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5سوگواره “ احلی من العسل” در خراسان جنوبی برگزار شد5ثبت نام 1450 نفر برای پیاده روی بزرگ اربعین حسینی5حرکت هیئات مذهبی بیرجند آغاز شد 

عکس :  اینترنت

جناب حاج آقای رحیمی مقدم
مدیر محترم کاروان 39037 حج تمتع بیرجند

خدای را بر نعمت سفر معنوی حج شاکریم. آنچه حالوت این سفر را برایمان مضاعف 
کرد، مدیریت و تالش های ارزنده جناب عالی در سایه همدلی و فضای صمیمی

 بین زائران و عوامل اجرایی در برگزاری حجی شکوهمند بود که بدینوسیله از شما 
و همکاران تان تشکر نموده و برایتان توفیق روزافزون آرزومندیم.

خانواده های: صابری ، ضابط ، متین ، ثقه االسالمی

جناب آقای عبدالحسین ملکی
رئیس محترم هیئت والیبال خراسان جنوبی 

سرکار خانم امینی روشن  نایب رئیس محترم 
 مربیان بزرگوار خانم ها آسیه جوان، مریم فرخی، حوریه نخعی و خاطره فروتن

بدین وسیله از زحمات و تالش های بی شائبه شما عزیزان در آماده سازی، برنامه ریزی و اعزام تیم والیبال 
نونهاالن دختر خراسان جنوبی به دومین المپیاد نونهاالن دختر در ساری که با انتخاب فنی ترین 

بازیکن این دوره از رقابت ها ماریا خالدی همراه بود صمیمانه تشکر می نماییم. 
تیم نونهاالن والیبال دختر خراسان جنوبی

آگهی مزایده اجاره ساختمان خوابگاه دانشجویی
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند در نظر دارد: ساختمان خوابگاه دانشجویی )برادران( دانشگاه را در ۴ طبقه 
به مساحت ۵۳۱۶ مترمربع با وضع موجود را از طریق مزایده برای مدت یک تا سه سال با شرایط مد نظر 
دانشگاه در قالب اجاره به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید از 

تاریخ درج این آگهی ظرف مدت ۱۰ روز تقویمی جهت بازدید از محل و کسب اطالعات الزم و دریافت فرم شرکت در مزایده به 
دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه مراجعه نمایند و پاکت پیشنهاد قیمت خود را در مهلت مقرر به دبیرخانه دانشگاه 
تحویل نمایند. مبلغ تضمین جهت شرکت در مزایده ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که می بایست پس از دریافت شناسه بانکی 
به حساب اعالمی به نام دانشگاه واریز و اصل فیش واریزی را در پاکت جداگانه ارائه نمایند. دانشگاه در قبول یا رد 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

آگهی مزایده واگذاری بوفه دانشجویی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند در نظر دارد: بوفه دانشجویی دانشگاه را از طریق مزایده برای مدت یک تا سه سال 
در قالب اجاره به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید از تاریخ درج این آگهی ظرف مدت ۱۰ 
روز تقویمی جهت بازدید از محل و کسب اطالعات الزم و دریافت فرم شرکت در مزایده به دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 
مراجعه نمایند و پاکت پیشنهاد قیمت خود را در مهلت مقرر به دبیرخانه دانشگاه تحویل نمایند. مبلغ تضمین جهت شرکت در مزایده 
۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که می بایست پس از دریافت شناسه بانکی به حساب اعالمی به نام دانشگاه واریز و اصل فیش واریزی را 
در پاکت جداگانه ارائه نمایند. دانشگاه در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات دارای اختیار تام می باشد. هزینه درج آگهی مربوطه بر عهده 

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجندبرنده مزایده خواهد بود. 

 استحکـام و زیبایی بنـا، مصالـح استـاندارد، تنـاسب ساختمـان با محیـط و صرفـه جویی 
در مصرف انـرژی، با حضـور و نظـارت کـامل نظـام مهنـدسی ساختمـان. 

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

تورهای زمینی دهه آخر شهریور ۹۸

دفتر مسافرتی همای خاوران

شیراز - کیش - سرعین
vip ۶ روزه، اقامت هتل ۳ و 4 ستاره فولبرد، اتوبوس

آدرس: بیرجنـد ، نبـش معلـم ۱۶
تلفن: 3۲۲0۴330 - 0930۲7۲۲۵3۲

*سیدمحمد امین حسینی

عاشورا فراتر از 
زمان و مکان

تامل در عاشورا بخشی از عزاداری 
)علیه  حسین  امام  برای  صحیح 
کنار  در  باید  باشد.  می  السالم( 
عزاداری  مراسم  باشکوه  برگزاری 
حسینی به تامل در مکتب عاشورایی 
نیز بپردازیم.با تامل در حماسه حسینی 
 مراسم عزاداری پخته تر و تکامل تر 
می شود و انحرافات رایج در عزاداری 
حسینی  حماسه  آید.  نمی  پیش 
نامی زیبا از سوی شهید مطهری 
منظر شهید  از  عاشوراست.  برای 
مطهری حماسه حسینی حماسه ای 
مقدس است. مشروح در صفحه 2

 

 

 

امروز فضای کشور، فضای 
مقاومت است نه مذاکره

رئیسی : 

صفحه  ۶

تالشمان این است یک دولت 
بدون تحریم تحویل دهیم

ربیعی:

به »ظریف« تذکر شدیدی 
درباره روحانی دادیم

مجتبی ذوالنور: 

صفحه  ۶

صفحه  ۶
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۱۳۰ مبلغ به مناطق گوناگون قاینات اعزام شدند

ایرنا - رئیس اداره تبلیغات اسالمی قاینات گفت: با شروع ایام عزاداری سرور و ساالر شهیدان، ۱۳۰ مبلغ برای تبلیغ امور دینی در دهه نخست محرم به مناطق مختلف این شهرستان اعزام شدند. 
علیپور اظهار کرد: این افراد برای اجرای آیین دهه اول محرم و برنامه های فرهنگی و مذهبی به مناطق مختلف اعزام شدند.وی برگزاری نماز جماعت، بیان احکام، سخنرانی درخصوص سیره عملی 
و فضایل اهل بیت به ویژه امام حسین)ع( و امام سجاد )ع(، تبیین فرهنگ مقاومت، احیای امر به معروف و نهی از منکرو  برگزاری جلسات پرسش و پاسخ را از دیگر برنامه های این مبلغان ذکر کرد.

عاشورا فراتر از زمان و مکان
*سید محمد امین حسینی 

تامل در عاشورا بخشی از عزاداری صحیح برای 
امام حسین )علیه السالم( می باشد. باید در کنار 
برگزاری باشکوه مراسم عزاداری حسینی به تامل 
در مکتب عاشورایی نیز بپردازیم.با تامل در حماسه 
 حسینی مراسم عزاداری پخته تر و تکامل تر 
می شود و انحرافات رایج در عزاداری پیش نمی 
آید. حماسه حسینی نامی زیبا از سوی شهید 
مطهری برای عاشوراست. از منظر شهید مطهری 
حماسه حسینی حماسه ای مقدس است. شهید 
مطهری در پاسخ به این سوال که چرا حماسه 
حسینی مقدس است، بیان می  کند : “ حماسه 
مقدس مشخصاتی دارد که به موجب آنها دیگر 
ناپلئون و اسکندر نمی توانند حماسه مقدس باشند. 
حماسه مقدس آن کسی است که روحش برای 
خود موج نمی زند ، برای نژاد خود موج نمی 
زند ، برای ملت خود موج نمی زند ، برای قاره 
یا مملکت خود موج نمی زند ، او اساسا چیزی 
را که نمی بیند شخص خود اوست ، او فقط حق 
و حقیقت را می بیند و اگر خیلی کوچکش کنیم 
باید بگوییم بشریت را می بیند.”در کالم شهید 
مطهری شاخصه هایی وجود دارد که حماسه 
مقدس را از حماسه های دیگر جدا می کند. به 
بیان دیگر حماسه مقدس فقط رنگ خدا دارد و 
این رنگ خداست که سالیان سال می ماند، نه 
فقط گذر زمان کمرنگش نمی کند بلکه با گذشت 
زمان پر رنگ تر می شود. تقلیل مکتب عاشورا به 
روزی در تقویم یا یک ظهر و یک صحنه نبرد، 
فقط یک  است. چراکه عاشورا  ناصواب  کاری 
روز در تقویم یا صحنه ای  از نبرد نیست بلکه 
عاشورا یک مکتب است.دکتر شریعتی در کتاب 
بیان می کند:  بیانی شیوا  با  آدم   حسین وارث 
“ برخی درباره آثار شهادت حسینی تردید کردند! 
و آن را قیامی خوانده اند که شکست خورده است، 
شگفتا! کدام جهاد و کدام جنگ پیروزی بوده 
است که دامنه فتوحاتش در سطح جامعه در عمق 
اندیشه و احساس و در طول زمان و ادوار تاریخ، 
این همه گسترده وعمیق و بارآور باشد؟ “ شریعتی  
به صراحت اندیشه ناصواب عده ای قلیل را رد 
می کند و اثر بخشی مکتب عاشورا را سندی بر 
پیروزی این مکتب عظیم می داند. عاشورا مکتبی 
است که در دامن آن قیام های زیادی علیه ظالمان 
شکل گرفته است. از قیام مختار ثقفی گرفته تا قیام 
انصارا... یمن همه در مکتب عاشورا روییده اند. از 
هم اکنون تا آخر تاریخ بشر نیز همچنان قیام هایی 
علیه ظلم متاثر از عاشورا رخ خواهد داد. این همان 

پیروزی مکتب عاشوراست.

چالش ظروف یکبار مصرف در عزاداری ها 
محمود آبادی- مردم ایران طی این دو ماه 
عزیز بنا به سنت و ذائقه شان غذاهای گوناگون 
را طبخ کرده و میان عزاداران و همسایگان و 
نیازمندان پخش می کنند اما آنچه در سال های 
و  شده  فراگیر  نذری ها  پخش  برای  اخیر 
صحبت های ضد و نقیضی در مورد استفاده از 
آنها بیان می شود، ظروف یکبارمصرف است. 
ظروفی که بعد از استفاده چهره ی شهر را نیز 
تغیر می دهد و به نوعی تبدیل به عزای بعد از 
عزاداری برای مسئوالن خدمات شهری می 
شود.در استفاده از این ظروف دوچالش مهم 
وجود دارد. چالش اول بیماری زا بودن برخی 
از این ظروف است.این روزها با توجه به هزینه 
ناچیز خرید انواع این ظروف یکبارمصرف، 
تکایا، حسینیه ها و مساجد نیز سعی بر این 
دارند تا با پخش غذای نذری در این ظروف، 
از طرفی هم از هزینه هایی که بابت نظافت 
و شست وشو صرف می شود بکاهند و هم از 
آسیب رسیدن به سالمت عزداران جلوگیری 
هشدارهای  که  است  حالی  در  این  کنند. 
کارشناسان پزشکی در مورد استفاده از این 
توصیه  و  می شود  بیشتر  روزبه روز  ظروف 
می کنند که مردم دست کم برای استفاده از 
این ظروف به نوع کاربری شان بیشتر توجه 
کنند. با وجود این، همچنان در بسیاری از 
شهرهای کشور نه فقط خیلی ها به این نکته 
که غذای گرم در ظروف یکبارمصرف باعث 
تجزیه سریع مواد پلیمرهای درون این ظروف 
به مواد سرطان زا می شود، توجه نمی کنند بلکه 
داشتن شناسنامه واحد تولیدی زیر ظرف را 
ظرف های  از  و  می کنند  آن  قیمت  فدای 
یکبارمصرف غیراستاندارد استفاده می کنند. 

اطالعیه  مهم
بهتر است بدانید در اطالعیه اتحادیه صنف 
ظروف  از  استفاده  مالمین  و  پالستیک 
مواد  از  شده  تهیه  بهداشتی  یکبارمصرف 
و  موادغذایی  مصرف  برای  “فودگرید” 
نوشیدنی های سرد بدون مشکل ذکر شده 
تهیه  که  شده  گفته  این،  بر  عالوه  است. 
به  ظروف یکبارمصرف پالستیکی نسبت 
ظروف گیاهی نشاسته ای به صرفه تر است؛ 
ضمن اینکه انبار کردن ظروف گیاهی سخت 
است و اهمال ورزیدن در نحوه نگهداری آنها 
می تواند باعث تجمع حشرات موذی شود.
از سوی دیگر ظروف “پلی استایرنی” شفاف 
)ظروف پی وی سی( نیز فقط برای موادغذایی 
در دمای معمولی باید استفاده شود؛ گرچه 
در بسیاری از کشورهای دنیا استفاده از این 
ظروف منسوخ شده است. این در حالی است 
سفیدرنگ   )PE( “پلی اتیلنی”  ظروف  که 
برای بسته بندی و نگهداری روغن، سرکه و 
محصوالت لبنی و مواد غذایی با حرارت باال و 
مرطوب مناسب تر هستند. همچنین استفاده از 
ظروف “پلی پروپیلنی” )PP(سفید رنگ برای 
موادغذایی  و  لبنی  محصوالت  بسته بندی 
گرم بالمانع بوده و اخیرا در جهان به جای 
لیوان های یکبارمصرف شفاف از لیوان های 
پلی پروپیلنی استفاده می شود. با این حال، باید 
درنظر داشت که هیچ ماده غذایی را نباید همراه 
با ظرف یکبارمصرف در “مایکروویو” گرم کرد 
یک فروشنده ی ظروف یکبار مصرف در 
بار  یک  ظروف  از  استفاده  درباره  بیرجند 

مصرف می گوید:تبلیغات در زمینه سرطان زا 
بودن ظروف یکبارمصرف مانند این است که 
مردم را از آب بترسانیم زیرا آب از هیدروژن 
و اکسیژن تشکیل شده که اولی قابل انفجار 
بوده و دومی با حضور خود این اتفاق را تسهیل 
می کند. این فروشنده که نمی خواهد نامش 
است  درست  درواقع  افزاید:  می  شود  درج 
در  که  بنزنی  اما  سرطان زاست  که”بنزن” 
ساختار مولکولی” مونواستایرن “وجود دارد 
هیچ ارتباطی به ساختار کلی آن ندارد. عالوه 
بر این، ظروف پلی استایرن از پلیمر استایرن 
تولید می شود؛ نه مونواستایرن؛ در ضمن دمای 
تجزیه پلی استایرن ۳۰۰ درجه سانتی گراد است. 

