه شنبه در آسمان اکثر استان های کشور از جمله بیدستان از توابع 
دهستان طرود بخش مرکزی شاهرود دیده شد که هنوز گمانه زنی ها درباره این مشاهده، ادامه دارد و هیچ مقام 
مسئولی درباره آن اظهار نظر رسمی نکرده است. طبق تصاویر به دست آمده از این واقعه و همچنین شهادت 
شاهدان عینی این شیء نورانی ساعت 20 شب رویت شده است. این شیء نورانی یک مخروط بزرگ با قاعده 
ای دوار است که در بخش انتهایی مانندیک شیپور وسعت می یابد و نور ساطع شده از آن محو می شود. چنین 
پدیده ای در ارومیه نیز گزارش شده که هنوز هیچ مقامی درباره آن صحبت نکرده است. اجسام نورانی هر از 
گاهی خوراک فضای مجازی می شوند تا مردم با گمانه های مختلف مانند مشاهده »یو اف او«ها یا آزمایش 
های نظامی درباره آن بحث کنند که البته هیچکدام تا کنون تایید نشده اند. به نقل از شبکه العالم، معاون 
عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا گفت: شی نورانی مشاهده شده در برخی نقاط کشور، موشک 
بالستیک روسیه بوده است. فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد نیز گفته است: شیء نورانی مشاهده شده 
در آسمان خراسان شمالی، کپسول موشک های ماهواره بر است که پس از استفاده از ماهواره جدا می شود.

برخورد دو سرویس مدرسه در بیرجند؛  8 دانش آموز مصدوم شدند

مهر- مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای 
از  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی 
سرویس  بوس  مینی  دستگاه  دو  برخورد 
مدارس خبر داد و در تشریح این خبر گفت: 
در این برخورد 8 دانش آموز مصدوم شدند. 
علی دلخروشان اظهارکرد: ساعت 12 و 35 
دقیقه روز گذشته، حادثه برخورد 2 دستگاه 
خیابان  در  مدارس  سرویس  بوس  مینی 

انقالب  به مرکز پیام اورژانس 115 اعالم شد. وی از اعزام  آمبوالنس های اورژانس به محل حادثه 
خبر داد و افزود: 8 مصدوم پس از انجام مراقبت های پیش بیمارستانی به بیمارستان امام رضا)ع( 
شهرستان بیرجند منتقل شدند. دلخروشان عنوان کرد: وضعیت تمامی مصدومین  مطلوب است.

هشدار پلیس فتا خراسان جنوبی 
در خصوص خریدهای اینترنتی

در  راحتی  گفت:  جنوبی  خراسان  فتا  پلیس  رئیس 
شده  موجب  انتخاب  حق  گستردگی  و  معامالت 
درعین  آورند.  روی  خرید  آنالین  به  افراد  تا  است 
از  استفاده  با  نیز  مجازی  فضای  کالهبرداران  حال 
وآسیب هایی  تهدیدها  با  را  آنان  کم دقتی خریداران، 
مواجهه ساخته اند. بنابر این سرهنگ محمدپور تاکید 
کرد: کاربران از سایت هایی خرید نمایند که حتماً نماد 
به صفحاتی  و  باشند  داشته  را  الکترونیکی  اعتماد 
که ناخواسته باز می شوند و حاوی تبلیغات فروش 
کاالها و ارائه خدمات هستند، به هیچ وجه اعتماد نکنند.

آنتی بیوتیک ها در بین داروهای امروزی، بیشترین 
طریق  از  بیوتیکها  آنتی  هستند.  مصرفی  داروهای 
کشتن میکروبها یا توقف تکثیر آنها با عوامل بیماریزا 
مقابله میکنند. پنی سیلین ، اولین آنتی بیوتیکی بود 
که بطور تصادفی از محیط کشت کپک کشف شد. 
امروزه متجاوز از 100 نوع آنتی بیوتیک مختلف وجود 

دارد که پزشکان برای درمان ناراحتی های کوچک تا 
عفونت های تهدیدکننده حیات از آنها استفاده میکنند، 
ولیکن اگر نابجا مصرف شوند بسیار خطرناک خواهند 
بود. هرچند برخی آنتی بیوتیکها علیه انواع گسترده 
ای از عفونتها مؤثر هستند ولی باید  بدانیم هر آنتی 
بیوتیکی تمام عفونتها را نمیتواند درمان کند و آنها فقط 

علیه عفونتهایی بکار میروند که توسط باکتریها، قارچ ها 
و انگل های بیماریزا بوجود آمده باشند و علیه بیماریهای 
ویروسی مثل سرماخوردگی و آنفوالنزا تاثیری ندارند. 
بهترین کار این است که اجازه دهید سرماخوردگی و 
آنفوالنزا، دوره خود را که گاهاً 2 هفته ممکن است 
طول بکشد، طی کند و فقط عالیم راتسکین دهید. اگر 

بیماری شما طی 2 هفته بدتر شد یا شروع به بهبود نکرد 
جهت بررسی بیشتر به پزشک مراجعه کنید. استفاده 
بیش از حد یا نادرست از آنتی بیوتیکها، یعنی مشارکت 

در گسترش مقاومت در باکتریها. 
معاونت غذا و دارو 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مصرف خود سرانه آنتی بیوتیک و عواقب آن

6 ویتامین ضد التهاب را 
به رژیم غذایی تان اضافه کنید

ما  همه  گوش  به  التهاب  ضد  داروهای  نام 
خورده است، ولی کمتر در مورد غذاهای ضد 
التهاب شنیده ایم و کمتر توجه می کنیم آن 
چه میخوریم در حس ما اثر گذار است. بنابراین 
ویتامین ها، شما را قادر به کاهش خطر ابتال 

آن هم  و  کند  ها می  بیماری  از  بسیاری  به 
با کم کردن روند التهابی بدن، مانند: ویتامین 
ای  ویتامین  قرمز(،  فلفل  و  کاهو  و  )هویج  آ 
)اسفناج، بروکلی، گوجه فرنگی و میوه هایی 
مثل کیوی و انبه(، ویتامین ث )سیب، لیمو، 
و  گردو  زمینی،  بادام  )کره  ب  ویتامین  انار(، 
سویا(، ویتامین دی )ماهی، قارچ، شیر(، ویتامین 
کا )اسفناج، جعفری، کاهو، کلم بروکلی، گل کلم(

بالیی که اینترنت زیاد 
بر سر مغز می آورد

که  نسلی  دریافته اند،  تحقیقی  در  محققان 
به سن و سال  بیست و یکم  آستانه قرن  در 
نوجوانی رسیده از سالمندان فراموش کارتر است. 
حافظه  به  خودآگاه  ذهن  از  اطالعات  انتقال 
و  زمان  همراهی  با  فرآیند  نیازمند  بلندمدت 

تمرکز حواس است. ما درباره اطالعات براساس 
اهمیتشان دوباره می اندیشیم و در مغزمان آن ها 
را می شنویم و آن را از طریق موضوعات مرتبط 
به یاد می آوریم. یک مطالعه که توسط دانشگاه 
کلمبیا انجام شده نشان می دهد، وقتی مردم فکر 
می کنند می توانند اطالعات را از روی اینترنت به 
دست بیاورند، دیگر تمایلی برای به خاطر سپردن 
آن ندارند بنابراین تمرکز را از آنها میگیرد.

