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*امین جم

بدعت هایی که عادت شد 
 از سالهای گذشته تاکنون ، بارها 
های  دغدغه  از  یکی  بارها  و 
روزنامه  های  تالش  و  اصلی 
 ، شهر  معتمدان  همچنین  و  آوا 
موضوع حذف برخی بدعت های 
ساالر  عزاداری  مراسم  در  اشتباه 
شهیدان ، امام حسین )ع( است.

یکی از این بدعت های نادرست 
هم  هایی  مزاحمت  موجبات  که 
شده ، استفاده از طبل و سنج و ... 
است.استفاده ای که دیگر بی رویه 
و از عرف و منطق نیز خارج شده 
بزرگ  آنچنان  هایی   است.طبل 
که با خودرو . . .  ادامه در صفحه 2
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دور اول سفرهای شهرستانی مقام عالی دولت به پایان رسید

سربیشه  ایستگاه آخر سفرهای استاندار

آگهی مزایده دانشگاه صنعتی بیرجند    شرح در صفحه 2

مزایده امور مهد کودک  و مناقصه امورخدمات و نظافت
 بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع(   شرح در صفحه 2

با نهایت تاسف درگذشت مرحوم 

کربالیی غالمرضا چهکندی نژاد
 را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن عزیز سفر کرده 

امروز پنجشنبه 9۸/۶/1۴ ساعت ۴ الی 5 بعدازظهر
 از محل هیئت ابوالفضلی روستای چهکند بیرجند 

برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان 
می باشد.

خانواده های: چهکندی نژاد ، نوکندی ، بایری 

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مادری مهربان و دلسوز

 مرحومه حاجیه فاطمه رضایی 
همسر مرحوم حاج محمدرضا رضایی

 بازنشسته فرمانداری
 جلسه یادبودی فردا جمعه 9۸/۶/15 از ساعت 9 الی 1۰ 

صبح در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی(
برگزار می گردد،تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان

 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: رضایی ، حبیبی ، ثقفی ، حق پرست ، 

جوادی مقدم ، مرتضوی نژاد و سایر بستگان

با عرض تسلیت فرا رسیدن ایام محرم به مناسبت
 اولین سالگرد درگذشت همسری فداکار و پدری مهربان 

مرحوم احمد اسدزاده 
)بازنشسته آموزش و پرورش(

 جلسه یادبودی فردا جمعه 9۸/۶/15 از ساعت 9 الی 1۰ 
صبح در محل مسجد آیت ا... آیتی برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های اسد زاده وسایر فامیل وابسته

آگهي مناقصه عمومي )یك مرحله اي( شماره )98-26(
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد خرید پرسی غذای 
مورد نیاز بیماران و پرسنل بیمارستان خاتم االنبیاء درمیان  را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به شماره فراخوان )2098030259000006(  به 
دارندگان پروانه غذای آماده از اتحادیه مربوطه ، رستوران ها و یا شرکت های خدماتی پشتیبانی ذیصالح 
واگذار نماید لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه )15:30( 
 مورخ 1398/06/17 با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. 

مدت و محل انجام کار : 12 ماه کامل شمسی  -   بیمارستان خاتم االنبیاء درمیان   
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر بانکي به مبلغ 210/000/000 ریال یا 
واریز نقدي وجه به حساب شماره 2643856 بانك رفاه شعبه معلم بیرجند به نام سپرده جاري دانشگاه 

)شرکت در مناقصه( مهلت ارائه اسناد : تا ساعت 09:00 صبح روز  شنبه مورخ 98/06/30  
محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکات : سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه - روز  شنبه 
مورخ 98/06/30 )ساعت 14:00( در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه 

در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه 
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجندمالي معامالتي خویش مختار مي باشد.

آگهي مناقصه عمومي )یك مرحله اي( شماره )98-24(
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد خرید غذای مورد 
نیاز دانشجویان دانشکده پیراپزشکی شهرستان فردوس را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  به شماره فراخوان )2098030259000008( به 
دارندگان پروانه غذای آماده از اتحادیه مربوطه ، رستوران ها و یا شرکت های خدماتی پشتیبانی ذیصالح 
واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه )15:30( 
مورخ 1398/06/17 با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. 
مدت و محل انجام کار: یك سال تحصیلی )10 ماه کامل شمسی( -   دانشکده پیراپزشکی شهرستان 
فردوس  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :ضمانت نامه معتبر بانکي به مبلغ 450/000/000 
ریال یا واریز نقدي وجه به حساب شماره 2643856 بانك رفاه شعبه معلم بیرجند به نام سپرده جاري 
دانشگاه )شرکت در مناقصه( مهلت ارائه اسناد: تا ساعت 09:00 صبح روز شنبه مورخ 98/06/30  
محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکات : سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه- روز  شنبه 

مورخ 98/06/30 )ساعت 13:00(. 
در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات 

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجندتابع آئین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.

آگهي مناقصه عمومي )یك مرحله اي( شماره )98-23(
دارد خرید  نظر  در  بیرجند  درمانی  بهداشتی  و خدمات  پزشکی  علوم  دانشگاه 
پرسی غذای مورد نیاز دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهرستان قاین را 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  به شماره فراخوان 
)2098030259000007( به کلیه دارندگان پروانه غذای آماده از اتحادیه مربوطه ، رستوران ها و یا 
شرکت های خدماتی پشتیبانی ذیصالح واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر 
تا پایان وقت اداری روز یکشنبه )15:30( مورخ 1398/06/17 با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق 
نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. مدت و محل انجام کار : یك سال تحصیلی )10 
 ماه کامل شمسی ( -  دانشکده پرستاری و مامایی قاین نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

ضمانت نامه معتبر بانکي به مبلغ 700/000/000 ریال یا واریز نقدي وجه به حساب شماره 2643856 
بانك رفاه شعبه معلم بیرجند به نام سپرده جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه( مهلت ارائه اسناد: تا 
 ساعت 09:00 صبح روز شنبه مورخ 98/06/30  محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکات: 
سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه- روز شنبه مورخ 98/06/30 )ساعت 11:00( در ضمن هزینه 
چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات تابع 

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجندآئین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.

آگهي مناقصه عمومي )یك مرحله اي( شماره )98-25(
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد خرید 
پرسی غذای مورد نیاز پرسنل و بیماران  بیمارستان ولیعصر )عج( را از طریق 

فراخوان  شماره  به   www.setadiran.ir آدرس  به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه 
)2098030259000005(  به دارندگان پروانه غذای آماده از اتحادیه مربوطه ، رستوران ها و یا 
شرکت های خدماتی پشتیبانی ذیصالح واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر 
تا پایان وقت اداری روز یکشنبه )15:30( مورخ 1398/06/17 با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق 
نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. مدت و محل انجام کار : 12 ماه کامل شمسی   
بیمارستان ولیعصر )عج( بیرجند  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :ضمانت نامه معتبر بانکي 
به مبلغ 3/590/000/000 ریال یا واریز نقدي وجه به حساب شماره 2643856 بانك رفاه شعبه 
معلم بیرجند به نام سپرده جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه( مهلت ارائه اسناد : تا ساعت 09:00 
صبح روز  شنبه مورخ 98/06/30  محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکات: سالن جلسات 
معاونت توسعه دانشگاه - روز  شنبه مورخ 98/06/30 )ساعت 10:00صبح (. در ضمن هزینه چاپ و 
نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه 

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجندمالي معامالتي خویش مختار مي باشد.
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زمان اعالم نتیجه آزمون سراسری مشخص شد

ایرنا- رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتیجه نهایی کنکور سراسری ۹۸ روز ۲۵ شهریور ماه 
و نتیجه آزمون کارشناسی ارشد نیز تا ۱۷ شهریور ماه اعالم می شود. وی در مورد ظرفیت پذیرش آزمون 

سراسری تصریح کرد: طبق اعالم قبلی ۷۶۷ هزار نفر پذیرفته خواهند شد.

بدعت هایی که عادت شد 
* امین جم

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( طبل هایی آنچنان بزرگ که 

با خودرو جابجا می شوند و چندین نفر مشغول 
آنند و صدای مهیبی که نه فقط برای عزاداران 
خود هیئت آزاردهنده است بلکه برای بیماران 
قلبی،  اعصاب،  کودکان، سالخوردگان و اهالی 
محالت  گوناگون نیز مشکل ساز شده است.طی 
این سال ها همان طور که ذکر شد ، بارها و بارها 
این روزنامه تالش کرد تا با برگزاری نشست 
 ها  و انتشار گزارش از معضالت و آسیب ها
و یا مصاحبه با روسای هیئات در بهبود وضع و 
برگزاری شایسته عزاداری ها نقش آفرینی کند.
اما انگار دست هایی پشت پرده و قدرتمند وجود 
دارند تا نگذارند راه حلی برای این معضل پیدا 
شود.به خاطر دارم طی تمام این سال ها گفته 
می شد طبل امسال ! جمع  و یا کم می شود و ... 
اما امسال دیگر سخنی از اجرای این وعده نیست 
و فقط به مدیریت این طبل ها بسنده شده است  
و این تسلیم در برابر وضع موجود شاید حکایت 
شعارهای  و  نتیجه  بی  های  تالش  همان   از 
بی عمل دارد. هرچند برخی مسئوالن هیئات 
ممنوعیت  موضع  روی  قدرت  با  شهر  بزرگ 
استفاده از طبل ایستادند و حتی به برخی دعواها 
تن دادند تا این موضوع را سر و سامان داده و به 
نحوی مدیریت کنند. واقعیت این است استفاده از 
 این آالت موسیقی که حتی تولید داخل نیستند ،
جدای از هزینه های هنگفت بدون دلیل ، جز 
ایجاد برخی ناهنجاری ها و مزاحمت برای مردم 
و تحریف عزاداری های صحیح، سودی ندارد. 
شاید این تصور اشتباه رایج بین برخی جوانان مبنی 
بر اینکه هرچه محکم تر بر طبل بکوبند  ثواب 
بیشتری برده اند ، ریشه در اطالعات ناکافی آنان 
دارد.که این مهم نیز بخاطر عدم تبیین درست و 
واقعی حادثه کربال و حماسه ای که امام حسین 
)ع( و یارانش ساختند، برای این جوانان است.
درزمینه ورود انواع آالت موسیقی به عزاداریها 
از    ، بررسی کارشناسان و محققان  براساس 
دارد  تاریخی  ای  ریشه  که  است  انحرافاتی 
به  که  گردد.تغییراتی  برمی  قاجار  زمان  به  و 
 تدریج در متن و نوع مداحی نیز دیده  می شود
وحاال به جایی رسیده ایم که برخی مداحان بدون 
طبل و سنج و ... نمی توانند بخوانند! که این خود 
داستانی دیگر و دردی مضاعف است که بیشتر 
و بیشتر فلسفه و واقعیات قیام را به حاشیه می 
برد.به طوری که برخی موسیقی ها از اروپا به 
اینجا رسید و به دلیل . . . )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

ظاهر گام سوم، تکان دهنده نیست 
ولی باطن آن فوق العاده مهم است

سوم  گام  ایران  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
کاهش تعهدات برجامی خود را برخواهد داشت 
و جزئیات این گام سوم را به زودی اعالم و 
آن عمل خواهد کرد، گفت: ظاهر  مبنای  بر 
ولی  نیست  تکان دهنده  این گام سوم، خیلی 
باطن آن فوق العاده مهم است و به نظر من 
این گام، مهم ترین گامی است که برمی داریم و 
آثارش بسیار فوق العاده خواهد بود و با این گام 
سوم ، سازمان انرژی اتمی از این روند سرعت 
معمولی خارج و فعالیتش شتاب می گیرد یعنی 
شد  خواهد  صادر  زودی  به  که  دستوری  با 
سازمان انرژی اتمی برای رسیدن به اهدافش 

شتاب فوق العاده ای می گیرد.

حاال که مکرون زبان ترامپ
 شده است ، باید مراقب بود!

تشخیص  مجمع  عضو  قالیباف  باقر  محمد 
در  خود  شخصی  صفحه  در  نظام  مصلحت 
توییتر درباره نفوذ ویروس استاکس نت نوشت: 
ویروس  نفوذ  مورد  در  که  جدیدی  اطالعات 
استاکس نت منتشر شده، نشان می دهد هر موقع 
قرار بر ضربه زدن به ایران باشد اروپا با آمریکا و 
اسرائیل هماهنگ می شود.حاال هم که مکرون 

زبان ترامپ شده باید نگران آن ها بود.

برای مشارکت در جامعه غیر از 
صندوق رای راه دیگری نداریم

غالمحسین کرباسچی فعال اصالح طلب با بیان 
اینکه اصالح طلبان باید یک دور خودشان را 
تعریف کنند، گفت: برای مشارکت در جامعه و 

سیاست غیر از صندوق رای راه دیگری نداریم.

از 19 مورد اختالف با اروپا ،
 به 3 مورد رسیده ایم

اروپا  اگر  اینکه  بیان  با  دولت  سخنگوی 
تقاضاهای ایران را اجرایی نکند گام سوم در 
روز مقرر اجرایی می شود، گفت: وعده خرید 
تا  رفته اند  اکنون  و  است  شده  محقق  نفت 
کرد:  نشان  خاطر  وی  بگیرند.  را  مجوزش 
 دیدگاه های ما جلو رفته و از ۱۹ مورد اختالف 

به 3 مورد رسیده است.