استفاده از ظروف گیاهی 
زیاد  های  زباله  تولید  دوم  چالش  اما  و 
پالستیکی با حجم زیاد در این ایام است. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست بیشتر بر آثار 
این ظروف در محیط زیست تاکید دارد و می 
گوید: با توجه به نزدیک شدن به ایام محرم 
و اینکه از سنت های پسندیده ی مذهبی 
در این ایام ، اطعام نیازمندان و پذیرایی از 
به دلیل  عزاداران حسینی است. متاسفانه 
استفاده از ظروف یک بار مصرف و تجمع 
زباله ، آسیبهای جدی به محیط زیست وارد 
می شود.اکبری می افزاید:به شهروندان  و 
عزاداران توصیه می کنیم ضمن استفاده از 
ظروف یکبار مصرف گیاهی و کاغذی برای  
جمع آوری و مدیریت پسماندهای تولیدی 
توجه ویژه داشته باشند .مدیرکل حفاظت 
محیط زیست خراسان جنوبی در خصوص 
حفظ  براي  محیطی  زیست  هاي  توصیه 
سالمت عزاداران حسیني در ایام محرم می 
گوید : هر ساله با فرا رسیدن ایام محرم و 
ظروف  در  نذورات  از  زیادی  حجم  صفر 
پالستیکي و یکبار مصرف در مساجد، هیات 
ها و تکایاي مذهبي در استان توزیع مي 
شوند که تماس این ظروف با غذاي گرم  
و چرب، خاصیت اسیدي ایجاد کرده و مواد 
بسیار خطرناکي تولید مي کند که تهدیدي 
براي سالمت شهروندان محسوب مي شود.
اکبری توصیه می کند: شهروندان از ظروف 
یکبار مصرف با منشا گیاهی استفاده کنند.
وی  با بیان اینکه شهروندان در توزیع چاي، 
شیر داغ و یا هر نوع نوشیدني دیگر از لیوان 
هاي یکبار مصرف کاغذي یا با پایه گیاهي 
استفاده کنند، خاطر نشان کرد:  بهداشتي 
توزیع و مصرف  از  تا پس  است  ضروری 

نذورات ،هیات ها، مساجد ، تکایا با همکاری 
عموم شهروندان فهیم برای  جمع آوري 
کنند.مدیرکل  اقدام  شده  استفاده  ظروف 
حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی ادامه 
داد: شهروندان از رها کردن ظروف در محل 
خودداري کنند. ضمن اینکه ضروری است 
مسئوالن هیئت ها و تکایا در جمع آوري 
این ظروف در محل توزیع، نظارت الزم را 
داشته باشند.مدیرکل حفاظت محیط زیست  
در  تا  نیزخواست  ائمه جماعات مساجد  از 
جلسات و سخنراني هاي مساجد در انتقال 
مفاهیم کاربردي محیط زیستی به عزاداران 

حسیني تالش کنند.

پاکیزه ترین شهر ایران 
را پاکیزه نگه دارید

ویژه  برنامه های  نیز  مذهبی  هیئت های 
گروه  دارند.مسئول  موضوع  این  برای  ای 
رفتگران طبیعت خراسان جنوبی نیز درباره 
ایام  در  زیست  محیط  نگهداشتن  پاکیزه 
عزاداری می گوید: به همت گروه رفتگران 
طبیعت و همکاری شهرداری بیرجند فرهنگ 
پاکسازی ایام محرم نهادینه می شود. ابوالفضل 
افزاید: گروه رفتگران طبیعت  علیزاده، می 
خراسان جنوبی با همکاری شهرداری بیرجند  
ویژه  فرهنگسازی  و  پاکسازی  به  اقدام 
دهد:  می  ادامه  است.وی  کرده  محرم  ایام 
برنامه های پاکسازی و فرهنگسازی طی دو 
سال گذشته در روزهای تاسوعا و عاشورا با 
هدف فرهنگسازی تولید کمتر زباله و پاسداری 
از محیط زیست به عنوان یکی از مصادیق 
اصلی  “ حق الناس”  برگزار می شود.مسئول 
با  خراسان جنوبی  طبیعت  رفتگران  گروه 
اشاره به برنامه های امسال توضیح می دهد 
: پاکسازی مسیرهای هیأت های مذهبی در 
روز تاسوعا و عاشورا و همچنین نصب کیسه 
زباله در مسیرهای منتهی به قتلگاه مهمترین 
بخش این برنامه ها است. علیزاده با تاکید 
به اینکه شرکت در این حرکت برای تمامی 
شهروندان امکان پذیر است، ادامه می دهد: 
پیش بینی می شود این طرح مورد استقبال 
سال  که  همانگونه  گرفته  قرار  شهروندان 
گذشته حدود ۵۰ نفر در این برنامه شرکت و 
بیشتر ۲۰۰ کیسه زباله جمع اوری شد.مسئول 
گروه رفتگران طبیعت خراسان جنوبی تصریح 
می کند: عزاداران با هر نیتی که در عزاداری ها 
شرکت می کنند، ظروف یکبار مصرف را در 
داخل سطل زباله بیاندازند.وی یادآور می شود: 

در روز تاسوعا تجمع در میدان ابوذر جنب 
شهرداری ساعت ۱۰ صبح و در روز عاشورا 
میدان امام حسین )ع( ساعت ۱۵ خواهد بود. 

نظافت و پشتوانه محکم دینی
مسئله مهمی که در این رابطه به چشم می 
آید؛ ضرورت تبیین فرهنگی نظافت شهری 
در این ایام است.محرم؛ ماهی که بزرگ ترین 
جلوه های ایمان و خلوص در آن متجلی می 
شود عالوه بر شور عظیم حسینی می تواند 
منشا تغییرات کاربردی و اهداف فرهنگی 
نیز باشد.در فرصت بی نظیری که وحدت و 
هم آوایی همگانی شهر و روستاهای کشور 

را یکپارچه می کند و بیشتر افراد جامعه به 
هر شکلی تالش می کنند، ارادت خود را به 
خاندان پیامبر اکرم )ص( نشان دهند و زیبایی 
های فراوانی را خلق می کنند، چه خوب می 
شد اگر تالشی هم در این فضا آغاز شود و 
یک عادت قدیمی اما زشت را برای همیشه 
از فرهنگ ایرانی خارج کند.عادتی که باعث 
می شود، ایرانیان در نشست های گروهی و 
طبیعت گردی های خود، زباله های تولید شده 
را در طبیعت و کوچه و خیابان رها کنند و به 
آلودگی هایی که این اقدام برای محیط زندگی 
دارد، توجه نکنند.اکنون که محرم بستری 
برای هم آوایی ایرانیان است و در قالب آن 
بسیاری از سنت های حسنه چون نذری دادن 
و اطعام رهگذران در دستور کار شهروندان 
است، چه خوب می شد اگر فرهنگ نریختن 
زباله در محیط زندگی نیز مورد تأکید قرار 
گیرد و آرام آرام یک سنت و عادت زیبای 
دیگر را به سنت های خوب ایرانی اضافه 
کند؛ عادتی که از محرم آغاز می شود و در 
سایر مراسم دینی و ملی نمود دوباره خواهد 
یافت.این موضوع از پشتوانه محکم دینی 
نیز برخوردار است. شاید بزرگ ترین و مهم 
ترین نمود دینی این طرح در زنده نگه داشتن 
فریضه امر به معروف و نهی از منکر است. 
هدف واالیی که فلسفه قیام امام حسین)ع( 
است و به طور عجیبی در تمام زوایای زندگی 
فردی و اجتماعی  جریان دارد. بنابراین باید 
یکدیگر را از ایجاد مخاطرات زیست محیطی 
و آسیب های جبران ناپذیر آن نهی کنیم.

همه نیت کنیم: یک نذر زیست 
محیطی!

عزاداری برای امام حسین)ع( همواره آداب 

خاص خود را داشته است. ادب و تواضع در 
دستگاه عظیم حسینی زیباترین نمایش عشق 
و دلدادگی است.حال چه ادبی باالتر از آن که 
زائر حسین)ع( در مهمانی او راضی به خم 
شدن قامت پاکبانان شهرداری نشود! نذر فقط 
در اطعام عزادران خالصه نمی شود. تالش 
برای پاک ماندن شهر در ایام عزای حسین)ع(  
نیز می تواند یک نذر زیست محیطی باشد؛ 
مگر نه آن که پاکیزگی نیمی از ایمان است 
و دین اسالم همواره آن را در راس قرار داده 
است؟در این میان از سهم متولیان مذهبی 
نیز نمی توان غافل شد. سرازیر شدن خیل 
عظیم عزاداران به مساجد و تکایا و آمادگی 
قلوب آنان برای موعظه و حکمت فرصت 
بی نظیری است که باید از ان بهره جست.

توصیه های مداوم روحانیان و ائمه جمعه 
و شرح تمام زوایای عزاداری در ماه محرم؛ 
همچنین تبیین این مسئله از منظر دینی و 
اعتقادی کمک بزرگی در پر کردن خالء های 
فرهنگی به شمار می رود.در این میان هیئت 
های عزاداری و متولیان آن ها نیز می توانند با 
برنامه ریزی درست و اصولی نقش موثری بر 
کاهش تولید زباله در این ماه ها داشته باشند. 
برگزاری جلساتی با همین موضوع قبل از 
شروع ماه محرم و توزیع گسترده کیسه زباله؛ 
تعیین افرادی از میان هیئت به عنوان مسئول 
طول  در  ها  زباله  رهاسازی  از  پیشگیری 
مسیر حرکت هیئت، از جمله اقدامات موثر و 
کاربردی است.شهرداری ها نیز باید در اقدامی 
هماهنگ و از قبل برنامه ریزی شده نسبت به 
استقرار  سطل های زباله و یا در اقدامی کم 
هزینه تر؛ جانمایی  مناسب کیسه های زباله 
در فواصل کوتاه  همت گمارند.همچنین مردم 
به عنوان رکن اصلی این حرکت، باید به جنبه 
های مادی و معنوی عزاداری نیز آگاه باشند.

قربانی نمودن دام در معابر و مسیرهای شهری 
و رها سازی آثار خون می تواند منشا بیماری 
های خطرناکی باشد. این مسئله نیازمند ورود 
جدی مسئوالن برای تجمیع  نذورات مردم 
و ذبح بهداشتی دام است.عالوه بر این هر 
یک از مردم نیز باید خود را نسبت به زباله 
ها و آلودگی های تولید شده از نذورات خویش 
مسئول بداند و حتی االمکان برای پاکسازی 
و جمع آوری آن ها اقدام نماید.این مسائل 
شاید در نگاه اول بی اهمیت تلقی شود؛ اما 
اگر به راستی سالمت چه در بعد معنوی و 
چه در بعد جسمانی خط قرمز همه شهروندان 
و مسئوالن باشد آیا جایی برای تردید و تامل 
که  آن  دیگر  مهم  ماند؟نکته  خواهد  باقی 
این طرح ها نباید تنها محدود به ماه محرم 
و صفر باشد؛ چرا که مناسبت های مذهبی 
و ملی بسیاری  در تقویم ما وجود دارد که 
و  مردم  زیست محیطی سالمت  منظر  از 
جامعه را تهدید می کند.عزاداری در محرم؛ 
به عنوان عالی ترین جلوه شور و سرمستی؛ 
حیف است که از فرهنگ به دور باشد. در 
ماهی که سراسر آن آداب خاص خود را دارد و 
بستر برای بروز ارادت ها و سرسپردگی های 
عارفانه فراهم است، نشاید که فقدان فرهنگ 
تصویر زیبای دین را خدشه دار سازد.عزاداری 
همراه با فرهنگ؛ باید  قرار دل هایمان باشد 
تا جلوه های دینداری به طور واقعی در تمام 

ابعاد متجلی شود.
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امدادرسانی به 96 حادثه دیده در 
خراسان جنوبی طی هفته گذشته

با  احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر  ایسنا- 
بیان اینکه طی ماموریت های هفته گذشته به 
96 حادثه دیده امدادرسانی شده است، گفت: 
از این تعداد 8۲ نفر در حوادث جاده ای، پنج 
نفر حضوری و هشت نفر در حوادث شهری 
خدمات امدادی دریافت کرده اند. شهریاری، با 
اشاره به فرا رسیدن مسافرت های تابستانی و 
پایان تعطیالت، بیان کرد: بازگشت مسافران 
به محل سکونت شان باعث افزایش ترددها 
می شود بنابراین از رانندگان خواستاریم با توجه 
به نکات راهنمایی و رانندگی در مسیر جاده ها 
در صورت  گفت:همچنین  کنند.وی  حرکت 
بروز هرگونه حادثه ای ضمن حفظ خونسردی 
با شماره ۱۱۲ سازمان امداد و نجات تماس 
گرفته یا به نزدیکترین پست امدادی مستقر در 
محل یا جاده مراجعه کنند. مدیر عامل جمعیت 
هالل احمر استان با اشاره به حوادث یک هفته 
نیروهای  مدت  این  کرد: طی  بیان  گذشته، 
هالل احمر به ۳۵ مورد حادثه، خدمت ارائه 
کرده اند.شهریاری افزود: از این تعداد ۲6 مورد 
جاده ای، دو مورد حضوری، یک مورد کوهستان 
عامل  مدیر  است.  بوده  مورد شهری  پنج  و 
جمعیت هالل احمر  با بیان اینکه ۱۱7 نیروی 
هالل احمر در قالب  ۵۳ تیم عملیاتی به این 
حوادث امدادرسانی داشته اند، افزود: همچنین 
۳۲ دستگاه آمبوالنس در این امدارسانی ها به 
کرد:  خاطرنشان  شده اند.شهریاری  کارگیری 
میانگین مدت زمان عملیات در حوادث جاده 
ای، از آغاز تا پایان عملیات، یک ساعت و ۵ 

دقیقه و ۱6 ثانیه بوده است.
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دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه ) نوبت دوم ( کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   تاریخ انتشار : 98/6/17
با توجه به تشکیل مجمع عمومی )نوبت اول ( و عدم حد نصاب اعضا بدینوسیله از کلیه اعضای کانون دعوت می شود در جلسه روز شنبه مورخ 30 /98/6 ساعت 5 
بعدازظهر در محل سالن شهید رحیمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند )واقع در خیابان معلم ( برای تصمیم گیری نسبت به موضوعات ذیل حضور به هم رسانند. ضمنا با 

توجه به آئین نامه تشکیل مجامع عمومی تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. 
دستور جلسه : گزارش هیئت مدیره و مدیر عامل - انتخاب اعضای هیئت مدیره )اصلی و علی البدل( برای مدت سه سال و بازرس )اصلی و علی البدل( برای مدت یک 
سال - افزایش اعضا و حق عضویت و تعیین خط مشی آینده کانون . ضمنا اعضای متقاضی هیئت مدیره و بازرس برای تکمیل فرم آمادگی به کانون مراجعه نمایند . هم 
چنین چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم از ساعت 8 الی 12 روزهای زوج تا تاریخ 98/6/27 به 

هیئت مدیره کانون مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم نماید. 