10 گیاه مفید برای قلب

 بعضی از گیاهان به خاطر ترکیبات آلکالوید و 
ترپنوید، می تواند در مبارزه با بیماری های قلبی 
مفید باشد. این جا با 10 گیاه آشنا می شوید که 
می تواند به سالمتی قلبی شما کمک کنند: 1. 
سیر 2. کاکائو  3. زالزالک )زالزالک در گشاد 
کردن رگ ها موثر است( 4. مادرورت 5. زغال 

اخته )این گیاه در سالمتی دیواره رگ ها و ایجاد 
موی رگ ها مفید است. خاصیت آنتی اکسیدانت 
این گیاه می تواند کار سم زدایی از قلب را انجام 
دهد( 6. جینسنگ 7. فلفل قرمز 8. جارو قارچ 
9. انگور )خوردن مرتب انگور برای قلب مفید 
است. انگور یک منبع خوب برای فالونوید است 
که جلوی فشار خون را می گیرد و خطر بیماری 
قلبی و آسیب ماهیچه های قلب را می گیرد( 

السالم علیک یا ابا عبدا... الحسین )علیه السالم(
بدینوسیله به اطالع کلیه عاشقان اهل بیت )ع(، اهالی 

و هیئت های محترم منطقه براکوه می رساند:

جلسه عزاداری و نخل گردانی سنتی تاسوعای حسینی 
هیئت های متحده حسینی خلیالن و ابوالفضلی زادنبه 
روز شنبه 96/7/8  ساعت 10 صبح تا 2 بعدازظهر با شکوه خاصی و با 
 مداحی مداحان برجسته منطقه براکوه در حسینیه خلیالن برگزار می گردد

سخنران : حضرت حجت االسالم و المسلمین سیدمحمدباقر عبادی
نماینده محترم شهرستان های بیرجند، خوسف و درمیان

 در مجلس شورای اسالمی

هیئت حسینی خلیالن

برنامه مراسم عزاداری هیئت 

جان نثاران ابا عبدا...الحسین )ع( بیرجند 

چهارشنبه 96/7/5 شب هفتم محرم
تا تاریخ یکشنبه 96/7/9  شام غریبان

سخنران: حجت االسالم علیزاده
مداح: حاج غالمحسین نارمنجی

شروع مراسم: 19/45 ) 7/45 شب(

آدرس: خیابان منتظری 3- جنب مسجد خضر

 مراسم عزاداری سرور و ساالر شهیدان حضرت ابا عبدا... الحسین )ع(
»هالل غم ،حلقه ماتم«

با سخنرانی:  استاد حاج حسین خسروی
و با حضور ذاکر اهل بیت )علیهم السالم(: حاج ابوالفضل نوفرستی

و عزاداری هیئت بقیه ا... )عج( 
زمان: پنجشنبه 96/7/6  )7محرم( لغایت سه شنبه 96/7/11 

)12 محرم مصادف با شهادت امام سجاد )ع((  ساعت 9 صبح
مراسم سوگواری شب های تاسوعا و عاشورا و شام غریبان

ساعت 18:30  ویژه خواهران
قرائت زیارت ناحیه مقدسه در روز 11 محرم ساعت 9 صبح

 )با نوای گرم حاج ابوالفضل نوفرستی(
قرائت روزانه زیارت عاشورا )7:45 صبح(

مکان: طالقانی 1 -  مکتب نرجس)س(

امداد باطری سپهر
تحویل و تعویض باطری 

در منزل و محل کار )بدون هزینه( 
قبول حواله از فروشگاه شهرداری 
برای همکاران محترم شهرداری ، 
آتش نشانی و سازمان های وابسته

تست دینام و باطری و استارت 
رایگان 

 32220423
09361779359
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اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959
09159634038 
32414702
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

بانوان نقش مهم و ارزشمندی 
در جنگ نرم دشمن دارند

نرم  جنگ  به  اشاره  با  فقیه  ولی  رضایی-نماینده 
دشمنان گفت: بانوان در این زمینه نقش مهم و کلیدی 
دارند.آیت ا... عبادی در جمع مشاوران امور بانوان و 
جنوبی خراسان  اجرایی  دستگاه های   خانواده های 

و  سخت  جنگ های  از  بیش  امروز  کرد:  اظهار 
نظامی، درگیر جنگ نرم و فرهنگی دشمن هستیم.
وی با بیان اینکه دشمن فرهنگ ما را در این جنگ 
غارت می کند افزود: وقتی می توانیم در این جنگ 
به پیروزی برسیم که زن های مومن نیز در مقابله با 
آن حضور داشته باشند. نماینده ولی فقیه تاکید کرد: 
دشمن در این جنگ فرزندان و جوانان ما را هدف 
قرار داده که در این راستا بانوان می توانند در مقابله با 

این جنگ نقش به سزایی ایفا کنند.

امدادرسانی به 110 بیمار توسط
 اورژانس هوایی استان از ابتدای سال

های  فوریت  و  حوادث  مدیریت  مدیر  قاسمی- 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار کرد: 
در شش ماه نخست امسال 110 نفر طی 85 پرواز 
از خدمات اورژانس هوایی در ستان بهره مند شده 
اند. »دلخروشان« تصریح کرد که اورژانس هوایی 
بیرجند طی 24 پرواز به 29 نفر و اورژانس هوایی 
طبس طی 61 پرواز به 81 نفر ارائه خدمات کرده 
اند. وی بیان کرد: مصدومین حوادث ترافیکی با 68 
درصد، در صدر بیماران منتقل شده توسط اورژانس 
هوایی قرار گرفته  و بیماران دچار سکته مغزی با 
7 درصد، مادران باردار با 5 درصد و بیماران قلبی 
با 4 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. به گفتۀ 
وی 47 درصد بیماران توسط بالگرد های اورژانس 
به  درصد  بیرجند، 35  رضا)ع(  امام  بیمارستان  به 
 15 و  طبس  خمینی  مصطفی  شهید  بیمارستان 
درصد بیماران به بیمارستان ولی عصر )عج( بیرجند 
اعزام شده اند و همچنین یک مورد نیز مصدومی که 
نیاز به جراحی عروق داشت با بالگرد اورژانس هوایی 

طبس به بیمارستان شهید رهنمون یزد اعزام شد.

آموزش ایمنی و بهداشت
 ویژه شاغلین معادن استان

قاسمی- روز گذشته مسئول آموزش سازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، 
و  کشور  معدن  مهندسی  نظام  سازمان  نماینده 
مسئوالن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به 
همراه مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان از 
کارگاه های مرکز آموزش فنی و حرفه ای طبس 
بازدید کردند. در این راستا مدیرکل آموزش فنی و 
حرفه ای استان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
 به شاغلین حوزه معدن آموزش ایمنی و بهداشت
 می دهند، عنوان کرد: تفاهم نامه ایمیدرو با سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور، برای اجرای سند 
اسناد  سایر  و  فناوری سازمان  و  مهارت  راهبردی 
مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست  ویژه  به  باالدستی 
به منظور ارتقاء توانمندی و افزایش مهارت نیروی 
انسانی شاغل در حوزه های معادن و صنایع معدنی 
موجود،  های  ظرفیت  از  مستمر  مندی  بهره  و 
نشان کرد  که  آیند«  خاطر  است. »خوش  بوده 
در راستای این تفاهم نامه برای 73  نفر در سال 
95 دوره  آموزش ایمنی ویژه معادن سطحی و زیر 
زمینی برگزار شده است. به گفتۀ وی برای کاهش 
برگزاری  معادن، ضرورت  در  کار  از  ناشی  حوادث 
 دوره های حفاظت ایمنی به شدت مورد نیاز می باشد
 و نیاز به همکاری تمامی دستگاه ها مرتبط دارد.

