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شنبه  16 شهریور 1398  *7 محرم  1441  * 7 سپتامبر  2019    روزنامه صبح استان  *  سال بیست و سوم  *  شماره: 4440

5برگزاری راهپیمایی نمازگزاران استان در حمایت از امر به معروف و نهی از منکر 5ثبت نام ۱۲۵۰ نفر از خراسان جنوبی برای پیاده روی اربعین3آداب و رسوم عزاداری محرم 

* هرم پور

پیام حماسه کربال؛ 
هر لحظه قدمی جلوتر  

 در این ایام عزا و سوگواری که به 
عطر نام و یاد  ساالر شهیدان کربال 
معطر است، برای شهروندان عزیز، 
خود،  که  بزرگواری  و  فرهیخته 
آسمان  پرفروغ  ستارگان  همگی 
ادبند و خورشید گرم و ماه درخشان 
ناکرده  خدای  و  نوشتن  نجابت، 
بعضی  رعایت  به  کردن  توصیه 
و  بیهوده  و  لغو  خطایی  چیزها، 
غفلتی بی بخشش است،  برداشتن 
لقمه فراخ تر از دهانیست که شاید 
بی عقوبت هم نباشد. اینجا هم 
نمی خواهم . . .  ادامه در صفحه 2

 

 

 

مهلت ۶۰ روزه دیگری
 پیش روی اروپاست

روحانی : 

صفحه  2

نمیتوان»به من چه، به  تو 
چه« رادر مملکت پیاده کرد

رئیسی:

باید از جایگاه ظریف
 دفاع کنیم

حاجی بابایی: 

صفحه  2

صفحه  2

سرمقاله

شنبه  9 شهریور 1398  *29 ذی الحجه  1440  * 31 آگوست  2019    روزنامه صبح استان  *  سال بیست و سوم  *  شماره: 4434

5جای خالی سالن تئاتر در شهر بیرجند495 مصوبه رهاورد سفر استاندار به نهبندان5وزیر صمت امروز مهمان خراسان جنوبی است

ری
 اکب

س : 
عک

تشکیل ستاد توسعه نهبندان با مسئولیت استاندار 

صفحه ۵

پیام تبریک مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان جنوبی

به مناسبت فرا رسیدن هفته تعاون 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی طی 
پیامی فرا رسیدن هفته تعاون را به جامعه تعاونگران استان 
تبریک گفت. در متن این پیام آمده است: تعاون، به عنوان 
احیاگر ارزش های مبتنی بر همبستگی، مشارکت، اتحاد و مسئولیت پذیری اجتماعی است.

تعاونی ها ، کانون های اقتصادی و اجتماعی هستند که با اشاعه فرهنگ تعامل و مشارکت برای 
استفاده از ظرفیت های بالقوه افراد جامعه تالش می نمایند . جوهره تعاون دراسالم و بالتبع در 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران بر پایه نیکوکاری و تقوی و مشارکت در انجام کارهای خیر 
و خداپسندانه بنا نهاده شده و به دلیل جایگاه مهمی که قرآن کریم برای تعاون تبیین نموده ، 
همواره سفارش به اعمال نیک و کمک به همنوعان مورد تاکید قرار گرفته است.در سالی که 
توسط مقام عظمای والیت به نام رونق تولید نامگذاری شده است، دولت تدبیر و امید برای تجلی 
روح تعاون در جامعه و توسعه مشارکت های مردمی، تقویت بخش اقتصادی تعاون را مد نظر دارد 
به طوری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شعار “با تعاون کار ایجاد می کنیم تا به رفاه برسیم” 
را سرلوحه برنامه های خود قرار داده است، بدون شک نقش بخش تعاونی در ایجاد اشتغال توأم 
با عدالت اجتماعی به طور برجسته ای تجلی می یابد و شرکت های تعاونی با توسعه و ترویج 
فرهنگ تعاون و مشارکت مردمی، ترغیب فعالیت های جمعی و تجمیع سرمایه های اندک به 
ویژه در میان اقشار تحصیلکرده جویای کار، در ایجاد اشتغال پایدار و مولد که در نهایت منجر به 
رشد و بالندگی اقتصاد کشور خواهد شد، نقش بسزایی  ایفا می نماید.اینجانب این هفته را به 
تمامی تعاونگران، دست اندرکاران و متولیان، خانواده بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان که در 
راه توسعه بخش تعاونی فعالیت می کنند، تبریک عرض نموده و استمرار توفیق همگان را در 
راه خدمتگذاری برای توسعه و آبادانی نظام جمهوری اسالمی ایران از خداوند متعال مسئلت دارم.
عباس رکنی - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

لوح زرین رضایتمندی مردم
بهروزی فر- شوراي  عالي  اداري  در جلسه  مورخ  1375/05/23، بنا به  پیشنهاد سازمان  اداري  و 
استخدامي  کشور و به   منظور “شناسایي  و تقدیر از کارمندان  نمونه  که  با برخورداري  از وجدان  کاري  
عمیق  و رعایت  انضباط  اجتماعي  و با تالش  چشمگیر و سخت کوشي  فوق العاده “ منشاء خدمات  
مفید و ارزنده  براي  دستگاه هاي  خود و جامعه  اداري  بوده اند، طرح  “انتخاب  کارمندان  نمونه  دولت “ 
را تصویب  نمود. به استناد مصوبه ستاد مرکزي جشنواره شهید رجایي و با هدف...ادامه در صفحه 2

*هرم پور

سفرهای  مفید برای 
تسریع و  تکمیل  

زنجیره توسعه استان
شاید در هیچ دوره ای به این اندازه نام 
وزارتخانه ای با سه عنوان »صنعت«، 
در  برای  »تجارت«  و  »معدن« 
بر گرفتن همه ابعاد ظرفیت های 
توسعه ای استانی مثل »خراسان 
جنوبی« مسّما نداشته است. استان 
ما هر چند هنوز تا تبدیل شدن به 
استانی کاماًل صنعتی یا حتی نیمه 
صنعتی و پوشیدن قبای پرافتخار 
بهره گیری کامل از ظرفیت ثروت 
 های  پربار معدنی اش و یا به منصه
 ظهور رساندن. . .  ادامه در صفحه 2

 

 

 

از کسی که اختیارات ندارد 
چه مسئولیتی می خواهید

روحانی : 

صفحه  2

نتیجه خیابان گردی 
با جان کری برجام لعنتی شد

علم الهدی :

با دل خونین و لب خندان 
کشور را اداره می کنیم

نوبخت :

صفحه  2

صفحه  2

یادداشت

آگهی مزایده فروش خودرو
دهیاری دستگرد در نظر دارد:

 نسبت به فروش یک دستگاه خودرو آمیکو M6  اقدام نماید. 
جهت دریافت اطالعات بیشتر حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
 شنبه 98/6/23 به دهیاری دستگرد با شماره 32307111- 056 

تماس حاصل نمایید.

جناب آقای مهندس محمدصادق معتمدیان
 استاندار محبوب ، معزز و حامی تولید و تولیدکننده خراسان جنوبی

با گرامیداشت یاد و خاطر شهیدان گرانقدر رجایی و باهنر، ضمن تبریک هفته دولت به همه دولتمردان
 و زحمتکشان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

کسب رتبه برتر و برگزیده خدمت در هیئت محترم دولت همراه با  رضایت مندی مردم 
از عملکرد دستگاه های اجرایی استان

در میان 31 استانداری و سازمان های دولتی و وزارتخانه ها، در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی را حضور 
جناب عالی، معاونین و مدیران پرتالش تان تبریک عرض نموده، بر خود الزم دانستیم از زحمات شبانه روزی 
و خدمات ارزنده تان به استان قدرداني و تشکر نموده که در اندك زمان سمت استانداري با پیگیري مجدانه 
جناب عالي شاهد اقدامات و تحوالت فوق العاده ای بوده ایم که برگرفته از مدیریت شما و زحمات بی شائبه 
مسئولین دستگاه های اجرایی بوده که به  حق کمر همت را براي خدمت به خلق خصوصاً محرومین بسته

 و مردم نیز دعاگو و شاکر می باشند، از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون تان را خواستاریم.
شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم مغفور

 مهندس کربالیی ابراهیم یزدانی شواکند
 )بازنشسته جهاد کشاورزی( 

 جلسه ترحیمی امروز شنبه مورخ 98/۶/9 از ساعت 3:3۰ 
الی 4:3۰ عصر در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی موجب شادی 

روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان می باشد.

خانواده های: یزدانی شواکند و درانی پور

با نهایت تاسف و تاثر به اطالع می رساند:
مراسم سومین روز درگذشت 

مرحوم حاج جواد فرزین
 )بازنشسته آموزش و پرورش(

 امروز شنبه مورخ 98/۶/9 از ساعت ۵ الی ۶ عصر 
در محل مسجد آیت ا... آیتی برگزار می گردد 

تشریف فرمایی سروران مزید امتنان می باشد.
خانواده های: فرزین ، ابراهیم زاده ، بهزاد ، سلطانی نیا و سایر فامیل وابسته

آگهـی مزایده
فروش محصول عناب تازه 

دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند در نظر دارد: نسبت به فروش محصول عناب تازه 
مزرعه دانشگاه در محل مزرعه و با قیمت کارشناسی از طریق مزایده اقدام نماید. از متقاضیان 
واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در 
مزایده به سایت www.iaubir.ac.ir مراجعه نمایند و یا با شماره 0915163۴875 
)مهندس آرایش( تماس حاصل فرمایند. دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات دارای 
اختیار تام می باشد. هزینه درج آگهی و کارشناسی مربوطه بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند

آگهـی مناقصـه
خریـد پیـاز زعفـران

دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند در نظر دارد: نسبت به خرید میزان ۴0 تن 
پیاز زعفران مرغوب از طریق مناقصه اقدام نماید. از متقاضیان واجد شرایط دعوت به 
عمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مناقصه، به سایت
)مهندس   0915163۴875 شماره  با  یا  و  نمایند  مراجعه   www.iaubir.ac.ir
آرایش( تماس حاصل فرمایند. دانشگاه در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات دارای 
 اختیار تام می باشد. هزینه درج آگهی مربوطه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند

آگهی مناقصه انجام امور سلف سرویس
 دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

 دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند در نظر دارد: انجام خدمات مربوط به سلف 
سرویس دانشگاه را به اشخاص حقوقی یا حقیقی دارای صالحیت و سابقه کاری شایسته در 
 قالب اجاره برای مدت یک سال واگذار نماید. از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید
از تاریخ درج این آگهی ظرف مدت 10 روز در ساعات اداری جهت بازدید و دریافت فرم 
شرکت در مناقصه به دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه مراجعه و پاکت های 
شرکت در مناقصه را در مهلت تعیین شده به دبیرخانه دانشگاه تحویل نمایند. میزان تضمین 
جهت شرکت در مناقصه مبلغ 20/000/000  ریال می باشد که می بایست پس از دریافت 
شناسه بانکی به حساب اعالمی دانشگاه واریز نمایند. دانشگاه در رد یا قبول هر یک از 
پیشنهادات دارای اختیار تام می باشد. هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند

آگهی مناقصه عمومی - نوبت دوم 
دستگاه مناقصه گذار: شهرداری بیرجند 

موضوع مناقصه: احداث پارکینگ طبقاتی به متراژ تقریبی 2800 مترمربع واقع در 
 بیرجند،  خیابان حکیم نزاری، حکیم نزاری 13 ، مطابق با نقشه ها و جزئیات اجرایی مندرج در اسناد مناقصه

شرایط عمومی متقاضیان : کلیه متقاضیان حقوقی که دارای گواهی صالحیت حداقل رتبه پنج 
ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند می توانند در مناقصه مذکور شرکت نمایند.