آگهی تغییرات شرکت سیمین پالست ایرانیان )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 2913 و شناسه ملی 10360046039 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/01/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای ابراهیم شریف منش به شماره ملی 0652684866به 
سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم سهیال شریف منش به شماره ملی 0923070583 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و خانم نرگس شریف منش به شماره ملی 0923915206به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
2 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای 

آقای ابراهیم شریف منش )مدیر عامل( به همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )582037(

آگهی دعوت مجمع نمایندگان اتاق تعاون خراسان جنوبی )نوبت دوم(
 به اطالع کلیه اعضای محترم مجمع نمایندگان اتاق تعاون خراسان جنوبی می رساند: مجمع نمایندگان راس ساعت 13 روز یکشنبه 1398/7/7 در محل اتاق تعاون به آدرس: بیرجند، خیابان پاسداران 38، پالک 6 برگزار می گردد.
 خواهشمند است طبق تبصره 2 ماده 59 قانون اصالحی بخش تعاون با در دست داشتن کارت معتبر عضویت در روز و ساعت مقرر در جلسه حضور به هم رسانید. ضمنا کارت های عضویتی که تا پایان سال 1398 تمدید کرده اند 

معتبر می باشد.
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت رئیسه و بازرس - طرح  و تصویب صورت های مالی سال 1397 - طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398 - اصالح ماده 4 اساسنامه اتاق - تصمیم گیری در خصوص مرکز جامع 
علمی کاربردی - انتخاب هیئت بازرسی اصلی و علی البدل اتاق برای مدت یک سال مالی. توضیحات: اعضای محترم مجمع نمایندگان می بایست نماینده قانونی خود را براساس ماده 59 قانون بخش تعاون جهت حضور در 

هیئت رئیسه اتاق تعاون استان خراسان جنوبیجلسه به همراه صورت جلسه هیئت رئیسه و نامه رسمی ممهور به مهر اتحادیه تا 7 روز قبل از تشکیل جلسه به اتاق تعاون استان معرفی نمایند. 

پزشکان محترم استان
ثبت دستگاه پوز مطب در سامانه امور مالیاتی به طور تخصصی 

حضوری یا تلفنی - صبح و عصر
پاسداران - دفتر پیشخوان خدمات دولت

روبروی شعبه تامین اجتماعی- به تابلوها دقت فرمایید.
۳242   ۳242- چمنی

۷۳۳ تن اقالم خوراکی بین 
هیئت های عزاداری توزیع می شود

ایرنا - مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گفت: 
همزمان با ماه محرم و صفر، 7۳۳ تن سهمیه 
اقالم خوراکی تنظیم بازار و مورد نیاز هیئت های 
عزاداری استان تأمین می شود و اکنون بخشی از 
آن در حال توزیع است. اسداللهی افزود: سهمیه 
اقالم اختصاصی ماه محرم و صفر شامل برنج، 
از طرف شرکت  نباتی  شکر سفید و روغن 
بازرگانی دولتی اعالم شده است. وی بیان کرد: 
در ماه محرم و صفر، ۲9۳ تن برنج به قیمت 
هر کیلوگرم 6۳ هزار ریال، ۱۴7 تن شکر سفید 
به قیمت هر کیلوگرم ۳۰ هزار ریال و ۲9۳ تن 
روغن نباتی در قالب حلب های پنج کیلویی 
و ۱6 کیلویی به قیمت ۱۵ درصد تخفیف از 
قیمت درج شده روی کاال تامین و در اختیار 
هیئت های مذهبی استان قرار می گیرد.مدیرکل 
غله و خدمات بازرگانی  استان با اشاره به نحوه 
توزیع این اقالم بین هیات های مذهبی اظهار 
کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته به منظور 
توزیع مناسب و بهینه مقرر شده است، توزیع 
اقالم از طریق سازمان های متولی صورت گیرد.

وی یادآور شد: سهمیه های اعالمی برای دو ماه 
محرم و صفر در نظر گرفته شده و هیچ گونه 

کمبودی در این رابطه در استان وجود ندارد.

تحریف در عزاداری ها 
دغدغه فرهنگ عاشورایی است

ایرنا - قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان 
تاکنون  عاشورا  جریان  بدو  از  دشمن  گفت: 
به  همواره  عاشورایی  فرهنگ  تضعیف  برای 
دنبال تحریف آن واقعه عظیم است زیرا ترویج 
فلسفه عاشورا بیانگر ضعف و نابودی آنهاست. 
حجت االسالم نوفرستی افزود: دشمن با ایجاد 
اتاق های فکر همواره قصد تحریف و انحراف را 
در عزاداری ها داشته و این تحریف ها تا حدودی 
هم به برخی مداحان رسوخ پیدا کرده که در 
روضه خوانی هایشان نمایان است. وی به مداحان 
و مبلغان دین توصیه کرد: اصل جریان عاشورا 
را در روضه ها و مداحی ها بیان و از بازگو کردن 
روایت هایی که منبع درستی ندارد خودداری کنند. 
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وزش باد و گرد و خاک در روز تاسوعا و عاشورای حسینی

مهر-مدیرکل هواشناسی از افزایش سرعت باد در منطقه از امروز تا روز سه شنبه خبر داد و گفت: این پدیده در مناطق شرقی و طبس به سبب خیزش گرد و خاک 
همراه با کاهش دید خواهد بود. خندان رو اظهار کرد: بر اساس پیش بینی های هواشناسی برای امروز جوی آرام و یکنواخت پیش بینی می شود.وی با اشاره به 
اینکه امروزنیز موقت افزایش دو درجه ای دمای هوا را خواهیم داشت، عنوان کرد: از فردا نیز پدیده کاهش دما را شاهد خواهیم بود که تا پایان هفته نیز ادامه دارد.

میادین مهر شهر در انتظار نامگذاری و زیباسازی 
هستند مسئوالن  خداقوت.

915...358
سالم تقریبا 3ماه پیش از پست زنگ زدندکه 
سیمکارت فرجی بنام شماصادرشده آدرس بدیدکه 
بیاریم ودراین مدت ازاین سیمکارت استفاده می 
کنم باورکنیدآنتن دهی خیلی ضعیف است نمی 

شودکه برگردیم به غیرفرجی...؟
915...690

باسالم یه خبر خوب برای همشهریان بیرجندی 
اش  نشونه  شده!  تموم  دیگه  عزیزخشکسالی 
هم اینه که شهرداری از بس آب زیاد داره دائم 
آسفالت های خیابون ها رو هم با درخت ها و 
چمن ها آب میده! خصوصا بولوار غفاری که 

آسفالت هاش زیر آبه!
915...134
با سالم خدمت شهردار بیرجندخواهشمندم نسبت 
به گذاشتن سطل اشغال در فاز۲ ارتش خیابان 
فرمایید. رامبذول  الزم  دستورات  شهیدناصری 
915...910
باسالم خدمت شهردار محترم چند مدت پیش 
مراجعه داشتم به سازمان عمران و بودجه واقع 
خواستم  می  نامه  یک  ای،  کوشه  خیابان  در 
دوساعت نیم طولش دادن، واقعا سرگردانم کردن 
از این اتاق به این اتاق ازآخرهم کسی جوابگو 
نبود،کارمندان شما باگوشی بازی می کردن یا 
کلیپ گذاشته بودن نگاه می کردن بعد دو ساعت 
نامه من رو دادن رفتم منزل، بعد تماس گرفتن 
که نامه اشتباه شده ، برگردونم بهشون که وقت 
اداری هم تموم شده بود.کاری که تو ۲0 دقیقه 
انجام می شد دو روز من رو از کار و وقتم گرفتند. 
با این حساب در هشت ساعت کاری جوابگوی 

دو سه نفر بیشتر نیستند. لطفا رسیدگی  فرمایید.
936...601
اسم  که  باوجودی  استاندار  آقای  باسالم؛ 
فرودگاه بیرجند را به یاد شهید کاوه نام گذاری 
کردید سخن من به شما اینست؛ من فرزندم 
دچار سرطان خون هستش، و هر هفته وساعت 
معینی بایستی تهران باشم، )قیمت های پرواز 
بسیار باالست( کم آورده ام آقای استاندار با این 
قیمت ها ی موجود در جامعه کمرمان شکست 
شاید با خود بگویید با اتوبوس چرا نمی روم! 
دارو های شیمی درمانی فقط 1 ساعت بیرون 
از یخچال دوام می آورد. جالب اینجاست که 
پرواز تهران کیش ۲30 هزارتومان ولی بلیط 
بیرجند تهران600 هزار تومان! آیا این انصاف 
است؟؟ آیا شهید کاوه به چنین وضع ایجاد شده 

راضی خواهد بود؟
919...404

جوابیه شرکت آب و فاضالب 
خراسان جنوبی 

موضوع ساخت مسکن با کلی دردسر روی قبض 
آب که زیر آن نوشته جهت ساخت و ساز، اندازه 
آب مصرفی هزینه دفع فاضالب می گیرند مگر 
آب به فاضالب بیرجند ریخته شده؟ با چه عقلی! 
این سازگار است؟؟احتراما به استحضار می رساند: 
با عنایت به اینکه استفاده از آب شرب تصفیه 
شده برای ساخت و ساز ممنوع بوده و شرکت آب 
و فاضالب برای تامین آب ساخت و ساز و بنایی 
تعهدی ندارد وفق قوانین و مقررات هزینه آب 
مصرفی و کارمزد دفع فاضالب براساس تعرفه 
مربوطه دریافت می گردد و چنانچه مشترک 
تقاضای جمع آوری سیفون فاضالب را بنماید 
پس از جمع آوری، نسبت به حذف کارمزد جمع 

آوری فاضالب اقدام خواهد شد.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

آوای مردم
مهدی آبادی- شنیدن حرف مردم و پیگیری مشکالت 
آنها از وظایف مهم مسئوالن می باشد. روزنامه آوای 
خراسان جنوبی مجموعه ای از پیام های مردمی طی دو 
هفته گذشته را “ یکشنبه ها” منتشر می کند تا با برجسته 
سازی پیام های مردمی پاسخ های مشخص  وسریعتر 
سازمان ها را دریافت کند. سومین گزارش “ آوای مردم” 
با ادامه رویه پیشین به بررسی مطالبه ها، درخواست ها و 

انتقادات شهروندان از سازمان های اجرایی می پردازد. 

انباشت زباله در مناطق حاشیه شهر بیرجند
در دو هفته گذشته، پیام های زیادی از سوی شهروندان 
آوا  با وضع شهرک فرهیختگان به روزنامه  ارتباط  در 
ارسال شد. فردی با انتقاد از وجود زباله های بسیار در 
این منطقه، نوشته است: شهرداری بیرجند حاضرنیست 
درشهرک فرهیختگان با قیمت قرارداد تعاونی دهیاریها، 
حمل زباله را انجام دهد و در نتیجه این کار زباله ها روی 
هم انباشته شده است. وی اضافه می کند:  در انتهای 
بلوار میالد شهرک های فرهیختگان فضای خاکی وجود 
دارد که آن را آسفالت نمی کنند و آژانس ها  نیز به خاطر 
مسیر خاکی به این منطقه نمی آیند و برای اتوبوس نیز 
باید مدت زیادی معطل بمانیم. شهروند دیگری نیز گفته 
است: اگر به شهرک فرهنگیان بروید انبوه زباله های جمع 
آوری نشده را مشاهده می کنید که زمینه ساز بسیاری از 
بیماری ها واگیر دار می باشد. شهروند دیگری از اهالی 
شهرک فرهیختگان نیز نوشته است: در خواست داریم با 
توجه به فرا رسیدن  ایام مدرسه تعداد اتوبوس های این 
منطقه را بیشتر کنید و همچنین مسیر اتوبوس ها را هم 
تغییر دهید تا بتوانیم به موقع  فرزندانمان را به موقع به 
مدرسه ودانشگاه برسانیم. موضوع جمع آوری زباله از مهم 
ترین معضالت شهرک هاست که هر هفته پیامک های 
زیادی درباره آن به روزنامه آوا ارسال می شود. شهروند 
ساکن شهرک امام علی )ع( نیز از نبود سطل زباله در فاز 

دوم این شهرک انتقاد کرده است. 
ساکن خیابان موسی بن جعفر در پیامکی از وجود تپه 
خاکی در این محل انتقاد و نوشته است: در انتهای موسی 
بن جعفر ۲4 و۲6  تپه بزرگی وجود دارد با اندک ترین 
وزش باد گرد و خاک فراوانی به ریه و درون خانه های 
اطراف منتقل می کند.  شهروند مهر شهری نیز به ستون 
“پیام شما” روزنامه آوا پیامک و  به موضوع آسفالت 
مهر شهر پرداخته است. :6 سال نامه ای نوشتیم برای 
آسفالت خیابان پر تردد مهرشهر)تقاطع دکتر حسابی و 
امیر کبیر( به دلیل احتماالت که 10 سال آینده آسفالت 
شکافته شود و پول بیت المال هدر نرود اما از آسفالت 
این خیابان خودداری می کنند  که چه کسی مسئول آن 
است؟؟زمین خالی و خاکی نبش خیابان مفتح 19 و ۲1 
بیرجند از یک سو به توقفگاه خودروهای سنگین تبدیل 
شده، ازطرفی برخی انبوه سازان هم برای ساخت و ساز 
در کوچه های مجاور، این فضا را به کارگاه جوشکاری 
تبدیل کرده اند. در این میان آن چه نصیب ساکنان محل 
شده، دود گازوئیل و سر و صدای جوشکاری است، لطفا 
شهرداری یا مالک برای آسایش اهالی محل، فکری برای 
این زمین بردارند. این پیام شهروند ساکن خیابان مفتح 
می باشد که از بی توجهی به این خیابان انتقاد می کند. به 
گفته وی بسیاری از اهالی از سال 89 پیگیر این موضوع 
ازطریق شهرداری ومالک هستند اما به دالیل نامعلوم راه 
به جایی نبرده اند و دود و صدای ماشین های سنگین، 
شدیم.  و...خسته  زمین  توی  جوشکاری  سروصدای 

ظرفیت گردشگری باالست
 اما همیشه فریاد می زنیم

گزارش های زیادی درباره معضالت مناطق تفریحی و 
گردشگری نوشته شده است. پیامک های دریافتی دو هفته 
اخیر نیز گالیه برخی از شهروندان را درباره وضع نابه سامان 
مراکز تفریحی بیرجند پرداخته است. شهروندی گفته: دلیل 
این همه بی توجهی به مناطق تاریخی و تفریحی شهر 
بیرجند چیست؟ در شهرهای دیگر سد کوچکی آنچنان 
رسیدگی می شود تا به منطقه گردشگری تبدیل شود؛ 
آنوقت ما از ظرفیت های موجود استفاده نمی کنیم.به 
گفته وی جاده بند دره به قدری تاریک است که کسی 
جرات قدم زدن در این منطقه گردشگری را نمی کند. این 
شهروند به نبود مجتمع های رفاهی و تفریحی اشاره و می 
گوید: ظرفیت های گردشگری استان بسیار باال است ولی 
ما همیشه فریاد می زنیم. شهروند دیگری نیز در پیامکی به 
خاموشی آبنماهای برخی از پارک ها ) پارک توحید(بیرجند 
اشاره و لزوم توجه بیشتر مسئوالن را در این باره خواستار 
است. فردی نیز برای آوا نوشته: همراه چند مهمان  به باغ 
رحیم آباد رفتیم که متاسفانه کارگاهها و صنایع دستی آن 
تعطیل شده اند. به گفته وی به علت انتقال اداره کل میراث 
و فرهنگی این کارگاهها تعطیل شده اند  چرا  دربیرجند 
با اماکن گردشگری کم باید این مکان زیبا نیزتبدیل به  
اداره شود.ساختمان آب شیرین هشت ماه پیش در خیابان 
عارفی بنا شده اما هنوز افتتاح نشده است.  اگر نمی خواهید 
آن را  افتتاح کنید حداقل بیت المال را حیف ومیل نکنید. 
این پیامک شهروند خیابان عارفی که درباره عدم بهره 
برداری از این ساختمان انتقاد و از مسئوالن تسریع در 
بهره برداری آن را خواستار است. شهروند دیگری نیز از 
سازمان آب و فاضالب برای اسکان مالکان سپیده 3 کوچه 
فرعی دوم حد فاصل امامت 45 و 4۷ درخواست داشته 
است. شهروندی دیگری نیز که ساکن خیابان عبدالعلی 
بیرجند می باشد در پیامکی نوشته است: فشار آب درمنطقه 
بلوار جماران،خیابان های سپهر وعبدالعلی بیرجندی خیلی 
کم  وباعث ایجاد مشکالتی برای مردم شده، اداره آب و 

فاضالب بیرجند در این باره پیگیری کند. 