حضور 1200 دانش آموز 
در سوگواری احلی من العسل

شهادت  و  محرم  ایام  مناسبت  به  رضائی-دیروز 
من  احلی  عنوان  با  مراسمی  الحسن  بن  قاسم 
،اداره  وپرورش  آموزش  اداره  مشارکت  با  العسل 
 1200 حضور  ،با  آموزی  دانش  بسیج  و  اوقاف 
دانش آموز از دبیرستان های شهر بیرجند ،برگزار 
شد.معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش وپرورش 
گفت:امسال برای پنچمین سال متوالی این توفیق را 
داریم که مراسم احلی من العسل را در آستان مقدس 
باقریه با حضور 1200 دانش آموز،که از 13 دبیرستان 
برگزار کنیم. بوستانی افزود:این مراسم به صورت  
کشور ی برگزارری می شود و در ساعت 10 ندای 
لبیک یا حسین را داریم،که به صورت هم زمان با 
کل کشور صورت می گیرد.وی ادامه داد:هدف این 
نهادینه کردن  و  کربال  قیام  اهداف  تبیین  مراسم 
فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانش آموزان است 
با  مراسم  گفت:این  آموزی  دانش  بسیج  .مسئول 
بسیج  و  پرورش،اوقاف  و  آموزش  اداره  همکاری 
دانش آموزی هر سال برگزار می شود.اصغری افزود: 
از سال آینده به علت اینکه، ایام محرم در تابستان 
است نخواهیم توانست این تعداد دانش آموز را دور 
این مراسم  آینده  هم جمع کنیم و در سال های 
امور  و  اوقاف  اداره  داشت.سرپرست  نخواهیم  را 
خیریه گفت :این مراسم مخصوص دانش آموزان 
و قشر جوان است و همه کار ها از مداحی گرفته 
تا بحث تدارکات و اماده سازی محل بر عهد ه ی 
 همین جوانان است ودر واقع با این کار خواسته ایم 
جوانان را با فرهنگ و سیره امام حسین)ع( وقیام عاشورا 
 آشنا کنیم.قاصری افزود:این جلسه از برنامه های

 محوری ما در ایام محرم بوده است  
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محورهای تکمیل نشده بازگشایی شود

  گروهی مخل آرامش ورزش استان هستند

92 درصد طرح ها تسهیالت نگرفتند
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 موکبهای خراسان جنوبی در همایش اربعین به 30 موکب رسید
گروه خبر - خراسان جنوبی برای پذیرایی از زائران امام حسین )ع( در اربعین حسینی، 30 موکب برپا می کند. رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان 
گفت:  26 موکب در کاظمین و4 موکب در مسیر کربال تا نجف مستقر می شوند تا به زائران اربعین، خدمات رسانی کنند.جوینده  افزود: توزیع و آماده 

سازی تغذیه از جمله 8 موکب نانوایی، اسکان، خدمات کفاشی، خیاطی، بهداشتی و درمان از جمله خدماتی است که این موکبها به زائران ارائه می کنند.

عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  قاسمی- 
استانداری با بیان اینکه نباید بازگشایی محورها 
وابسته به کشته شدن افراد باشد، اظهار کرد: 
و  کند  پیدا  ارتقاء  باید  استان  راه های  وضع 
محوری که به طور کامل تکمیل نشده را باز 
دهنده  هشدار  تابلوهای  با  همزمان  اما  کرده 
راننده را از عدم تکمیل محور و کاهش سرعت 
و دیگر موارد ایمنی با خبر کرد. »فرهادی« روز 
ایمنی  مدیریت  اجرایی  کمیسیون  در  گذشته 
حمل و نقل استان، عنوان کرد: کارهای خوبی 
هنوز  ولی  است  شده  انجام  ها  راه  زمینه  در 
جای کار دارد. وی ضمن اشاره به نبود نیروی 
راهنمایی و رانندگی استان در جلسه، خاطر نشان 
کرد: این وظیفه برعهده همه دستگاه ها است 
و نیروی راهور استان هم جایگاه ویژه ای دارد 
که باید در تصادفات پاسخگو باشند هرجند طبق 
گفته های قبلی آنان حضور پلیس محسوس و 
نامحسوس در جاده ها افزایش یافته و این خود 

اقدام مؤثری است.
فرهنگ سازی ترافیکی
 برای مردم انجام شود

به  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
های  راه  به  دولت  اعتبار  تومان  میلیارد   50
این  نصف  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  استان  

مبلغ سال گذشته به استان داده شد و مابقی 
آن هم امسال قرار بوده اختصاص یابد و راه 
و شهرسازی حتما به دنبال دریافت این اعتبار 
راستای  در  که  کرد  اظهار  »فرهادی«  باشد. 
کاهش تصادفات نیاز به فرهنگ سازی وجود 
دارد و رسانه ها نقش و جایگاه ویژه ای دارند. 
تصادفات  شاهد  متاسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
بوده  استان  در  آن  تلفات  افزایش  و  جاده ای 
ایم به همین دلیل حتی موضوع ایمنی راه های 
تأمین   خراسان جنوبی در دستور کار شورای 
تا مورد آسیب شناسی قرار  قرار گرفته است 
گفتۀ  به  شود.  ارائه  راهکار  آن  برای  و  گیرد 
وی تمام  دستگاه های اجرایی باید در راستای 
حل مشکالت گام بردارند و نباید همه چیز را 
به اعتبارات ربط دهیم چون بسیاری از امور با 

وحدت و همدلی و همکاری حل می شود.
اعتبارات استان برای راه ها

کم تر از دیگر استان
این  در  استان هم  و شهرسازی  راه  مدیرکل 
جلسه اظهار کرد: استان از نظر  طول راه ها 
و پراکندگی جاده ها جایگاه 6 کشوری را دارد 
ولی در زمینه اعتبارات اختصاص داده شده کم 
تر به ما توجه شده است به گونه ای که مثال 
بودجه استان خراسان رضوی 10 برابر بیشتر از 

خراسان جنوبی می باشد. »جعفری« با اشاره 
محورهای  کردن  بانده  دو  حال  در  اینکه  به 
اصلی استان هستیم، خاطر نشان کرد: باند دوم 
محور بیرجند- قاین نیز 21کیلومتر آن بزودی 
بازگشایی می شود. به گفتۀ وی تکمیل محور 

بیرجند- قاین نیازمند 50 میلیارد تومان بوده و 
 30 میلیارد هم مطالبات پیمانکاران می باشد.

 وی به توزیع قیر رایگان بین دهیاری ها و 
ابتدای  از  افزود:  و  کرد  اشاره  ها  شهرداری 
امسال تاکنون 3 هزار و 600 ُتن قیر به ارزش 
3 میلیارد و 500 میلیون تومان بین دهیاری ها 
و شهرداری ها توزیع شده است و یک هزار و 
500 ُتن هم در مرحله تأیید وزارتخانه قرار دارد.

افزایش 53  درصدی افراد فوتی
 بر اثر حوادث در مرداد  

این  در  نیز  استان  قانونی  پزشکی  کل  مدیر 

جلسه با بیان اینکه مرداد امسال پر حادثه ترین 
ماه از ابتدای سال بوده است، عنوان کرد: در 
این ماه  با 26 فوتی، تعداد افراد فوت شده براثر 
به مدت مشابه سال  رانندگی نسبت  حوادث 
گذشته حدود 53 درصد افزایش داشته است. 