متقاضیان می بایست مبلغ 1/620/000/000 )یک میلیارد و ششصد و بیست میلیون( ریال را به 
عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی در فرم های قابل قبول در وجه شهرداری 
بیرجند با اعتبار حداقل 3 ماهه و قابل تمدید و یا وجه نقد واریزی به حساب 100610 بانک شهر 

شعبه مدرس به نام شهرداری بیرجند به همراه اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه گذار ارائه نماید.
اینترنتی  به آدرس  اسناد مناقصه  توانند جهت دریافت  متقاضیان می   محل دریافت اسناد: 

www.ets-birjand.ir  مراجعه نمایند. 
مهلت و محل تحویل اسناد: متقاضیان می بایست کلیه اسناد را تا پایان وقت اداری )ساعت 
1۴/30(  مورخ 98/6/2۴ در پاکت الك و مهر شده به آدرس خراسان جنوبی، بیرجند، میدان ابوذر 
شهرداری مرکزی ، دبیرخانه اداره حراست تحویل نمایند. جلسه کمیسیون مناقصه  ساعت 13/30  
مورخ 98/6/27 در سالن جلسات شهرداری بیرجند به آدرس بیرجند - میدان ابوذر برگزار می گردد. 
پرداخت کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.  پرداخت کلیه کسورات قانونی 
بر عهده برنده مناقصه خواهد برد.  شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.   
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه  درج گردیده است. در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر 

محمد علی جاوید- شهردار بیرجندبا شماره  05631830102 تماس حاصل فرمایید.

سرور گرانقدر جناب آقای مهندس جرجانی
احتراما بر خویش فرض می دانم از سوی خود و سایر همکارانم
 انتصاب شایسته و مدبرانه و به حق جناب عالی را به سمت

 مدیرکل  دفتر جذب وحمایت ازسرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی

 صمیمانه تبریک عرض نمایم.

علیزاده- مدیرعامل شرکت کیمیاکاران فردوس

      جناب آقای حاج غالمحسین فرزین ، خاندان محترم فرزین و سایر بستگان
با ابراز همدردی و تسلیم در برابر مشیت الهی، اندوه و غم از دست دادن 

شادروان حاج جواد فرزین )بازنشسته آموزش و پرورش( 
را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده

 علو درجات، همراه با آرامش جاودانی و منزل نورانی در جوار قرب ربانی و برای بازماندگان
 صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم. 

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان-شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

شرکت کویرتایر در نظر دارد: محصول باغات پسته خود را در محل کارخانه به صورت 
خوشه ای، به میزان تقریبی 2 تن از طریق مزایده محدود به فروش برساند.

از متقاضیان حقیقی و حقوقی دعوت می شود پس از بازدید از باغات این محصول، 
پیشنهاد کتبي خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده ، حداکثر تا پایان وقت اداري 
در  واقع  کارخانه  تدارکات  واحد  به  دربسته  پاکت  در  مورخ 98/06/11  دوشنبه  روز 
بیرجند - کیلومتر 11 جاده کرمان تحویل نمایند. بازدید شرکت کنندگان از محصول 
 باغات پسته از مورخ 98/06/07 لغایت 98/06/11 در ساعات و ایام اداری الزامی است. 

شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.
روابط عمومی شرکت کویرتایر

 آگهی مزایده  محدود شماره 71 شرکت کویرتایر

باشگاه ورزشـی اوتانـا
ویـژه بانـوان

کالس های تابستانه برای کودکان شما

تلفن:44 45  42  32 - 056

یک پخش مواد غذایی جهت تکمیل کادر فروش و توزیع خود دعوت به همکاری می نماید. 

حداکثر سن 3۰ سال - داشتن ضامن معتبر - توانایی ارتباط موثر بازاریاب/ آقا
بامشتری و همکاران

حداکثر سن 3۰ سال - داشتن ضامن معتبر - توانایی ارتباط موثر مامور توزیع/ آقا
بامشتری و همکاران

حداکثر سن 3۰-3۵ - دفترچه کار- کارت هوشمند - داشتن ضامن معتبرراننده پایه یک / آقا
مزایا: حقوق ثابت - بیمه - پورسانت فروش

 واجدین شرایط جهت همکاری ساعت     ۱۰ الی ۲ با شماره ۰۵۶3۲4۱7۲۱3 تماس حاصل فرمایند.

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه عزیزانی که در مراسم تشییع، تدفین و ترحیم 

مرحـومه ربابـه عبـاسی
 )همسر پیشکسوت آموزش و پرورش محمد احمدی( 

شرکت نموده اند، به اطالع می رساند مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز از دست رفته 
امروز شنبه 98/۶/۱۶ از ساعت ۱7 الی ۱8 در محل حسینیه جدید التاسیس مسجد 
 آیت ا... آیتی برگزار می گردد. تشریف فرمایی سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های: احمدی، عباسی و سایر بستگان

دکتر فاطمه حسین زاده 
پزشک و متخصص تغذیه و رژیم درمانی، استادیار دانشگاه
 روزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه ، چهارشنبه ساعت ۱۶ الی ۲۰ 

تلفن: ۰9۱7۲4484۲۶- ۰۵۶3۲4۲۰۲۶7 
آدرس: غفاری - نبش ابوریحان بیرونی - ساختمان پزشکان بوعلی، طبقه پنجم
http://drhosseinzade.kimiavisit.ir :نوبت دهی اینترنتی

افتتاح مطب تغذیه و رژیم درمانی

تعویض و باز و بست زنجیر بلدیزر، جوشکاری و شاسی کشی
تعمیر چرخ و رولیک  و غلطک کششی 

وکلیه کارهای تراشکاری، فرزکاری، صفحه تراشکاری،
بورینگ کاری و کلیه کارهای هیدرولیک و جک و

آدرس:  قطعه سازی و چرخ دنده و تیز کردن مته معدن
شهرک صنعتی،تالش شرقی ۶ 
 تلفـن:  9۶4۱  ۵۱۱  ۰9۱۵  مهدی نژاد

قابل توجه شرکت های راهسازی و دارندگان ماشین آالت سنگین  و  راهسازی: 

صدور بیمه نامه شخص ثالث 
در اقساط 1۲ ماهه 
بدون پیش پرداخت

تقاطع خیابان استقالل و امام موسی صدر
6166  560  0915  - صغیری

آگهی مزایده عمومی به شماره 1098003463000005 
استانداری خراسان جنوبی              شرح در صفحه 3

چه خوب است که انسان اسم خود را در اهداف خیر بنویسد و خود را شریک گرداند، 
زیرا فردای قیامت معلوم نیست کدام قبول و کدام رد می شود!

 ضمن تقدیر و تشکر از اعضاء محترم هیئت هایی که در محرم و صفر سال های گذشته 
قدم رنجه فرموده و لحظاتی را همدم و همنوای معلولین توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( 
بیرجند بودند؛ شما سوگوار حسینی نیز می توانید با نّیات و حضور خیرخواهانه خود در 
معنویت عزاداری بی ریای این فرشتگان عزیز که با قلبی سرشار از عشق اربابشان اما پای 

رفتن به عزاخانه ی او را ندارند، شریک و بر آن بیافزایید.

   
نذراتن قبول

لطفا جهت رزرو ایام با شماره های 3۲۲5۲050 داخلی ۲39 و ۲۲3)وقت اداری(
 و 09151637۲31  تمامی ساعات شبانه روز تماس حاصل نمایید. 

برگزاری 60 زیارت پر فیض عاشورا در محرم و صفر 
به همت خیرین گرامی

هیئت محترم عزاداری امام سجاد)ع(

دعوت پربرکت و هر ساله موسسه محترم توانبخشی 
دختران خورشید از هیئت عزاداری توانبخشی 

علی اکبر)ع( بیرجند در روز 4 محرم

هیئت محترم عزاداری الغدیر معصومیه)علی ابن ابیطالب( هیئت محترم دل سوختگان مسلم بن عقیل

قرائت زیارت عاشورا توسط هیئت محترم محبان الزهرا)س(قرائت زیارت عاشورا و دعای ندبه توسط هیئت محترم ابوالفضلی)ع( 

فرد
 ده 

ل زا
کما

س :  
عک

وزیرورزش و جوانان به 
خراسان جنوبی سفر می کند 

فرودگاه بیرجند به نام
 شهید کاوه نامگذاری شد

فرودگاه بیرجند با حضور استاندار، فرزند سردار شهید محمود کاوه و جمعی 
از مسئوالن به نام فرودگاه بین المللی شهید کاوه نامگذاری شد. صفحه 5

همایش شیر خوارگان حسینی 

صفحه ۵

صفحه ۵

در ۲۰۰ نقطه و ۱۱ شهرستان استان همزمان برگزار شد
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سرمقاله

شنبه  * 16 شهریور  1398 * شماره 4440

خبر خوش نوبخت به مشموالت بهزیستی و کمیته امداد

 تسنیم- محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه شخصی خود نوشت، از آغاز به کار دولت تدبیر و امید تاکنون 
مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی 3 تا 6 برابر شده است. اما خبر خوب اینکه از همین ماه 

مستمری خانوارهای تحت پوشش این دو نهاد، با 20 درصد افزایش پرداخت خواهد شد.

پیام حماسه کربال؛ 
هر لحظه قدمی جلوتر  
* هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( اینجا هم نمی خواهم توصیه 

کنم، یا به سبک این روزهای بعضی بزرگواران، 
دهان قلمم را به پندی باز کنم یا اندرزی را به  لفافه 
سخن و جمله بپیچم و در حالی که خودم عاملش 
نیستم، آمرش باشم. می خواهم دعوت کنم چند 
لحظه ای با هم فکر کنیم، بیندیشیم، تفکر و 
تأملی در آنچه بود و هست و آنچه باید  و می 
تواند پیرامون عزاداری هایمان در این روزها  باشد:

1 -    تجلِی بخشی از نهضت امام حسین علیه 
السالم در عزاداری های ما، برای زنده ماندن 
نیاز به »شور« ما  دارد یا  اثربخش بودن،   و 
»شعور« ما؟ یا شاید هر دو کنار هم به نسبتی 
کدام  است؟  بهتر  کدام  مناسب؟  و  متناسب 
حسینی تر است؟ زیاد کردن صداها و نواها و 
طبل ها و سنج ها و بالیدن به جمعیت ها و 
احتمااًل وارد کردن تأویالت نامبارک و  بدعت 
های ناشناخته  به عزاداری ها؟ یا تفکری و تأملی 
و مطالعه ای عمیق تر درباره چرایی، زمینه ها 
و حقیقت و نتیجه حماسه ی عظیم عاشورا؟

2  -   رفتارهای ما چه تأثیری بر عمق عزاداری 
ها و اثربخش بودن آنها دارد؟ فقط حضور ِصرف 
در جلسه ای و گریه و شیون  برای عزای خاندان 
اصطالح سبک  به  و  ریختن  اشکی  و  پیامبر 
شدن، پایان ماجرای تعامل ما با عاشوراست؟ یا 
نه. افق دید را باال بردن و تطبیق و تصدیق دادن 
با آنچه امروز می گذرد، وظیفه  حوادث تاریخ 
بهتر  کدام  واقعاً  است؟  اباعبدا...  واقعی  عزادار 
است؟ اندیشیده ایم که کدام حسینی تر است؟

3  -  هر کدام از ما به عنوان عزاداران حسینی، 
به ویژه این روزها که ایام اوج عزاداری هاست،  
نسبت به همدیگر حق و تعهدی داریم. آیا همه 
ی حق و تعهد ما نسبت به همدیگر، در تذکر 
دادن های تند و متعصبانه و خارج از عرف و شرع 
و قانون به بانوی کم حجابی که احیاناً غفلتی 
مقطعی و سهوی دارد، یا به توبیخ کودکانی که 
احیاناً جلسه ای را با شور کودکانه شان بی نظم 
کرده اند، یا به پرخاش و کینه جویی به خاطر 
لقمه ای غذای نذری، یا شاید کدورت از تأخیر 
و تأّخر نوبت هیأت عزاداری در مراسم تاسوعا 
و  طعنه  و  آلود  نگاهی خشم  به  یا  عاشورا،  و 
کنایه ای عتاب آلود به راننده ای که به اجبار 
در میانه راه و خیابان و کوچه ای  دقایقی از 
حرکت باز ایستاده، و دهها مورد از این دست 
خالصه می شود؟ یا نه. حق و تعهد ما نسبت 
به همدیگر در صبر و حلم و کرامت و نجابت 
و پرهیز و تقوا و خوش زبانی و مهربانی و لبخند 
و عطوفت و گذشت و ایثار و فداکاری و رعایت 
حریم های حجاب و چشم و زبان و جوارح و 
حتی احترامی بیش از همیشه به قانون و نظم 
و احیاناً پاکیزگی و بهداشت محیط  برای انجام 
یک عزاداری ناب و دلپذیر و خداپسند تعریف می 
شود؟ »معروف«، کدامیک از اینهاست؟ »منکر«، 
کدام  کنیم  می  فکر  اینهاست؟  از  کدامیک 
رفتار بهتر است؟ و انجام کدامیک حسینی تر؟

4 -    در عزاداری ها، »کمّیت« مهم تر است 
یا »کیفیت»؟ مگر اباعبدا... و یاران باوفایش به 
اجر  لیتر اشکهای عزادارانشان  لیتر  کیلوکیلوو 
بودن  تر  به طوالنی  یا  دهند؟  می  پاداش   و 
های  گرفتن  شور  یا  مداحی  یا  روضه  جلسه 
آنچنانی که گاهی حواسمان نیست که تبدیل 
به شوهای غم و نمایش های عزا و کنسرت 
های ماتم و اُپراهای دردآور شده اند؟ و مگر نه 
این است که اصل اشک ریختن و ماتم گرفتن 
و سیاه پوشیدن، همان ماجرای تفکر و تأمل و 
تعمق در حقیقت و چرایی ماجرای کربالست، 
و اجر و پاداش واقعی هم، فهم درست و درک 
واقعی از آینده و راهیست که باید در برابر ظلم 
انتخاب کنیم، همان که ما را آماده کند  برای 
روزی که در پیش است تا امروز مشق رزم و 
ایثار کنیم و فردا در کارزار حماسه های بزرگ، 
. )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(  .  . پیروزی  ُطرفه ی 

روحانی: مهلت ۶۰ روزه
 دیگری پیش روی اروپاست

در  ایران  اقدامات  ایران گفت:  رییس جمهور 
چارچوب مقررات آژانس خواهد بود و مهلت 60 
روزه دیگری پیش روی اروپاست و هر زمان به 
تعهدات خود برگردند ما هم به تعهدات برجامی 

بر می گردیم.