امکانات زیرساختی شهرستان ها؛ زیر صفر
نیز  استان  های  شهرستان  از  گوناگونی  های  پیامک 
برای روزنامه آوا ارسال و رفع مشکالت منطقه خود را از 
مسئوالن خواستارند. فردی از روستای نوغاب درمیان نوشته 
است:  این روستا  با وجود اینکه جمعیت باالیی دارد اما دفتر 
پیشخوان دولت ندارد و ساکنان برای کوچکترین کار اداری 
به شهردرمیان می روند. لطفا در این باره تدبیری اندیشیده 
شود. پیامک هایی نیز از شهروندان خوسف فرستاده شده 
است. فردی از اهالی این منطقه نبود زیرساخت های 
این شهرستان دانسته وگفته است:  اساسی را مشکل 
خوسف شهرستان محرومی است که بیمارستان، استادیوم 
ورزشی، دانشگاه و... ندارد. فردی نیز گفته است: پیامک 
های زیادی درباره جداسازی مکان نگهداری حیوانات از 
انسان در روستای فدشک خوسف ارسال شده که متاسفانه 
اداره بهداشت منطقه این موضوع را درک نمی کند. به 
گفته وی باید شخصی به علت ابتال به تب مالت یا سایر 
بیماری های مشترک فوت کند تا مسئول کم کار وخاطی 

مجازات  شود. 

درخواست هایی از استاندار
هر هفته بسیاری از شهروندان درخواست هایی از استاندار 

داشته اند. شهروندی نوشته است: چرا ارگ کاله فرنگی 
که اثر ملی است باید در اختیار فرمانداری باشد و نباید به 
یک مکان گردشگری و تفریحی برای مردم و مسافران 
برای رسیدگی به  از شما  ادامه داده:  تبدیل شود؟ وی 
وضع این عمارت که شاهکار ملی است درخواست می 
کنیم.  هم استانی دیگری نیز از بشرویه نوشته است: آقای 
استاندار شاید مسئوالن بشرویه درسفرتان به این شهرستان  
وقت نکردند مشکالت روستای کهن وتاریخی »رقه« 
را به جنابعالی برسانند ولی این روستای کهن که قابلیت 
گردشگری دارد.  ۷0درصد معابرخاکی و درآثار تاریخی اش 
همچون مسجد جامع هزارساله،  قلعه دختر، قلعه گازرگاه  

و بافت تاریخی روستا خبری از رسیدگی وآبادانی نیست. 
جلوی مزایده بنیاد را بگیرید

شهروند دیگری نوشته است: جلوی این مزایده فروش 
زمین بنیاد مستضعفان را بگیرید. قطعه زمینی  مسکونی در 
شهر بیرجند قیمت پایه آن باید  بیش از یک میلیارد باشد، 
واقعا اگر بنیاد متعلق به مستضعفان !هست پس چرا در این 
زمین ها را برای افراد مستضعف خانه نمی سازند. شایان 
ذکر است پیام های متعدد و مشابه دیگری در انتقاد به این 
شیوه عمل بنیاد منتشر شده بود. شهروندی از اهالی شهرک 
بعث نیز نوشته: ساکنان روستای علی آباد لوله با این اوضاع 
اقتصادی ومشکالت چگونه فرزندان خود را برای کالس 
هفتم به بعد داخل شهربفرستند  با اینکه  مدرسه ساخته و 

آماده بازگشایی است. 

در جواب گالیه، به کمبود 
حقوق اشاره می کنند

در زمینه بهداشت و درمان  نیز پیامک های بسیاری 
ارسال شده است. شهروندی نوشته است: چرا فقط مردم 
عادی که به بخش سوختگی بیمارستان مرکز استان می 
روند باید پالستیک داخل کفششان بکنند اما نظافتچی، 
مسول بیمه و... بدون رعایت بهداشت داخل بخش می 
روند و کسی هم رسیدگی نمی کند. شهروندی نیز در 
نوشته است: برای عمل سزارین دریکی ازبیمارستانهای 
بیرجند بستری بودم که رسیدگی افتضاح بود و جز چند 
نفر همه از زیر کار در میرفتن هیچ کس به وظیفه اش 
درست عمل نمی کرد. به گفته وی وقتی انتقاد خود را می 
گوییم، عصبی شده و از کم بودن حقوقشان گالیه می 
کردند و جواب درستی به ما نمی دادند. خواهشا رسیدگی 
کنید.  شهروند دیگری نیز به ستون پیام شما روزنامه نوشته: 
به کلنیک دولتی ترک اعتیاد بیمارستان امام رضا)ع( لطفا 

سری بزنید چرا ماهها شده بیمه قبول نمی کنند و بجای 
۲۷ هزار تومان ماهیانه 10۲هزار تومان می گیرند در حالی 
که شیشه متادون ۲50سی سی 4800 تومان قیمت دارد 
به گفته وی خانوادهای بی بضاعت که تازه از منجالب 
خانمان سوز اعتیاد رهایی پیدا کردند نیاز به کمک بیشتری 
دارند.  فردی نیز به روزنامه پیام داده که در کوچه شهید 
حسین فهمیده ... زمین چهار دیواری است که بیش از 
۲0 سال هست که دام نگهداری می کند و بیش از چند 
بار اهالی این کوچه به بهداشت مراجعه کرده اند ولی جوابی 
دریافت نشده، مسئوالن به فکر اهالی این کوچه هم باشند.

روستاهای استان
پیامک های زیادی این هفته از روستاها به روزنامه ارسال 
شده  است. انتقاد از نمای نازیبا ورودی و سگ های ولگرد  
چهکند،  وضع بد اینترنت روستای بغداده از توابع شهرستان 
سرایان، نبود خانه بهداشت و کتابخانه در نوغاب از جمله 
این پیام ها است. فردی از اهالی پنهانی کوه باال در نهبندان  
نوشته است:  این روستا 160 کیلومتر با مرکز شهرستان 
فاصله دارد و با جمعیت 38 خانواری در مرکزیت چندین 
روستای کوچک دیگر قرار گرفته است به گفته وی اما به 
دلیل دوری از مرکز بسیار محروم است که مثال در حالی 
که فقط 8 کیلومتر با لوله اصلی آب فاصله دارد اما 30 
سال است که درخواست اهالی برای آبرسانی؛ راه به جایی 
نبرده است و بودجه اختصاص نمی یابد. یکی از ساکنان 
روستای حسین آباد سادات نوشته است: این روستا منتهی 
به شن شویی چند منظوره بنیاد جانبازان  می شود که 
به علت تردد زیاد کامیون های حمل شن همیشه پر از 
شن ریزه است لطفا مسئوالن رسیدگی کنند.  هم استانی 
دیگری  اهل بشرویه در پیامکی به روزنامه آوا نوشته است: 
برخی امور به روستاهای رقه واطراف ان رفت وآمد می 
کنم که دراین چند روستا اینترنت ایرانسل و همراه اول 
جواب نمی دهد. به گفته وی چرا به این مشکل روستاها که 
نزدیکترین روستاها به مرکز شهرستان است رسیدگی نمی 
شود. مخابرات شهرستان وخراسان جنوبی رسیدگی کند. 
همچنین  پوشش ضعیف اینترنت همراه اول در باغستان 
علیا فردوس باعث انتقاد ساکنان این منطقه شده و در 
پیامکی به قول های بی سرانجام مدیران اشاره شده است. 
فردی از روستای باغستان از توابع سربیشه نیز نوشته است: 
این روستا فقط چند کیلومتر از خط اصلی لوله آب رسانی 
به مرکز استان فاصله دارد اما با تانکر آب رسانی می شود. 
به گفته وی در حالی که حجم آب تخلیه شده در مخزن 

باالدست روستا جوابگوی نیاز نیمی از اهالی است و افراد 
انتهای خط لوله از آب محروم هستند. 

دادستان حقوق معوق کارگران 
را پیگیری کند

شهروندی در ستون پیام شما روزنامه آوا گفته است: از 
دادستان درخواست داریم پیگیر حقوق معوقات عقب 
افتاده کارگرانی که به هر دلیلی اخراج یا بیکار شدن 
و پرونده دراداره کار دارند باشندکه این وضع اقتصادی 
می  جامعه  وضعیف  کارگر  قشر  برای  بزرگی  کمک 
شوند. به گفته وی 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. شهروند دیگری نیز نوشته است: برنامه راه 
و شهرسازی استان برای تسریع در دو بانده سازی محور 
نهبندان - سربیشه چیست و چرا به این مسیر پر تردد کم 
توجهی می شود؟ به گفته وی این جاده هم از مسیرهای 
پر تردد و پرحادثه استان محسوب می شود و از سویی 
با توجه به رفت و آمد خودروهای حمل سوخت قاچاق 
در این جاده برخی تصادف های آن بسیار دلخراش است 
و این موضوع لزوم تسریع در دو بانده سازی آن را دو 
چندان می کند. موضوع لباس فرم مدارس نیز پیام های 
زیادی در هفته های گذشته داشته است. شهروندی 
نوشته: موضوع لباس فرم مدارس هر ساله به معضلی 
برای خانواده ها تبدیل گشته و امسال با تورم و گرانی 
این مشکل دو چندان شده به گفته این شهروند اواًل 
مگر دبیرستان، پادگان نظامی هست که همه لباس یک 
فرم داشته باشند، ثانیا این قضیه 8 درصد افزایش قیمتی 
که با اسم سازمان دانش آموزی دریافت می گردد بابت 
چی هست؟ شهریه پس  برای چی دریافت می شود؟ ثالثًا 
محلی به خانواده ها معرفی گردیده که لباس با قیمت 

ثابت و مناسب دوخته و تحویل می شود.

دیگر پیام ها
تسریع در روند ساخت کمربندی پیامبر اعظم به چهکند، 
مشکل برق روستای علی آباد لوله،  نبود روشنایی در 
منتظری6، رسیدگی به بی قانونی موتورسیکلت سواران، 
افزایش سگ های ولگرد در بیرجند، ، پایین بودن سهمیه 
سوخت کامیون دارها، نصب کفپوش بازی در پارک بهجت 
از دیگر پیام های دریافتی روزنامه آوا در دو هفته گدشته بود. 

نت
نتر

 : ای
سها

عک

پیامهای بی جواب دو هفته اخیر

تاسیس شرکت کانی روی گداز شرق )با مسئولیت محدود( درتاریخ 1398/03/20 به شماره ثبت 1335 به شناسه ملی 14008384287 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت : خرید و فروش معادن و خرید و فروش کلیه لوازم معدنی)به جز نفت و گاز و پتروشیمی( صنعتی و اخذ کلیه تسهیالت بانکی درخصوص فعالیت های مربوط به شرکت- شرکت 
در کلیه مزایده ها و مناقصات دولتی و غیر دولتی )حقیقی و حقوقی( معدنی و صنعتی و تجاری- ثبت انواع محدوده های معدنی طبقه بندی شده بدون محدودیت- فرآوری ، اکتشاف و استخراج معادن )بجز نفت و گاز و پتروشیمی( و شرکت در پیمانکاری های معدنی بجزمعادن نفت و گاز پتروشیمی و صنعتی و تجاری-انجام کلیه امور خدماتی شرکت های دولتی و خصوصی و تامین نیروی انسانی جهت انجام امور مربوطه-استخراج 
و فراوری معادن فلزی و غیرفلزی و سنگ های تزئینی روباز و زیر زمینی - مشاوره در زمینه استخراج - صادرات مواد معدنی )به جز معادن نفت و گاز و پتروشیمی(تولیدی و سنگ های تزئینی و واردات ماشین آالت و تجهیزات مورد نیازشرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های الزم از مراجع زیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی : استان 
خراسان جنوبی ، شهرستان طبس ، بخش مرکزی ، شهر طبس، زیبا شهر ، کوچه ))فراتی(( ، کوچه امام حسین )ع( 16 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9791775575 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 30000000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای هادی جعفری به شماره ملی 0830012613 دارنده 3000000000 ریال سهم الشرکه آقای سعید مصطفائی به شماره ملی 4479983538 
دارنده 27000000000 ریال سهم الشرکه. اعضای هیئت مدیره: آقای هادی جعفری به شماره ملی 0830012613 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود، آقای سعید مصطفائی به شماره ملی 4479983538 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و 

همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای سعید مصطفائی )نایب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )582038(