اردیبهشت  افزود: در فروردین و  »جعفرزاده« 
کاهش  داشتیم ولی در ماه های بعد ی تاکنون 
با روند افزایشی روبه رو بوده ایم. وی تصریح 
کرد: در مجموع 6 ماهه امسال 129 نفر فوت 
کرده اند  که نسبت به مدت مشابه پارسال 8.4 
درصد افزایش داشته است و این در حالیست  
که آمار مصدومین در این مدت 12.9 درصد 
کاهش داشته که از طرفی می توان گفت خوب 
است و از طرفی باید توجه کنیم که نشان از 
محورهای  در  رانندگی  حوادث  بودن  کشنده 
استان دارد. به  گفتۀ وی رتبه استان در سال 

رانندگی 10  اثر حوادث  بر   ها  فوتی  در   95
می باشد که البته نسبت به سال 94 کاهش 
داشته و این نشانه اقدامات مناسب در راه ها 

و جاده ها است.
توجه پیمانکاران جاده ای

 به نکات ایمنی
»اعراب شیبانی«، معاون دادستان مرکز استان 
هم با تأکید بر تکمیل محور بیرجند - قاین  
در کوتاهترین زمان ممکن، اظهار کرد: شرکت  
های  پیمانکار باید آگاه باشند که اگر اصول 
تابلوهای  ایمنی را در راه ها رعایت نکنند و 
هشدار دهنده را نصب نکنند و در ان جاده ها 

اتفاقی بیفتد، پیمانکار مقصر شناخته می شود.
افزایش 8 درصدی حجم ترافیک

 در جاده های استان
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان  
نیز از افزایش 8 درصدی حجم ترافیک در جاده 
افزود:  و  داد  ابتدای سال خبر  از  استان  های 
رشد معمول ترافیک حدود 2 درصد در سال 
است و با این وجود در خراسان جنوبی این رشد 
حدود چهار برابر رشد طبیعی در سال می باشد. 
»شهامت« اظهار کرد:  باید به  حریم راه ها 
توجه شود و اگر کسی این حریم را شکست 

با او برخورد شود.

رفاه  و  تعاون  کار،  اداره  کل  مدیر  حسینی- 
اجتماعی از پرداخت تسهیالت 43 طرح از 563 
طرح معرفی شده در سال جاری خبر داد و اضافه 
کرد: روند عملکرد بانک ها قابل قبول نیست و 
باید جدی تر همکاری کنند.صبح دیروز پنجمین 
کارگروه اشتغال استان با حضور سرفرازی معاون 

هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار شد.
مدیر کل اداره کار در این جلسه با بیان این که 
مشکل اصلی اولویت های طرح تکاپو از جمله 
گردشگری، صنایع دستی و کشاورزی ، بازار 
فروش است، پیشنهاد داد: موضوع بازاریابی را 
بر اساس اولویت های طرح تکاپو در قالب طرح 
پژوهشی و علمی و دور از کار عملی انجام دهیم 
و در همین راستا دستگاه های درگیر در این 

طرح از اعتبارات پژوهشی خود استفاده کنند.
سنجری با اشاره به اینکه سهمیه اشتغال استان 
در سال جاری 10 هزار و 233 فرصت شغلی 
است، عنوان کرد: تا کنون دو هزار و 775 نفر 
اشتغال یعنی تنها 27 درصد از سهمیه اشتغال 
استان از بین 23 دستگاه اجرایی محقق شده 
است. به گفته وی اعتبارات برخی از دستگاه ها 
هنوز ابالغ نشده است اما برخی از ادارات مانند 
بهزیستی، صنعت و معدن، اداره کل ارتباطات، 
و صندوق  ارشاد  و  فرهنگ  فرهنگی،  میراث 
کارآفرینی امید علی رغم ابالغ اعتبار از میانگین 
کار عقب تر هستند. وی همچنین از پرداخت 

تسهیالت 43 طرح از 563 طرح معرفی شده 
خبر داد و اضافه کرد: روند بانک ها قابل قبول 
نیست و باید جدی تر همکاری کنند.  مدیر کل 

اداره کار با بیان اینکه در مشاغل خانگی 24 
میلیارد تومان اعتبار به استان ابالغ شده است، 
افزود: از مجموع اعتبارات مشاغل خانگی که 
تنها 9  توزیع شده است  بانک عامل  بین دو 
میلیارد تومان پرداخت شده است. سنجری از 
عملکرد بانک صادرات انتقاد کرد و ادامه داد: 
ولی  بوده  بانک  این  تومان سهم  میلیارد   20
فقط 2 طرح را پرداخت کرده در حالی که بانک 
ملی با 4 میلیارد تومان اعتبار سهم خود، با 850 
میلیون تومان، 19 طرح پرداخت کرده است. 
وی با اشاره به اینکه دستگاه های مربوطه باید 
گروه های هدف را برای استفاده از تسهیالت 

مشاغل خانگی شناسایی و به سمت اداره کار 
برای صدور مجوز هدایت کنند، اظهار کرد: تا 
استان  در  خانگی  مشاغل  مجوز  کنون 173 

صادر شده است.
پرداخت اعتبارات تامین فرش ها 

از محل اعتبارات داخلی کمیته امداد
فروش  بازار  )ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
فرش در خارج از کشور را نامناسب دانست و 
افزود: تا کنون اعتبارات تامین فرش ها از محل 
اعتبارات داخلی کمیته امداد پرداخت شده است 
و بیشتر فرش های ارسالی به تهران در انبارها 
باقی مانده اند. سلم آبادی با بیان اینکه اگر هر 
دیگری  مددجویان  برای  کارآفرین  مددجوی 
اشتغال فراهم کند می تواند تا سقف پنج نفر 
به ازای هر نفر 20 میلیون تومان وام قرض 

الحسنه دریافت کند، اضافه کرد: اگر غیر مددجو 
نیز برای مددجوی کمیته امداد کارآفرینی کند 
نیز با شرط تعهد بیمه پنج ساله می تواند با 
همین شرایط وام قرض الحسنه دریافت کند و 
استان ما تنها استان غیر صنعتی است که از این 
مصوبه بهره مند می شود. وی سهمیه ابالغی 
امسال برای اشتغال در کمیته امداد را دو هزار و 
400 نفر اعالم و خاطرنشان کرد: از ابتدای سال 
تا کنون 670 نفر به بانک ها معرفی شدند اما 
تسهیالت تنها 117 نفر پرداخت شده است لذا 
کار در بانک ها باید با سرعت بیشتری انجام 
شود. سلم آبادی به 35 میلیارد تومان سهیمه 
وام های تبصره ای کمیته امداد اشاره کرد و 
یادآور شد: از این رقم بیش از 85 درصد به مبلغ 

29 میلیارد تومان به بانک ها ابالغ شده است.
 97 حجاج  احرام  های  حوله  بافت 

توسط بانوان خراشاد
معاون صنایع دستی میراث فرهنگی نیز با اعتقاد 
بر این که سرانه آموزش این نهاد بسیار پایین 
ادامه داد: امسال فقط 3 میلیون تومان  است 
اعتبار داده شد! با این مبلغ چند نفر را می توانیم 
آموزش دهیم؟! عباس زاده به بازارچه صنایع 
دستی نیمه کاره فردوس به علت نبود تخصیص 
اعتبارات اضافه کرد: صنعتگر ما چگونه فعالیت 
کند وقتی مکانی برای فروش محصوالت خود 
اعتبارات  افزایش  تقاضای  وی  باشد.  نداشته 

کرد:  خاطرنشان  و  داشت  را  دستی  صنایع 
سازمان حج و زیارت اعالم کرده  که حوله های 
احرام حجاج در سال 97 توسط بانوان خراشاد 
بافته شود و این نیازمند ایجاد زیرساخت های 