رئیسی: نمی توان »به من چه، به  تو 
چه« را در مملکت اسالمی پیاده کرد

رئیس قوه قضاییه گفت: عاشورا مظهر امر به 
معروف و نهی از منکر است. نمی توان »به من 
چه، به  تو چه« را در مملکت اسالمی پیاده کرد. 
نظام ما، نظام امر به معروف و نهی از منکر 
است و جامعه ای که امر به معروف و نهی از 

منکر نکند، جامعه مرده است.

حاجی بابایی: باید از جایگاه
 ظریف دفاع کنیم

در  اینکه  بر  اعتقاد  با  حاجی بابایی  حمیدرضا 
مقاومت  از  باید  خارجی مان  سیاست  گفتمان 
استفاده کنیم، بر ضرورت دفاع از جایگاه وزیر 
امور خارجه کشورمان تاکید کرد و در رابطه با 
برجام صورت  توافق  مذاکراتی که در جریان 
کسی  اسالمی  جمهوری  در  گفت:  گرفت 
نمی تواند این حرف را بزند و بگوید یک عده ای 

این کار را کردند یا آن یکی این کار را کرد.

به نظر می آید اروپایی ها نتوانند 
تعهدات خود را انجام دهند

ا...  یار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس 
گفت: به نظر می آید اگر اروپایی ها نتوانند تعهدات 
خود را انجام دهند، گام چهارم ایران پایان برجام 

بوده و این توافق کأن لم یکن شود.

عضو جامعه روحانیت: اصولگراها 
تندروی را کنار بگذارند

حجت االسالم محمدتقی رهبر عضو جامعه 
روحانیت مبارز معتقد است: »در شرایط کنونی 
کشمکش های  وارد  نباید  کشور  جناح  دو 
کنند،  خشنود  را  دشمن  و  شوند  سیاسی 
بلکه باید ضمن حفظ اصول خود فن تحمل 

یکدیگر را بیاموزند.«

)ادامه سرمقاله (  بر چینیم. کدام بهتر است؟ عزاداری 

کدام   ایم  کرده  فکر  بحال  تا  یا کمی؟  کیفی 
حسینی تر است؟5 -    ما برای چه عزاداری 
می کنیم؟ آیا عزاداری واقعی از نظر ما عزاداری 
است که شیک و شیرین و گاهی حتی سیاسی 
و ُپر ریا باشد و محصور در حصار زمان و مکان؟ 
یا عزاداری که در دلها و ذهن ها مستدام باشد 
و هر سال یک قدم که نه، دهها قدم ما را به 
جلوتر از آنچه  هستیم ببرد؟ همان عزاداری که 
آنقدر روحمان را به اوج فهم و درک برساند که 
متوجه آرمان حسین بن علی )ع( و راز مهم قیام 
او شویم. همان که استاد شهید مطهری درباره 
اش می گفت: »کسانی که به خاطر یک سلسله 
اصول و مبانی قیام می کنند و نهضت می نمایند، 
در حقیقت به همه جهانیان بعد از خودشان پیامی 
دارند.  وصیتی  معروف  اصطالح  به  و  دارند 
آیندگان باید با پیام آنها آشنا باشند و ندای آنها 
را بشناسند. حسین بن علی علیه السالم می 
فرمود: إِنّی لَْم أَْخُرْج أَِشًرا َوال بََطًرا َوال ُمْفِسًدا 
ِة  َوال ظالًِما َوإِنَّما َخَرْجُت لَِطلَِب ااْلِْصالِح فی أُمَّ
َجّدی، أُریُد أَْن آُمَر بِالَْمْعُروِف َوأَنْهی َعِن الُْمْنَکِر 
َوأَسیَر بِسیَرةَِجّدی َوأَبی َعلِیِّ بِْن أَبیطالِب«)من از 
روی خود خواهی و خوشگذرانی و یا برای فساد 
و ستمگری قیام نکردم، من فقط برای اصالح در 
اّمت جّدم از وطن خارج شدم(«. براستی کدام 

بهتر است؟ کدام حسینی تر است؟
من به شدت احساس می کنم عزاداری هایمان  
نیازمند نگاهی عمیق ترند و عزاداران ما،  نیازمند 
تغییری در رویکردها و نگرش ها.  برای حفظ 
اصالت عزاداری ها،  باید سنت ها را حفظ کنیم 
اما این به معنای سنتی فکر کردن و احیاناً ُدگم 
اندیشی و در جا زدن نیست. حاال یکبار دیگر 
با همدیگر بیندیشیم که کدام انگیزه و تصمیم 
ما بهتر است؟ کدام رفتار ما حسینی تر است؟ 
اینکه سالها بی تأمل اشکی بی خاصیت بریزیم 
و سبک شویم و بی خاصیت تر از قبل زندگی 
کنیم؟ یا اینکه با تأمل و تفکر در کنار ریختن 
سراسر  و  مضر  تفکرات  و  تعصبات  اشک، 
زیانمان را هم دور بریزیم و برای تبدیل شدن 
به انسانی کربالیی، با همان شور و شعور و انگیزه 
های حماسی بزرگ عاشورایی، تالش کنیم؟ 
اینجاست که چقدر زبردستی و هنر نویسندگان 
ما، نوع نگاه سخنرانان و خطبا و روحانیون محترم 
ما، و سبک  اندیشه و هدایت مداحان و روضه 

خوان های ما، بیشتر از پیش به چشم می آید.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید( 

خبر خوش برای مسافران
 سفرهای زمینی

مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی مسافربری 
کشور با بیان اینکه هیچ برنامه  ای برای افزایش 
قیمت بلیت اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه 
نداریم، گفت: در همین شرایط فعلی هم سفر از 

سبد خانوار بسیاری از اقشار حذف شده است.

گران ترین و ارزان ترین ارز
 در بازار ایران را بشناسید

بازار  در  ارز  گران ترین  کویت  ارز  خبرآنالین- 
ایران تلقی می شود و پس از آن دینار بحرین با 
قیمت 30 هزار 3۷3 تومان رتبه دوم را به خود 
اختصاص می دهد. بررسی ها نشان می دهد ارزان 
قیمت ترین ارز در بازار ایران متعلق به کشور عراق 

است. هر دینار عراق با 9 تومان معامله می شود.

تذکر بانک مرکزی به بانک ها

ایرنا- بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه 
بانکی اعالم کرد: پویا نسازی رمز دوم کارت 
شمار  به  امنیتی  پذیری های  آسیب  از  بانکی 
بانکی در صورت وقوع جرم  می رود و شبکه 

ملزم به پرداخت خسارت به مشتری است.

* حضور در مجمع عمومی فدراسیون جودو کشور
* اعزام تیم های استعدادهای برتر استان به مسابقات قهرمانی کشور به 

میزبانی استان یزد در گروه دختران و پسران
* حضور جودوکار بانوی استان در دوره دانش افزایی و اخذ مدرک مربی 
گری به میزبانی شیراز با حضور مربی کروات خانم ماریانا اسکویچ به 

مدت یک هفته
* اعزام رئیس کمیته داوران استان در سمینار تخصصی داوری با حضور 

روسای کمیته داوران استان های سراسر کشور به میزبانی اصفهان
* اعزام داور ممتاز کشور،آقای امیرعباس حسینی به سمینار داوران 

کشور به میزبانی تهران 
* حضور داور ممتاز کشور آقای امیرعباس حسینی در مسابقات انتخابی 

استعدادهای برتر کشور پسران به میزبانی شهر یزد
* برگزاری همایش پیشکسوتان ، مربیان، داوران، قهرمانان و ورزشکاران 

در جلسه افطاری ماه مبارک رمضان
* صدور ابالغ مسئولیت کمیته های هیئت جودوی استان

* برگزاری مسابقات جام رمضان استان در بخش بانوان و آقایان
 * اهداء احکام قهرمانی مسابقات جام رمضان استان در بخش بانوان و آقایان
* برگزاری مسابقات انتخابی تیم های استعدادهای برتر استان در دو 

بخش بانوان و آقایان
* برگزاری اردوی آمادگی تیم های استعدادهای برتر استان به مدت 45 

روز در دو بخش دختران و پسران
* برگزاری اردوی دو روزه و تمرینات سه جانبه در سطح نونهاالن و 
حضور  با  و  فردوس  و  سرایان  های  شهرستان  میزبانی  به  نوجوانان 

جودوکاران بیرجندی
* راه اندازی و افتتاح سالن تمیرینی جودو در شهر خوسف در دو بخش 

بانوان و آقایان
* تخصیص یک تخته تاتامی )تشک تمرینی جودو( به شهرستان خوسف 

* کسب مقام قهرمانی مدعیان تیم ملی توسط خانم سپیده طاهری
* راهیابی قهرمان ارزنده استان خانم سپیده طاهری به تیم ملی نوجوانان 
کشور اعزامی به مسابقات آسیایی که به دلیل حذف اوزان 40 و 44 از 

اوزان تیم های نوجوانان از سوی فدراسیون جودو آسیا امکان اعزام میسر 
نگردید

* حضور سرکار خانم ملولی مربی خانم طاهری در اردوی تیم ملی 
نوجوانان به عنون مربی مدعو

* راه اندازی کالس های دفاع شخصی بانوان در دو باشگاه شهرستان 
بیرجند )استادیوم آزادی و سالن شهید حججی خیابان کارگر(

* جذب 35 نفر نونهال دختر در طرح اوقات فراغت استان در مرکز 
استان

* راه اندازی کالس های جودو و دفاع شخصی طرح اوقات فراغت در 
سطح استان

* برگزاری کارگاه بازآموزی و آشنایی ورزشکاران و مربیان جودو استان با 
جدیدترین قوانین داوری کشور قبل از برگزاری مسابقات 

* برگزاری کارگاه بازآموزی و آشنایی ورزشکاران و مربیان جودو استان با 
جدیدترین قوانین داوری کشور قبل از برگزاری مسابقات 

* برگزاری آزمون ارتقاء کمربند هنرآموزان ورزش جودو با حضور بیش 
از 50 جودوکار بانوی استان

* پیگیری و اخذ مجوزهای الزم به منظور برگزاری آزمون دان 1 تا 5  
جودو در بخش آقایان در استان

* پیگیری و اخذ مجوزهای الزم به منظور برگزاری آزمون دان 1 تا 3  
جودو در بخش بانوان و آقایان در استان

* به منظور اشاعه ورزش جودو و دفاع شخصی در سطح استان پیگیری 
و اخذ مجوزهای الزم جهت تطبیق مربیگیری رشته های رزمی به رشته 
دفاع شخصی پس از گذراندن دوره های آموزشی فشرده دفاع شخصی با 

تایید نماینده فدراسیون جودو انجام خواهد پذیرفت.
* برنامه ریزی جهت اعزام مربیان و ورزشکاران منتخب تیم های استان 
در اردوی تیم های ملی به منظور آشنایی با جدیدترین متدهای تمرین 

قهرمانی
* برنامه ریزی جهت اجرای جشنواره طرح جودو برای همه در مراکز 
استان با حضور مسئولین فدراسیون و قهرمانان کشوری و میهمانان 

استانی و عموم شهروندان

عملکرد هیئت جودو استان
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دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم 
شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند  تاریخ انتشار: 1398/6/16

جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی چندمنظوره عام  شاهد بیرجند راس ساعت 4/5  
بعدازظهر روز یکشنبه مورخ 1398/6/31 در محل حسینیه امام هادی )ع( واقع در انتهای بلوار مدرس 
- فلکه جماران برگزار می شود از کلیه اعضاء محترم دعوت بعمل می آید جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصأحضور 
یابد  می تواند همزمان بانماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم 
نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رأی و هر فرد غیر عضو یک رأی می باشد. از داوطلبان عضویت 
در سمت بازرسی و هیات مدیره دعوت می شود حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ اولین انتشارآگهی 
تشکیل مجمع عمومی عادی نوبت دوم 1398/6/16  جهت تکمیل فرم و ارائه مدارک مربوطه )کپی 
شناسنامه و کارت ملی و2 قطعه عکس و کپی مدارک تحصیلی و سوء پیشینه( به  دفتر شرکت تعاونی 
مراجعه نمایند بدیهی است به درخواستهای ارائه شده بعد از تاریخ فوق  ترتیب اثری داده نخواهد شد. 