 ایندیپندنت در تحلیلی به بررسی روابط 
میان ایران و آمریکا پرداخت و نوشت: 
تالش  که  باشیم  امیدوار  باید  اکنون 
مکرون برای کاهش تنش ها موفقیت آمیز 
باشد و منتظر باشیم تا افرادی مانند پمپئو 
و جان بولتون با تصمیمات خود تنش ها را 
افزایش ندهند و به زودی از قدرت کنار 

بروند.
رئیس جمهور  ایندیپندنت،  گزارش  به 
تنها  مدت  این  در  و  تاکنون  آمریکا 
حرف های تهدیدآمیز زده و باعث شده 
است مردم آمریکا از رئیس جمهور خود 
ناامید شوند. در این میان متحد ترامپ 

یعنی نتانیاهو نگران گفتگو میان ایران و 
آمریکاست و تالش هایی در این راستا 
باید هر چه سریع تر  اما ترامپ  می کند 
متوجه اشتباهات خود شود و به برجام 
بازگردد و تحریم ها را بردارد تا بتواند با 

ایران مذاکره کند. 

رئیس جمهور ایران
عاقالنه عمل کرده است

ایران و آمریکا هیچ کدام خواهان جنگ 
باید  ترامپ  بنابراین  نیستند.  ایران  با 
 شرایط را برای گفتگو با ایران فراهم کند.
به نظر می رسد رئیس جمهور ایران تاکنون 

عاقالنه عمل کرده است و ترامپ تاکنون 
مانند یک رئیس جمهور عاقل و با تدبیر 
عمل نکرده است. بنابراین باید سعی کند 
با لغو تحریم ها اشتباهات خود را اصالح 
کند.تاکنون تمام رهبران کشورهایی که 
برای میانجیگری میان ایران و آمریکا 
شدند  مواجه  شکست  با  کردند  تالش 
اما به نظر می رسد شاید امانوئل مکرون، 
رئیس جمهور فرانسه بتواند میان این دو 

کشور نقش میانجیگر ایفا کند. 

اروپا هم منتظر پایان
 دوران ترامپ است

معافیت های  تمدید  خواهان  مکرون 
در  تا  است  ایران  نفت  خریداران  نفتی 
شود. فراهم  برجام  نجات  امکان  ادامه 
انجام  را  کاری  همان  واقع  در  مکرون 
می دهد که تمام کشورهای اروپایی آن 
ایجاد  برای  یعنی تالش  می خواهند  را 
تا  در خاورمیانه  امنیت  و  ثبات  و  صلح 
و  ترامپ  ریاست جمهوری  دوره  پایان 

روی کار آمدن یک رئیس جمهور عاقل 
و با تدبیر در آمریکا. اکنون باید امیدوار 
باشیم که تالش مکرون برای کاهش 
تنش ها موفقیت آمیز باشد و منتظر باشیم 
تا افرادی مانند پمپئو و جان بولتون با 
تصمیمات خود تنش ها را افزایش ندهند 

و به زودی از قدرت کنار بروند. 

»دولت پنهان« در آمریکا در تالش 
برای جلوگیری از فروپاشی برجام

جمهوری خواه  نماینده  کروز«،  »تد 
جمله  از  که  آمریکا  سنای  مجلس 
کامل  لغو  از  که  است  قانونگذارانی 
توافق هسته ای برجام حمایت می کند 
در  پنهان«  نیز مدعی شد که »دولت 
از  جلوگیری  برای  تالش  در  آمریکا 
فروپاشی کامل برجام است. به نوشته 
موسسه  در  »کروز«  واشنگتن اگزماینر 
هادسون گفت: می خواهم بگویم دولت 
دور  حصارهای  و  است  زنده  پنهان 

واشنگتن را احاطه کرده است.  

ایندیپندنت: ترامپ باید هرچه سریعتر به برجام بازگردد

نصرا... پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی 
کرد:  اظهار  اسالمی  شورای  مجلس 
و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
کاغذ  واردات  با  ارتباط  در  ارشاد  وزارت 
را  گزارش هایی  وارداتی  کاغذ  حجم  و 
حجم  این  که  کردند  ارائه  مجلس  به 
نه تنها جوابگوی نیاز امسال ماست بلکه 
نیاز سال آینده را هم پاسخ خواهد داد.
به کمبود کاغذ در کشور  اشاره  با  وی 
عنوان کرد: کمبود کاغذ در حدی بود که 
بخشی از روزنامه ها چاپ نشدند و حتی 
روزنامه های شهرستان ها نیز تعطیل و یا 
مجبور به چاپ در کاغذهای غیرروزنامه ای 

شدند. تیراژ  شدید  کاهش  یا  و 
مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
تعاریف  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای 
حجم  که  می دهد  نشان  گزارشات  و 
قابل توجهی از کاغذ، به کشور وارد و 
کشور  داخل  هم  توجهی  قابل  حجم 
تولید شده و احتکار صورت گرفته است.
احتکار  هدف  اینکه  ابراز  با  پژمانفر 
فرصت طلبی و استفاده و بهره برداری است، 
گفت: بخشی از این فرصت احتکاری در 
مهر ماه و با افزایش قیمت قابل توجه 
کاغذهای مورد نیاز در تولید نوشت افزار 
صورت می گیرد و بخشی هم در نیاز هر 

دوره از انتخابات مجلس به کاغذ است که 
در آن مقطع، افرادی با عجله وارد این 
گود می شوند و مجبورند در قیمت های 
بی حساب و کتاب، کاغذ را تهیه کنند.

مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
به  توجه  با  گفت:  اسالمی  شورای 
اینکه کاغذ تاریخ مصرف ندارد عده ای 
نسبت به کسب سود احتمالی، احتکار 
می دارند. نگه  تشنه  را  بازار  و  می کنند 

تخصیص  برای  دولت  اقدام  از  وی 
سخن  لوازم التحریر  به  نیمایی  ارز 
کاغذها  اینکه  جالب  افزود:  و  گفت 
شده  وارد  تومانی   4۲00 دولتی  ارز  با 

برابر  دو  یعنی  نیمایی  ارز  با  امروز  و 
دفتر  می خواهیم  کاغذ  واردات  قیمت 
کنیم. تهیه  را  دانش آموزان  کتاب  و 

سؤال  گفت:  مجلس  نماینده  این 
ارز  با  که  کاغذهایی  اینجاست؛ 
کجاست  اآلن  شده  وارد  4۲00تومانی 
است؟ رسیده  چه کسانی  دست  به  و 

دالالن برای انتخابات مجلس کاغذ را احتکار کردند

( غمگین بودن برخی سبک ها ،  )ادامه سرمقاله 

مردم ایران را به گریه می انداخت درحالی که 
کسانی که می دانستند این آهنگ ها  در ان جا 
چه کاربردی دارند ، متعجب می شدند!اکنون به 
جایی رسیده ایم که به قول یکی از کارشناسان 
ترانه های  ملودی های  روی  برخی   ، موسیقی 
الله زاری  ملودی های  فرنگی،  و  لس آنجلسی 
سخیف سابق، آهنگ های سبکی که اصال جایی 
برای نوحه گری ندارد، با هر کالم عامیانه ای 
نوحه پیاده می کنند و فکر می کنند هنر کرده اند و 

این نوحه ها را به خورد جامعه می دهند.
 این همه از مسائلی  است که وقتی به عمق آن 
پی می بریم ، تلخ تر از آنچه هست می شود و 
متاسفانه برای اصالح آن هم همانطور که ذکر 
شد ، قدمی برداشته نشده است. امیدواریم حاال 
که نماینده ولی فقیه در استان نیز به طور موکد بر 
مدیریت این اوضاع نابسامان و استفاده بی رویه 
از طبل ها تاکید کرده اند ، شاهد اتفاقات مثبت 
و تغییراتی ملموس باشیم وعزاداریها ی ما رنگ 

اصالت و واقعیت بگیرد وبدعتها عادت نشود.

یک میلیون کارت سوخت در پست

ایسنا- پس از این که طرح الزام استفاده از کارت 
تعداد  تاکنون هنوز  آغاز شد  سوخت شخصی 
زیادی از افراد نتوانسته اند کارت خود را دریافت 
کنند و اطالع دقیقی نیز از وضعیت آن ندارند.  
هنوز یک میلیون کارت سوخت در باجه های 
پستی سراسر کشور باقی مانده که حدود نیمی 

از آن مربوط به تهران است.

بانک ها برای پرداخت وام ازدواج 
به یک ضامن راضی شدند

ایسنا - پس از تاکید دوباره بانک مرکزی به 
بانک ها مبنی بر پرداخت وام ازدواج با یک ضامن 
معتبر و سفته، بانک ها این بار حرف بانک مرکزی 
را گوش کردند و وام ازدواج در بسیاری از شعب 

بانک ها با یک ضامن معتبر قابل پرداخت شد.

سومین کشور پرتراکنِش دنیا هستیم!

جهانی  تسویه  بانک  آمارهای  بررسی 
نشان می دهد ایران از نظر  تعداد تراکنش و سرانه 
کارتخوان به تراکنش طی سال ۹۷ در مقام سوم 

کشورهای ُپرتراکنش قرار دارد.

     32 44 66 66/32 42 43 20 -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(
کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان سربیشه

تاریخ انتشار: ۹۸/۶/14
روز  اجتماعی شهرستان سربیشه  تامین  بازنشسته  کانون کارگران  مجمع عمومی عادی 
پنجشنبه ۹۸/۶/۲۸ ساعت ۹ صبح در محل مسجد صاحب الزمانی )عج( به آدرس سربیشه 
تامین  بازنشستگان و مستمری بگیران  از کلیه  خیابان شهید مطهری برگزار می گردد. 

اجتماعی عضو کانون دعوت می شود در جلسه شرکت نمایند.
 دستور جلسه: گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان کانون - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل

هیئت مدیره و بازرسان کانون به مدت چهار سال. 
هیئت مدیره 

 آگهی نوبت سوم  ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف شیشه فروشان و آلومینیوم کاران شهرستان بیرجند
با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده ۲۲ قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت 
مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت  10 روز از 
تاریخ ۹۸/۶/۲0 جهت ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه و اصل مدارک را به  
دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور 

اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن 
سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و 
دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد 
به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت 
 مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال -  داشتن پروانه کسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز: فتوکپی پروانه کسب معتبر )۲ برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول ۲ برگ(-
عکس 4×3 رنگی )۶ قطعه(- فتوکپی کارت ملی )۲ برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه 

کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی مزایده
دانشگاه صنعتی بیرجند در نظر دارد یک دستگاه دیزل ژنراتور مستعمل و مازاد بر نیاز خود مطابق 

مشخصات مندرج زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند:
مشخصات فنی: 200kVA - 400V - 160kW سال تولید: بین سال های 1۹۹1-1۹۸7 
میالدی قیمت پایه: ۹50 میلیون ریال شرکت تولید کننده: MEZ-Frenxstat کشور 

چک اسلواکی
توضیحات: دستگاه بیش از نود درصد قابل قبول بوده و کاًل ۶1 ساعت کار کرده است.

داوطلبین شرکت در مزایده می توانند از روز شنبه 13۹۸/۶/1۶ لغایت شنبه 13۹۸/۶/30 به 
مدت دو هفته به استثنای روزهای تعطیل در ساعات اداری )۸ الی 14( از مورد مزایده در محل 
دانشگاه صنعتی بیرجند واقع در بلوار صنعت و معدن بازدید و درخواست کتبی خود شامل مبلغ 
پیشنهادی را تحویل نمایند. پیشنهادهای رسیده رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه 13۹۸/۶/31 
با حضور شرکت کنندگان در مزایده در دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه باز و قرائت خواهد 
شد. متقاضیان شرکت در مزایده جهت هماهنگی بیشتر می توانند با شماره 0۹153۶35۶04 
مسئول امور پشتیبانی و خدمات عمومی دانشگاه )آقای خضری( تماس حاصل نمایند.جهت 
شرکت در مزایده می بایست مبلغ 500.000 )پانصد هزار( ریال به صورت حواله پایا به شماره 

شبا: ۲701000040010۹37030۲۲1۸۲ و شناسه:
 3۶50۹37۸01۲310۲001401۲00000010 به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه 
صنعتی بیرجند- نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز و رسید آن ارائه گردد. ضمناً 

هزینه درج آگهی و هزینه های دمونتاژ، جابجایی و حمل کاًل به عهده برنده مزایده خواهد بود.
دانشگاه صنعتی بیرجند

موسسه خدمات درمانی میالد بیرجند در نظر دارد انجام امورخدمات و نظافت 
بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع( را از طریق مناقصه به اشخاص حقوقی 

واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید :

نام موسسه مناقصه گذار: موسسه خدمات درمانی میالد بیرجند1

شرح مختصر موضوع مناقصه : انجام امور خدمات و نظافت بیمارستان حضرت ابوالفضل 2
العباس)ع( بیرجند. مدت زمان انجام موضوع مناقصه : از تاریخ 1398/07/01 لغایت  

1399/06/31 به مدت یک سال کامل شمسی.  محل انجام کار: بیمارستان حضرت 
ابوالفضل العباس)ع( بیرجند. زمان بازدید: 1398/06/14 لغایت 1398/06/24 از ساعت 8 
الی 14 با هماهنگی قبلی.  آدرس: بیرجند - انتهای خیابان صنعت و معدن - بیمارستان 

حضرت ابوالفضل العباس)ع( - طبقه دوم -05632328505

محل خرید اسناد مناقصه:بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع( - دبیرخانه 3

مهلت خرید و تکمیل اسناد : ساعت 10 صبح  روز دوشنبه مورخ  1398/06/25 4

قیمت خرید اسناد و نحوه واریز وجه : واریز مبلغ 300،000 ریال به حساب 610000019 بانک 5
رفاه کارگران - شعبه توحید بیرجند  به نام موسسه خدمات درمانی میالد بیرجند

تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 1،400،000،000 ریال به صورت واریز به حساب 6
610000019 یا چک بانکی در وجه موسسه یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر

میزان تضمین حسن انجام کار: معادل 10% ازکل قرارداد 7

ساعت ،روز و محل گشایش پاکت پیشنهادات : ساعت 12 ظهر روز دوشنبه مورخ 1398/06/25 8
دفتر مدیرعامل موسسه واقع در طبقه دوم بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع(