تاسیس شرکت آروین پردیس مهام )سهامی خاص( درتاریخ 1398/06/07 به شماره ثبت 6033 به شناسه ملی 14008579085 ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام پروژه های عمرانی از قبیل 
امور پیمانکاری مربوط به کلیه ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی،آجری، سنگی،بتنی و فلزی . انجام امور پیمانکاری مربوط به بند ها، سدها و 
ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب،مخازن آب و شبکه های توزیع آب ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب 
و انشعابات آن ،کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخر های پرورش 
و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی)سیویل( تصفیه خانه های آب و فاضالب. انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه های اصلی و فرعی، 
بزرگراها،آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار،تونل ها،پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و 
نقل از قبیل تهیه،نصب،نگهداری و تعمیر تجهیزات و راهداری و عملیات آسفالت. انجام امور پیمانکاری مربوط به تولید،توزیع و انتقال نیرو اعم از 
نیروگاه ها،شبکه های برق وتاسیسات برقی،پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص،سیستم هی کنترل برق و ابزار دقیق . انجام امورتاسیساتی 
از قبیل پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال )آب ،نفت،گاز(،شبکه گاز رسانی،تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی،سیستم های سردکننده 
ساختمان،تاسیسات و تجهیزات ساختمان)آب،گاز،برق و فاضالب( و انتقال زباله،تاسیسات وتجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب،وسایل 
انتقال)آسانسور پله برقی(،سیستم های خبر و هشداردهنده،تجهیزات آشپزخانه و سلف و رختشویخانه،سیستم های ارتباطی،شبکه های رایانه ای 
ساختمان،ماسه پاشی)سندپالست(،حفاظت کاتودی،پوشش)الینینگ(،ایستگاه های پمپاژ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، 
محله شهدا ، کوچه شهدا 3 ، خیابان شهدا ، پالک 0 ، طبقه اول ، واحد شمال شرقی کدپستی 9716643155 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 600/98/59 مورخ 1398/05/02 نزد بانک کار آفرین شعبه ابوذر با کد 000593 پرداخت گردیده است. 
اعضای هیئت مدیره: آقای سعید رمضانی به شماره ملی 0640124739 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال، آقای جمیل زراعتگر به شماره ملی 0640214711 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، خانم فرزانه رمضانی 
به شماره ملی 0640299326 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضای مشترک آقای سعید رمضانی مدیر عامل و آقای جمیل زراعتگر رئیس هیئت مدیره 
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای جمیل زراعتگر )رئیس هیئت مدیره( یا آقای سعید رمضانی )مدیر عامل( همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان: آقای امیر اکرمی پور به شماره ملی 0640483887 به سمت بازرس علی 
البدل به مدت یک سال مالی و آقای علی یوسفی به شماره ملی 0651949955 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر 
االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 

باشد.  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )583986(

تاسیس شرکت خدمات برق رسانی نور آفرین درمیان )سهامی خاص( در تاریخ 1398/06/09 به شماره ثبت 6034 به شناسه ملی 
14008580592 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت : 
انجام کارهای برق صنعتی و منازل و ادارات ، انجام کارهای تاسیسات برق رسانی ، استفاده از تسهیالت ارزی، ریالی و اخذ وام از کلیه بانک 
های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و شرکت درمزایدات و مناقصات نهادها سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی و 
عقد قرارداد با آنها در رابطه با موضوع شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود. مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان درمیان ، بخش مرکزی ، شهر اسدیه، محله بافت قدیم ، بلوار وحدت ، خیابان 
امام حسین )ع( ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9744146676 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی 
 منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره
2/31-1858-056 مورخ 1398/05/23 نزد بانک صادرات شعبه اسدیه با کد 1858 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره : خانم الهام 
غفاری به شماره ملی 5230037105 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای عبدالغفور غفاری به شماره ملی 5230071214 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال، خانم گلناز سلطانی به شماره ملی 5230097477 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای عبدالغفورغفاری )مدیر عامل( یا خانم گلناز سلطانی 
) نایب رئیس هیئت مدیره ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. بازرسان: آقای اسماعیل خنیاگر 
 به شماره ملی 5230023007 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و آقای محمدرضا ساالری به شماره ملی 5239922950 
به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )585569(

چلو کوبیده  13000 تومان
چلو مرغ     12000 تومان
چلو جوجه  12000 تومان
چلو قیمه       9000 تومان
چلو قورمه    9000 تومان
چلو ماهی    15000 تومان
چلو گوشت 25000 تومان
چلو وزیری 18000 تومان
استامبولی      9000 تومان
ماکارونی        9000 تومان
ته چین مرغ   10000 تومان

در این مجموعه غذای ارزان ارائه می شود
با قیمت مناسب که فقط از وزن غذاها کم می شود،

 به همان کیفیت پخت می شود.
بلوار توحید- نبش توحید 11   تلفن تماس: 32450066- 056

غذاآماده جوهج طالیی

آگهی تغییرات شرکت سیمین پالست ایرانیان )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 2913 و شناسه ملی 10360046039 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/01/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای ابراهیم شریف منش به شماره ملی 0652684866 
و خانم سهیال شریف منش به شماره ملی0923070583 و خانم نرگس شریف منش به شماره ملی 0923915206 به عنوان اعضای 

اصلی هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 2 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )582036(



موفقیت و انرژی

تاسوعا

هر روز یک هدیه است

زندگی فوق العاده ارزشمند است اما در یک لحظه 
می تواند به بدترین ها تبدیل  شود. وقتی این اصل 
ملکه ذهن تان گردید، دیگر امکان ندارد ساعات 
پر ارزش روزانه تان را به دفع الوقت بگذرانید. ایده 
هایتان را دنبال می کنید و از وقت تان نهایت 
استفاده را می برید. اگر شما طوری زندگی کنید 
انگار “امروز آخرین روز زندگی تان است.” خواهید 
دید چه احساس قدردانی نسبت به هرچیزی که در 

اطراف تان وجود دارد پیدا می کنید.
با این احساس قدردانی شما برنامه هایتان را سریع 
تر اجرا خواهید کرد، سخت تر تالش خواهید کرد 
و باهوش تر عمل خواهید کرد. این انگیزه فوق 
درجه  به  تا  داد  خواهد  شما  به  قوی  العاده 

باالتری از موفقیت دست یابید.

تاسوعای حسینی 
 

روز نهم محرم، تاسوعا )به معنای نهم(  خوانده 
می شود. شهرت این روز به دلیل وقایعی است که 
در روز نهم ماه محرم سال ۶۱ هجری قمری، در 

سرزمین کربال روی داد.
نهم محرم سال ۶۱ هجری قمری، شمر با نامه ای 
از طرف عبیدا... بن زیاد، وارد کربال شد که در آن 
از عمر بن سعد خواسته شده بود یا در برخورد با 
امام حسین)ع( جدیت به خرج دهد یا فرماندهی 
از  لشکر را به شمر واگذار کند. عمر بن سعد 
واگذاری فرماندهی به شمر خودداری کرد و آماده 
جنگ با امام حسین)ع( شد. با هجوم لشکریان در 
عصر این روز، امام حسین)ع( با فرستادن برادرش 
عباس بن علی، از آنها خواست که شب را به آنها 
مهلت دهند.همچنین در این روز شمر امان نامه ای 
برای حضرت عباس )ع( و دیگر فرزندان ام البنین 
فرستاد، اما حضرت عباس )ع( نپذیرفتند. شیعیان، 
تاسوعا را روز عباس)ع( به شمار می آورند و آن 
را مانند روز عاشورا گرامی داشته، به ذکر فضائل 
نزد  این روز در  و سوگواری در آن می پردازند. 
شیعیان از اهمیت باالیی برخوردار است و  در این 

روز  مردم عزادار  به سوگواری می پردازند. 
در ایران و بعضی از کشورهای اسالمی شیعی 
نشین، روز تاسوعا همچون روز عاشورا تعطیل 
مراسم عزاداری  نیز  روز  این  در  بوده،  رسمی  
راه اندازی  با  مفصلی  و  باشکوه  سوگواری  و 
هیئت های عزاداری و دسته های سینه زنی و 

زنجیز زنی  برگزار می شود.

نکات مهم در 
پیشگیری از سنگ کلیه

برای پیشگیری از تشکیل سنگ کلیه می توان 
نکات زیر را مورد توجه قرار داد: نوشیدن میزان 
کردن،  ورزش  هنگام  مخصوصاً  آب  کافی 

مصرف مواد خوراکی سرشار از اگزاالت همراه 
با مواد خوراکی مملو از کلسیم. کاهش مصرف 
نمک.اگر شما دارای سنگ کلیه هستید الزم 
است به منظور پیشگیری از تشکیل سنگ در 
را  تان  داروهای  و مصرف  غذایی  رژیم  کلیه، 

تحت کنترل داشته باشید.

دهان شویه در مقابله با بیماری های
 قلبی و عروقی کمک می کند

 باکتری هایی که توسط دهان شویه ها از بین 
می روند، نقش مهمی در مقابله با بیماری های 
قلبی و عروقی داشته و به باز نگه داشته شدن 

شریان های قلبی کمک می کنند. باید توجه داشت 
که ورزش سبب افزایش تولید اکسید نیتریک شده 
و از سوی دیگر باکتری های دهانی بعد از تمرین 
ورزشی  فعال  می شود. این ماده موجب بیشتر 
شدن قطر رگ های خونی و افزایش گردش خون 

در عضالت فعال می شود.

دمنوش  مناسب برای الغری 
شکم و پهلو را بشناسید

آن  مصرف  و  ندارد  کالری  زنجبیل  دمنوش 
می تواند تا مدت طوالنی شما را سیر نگه دارد. 
افزایش  را  بدن  ساز  و  سوخت  دمنوش  این 

ابتدا  می شود.  سوزی  کالری  باعث  و  می دهد 
به صورت  را  آن  و  بگیرید  را  زنجبیل  پوست 
ورقه های نازک ببرید. داخل یک قوری کوچک، 
مقداری آب جوش بریزید و حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه 
صبر کنید تا دم بکشد. سپس این دمنوش را با 

عسل یا نبات میل کنید.

سردی دست و پا می تواند
 نشانه فشار خون باال باشد

بسیاری از افراد گاه از سردی دست و پا شکایت 
می کنند، مخصوصا وقتی هوا سرد می شود. ولی 
سردی دست ها و پاها در برخی افراد که همیشه 

دچار این مشکل هستند مربوط به سرما نیست و 
می تواند نشان دهنده پایین بودن فشار خون باشد. 
فشار خون پایین به خودی خود بیماری محسوب 
نمی شود. کسانی که به افت فشار خون مبتال 
هستند در موقعیت های خاص دچار سرگیجه و 

یا وزوز گوش می شوند.

عوامل موثر 
در افزایش سکته قلبی

قرار گرفتن در معرض سر و صدای ناشی از وسایل 
نقلیه بزرگ رگ های خونی شما را در معرض 
آسیب قرار می دهد. خواب بیش از حد کم یا بیش 

از حد زیاد خطر ابتال به بیماری های قلبی یا سکته 
نوشابه های  افزایش می دهد. مصرف  را  مغزی 
رژیمی خطر سکته مغزی و حمله قلبی را باال 
می برد. ترک سیگار، کاهش وزن، ورزش، کنترل 
فشار خون ،  روش هایی برای کاهش خطر ابتال به 

بیماری های قلبی و سکته مغزی هستند.

اگرهنگام صبح با سختی از خواب بیدار می شوید و با تمام وجود آرزو می کنید که کاش یک ساعت دیگر 
را می توانستید در تختخواب خود سپری کنید راهکارهایی وجود دارد که می تواند به سحرخیزی شما کمک 
کند. قرارهای مهمی مثل وقت دکتر و دندانپزشک را برای صبح زود بگذارید تا هر قدرخواب تان بیاید مجبور 
باشید از رختخواب گرم و نرم دل بکنید. نوشیدن قهوه کیفیت خواب را مختل و در نهایت مدیریت زمان 
روزانه شما در تقابل است. اگر عادت دارید که ساعت ۱۰ صبح از رختخواب بیرون بیایید، این که ناگهان 
تصمیم بگیرید پنج صبح بیدار شوید غیرواقع گرایانه است به جای آن، زمان بیدار شدن را هر روز یک ربع تا 
نیم ساعت زودتر ببرید تا باالخره به هدف تان برسید. ساعتی را که می خواهید بیدار شوید روی تکه کاغذی 

بنویسید و آن را جایی جلوی چشم تان نصب کنید مثال روی کامپیوتر.

 استفاده از ظروف یکبار مصرف جای ظروف دیگر که عمدتا یا در آشپزخانه ها موجود بود  را گرفته است. 
این ظروف که از صنایع پتروشیمی و پلیمری تهیه می شود، در کنار سهولت مصرف و مزایایی که برای 
مصرف کنندگان ایجاد می کند، مضرات و زیان هایی نیز دارند. یکی از مسائلی که به عنوان دغدغه مربوط به 
مصرف ظروف یکبار مصرف در ارتباط با پخش غذاها و نوشیدنی های مطرح بوده و هست، مضرات ناشی از 
استفاده از ظروف یکبار مصرفی است که هنگام تماس با مواد داغ و گرم و واکنش های شیمیایی باعث انتشار 
مواد مضر به سالمتی مردم می شود. البته ظروف یکبار مصرفی هم وجود دارد که جنس آن ها از آلومینیوم 

و ترکیب گیاهی است، اما به دلیل قیمت باالتر مشتری کمتری نیز دارد. 
مرکز اطالع رسانی مدیریت  غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

مضرات استفاده از ظروف یکبار مصرف در ماه محرمراهکارهای کاربردی برای سحرخیز شدن

نزد  این روز  عاشورا روز دهم ماه محرم است. شهرت 
شیعیان به دلیل وقایع عاشورای سال ۶۱ هجری قمری 
است. در این روز امام حسین )ع( و یارانش در واقعه کربال 
در جنگ با لشکر یزید به شهادت رسیدند و مسلمانان 
در آن روز سوگواری می کنند. اولین مراسم سوگواری را 
 حضرت زینب )س( در مسجد کوفه برای  امام حسین )ع( 
برگزار کرد. قبل از آن در کنار اجساد شهدا در کربال برگزار 

شد.
عاشور، عاشورا و عاشوراء، بنا به قول مشهور علمای لغت، 

دهم محرم را گویند و آن روزی است که حسین بن علی)ع( 
شهید شد. روز عاشورا پس از اسالم به این نام خوانده شده 
و در جاهلیت چنین نامی وجود نداشته است.روز دهم 
محرم، روز شهادت ساالر شهیدان و فرزندان و اصحاب او 
در کربال است. عاشورا در تاریخ جاهلیت عرب، از روزهای 
رسمی و ملی بوده و در آن روزگار، در چنین روزی روزه 
می گرفتند. در اسالم، با تشریع روزه رمضان، آن روزه نسخ 
 شد. در فرهنگ شیعی، به خاطر واقعه عظیم شهادت امام 
حسین )ع( در این روز، عظیم ترین روز سوگواری و ماتم به 

حساب می آید که بزرگترین فاجعه و ستم در مورد خاندان 
پیامبر )ص( انجام گرفته و دشمنان اسالم و اهل بیت )ع( 
این روز را به شادی می پرداختند، اما پیروان خاندان رسالت، 
به سوگ و عزا می نشینند و بر کشتگان این روز می گریند. 
امامان شیعه، یاد این روز را که روز ایستادگی در برابر بی 
عدالتی بود زنده نگاه می داشتند، مجلس برپا می کردند، بر 
حسین بن علی )ع( و اصحاب شان می گریستند، آن حضرت 
 را زیارت می کردند و به زیارت او تشویق و امر می کردند 

و روز اندوه شان بود.