الزم است که باید مدنظر مسؤوالن قرار گیرد.
تخصیص اعتبارات پژوهشی

 دستگاه ها به طرح تکاپو
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز با 
تاکید بر این که استانداری آمادگی دارد درصد 
به  را  امسال  پژوهشی  اعتبارات  از  بیشتری 
کرد:  عنوان  دهد،  اختصاص  بازاریابی  بخش 
اگر اعتبارات پژوهشی بر اساس اولویت های 
استان اختصاص یابد قطعا تاثیرگذاری آن نیز 
بیشتر خواهد بود. سرفرازی با اشاره به این که 
کارگروه ارزیابی مدیران دستگاه های اجرایی نیز 
باید هرچه سریع تر شکل گیرد، ادامه داد: برای 
اعتبارات مشاغل خانگی دستگاه های مرتبط 
دفتر  با محوریت  را  باید نشستی  ها  بانک  با 
سرمایه گذاری استان برگزار کنند و بانک ها 
دالیل خود را برای تاخیر در پرداخت تسهیالت 
ارائه دهند. وی به تاکید استاندار خراسان جنوبی 
مبنی بر فعالیت در اقتصاد مقاومتی، افزود: طی 
6 ماه آینده تمامی نشست هایی که در استان 
برگزار می شود باید با محوریت اقتصاد مقاومتی 

و اشتغال برگزر شود.
)Ava.news13@gmail.com(

و  تکریم  مراسم  گذشته  روز  - صبح  قوسی 
کل  اداره  ورزش  امور  توسعه  معاون  معارفه 
ورزش و جوانان برگزار شد. مدیرکل ورزش و 
جوانان استان، ضمن تشکر از زحمات معاون 
اسبق در دوره مدیریتی ورزش اداره کل، بیان 
کرد: به خاطر درخواست های ایشان مبنی بر 
انتقالی به شهر مشهد، در نهایت با درخواست 
ایشان موافقت شد. افضل پور ادامه داد: یکی 
وجود  قبل  سالهای  از  که  هایی  چالش  از 
که  است  متعدد  عمرانی  های  پروژه  داشته، 
 باید ساماندهی شود و توسعه این زیرساخت ها
وی  کند.  کمک  استان  ورزش  به  تواند  می 

اداره کل در سال  افزود: در زمان ورود ما به 
قبل خیلی از پروژه های عمرانی معطل بود و 
اعتباراتی از سال 94 هنوز هزینه نشده بود که 
با برنامه ریزی های انجام گرفته مشکالت را 
مرتفع کردیم و توانستیم چند تا پروژه را به بهره 
برداری برسانیم که مهم ترین اش ورزشگاه 
استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  بود.  غدیر 
خاطرنشان کرد: به خاطر این که اعتبار بزرگی 
حدود 13 میلیارد تومان در بخش پروژه های 
عمرانی خواهیم داشت، باید ازین به بعد برنامه 
ریزی مدون و قوی داشته باشیم تا اعتبارات را 
درست هزینه کنیم. افضل پور ادامه داد: بارها 

در سفرهایم به تهران گفته ام که باید نگاه ویژه 
ای به این استان داشته باشید و گرنه همچنان 
همان چالش ها و مشکالت در منابع مالی و 
انسانی ادامه خواهد داشت. وی تصریح کرد: 
متاسفانه گروهی که نمی دانم هدفشان چیست، 
سعی می کنند با شکل های مختلف اخالل 
ورزش  جلوی  سنگی  همیشه  و  کنند  ایجاد 
 بگذارند و آرامش سیستم را به هم می زنند.
در ادامه معاون سابق توسعه امور ورزش اداره 
بیان کرد: در 6 ماه نخست سال جاری  کل 
در بخش مردان 10267 نفر و در بخش زنان 
6057 نفر ورزشکار سازمان یافته داشته ایم. 

مسابقات  به  اعزام  در  داد:  ادامه  نژاد  عجمی 
المپیک، پارالمپیک، جهانی و آسیایی در 6 ماه 
امسال 126 مورد و در سال گذشته 226 مورد 
بوده است. در سال 95 مربیان زن و مرد استان 
2300 نفر که در 6 ماهه امسال به 2389 نفر 
رسیده است. وی افزود: در مدالهای کشوری در 
سال گذشته 108 مورد و در 6 ماه امسال 169 
مورد مدال کسب شده است. عجمی نژاد ادامه 
داد: در سال 95،  539 مورد و در سال 96، 
205 مورد مسابقه در استان برگزار شد و در طی 
3 سال، 40 مجمع عمومی و انتخاب رییس 
برگزار شد و 52 مورد دوره کارگاره و  هیات 

دوره آموزشی برگزار شد.در ادامه معاون توسعه 
امور ورزش اداره کل گفت: تمام بحث های 
ورزش بستگی به روسای هیات های ورزشی 
استان دارد و هرکس که در این جایگاه باشد 
بدون فعالیت هیات های ورزشی قادر نخواهد 
بود هیچکاری انجام دهد. مهران پور ادامه داد: 

تقاضا می کنم انتقاد را مدنظر قرار دهید. 
اظهار  استان  جودوی  هیات  رییس  پایان  در 
کرد: جامعه ورزش استان در سال های گذشته 
نگرانی های مدیریتی داشته که با حضور آقای 
افضل پور، ورزش استان در مسیر سالم درست 

قرار گرفته است.  

کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل و نقل استان بدون پلیس راه

انتقاد مدیر کل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی از عملکرد بانک ها

شهروندان انتقادات
 از رفتار پلیس را به 197 اطالع دهند

پیشه ور - معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
که  شهروندان  از  تعدادی  درخواست  به  پاسخ  در 
درباره برخورد ماموران راهنمایی و رانندگی با راننده 
ها که بعضی از مامورین رفتار شایسته ای ندارند  
شود،عنوان  می  هم  خوشرویی  با  قانون  اعمال  و 
های دوره  در  راهور  پلیس  کارکنان   کرد:کلیه 
تعالی رفتار شرکت و درباره برخورد و احترام آموزش 
داده شده اند.سرفرازی عنوان کرد:  قطعا همکاران 
تخلف  ابالغ  ضمن  تخلف  مشاهده  صورت  در 
به  نسبت  قانون  برابر  احترام  کمال  در  راننده  به 
 : ادامه داد  اقدام خواهند نمود . وی  اعمال قانون 
شهروندان می توانند هر گونه انتقاد ،پیشنهاد و تقدیر 
خود از کارکنان با تلفن 197 مرکز نظارت همگانی 
فرماندهی انتظامی اعالم تا بررسی الزم انجام شود.

 حماسه عاشورایی کارکنان کویرتایر

کویرتایر  شرکت  عمومی  روابط  غالمی-رئیس 
گفت: ششمین حماسه عاشورایی کارکنان شرکت 
کویرتایر با عنوان »شور حسینی در سنگر تولید« 
مصادف با ششم محرم الحرام 1439 در فضای این 
کارخانه برگزار شد.محمدقربانی در حاشیه برگزاری 

این مراسم اظهار کرد: ششمین حماسه عاشورایی 
کارکنان شرکت کویرتایر با عنوان »شورحسینی در 
سنگرتولید« در این کارخانه برگزار شد.وی افزود: 
هیئت عزاداران کویرتایر از مقابل ساختمان اداری 
از خیابان های  از عبور  حرکت خود را آغاز و پس 
به  نهایت  در  تولید  و خط  به سالن پخت  منتهی 
سالن جدید در بخش بیدسازی خط تولید اجتماع  
کرد. رئیس روابط عمومی شرکت کویرتایر گفت: 
مراسم شور حسینی با مداحی مداحان حاجی آبادی، 
یوسف فرد، صیامی، کربالیی ابراهیم زاده و علیزاده و 
سخنرانی حجت االسالم حائری زاده از قم برگزار شد 
و سپس نماز جماعت ظهر و عصر اقامه  و پس از آن 

غذای تبرک در محل مراسم صرف شد. 