توضیحات : موسسه در رد یا قبول کلیه پیشنهادت مختار خواهد بود.9
کارکنان موسسه و بستگان درجه یک ایشان حق شرکت در مناقصه را ندارند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 13۹۸۶030۸00100۲۲7۸ - 13۹۸/5/۲۶ هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی دهقانی فرزند محمد به 
شماره شناسنامه 3 صادره از بیرجند و شماره ملی 0۶5۲3۹1۸50 نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۶7/۲4 مترمربع قسمتی 
از پالک 13۹۶- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت زینل دستی گردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/5/30          تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/6/14  مالکیت صادر خواهد شد. 
 علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امال ک بیرجند

روابط عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع() میالد3 بیرجند(

موسسه خدمات درمانی میالد بیرجند در نظر دارد اداره امور مهد کودک  را از 
طریق مزایده به اشخاص حقوقی/حقیقی واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید :

نام موسسه مزایده گذار: موسسه خدمات درمانی میالد بیرجند1

شرح مختصر موضوع مزایده : اداره امور مهد کودک بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع(2
بیرجند. مدت زمان انجام موضوع مزایده : از تاریخ 1398/07/01 لغایت  1399/05/31 به مدت 

یازده ماه . محل انجام کار: بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع( بیرجند.  زمان بازدید: 
1398/06/14 لغایت 1398/06/24 از ساعت 8 الی 14 با هماهنگی قبلی.  آدرس: بیرجند - انتهای 

خیابان صنعت و معدن -بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع( - طبقه دوم - 05632328505

محل خرید اسناد مزایده : بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع( - دبیرخانه 3

مهلت تکمیل و تحویل  اسناد: ساعت 14 روز  یکشنبه  مورخ 1398/06/24 4

قیمت خرید اسناد و نحوه واریز وجه : واریز مبلغ 300،000 ریال به حساب 5610000019
 بانک رفاه کارگران - شعبه توحید بیرجند  به نام موسسه خدمات درمانی میالد بیرجند

تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 25،000،000 ریال به صورت واریز به حساب 6
610000019 یا چک بانکی در وجه موسسه یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر

میزان تضمین حسن انجام کار: معادل 10% از کل قرارداد 7

ساعت ، روز و محل گشایش پاکت پیشنهادات : ساعت 10 صبح روزدوشنبه مورخ  1398/06/25  8
دفتر مدیرعامل موسسه واقع در طبقه دوم بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع(

توضیحات : موسسه در رد یا قبول کلیه پیشنهادت مختار خواهد بود.9
کارکنان موسسه و بستگان درجه یک ایشان حق شرکت در مزایده را ندارند.

روابط عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع() میالد3 بیرجند(
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تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پنجشنبه * 14 شهریور  1398 * شماره 4439

۲۰ کومه صید پرندگان در نهبندان تخریب شد

ایرنا - ۲۰ کومه صید غیرمجاز پرندگان در مناطق آزاد مرزی نهبندان تخریب شد.سرپرست اداره حفاظت محیط زیست نهبندان گفت: متخلفان با ساخت این کومه ها اقدام به 
شکار پرندگانی همچون کبک، تیهو و باقرقره می کردند که محیط بانان با تخریب آنها، از اقدام غیرمجاز صیادان جلوگیری کردند.کوهستانی افزود: در هفته گذشته چهار شکارچی 
غیرمجاز قبل از اقدام به شکار پرندگان در نهبندان دستگیر شدند که از این افراد سه تفنگ ساچمه زنی و یک تفگ گلوله زنی به همراه ۲ دستگاه دوربین چشمی کشف شد.

سالم آوای عزیز از افتخارات ما که شاید برای 
اولین بار رسانه شما به آن پرداخت ، جناب آقای 
رئیسی است که حاال ریاست یکی از قوای سه 
گانه را برعهده دارند.واقعا ما مردم خراسان جنوبی 
باید بیش از همه نسبت به عملکرد ایشان عکس 
العمل نشان داده و امیدهایی که در دل مردم ایجاد 
کرده اند را با دلگرمی که  به عنوان مردم می توانیم 

به ایشان بدهیم تکمیل کنیم. 
ارسالی به تلگرام آوا

با عرض سالم و تسلیت ایام محرم می خواستم 
خواهشی کنم از آقای استاندارمعزز و پرتالش 
استان و شهردار توانمند وتمامی مسئوالن عزیز 
استانی، تو رو خدا فکری بحال زمین های اطراف 
میدان فرودگاه که منتهی به خیابان ترمینال می 
شوند بکنید، ما ساکنان اونجا هروقت از آنجا رد 
می شویم جز بیابان تاریک و شعله های آتش که 
آدم رو یاد جاهای متروکه می ندازد، چیزی دیگری 
نمی بینیم. ای کاش شهر به این خوبی و زیبایی 
که داریم، که زبان زد و خاص و عام در ایران می 
باشد، فضاسازی و زیباسازی شهریش هم مثل 

شهرهای دیگر می بود.
9۰3...3۰۰

سالم پیرو پیام دیروز ، هزینه دفع فاضالب وقتی 
گرفته بشه که ساختمونی هم باشه وکسی هم 
داخل اون ساکن باشه  ، موقع ساخت وساز هزینه 
آب رو چندین برابر می گیرن وهزینه دفع فاضالب 
رو هم ، کجای این کار عقالنیه ! اگر قانون هم 
هست اشتباهه و باید اصالح بشه، واال همه کسانی 
که خونه می سازن میلیاردر نیستن وبعضی ها با 

هزار قرض و وام دارن اینکار رو می کنن.
915...819
با سالم و تشکرلطفا وضع میدان ورودی بیرجند 
میدان پمپ بنزین معصومیه را مشخص نمایید ، 

این وضع فاجعه است.
915...1۲8

جای تشکر داره از دادستان محترم بابت پیگیری 
حقوق  پیگیر  خواهشمندیم  کارگران  معوقات 
معوقات عقب افتاده  کارگرانی که به هر دلیلی 
اخراج یا بیکار شدن و پرونده دراداره کار دارندباشند 
با این وضع اقتصادی کمک بزرگی می شودبرای 
قشر کارگر وضعیف جامعه شرکت های خصوصی 
،پیمانکاری ،کارخانه ها ،نیروهای خط تولید و.... 
که به هر دلیلی چه به بخش خصوصی واگذار 
می شوند بی دلیل و چه بسا معوقات  کارگران 
عزیزپرداخت نشده به ناچار دادخواست پر می کنند 

در اداره کار پیگیر شوید. 
یک شهروند

قوه  عملکرد  درخصوص  شما  سرمقاله  سالم 
کرد. بازگو  هارا  واقعیت  از  بسیاری   ، قضاییه 

عملکردی که آنقدر ملموس هست که دل همه 
ما را با عدالت خنک کند! دست مریزاد آقای رئیسی 
یک شهروند

)جهاد  سرمقاله  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه 
مقدسی که جاده ساز بهشت عدالت است( به قلم 
شیوا و زیبای برادر بزرگوار هرم پور جای تقدیر و 
تشکر دارد. اقدامات ریاست محترم قوه قضاییه 
سرآغاز تحولی بزرگ و در آن قوه و جامعه است. 
قوه قضائیه ثابت نموده عزم خود را جزم نموده در 
راستای اجرای معنویات رهبری در قامت گام دوم 
انقالب تشکیالت و برنامه های خود را باز طراحی 
نماید، در شرایط فعلی برای خشکاندن ریشه های 
فساد بر اعمال عدالت علوی تاکید و اجرا می شود، 
یقینا شکوه و عظمت انقالب اسالمی به مبارزه و 
ریشه کنی فساد بستگی دارد. در این اقدام بزرگ 
و حواشی که ناامیدی در جامعه را به امید تبدیل 
نموده است رسانه ها باید غبارزدایی با پرداختن به 
همت بلند ریاست محترم قوه قضائیه با راه اندازی 
کمپین حمایت مردمی و حضور قشرهای مختلف 
مردم بویژه انقالبیون و در کنار قوه قضائیه فرصت 
را از کسانی که به نوعی از فاسدان دستگاههای 
اجرایی و سایر مشاغل حمایت می کنند بگیرند. 
به  امر  اول محرم که دهه  امید است در دهه 
معروف و نهی از منکر است مردم با حمایت خود 
از قوه قضاییه به تکلیف شرغی و قانونی خود 
عمل نمایند انشا ا...بنده به عنوان یک روستایی 
اعالم می کنم روستائیان تمام قد در کنار قوه 

قضائیه خواهد ماند.
یک شهروند

جوابیه شرکت آب و فاضالب استان

آوای  روزنامه  در  مندرج  موضوع  به  عنایت  با 
خراسان جنوبی نتیجه موضوع پس از بررسی 
صورت گرفته به شرح ذیل اعالم می گردد.احتراما 
در خصوص توسعه شبکه آب و فاضالب خیابان 
سپیده 3 کوچه فرعی دوم حدفاصل امامت ۴5 و 
۴۷ به استحضار می رساند با تخصیص مناسب و 
به موقع اعتبارات جهت توسعه شبکه های مذکور 

در سال های آتی اقدام خواهد شد.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

دست بسته ادارات برای اعمال حداکثر انعطاف های قانونی
حسینی- بخش اول نشست بررسی مشکالت تعاونی های 
استان را در شماره روز قبل روزنامه خواندید. در این شماره، 
تعدادی از مدیران تعاونی ها به بیان مسائل خود پرداخته و 
پس از آن نمایندگان دستگاه های اجرایی از جمله، اداره 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی ، اداره 
کل امور مالیاتی و شهرداری به این مسائل پاسخ دادند. 

مشکالت  غیرقابل  حل در خراسان جنوبی
  در خراسان رضوی راحت حل می شود

حسینی عضو هیات رئیسه اتاق تعاون، با اشاره به این که 
سهم تعاونی ها از اقتصاد ۲5 درصد در نظر گرفته شده اما 
در بهترین حالت فقط 8 درصد آن محقق شده است، ادامه 
داد: باید علت آن را جست جو کرد، زیرا مدیران تعاونی های 
استان ، افراد ضعیفی نیستند. وی با بیان این که اگر مدیر 
دستگاهی بخواهد تخلف کوچکی به نفع مردم یا تفسیر 
قانونی همسو با رفع مشکالت مردم داشته باشد، از سوی 
دستگاه های نظارتی بازخواست می شود، خاطرنشان کرد: 
این همان رویکردی است که در خراسان جنوبی دیده می 
شود و دست بسیاری از مدیران را بسته است. در همین 
زمان، 13 مدیر خراسان رضوی یا اهل خراسان جنوبی بوده 
یا در این استان مدیریت کرده اند و حال در خراسان رضوی 
بسیاری از مشکالتی که اینجا قابل حل نبود را به راحتی 
حل می کنند. به گفته وی استانداران متفاوتی در پشت 
تریبون گفته اند قوانین را برای مردم سهل بگیرید، اما اگر 
این گونه شود همین دوستان مسئولی که در جلسه حضور 

دارند ، باید پاسخگوی دستگاه های نظارتی باشند.

تعارض در قوانین بخش تعاون،
 مشکل آفرین شده است

عضو هیات رئیسه اتاق تعاون با تاکید بر این که بخش 
تعاون قابل رقابت با سایر بخش های اقتصادی نیست، 
اضافه کرد: یک شرکت خصوصی هنگامی که می خواهد 
کار خود را شروع کند، همه موارد را خودش تعیین می کند 
اما تعاونی باید بر اساس آنچه که قانون و اساسنامه تکلیف 
کرده ، پیش برود. متاسفانه در بخش تعاونی مواردی نیز 
وجود دارد که قانون برای یک موضوع مدلی را تعریف 
کرده که قانون شرکت های تعاونی درباره همان موضوع 
به شکل دیگری اظهار نظر می کند و این تعارضات برای 
مدیرتعاونی مشکل آفرین شده است. حسینی با اشاره به 
این که سال 89، مجلس برای تشکیل تعاونی های توسعه 
و عمران مصوبه ای ارائه داد که بسیاری از موارد در آن 
دیده نشده است، ادامه داد: بسیاری از مشکالت نیز بعدها 
در اجرا مشخص شدند، با این حال وزارت تعاون نیز به 
دنبال تشکیل شرکت های توسعه عمران شهرستانی است. 
وی به عدم استقبال مردم از تعاونی ها نیز اشازه کرد و افزود: 
فرض کنیم شرکت تعاونی تشکیل هم شد اما در اجرا برای 
تداوم فعالیت آن چه اقدامات موثری در نظر گرفته شده 
است؟ مثال برای گرفتن ترک تشریفات از پروژه ای باید 
آن را در کمیسیون های اقتصادی دولت مطرح کرد، این 
درحالیست که می توان در ستاد برنامه ریزی استان کار را 
انجام داد و روند را ساده تر کرد. از سوی دیگر دستگاه های 
اجرایی که می توانند پروژه های خود را به تعاونی ها بدهند، 
آن را به مزایده می گذارند و مسلما این گونه فقط بخش 

خصوصی پرقدرت برنده مزایده ها می شود.

تعاونی های مسکن مانع افزایش
 بی رویه قیمت شدند

ولی پور مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان دولت 
بیرجند، نیز عنوان کرد: ۴6 تعاونی شامل تمام ادارات استان 
عضو این تعاونی بودند و در سایت اداری حدود هزار و ۲۰۰ 
واحد مسکونی برای این اعضا ساخته شد. سال 88 تا 9۰ 
نیز تاسیسات زیربنایی این مساکن فرآهم و اجرا شد اما تا 
به امروز تاسیسات روبنایی درخور شان کارکنان دولت مهیا 

نشده است که نیاز به توجه ویژه دستگاه ها دارد.
وی با تاکید بر این که هر کجا تعاونی های مسکن وارد 
شدند، از افزایش بی رویه قیمت مسکن جلوگیری شد، 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه 8۰ درصد تعاونی های مسکن 
خوب عمل کردند و نباید اشتباهات ۲۰ درصد تعاونی ها را 

به تمام شرکت ها تعمیم داد. به گفته وی هر کجا نیز از 
ظرفیت اجتماعی بخش تعاون استفاده شد، کار موفقیت 
آمیز بوده و بازخورد آن نیز مشخص بود. به گفته وی در 
برخی موارد ضعف مدیریت مدیر تعاونی مشهود است 
که به اساسنامه باز می گردد، برای مثال در یک شرکت 
خصوصی، برای انتخاب مدیریت دقت خاصی می شود 
ولی در یک تعاونی که بحثی تخصصی است، این دقت 
عمل دیده نمی شود. این ضعف را نه فقط در درون شبکه 
بلکه در ساماندهی تشکل های باالدستی هم می توان دید. 