)ضمنا ارائه  دفترچه عضویت شرکت همراه با کارت ملی جهت ورود به جلسه الزامیست(
دستور جلسه : استماع گزارش هیات مدیره و بازرسین - طرح و تصویب صورتهای مالی سال 139۷-
1396 - طرح و تصویب تغییرات سرمایه و اعضاء شرکت - تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای 
سال 1398- 139۷ - اختصاص مبلغی جهت استرداد سهام اعضاء مستعفی- انتخاب بازرس اصلی و 
علی البدل برای مدت  1 سال مالی - انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت 3 سال 
شمسی -تفویض اختیار به هیات مدیره جهت فروش قسمتی از دارایی های منقول و غیر منقول شرکت 

حسب ضرورت - تعیین خط و مشی آینده شرکت
هیأت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند

ابالغ اخطاریه ارزیابی
بدینوسیله به آقایان غالمرضا، علی، حسن، مهدی، مجید، حسین و خانمها طاهره، زهرا، مهدیه شهرت همگی برزگانی فرزندان 
محمد و خانم عذرا محمودی )همسر متوفی( بعنوان وراث مرحوم محمد برزگانی احدی از راهنین و همچنین آقای حسین و 

خانمها مرضیه، منیره، راضیه، سیمین شهرت همگی ابراهیمی فرزندان علیرضا بعنوان وراث مرحوم علیرضا ابراهیمی یکی دیگر از راهنین و 
سایر ورثه احتمالی نامبردگان ابالغ می گردد: در اجرای مقررات ماده 34 - اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مستند 
به قرارداد رهنی شماره 8۷۷8۷- 138۷/5/26  نزد دفترخانه اسناد رسمی شماره 4 بیرجند بنا به تقاضای بانک تجارت شعبه میدان امام 
خمینی )ره( بیرجند نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری وارده بشماره 9401435- 1394/8/5  
ششدانگ پالک ثبتی 683 - اصلی بخش یک بیرجند ملکی نامبردگان فوق نسبت به چهار دانگ و دودانگ مشاع از ششدانگ با عرصه ای 
به مساحت 122 مترمربع که فعال بصورت دو دربند مغازه می باشد به نشانی بیرجند ، خیابان 1۷ شهریور، نبش غربی 1۷ شهریور 30 با 
کاربری تجاری به مبلغ سه میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال)3/950/000/000  ریال( ارزیابی گردیده ، لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک 
مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ محسوب است، به ضمیمه 
فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ دو میلیون و پانصد میلیون ریال به دبیرخانه این اداره تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی 

که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تاریخ انتشار: 98/6/16        غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی اخطاریه افراز پالک 9 فرعی از 1667 - اصلی بخش 2 بیرجند
نظر به اینکه آقای محمد حسنی مالک مشاعی 66۷ سهم از کل 3080 سهم ششدانگ یک قطعه زمین پالک 9 فرعی از  
166۷ - اصلی واقع در بخش 2 بیرجند درخواست افراز سهام مشاعی خود از پالک مذکور را نموده و اعالم داشته به آدرس 

سایر مالکین مشاعی دسترسی ندارد، لذا مراتب به کلیه مالکین مشاعی پالک فوق بوسیله این آگهی ابالغ می گردد که در تاریخ 1398/6/2۷ 
ساعت 10 صبح در محل این اداره یا محل وقوع ملک مذکور به آدرس دشت فوداج جهت انجام عملیات افراز حاضر گردند . ضمنا عدم 

علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجندحضور مانع از اقدامات قانونی نخواهد بود. 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آرای ذیل صادره هیئت قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد 
رضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  شماره 13986030800100192۷- 1398/4/29  رای  برابر  بیرجند: 1-  امالک  و 
بشگزی فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۷0 مترمربع قسمتی از پالک 1396- اصلی بخش 2 بیرجند از 
محل مالکیت عیسی دستگردی محرز گردیده است 2- برابر رای شماره 139860308001002305- 1398/5/28 تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی خانم زینب برزگری فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر ساختمان به مساحت 
145/۷0 مترمربع قسمتی از پالک 1396- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت آقای سبحان انوری محرز گردیده است 3- برابر رای 
شماره 139860308001002293- 1398/5/2۷ تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد علی علی پور فرزند رمضان نسبت 
 به ششدانگ یک باب منزل به مساحت 28۷/04 مترمربع قسمتی از پالک 1396- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت زین العابدین

مهرجو محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 2 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 2 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 قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/5/31      تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/6/16      علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین 
آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند  رسمی

برابر آرای شماره 139860308002000214 و کالسه شماره 1396114408002000061 مورخ 1398/5/15 صادره 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بخش 1۰ قاینات : قطعه مفروزه مزرعه و قنات قومنجان  پالک 3- اصلی 
آقای حسن خسروی قومنجان ) از محل مالکیت حسن و حسین و محمد فرزندان کربالئی علی ردیف ۷0 دفتر توزیع اظهارنامه( فرزند محمد 
به شماره شناسنامه 4 قاین و کد ملی 0889660212 در ششدانگ یک قطعه زمین بندسار به مساحت 22411/85  مترمربع در قسمتی 
از پالک 3- اصلی واقع در روستای قومنجان بخش 10 قاین خریداری شده از فرزندان کربالئی علی و غیره محرز گردیده است و در تصرف 

دارد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول: 98/5/3۰    تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/6/16   علی صفایی فر -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات 
ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی شرکت ها ، پیمانکاران و بنگاه های اقتصادی

* تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی  * تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده
* محاسبه سود و زیان به صورت ماهیانه و سالیانه * محاسبه حقوق و دستمزد - لیست بیمه و مالیات مکانیزه

* اعزام حسابدار به محل شرکت ها و موسسات جهت انجام خدمات حسابداری به طور تمام وقت
 و پاره وقت به همراه پشتیبانی

* مشاوره رایگان مسایل مالی- مالیاتی - تامین اجتماعی - مالیات بر ارزش افزوده و معافیت

شرکـت حسابـداری تـراز پـژوهان جــامع

آدرس: بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی 15/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  ۰9155۶۰2737

فدراسیون جودو و کوارش جمهوری اسالمی ایران 
هیئت جودوی استان خراسان جنوبی
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پیام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

شنبه * 16 شهریور  1398 * شماره 4440

اتمام عملیات خاکبرداری پارک خطی مهرشهر بیرجند

صدا وسیما-معاون عمرانی شهرداری بیرجند گفت: عملیات خاکبرداری پارک خطی مهر شهر کامل اجرا شده و دیوار ساحلی این پارک در حال اجرا است.عدل با بیان 
اینکه مرحله اول اجرای این پارک تا پایان سال به بهره برداری می رسد، گفت: حدود 3 میلیارد تومان اعتبار برای مرحله اول پارک خطی مهرشهر پیش بینی شده و 

قرار است اقداماتی همچون پیاده روسازی، خاکبرداری و اجرای دیوار ساحلی تاسیسات و ابنیه، نمازخانه و سرویس بهداشتی انجام شود.
مسئوالن محترم فضای سبز شهرستان بیرجند 
خواهشمندیم نسبت به پروژه ناتمام روشنایی و 
فضای سبز قسمت غربی پارک آزادی )خانه امید 
بازنشستگان وفضای بازی کودکان( اقدام فرمایید.
915...586
دیروز مراسم شیرخوارگان حسینی رو ازتلویزیون 
نگاه می کردیم اونقدتصویر و صدا بی کیفیت بود 
یاد فیلمای زمان جنگ  افتادیم. رفتیم شهدای 
باقریه به مسئوالن که باخودروی صداوسیما  بودن 

گفتیم. بهمون گفتن شماحرص نزنین!  
915...368
حاال که شهرداری زحمت جمع آوری نخاله ها 
درخواست  کنیم  می  تشکر  ازآنها  و  راکشیدند 
ماپاکسازی تبلیغات صنف های متعدد از روی 
دیوارهای شهر  است. شهرتمیزبرازنده سیمای زیبا   

بخصوص دیوارهای شهرمی باشد. 
991...910
با سالم.در سرمقاله پنجشنبه درباره طبل و آسیب 
های این گونه رفتارها در ماه محرم نوشته بودید.

نمی  قدم  پیش  خود  هیئت  مسئوالن  چرا  اما 
شوند و پاسخی نمی دهند که تا کی قرار است 
یک فرهنگ و بدعت غلط ، ادامه دار شود؟کاش 
مصاحبه ای با این عزیزان هم گرفته  می شد تا ما 

مردم هم می فهمیدیم مشکل کجاست؟
915...351

جوابیه اداره کل  میراث فرهنگی، 
گردشگری وصنایع دستی 

احترما با عنایت به چاپ مطلبی در ستون پیام شما 
روزنامه آوای خراسان جنوبی مورخ 98/06/13 با 
عنوان “ باغی که ثبت ملی است و برای مردم 
است رو چرا می خوان اداره کنند. مگه بیرجند چند 
تا مکان تفریحی داره؟! لطفا از مسئوالن بخواهید 
پیگیری و از این کار جلوگیری کنند. باغ رحیم آباد 
مدت ها به روی مردم بسته بود و االن چند سالی 
وقف مردم شده ، ولی ...” موارد زیر به استحضار 
می رسد. باغ رحیم آباد از جمله باغ های ارزشمند 
بیرجند است که نیازمند حفاظت و ساماندهی 
همیشگی است، یکی از راه های حفاظت دائمی 
از بناهای تاریخی، تعیین کاربری و احیای آن 
ها با کاربری جدید است.حضور اداره کل میراث 
فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان در 
این باغ نه فقط مانعی برای بازدید گردشگران ازاین 
باغ تاریخی نیست بلکه باعث ساماندهی و حفاظت 
دائمی باغ می شود. بازدید از باغ تاریخی رحیم آباد 

مطابق معمول برای گردشگران آزاد است.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

آداب و رسوم عزاداری محرم 

نسرین کاری - خراسان جنوبی این روزها همچون سراسر 
ایران، در حزن و اندوه محرم، فرو رفته است  دسته ها و 
هیئت های عزاداری، برسر وسینه  می زنندو نوحه سر 
می دهند و بر مظلومیت حسین و یارانش، اشک ماتم می 
ریزند. مراسم عزاداری از اول محرم آغاز شده، خیابان ها، 
کوچه ها و دیوارهای اماکن عمومی با پارچه های سیاه، 
سبز و سرخ با شعارهای “یا حسین”، “یا ابا عبدا..”، “یا 
ثارا...”، “یا عباس” و با بنرهایی از سخنان امام حسین)ع( 
در مورد هدف از قیام کربال و واقعه عاشورا پوشیده شده 
ماه  بیت)ع( و  اهل  اندوه  و  است. ماه محرم ماه حزن 
پیروزی خون بر شمشیر است که بیش از هزار و سیصد 
سال به مردان و زنان کره خاکی درس شجاعت، مردانگی، 
ایثار، از خود گذشتگی و مروت می آموزد؛ مردم عزادار دیار 
آفتاب بخصوص در روزهای تاسوعا و عاشورا با شرکت 
در دستجات گوناگون عزاداری، درس های قیام ساالر 
شهیدان را در صحرای کربال مرور می کنند؛  محرم و 
عاشورا در فرهنگ مذهبی شیعه  همواره جایگاه خاص 
و برجسته ای دارد و زمینه ساز مجموعه ای از سنت ها و 
مراسم هایی است که در طول تاریخ به عنوان میراثی معنوی 

نسل به نسل و سینه به سینه به دیگران منتقل می شود.