طرح همیار گردشگر راهی برای
جذب بیشتر مسافر به استان

کاری- مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری عنوان کرد: طرح همیار گردشگر به جذب 
گردشگر کمک کرده و راهی است تا گردشگران 
بیشتر به استان بیایند. رمضانی روز گذشته در  مراسم 
رونمایی از طرح همیار گردشگر در دبیرستان شهید 
راشدی بیرجند با با بیان اینکه  دانش آموزانی که در 
این طرح شرکت می کنند، تحت آموزش های اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
قرار خواهند گرفت  افزود: در ماه هایی از سال  که 
ورود مسافر به استان زیاد  باشد این دانش آموزان 
به مسافران، همراه  اطالعات  دادن  در  ، می توانند 
اداره کل میراث فرهنگی باشند.وی ادامه داد: طرح 
دوره  12مدرسه  در  استان  هر  در  گردشگر  همیار 
متوسطه اول که شامل  6 مدرسه پسرانه و 6 مدرسه 
دخترانه است اجرا  خواهد شد. رمضانی با یادآوری 
از  پس  طرح  این  در  شرکت  داوطلب  افراد  اینکه 
گذراندن 8 ساعت دوره آموزشی گواهینامه همیار 
ملزومات  از  افزود:  کرد  خواهند  دریافت  گردشگر 
همیاران گردشگر  آگاهی نسبت به بناهای تاریخی 
پرورش  و  آموزش  متوسطه  آموزش  است.معاون 
بیرجند در این مراسم اظهار کرد:  مشارکت شعار 
میراث  همیشه  است،  ضرورت  یک  بلکه  نیست، 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همیار 
آموزش و پرورش بوده است. در پایان این مراسم، به 
طور نمادین لباس طرح همیار گردشگر بر تن یکی 
از دانش آموزان و دوره آموزشی دانش آموزان آغاز شد.

اجتماع بزرگ زنان انقالبي

اسدزاده-عابدیني مسئول پایگاه خواهران هدف  از 
را  انقالبی  زنان  بزرگ  اجتماع  همایش  برگزاري 
حضور پرشور بانوان با با حجاب مناسب در جامعه 
دانست. به گفته وی این برنامه هر سال در هفته 
دفاع مقدس با حضور بانوان و حمایت بسیج جامعه 
زنان و بنیاد شهید برگزار می شود .»مرکزي مقدم« 
سخنران این همایش در خصوص تفاوت زن و مرد 
میگوید زنان از لحاظ شخصیتي با مردان هیچ تفاوتي 
ندارند وي ادامه داد:در قرآن براي 4 زن واال مقام ایه 
و روایت است،و این بخاطر شان و جایگاه ویژه زن 
است .وي درباره ي حضور زنان دو جامعه دو نمونه 
بارز دین اسالم یعني حضرت زینب و حضرت زهرا  
را مثال زد و گفت:حضرت زینب باتوجه به شرایط 
سختي که داشت با دو دسته بسته در نهایت عفت 
درباریان  حضور  در  اي  کوبنده  خطبه  پاکدامني  و 
شام خواند یا حضرت زهرا در خطبه فلکیه با نهایت 
صالبت و نجابت در برابر درباریان آن زمان صحبت 
با رعایت حجاب و وقار مي  بانوان  کرد،پس تمام 
توانند در تمامي میادین حضور پیدا کنند و الگویشان 
هم حضرت زینب و حضرت زهرا باشد،به گفته رهبر 
معظم زن باید دنیا ساز باشد یعنی عالوه بر آخرت باید 
انقدر بتواند وظایف مادری و همسری اش را خوب 

انجام بدهد که بتواند یک دنیا را بسازد.
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برگزاری دومین سوگواره ملی میراث عاشورا  
کاری- روز گذشته از پوستر و فراخوان »دومین 
سوگواره ملی میراث عاشورا در قاب عکس« 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  در 
و گردشگری استان رونمایی شد و همچنین 
دبیرخانه سوگواره در این مرکز هم  افتتاح شد.

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
سوگواره  »دومین  شد:  یادآور  گردشگری 
امسال  قاب عکس«  در  عاشورا  میراث  ملی 

هم همچنان پر شور در استان برگزار خواهد 
امیدواریم شاهد حضور گسترده مردم  و  شد 
و هنردوستان  باشیم. وی با اشاره به اینکه  
نمایشگاه امسال شامل عکس های برگزیده 
سوگواره ملی میراث عاشورا در قاب عکس 
در استان خراسان رضوی برگزار خواهد شد. 
 افزود: به تصویر کشیدن مراسم و آیین های 
در  محرم  خوانی  تعزیه  و  عزاداری  بومی 

ایران  شهرهای  دیگر  و  جنوبی  خراسان 
اسالمی و استفاده از امکان تاریخی و مذهبی 
جمله  از  را  عزاداری   مراسم  برگزاری  برای 

محورهای این سوگواره عنوان کرد.
ارسال ۲۶۰۰ اثر به نخستین

دوره سوگواره ملی عاشورا
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گردشگری با بیان اینکه داوری این سوگواره 

شود،  می  برگزار  بیرجند  در  زنده  صورت  به 
مهدی  زاده،  هوشمند  پیمان  آقایان  افزود: 
وثوق نیا و رضا خالدی داوری آثار را برعهده 
خواهند داشت. رمضانی ادامه داد: عالقمندان 
از سراسر کشور می توانند تولیدات خود را به 
مدرس  نبش  مدرس،  خیابان  بیرجند،  نشانی 
23، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان جنوبی و دبیرخانه دائمی 

سوگواره ارسال یا برای کسب اطالعات بیشتر 
 www. skchto.com سایت  وب  به 

مراجعه کنند.

عکس:اکبری

عکس:اکبری
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امام حسین علیه السالم فرمودند :
يا بَُنىَّ اِّياَك َو ُظلَْم َمْن الَيِجُد َعلَْیَك ناِصراً ااِلَّ ا...

فرزندم! بپرهـیز از سـتم بر كسى كه غیر از خدا ياورى در مقابل تو ندارد.
)اعیان الشیعه: ج1، ص620(

 دلیل این بحث ها برای همنشینی رئیس 
دولت اصالحات و الریجانی را نمی دانم

احمدتوکلی گفت: واقعًا دلیل این همه سروصدا 
را نمی دانم. این حساسیت ها جا ندارد. این دیدار 
نه فاجعه آمیز است و نه مسرت بخش! نه از این 
به  نه  و  می رسد  خاتمی  آقای  به  چیزی  دیدار 
آقای الریجانی. هرکدام عقاید خودشان را دارند 
من،  مثل  هم  الریجانی  آقای  است  ممکن  و 
آقای خاتمی را مقصر بداند. البته من در ساعتی 
نبودم.  در حسینیه  انجام شد  این همنشینی  که 
شده  برنامه ریزی  مسأله  این  نمی رسد  نظر  به 
را  الریجانی  آقای  خاتمی،  آقای  احتمااًل  باشد. 
خیلی قبول نداشته باشد و عکس آن هم صادق 

است. این دیدار یک اتفاق معمولی است.

دستیار صالحی: همه فعالیت های 
هسته ای ایران با برجام انطباق دارد

انرژی  سازمان  رئیس  ویژه  دستیار  زارعان  اصغر 
اتمی گفت: همه فعالیت های هسته ای ایران با 
برجام انطباق دارد و مطالبی که این روزها از سوی 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح می شود، هیچ 
وجاهتی ندارد. تمام فعالیت های سازمان انرژی اتمی 
را در عرصه  ایران  اقتدار  راستای آن است که   در 
بین المللی افزایش داده و پیام ما را می تواند به تمام 

دنیا صادر کند.