عاشورا یعنی ایستادگی در برابر بی عدالتی ها

آیه روز

ای گروه جنیان و انسیان اگر می  توانید از کرانه  های آسمانها و زمین به بیرون رخنه کنید پس رخنه 
کنید ]ولی[ جز با ]به دست آوردن[ تسلطی رخنه نمی  کنید. )سوره الرحمن/ آیه 33(

سخن روز

توندون رئیس سابق کنگره ملّی هندوستان: این فداکاری های عالی از قبیل شهادت امام حسین)ع(، سطح 
فکر آدمی را ارتقاء بخشیده و شایسته است خاطره آن همیشه باقی بماند و یادآوری شود. 
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تولید کننده انواع کیف مدارس  
کوله پشتی - مسافرتی و ...

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

4258 662  0936  - مظفـری

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

0915   866   8002 

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 

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

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

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

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

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       ۰۹۱۵۵۶۱۲۹۴۹ - ۳۲۳۳۱۰۵۰ 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

     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

تیرچـه و بلـوک توانـا
ساخت تیرچه و اجرای کامل سقف

دقت      سرعت      کیفیت
09153623481 - 09153635564 
بیرجند - نبش غفاری 23 - آزادگان 6
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خبر ویژه

اخبار کوتاه

۳۸ گروه تعزیه شناسایی شدند

مهر-معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: ۳۸ گروه تعزیه در خراسان جنوبی شناسایی شدند. زمزم اظهار کرد: در صورت تأمین اعتبار و موافقت مقامات ذی ربط 
چهارمین دوره سوگواره تعزیه در روزهای پایانی ماه صفر در خراسان جنوبی برگزار می شود تا عالقمندان از این هنر دیرین بیشتر بهره بگیرند. وی با اشاره به اینکه شهرستان سرایان 
پیشتاز در هنر تعزیه است، یادآور شد: البته در روستاهای اطراف شهرستان بیرجند چون سیوجان و همچنین در مناطق درخش آسیابان گروه های تعزیه فعال و توانمندی وجود دارد.

*سفر وزیر ورزش وجوانان به استان لغو شد.
بافت  گفت:  استان  امداد  کمیته  *مدیر کل 
فرش 666 میلیون تومان درآمد عاید بافندگان 

مددجوی کمیته امداد امام خمینی)ره( کرد.
*157 عنوان کتاب تخصصی با موضوع شهدا و 
دفاع مقدس در خراسان جنوبی چاپ و منتشر شد.
*بیمار 4۳ ساله بیرجندی با اهدای عضو  به 5 

بیمار نیازمند جان دوباره ای بخشید.
*۸۳ مدرسه به همت جهادگران برای شروع سال 
تحصیلی جدید بهسازی و زیباسازی می شود.
*14 خوابگاه دانشگاه بیرجند، برای آغاز سال 

تحصیلی جدید، بهسازی و آماده سازی شد.
*قاچاقچی تلویزیون در قاین به پرداخت 165 

میلیون ریال جریمه محکوم شد.
*رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فردوس گفت: 
همزمان با ایام عزای حسینی، بیش از 16۰ 
موقوفه از محل نیات واقفین در طرح شمیم 
حسینی از ابتدای محرم امسال در شهرستان 

فردوس در حال اجرا است.
*مدیر جهاد کشاورزی سربیشه از تولید بیش 
از 7۸۰۰ تن گندم طی سال جاری در سربیشه 
خبر داد و گفت: از این سطح درآمدی بالغ بر 

1۳2 میلیارد ریال نصیب کشاورزان شد.

خشونت علیه زنان در حاشیه
 شهرها پررنگ تر است

کاری- از معضالتی که بسیاری از شهر ها 
با آن روبرو هستند حاشینه نشینی است  در 
این مناطق آسیب های اجتماعی هم بیشتر 
مشاهده می شود. یکی از این آسیب  خشونت 
علیه زنان است. یک  جامعه شناس  در این 
باره عنوان کرد: امنیت اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی برای زنان در حاشیه شهرها وجود 
ندارد و همین موضوع سبب می شود تا این 
زنان در قالب  معمول شهرها جای نگرفته و 
همین موضوع عامل بروز یک فرهنگ جدید 
برای این زنان می شود. “حریرچی” با بیان اینکه 
زنان به عنوان نیمی از جمعیت حاشیه نشین از 
بسیاری از جهات دچار محرومیت های فرهنگی، 
اقتصادی و فرهنگی مضاعفی هستند گفت: از 
مسائل شایعی که در محله های عموما فقیر و 
حاشیه ای شهرها دیده می شود نزاع زنان با 
یکدیگر است.وی ادامه داد: براساس آمارها زنان 
در مواجهه با همجنس خود رفتارهای خشونت 
آمیز بیشتری دارند ضمن اینکه بر اساس آمارها 
77 درصد از زنان مناطق حاشیه نشین روابط 
بسیار ضعیفی با همسایگان خود دارند. مدیرکل 
بهزیستی خراسان جنوبی هم خشونت خانگی را 
از مهمترین آسیب های اجتماعی استان عنوان 
کرد که منشا  بیشترین تماس ها با اورژانس 
اجتماعی بوده است.عرب نژاد، بیان کرد:  نداشتن 
مهارت های ارتباطی کالمی و تاب آوری پایین 
فرد، بحرانی به نام خشونت خانگی را به وجود 
می آورد. مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی  
خانواده  زنان  علیه  خشونت  منع  کرد:  تاکید 
مهم ترین رکن ارتقا در جامعه و پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی است. وی عمده دالیل بروز 
خشونت نسبت به زنان را که معموال از سوی 
اعضای خانواده اعمال می شود، اعتیاد، خیانت، 
بیکاری و مسئولیت پذیر نبودن مردان عنوان 
کرد و این مساله در حاشیه شهرها که از فرهنگ 
های گوناگون تشکیل شده است بیشتر نمود پیدا 
می کند.)خوانندگان ارجمند می توانند نظرات 
 خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

avasardabir@درتلگرام ارسال فرمایند.(

افتتاح ۵ هزار واحد مسکونی 
محرومان استان تا دهه فجر

تسنیم-مدیر کل بنیاد مسکن با بیان اینکه 
 1۰ احداث  استان  پروژه های  مهم ترین  از 
هزار واحد مسکونی برای محرومان بوده که 
سهم بنیاد مسکن 5 هزار واحد است گفت: 
تالش می شود این تعداد واحد تا دهه فجر 
به بهره برداری برسد. آسمانی مقدم  اظهار 
کرد: اوایل امسال شاهد بارندگی و سیل در 
برخی شهرستان های خراسان جنوبی بودیم 
که برخی از واحدهای مسکونی تخریب شد 
و از همان روزهای ابتدایی بعد از سیل کار 
آوار برداری از منازل تخریب شده آغاز شد. 
وی از تشکیل 14۸ پرونده، 129 انعقاد قرار 
داد و 125 عملیات پی کنی تاکنون خبر داد. و 
افزود: تاکنون ۳ هزار و ۳ نفر به بانک معرفی 
و انعقاد قرار داد برای آنها انجام شده است.وی 
بیان کرد: همچنین برای 2 هزار و 219 واحد 
عملیات پی کنی، هزار و 4۳2 واحد فنداسیون و 
6۰2 واحد دیوار چینی انجام شده است و برنامه 

ریزی افتتاح این واحدا برای دهه فجر است.

دورخیز فدراسیون تنیس برای 
کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو

میز  روی  تنیس  فدراسیون  فارس-رئیس 
کشور مهم ترین اولویت خود را کسب سهمیه 
بازی های المپیک برای هفتمین بار دانست 
برتر  استعدادهای  اردوی  نخستین  گفت:  و 
برگزار  بیرجند  در  ایران  پایه  سنی  رده های 
تنیس  هیأت  کرد:  اظهار  می شود.  قارداشی 
روی میز خراسان جنوبی طی سال های اخیر در 
حوزه های آموزشی رده های مختلف سنی، توجه 
به ظرفیت و توانمندی شهرستان ها و انسجام 
خانواده این رشته ورزشی موفقیت های شایسته 

تقدیر داشته است.

۵۰ کیلومتر به طول باندهای دوم 
استان اضافه می شود

مهر- مدیرکل راه و شهرسازی از بهره برداری 
5۰ کیلومتر باند دوم راه های استان تا پایان 
سال جاری خبر داد. جعفری اظهار کرد: یکی 
از سیاست های وزارت راه و شهرسازی افزایش 
طول باندهای دوم است. وی  با اشاره به اینکه 
طی سال 9۳ تا 9۸ بالغ بر ۳42 کیلومتر باند 
در  کرد:  عنوان  رسانید  برداری  بهره  به  دوم 
زمان حاضر نیز برای ساخت باند دوم بالغ بر 
برنامه تعریف شده  هزار و 6۰۰ کیلومتر در 
است. جعفری با بیان اینکه 59 کیلومتر باند دوم 
آسفالته شده داریم که یک الیه آسفالت انجام 
و باید الیه دوم آسفالت و ایمنی سازی شود، 
افزود: عالوه بر این هم اکنون 1۰4 کیلومتر 
دیگر نیز آماده آسفالت داریم. مدیرکل راه و 
شهرسازی  با بیان اینکه بالغ بر ۳۰۰ کیلومتر راه 
روستایی در دست اجرا داریم، افزود: باید 5۰۰ 
کیلومتر راه روستایی بسازیم که  تمام روستاهای 

باالی 2۰ خانوار از باند دوم برخوردار شوند.

حرکت هیئات مذهبی بیرجند
 آغاز شد 

فارس-رئیس هیئات مذهبی استان با بیان اینکه 
حرکت هیئات مذهبی در شهر بیرجند از دیشب 
آغاز شد، گفت: در روز عاشورا حرکت هیئات 
مذهبی از چهار مسیر منتهی به قتلگاه میدان 
شهدا، میدان امام، خیابان انقالب و بلوار مصلی 
پیش بینی شده است. عباسی مقدم از اقامه نماز 
ظهر عاشورا به امامت آیت ا... عبادی خبر داد و 
خطاب به هیئات مذهبی متذکر شد:  هیئات 
مذهبی باید به اقامه نماز اول وقت توجه جدی 
کنند، چراکه مهم ترین پیام امام حسین)ع( در 
واقعه عاشورا اقامه نماز اول وقت بود. وی با بیان 
اینکه داد مردم از طبل های بزرگ در هیئات بلند 
شده است، بیان کرد: متأسفانه هیئات در سال 
قبل به این موضوع توجهی نکردند اما امسال در 
هیئات اصال نباید طبل بزرگ وجود داشته باشد 
و فقط یک یا دو طبل کوچک برای هماهنگی 
هیئت استفاده شود. رئیس هیئات مذهبی استان 
با اشاره به صدور مجوز برای هیئات مذهبی در 
شهر، مطرح کرد: جهت حرکت هیئات در شهر 
مجوز صادر شده که برخی هیئات توجهی به 
این موضوع ندارند لذا امسال اگر مجوزی بر 
روی پرچم هیئت نصب نشده باشد از حرکت 
آن هیئت جلوگیری می شود.عباسی مقدم به 
راه اندازی سامانه جامع خدمات هیئت و مراکز 
فرهنگی اشاره و مطرح کرد مداحان و هیئات 
مذهبی می توانند برای عضویت در این سامانه 
با ارسال شماره یک به سامانه 1۰۰۰4615 به 

عضویت این سامانه درآیند.

دی
 آبا

مود
مح

س : 
عک

متهم به کالهبرداری از شهروندان در “ بیرجند” دستگیر شد
محمود آبادی-رئیس پلیس آگاهی استان از 
دستگیری کالهبردار سایبری که از متقاضیان 
دریافت گواهینامه پایه 1 کالهبرداری می 
غالمرضا  “سید  سرهنگ  داد.  خبر  کرد 
حسینی” افزود: مأموران پلیس آگاهی استان 
خراسان جنوبی اطالعاتی به دست آورند که 
فردی با اقدامات متقلبانه از متقاضیان دریافت 
گواهینامه پایه 1 کالهبرداری می کند که 
پلیس  رئیس  شد.  پیگیری  ِویژه  موضوع 
آگاهی خراسان جنوبی  ادامه داد: مأموران 
با اقدامات فنی و پلیسی متهم را شناسایی 
کردند و با دعوت از مالبختگان پرونده ای 

در این باره تشکیل دادند.سرهنگ حسینی 
افزود: مأموران با دستور مقام قضائی متهم را 
دستگیر کردند  که  وی وی در پلیس آگاهی 
اظهار کرد: قبول دارم مبالغ قید شده را به 
عنوان صدور گواهینامه به شماره حسابي که 
دوستم به من داده بود واریز کردم و قبول 
دارم اشتباه کردم و حاضرم پول شاکیان را به 
آنان پرداخت کنم. وی با توصیه به شهروندان 
در خصوص توجه کردن به هشدارهای پلیس 
و  اطمینان  نکردن به افراد ناشناس؛ تصریح 
کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده به 

مقام قضائی معرفی شد. 

سارقان سابقه دار با 80 فقره سرقت 
از  همچنین  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
دستگیری 2 سارق سابقه دار به اتهام ۸۰ 
فقره سرقت در شهرستان بیرجند خبر داد.
افزود:  حسینی”  غالمرضا  سرهنگ”سید 
با توجه به چند فقره سرقت منزل و اماکن 
نارضایتی  و  بیرجند  شهر  در  خصوصی 
توسط  ویژه  طور  به  موضوع   شهروندان، 
اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی پیگیری 
و شناسایی و دستگیری سارقان در دستور 
کار مأموران قرار گرفت.رئیس پلیس آگاهی 
با  مأموران  کرد:  اضافه  جنوبی  خراسان 

اقدامات فنی و پلیسی به 2 نفر از سارقان 
سابقه دار منازل دربیرجند مشکوک شدند و 
آنان تحت نظر قرار دادند.سرهنگ حسینی 
تحقیقات  تکمیل  از  پس  مأموران  افزود: 
پلیسی با هماهنگی مقام قضائی 2 سارق 
سابقه دار را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل 
کردند که متهمان دستگیر شده به سرقت 
بیش از ۸۰ منزل و اماکن خصوصی اعتراف 
کردند.وی با اشاره به این که دسترسی افراد 
نامطمئن به کلیدهای ساختمان و  نصب 
نشدن دزدگیر مناسب در ساختمان از عواملی 
اماکن  به  را  سارقان  دسترسی  که  است 

تسهیل می کند؛ به شهروندان توصیه کرد: 
اموال با ارزش خود را در منزل و مکانهایغیر 
امن نگهداری نکنند و حتی االمکان سعی 
کنند با توجه به تعطیالت تاسوعا و عاشورای 
حسینی از خالی گذاشتن منازل بدون رعایت 

اصول ایمنی خودداری کنند.