این مسئله حتی موجب رخوت در تعاونی ها شده است.

استعالم اداره کل تامین اجتماعی، 
مشکل ساز برای اخذ سند

مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان دولت  با اشاره به 
این که بعد از گذشت 1۰ سال از ساخت مساکن، هنوز عده 
ای نتوانستند سند را بگیرند، اضافه کرد: یکی از استعالمات 

مشکل ساز، مربوط به تامین اجتماعی است. 
ولی پور به انحالل شرکت های تعاونی مسکن توسط اداره 
تعاون نیز اشاره کرد و گفت: طبق اساسنامه زمانی اعضا 
اجازه خروج از تعاونی را دارند که پروژه تا آخرین مرحله 
یعنی تحویل سند پیش رفته باشد اما اکنون که عده ای 
سند را نگرفته اند، اداره تعاون سریعا هیئت تسویه تشکیل 
داده و آنها را منحل می کند. از سوی دیگر هیئت تسویه 
نمی داند باید چه کاری برای به سرانجام رسیدن انجام دهد 
، هیچ نظارتی هم بر کار آنها نیست، لذا چند سالی است که 
کار باقی مانده و با این که سالها از عمر ساختمان ها می 
گذرد، هنوز سند اولیه آن ها اخذ نشده است! وی همچنین 
از تاکید اصل ۴۴ بخش دوم قانون بر فعالیت تعاونی ها به 
عنوان راه سوم اقتصاد جهانی، سخن گفت و افزود: با این 
که تعاونی ها در ایران قدمتی 1۰۰ ساله دارند و قوانین آن 
ها از 8۰ سال پیش تنظیم شده است، ولی اکنون در بین 
مردم بازخوردمثبتی نسبت به تعاونی دیده نمی شود. این در 
حالیست که اوایل انقالب نگاه به تعاونی بسیار بهتر بود. به 
گفته وی می توان همانطور که برای گذر از بحران های 
اوایل انقالب از تعاونی ها استفاده شد اکنون نیز برای گذر از 
تحریم ، تعاونی ها را وارد میدان کرد،حتی تعاونی هایی جدید 
بر پایه شرکت های دانش بنیان می توان راه اندازی کرد.

مدیران تعاونی ها سرمایه هستند
 و از آن ها استفاده کنید

یوسفی عضو هیات رئیسه اتاق تعاون، نیز با اشاره به این که 
آماده سازی ۴6 هکتاری مهرشهر از آورده اعضای تعاونی 
ما انجام گرفته است، بیان کرد: در این اراضی هزار و ۲۰۰ 
متر کاربری تجاری است و چه خوب بود اگر این مقدار در 
اختیار خود اتحادیه ها و تعاونی قرار گیرد. اما اکنون دولت 
آن ها را کنار گذاشته تا روزی به مزایده بگذارد. وی با انتقاد 
از این که مدیران تعاونی ها سرمایه هستند ولی با منحل 
کردن تعاونی به راحتی کنار گذاشته می شوند، اضافه کرد: 
جدیدا متوجه شدیم در واگذاری اراضی پادگان ، تعاونی ها 
نقشی ندارند. این درحالیست که در بسیاری از موارد تعاونی 
ها به نسبت انبوه سازان خیلی خوب کار کردند.یوسفی از 
اداره تعاون نیز تقاضا کرد تا در بخش تعاون و با همکاری 
دانشگاه آسیب شناسی انجام دهند. وی همچنین فعالیت 
شورای مسکن شهرستان با حضور مدیران تعاونی را موثر 
در حل مشکالت این بخش دانست و اضافه کرد: موضوع 
مالیات در خراسان جنوبی همانند سایر استان ها دیده نشود 
و منطقه ای باشد.پاک گهر معاون مالیات های مستقیم 
البته عنوان کرد: تعاونی های مسکن از پرداخت مالیات 
معاف هستند. اما یوسفی پاسخ داد: به اسم معاف هستیم 

ولی در عمل هر چه دیدیم غیر از این بود. 

آش نخورده و دهان سوخته!
صادق زاده مدیر عامل اتحادیه فرش خراسان جنوبی 
به  نیز  تعاونی فرش در سرایان  و مدیر عامل شرکت 
مشکالت متعدد فرش در استان اشاره کرد و گفت: این 
بدین دلیل است که در حوزه فرش بخش خصوصی رقابت 
بیشتری با تعاونی ها دارد. برای مثال در سرایان از 3۰ هزار 
متر فرش تولیدی، ۲5 هزار متر متعلق به بخش خصوصی 

است که هیچ هزینه ای هم پرداخت نمی کند، دفتری 
ندارند، زمانی هم که بازار فرش رکود داشته باشد به راحتی 
از استان رفته و هر زمان اوضاع بازار خوب شد باز می 
گردند. اما تعاونی مجبور است دفتر و حسابدار داشته باشد و 
از سوی دیگر با بافنده قرارداد می بندد.وی با گالیه از تامین 
اجتماعی عنوان کرد: تعاونی ما در سرایان فقط یک ششم 
فرش شهرستان را در اختیار دارد، طبق قرارداد نیز پس از 
کسر مواد اولیه ، فقط 15 درصد از مبلغ فروش را برداشته 
و باقی را به حساب بافنده می ریزد اما با این حال 1۲9 
میلیون تومان جریمه شده است و می گویند” باید یک 
سوم دستمزد بافنده را به تامین اجتماعی پرداخت کرد”! این 
ها در حالیست که تعاونی از سال اول تاسیس خود تاکنون 
این مبلغ سود نکرده است.صادق زاده با بیان این که مامور 
تامین اجتماعی به شرکت تعاونی مراجعه و دفتر محاسبات 
را تقاضا کرده است، اضافه کرد: این اتفاق زمانی رخ داده 
که من حضور نداشتم، کارشناس تامین اجتماعی نیز در 
دفتر فقط یک سرفصل “پرداخت دستمزد “ را نگاه کرده 
که متعلق به بافنده بیمه شده است” با وجود این که به اداره 
تامین اجتماعی سرایان مستندات الزم را نشان دادیم باز هم 

حاضر نیستند اشتباه  را قبول کنند.

هر سال اظهارنامه ارائه دادیم ، 
اما سالی نبوده که مالیات نگیرند!

مدیر عامل اتحادیه فرش خراسان جنوبی درباره برگزاری 
دوره آموزشی قالی بافی نیز سخن گفت و خاطرنشان کرد: 
برای این دوره 6 میلیون و 5۰۰ هزار تومان به حساب 
تعاونی واریز شد که از همان حق مربی، محل برگزاری و ... 
کسر شد. 5۰۰ هزار تومان این مبلغ هم متعلق به موسسه 
برگزار کننده یعنی تعاونی بود. مالیات این مبلغ نیز که 186 
هزار تومان بود، همان ابتدا در بیرجند پراخت شد. اما نهایتا 
65۰ هزار تومان جریمه برای تعاونی محاسبه کردند. علت 
را پرسیدیم گفتند شما از پرداخت مالیات معاف هستید ولی 
بخش آموزش این گونه نیست، اعالم کردیم که قبول داریم 
و مالیات بخش آموزش همان ابتدا گرفته شده اما کارشناس 
با وجود ارائه مدارک قبول نکرد! این موضوع تا جایی پیش 
رفت که حساب های من را بستند و ناچار به پرداخت 65۰ 
هزار تومان شدم.به گفته وی از سال تاسیس این تعاونی، 
دفاتر همیشه آماده بوده و اظهار نامه نیز ارائه دادیم اما 
سالی نبوده که مالیات نگیرند! وی خطاب به نماینده اداره 
تعاون نیز بیان کرد: اگر برای بخش تعاون تفاوتی با بخش 
خصوصی قائل نشوید معضالت به حدی خواهند شد که 
تعاونی فرش و به دنبال آن اتحادیه ها منحل خواهند شد.

قرار بود کاغذبازی حذف شود 
اما کامپیوتر بازی اضافه شد

جعفرپور نماینده اتحادیه تعاونی های مصرف کارکنان دولت 
نیز با انتقاد از این که قرار بود کاغذبازی در ادارات حذف شود 
اما کامپیوتر بازی هم به آن اضافه شده است، ادامه داد: 
مالیات های تکلیفی قدیم 5 و حداکثر 1۰ درصد بود، ولی 
االن از ۲5 درصد پایین تر نمی آید و اگر اعتراض کنیم 
نهایت به 19 درصد می رسد. گویا فقط می خواهند پول 
بگیرند! وی همچنین با انتقاد از عملکرد تامین اجتماعی 
بیان کرد: از سال 8۴ پرونده ای در این اداره دارم که پس از 
1۴ سال هنوز به نتیجه نرسیده است. به گفته وی گرفتاری 
های ایجاد شده برای تعاونی ها، فقط انحالل آن ها را به 
دنبال دارد.  جعفرپور از پرونده دیگری متعلق به سال 96 
سخن گفت و بیان کرد: موضوع تا جایی پیش رفت که 
جرائم مالیاتی از خود مبلغ بیشتر شده بود. به گفته وی 
تعاونی های مصرف همانطور که در زمان جنگ بهترین 
کمک ها را کردند، اوایل امسال نیز با تزریق 9۰ تن گوشت 

به بازار از افزایش قیمت گوشت استان جلوگیری کردند.
جهانی دبیر اتاق تعاون همچنین با بیان این که بسیاری از 
تعاونی ها در حوزه ثبت و تغییرات مشکل دارند، توضیح داد: 
مدیرعامل یک تعاونی شاید در شرکت دیگری که بوده، 
بدهی مالیاتی داشته ، اما اکنون که به شرکت دیگری رفته 
است، اجازه ثبت و تغییرات نمی دهند. لطفا به گونه ای 
برخورد شود که بدهی شرکت تعاونی برای همان شرکت 

باشد و حساب های همان بسته شود.

اجرای مشوق های بخش تعاون ،
 مشکل را حل می کند

در ادامه راستگو مدیر تعاون اداره کل کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی به برخی موارد بیان شده پاسخ داد. وی با بیان این 
که در قانون بخش تعاون، مشوق هایی هم پیش بینی شده 
که اجرای آن ها به رفع دغدغه تعاونی ها کمک می کند، 

ادامه داد: برای مثال در سیاست توسعه بخش تعاون، ۲۰ 
درصد تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل 
در تعاونی ها وجود دارد. همچنین در مالیات نیز تعاونی ها 
۲5 درصد از ۲5 درصد مالیات ابرازی معاف هستند. لذا 
از دستگاه های مربوطه تقاضا داریم این موارد را اجرایی 
کنند.وی با اشاره به این که برای حل مشکل تعاونی ها 
از ظرفیت ستاد هماهنگی توسعه تعاون استفاده می کنیم، 
خاطرنشان کرد: همچنین بسیاری از مشکالت در کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید حل شده است.راستگو از تعاونی 
ها درخواست کرد مواردی که نیاز به اصالح قانونی ندارند 
را همراه با راهکار و پیشنهاد ارائه دهند تا این نهاد از طریق 
شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت پیگیری کند. به 
گفته وی یکی از برنامه ها محوری این اداره ، توانمندسازی 
مدیران شاغالن و بازرسان تعاونی ها است که در راستای 
آن ، سال 9۷ بیش از ۲5 هزار نفر ساعت دوره آموزشی 
رایگان مدیریتی، حقوقی و مهارتی برای تعاونی ها برگزار 
شد.مدیر تعاون به دستور وزیر کار برای تهیه منشور تحرک 
بخش تعاون در چهارچوب های  گوناگون اشاره کرد و 
گفت: تعاونی های استان اگر پیشنهاداتی در این زمینه دارند 
ارائه دهند تا به وزارتخانه انتقال دهیم. راستگو همچنین از 
فعالیت مجدد شورای مسکن شهرستان با حضور شرکت 
های تعاونی خبر داد و گفت : موضوعاتی همچون واگذاری 
اراضی و صدور پایان کارها در این جلسات مطرح و رفع 
خواهند شد.رزم رئیس اداره نظارت اداره کل تعاون کار و 
رفاه اجتماعی نیز با بیان این که طرح ضرورتی مسکن مهر 
در سال 85 تا 86 ابالغ و اجرا شد، ادامه داد: در همین راستا 
تعاونی هایی متناسب با اقشار جامعه شکل گرفت اما طبق 
قانون این تعاونی ها پس از اتمام پروژه باید منحل شوند. 
پس از انحالل نیز تابع قانون تجارت شدند و قانون تعاون 

دخل و تصرفی در آن ها ندارد.