نخل در عزاداری ها سمبلی از حضور 
و فداکاری های سقای دشت کربال

نخل گردانی، بیل زنی و هفت منبر از جمله آیین های 
عزاداری خراسان جنوبی در ماه محرم است که جزء آثار 

معنوی کشور نیز محسوب می شود.
در شهر فردوس پنج هیئت مذهبی نخل های آذین بندی 
شده را بعد از نماز ظهر عاشورا به محل امامزادگان سلطان 
محمد و سلطان ابراهیم از نوادگان امام موسی بن جعفر )ع( 
برده و در آنجا این آیین را برگزار می کنند.نخل در عزاداری 
ها سمبلی از حضور و فداکاری های سقای دشت کربال 
قمر بنی هاشم آقا حضرت ابالفضل العباس )ع( است. از 
صبح روز تاسوعا، نهم محرم الحرام کار پوشش و تزئین 
این نخل بزرگ و زیبا آغاز می شود. بسیاری از جوانان 
فردوس در کنار بزرگان برای آماده کردن نخل همراه و 
هم قدم می شوند، در حین آماده کردن نخل گروه هیئت 
های عزاداری گرد روستا می گردند و تمامی اهالی ده، 

همراه آنان به عزاداری می پردازند. نخل از حیث ظاهر 
منحصر به فرد است بطوری که در هیچ جای کشور به این 
شکل مراسم نخل برگزار نمی شود و این مراسم مختص 
شهرستان فردوس خراسان جنوبی است. نخل را در سه 
زمان عصر تاسوعا، شب عاشورا و ظهر عاشورا به حرکت 
در می آورند، درگذشته رسم بر این بود که هر کدام از 
هیئت های میهمان که از روستاهای مجاور برای عزاداری 
به فردوس می آمدند به احترام قدومشان نخل را برای آنان 

نیز به حرکت در می آوردند.

پیر و جوان هنوز هم در حلقه “حسن حسین” 
دوشا دوش عزاداری می کنند

در مراسم هفت منبر نیز که عصر عاشورا برپا می شود، 
مردم دربافت تاریخی شهر بیرجند به حرکت  در امده و 
در هفت حسینیه به یاد امام حسین )ع( و یاران با وفایش 
از دیگر  شمع روشن می کنندمراسم دسته زنگ زن 
مراسم عزاداری خراسان جنوبی در ماه محرم است. این 
مراسم که با بر هم زدن2 تکه چوب استوانه ای شکل 

کوچک توسط عده ای از عزاداران که آن هم از پدرانشان  
ان را به ارث برده اند .انجام می شود اشعاری بسیار زیبا و 
جانسوز از محتشم کاشانی و سایر اشعار به همراه آهنگ 
مالیم سنج و صدای بر هم خوردن چوبها ، هر مستمع 
و بیننده ای را به سوی خود جلب می کند.این دسته از 
عزاداران به صورت هیئتی مجزا در جلوی هیئت اصلی 
عزاداری با نظمی خاص و باشکوه ارادت خود را به امام 

حسین )ع( و ائمه اطهار ابراز می دارند.

شروع مراسم محرم در خراسان جنوبی
 با آئین علم بندان

مراسم علم بندان یا عقد علم در بیرجند و برخی مناطق 
دیگر استان در غروب شروع مراسم ماه محرم در خراسان 
جنوبی با آئین علم بندان آخرین روز ماه ذی الحجه انجام 
می شود که نشانه شروع مراسم ماه محرم است.مسئول 
حوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری خراسان جنوبی، گفت: در برخی روستاها این 
مراسم در روزهاي پنجم، ششم و هفتم محرم آغاز مي 

شود و علت آن را ورود اهل بیت به کربال ذکر مي کنند.
سید احمد برآبادی افزود: علم ها اغلب باني و علمچي دارند 
که صاحب علم محسوب مي شوند که این کار به طور 

موروثي از پدر به پسر بزرگ تر خانواده مي رسد.
روز علم بندان مردم را به وسیله چاووشي خواني یا 

اعالم از بلندگو آگاه مي کنند پس از جمع شدن مردم، 
بزرگان و سادات محل لباس ها، دستمال، پارچه ها و 

توغ towq علم را مي بندند و در حین کار اسپند دود 
مي کنند، یک نفر چاووشي مي خواند و دیگران صلوات 

مي فرستند.مراسم و آئین علم بندان  به شماره -627 
22/9/91 در فهرست میراث معنوی کشور)ناملموس ( 

به ثبت رسیده است. 

۱۰ آئین کهن عزاداری محرم 
در خراسان جنوبی ثبت ملی شد 

مدیر کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی عنوان کرد: 
تاکنون 10 پرونده میراث معنوی استان درباره آئین های 
سنتی عزاداری محرم در فهرست آثار ملی کشور جای 
گرفته است. رمضانی یادآور شد:  این آثار معنوی پس از 
تأیید شورای سیاست گذاری ثبت، در فهرست آثار ملی 

کشور جای گرفت.
وی تاکید کرد:  این آثار معنوی شامل آئین های کهن 
عزاداری مانند هفت منبر، تعزیه خوانی بیرجند، نخل 
گردانی درخش، مشعل گردانی برکوه، علم گردانی و بیل 
زنی خوسف می شود. وی  با اشاره به ثبت ملی آئین 
های دیگر مانند سنگ زنی درخش و علم بندان بیرجند، 
اظهار کرد: غلور  نوعی غذای محلی است که نذری و 
در مراسمی خاص پخت می شود که این مراسم نیز در 
فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.وی بیان کرد: 
امسال نیز در راستای ترویج فرهنگ عاشورایی و زنده 
نگهداشتن آئین های سنتی عزاداری، پرونده برخی از 

مراسم تشکیل شده است.

نت
نتر

 : ای
سها

عک

خراسان جنوبی به سوگ نشست!

هیئت عزاداران سید الشهداء )ع( روستای آغلدر  برگزار می کند:
مراسـم عـزاداری دهـه اول محـرم

شروع مراسم یک ساعت بعد از نماز مغرب و عشا
مکان: حسینیه سید الشهداء )ع( روستای آغلدر

سخنران: حجت االسالم حسینی از اساتید محترم مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان جنوبی
مداحان: آقایان حسین نخعی پور و محمد نخعی پور

ضمنا هیئت روزهای نهم و دهم محرم ساعت ۷ صبح به سمت مکان های
 پیش بینی شده هرساله حرکت خواهد داشت.

هیئت عزاداران سید الشهداء )ع( روستای آغلدر

شب ششم لغایت شب دهم برنامه عزاداریهیئت حسینی:
سخنـران :    دکتـر رضـایی  7 شب اول ساعت 2۱ و شب هشتم، نهم و دهم ساعت 2۰ 

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:  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(

کانون هالل ۱٤ بانوان برگزار مي کند
همایش شیرخوارگان همراه با مراسم علم بندان
 توسط مادران و خواهران شهداء

زمان: شنبه ۱٦/٦/98 
مصادف با هفتم محرم الحرام ساعت 9 صبح
مكان:مدرس 37،پالک ۱۱،کانون هالل ۱٤
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 ۱٤ بانوان بیرجند

آگهی مزایده عمومی به شماره۱۰98۰۰3٤٦3۰۰۰۰۰5 )نوبت دوم(
در اجرای ماده 2 تصویب نامه شماره 116689 ت 45059 ه مورخ 1390/06/08 هیئت محترم وزیران  
در خصوص فروش سوخت سهمیه مرزنشینان بر اساس صورتجلسه چهلم کارگروه مرکزی فروش سوخت 
و مصوبات کارگروه فروش سوخت استانی، استانداری خراسان جنوبی در نظر دارد جهت بهره مندی 
مشمولین این طرح سهمیه سوخت مرزنشینان )به میزان 12 میلیون لیتر( با جزئیات مندرج در اسناد 
مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و با شماره مزایده 1098003463000005 

به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت: 1398/6/11 ساعت 10 صبح  آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده:  

1398/6/21 ساعت 13  آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1398/6/21 ساعت 13/30   
زمان بازگشایی: 1398/6/23 ساعت 9 صبح  زمان اعالم به برنده: 1398/6/23 ساعت 12 

ضمنا برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند 
مزایده شامل دریافت اسناد مزایده، پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت ها و اعالم به برنده در بستر سامانه 
انجام خواهد شد. شرایط شرکت کنندگان در مزایده: 1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران 2- توان 
اجرایی متناسب در خصوص اجرای فرآیند تخلیه و حمل فرآورده 3- دارای کارت پیله وری و یا کارت 
بازرگانی معتبر باشد 4- توان مالی متناسب با خرید سهمیه با گردش حساب بانکی 6 ماهه منتهی به 
تاریخ برگزاری مزایده به میزان حداقل 456 میلیارد ریال 5- عدم هرگونه بدهکاری مالی به دستگاه های 

اجرایی از جمله بدهکاری مالیاتی و معوقات بانکی 
متقاضیان باید نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی )تضمین شرکت در فرآیند اجرای کار( یا واریز مبلغ 
11/088/000/000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 2171132101003 با 
عنوان تمرکز وجوه سپرده استانداری خراسان جنوبی نزد بانک ملی شعبه طالقانی اقدام و اصل ضمانت 

نامه یا فیش واریزی را ضمیمه مدارک خود ارسال نمایند.
استانداری خراسان جنوبی



موفقیت و انرژی

توصیه های بهداشتی

استفاده از جمالت محبت آمیز 
را فراموش نکنید

فرض کنید مردی به خانه دیر می آید. همسرش 
هم نگران شده و به خاطر دلسوزی می گوید »باز 
که دیر آمدی و خبر ندادی؟« یا »تو همیشه دیر 
می آیی«. این گونه جمله ها با اینکه توهین نیست 
ولی به مرد شوک وارد می کند و ممکن است مرد 
هم در جواب بگوید »اصال خوب کاری کردم، 
که دیر آمدم« یا »از این به بعد دیر تر هم خواهم 
آمد!« همین طور که می بینید استفاده از جمالتی 
نظیر این جمله ها، ممکن است باعث قطع ارتباط 
عاطفی زوجین شود. حاال اگر خانم به همسرش 
بگوید »نگرانت بودم« یا »دلتنگت شده بودم«. این 
جمالت برای مرد ها یک بار عاطفی دارد و باعث 
می شود آن ها درباره این عملشان بیشتر فکر کنند 

و درباره آن تصمیم جدیدی بگیرند. 

توصیه های بهداشتی ماه محرم 

- هر گونه پخت و پز باید در مکان هایی با شرایط 
بهداشتی انجام شود. 

- کلیه افراد درگیر در توزیع آب، چای و غذا باید 
دارای کارت بهداشت معابر بوده و رعایت بهداشت 

فردی در هنگام ارائه خدمت ضروری است.
- از نمک های بسته بندی ید دار تصفیه شده 
دارای مجوز ساخت از سازمان غذا و دارو  در  تهیه  

و پخت غذا ، برنج و سفره ها استفاده شود.
- از فرآورده های دامی با مجاز و با بسته بندی 
سازمان  و  بهداشت  وزارت  تایید  مورد  شده 

دامپزشکی استفاده شود.
- در تهیه غذا از روغن های دارای مجوز ساخت از 

سازمان غذا و دارو و با ترانس پایین استفاده شود.
- در هنگام توزیع غذا از راه رفتن افراد توزیع کننده 

بر روی سفره ها خودداری گردد.
- از نگهداری مواد غذایی خام و پخته شده در 
یا سردخانه  مجاورت هم در داخل یخچال و 

خودداری شود . 
-  اطالعیه ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن 

عمومی نظیر حسینیه ها، مساجد   نصب شود.
- از استعمال مواد دخانی در محل های مسقف 

خودداری شود. 
- از آب آشامیدنی استفاده شود.