می
مقا

س : 
عک

ارتش نگهبان “جان، مال، ناموس و امنیت” مردم است
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اینکه 
ارتش جمهوری اسالمی ارتشی مکتبی است، 
گفت: ارتش جمهوری اسالمی ایران نگهبان 
“جان، مال، ناموس و امنیت” مردم است.به 
گزارش تسنیم، حجت االسالم عبادی صبح 
روز گذشته در دیدار با فرمانده مرکز آموزش 
ارتش  اینکه  به  اشاره  با  )ع(  رضا  امام   ۰4
جمهوری اسالمی، کلمه طیبه است، اظهار 
کرد: تفاوت ارتش جمهوری اسالمی ایران 
با بقیه ارتش ها بسیار حائز اهمیت است زیرا 

تفاوت های ماهوی دارد. وی با اشاره به اینکه 
ارتش جمهوری اسالمی ارتشی مکتبی است 
و با یک واسطه به فرمانده اصلی که حضرت 

افزود:  می شود،  متصل  است  صاحب الزمان 
ارتش هایی که در جهان وجود دارند مزدور 
منافع  نگهبان  و  خودپرست خاص  عده ای 

شخصی، شکم و شهوت آن ها هستند، آن ها 
لوله سالحشان به سینه خود مردمانشان آن 

هم برای سرکوب نشانه می رود.
اما  اینکه کار عبادت است  بیان  با  عبادی 
شرط اول امنیت است، تصریح کرد: ارتش 
جمهوری اسالمی خدمت امنیت را فراهم 
می کند.وی یادآور شد: سیلی که امسال در 
شمال و غرب کشور به وقوع پیوست با توجه 
به اینکه از دولت و مردم کاری ساخته نبود، 
اما پیش از آنی که شورایی برای راهکارها 

تشکیل شود، نیروهای ارتش و سپاه آنجا 
حضور داشتند و فرمانده کل قوا نیز کامال به 
این مسئله توجه داشتند که بالفاصله انجام 
این مهم را به این نیروهای خدمتگزار، وفادار 
و مجرب واگذار کردند.عبادی تصریح کرد: 
بنده افتخار دارم که خداوند سالیان طوالنی 
به من توفیق داد و گرد پوتین های شما را 
گرفته ام؛ بهترین روزها، ماه ها و سال های 
عمرم سال هایی بوده که در خدمت ارتش 

بوده ام و به آن افتخار می کنم.

نیم
 تس

س :
عک

سوگواره “ احلی من العسل” در خراسان جنوبی برگزار شد
از  پرورش  و  آموزش  -مدیرکل  خبر  گروه 
در  العسل”  من  احلی   “ سوگواره  برگزاری 
دانش  با حضور  ماه محرم  از  روز  هفتمین 
آموزان عزادار در استان خبر داد. واقعی صبح 
دیروز در حاشیه برگزاری سوگواره احلی من 
العسل که در مزار شهدای باقریه بیرجند با 
حضور جمع کثیری از دانش آموزان برگزار 
شد، اظهار کرد: در این سوگواره بیش از 7  
هزار نفر از دانش آموزان دوره متوسطه اول 
و دوم استان شرکت کردند. مدیرکل آموزش 
و پرورش حفظ عزت نفس، مکارم اخالق، 
مهم  را  تواضع  و  شجاعت  مداری،  والیت 

ترین پیام حضور نوجوانان دانش آموز استان در 
سوگواره احلی من العسل دانست و  بیان کرد: 

تکریم شهدای دانش آموز و آشنایی دانش 
آموزان نوجوان استان با نهضت سرخ عاشورا 

به ویژه شخصیت قاسم بن الحسن)ع( از دیگر 
اهداف برگزاری این سوگواره است.

حجت االسالم شهاب امانتچی روز شنبه در 
همایش احلی من العسل در محل امامزادگان 
فهمیده ها،  شهید  افزود:  بیرجند  باقریه 
دانش آموزان، جوانان و نوجوانان با تاسی از 
حضرت قاسم )ع( در دوران دفاع مقدس وارد 
میدان شدند و در راه اسالم و قرآن به شهادت 
رسیدند. وی امام حسین )ع( را سفینه النجاه 
دانست و افزود: نهضت عاشورا درس ایثار، 
فداکاری و شهادت طلبی در راه اسالم و قرآن 

را آموزش می دهد.

معاون پرورشی فرهنگی اداره کل آموزش و 
پرورش هم در حاشیه این آیین گفت: هدف 
از برگزاری این برنامه عالوه بر بزرگداشت 
مقام واالی نوجوان دشت کربال آشنا کردن 
گوناگون  زوایای   با  نوجوان  آموزان  دانش 
واقعه کربال و شخصیت واالی حضرت قاسم 
تمام  در  همایش  این  افزود:  است.جعفری 
شهرستان ها برگزار می شود و در شهرستان 
و 2۰۰  هزار  از  بیش  با حضور  نیز  بیرجند 
دانش آموز برگزار شد. وی ادامه داد: انتقال 
فرهنگ عاشورا به دانش آموزان، موجب حفظ 
اعتقادات و باورهای اسالمی به آنها می شود.

دی
 آبا

دی
 مه

س :
عک

ثبت نام 1450 نفر برای پیاده روی بزرگ اربعین حسینی

کمیته  جلسه  دیروز  ظهر  آبادی-  مهدی 
ثبت نام و اعزام ستاد اربعین حسینی )ع( در   
مدیریت حج و زیارت خراسان جنوبی برگزار 
شد.مدیر حج وزیارت در این جلسه با بیان 
اینکه 1۸1 هزار نفر در سامانه سماح ثبت نام 
کردند، گفت: 145۰ نفر از خراسان جنوبی 
تاکنون در این سامانه برای پیاده روی بزرگ 
اربعین حسینی ثبت نام کردند. نوفرستی با 
تاکید بر اینکه  نام نویسی از متقاضیان باید 
در سامانه سماع انجام گیرد، افزود: در این 

سامانه نحوه عزیمت متقاضیان به مرزهای 
خروجی و تاریخ رفت در ان مشخص می 
ثبت   سامانه  این  در  داد:  ادامه  وی  شود. 
اطالعات سفر زائران  به منظور برنامه ریزی 
برای دیگر کمیته های اجرایی وسهولت ثبت 
نام متقاضیان انجام گرفته است.  مدیر حج و 
زیارت اظهار کرد: ۳5 دفتر و شرکت زیارتی 
از اول شهریور برای ثبت نام متقاضیان فعال 
مانند  دست  دور  شهرهای  در  و  اند  شده 
دیهوک، درح، سه قلعه و... دفاتر موقتی برای 

ثبت نام حضوری متقاضیان ایجاد شده است. 

زائران ثبت نام را به روزهای
 آخر نکشانند

نوفرستی با بیان اینکه افراد متقاضی کار ثبت 
نام  را به روزهای آخر نکشانند، تصریح کرد: 
متقاضیان باید  گذرنامه و تعهدات بیمه ای  را 
در طول سفر همراه خود داشته باشند در غیر  
آن از خروج  انها از مرزها جلوگیری می شود. 
وی افزود:  در کنار دستگاه های اجرایی، برای 
راهنمایی  زائران رادیوهای ویژه و نرم افزار 
موبایلی در دستور کار کمیته ثبت نام اعزام قرار 
گرفته است. نوفرستی افزود:. سرگروه ها باید 
ارتباط موثری با کمیته حمل و نقل داشته باشند 
تا نقل و انتقال زائران به نحوه مناسبی انجام 
شود.وی با اشاره برنامه های آموزشی برای 
سرگروه ها، عنوان کرد:  توصیه هایی برای 
اطالع رسانی در اختیار رسانه ها قرار گرفته تا 
آسیب های اجتماعی که در سال گذشته شاهد 
بودیم، به حداقل برسد. نوفرستی بیان کرد: در 
بیرجند 649 نفر، قائن 179 نفر،طبس 1۳۸نفر، 

بشرویه 1۰۰ نفر، سربیشه 54، قهستان 46، 
فردوس ۳5، خوسف ۳۳نفر و نهبندان 15 نفر  
تاکنون برای پیاده روی بزرگ اربعین حسینی 

ثبت نام کرده اند

زائران قبل از خروج آموزش ببینند
مسئول  اوحدی   مجتبی  االسالم  حجت 
رهبری  معظم  مقام  بعثه  نمایندگی  دفتر 
با  جلسه  این  در  نیز  جنوبی  خراسان  در 
در  بیشتری  مشکالت  امسال  اینکه  بیان 
زمینه ثبت نام وجود خواهد داشت، گفت:  
جمعیت زیادی در سامانه سماح برای پیاده 
نام می کنند که  اربعین ثبت  روی بزرگ 
انسجام آن ها سخت است و باید سرگروه ها 
آموزش های الزم را ببینند. وی با بیان اینکه 
پیاده روی اربعین اولین جمعیت مهم جهان 
است، افزود: زائران قبل از خروج از کشور 
باید آموزش هایی برای آشنایی  با این پیاده 
روی بزرگ ببنند.  دبیری مدیرکل امنیتی 
انتظامی استانداری نیز  با تاکید بر تامین 
امنیت زائران حسینی ، گفت:  آسیب های 

اجتماعی  زائران کشور را تهدید می کند که 
نباید از آنها غافل شد و موضاعات امنیتی 
که چالش برانگیز هستند، توسط نهادهای 
مسئول بررسی و برای رفع انها اقدام شود. 
سرگرد جاللی نماینده نیروی انتظامی نیز در 
این جلسه به پیامک های تبلیغاتی اشاره و 
عنوان کرد: باید در این باره اطالع رسانی 
دقیقی انجام گیرد تا از آسیب های احتمالی 
جلوگیری شود. مهدی بخشی نماینده سپاه 
پاسداران از آمادگی برای ثبت نام و پذیرایی 
زائران خبر داد. انجام ثبت نام از متقاضیان 
توسط پایگاه های بسیج خواهران و برادران، 
زائران  آشناسازی  ها،  سازماندهی سرگروه 
از وظایفشان، انسجام بخشی به متقاضیان 
های  کاروان  تشکیل  و  حسینی  اربعین 
زیارتی،استقبال از سفرهای گروهی، تالش 
برای جایگزین کردن مرزهای خسروی و 
به جای مرز شلمچه و فضاسازی  مهران 
مناسب برای استقبال از زائران حسینی از 
دیگر تاکیدات جلسه کمیته ثبت نام و اعزام 

ستاد اربعین حسینی بود.

بسم رب الحسین)ع(
          طفل شش ماهه تبسم نكند،پس چه كند              آنكه بر مرگ زند خنده، على اصغر توست

 اولين جمعه ماه محرم به رسم سال های گذشته، ده ها هزار مادر و شيرخواره هايشان عاشقانه گرد هم آمدند تا با قيام اباعبدا... )ع( تجديد بيعت و فرزندشان را نذر قائم آل محمد)عج( كنند.
همایش شیرخوارگان حسیني امسال نیز به همت هیئت بیت االصغر)ع(برگزار گردید

استقبال مادران و شيرخواره هايشان به حدي بودكه تمامي فضاي سالن شهيدين قاسمى مملو از جمعيت بود. جمعيتي كه هر بار با ذكر نام اباعبدا... )ع( و كودک 
شش ماهه اش يكپارچه اشک و آه مي شد. جمعه همه بودند، از هر قشر و طبقه اي از اجتماع، همه آنها كه عاشق اهل بيت اند.

هزاران مادر به همراه فرزندان شيرخوارشان آمده بودند تا تجديد بيعت نمايند با موالي غايب خود و فرزندشان را نذر ياري قيام او نمايند و او را براي ظهورش دعوت نمايند. قلم را ياراي وصف 
نيست  كرباليي كه دشمنان دين نه تنها فرزند پيامبر را ياري نكردند، بلكه از دادن قطره آبي به كودک شش ماهه اش نيز دريغ كردند و به ياد شش ماهه امام حسين عليه السالم كودكان خود 

را بردست گرفتند و با امام عصر )عج( خود بيعت كردند.
هيئت بيت االصغر )ع( بيرجند مراتب سپاس خود را از اصحاب رسانه و خيرين و نيكوكاران نيک انديش كه با كمک های مادی و معنوی خويش ما 
را ياری نموده اند، اعالم و همچنين از همه مادران و خواهران محترمه كه با حضور پرشورشان باعث دلگرمى خادمان آن حضرت را فراهم نمودند 
كمال تشكر و قدردانى را نموده و بر خود امری واجب دانستند كه به اطالع كليه شهروندان گرامى برساند اين مراسم تحت پوشش و حمايت هيچ 
ارگان و نهاد و مجمعى نمى باشد و تمام هزينه اجرا و برگزاری آن از سمت خيرين و همشهريان گرامى تامين مى شود لذا از  بعضى كاستى ها و 

نواقص كه به دليل ازدحام جمعيت به وجود آمده جداً و صميمانه پوزش خواسته و اميد است ان شاء ا... در سال های آينده بتوانيم جبران نماييم.
      هیئت بیت االصغر )ع( بیرجند
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امام حسین علیه السالم فرمودند : 
صوا  نیا، َو الّدیُن لَعٌق َعلی ألِسنَتِِهم یَحوطونَُه ما َدرَّت َمعایُِشُهم، فَإِذا مُحِّ إنَّ النّاَس َعبیُد الدُّ

یّانوَن  بِالباَلِء قَلَّ الدَّ
مردم، بنده دنیایند و به ظاهر، دم از دین می  زنند و تا زمانی که زندگی شان تأمین شود

 از آن دفاع می کنند؛ امّا چون در بوته آزمایش قرار گیرند، دینداران اندك  اند. 
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برنامه مراسم عزاداری هیئت 
جان نثاران اباعبدا... الحسین )ع( 

بیرجند : 

دهه اول محرم : شنبه  98/۶/9 
الی سه شنبه 98/۶/۱9

از ساعت  ۲۰:۴۵
سخنران: حجت االسالم

 علیزاده از مشهد
خیابان منتظری، منتظری ۳ 
 جنب مسجد خضر علی )ع(

شعبه 1: نبش معلم 50         شعبه 2: ورودی بلوار معلم
شماره تماس مرکزی: 05631101

شب ششم لغایت شب دهم برنامه عزاداریهیئت حسینی:
سخنـران : دکتـر رضـایی  شروع مراسم شب هشتم، نهم و دهم ساعت 20 

محمودآبادی- شهروندان با رعایت محدودیت های ترافیکی در نظم و رعایت 
حقوق دیگران کوشا باشند.