ناآگاهی کارفرما مشکل ساز می شود
اکبری معاون امور بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی هم  
با تاکید بر این که در برخی موارد قانون به ما تکلیف شده 
و نمی توان کاری کرد، خاطرنشان کرد: در برخی موارد 
نیز ناآگاهی کارفرما مشکل ساز می شود. در همین راستا 
حاضریم در صورت درخواست تعاونی ها کالس های 
آموزشی برگزار کنیم تا به وظایف خود در حوزه تامین 
اجتماعی آگاه شوند. موارد خاص ذکر شده را نیز آماده 
پیگیری هستیم. به گفته وی درصد مشخص شده برای 
حق بیمه از سال 5۴ تاکنون تغییری نکرده بلکه مبنای 
دستمزد ساالنه بر اساس نظر شورای عالی کار، تغییر داشته 
و 36 درصد باال رفته است. حتی تعیین دستمزد یک کارگر 
در مناطق مختلف متناسب با درآمد منعکس شده است ولی 
اگر از طریق نمایندگان پیگیری شود کار راحت تر به نتیجه 
می رسد.وی با اشاره به این که مدیر کل تامین اجتماعی 
از انعطاف قانون بسیار استقبال کرده است، اضافه کرد: در 
همین راستا تاکید کردند تا حد امکان با ارباب رجوع راه 
بیاییم و حتی نهایت امکان تقسیط را اعمال کنیم. اکبری 
ادامه داد: اگر کارگر ساختمانی از طریق قانون کارگران 
ساختمانی بیمه شود ولی بعدها در تعاونی مسکن مشغول 
به کار شود، خود به خود کارگر تعاونی حساب شده و بر 
مبنای ماده ۲8 باید حق بیمه وی از این طریق پرداخت 
گردد و البته از تاریخ اشتغال حق بیمه قبلی قطع می شود. 
در بیمه قالبافان هم اگر فرد زیر مجموعه تعاونی قرار بگیرد 
همین گونه است.به این جای سخن که رسید صادق زاده 
مدیر عامل اتحادیه فرش استان سوال کرد: قالیبافان ما 
بیشتر تک باف هستند و تجمیعی کار نمی کنند. آیا باز هم 
شامل این موضوع می شوند؟پاک گهر معاون مالیات های 
مستقیم در پاسخ به این سوال توضیح داد: از آنجاییکه در 
دفاتر خود، موضوع را تحت عنوان “حقوق دستمزد” ثبت 
می کنید، اداره کل تامین اجتماعی و هم امور مالیاتی به 
گونه ای دیگر محاسبه می کنند. شما باید بنویسید قرارداد 
دارند و 15 درصد سود فروش فرش را هم ذکر کنید. 
شکرابی معاون امور بیمه ای شعبه یک تامین اجتماعی 
نیز اضافه کرد: یک نمونه از قرارداد را به اداره کار ارسال 
کنید، آنها اظهار نظر می کنند که قرارداد کاری است یا 
پیمانکاری؟ و در خصوص نوشتن نحوه قرارداد شما را 

راهنمایی کنند.در ادامه به برخی سواالت بیمه ای دیگر 
نیز پاسخ داده شد.

اجر و قرب تعاونی ها نزد شهرداری 
باالتر از دولت است

فخیم زاده معاون شهرسازی و معماری شهرداری هم 
به بیان مسائلی در حوزه تعاونی های مسکن پرداخت 
و گفت: اگر هدف کاهش قیمت تمام شده مسکن است 
بدیهی است باید مساعدت شود. وی با اشاره به این که 
نمونه های متعددی از همکاری شهرداری با تعاونی ها 
در مجوزها و حتی اجرا را می توان بیان کرد، ادامه داد: 
برای صدور پایان کارها تعدادی از تعاونی ها مراجعه 
کردند، چند موردی باقی مانده که اگر برای سایت اداری 
مراجعه کنند کارشان بدون مشکل راه خواهد افتاد.وی 
با بیان این که قانون در بسیاری موارد انعطاف را پیش 
بینی کرده است، اضافه کرد: برای مثال در ماده 1۰1 
قانون شهرداری حداکثر ۴3.۷5 در نظر گرفته شده و این 
دست کارشناس است که “صفر” را ببیند یا “۴3.۷5”، 
اما ضابطه “تا” ندارد و نمی تواند انعطافی داشته باشد. 
وی از تکلیف گرفتن مفاصا حساب در هنگام پایان کار 
نیز استقبال کرد و افزود: با این کار، متخلفان ساختمانی 
شناسایی می شوند. فخیم زاده در ادامه با اشاره به این 
که مجموعه شهرداری همواره تالش کرده کار تعاونی 
ها را راه بیندازد، عنوان کرد: دولت اگر تالش کند نهایتا 
هزار مسکن را می تواند بسازد اما یک تعاونی به تنهایی 
هزار و ۲۰۰ مسکن را ساخته است، لذا قطعا ارج و قرب 
تعاونی برای شهرداری باالتر از دولت است.وی به چند 
مورد مشکالتی که تعاونی ها نیز ایجاد کردند اشاره کرد 
و گفت: سال 9۲ مقرر شد پایان کار در مرحله سفت 
کاری صادر شود و تعاونی های به ۲1 تا 31 مورد تعهد 
شهرداری  ها،  تعاونی  انحالل  با  اما  کنند  عمل  خود 
مانده و مالکی که جواب می خواهد اما تعهدات انجام 
نشده است. به گفته وی شهرداری نمی تواند از منافع 
عامه بگذرد بنابراین باید در این زمینه فکرشود.معاون 
بسیاری  همچنین  شهرداری  معماری  و  شهرسازی 
از مشکالت با تعاونی ها را مرتبط با قرارداد واگذاری 
اولیه دانست و بیان کرد: گاهی نیز شده تعاونی فقط 
دو بلوک را ساخته اما درخواست پایان کار می دهد.

فرصت بخشودگی جرائم مالیاتی تا پایان مهر 
در نهایت پاک گهر معاون مالیات های مستقیم نیز در پایان 
با اشاره به مشوق های پیش بینی شده در ماده 133 ، 
13۲ و 1۴۲ در قانون مالیات های مستقیم، خاطرنشان 
کرد: عالوه بر این ها، در بخشودگی جرایم هم تسهیالت 
متعددی تاکنون داشتیم. برای اجرای قانون هم همواره 
به همکاران تاکید کردیم نه فقط با تعاونی ها بلکه تمام 
مودیان مالیاتی نهایت همکاری را داشته باشند. بارها گفتیم 
تا جای ممکن از انعطاف قانون استفاده کنند.وی از تعاونی 
ها درخواست کرد: اگر ماده قانونی می بینید که در حق 
تعاونی یا سایر مودیان اجحاف می شود به ما منتقل کنید. 
وی  افزود :ما هم می شنویم که می گویند در استان های 
دیگر به نحو بهتری عمل می شود اما وقتی درون سازمان 
پیگیری می کنیم می بینیم همانند هم هستیم زیرا اصل 
قانون یکی است و نمی توان آن را زیرپا گذاشت. وی با 
اشاره به این که امکان اشتباه کارشناس امور مالیاتی نیز 
وجود دارد، خاطرنشان کرد: مراجعی همچون هیئت های 
حل اختالف نیز به همین دلیل راه اندازی شده اند.معاون 
مالیات های مستقیم اداره کل  دارایی به وضع فعلی کشور و 
لزوم جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی 
اشاره و گفت: این بدین معنا نیست که از مودیانی که نزد 
ما پرونده دارند تامین کنیم، بلکه بیش از ۲۰ تا ۴۰ هزار 
میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که باید با شفاف سازی ثبت 
اطالعات از فرار این افراد جلوگیری شود.پاک گهر با تاکید 
بر این که اگر تعاونی ها مشکل خاصی دارند به خود من 
مراجعه کننداعالم کرد: تا اخر مهر ، مودیانی که بدهی دارند 
اگر اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش را پرداخت کنند، 
جرایم دیگر آن ها بخشیده می شود. مطلع باشید که از 
ابتدای 99 دیگر بحث بخشودگی 1۰۰ درصدی نخواهد بود.
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سخنران :    دکتر رضایی برنامه عزاداریهیئت حسینی:
7 شب اول ساعت ۲1 و شب هشتم، نهم و دهم ساعت ۲۰ 



موفقیت و انرژی

عزت نفس

امروزه هر قدر کمتر ریسک کنیم،
 فردا کمتر پشیمان می شویم 

هرگز  که  را  هایی  عکس  درصد   100  شما 
قانون  این  و  دهید  می  دست  از  گیرید،  نمی 
در  و شانس که  تغییر  و  انتخاب  مورد هر  در 
شوید،  رو  به  رو  آن  با  است  ممکن  زندگی 
صدق می کند. تا شروع نکنید و از شانس تان 
استفاده نکنید یا وقتی سر دوراهی قرار گرفتید، 
 یک مسیر را انتخاب نکنید هرگز نمی توانید 

زندگی تان را تغییر دهید.
در آخر بیش از اینکه از اشتباهات تان در این مسیر 
پشیمان شوید، از روابطی که امکان آغازشان را 
داشتید ولی ترسیدید و هرگز آنها را شروع نکردید 
و از تصمیماتی که برای گرفتن شان خیلی وقت 
تلف کردید. سکوت باعث می شود، جنگ درون 

ذهن شما سخت تر و طوالنی تر شود .

نبود عزت نفس در زندگی مشترک 
چگونه باعث تخریب می شود؟

یکی از مهم ترین مسائلی که می تواند در برقراری 
ارتباط سالم موثر باشد و روابط سازنده تری را بسازد، 
وجود عزت نفس در یک فرد است. اگر کسی به 
اندازه کافی خود را باور نداشته باشد و به توانایی ها 
و حتی عیوبش واقف نباشد، نباید انتظار داشته باشد 
در زندگی مشترکش موفق باشد. اگر کسی خود را 
نشناسد و به خود احترام نگذارد، طلب کردن این 

احترام از فرد مقابلش محال است.
حتی این احتمال وجود دارد که فردی که عزت 
نفس کافی ندارد، زندگی با شریکی را انتخاب کند 
که در آن، مطابق با باورهای اشتباهی که نسبت به 
خودش دارد، با او برخورد  شود. در این مطلب به 
شما می گوییم که چطور عزت نفس پایین می تواند 

روی زندگی یک فرد تاثیر منفی بگذارد . 
اساس  بر  را  خود  همسر  انسان ها  از  بسیاری 
خود ایده آل شان انتخاب می کنند و نا آگاهانه 
چرخه های غلطی از روابط شکل می گیرد و عزت 
نفس فرد بیشتر آسیب می بیند. در شرایطی که 
خانم با عزت نفس باال شوهری با عزت نفس 
پایین داشته باشد مرد دچار احساس بی کفایتی و 
بی عرضگی بیشتری می کند و اگر کفایت مردی 
در زندگی مشترکش زیر سوال برود و برای فرار از 
اضطراب مدام تسلیم شود در دراز مدت اصطالحا 
فردی تو سری خور و دارای اختالل می شود. اگر 
آقا عزت نفس باال و خانم عزت نفس پایین داشته 

باشد چرخه معیوب دیگری شکل می گیرد.

آویشن جلوی تعریق 
زیاد پاها را می گیرد

موثر  فوق العاده  و  طبیعی  گیر  بو  یک  آویشن 
محسوب می شود. روش استفاده : 50 گرم آویشن 
خشک را در دو لیتر آب ریخته و بجوشانید. سپس 

در ظرف را بگذارید و شعله را خاموش کنید. اجازه 
دهید محلول به مدت 15 تا 20 دقیقه دم بکشد. 
سپس آن را صاف کنید و داخل تشت یا وان 
حمام بریزید. به مدت 10 دقیقه پاهایتان را در 
این محلول قرار دهید. بعد از چند بار اثر مفید آن 

را  حس خواهید کرد. 

خواص
 عناب خشک

کساني که فشار خون آنها باالست 50 گرم زرشک 
+ 50 گرم عناب را خوب نرم کرده هستة عناب ها را 
جدا کرده با پودر زرشک مخلوط کرده بعد از هر غذا 

یک قاشق مرباخوري میل کنند. کساني که سردرد 
یا سرگیجه دارند به مدت 14 روز ، روزي 5 دانه 
عناب میل کنند. براي درمان کهیر و خارش هاي 
پوستي 10 تا 50 عدد عناب )بستگي به سن فرد و 
شدت بیماري آن دارد( کمي کوبیده در آب جوشانده 

صاف نموده و صبح ناشتا میل شود.   

هنگام سوختگی 
چه کنیم؟

در مواقع سوختگی به هیچ عنوان مواد غیربهداشتی 
روی محل سوختگی نریزید، افراد دچار سوختگی را 
به محلی دور از محل حادثه ببرید و با رعایت تمام 

جوانب ایمنی، لباس آتش گرفته را با پتو خاموش 
کنید و چنانچه لباس فرد قابلیت جدا شدن داشت، 
آن را با قیچی از تن فرد جدا و اگر لباس به بدن 
وی چسبیده بود از جدا کردن لباس اجتناب کنید و 
به حدود سوختگی دست نزنید. ناحیه سوخته را با آب 

سرد  یا آب ولرم 20 درجه شستشو دهید.

پوسته پوسته شدن
 اطراف ناخن

پوسته شدن اطراف ناخن مشکل خطرناکی نیست 
اما دردناک است و نشان دهنده وجود یک مشکل 
در بدن است. پوسته شدن اطراف ناخن گاهی می 

تواند نشانه زیاده روی در مصرف ویتامین  باشد. این 
الیه، خارجی ترین الیه سطح روی پوست است. 
این الیه بر اثر اصطکاک با عوامل خارجی نازک 
و حساس می شود وگاهی این حساسیت منجر به 
خشکی، پوسته شدن، خراش و خون ریزی می شود 

که نشان کمبود آهن است.

خمیر دندان
 سفیدکننده

نام  به  ماده ای  حاوی  دندان ها  خمیر  از  بعضی 
محسوب  سفیدکننده  که  هستند  پراکساید 
می شود.  اما نکته مهم این است که این ماده 

ماده  وجود  کند.  سفید  را  دندان ها  نیست  قادر 
در  نیز  سدیم  تری پلی فسفات  نام  به  دیگری 
باعث  که  دارد  وجود  خمیردندان ها  از  بعضی 
شکسته شدن رنگدانه های موجود در مینای دندان 
دندان که  می رسد  نظر  به  این طور  و   می شود 

سفیدتر شده است.