- احشام مورد استفاده برای ذبح و قربانی از مراکز 
مورد تایید دامپزشکی تهیه گردد.

روابط عمومی معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

عالئمی که نشان 
دهنده پیری زود رس است

اگر بنا به هر دلیلی بهبود زخم های پوست مان با تاخیر 
روبه رو شد، این موضوع می تواند یکی از بزرگ ترین 
نشانه های پیری زود رس باشد. از یاد نبرید معموال 

با پیر شدن بدن مدت زمان ترمیم بافت های آسیب 
دیده بیشتر از حالت و زمان عادی طول می کشد. 
ریزش بی رویه مو چه از سر و یا از دیگر نقاط بدن 
می تواند نشانه پیری زودرس باشد. در موارد خاص 
بجز سن باال و مریضی خاص  می توان به این  
نتیجه  رسید  که ما   در  مسیر پیری قدم بر می داریم.

طرز تهیه
 چربی سوز شکم طبیعی

2 قاشق زیره را در آب بریزید و اجازه بدهید یک 
شب در آب بماند صبح آن را بجوشانید و بعد مواد 
را صاف کنید و آب را داخل لیوان بریزید و مقداری 

به آن لیمو تازه اضافه کنید و اگر تمایل دارید می 
توانید به آن عسل هم بیفزاید و بعد بنوشید.این 
نوشیدنی را صبح ها به مدت دو هفته مصرف کنید.
رژیم غذایی صحیح در کنار ورزش بسیار در کاهش 
وزن و سالمتی موثر است.پیشنهاد ما این است که 

از خوردن غذاهای چرب اکیدا خودداری کنید. 

نعنا مفید برای درمان
 سوء هاضمه و سوزش دل

نعناع؛ مواد مغذی مهم در این گیاه شامل کلسیم، 
فسفر، آهن، ویتامین است. نعناع برای درمان 
به  قولنج  و  نفخ  سردل،  سوزش  سوءهاضمه، 

کار برده می شود. عالوه بر آن، نعناع اشتهاآور 
است و حالت تهوع و سردرد را رفع می کند. 
چای نعناع نیز برای التیام بخشیدن به خشکی 
 گلو موثر است. خوب است بدانید روغن نعناع در 
و  شویه  دهان  گلو،  مکیدنی  های  قرص 

خمیردندان استفاده می شود.

این افراد 
آجیل نخورند!

کسانی که بخواهند وزن خود را کاهش دهند. 
دیابت خود را کنترل کنند. چربی خون ) کلسترول( 
نیاز  از  بیش  که  دهند.کسانی  کاهش  را  خود 

بدنشان، انرژی دریافت می دارند. این گونه افراد 
باید مصرف آجیل را محدود و یاحتی از خوردن 
آن، خودداری کنند زیرا چربی ها فشرده ترین منبع 
انرژی هستند. اگر می خواهید وزن خود را کاهش 
دهید بایستی مصرف روغن ها و چربی های اضافه 

شده به غذا و غذاهای پر چرب را محدود کنید.

یکباره کودکتان
 را از شیر نگیرید

بعضی مادرها از شیرگرفتن و کاستن از میل به 
مکیدن بچه ها را یکی می دانند و اگر قبال بچه 
را وابسته به پستانک و شیشه شیر هم کرده اند، 

تصمیم به ترک یکباره آنها در مدت زمان کمی می 
گیرند که این شیوه درستی نیست و هرکدام مدت 
زمان خاص خود را برای قطع وابستگی می خواهد 
ممکن است بالفاصله بعداز به پایان بردن دوران 
شیردهی، به از پوشک گرفتن کودک اقدام کنند اما 
این فاصله کم بچه ها را به لجبازی  سوق می دهد. 

دکتر مایکل گراندنر استاد روان پزشکی و عضو برنامه  پزشکی خواب رفتاری در دانشگاه پنسیلوانیا  زمی گوید، 
»کسی که از بی خوابی یا دیگر مشکالت خواب رنج می برد، معموالً به دلیل کاری است که به جای 
آماده سازی خوب برای خواب انجام می دهد، حتی ناآگاهانه.«.  استفاده از انواع تبلت، کتاب خوان و تلفن 
هوشمند.  داروهای ضدافسردگی می توانند تاثیر قوی  روی خواب داشته باشند و بعضی داروهای ُمَسِکن هم 
خوابیدن را مشکل می کند.  یک فنجان قهوه بین ۸۰ تا ۱2۰ میلی گرم کافئین دارد و احتماالً این یک مورد 
را می دانید که نباید قبل از خواب مصرف کنید.  افزایش دمای اتاق.  یکی دیگر از منابع نامحسوس کافئین، 
شکالت است به خصوص شکالت تلخ با محتوای کاکائوی زیاد.  بررسی کردن ایمیل، شبکه های اجتماعی 

و... خوردن غذاهای چرب و ُپرادویه.  نوشیدن میزان زیاد آب.

بهتر است برگ های اسفناج را خام مصرف کنید و در صورتی که آن را آب پز کرده اید از نگهداری طوالنی مدت 
اسفناج آب پز در یخچال اجتناب کنید. بخصوص الزم است به خاطر داشته باشید که هرگز این نوع سبزی را 
منجمد و فریز نکنید، زیرا فعل و انفعاالت شیمیایی که در نقطه انجماد آن ایجاد می شود بر میزان نیترات درون 
این سبزی می افزاید. سبزی ها تا زمانی که تازه باشند به دلیل دارا بودن ویتامین  و آنتی اکسیدان های قوی، 
آلودگی های شیمیایی کمتری را به بافت های بدن انتقال می دهند. از این رو الزم است از مصرف میوه ها و 
سبزیجات کهنه و مانده اجتناب کنید. ساده ترین راه تشخیص پیاز سالم از پیاز آلوده به نیترات، توجه به قسمت 
گردن آن است. هر چه گردن پیاز نازک و اندازه آن کوچکتر باشد معلوم می شود که میزان نیترات کمتری جذب 

کرده است.                                مرکز اطالع رسانی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

عوارض باقی مانده سموم و فلزات سنگین در میوه و سبزیجات کارهایی که قبل از خواب نباید انجام دهید

 همیشه سرشان شلوغ است و دیر به خانه بر می گردند و آخر 
هفته ها مشغول کارند و این باعث می شود تا نزدیکانشان 
احساس کنند که طرد شده اند. در ضمن خیلی خوب می 
دانند که وقتی شما از کم توجهی آن ها شکایت می کنید 
چگونه تقصیر را به گردنتان بیندازند و کاری کنند که احساس 
گناه کنید..آن ها در حقیقت می خواهند که با دیگران در 
ارتباط باشند ولی تمام زندگی شان مطابق برنامه تنظیم شده 
و وقت این کار را ندارند. از نظر آن ها تمام کارهایشان مهم 
است.اگر بخواهند مسائل دیگری را در برنامه خود بگنجانند 
 به نوع موضوع ، ارزش شخص مورد نظر و تقدم زمانی توجه 

می کنند. اگر نخواهند در مورد خاصی شما را همراهی کنند 
هزار نوع عذر و بهانه می آورند.

 “این هفته نه، هفته دیگه” “ امسال نه ، سال دیگه” “ 
 فردا نه، حاال شاید 5 شنبه” “ حاال ببینیم چی میشه” شما 
می توانید هر نوع برنامه ای را که می خواهید خودتان تنظیم 
کنید و مطمئن باشید که به قول آن ها هیچ اطمینانی نیست. 
همیشه وعده فردا می دهند ولی فردا کی می آید معلوم 
نیست. همیشه در حال عذرخواهی وتأسف خوردنند زیرا واقعا 
می خواهند با شما باشند ولی وقت ندارند.هیچ وقت نمی 
توانید به مرحله بعد رابطه خود با این افراد فکر کنید زیرا 

همیشه به طرح و برنامه ای جدید فکر می کنند.
نمی خواهند که ارتباط صمیمی برقرار کنند. تمایلی به 
درگیری های احساسی ندارند و خوششان نمی آید که کسی 
موضوع مورد بحث را احساسی کند.البته احساس شما را 
مستقیم سرکوب نمی کنند بلکه سعی می کنند تا از کنار آن 
بگذرند. هیچ وقت مستقیم نمی گویند که تمایلی به فالن 
کار ندارند بلکه می گویند که کار داریم و باید به موضوع 
دیگری رسیدگی کنیم. بسیار خوش صحبت اند و همیشه 
درباره داشتن رابطه ای صمیمی حرف می زنند ولی حقیقت 

خالف این موضوع را ثابت می کند.

همسری همیشه مشغول!

آیه روز

و به جای خدا چیزی را که سود و زیانی به تو نمی  رساند مخوان که اگر چنین کنی در آن صورت قطعا 
از جمله ستمکارانی . سوره یونس/ آیه )۱۰۶(

سخن روز

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی.
 )مهاتما گاندی(
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) مدرن برتر(

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  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 

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح26 

09158624439- جانی

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...

اجرای طرح های جدید
 کاغذ دیواری و پتینه با رنگ 

 اجرا و رنگ کناف
اجرای کاغذ دیواری 

09157411071 - باقری

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

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

4258 662  0936  - مظفـری

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد   حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی

با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   
  شهـرام  مداحـی 3647  363  0915

ایزوگام و قیرگونی آراسته
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

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

09158254172

تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 علیزاده

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

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

دستگاه ساب سیار 
امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

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

0915   866   8002 

به یک راننده پایه یکم با مهارت و 
سابقه کار با تراک میکسر نیازمندیم.
09151639789 - 09155612092

کارت هوشمند اتوبوس به شماره 2070143 
و شماره پالک 984 ع 87 ایران 12 به نام 

محمدرضا ساالری به شماره ملی 5239586624 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آدرس: خیابان 15 خرداد- نرسیده به فلکه نیک اختر - روبروی خیابان حجاب   32415081 - 09155617846

فروش و نصب انواع : پنجره UPVC – درب اتومات - شیشه ساختمانی

* 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 4 و 2 - نمایندگی سـروش 

همراه با گارانتی مادام العمر 

آهنگ جدید 
ویژه محرم رسید

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس: خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 

و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف
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استان در هفته گذشته

اخبار کوتاه

ثبت نام ۱۲۵۰ نفر از خراسان جنوبی برای پیاده روی اربعین

فارس- مدیر حج و زیارت از ثبت نام یک هزار و 250 نفر از خراسان جنوبی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی در سامانه سماح خبر داد. نوفرستی با 
 تأکید بر اینکه ثبت نام متقاضیان فقط از طریق سامانه سماح انجام می شود، بیان کرد: هم استانی ها می توانند از طریق سامانه اینترنتی سماح به نشانی

 https://samah.haj.ir رایگان ثبت نام و فقط هر فرد مبلغ 22 هزار تومان بابت خدمات بیمه ای ، پزشکی و درمانی پرداخت می کند.

*نمایش تعزیه با موضوع سید و ساالر شهیدان 
حضرت اباعبدا... حسین )ع( به مدت 5 شب در  

حسینیه امام رضا )ع( بیرجند برگزار می شود.
*مسئول میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع 
دستی سرایان از استقبال سرمایه گذاران بومی 
برای ایجاد 14  اقامتگاه بوم گردی جدید در این 

شهرستان خبر داد.
 *مدیرکل آموزش و پرورش گفت: سال تحصیلی 
جدید شاهد ۷2 آموزشگاه دونوبت در استان خواهیم 
 بود که ۶۸ آموزشگاه مربوط به بیرجند است.

*۸13 موقوفه در خراسان جنوبی با نیت ماه 
محرم ثبت شده است.

*تابستان امسال ۶4۸ دانش آموز استان در 
اجرای ۷3 طرح جهادی مشارکت کردند.

*بازرسان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری بیرجند در طرح ایمن سازی بازار از 

۷0 مغازه بازرسی کردند.
سینه  پرس  مسابقات  در  جنوبی  *خراسان 
قهرمانی کشور تاکنون سه مدال را کسب کرد.

*رئیس فدراسیون تنیس روی میز کشور از 
برگزاری اردوی کشوری استعداد یابی تنیس 

روی میز در بیرجند خبر داد.