 معاون عملیات فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران با تاکید 
بر اینکه با هرگونه اعمال هنجارشکنانه در تاسوعا و عاشورا برخورد می کنیم، 
گفت: گروه های امر به معروف و نهی از منکر پلیس در روز عاشورا و تاسوعا  

فعال و با هرگونه اعمال هنجار شکنانه برخورد خواهند کرد.
سرهنگ حسن شجاعی نسب افزود: در ایام عزاداری سید و ساالر شهیدان 
 پلیس در همه شهرستان های خراسان جنوبی تمهیدات ویژه ای را اندیشیده است.
وی با اشاره به اینکه حفظ حقوق دیگران و حق الناس یکی از ارکان نهضت 
حسینی )ع( است ادامه داد: یکی از تمهیدات الزم در ایام محرم و ایام عزاداری 
ابا عبدا... الحسین)ع( حفظ نظم و انضباط شهری و دسته جات و هیئت های 
عزاداری در استان است. وی اضافه کرد: در این راستا 2 هزار و 210 مامور در 
بیش از 700 تیم گشتی در ایام عزاداری و در طرح های ترافیکی تاسوعا و 

عاشورا برای نظم بخشی به مراسم عزاداری پیش بینی شده است.
سرهنگ شجاعی نسب با بیان اینکه در روز عاشورا پایگاه ها و ایستگاه های 
ثابت و سیار را در خیابان های مطهری، شهدا و سایر خیابان ها پیش بینی کرده 
ایم، تصریح کرد: همچنین در این ایام امنیت منازل و خودروها نیز به منزله 
تمرکز عزاداران از برنامه های اولویت دار پلیس است. وی خاطرنشان کرد: 
همچنین همیاران پلیس در ایام محرم با نظارت پلیس و ظرفیت هیئت های 
عزاداری پیش بینی شده است که با کاور معین مشخص هستند و پلیس به 
 صورت محسوس و نامحسوس در هیئت ها و حواشی آن حضور خواهد داشت.
معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی گفت: عزاداران 
حسینی باید مراقب باشند تا اعمال دور از شأن و منزلت اسالمی و هرگونه 

خرافه پرستی را که موجب سوء استفاده معاندین خواهد شد را استفاده نکنند.
وی افزود: همچنین باید حواس مان باشد که معاندین به نظام و ملت ایران 
این همه شور حسینی را تحمل نخواهند کرد و ممکن است اقداماتی را انجام 
دهند، بنابراین الزم است عزاداران هرگونه تحرکات مشکوک را با همکاران 

ما در میان بگذارند.

محدودیت های ترافیکی را رعایت کنید
رئیس پلیس راهور استان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه امسال هم مانند 
سال های گذشته برای برقراری نظم و همچنین سالمت عزاداران محدودیت 
های ترافیکی را مشخص کردیم، گفت: توصیه می کنیم هیئت های عزاداری 
با پلیس همکاری کنند. سرهنگ علیرضا عباسی افزود: بر اساس ماده 1۹1 و 
1۹۳ قانون راهنمایی و رانندگی  تردد وسایل نقلیه از میان دسته جات عزاداری 
ممنوع است. وی نسبت به سوار شدن افراد بر روی رکاب خودرو نیز هشدار 
داد و گفت: مسئوالن هیئت های عزاداری دقت کنند برای جا به جا کردن 

عزاداران، طبل و علم و ... از وانت و کامیونت استفاده نکنند.
وی پوشش های مشکی عزاداران را مد نظر قرار داد و با توجه به روشنایی 
کم معابر شهری به رانندگان و عابران هشدار داد در عبور از معابر بیشتر دقت 
کنند چرا که دید رانندگان کاهش می یابد. رئیس پلیس راهور استان افزود: در 
بیرجند با چالش پارکینگ مواجه هستیم بنابراین از عزاداران می خواهیم که 

از پارک خودروی خود در اطراف مساجد،حسینیه ها و تکایا خودداری کنند.
 سرهنگ عباسی تاکید کرد: دقت داشته باشید پارک خودرو در کوچه های اطراف و 
منتهی به این مکان ها اگر جلوی منازل همشهریان باشد و یا به نحوی 
از عبور خودروهای امدادی و خدماتی جلوگیری کند مجبور به حمل آن با 

جرثقیل خواهیم بود.
اعمال محدودیت از شب نهم

عباسی به محدودیت های ترافیکی در شهرستان بیرجند در مراسم شب تاسوعا 
اشاره کرد و تصریح کرد: تمامی مسیر های منتهی به مسجد امام حسین)ع( 
از خیابان نواب صفوی )بیست متری دوم شرقی(-خیابان شهید تیمورپور-

خیابان مدرس حدفاصل میدان ابوذر تا میدان سوم مدرس- پاسداران 1و۳ 
- میدان قدس، تمام مسیرهای منتهی به)مسجد عاشورا(شامل: سه راهی 
مصلی - سه راهی اسدی - خیابان شهید مطهری- میدان شهدا و خیابان 
منتظری  و خیابان انقالب- خیابان عارفی و میدان امام حسین)ع( تا پایان 
مراسم محدودیت ترافیکی خواهند داشت. وی درباره محدودیت های ترافیکی 
در روز دوشنبه نهم محرم در مراسم تاسوعای حسینی گفت: از ساعت 7 صبح 
خیابان منتظری حدفاصل سه راهی اسدی تا میدان شهدا - خیابان شهید 
کوشه ای- خیابان حکیم نزاری و میدان شهدا محدودیت تردد خواهند داشت. 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی محدودیت های مراسم 
بعدازظهر تاسوعا را نیز این طور تشریح کرد: از ساعت 14 تا پایان مراسم 
 در مصلی، مسیر شرق به غرب خیابان جمهوری حدفاصل میدان امام )ره( 
تا میدان امام حسین )ع( و بالعکس و از جنوب به شمال نیز حدفاصل میدان 
شهدا- خیابان شهید منتظری- سه راهی اسدی تا سه راهی مصلی و بالعکس  

و از میدان طالقانی به سمت سه راهی اسدی و خیابان فرزان از میدان موسی بن 
جعفر)ع( تا سه راهی مصلی محدودیت ترافیکی تردد و توقف خواهند داشت.
عباسی ادامه داد: عالوه بر این در شب عاشورا تمامی مسیرهای منتهی به دارالشفاء 
 حضرت فاطمه زهرا )س( شامل میدان امام خمینی )ره(-خیابان جمهوری- 
سه راهی اسدی- خیابان انقالب - میدان طالقانی - خیابان مطهری- میدان 
شهدا و کوچه های منتهی به دارالشفاء و کوچه انقالب 6 )مطهری ۹ کوچه 
مسجدآیت ا... آیتی( توقف در ضلع غربی و شرقی خیابان منتظری ممنوع 
است.وی افزود: همچنین کوچه های منتهی به مسجد امام حسین )ع(- 
خیابان شهید تیمورپور- پاسداران 1و۳ - تقاطع پارک وحدت ازساعت 18 الی 
پایان مراسم ممنوعیت تردد و توقف خواهند داشت. رئیس پلیس راهنمایی و 
رانندگی خراسان جنوبی با اشاره به مراسم روز عاشورا اعالم کرد: ازساعت 6  
 صبح تا پایان مراسم خیابان ارتش، خیابان مدرس حد فاصل بیست متری دوم -
 فلکه اول مدرس تا میدان ابوذر - خیابان شهدا- میدان شهدا-خیابان 
منتظری- خیابان طالقانی - کوچه طالقانی ۹ )کوچه بیمارستان(، چهارراه 
انقالب - خیابان انقالب -میدان امام حسین)ع(، خیابان حکیم نزاری - 
میدان امام )ره(  خیابان جمهوری تا میدان امام حسین)ع( و سراسر خیابان 
جمهوری اسالمی از میدان امام )ره( تا بهشت متقین توقف وسایل نقلیه اکیدا 
ممنوع است. عباسی اضافه کرد: برای تردد و پارک خودروها ازسراسر بلوار 
پیامبراعظم)ص( می توان استفاده کرد به شرط اینکه پارک دوبل نشود. وی 
ادامه داد: با عنایت به مسدود بودن مسیر خیابان موسی بن جعفر)ع( حدفاصل 
میدان کاظمیه تا بلوار خواهشمند است هیئت های مستقر در شمال شهر از 
مسیر خیابان کاظمیه تردد کنند. وی به مراسم شام غریبان اشاره کرد و تصریح 
کرد: در این راستا از ساعت 16:۳0 تا پایان مراسم تمام مسیرهای منتهی به 
مسجد امام حسین)ع( -خیابان شهید تیمورپور و تقاطع  پارک وحدت از تردد 
و پارک خودروها جلوگیری، در غیر این صورت خودرو با جرثقیل به پارکینگ 
هدایت خواهد شد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی تاکید 
کرد: از تمام همشهریان عزیز استدعا داریم که از ورود خودروها در مسیرهایی 
که محدودیت ترافیکی اعالم شد جداً خودداری کنند.  وی افزود: همچنین 
در زمان اجرای مراسم و حرکت هیئت های عزاداری توقف وسایل نقلیه در 
محدوده 100 متری تکایا، مساجد و هیئات ممنوع است. رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی خراسان جنوبی گفت: رعایت رانندگی با خودرو و موتورسیکلت از 
تاکیدات اصلی پلیس راهور بوده و از پوشاندن کامل شیشه های خودرو با 
 پارچه یا رنگ خودداری شود که باعث عدم دید راننده و حوادث می شود.
وی همچنین توصیه کرد: الزم است عزاداران از نوشتن هر گونه شعار که بر خالف 
 شعائر اسالمی است و ایجاد نقوش نا متعارف بر روی خودروها خودداری کنند.

پلیس محدودیت های ترافیکی را اعالم کرد
عکس :  محمودآبادیعزاداری با رعایت نظم و قانون

نماینده مجلس: سیستم بانکی
 کشور ربوی است

کمیسیون  رئیس  نایب  پور  شریف  عین ا... 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی 
در اسالم گرفتن سوِد سود و جریمه حرام 
است. قانون عملیات بانکداری اسالمی نیاز 

به اصالح دارد.

دالر در میانه کانال 11 هزار تومان

تسنیم- قیمت دالر در صرافی های بانکی 
دیروز 11 هزار و 400 تومان، قیمت یورو 12 
هزار و 6۵0 تومان، قیمت درهم امارات در 
بازار آزاد ۳ هزار و 166 تومان و قیمت پوند 

14 هزار و 1۵1 تومان تعیین شد.

دریافت کپی مدارک شناسایی 
توسط بانک ها متوقف شد

مهر- معاون وزارت اقتصاد از لغو الزام بانک ها 
برای دریافت کپی مدارک هویتی از مشتریان 
خبر داد و گفت: بانک ها به سامانه سازمان 
ثبت احوال متصل هستند و می توانند اصالت 

مدارک هویتی مشتریان را بررسی کنند.

پیشنهاد یک فعال بازار 
به فروشندگان خودرو

سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
در گفتگو با خبرآنالین به فروشندگان خودرو 
توصیه کرد: در این شرایط نگه داشتن خودرو 
به قصد سود باالتر تنها سبب افزایش حجم 
زیان می شود و فروش خودرو امروز بهتر 
از روزهای پیش روست چرا که سیگنال ها 

نشان از تداوم تعدیل در بازار خودرو دارد.

امکان تقسیط پرداخت
 حق بیمه سالمت

فارس- مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با 
بیان اینکه امکان قسطی کردن پرداخت حق 
بیمه در بیمه اجباری سالمت که در چهارچوب 
صادر  سالمت  بیمه  سازمان  دستورالعملی 
می کند وجود دارد، گفت: این تسهیالت در 
صورتی فراهم می شود که افراد ظرف مدت 

6 ماه برای پوشش بیمه ای خود اقدام کنند.

تالش مان این است یک دولت بدون 
تحریم، تحویل نسل 1۴00 دهیم

یادداشتی  در  دولت  سخنگوی  ربیعی  علی 
تاکید کرد: همه تالش دولت تدبیر و امید در 
فرصت باقی مانده آن است که یک دولت بدون 
تحریم، تحویل نسل 1400 دهد و چهل سال 

دوم انقالب ما چهل سال بدون تحریم شود.

امروز فضای کشور
 فضای مقاومت است، نه مذاکره 

قضائیه  قوه  رئیس  رئیسی  االسالم  حجت 
مقاومت  امروز فضای کشور فضای  گفت: 
دشمن  برابر  در  باید  مذاکره.  نه  است، 
ایستادگی کرد، بر اساس تدبیرهای رهبری 
کمک های  با  و  شده  ایجاد  فضایی  چنین 

ایشان تالش شده مقاومت باقی بماند. 

احمد توکلی: اروپایی ها بدتر از 
صدام با ما برخورد می کنند

احمد توکلی گفت: اروپایی ها از صدام هم با ما 
بدتر برخورد می کنند. صدام نفت را به آنها می 
داد و در عوضش دارو و غذا می گرفت اما حاال 
اروپا به ما می گوید »در عوض پول نفت، غذا و 
دارو می دهد آن هم با مبلغی که خودش تعیین 
می کند« با این روش ما بدهکار اروپا می شویم.

صدا و سیما می گوید روحانی
 و ظریف خیانت کارند

علی مطهری در یادداشتی با عنوان »داستان 
اتم یا گاندوی دوم« نوشت: در این برنامه 
پخش شده از صدا و سیما، به نحوی روایت 
شده که در داخل کشور عواملی مانند آقایان 
روحانی، ظریف و علی الریجانی با آمریکا 

هماهنگ بوده و احیاناً خیانت کرده اند.

خاتمی دیگر نقش رهبری
 اصالحات را ندارد

کرباسچی گفت: احترام ما به آقای خاتمی 
سر جای خودش، اما چنانکه خود ایشان و 
رئیس  به  نزدیک  سیاسی  شخصیت های 
دولت اصالحات بارها تاکید کردند که خاتمی 

نقش رهبری جریان اصالحات را ندارد.

به »ظریف« تذکر شدیدی 
درباره روحانی دادیم

مجتبی ذوالنور اظهار کرد: در جلسه کمیسیون 
امنیت ملی با آقای ظریف تذکر شدیدی در 
مورد اظهارات آقای روحانی دادیم و اعتراضات 
جدی نسبت به مواضع رئیس جمهور مطرح 
چنین  رئیس جمهور  دلیلی  چه  به  که  شد 

موضع گیری هایی داشته است.