گیاه فوق العاده مفید آلوئه ورا از زمان های قدیم به عنوان یک درمان دارویی گیاهی مورد توجه بوده است.
نه تنها به تغذیه بدن کمک می کند  بلکه هضم را آسان تر می کند و با وجود مواد مغذی مفید باعث تقویت 
عملکرد سیستم ایمنی بدن می شود، اما همچنین می تواند به صورت موضعی برای بهبود سالمت و زیبایی 
صورت، پوست، مو و دیگر موارد استفاده شود.آلوئه ورا با خواص ضد التهابی و خنک کننده ای که دارد، یک 
درمان مناسب برای آفتاب سوختگی است.یک الیه محافظ برای پوست فراهم می کند که باعث حفظ 
رطوبت می شود. آلوئه ورا همچنین غنی از آنتی اکسیدان ها و مواد معدنی است که می تواند به روند و 

سرعت بهبود زخم کمک کند. 

 پوست خیار به ویژه خیارهای گلخانه ای را پیش از مصرف جدا کنید و حتی االمکان خیارهای مزرعه ای 
بخرید و استفاده کنید. شناسایی گوجه فرنگی های آلوده کار آسانی نیست، اما انواعی از گوجه فرنگی ها که 
پس از قاچ کردن شان لکه های سفید رنگی داخل بافت شان دیده شود، نیترات باالتری دارند و در نتیجه 
از مصرف آنها باید خودداری کرد. از خرید هویج های درشت اجتناب کنید و هویج هایی بخرید که نارنجی 
پررنگند، زیرا چنین هویج هایی میزان باالتری آنتی اکسیدان در خود دارند. برگ های کهنه سبزی را دور 

بریزید و از خوردن برگ های بیرونی و به ویژه مغز سفت و سفید وسط کاهو خودداری کنید.

مرکز اطالع رسانی مدیریت  غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

راهکارهای شناسایی وجود مقادیری از فلزات سنگین و سموم در میوه و سبزی با آلوئه ورا پوستی به شفافی آینه و موهای زیبا داشته باشید

همه ساله عظیم ترین و بی بدیل ترین اجتماع مادران 
و شیرخوارگان حسینی در اولین جمعه ماه محرم الحرام 
همزمان در بیش از 3 هزار و 500 نقطه از ایران و جهان 

برگزار می شود. 
همایش شیرخوارگان حسینی آئین سوگواری به یاد حضرت 
علی اصغر)ع( است که در روز عاشورا به شهادت رسیده اند. 
این مراسم هر سال در مساجد، حسینیه ها و تکایای شهرهای 
ایران و برخی کشورهای جهان برگزار می شود. در این مراسم 
مادران به همراه کودکان شیرخوار خود با لباس، روسری و 

پیشانی بند به رنگ سبز حضور می یابند و شرکت کنندگان 
برای علی اصغر کودک شیرخوار امام حسین در کربال 
به عزاداری  می پردازند و گهواره نمادین او را در مجلس 

می گردانند.
مجمع جهانی حضرت علی اصغر)ع( برای برگزاری این 
آئین تشکیل شده است و مراسم شیرخوارگان حسینی 
برای اولین بار در سال 13۸2ش در تهران برگزار شد و در 
سال های بعد در سایر شهرهای ایران و کشورهای جهان 
برگزار می شود.این همایش در کشورهای گوناگون جهان 

مانند ایران، عراق، عربستان، بحرین،  کویت، سوریه، لبنان، 
کانادا، آمریکا، دانمارک، فرانسه، استرالیا، سوئد و تایلند  برگزار  

می شود.
این  حرکت سیاسی ترین، پاک ترین و نرم ترین سیاست قبل 
از ظهور است. اگر ما بتوانیم این مفهوم و فرهنگ عاشورا 
را در جهان مطرح کنیم کار عظیم و بزرگی انجام داده ایم. 
معرفی حضرت علی اصغر )ع( به جهان سند بی گناهی امام 
حسین )ع( است. چرا که حضور مادران و نوزادان در این 

مراسم جهان را تکان می دهد.

همایش شیرخوارگان حسینی

آیه روز

او همان کسی است که بر بنده خود آیات روشنی فرو می  فرستد تا شما را از تاریکي ها به سوی 
نور بیرون کشاند و در حقیقت  خدا ]نسبت[ به شما سخت رئوف و مهربان است. )سوره حدید آیه 9(

سخن روز

هر کسی برای این که زندگی کند، باید توهمی داشته باشد،  اگر به زندگی خیلی صادقانه و بی شیله و پیله 
نگاه کنید، تحمل ناپذیر می شود. )وودی آلن(
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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 ۴۴۳۸                        

548316279

673294158

291875436

814739562

356142897

927658314

189463725

762581943

435927681

ایزوگام و قیرگونی آراستهجدول سودوکو
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

نقد و اقساط

تولید کننده انواع کیف مدارس  
کوله پشتی - مسافرتی و ...

آدرس : بازار - پشت بانک تجارت  
سه راه اسدی )کلی - جزئی(

4258 662  0936  - مظفـری
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تیرچـه و بلـوک توانـا
ساخت تیرچه و اجرای کامل سقف

دقت    سرعت    کیفیت
09153635564-09153623481

بیرجند - نبش 23 - آزادگان 6

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

0915   866   8002 

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰91۵1۶۴23۷۷  مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

زهر مـار
14:3018:15شروع سانس

تگزاس 2سرخ پوست
21:4516:1520شروع سانس

 ایزوگـام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی 3647  363  0915

به یک همکار آقا در فروشگاه لوازم 
خودرو و شراکت در کار نیازمندیم.

09158254172

جابجایی اثاثیه با ایسوزو 5/5 متر 
مجهز به پتو  و ضربه گیر

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری داریم.
تهران - مشهد- زاهدان - بیرجند

و بالعکس * 100 درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 
5/5 و 6/5 متر  - سعدی

09368990722 -09157563875

سقف کاذب ، 
کناف، بازسازی، 

طراحی و مشاوره 
0111  561  0915  - رحیمی

رنگ روز
نقاشـی  ساختمـان

رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، 
کنیتکس، مولتی کالر، طرح کاغذ 
دیواری،  بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان : 
1- بازدید و مشاوره 2- جا به جایی 

اثاثیه 3- نظافت پایان کار
تماس با ما: 09156633230 

 علـی برگـی

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(
09159618581 

فاروقـی

کارت دانشجویی اینجانب فهیمه افضلی شوکت 
آباد به شماره دانشجویی 95111050129001 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی دنا به شماره پالک 929 ج 
62 ایران 52 به نام فائزه اشرفی با شماره ملی 

3621429964 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

سند و برگ سبز خودروی وانت پیکان زامیاد 
به شماره پالک 596 ص 54 ایران 52 به نام 

رمضان مصطفائی با شماره ملی 0889782156 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی اینجانب مهدیه بیگمی به شماره 
دانشجویی 94110050172065 و شماره ملی 
0640574025 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
پروانه بهداشتی بهره برداری دامداری گاو شیری 

به شماره 4113/13 و شماره تاسیس 4670/13/22 
و تاریخ پروانه تاسیس 85/4/11 متعلق به شرکت 
کشاورزی و دامپروری مرغ نهبندان مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز   

09156655054 - مهدی برگی
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خبرویژه

اخبار کوتاه

ثبت ساعت تردد اتوبوس ها از 1۵ شهریور در همه پلیس راه های استان

صدا وسیما-رئیس پلیس راه   استان گفت: اتوبوس ها از 15 شهریور در همه پلیس راه های استان باید ساعت تردد خود را ثبت کنند. 
سرهنگ رضایی افزود: همه اتوبوس هایی که قصد تردد در جاده های خراسان جنوبی را دارند از 15 شهریور از ساعت 24 تا 6 صبح 
می بایست در همه پلیس راه های مسیر توقف و ثبت ساعت کنند، در غیر اینصورت برابر مقررات با آنها برخورد قانونی خواهد شد .

*در سالروز حضور رهبر معظم انقالب در سال 
47 در شهرستان فردوس ، همایش روز فرهنگ 
فردوس با حضور جمعی از مسئوالن، خانواده های 
معظم شهدا و اقشارمختلف مردم برگزار شد.
*درخت کهنسال بنه سبزپوش سربیشه در 

فهرست میراث طبیعی - ملی ثبت شد. 
*شمار اهداکنندگان مستمر خون در  استان 15 

درصد بیشتر از متوسط کشوری است.
*فروش صنایع دستی استان در نمایشگاه ملی 
صنایع دستی در تهران به 850 میلیون ریال رسید.
*رئیس اداره ورزش و جوانان خوسف از تجهیز پنج 
خانه ورزش روستایی در این شهرستان خبر داد.
*معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام 
خمینی )ره( استان گفت: 803 فرصت شغلی جدید 
در 5 ماه گذشته برای نیازمندان استان ایجاد شد.

*رئیس سازمان بسیج سازندگی از فعالیت 120 
دانشجوی جهادگر از دانشگاه های تهران در دو 

شهرستان استان خبر داد.

مسمومیت عزاداران در طبس

درمان  و  بهداشت  شبکه  حقانی-سرپرست 
خراسان  آوای  خبرنگار  با  گفتگو  در  طبس 
جنوبی از مسمومیت حدود 200 همشهری 
خبر داد. وحیدرضا گازرانی افزود: شب گذشته 
در روستای محمدآباد و بر اثر پذیرایی یکی 
از ایستگاه های صلواتی؛ جمع زیادی از اهالی 
امروز  صبح  از  که  می شوند  مسموم  روستا 
چهارشنبه 13 شهریور ۹8 به بیمارستان طبس 
مراجعه می کنند.وی ریشه مسمومیت را فعال 
نامعلوم برشمرد و تصریح کرد: آمار دقیقی در 
دست نیست اما تاکنون حدود 120 نفر در 
بیمارستان و شبکه اورژانس و حدود 70 نفر 
در مراکز بهداشتی شهر و روستای محمدآباد 
ندارد. وجود  و مشکل خاصی  مداوا شده اند 

طبس  درمان  و  بهداشت  شبکه  سرپرست 
تاکید کرد: متاسفانه ایستگاه های نذروات در  
شهرستان تاکنون مجوزهای الزم بهداشتی 
را اخذ نکرده اند و خواهشمندیم همشهریان 
عزادار برای حفظ سالمت خویش در استفاده 
از پذیرایی های خیابانی احتیاط کنند.فرمانده 
انتظامی شهرستان طبس نیز با بیان این که 
تحقیقات اولیه پلیس حاکی از این است که 
موضوع امنیتی نبوده است، افزود: در بررسی 
مأموران و اظهار نظر سرپرست شبکه بهداشت 
و درمان طبس مشخص شد یکی از موکب 
داران با مخلوط کردن شربت مانده از شب 
قبل با شربت های تازه و نگهداری آن ها در 
ظرف پالستیکی باعث مسمومیت عزاداران 
شده است.محمود علیپور با بیان این که حال 
و   است  بخش  رضایت  مصدومان  عمومی 
بیشترآن ها سرپایی درمان و ترخیص شده اند؛ 
تصریح کرد: متاسفانه  با وجود تذکرات پلیس 
مبنی بر رعایت نکات بهداشتی در هیئت ها 
این مسأله رعایت نشده و باعث وقوع این 
حادثه شده است.وی با بیان اینکه هماهنگی 
با مقام قضائی انجام شده و علت اصلی حادثه 
درمان  و  بهداشت  آزمایشات شبکه  از  پس 
اعالم خواهد شد؛ از شهروندان و مسئوالن 
بر  کافی  نظارت  کرد  درخواست  ها  هیئت 
مسائل امنیتی و بهداشتی داشته باشند تا شاهد 

تکرار این وقایع در هیئت ها نباشیم.

بهره مندی ۴ هزار و ۹11 نفر
 در استان از نذر آب

ایرنا - چهار هزار و ۹11 نفر از مردم مناطق 
خدمات  از  نهبندان  شهرستان  کم برخوردار 
رایگان کاروان سالمت جمعیت هالل  احمر 
همزمان با اجرای طرح “نذر آب 2” بهره مند 
شدند. مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
گفت: با توجه به سیاست های جمعیت هالل 
احمر، کاروان نذر آب 2 پس از طرح نذر آب 
یک در سیستان و بلوچستان در استان های 
خراسان جنوبی، هرمزگان و کرمان هم مستقر 
شد و به زودی کاروان هایی از خراسان شمالی 
و همدان در شهرستان های زیرکوه و طبس 
مستقر خواهند شد. شهریاری روز چهارشنبه 
اظهار کرد: عالوه بر خدمات درمانی، معیشتی 
و توزیع بسته های حمایتی، کاروان های سالمت 
مناطق محروم  اقالم فرهنگی در  توزیع  به 
می پردازند. وی از تحویل 450 بسته حمایتی 
و معیشتی بین اهالی این مناطق خبر داد و 
گفت: 600 بسته نوشت افزار و جعبه کمک های 
اولیه توسط تیم سحر جوانان هالل احمر بین 
کم برخوردار  مناطق  کودکان  و  دانش آموزان 
استان توزیع شد. کاروان نذر آب 2  از خراسان 
رضوی در مناطق محروم چاه عباس اردونی و 

شند معصومیه نهبندان مستقر شده بودند.

۲۳۵ موقوفه برای
 عزاداری محرم و صفر در طبس

 اجرای نیت می گردد

غالمی-حجت االسالم  خدائی رئیس اوقاف 
شهرستان طبس اظهار کرد: محرم و صفر 
فرصتی است که باید نقش والیت و امامت، 
جایگاه حکومت اسالمی، حساسیت نسبت 
به ارزش های دینی و مبارزه با انحرافات را 
افزود: “طرح  بیان کرد. وی  اداره جامعه  در 
در  محرم  اول  دهه  در  عاشورایی”  بصیرت 
بقاع متبرکه شیخ احمد بن اسحاق، شیح احمد 
زنوغان، امامزاده علی)ع(، امامزاده سیدحسین 
زرگ، امامزاده شیخ ابراهیم و سید محمد بن 
اقتضای ظرفیت  به  ازمیغان  در  جعفر طیار 
موجود با برنامهای عزاداری و پذیرایی برگزار 
به  از قم  مبلغ   ازاعزام چهار  می گردد.وی 

روستاهای عشق آبادخبرداد.