از سفر وزیر صمت تا تشکیل 
ستاد توسعه نهبندان

مهدی آبادی-  هفته گذشته، خراسان جنوبی  
رویدادهای گوناگونی را پشت سر گذاشت که 
از مهم ترین آنها به یک گام تا رفع انسداد 
یزدان، قیمت برنج قد کشید، تشکیل ستاد 
توسعه نهبندان با مسئولیت استاندار و افزایش 
21 درصدی خرید تضمینی گندم در روز شنبه 
اشاره کرد. یکشنبه رسانه های استان به راه 
اندازی اولین کارخانه تولید پروفیل استان در 
قائن، ابالغیه وزیر برای تکمیل زنجیر فوالد 
و به کارگیری بومی ها و سرمایه گذاری های 
دالری در استان پرداختند. خواب ابدی 125 نفر 
در جاده های استان، 10 برابری شدن سهم 
استان از اعتبارات تبصره 1۸ قانون بودجه، رونق 
بانک ها بجای رونق تولید مهم ترین تیترهای 
روزنامه های استان در روز دوشنبه بود. سقف 
دست نیافتنی، احداث بیمارستان شمال شهر 
در انتظار زمین، ۷0 درصد مختصصان به دلیل 
کمبود امکانات نمی مانند و گواب خوسف ثبت 
ملی شد، از مهم ترین خبرهای روز سه شنبه 
بود. چهارشنبه روزنامه های استان به توصیه 
های عزاداری، گوشت غیربومی برای تنظیم 
قانون  درصد  هزار  با  ها  تعاونی  رکود  بازار، 
گرایی ادارات، قیمت آهن پایین آمد، مسکن 
نه، پرداختند. آخر هفته نیز رسانه ای مکتوب 
استان به سربیشه ایستگاه آخر سفرهای استانی، 
کیفیت چایی استان در طراز ملی، کمبود 1۶40 
معلم اما جذب 232 نفر و مسمومیت 200 نفر 
در طبس پرداختند.سفر وزیر صنعت معدن و 
تجارت به استان از خبرهای قابل توجه استان 
در هفته گذشته بود. افتتاح واحد تولید پروفیل 
و درب و پنجره یو پی وی سی در شهرک 
صنعتی قاین، بازدید از کارخانه فوالد قائنات، 
بازدید از کارخانه منیزیم سربیشه و طرح های 
توسعه ای این کارخانه، بازدید از کارخانه کویر 
تایر و آغاز عملیات اجرایی طرح بازیافت کاغذ 
مجتمع کاشی فرزاد  برنامه های وزیر صمت در 
سفر به خراسان جنوبی بود.تشکیل ستاد توسعه 
نهبندان از دیگر خبر مهم استان در هفته گذشته 
بود. استاندار خراسان جنوبی گفت: دولت در 
هر استان یک شهرستان  کمتر برخوردار را 
انتخاب کرده و در خراسان جنوبی هم نهبندان 
مشخص شده که مسئولیت ستاد توسعه این 

شهرستان با استاندار است. 

ورزشی

“  خطبه های آدینه”

امربه معروف و نهی از منکر
 وظیفه همگانی

صدا و سیما-امربه معروف و نهی از منکر در 
جامعه امروز  وظیفه همه است. امام جمعه 
بیرجند در خطبه های نماز جمعه  این هفته 
گفت: امر به معروف و نهی از منکر باید در 
جامعه  یاد آوری شود و این وظیفه فردی 
نیست و تمام جامعه باید آن را انجام دهند 
تا به رشد و کمال برسد. آیت ا... عبادی با 
برای  تنها  نه  )ع(  حسین  امام  اینکه  بیان 
و   الگو  ادیان  سایر  برای  بلکه  مسلمانان، 
شیرخوارگان  مراسم  افزود:  است   مقدس 
حسینی که در ایران و 40 کشور دیگر برگزار 
می شود پیامش برای بی رحم های کودک 
کش سعودی و یهودی این است که کودک 

کشی ها را کنار بگذارند.

برگزاری راهپیمایی
 نمازگزاران استان در حمایت 
از امر به معروف و نهی از منکر 

تسنیم - همزمان با دهه امر به معروف و نهی 
از منکر نمازگزاران جمعه سراسر استان در 
حمایت از این فریضه مهم و الهی راهپیمایی 
شعارهای  دادن  سر  با  راهپیمایان  کردند. 
یا  “لبیک  گردد”،   احیا  باید  “تذکرلسانی 
خامنه ای لبیک به حسین)ع( است”، “دست 
خدا بر سر ماست خامنه ای رهبر ماست”،  
“تذکر لسانی پیام  انقالب است”،  “هیهات 
مناالذله”، “حسین حسین شعار ماست شهادت 
افتخار ماست”، “بزرگترین معروف حمایت از 
امام است” و “پیام رهبر ما امربه معروف بَُود” 
پیروی خود را از انقالب و والیت فقیه اعالم 
داشتند. در پایان این راهپیمایی نیز قطعنامه 
در حمایت از فریضه امر به معروف و نهی از 

منکر قرائت شد.

کمیته هنری ، نمایشی و ادبیات 
دفاع مقدس برگزارشد

ادبیات  و  نمایشی  هنری،  کمیته  کاوش- 
آثار و  دفاع مقدس شورای هماهنگی حفظ 
نشر ارزش های دفاع مقدس با حضور مدیر 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، مدیرکل بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس  و 
نمایندگان دستگاه های عضو کمیته به میزبانی 
برگزار  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
شد. نبی زاده  هدف از برگزاری این جلسه 
برنامه  اعالم  و  اندیشی  هم  و  مشارکت  را 
های پیش بینی شده در هفته دفاع مقدس 
توسط دستگاههای فرهنگی دانست و بیان 
را  هایی  برنامه  اجرایی  های  دستگاه   : کرد 
پیشنهاد دهند که قابلیت اجرایی داشته باشند.

اهدای هزینه ترحیم به بیماران 
نیازمند  سرطانی

صدا وسیما-هزینه های مراسم ترحیم یک 
شهروند بیرجندی به مجمع خیران سالمت 
خراسان جنوبی اهدا شد. مدیرعامل مجمع 
شهروند  خانواده  گفت:  سالمت   خیران 
از  تومان  میلیون   ۶5 بیرجندی،  مرحوم 
هزینه های مراسم ترحیم این مرحوم را به 
این مجمع اهدا کردند . حسینی افزود: این 
بیماران  درمان  و  دارو  تأمین  صرف  مبلغ 
مراکز  احداث  به  و کمک  نیازمند سرطانی 
بهداشتی و درمانی استان می شود.وی گفت: 
خیران می توانند کمکهای نقدی خود را برای 
و  بهداشتی  طرحهای  احداث  در  مشارکت 
درمانی و کمک به بیماران نیازمند سرطانی 
 010۶5۸3151009 حسابهای  شماره  به 
بانک ملی، 5۶۶۶۶۶۷4۸ بانک کشاورزی و 
شماره کارت ۶03۷۷0۷0000314۷0 بانک 

کشاورزی واریز کنند.

امیری پور به عنوان دومین رئیس 
هیئت پینگ پنگ استان انتخاب شد

روابط عمومی هیئت پینگ پنگ  اعالم کرد 
مجمع انتخاب رئیس هیئت استان با حضور 
قارداشی ریاست فدراسیون و عزیزی مدیر کل   
و بقیه اعضا برگزارشد و درپایان حسن امیری 
پور به عنوان دومین رئیس هیئت پینگ پنگ 

استان معرفی شد.

تصویب۵۰ مصوبه در سفر 
استاندار به سربیشه 

ایرنا - استاندار گفت: 50 مصوبه در راستای 
توسعه شهرستان سربیشه در زمینه های مختلف 
آموزشی، زیرساخت ها، تامین آب و مشکالت 
حوزه تولید ابالغ می شود. معتمدیان شامگاه 
به  سفر  بندی  جمع  نشست  در  چهارشنبه 
سربیشه افزود: شهرستان هایی داریم که عقب 
ماندگی بیشتری نسبت به مرکز استان دارند که 
یکی از این شهرستان ها علیرغم پتانسیل های 
در  کرد:  بیان  وی  است.  سربیشه  خوب، 
بخش درح شهرستان سربیشه نیاز است که 
دستگاه های اجرایی تمرکز بیشتری داشته باشند 
چرا که این منطقه در مسیر ترانزیت است و باید 
رشد داشته باشد. معتمدیان اظهار کرد: امیدواریم 
تا پایان دولت محرومیت را از شهرستان های 
محروم سربیشه، نهبندان و درمیان برداریم، 
در این مناطق خدماتی خوبی انجام شده و 
کارهای انجام شده به مراتب بیشتر از کارهای 
انجام نشده است.نماینده مردم شهرستان های 
اینکه  به  اشاره  با  هم  نهبندان  و  سربیشه 
مرزنشینان نقش مهمی در تامین امنیت مرزها 
دارند از مسئوالن خواست با ارائه خدمت زمینه 
ماندگاری آنان را در شعاع مرزها فراهم کنند 
و نقاط مرزی استان نیازمند توجه ویژه هستند. 
افضلی اظهار کرد: علیرغم 331 کیلومتر مرز 
مشترک با افغانستان، امن ترین استان هستیم 
که نشان از نجابت و غیرت مردم کویری دارد.
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فرودگاه بیرجند به نام شهید کاوه نامگذاری شد
فرودگاه بیرجند با حضور استاندار، فرزند سردار 
شهید محمود کاوه و جمعی از مسئوالن به 
نام فرودگاه بین المللی شهید کاوه نامگذاری 
شد. به گزارش ایرنا، معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استاندار پنجشنبه شب در آیین 
ویژه نامگذاری فرودگاه بین المللی بیرجند به 
نام سردار شهید محمود کاوه گفت: یادواره 
شهید کاوه شهریور امسال در خراسان جنوبی 
مناسبت  به  یادواره  این  که  می شود  برگزار 
سالگرد شهادت آن شهید برنامه ریزی شده و 
برگزاری این یادواره ها نقش موثری در ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه دارد.خوش 

خبر افزود: امیدواریم که همه ما با الگوگیری 
از شهدا در حفاظت و حراست از نظام اسالمی 
گام برداریم. نماینده مردم قاینات و زیرکوه 

در مجلس هم با اشاره به نامگذاری فرودگاه 
بیرجند به نام  سردار شهید کاوه گفت: از ایده 
پردازان این حرکت مهم فرهنگی در راس آن 

استاندار تشکر می کنم. فالحتی افزود: حرکت 
دیگری هم پشت این نامگذاری وجود دارد که 
آن انسجام بخشی در استان به لحاظ مسائل 

فرهنگی و اجتماعی است.
زهرا کاوه، فرزند شهید کاوه نیز در این آیین 
گفت: از این اتفاق مبارک خیلی خوشحالم 
ایام شهادت  با  نامگذاری  این  همزمانی  و 
فرزندان  از  یکی  نام  به  )ع(  حسین  امام 
مکتب عاشورا را به فال نیک می گیریم و 
امیدواریم که این اتفاق منشا خیر برای مردم 
باشد.سالمی  جنوبی  خراسان  دارالمومنین 
مدیرکل فرودگاه های استان هم در این آیین 

زیرساخت های  از چند سال گذشته  گفت: 
سیستم  و  یافته  افزایش  بیرجند  فرودگاه 
ناوبری، ارتباطی، دستگاه باند و پروازی ایجاد 
شده است و این ارتقا باعث شده تا توفقی پیدا 
کنیم نام این فرودگاه را به نام سردار شهید 

کاوه تغییر نام دهیم. 
فخر، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس استان هم گفت: : شهید کاوه از 
جمله سردارانی بود که رژیم بعث عراق برای 
سرش جایزه گذاشته بود و سرانجام در سن 
25 سالگی در منطقه حاج عمران در عملیات 

کربالی دو به شهادت رسید.
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عقب نشینی دشمن مشهود است
گروه خبر-نماینده ولی فقیه با بیان اینکه 
در گام دوم انقالب خواهیم توانست مفاهیم 
اسالم را به جهان صادر کنیم، گفت: امروزه 
زمینه شکست اروپا و فرهنگ غرب را به 
خوبی می بینیم. آیت ا... عبادی صبح پنج 
شنبه در جمع اساتید دوره مطالعاتی بینش 
مطهر استان با اشاره به برنامه های چندین 
ساله دشمن برای براندازی انقالب اسالمی 