هیچ تضمینی به تصمیمات رئیسان جمهور 
آمریکا درباره برجام نیست

سفیر جمهوری اسالمی ایران در لندن با انتشار پیامی 
در صفحه توئیتری خود گفت: چه تضمینی از سوی 
رئیس جمهور بعدی آمریکا وجود دارد که اصالحات 
ترامپ در رابطه با برجام را فاجعه تمام عیار نخواند. 
حمید بعیدی نژاد در این پیام نوشت: به فرض محال، 
فرض کنیم تمامی اعضای برجام پیشنهاد آمریکا 
برای مذاکره مجدد متن برجام را بپذیرند و به توافق 
نسبت به تغییرات جدید هم برسند. اما چه تضمینی 
هست که کنگره آمریکا توافق جدید را بپذیرد و یا 
رئیس جمهور بعدی آمریکا این توافق جدید را یک 

فاجعه تمام عیار نخواند.

هنیه: به دنبال تقویت 
روابط با ایران هستیم

اسماعیل هنیه بر ضرورت تقویت روابط حماس با 
کشورهای عربی و کشورهای منطقه از جمله ایران 
به عنوان حامی مقاومت فلسطین تأکید کرد و گفت: 
حماس برای تقویت روابط با ایران ُمِصر است. رئیس 
دفتر سیاسی حماس تصریح کرد: مقامات مصری 
وعده بازگشایی گذرگاه رفح با فاصله زمانی نزدیک 
را داد  ه اند و قاهره خواستار برقراری ثبات در غزه و کم 

شدن از بحران آن است.

آشنا: واشنگتن مراسم تشییع شهید 
حججی را به یاد داشته باشد

حسام الدین آشنا  مشاور رئیس جمهور در صفحه شخصی 
خود در توئیتر نوشت: قابل توجه کاخ نشینان واشنگتن؛ 
قبل از فکر در مورد هر اقدامی علیه تهران، تشییع 
 پیکر بی سر شهید حججی در میدان امام حسین )ع(

را به یاد داشته باشید.

العبادی: کردها همه پرسی 
را لغو کنند، مذاکره کنیم

هشدار  با  عراق  وزیر  نخست  العبادی،  حیدر 
اربیل، گفت:  و  بغداد  پیامدهای بحران  به  نسبت 
عراق  اساسی  قانون  داد  نخواهیم  اجازه  هرگز 
تاکید کرد:  ادامه  العبادی در  پا گذاشته شود.  زیر 
قوانین کشور را در تمامی مناطق اقلیم کردستان 
اجرا خواهیم کرد. نخست وزیر عراق گفت: همه 
پرسی باید لغو شده و وارد گفت وگو در چارچوب 
از شهروندان  ما  افزود:  اساسی شویم. وی  قانون 
کرد همانند شهروندان مسیحی، ترکمان و عرب 

دفاع خواهیم کرد.

سردار دهقان: سیاسی شدن سپاه »حرف مزخرفی«  است

سردار دهقان در پاسخ به این سوال که سر قضیه فاو 
این درست است که می گویند قدری سیاسی شدن 
سپاه به خصوص موقع انتخابات این امر اتفاق افتاد، 
گفت: اینها حرف های مزخرفی است. مثال یعنی چی 
که سپاه سیاسی شد؟ این بحث ها را سیاسیون می کنند 
واال احدی از بچه ها و فرماندهان سپاه تا زمانی که جنگ بود هیچ گاه نگاه شان 

به پشت جبهه نبود.  

نمی توان قطعا  به پیروزی اصالح طلبان امید داشت

مستقل  ورود  درباره  ملی  اعتماد  حزب  مرکزی  شورای  عضو  آزادمنش 
اصالح طلبان در انتخابات 98، گفت: با توجه به آشفتگی  موجود در اردوگاه 
اصالح طلبان، مگر می توان به پیروزی آنها در آینده ای نزدیک، امید داشت؟ 
وی با بیان اینکه حضور مستقل اصالح طلبان در حوزه  سیاسی، در مدت کوتاه 
نیز قابل پیش بینی نیست چه رسد به دوسال آینده، ادامه داد: بنابراین با توجه 
به شرایط موجود، خردمندانه و عالمانه نیست که بگوییم قطعا اصالح طلبان در 

سال 1400 فاتح میدان خواهند بود.

حسینی: وزیر علوم از افراط و تفریط به دور باشد

سید محمد حسینی با اشاره به لزوم رعایت برخی 
ویژگی ها برای انتخاب وزیر علوم اظهار کرد: رسالت 
اصلی دانشگاه، تولید علم و فناوری است و طبعاً وزیری 
باید انتخاب شود که به این ماموریت مهم، جامه عمل 
بپوشاند امیدوارم همان طور که آقای روحانی مطرح 
کرده بود، فردی برای وزارت علوم انتخاب شود که از افراط و تفریط به دور 

باشد و یک مدیر اجرایی توانمند، وقت گذار و دلسوز باشد.

کمیسیون  عضو  دهقان  محمد 
شورای  مجلس  قضایی  و  حقوقی 
اسالمی گفت: اگر اصل 142 قانون 
اموال  به  رسیدگی  قانون  و  اساسی 

مسئولین که با پیگیری های مستمر 
بنده و همکارانم در مجلس تصویب 
 و در سال 94 به قانون تبدیل شد، 
امروز  شد،  می  اجرا  درستی  به 

ای  افسانه  های  ثروت  شاهد 
مشمول  که  مسئولینی  از  برخی 
نبودیم.  شوند،  می  اصل  این 
وی افزود: برخی از مسئولینی که از 

وزیر  معاون  یا  وزیر  انقالب  ابتدای 
نجومی  ثروت های  امروز  اند،  بوده 
یافتن  دارند. روشن است که دست 
حقوق  طریق  از  ها  ثروت  این  به 

از  حتما  و  نیست  ممکن  وزارت 
است.  شده  تحصیل  رانت  طریق 
قاچاق  با  مبارزه  اینکه  بیان  با  وی 
که  است  موضوعی  مهمترین  کاال 
 به طور اختصاصی وزارت دادگستری 
باشد،  موثر  آن  اجرای  در  تواند  می 
گفت: بخش مهمی از اجرای قانون 
سال  در  که  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
تعزیرات  برعهده  شده  تصویب   92
وزیر  نظر  زیر  که  است  حکومتی 
دادگستری فعالیت می کند. دهقان 
گفت: وزیر دادگستری هم به عنوان 
یکی  و  حکومتی  تعزیرات  مسئول 
از وزرا که طبیعتا در پیگیری امور و 
تعامل بین قوا موثر است، اراده قوی در 
مبارزه با قاچاق کاال داشته باشد حتما 
می تواند در طول مدت مسئولیتش 
گام های بلندی در این زمینه بردارد.