راه اندازی آزمایشی ۵ فرستنده 
دیجیتال در سه شهرستان 

صدا وسیما- 5 فرستنده دیجیتال در روستاهای 
صورت  به  جنوبی  خراسان  شهرستان  سه 
و  صدا  کل  مدیر  شد.  اندازی  راه  آزمایشی 
سیمای استان گفت: این فرستنده ها امروز در 
روستاهای مور تیغ، خیرآباد و  آنیک شهرستان 
و  قاین  شهرستان  باراز  روستای  درمیان، 
روستای کالته شب شهرستان سربیشه راه 
اندازی شد.آینه دار افزود: برای این 5 فرستنده 
2 میلیارد و  400 میلیون تومان هزینه شده 
است که با بهره برداری از این فرستنده ها 14 
روستای خراسان جنوبی از پوشش شبکه های 

دیجیتال  برخوردار شدند.

راهپیمایی  حمایت از
  “امر به معروف و نهی از منکر” 

در استان برگزار می شود 

تسنیم-دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
با بیان اینکه موضوع تذکر لسانی در هفته دوم 
همچنین  گفت:  می گیرد،  محرم شدت  ماه 
راهپیمایی در حمایت از فریضه امر به معروف 
و نهی از منکر بعد از نماز جمعه در سراسر استان 
برگزار می شود. سردار قاسمی اظهار کرد: دهه 
اول ماه محرم هر ساله به عنوان دهه امر به 
معروف و نهی از منکر نامگذاری شده است. 
قاسمی با بیان اینکه همایش آمرین به معروف 
و ناهیان از منکر امسال به صورت تخصصی 
در استان برگزار شده است اظهار کرد: قانون 
حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر 
در سال ۹4 تصویب شده و وظایف 22 دستگاه  

اجرایی در کشور روشن شده است.

آغاز اجرای طرح جمع آوری 
نخاله در شهر بیرجند

دیروز  از  بیرجند  وسیما-شهرداری  صدا 
طرح ضربتی جمع آوری نخاله از زمینهای 
حقوقی و شخصی در داخل و حریم شهر 
بیرجند را آغاز کرد. معاون خدمات شهری 
شهرداری بیرجند گفت: در این طرح حدود 
و  حقوقی  زمینهای  از  نخاله  کامیون   300
حقیقی داخل و حریم شهر جمع آوری و در 
سایت تخلیه نخاله شهرداری واقع در جاده 
شوشود تخلیه شد.شاکری با بیان اینکه تا 
اجرا  این طرح در دو روز هفته  پایان سال 
می شود، افزود: امیدواریم در طی این مدت 
زمینهای داخل و حریم شهر پاکسازی شود.
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خراسان جنوبی میزبان مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور شد

گروه خبر-مدیرکل ورزش و جوانان گفت: 
امسال  مهر  تا 13  از 10  جنوبی  خراسان 
میزبان مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور 
خواهد بود. عزیزی سه شنبه شب در شورای 
عالی ورزش استان با بیان اینکه این رویداد 
ملی با حضور 500 کشتی گیر برگزار می شود 
گفت: کشتی فرنگی استان نیز در لیگ برتر 

کشور حضور دارد.مدیرکل ورزش و جوانان 
افزود: هزینه های تیم کشتی خراسان جنوبی 
در لیگ برتر کشتی بالغ بر 650 میلیون تومان 
بوده که بخشی از این مبالغ توسط فدراسیون، 
جوانان  و  ورزش  اداره کل  توسط  وبخشی 
استان تامین می شود و مابقی هزینه ها را نیاز 
به حمایت استانداری و دستگاه های اجرایی 

اینکه توسعه ورزش  بیان  با  هستیم.  وی 
همگانی در اولویت قرار دارد افزود: مسعود 
سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان روز شنبه 
16 شهریور به خراسان جنوبی سفر می کند 
که می تواند کمک کننده توسعه ورزش استان 
باشد.استاندار هم با بیان اینکه ورزش در نشاط 
و پویایی جامعه و سالمت مردم نقش موثری 
دارد افزود: با توجه به هم مرز بودن استان 
با افغانستان ورزش  نقش بسیاری در زمینه 
دیپلماسی داخلی و بین المللی خواهد داشت و 
باید از این دیپلماسی بهترین استفاده را کرد. 
معتمدیان با بیان اینکه خراسان جنوبی دارای 
استعدادهای خوب ورزشی است تصریح کرد: 

باید این ظرفیت ها و استعدادها شناسایی و در 
این زمینه ها تمرکز شود.استاندار خاطرنشان 
کرد: تاکنون نیز پنج کمیته تخصصی توسعه و 
ترویج ورزش های همگانی و تفریحی، توسعه 
ورزش های  قهرمانی،  ورزش های  رشد  و 
بومی و محلی، ورزش روستاها، محالت و 
مساجد و کمیته جذب منابع مادی و انسانی 
و  تصویب  کشور  ورزش  عالی  شورای  در 
اشاره  با  است.معتمدیان  شده  ابالغ  استان 
به میزبانی خراسان جنوبی در ورزش کشتی 
اظهار کرد: میزبانی کشتی آزاد نیز برای معرفی 
توانمندی های استان تاثیرگذار است. وی با 
اشاره به سفر وزیر ورزش و جوانان به استان 

گفت: چهار استان از جمله خراسان جنوبی 
در اولویت وزارت ورزش و جوانان قرار دارد 
و خراسان جنوبی نیز آماده برگزاری هرگونه 
دارد.رئیس  را  منطقه ای  و  ملی  مسابقات 
هیئت اسکواش استان نیز گفت: 15 اسفند 
امسال قرار است مسابقات بین المللی بیرجند 
“جونیور”در  مرکز استان برگزار شود که اگر 
بودجه الزم برای تکمیل کورت های اسکواش 
تخصیص نیابد، امتیاز برگزاری این مسابقات از 
استان گرفته می شود. غنی افزود: زیرساخت ها 
برای برگزاری این مسابقات در استان هنوز 
آماده نیست و کورت ها در دست احداث استان 

از نظر استانداردها در کشور بی نظیر است.
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وجدان انسانی در همایش شیرخوارگان حسینی متحول می شود
جمعه  امام  و  دراستان  فقیه  ولی  نماینده 
بیرجند گفت: همایش شیرخوارگان حسینی 
وجدان  که  است  صحنه ها  موثرترین  از 
انسانی در آن متحول می شود.به گزارش ایرنا، 
حجت االسالم عبادی روز چهارشنبه دردیدار 
دست اندرکاران همایش شیرخوارگان حسینی 
افزود: نویسنده مسیحی در بحث سیاست امام 
حسین )ع( با وجود اینکه مسلمان نیست اما 
)ع(  دارد می گوید که حسین  پاکی  وجدان 
در آخرین لحظات مبارزه، فرزند شیرخوارش 

را مقابل دشمن قرار داد که دشمن نادان با 
امضا  را  محکومیت اش  طومار  خود  دست 
کرد و اگر وجدان ها بیدار باشد، همین کافی 

است. وی بیان کرد: امروز در دنیا دو رژیم 
به کودک کشی شهرت دارند یکی وهابی ها 
و دیگری صهیونیست ها هستند که کودکان 

فلسطینی را شهید می کنند و زندان می برند که 
این دنیا هم از دور نگاه می کند. نماینده مجمع 
جهانی حضرت علی اصغر )ع( هم گفت: این 
مجمع سال 13۹5 در استان تأسیس شد که 
بزرگترین سازمان مردم نهاد شیعه در سازمان 
شیرخوارگان  همایش  و  است  متحد  ملل 
حسینی در 6 هزار و 500 نقطه کشور و 45 

کشور دنیا برگزار می شود.
مالکی افزود: امسال همایش شیرخوارگان در 
200 نقطه استان برگزار می شود و این جلسه 

با هدف بیان مظلومیت واقعه کربال با تکیه بر 
عاطفی ترین نقطه واقعه عاشورا است و اعالم 
آمادگی برای تربیت سرباز برای نهضت جهانی 
این  امام زمان )عج( است. وی اظهار کرد: 
همایش در مرکز استان همزمان با اولین جمعه 
محرم در حسینیه جماران، امامزادگان باقریه 
و سالن شهیدین قاسمی برگزار می شود.وی 
گفت: امسال هشت هزار دست لباس برای 
شیرخوارگان در استان تهیه و هزینه این البسه از 
کمک های مردمی و خیرین تأمین شده است.
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سربیشه ایستگاه آخر سفرهای  استاندار
گروه خبر-استاندار روز چهارشنبه در آخرین  
مقصد دور اول سفر های شهرستانی خود 
به  ورود  بدو  معتمدیان  شد.  واردسربیشه 
سربیشه مورد استقبال فرماندار و مسئوالن این 
شهرستان قرار گرفت و با حضور در گلزار شهدا 
به شهیدان واالمقام این دیار ادای احترام کرد. 
عملیات اجرایی بازارچه صنایع دستی سربیشه 

با حضور  معتمدیان آغاز شد.
و  درح  گرانیت  معادن  راه  از  وی همچنین 
حضور  با  درح  محور  بهسازی  و  تعریض 
جمعی از مسئوالن استان بازدید و چند طرح را 

افتتاح کرد. معتمدیان همچنین در جمع مردم 
روستای مرزی النو از توابع شهرستان سربیشه 
دنبال  استان  در  که  رویکردهایی  از  گفت: 
می کنیم توجه به مناطقی است که محرومیت 
بیشتری دارند. وی با بیان اینکه مردم منطقه 
“درح” سربیشه مشکالتی در زمینه تامین 
آب و سایر زیرساخت ها دارند گفت: در این 
مناطق به دلیل خشکسالی های پیاپی شاهد 
مهاجرت روستاییان هستیم و مردمی که در 
این منطقه ساکن هستند هم شرایط سختی را 
سپری می کنند. وی گفت:از دیگر اولویت های 

ما رونق بخشی به بازارچه ماهیرود بوده که به 
دلیل یکسری مشکالت مدتی این مرز تعطیل 
بود و با پیگیری هایی که شد امروز رونق 
گرفته است.وی با بیان اینکه اکنون 30 درصد 
صادرات تمام کشور به افغانستان از این مرز 
انجام می شود گفت:  این نشانه  این است که 
چشم انداز منطقه سربیشه، بسیار خوب و روشن 
است و تغییر و تحوالت خوبی در آینده در این 
منطقه بوجود خواهد آمد.وی اضافه کرد: اوایل 
سهمیه سوخت استان 35 تا 40 هزار تومان 
بود که  اکنون هر مرحله 750 هزار تومان به 

حساب مرزنشینان واریز می شود.وی بیان کرد: 
عملیات اجرایی 10 هزار واحد مسکونی  برای 
روستاییان استان آغاز شده است که تالش 
خواهیم کرد سهمیه بخش درح را 100 واحد 

افزایش دهیم.گفتنی است استاندار دی ماه 
سال گذشته در نخستین سفر شهرستانی خود 
به نهبندان سفر کرد و تاکنون به تمامی 11 

شهرستان  استان سفر کرده است.
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۲۵۶ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال در استان پرداخت شد
امین جم-مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
در آیین چهاردهمین دوره معرفي تعاونیهاي 
برتر که با حضور مسئوالن کشوری و استانی 
برگزار شد،  با بیان اینکه 256 میلیارد تومان 
تسهیالت اشتغال پایدار روستایي و عشایري 
از سال گذشته تاکنون در استان پرداخت شده 
است ، گفت : این میزان تسهیالت براي یک 
گوناگون  بخشهاي   در  طرح  و 8۹0  هزار 
پرداخت شده است. رکنی  با اشاره به اینکه 
17۹ تعاوني براي دریافت این تسهیالت ثبت 

نام کرده بودند که از این تعداد 37 تعاوني موفق 
به دریافت تسهیالت شدند افزود: رقم پرداختي 
15 میلیارد و 600 میلیون بوده است،  وی 
اظهار کرد: یکي از مشکالت تعاونیها در زمان 
دریافت تسهیالت وثیقه است که انتظار مي 
رود با مساعدت بیشتر صندوق ضمانت سرمایه 
گذاري تعاون شاهد دریافت سهم بیشتري از 
تسهیالت باشیم. وي با تشریح سیماي بازار 
کار گفت:  از ابتداي سال تاکنون یک هزار 
ثبتنام  استان  هاي  کاریابي  در  نفر  و 307 

کرده و در پنج ماه گذشته یک هزار و 750 
فرصت شغلي به کاریابي ها اعالم شده که 
616 نفر به کارگیري شده اند.رکني گفت : بعد 
از داوری در چهاردهمین دوره معرفی تعاونی 
های برتر ،  14 تعاوني استاني انتخاب شدند و 
تعاوني مسکن ارتش نیز تعاوني برتر ملي شد. 

در صدور ضمانت نامه برای 
تعاونی ها محدودیتی نداریم

سرمایه گذاری  ضمانت  صندوق  مدیرعامل 

تعاون نیز عنوان کرد: در برخی موارد شاهد 
به سرقت رفتن طرح های فناورانه هستیم و 
کارآفرینان تمایلی به خرید این طرح ها ندارند 
که آمادگی داریم در این بخش به تعاون کمک 
کنیم. حسین نژاد با بیان اینکه بازار نیز در بخش 
تعاون از اهمیت زیادی برخوردار است تصریح 
کرد: صندوق ضمانت یک هزار و 500 میلیون 
تومان در چند سال اخیر ضمانت نامه صادر کرده 
است و امسال قرار است 500 میلیارد تومان 
ضمانت بدهیم که مشکل و محدودیتی نداریم.