اظهار کرد: دشمن برای انجام توطئه های 
کند  می  عمل  کارشناسی  بسیار  خویش 
انقالب  صدور  از  جلوگیری  برای  امروز  و 
دست به تهاجم فرهنگی زده است.وی با 
به سمت اسالم  امروز گرایش  اینکه  بیان 
بوده و اسالم خواهی در جهان مشهود است، 
گفت: خوشبختانه گام دوم انقالب بستری 
اسالمی  انقالب  معرفی  برای  را  مناسبی 

در جهان فراهم کرده است.وی با اشاره به 
رشادت های شهید مطهری بیان کرد: این 
شهید بزرگوار سمبل انسان شناسی است.
نماینده ولی فقیه همچنین در  دیدار جداگانه 
با تعاونگران بیرجند به مناسبت هفته تعاون 
اساسی جمهوری  قانون  در  اینکه  بیان  با 
و  دولتی، خصوصی  بخش  برای  اسالمی 
افزود:  دارد،  وجود  بی نظیر  قوانینی  تعاون 

و  خصوصی  مالکیت  کشورها  از  برخی 
برخی دولتی را برگزیدند که هر دو درگیر 
وی  عبادی  ا...  شدند.آیت  برده داری 
خطاب به تعاونگران گفت: کشور مسئول 

دارد و مسئول باید پاسخگوی مردم باشد، 
به  وادار  را  مسئول  توصیه  با  نمی شود 
کاری کرد بلکه کسی که مسئولیت قبول 
کند. عمل  قانون  اساس  بر  باید  می کند 

برگزاری دوره آموزشي مديران فنی شرکتهاي حمل و نقل کاال ومسافری
غالمی- دوره آموزشي مدیران فنی شرکتهاي 
حمل و نقل کاال ومسافری با حضور شهامت 
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان 
و سرهنگ توفیق نیا معاونت محترم پلیس راه 
در محل سالن الغدیر اداره کل راه و شهرسازی 
، در راستاي ارتقاي سطح آگاهي مدیران و 
مدیران فني و فعاالن این عرصه نسبت به 

رعایت نکات فني و ایمني برگزارشد.

شهامت مدیر کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای ضمن خوش آمد گویی و تسلیت 
ایام سوگواری بر جنبه های حقوقی به لحاظ 
تعهد به وظیفه و انجام شکلی وظایف مدیران 
فنی و مستندات الزم و نیز تعهد به نتیجه و 
نظارت الزم بر سالمت فنی ناوگان تاکید 
نمود و نقش ویژه مدیران فنی را با توجه به 
گرانی قطعات و تعمیرات حائز اهمیت دانست. 

فرماندهی  جانشین  نیا  توفیقی  سرهنگ 
پلیس راه استان در خصوص  بازدید های 
از  تصادفات  برخی  در  که  را  مواردی  فنی 
عوامل مهم تصادف بودند را بیان کردند و با 
عنوان اینکه مدیر فنی شخصی است که برابر 
ضوابط واجد شرایط الزم جهت بررسی وضع 
فنی وسیله نقلیه قبل از حرکت بوده و قابلیت 
آن را برای سفر پیش بینی و کتبی تایید می 

نماید از مدیران فنی خواست بادقت بیشتری به 
بررسی خودرو ها بپردازند.گرجی معاون حمل 
ونقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان نیز با تاکید بر مسئولیت مدیران فنی 
و نقش باز آموزی مهارتهای فنی بر افزایش 
هر  در  منظم  بازدیدهای  با  ناوگان  ایمنی 

سرویس توسط مدیران فنی تاکیدکرد.
لزوم نظارت دقیق و بیش از پیش بر شاخص 

هاي  مورد نظر در خصوص سالمت فني 
ناوگان ،  کنترل سیستم گرمایشي و تجهیزات 
ایمني وسایل نقلیه به ویژه کمربند ایمني راننده 
و سرنشینان، کپسول آتش نشاني ، مثلث 
شبرنگ ، جعبه کمک هاي اولیه ،  کنترل آج 
مناسب الستیک ها و زنجیر چرخ ،  سیستم 
روشنایي و برف پاکن ها، سیستم ترمز و ... 

از مهمترین اهداف دوره آموزشی  بوده است.

حسینی  شیرخوارگان  همایش  خبر-  گروه 
همزمان با سراسر کشور و در نخستین جمعه 
ماه محرم در 200 نقطه و 11 شهرستان استان 
حسینی)ع(  شیرخوارگان  مراسم  شد.  برگزار 
مصادف با نخستین جمعه ماه محرم به یاد 
کودک شش ماهه اباعبدا... الحسین)ع( و دیگر 
کودکان کشته شده در روز عاشورا است که در 
سال های اخیر با برگزاری آن در سایر کشورهای 

جهان رنگ و بوی خاصی به خود گرفته است.
 سخنگوی مجمع جهانی حضرت علی اصغر 
)ع( در حاشیه برگزاری این  همایش در بیرجند 
گفت:همایش شیرخوارگان حسینی توسط مجمع 
جهانی حضرت علی اصغر امسال در شش هزار 

و 500 نقطه کشور و 45 کشور خارجی به طور 
همزمان و با دستورالعمل یکسان برگزار می شود. 

گرجی افزود: تاکنون این مراسم غیررسمی در 
نقاط  گوناگون کشور و کشورهای دیگر برگزار 

می شد اما با توجه به هماهنگی های انجام گرفته 
در چند سال اخیر همایش شیرخوارگان حسینی با 

لباس متحد و سربند یا صاحب الزمان )عج( برگزار 
می شود.

حجت  االسالم شهاب امانتچی روز جمعه در 
همایش شیرخوارگان حسینی در حسینیه جماران 
افزود: امام حسین )ع( در کربال در اوج بال و 
مصیبت می گوید “آیا کسی هست مرا یاری 
کند” اما بعد از حدود 1400 سال امروز هم باید 
پیام سیدالشهدا را بفهمیم و به آن عمل کنیم و 
به این ندا لبیک بگوییم.وی خطاب به مادرانی 
که قصد دارند فرزندانی برای سربازی امام زمان 
)عج( تربیت کنند توصیه کرد: برای گذاشتن لقمه 
حالل سر سفره فرزندانتان تالش کنید زیرا در 

آینده کودکانتان تاثیر می گذارد.

  برگزاری همايش شیرخوارگان حسینی در۲۰۰ نقطه از استان 
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وزیر ورزش و جوانان به عنوان جانشین فرمانده 
ستاد اقتصاد مقاومتی کشور و وزیر معین خراسان 
جنوبی، امروز این استان سفر می کند. به گزارش 
ایرنا،مدیرکل ورزش و جوانان روز پنجشنبه در 
نشست خبری گفت: در این سفر وزیر ورزش و 
جوانان از ورزشگاه 15 هزار نفری بیرجند، سالن 
ورزشی شمال شهر، خانه بیماران خاص، خانه 

جوانان و ...بازدید می کند.
عزیزی ادامه داد: کلنگ زنی سالن 2 هزار و 
500 نفری مرکز شهرستان قاین از دیگر برنامه 
های وزیر ورزش و جوانان است، ۶5 درصد 

و  وزارتخانه  توسط  سالن  این  ساخت  منابع 
35 درصد توسط خیران تامین اعتبار می شود 
پایان دولت دوازدهم به بهره  تا  امیدواریم  و 
برداری برسد. وی یادآور شد: 1۷4 پروژه نیمه 
تمام ورزشی در استان داریم که از این تعداد 
35 پروژه از جمله استخر سرپوشیده سربیشه 
در دهه فجر امسال افتتاح می شود. مدیرکل 
کرد:  بیان  جنوبی  خراسان  جوانان  و  ورزش 
مصوبات سفر استاندار به شهرستان ها  در حوزه 
ورزش و جوانان 90 پروژه و مصوبه است که 
بیش از 95 درصد این مصوبات در زمینه توسعه 

زیرساخت های ورزشی است.
 31 استان  ورزشی  سرانه  گفت:  عزیزی 
سانتیمتر مربع است در حالی که استاندارد آن 
120 سانتیمتر است، فاصله عمیق  استان در 
توسعه زیرساخت های ورزشی بیانگر این است 
که باید اقدامات و تالش بیشتری انجام شود.
نامه ای  تفاهم  پیش نویس  تهیه  افزود:   وی 
برای تصویب در سفر  وزیر ورزش و جوانان 
به استان خراسان جنوبی، در دست اقدام است، 
در این تفاهم نامه احداث ۶0 زمین مینی چمن 
مصنوعی فوتبال، 40 سالن ورزشی مسقف 

کوتاه پیش بینی شده که باید این 100 پروژه 
ورزشی از محل وزارت ورزش و جوانان  در 
سال های 9۸ تا 1400 تامین اعتبار شود.وی 
استانداری  تفاهم نامه،  این  در  داشت:  اظهار 
خراسان جنوبی هم باید نسبت به تامین رایگان 
جذب  برای  آن  آماده سازی  و  ورزشی  زمین 
اعتبار ملی اقدام کند، همچنین در این تفاهم 
دوچرخه  های  پیست  اندازی  راه  بحث  نامه 
سواری در مراکز شهرها نیز پیش بینی شده 
که باید 50 درصد منابع آن توسط استانداری 

و مابقی توسط شهرداری ها تامین شود.

وزير ورزش و جوانان به خراسان جنوبی سفر می کند
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خواجوی، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای 
استانداری گفت: همایش ملی روز روستا و عشایر 
که هر سال 15 مهردر تهران برگزار می شد 
امسال در همین روز با محوریت خراسان جنوبی 
خواهد بود. به گزارش ایرنا، معاون هماهنگی امور 
عمرانی استاندار گفت: روستاهای استان مستعد 
سرمایه گذاری است لذا از هر فرصت و عنوان 
باید برای جذب سرمایه های اندک با بازدهی 
باال استفاده کرد. میرجعفریان افزود: برگزاری این 
همایش ملی با حضور تعداد زیادی از میهمانان 
کشوری فرصت استثنایی و مغتنم برای استان 
است. وی همچنین بر کیفیت اطالع رسانی در 
این خصوص تاکید کرد و ادامه داد: تاکنون در 

بعد اطالع رسانی اقدامی در خور شأن استان 
انجام نشده است لذا باید از فرصت همایش به 
درستی استفاده کرد.میر جعفریان بر فعال شدن 
اقامتگاه ها، رستوران ها و بازارهای استان برای 
این همایش تاکید کرد افزود: فرودگاه بیرجند نیز 
نیاز است که آمادگی برای پروازهای بیشتر داشته 
باشد.وی با بیان اینکه پیش بینی می شود بیش از 
هزار مهمان در این همایش شرکت کنند گفت: 
در حوزه فرش، گوهرتراشی،گلیم، پارچه بافی 
و غیره از ظرفیت های روستاها و عشایر است 
که می توان در برپایی نمایشگاه به معرفی آن 
پرداخت. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
افزود: مستندات خوبی از برداشت عناب زرشک و 

زعفران تهیه و برای نمایش در همایش آماده شود.
نیز  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
ضمن تقدیر از اقبال استان برای برگزاری چنین 
همایشی گفت: حوزه اقتصادی استان نیز در 
بحث اشتغال پایدار روستایی هر نوع همکاری 
که نیاز باشد با برگزار کنندگان همایش خواهد 
داشت.عابدی ادامه داد: امید است با اجماع نظر 
بتوانیم تفاهم نامه هایی  از جمله هاب شتر که در 
بحث اشتغال روستایی در حال شکل گیری است 

در این فرصت معرفی شود.
مدیر صندوق کار آفرینی امید هم گفت: طرح 
روستای بدون بیکار در استان حدود 40 درصد 
پیشرفت داشته که می توان در این همایش 

صندوق های  افزود:  زنگنه  پرداخت.   آن  به 
خرد زنان نیز از جمله پتانسیل های اشتغالزایی 
در روستاها است که خراسان جنوبی دومین 
استان کشور در بحث کمک به این صندوق ها 
است. وی با بیان اینکه صندوق های خرد زنان 
می توانند با حضور در نمایشگاه توانمندی های 

طرح های  کرد:  اظهار  کنند  عرضه  را  خود 
مشارکتی که در روستاها اجرا شده نیز می تواند 
برای تاریخ همایش آماده افتتاح شود.افتتاح 32 
برنامه های  جمله  از  گردشگری  حوزه  پروژه 
پیشنهادی برای روز روستا و عشایر بود که 

همزمان با برگزاری همایش انجام می شود.

همايش ملی روز روستا و عشاير برگزار می شود
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