عبدالرضا رحمانی فضلی در مراسم 
و  قدیم  استانداران  معارفه  و  تودیع 
جدید گیالن در رشت بیان کرد: رئیس 
جمهور تاکید دارد از تمام کسانی که 
امنیت،  برای  و  ایران هستند  دلسوز 
اقتدار و توسعه ملی تالش می کنند؛ 
ها  استان  اولویت  استفاده شود. وی 
استانی  های  ظرفیت  از  استفاده  را 
دانست و افزود: همه استان ها قابلیت 
های بسیاری در حوزه های سیاسی، 
اجتماعی، علمی و فناوری دارند و در 
 ، ما  از  مردم  مطالبه  کنونی  شرایط 
بهبود وضعیت اقتصادی، معیشت و 
خصوصا اشتغال است. وزیر کشور با 
بیان اینکه ساالنه یک میلیون و 300 
هزار نفر به جمع بیکاران اضافه می 
شود، گفت: باید نسبت به این امر مهم 
 پاسخگو باشیم؛ پرداختن به مسائل 

حاشیه ای سم است و هر چیزی که 
مانع پاسخگویی به مردم است، باید 
کنار گذاشته شود و تنها ، خدمت به 
مردم مالک باشد و به جز این اگر 

حرکت کنیم، باید پاسخگو باشیم.
وی با بیان اینکه استاندار باید قدرت 
هماهنگی در استان را داشته باشد،گفت: 
معتقدیم بدون هماهنگی نمی توان 

کارها را پیش برد، استانداری موفق 
است که سپاه ، بسیج ، ارتش، قوای 
مقننه و قضاییه همراه و هماهنگ با 
وجود  با  که  استانداری  باشند.   او 

توانایی های باال ، نتواند هماهنگی 
زیرا  بود  نخواهد  موفق  کند،  ایجاد 
تعامل را گفتگو تلقی نمی کنیم بلکه 

مشارکت عملی می دانیم.

برخی از مسئولینی که از ابتدای انقالب وزیر یا 
معاون وزیر بوده اند، امروز ثروت های نجومی دارند

وزیر کشور:استانداران باید با سپاه، بسیج
 ارتش و دیگر قوا هماهنگ باشند

آیا می دانید های یازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب 

آیا می دانید که: نمایشگاه کتاب از تاریخ 17 مهر ماه لغایت 22 مهرماه در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی برگزار خواهد گردید.

آیا می دانید که: در نمایشگاه کتاب از 30% تخفیف : 20% تخفیف یارانه خرید کتاب 
) بن کارت( و 10% تخفیف انتشارات برخوردار خواهید گردید .

آیا می دانید که: جهت جلوگیری از اتالف وقت شما امکان پیش خرید بن کارت 
)20% تخفیف(  از تاریخ 13-7 مهر ماه به شرح ذیل مهیا گردیده است :

 http://bon.tibf.ir گام اول: مراجعه به سایت
گام دوم:  عضویت 1- درج شماره موبایل معتبر به دلیل  اینکه مشخصات کارت خرید 
از طریق موبایل به متقاضی  پیامک خواهد شد . )هر شخص هنگام ثبت نام صرفا مجاز 

به ثبت یک شماره موبایل معتبر در سامانه است(
 2- درج ایمیل معتبر و ثبت صحیح آن در سامانه: ایمیل مورد استفاده باید حتما 
)بسیار مهم( معتبر بوده و به صورت صحیح وارد سامانه شود چرا که قابل ویرایش و 

عوض کردن نیست.
گام سوم : تحویل کارت - متقاضیان پس از ثبت نام و تأیید هویت و پرداخت سهم 
خود )از طریق درگاه اینترنتی سامانه پیش فروش بن( برای دریافت بن کارت می بایست 

شخصا و صرفاً به شعبه  بانک شهر مستقر در محل نمایشگاه  مراجعه نمایند. 
نکات قابل توجه:

همراه داشتن کارت معتبر از جمله کارت دانشجویی یا طلبگی ، کارت ملی یا شناسنامه 
و شماره رهگیری ثبت نام در سامانه جهت ارائه به شعبه  بانک شهر مستقر در نمایشگاه  

ضروری می باشد .
بن کارت های تخفیف در مدت برگزاری نمایشگاه از طریق دستگاه های کارت خوان 

داخل غرفه ناشران مستقر در نمایشگاه قابل استفاده می باشد .
چنانچه به هر دلیلی بن کارت های تخفیف کامال استفاده نشد؛ دارنده کارت دو ماه بعد 
از اتمام نمایشگاه می تواند از طریق عابر بانک )ATM( های بانک شهر در کل کشور 
با کسر 20 درصد یارانه مبلغ خود را دریافت نمایند و یا از طریق دستگاه های کارتخوان  
)POS(  کلیه فروشگاه های سطح کشور با کسر 20 درصد یارانه اقدام به خرید نمایند.

هر شخص مجاز به دریافت یک کارت الکترونیکی یارانه ای کتاب است .
به اتباع خارجی یارانه بن خرید کتاب تعلق نمی گیرد.

این بن کارت ها مخصوص همین نمایشگاه می باشد و در نمایشگاه های دیگر فاقد 
اعتبار می باشد.

https://telegram.me/bontibf : کانال تلگرامی بن

کمیته اطالع رسانی نمایشگاه بزرگ کتاب

                                          اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 90000

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده 
 )نوبت اول( 

شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت بیرجند
شماره ثبتي: 5467   شناسه ملي: 14006400983         تاریخ انتشار : 1396/07/06

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت 
بیرجند راس ساعت 16روز شنبه تاریخ 1396/08/06 در محل سالن صدف واقع در بلوار فرودگاه 
جنب مزار شهدای باقریه )دره شیخان( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به 
دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیارخویش 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. ضمنا متقاضیان سمت 
بازرسي مي توانند حداکثر 7 روز پس از  انتشار آگهي دعوت به دفتر تعاوني به آدرس خیابان 

غفاری نبش جابربن حیان پالك 74 مراجعه و ضمن ارائه مدارك فرم ثبت نام را تکمیل نمایند.
دستورجلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - تصویب صورت هاي مالي 95- انتخاب 
بازرس اصلي و علي البدل براي مدت یک سال مالي - تصویب بودجه پیشنهادي سال 96- تعیین 
روزنامه کثیراالنتشار و استانی جهت درج آگهی های دعوت و اطالعیه های داخلی شرکت - تعیین 

مبلغی جهت بازپرداخت به اعضای مستعفی شرکت 
هیئت مدیره 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
)نوبت اول(

شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت بیرجند

شماره ثبتي : 5467      شناسه ملي : 14006400983   تاریخ انتشار: 1396/07/06

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( ساعت  17 روز پنجشنبه تاریخ 1396/07/20 
در محل سالن صدف واقع در بلوار فرودگاه جنب مزار شهدای باقریه )دره شیخان( برگزار 
می گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در 
این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور 
یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیارخویش 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. 

 دستورجلسه:
 1-تصویب آخرین اصالحات اساسنامه تعاوني وفق قانون اصالح موادي از قانون بخش تعاون

2- اصالح ماده )6( اساسنامه مورد عمل 
3- تصمیم گیری در خصوص اصالح بند )ب( ذیل ماده )12( اساسنامه مورد عمل  

  هیئت مدیره 

السالم علیك یا ابا عبدا... )علیه السالم(
در سیزدهمین سالگرد عروج پدر و مادر عزیزمان و همزمان با ایام سوگواري سرور و ساالر 

شهیدان، یاد و خاطره  مداح و ذاکر اهل بیت )ع(

 مرحوم غالمحسین تناکي ، همسر و فرزند دلبندشان
 را گرامي داشته و افتخار داریم با مراسم دعاي کمیل و عزاداري شب جمعه )96/7/6(  

ساعت 21 در محل حسینیه امام رضا )ع( واقع در خیابان ظفر میزبان شما باشیم. 
برای شادی روح شان فاتحه ای هدیه فرمایید

حضور دکتر قائمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در مراسم بزرگداشت روز اورژانس در پایتخت استاندار خراسان جنوبی در دیدار با خانواده شهید پیشکار * عکس : اکبریحماسه عاشورایی کارکنان شرکت کویرتایر  * عکس : تسنیم