کاری- گرجی،  معاون حمل و نقل اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت: 
سازمان حمل و نقل جاده ای برای رسیدن به 
ایمنی کافی عالوه بر کنترل توسط مدیران 
رانندگان  برای  ای  دوره  آموزش های  فنی 
برگزار می کند.معاون حمل و نقل اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خاطر 
نشان کرد: اکنون از نظر کمیت ناوگان استان 
در حد نرمال می باشد و قصد داریم از لحاظ 

کیفیت به سطح خوب و عالی برسیم. گرجی 
با بیان اینکه در تصادفات فقط ایمنی مالک 

نیست، خاطر نشان کرد: فرهنگ ترافیک در 
تصادف اهمیت بسیاری دارد که باید رانندگان 

و مردم به آن توجه کنند.وی ادامه داد: ایمنی 
ناوگان به راننده برمی گردد! اینکه چه ساعتی 
از شبانه روز رانندگی می کنند یا اینکه چقدر به 
جاده آشنایی دارند مهم است .وی یادآور شد: 
اکنون ناوگان حمل و نقل به روز شده، ایمنی 
بیشتر دارد و اکثرا سیستم هوشمند دارند که به 
راننده در موارد گوناگون و جلوگیری از اتفاق 
کمک می کند. وی عمده ترین عامل ایجاد 
طوالنی  مسیرهای  را  استان  در  مشکالت 

عنوان کرد و افزود: خراسان جنوبی دارای جاده 
های طوالنی و کویری است که راننده را خسته 
می کند که حتی رانندگان حرفه ای هم ممکن 
است دچار حادثه شوند.معاون حمل و نقل اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان 
اینکه در مسیر کویر استراحتگاههای موقتی 
تعبیه شده است، ادامه داد: با این کار به راننده 
کمک می کنیم با استراحتی حتی ده دقیقه 
ای با طیف خاطر بیشتری به مسیر ادامه دهد.

فرهنگ ترافیک و آموزش الزمه کاهش تصادفات جاده ای استان
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مراسم عزاداری سرور و ساالر شهیدان حضرت ابا عبدا...الحسین )ع(              »هالل غم ،حلقه ماتم«  
با سخنرانی:  استاد حاج حسین خسرویو با حضور ذاکر اهل بیت:  حاج ابوالفضل نوفرستی

و عزاداری هیئت بقیه ا...همراه با :  مراسم سوگواری در شب های تاسوعا و عاشورا و شام غریبان  ساعت  20 ویژه خواهران
   اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در روز عاشورا    قرائت زیارت ناحیه مقدسه در روز 11محرم )با نوای گرم حاج ابوالفضل نوفرستی(   قرائت روزانه زیارت عاشورا )9 صبح( 

زمان: جمعه 15شهریور )6محرم(لغایت 21 شهریور98)12 محرم مصادف با شهادت امام سجاد)ع((  ساعت: 9صبح   مکان: طالقانی یک - مکتب نرجس)س(

* فلش و رم  16G - 40 هزار تومان      
* فلش و رم 32G - 50 هزار تومان 

* گیرنده دیجیتال 180 هزار تومان و لوازم جانبی 

فـروش ویـژه مـاه محـرم

   بین مطهری ۴ و ۲ - نمایندگی سـروش 

همراه با گارانتی مادام العمر 

آهنگ جدید 
ویژه محرم رسید

چلو کوبیده
چلو جوجه
چلو پاچین
چلو بال

کوبیده
جوجه
پاچین
بال

   کبـابی محمـد )ابوترابی(
برنج ایرانی درجه یک

آدرس: بین مدرس 49 و 49/1 
روبروی پمپ CNG مدرس 

09365045962 - 32436979

طبخ زغالی

پیک رایگان
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 محمود آبادی -  دانشگاه بیرجند توانست در هفتمین جشنواره ملی رویش و
مرحله نهایی بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور  بدرخشد.

کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی دانشگاه بیرجند در هفتمین 
جشنواره ملی رویش مقام اول منطقه دو و مقام دوم کشوری را به دست آوردند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند با اعالم این خبر گفت: هفتمین 
جشنواره ملی رویش 6 و 7 شهریورماه در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزارشد.

قادری افزود: این جشنواره با شرکت 1281 کانون فرهنگی و هنری از 137 
دانشگاه کشور برگزار شد که پس از انتخاب کانون های فرهنگی و هنری برتر 

در بخش های مختلف از آنها تقدیر به عمل آمد.
به گفته ی وی، دانشگاه بیرجند در این مسابقات با کسب 7 رتبه برتر در بخش 
کانون ها و 3 رتبه برتر در بخش آثار در مجموع توانست با کسب 10 رتبه برتر مقام 
 اول منطقه دو و مقام دوم کشوری را پس از دانشگاه فردوسی مشهد کسب نماید.

قادری ادامه داد: در بخش کانون ها دانشگاه بیرجند 7 رتبه برتر کسب کرد و 
کانون های کارآفرینی، خوشنویسی، بازی های فاخر، گردشگری، شعر و ادب، 
عفاف و حجاب، حماسه و دفاع به عنوان کانون های برتر هفتمین جشنواره ملی 

رویش انتخاب شدند.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند خاطر نشان کرد: سه اثر از کانون 
هنرهای تجسمی در زمینه فرش، گلیم و سازه های فلزی از خانم ها سمیرا 
 صادقی خواه و مهین آهمند به عنوان اثر برتر معرفی شد و از آنها تقدیر به عمل آمد.

شایان ذکر است؛ مسابقات جشنواره ملی رویش  با رقابت کانون های فرهنگی و 
هنری دانشگاه های کشور برگزار می شود.

درخشش دانشجویان دانشگاه بیرجند در مرحله نهایی بیست و 
چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور

عالوه بر این دانشجویان این دانشگاه توانستند در بیست و چهارمین دوره 
المپیادهای علمی کشور نیز بدرخشند.

رئیس گروه هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه بیرجند نیز در رابطه با رقابت 
های المپیاد علمی دانشجویان کشور گفت: دانشجویان دانشگاه بیرجند در مرحله 
نهایی بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور موفق به کسب 5 رتبه 

زیر 15 در المپیاد علمی دانشجویی کشوری شدند.

دکتر سیده عاطفه حسینی با اعالم این خبر افزود: هفت نفر از دانشجویان دانشگاه 
بیرجند که برگزیده مرحله اول المپیاد غیر متمرکز بودند در قالب تیم المپیاد 
دانشجویی دانشگاه بیرجند در اوایل مرداد ماه برای شرکت در مرحله نهایی 
بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور به دانشگاه شهید بهشتی 

تهران اعزام شدند.
رئیس گروه هدایت استعدادهای درخشان گفت: در بیست و چهارمین المپیاد 
علمی دانشجویی کشور، فاطمه ناصری رتبه دوم رشته علوم تربیتی ، حجت 
یوسفی رومنجان رتبه هفتم رشته آمار، سمانه میرزاجانی رتبه هشتم رشته علوم 
جغرافیایی، زینب سیارفرد رتبه یازدهم رشته روانشناسی و آرزو خسروی فورگ 

نیز رتبه سیزدهم رشته علوم زمین را به دست آوردند.
وی ادامه داد: در این رقابت ها زهرا مختاری در رشته علوم تربیتی رتبه بیست و دوم 
 و سعید وحدانی نیز در رشته مکانیک موفق به کسب رتبه چهل و هشتم گردید.
دکتر حسینی، این موفقیت را نشان دهنده جایگاه باالی علمی دانشگاه بیرجند 
دانست و به دانشجویان برتر، گروه های آموزشی و اساتید راهنمای استعدادهای 

درخشان دانشکده های مربوطه کسب این عناوین را تبریک گفت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه المپیادها از سطح باالی علمی برخوردار است 

رقابت بسیار سختی برای دانشجویان به شمار می رود.
وی برگزاری این گونه المپیادها را سبب ترغیب دانشجویان به افزایش سطح 

دانش و باال رفتن اعتماد به نفس آنها دانست.
حسینی توصیه کرد: دانشجویان از ابتدای ترم برای مواد امتحانی آزمون برنامه 
ریزی کرده، جزوه های معتبر و سواالت آزمون های قبلی را مطالعه کنند و در 

دروسی که در آن ضعیف هستند کوشا باشند.
شایان ذکر است: جوایز نفیس نقدی و غیر نقدی از طرف سازمان سنجش 
آموزش کشور و دانشگاه بیرجند به رتبه های برتر این المپیاد اهدا خواهد شد. 
همچنین برخورداری از تحصیل در مقاطع باالتر و تسهیالت بنیاد ملی نخبگان 

از امتیازات دیگر رتبه های برگزیده است.

درخشش دانشگاه بیرجند در سطح ملی 
عکس : رفیعی

باشگاه ورزشـی اوتانـا
ویـژه بانـوان

کالس های تابستانه برای کودکان شما
تلفن: 44 45  42  32 - 056

آدرس: بیرجند، بلوار معلم، نبش معلم 25
جنب فروشگاه لوازم ورزشی یوسفیان

تـاالر سی کـاج در نظـر دارد
 تمامی وسایل تاالر اعم میز،صندلی،گاز ۳ شعله،گاز ۴ شعله، فر گرم کن 
برنج، فر کباب پز، سه نمونه پرده سه متری، اسپیلت،بخاری گازی صنعتی، 

سردخانه، فریزر صندوقی و ۶ درب، یخچال فریزر ویترینی، لوستر 
دیوار کوب،ظروف غذا و پذیرایی،فنجان و نعلبکی چینی،قندان،کاسه چینی 

وکریستال، کابینت، چرخ گوشت و .... را به فروش رساند. 
ساعت بازدید: ۹ الی ۱۳ و ۱۶ الی ۲۱      
 تلفن تماس: ۰۹۱۵۵۶۰۰۵۶۲ - ۳۲۳۵۸۲۲۳

بانک مهر اقتصاد اداره امور شعب استان خراسان جنوبی در نظر دارد: امالک مازاد خود را از طریق مزایده کتبی بر مبنای قیمت پایه مزایده 
، در وضعیت موجود به صورت نقدی ، نقد و اقساط به فروش برساند .

 متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر ، بازدید از امالک و دریافت اسناد مزایده، برگه های شرایط شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد خود ،از روز 
پنجشنبه 1398/06/14 لغایت روز یکشنبه 1398/06/24 )از ساعت 7 صبح لغایت 14( به محل اداره امورشعب استان  واقع در بیرجند  

خیابان شهید محالتی - تقاطع خیابان 13 آبان - واحد پشتیبانی و مهندسی مراجعه نمایند. 
تلفن های تماس: 32465160و056-32465367

توضیحات :
 متقاضیان جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد مزایده مبلغ 200.000ریال به حساب جاری مزایده به شماره 9438-30-13726303-1 

واریز نمایند. پیشنهادات فاقد سپرده دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش و مبهم و مشروط ، مردود است.
 سپرده )ودیعه (شرکت در مزایده  5 درصد قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید نقدا به حساب جاری مزایده به شماره 30-13726303-1- 9438   

واریز و رسید آن را به همراه پاکت حاوی شرایط شرکت در مزایده تحویل دایره پشتیبانی مهندسی بانک نمایند .
امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد و قبل از ارائه پیشنهاد، بازدید از ملک و درخواست مستندات الزامی می باشد.

هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده خریدار است و مشارالیه می بایست این هزینه را براساس اعالم نظر بانک قبل از امضای قرارداد به 
حساب بانک واریز نماید. در شرایط مساوی بودن قیمت های پیشنهادی اولویت با فروش نقدی می باشد .

مبلغ پیشنهادی بدون ابهام و مشخص در پاکت سربسته به وسیله پست پیشتاز ویا به صورت مستقیم به اداره امور شعب واقع در بیرجند -  خیابان 
 شهید محالتی تقاطع خیابان 13 آبان -  اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد به کدپستی 16167-97186 دایره پشتیبانی ومهندسی ارسال گردد. 

بازگشایی پاکت های پیشنهادی ارائه شده پس از 10روز کاری از آخرین مهلت تحویل پاکت ها انجام می پذیرد. 
رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است.  بانک مهر اقتصاد در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

نوع نشانیشهرردیف
عرصهکاربریملک

)متر مربع (
اعیان 

قیمت پایهنوع سند)متر مربع(
)ریال ( 

نحوه 
توضیحاتمتصرفپرداخت

فردوس1

خیابان امام 
خمینی 

نبش امام 
خمینی 7

4896تجاریمغازه

طلق با عرصه 
وقف 3 دانگ 

مشاع از 
ششدانگ 

اعیان

داردنقدی6/350/000/000

عرصه اوقافی -   
سهم  بانک از عرصه 
24 متر - سهم بانک 
از اعیان 48متر شامل 

)همکف و زیرزمین(

بیرجند2

خیابان 
انقالب  
میدان 
شهید 

کالهدوز  
جنب 

مجتمع 
پرستاران

نقد و 23/300/000/000ششدانگندارد3.088مسکونیزمین
ندارداقساط

دارای مجوز ساخت 
152 واحد مسکونی 
در 11طبقه و2طبقه 

پارگینگ و زیر 
بنای تقریبی 18.000 
متر مربع که هزینه 

تمدید پروانه بر عهده 
خریدار می باشد

 فونداسیون و دیوار 
حایل در بخشی از 

پروزه اجرا شده است

آگهی مزایده امالک مازاد بانک مهر اقتصاد -  استان خراسان جنوبی 

کانون هالل ١٤ بانوان برگزار مي کند
همایش شیرخوارگان همراه با مراسم علم بندان
 توسط مادران و خواهران شهداء

زمان: شنبه ٦/١٦/98 
مصادف با هفتم محرم الحرام ساعت 9 صبح
مكان:مدرس ٣٧،پالک ١١،کانون هالل ١٤
سخنران:سرکار خانم دکتر حجي پور
مداح: سرکار خانم نخعي
ضمنًا تاسوعا و عاشورا 
در همان مكان ساعت 9 صبح
 سخنراني و عزاداري توسط 
مداح اهل بیت خانم نخعي 
همراه با نماز و نهار برگزار 
خواهد شد.
روابط عمومي کانون هالل ١٤ بانوان بیرجند


