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عکس : اینترنت

فروش فوق العاده کاالهای پاییزی 
رئیس سازمان صمت :  نمایشگاه فروش پاییزه برگزار نمی شود

آرامستان جدیدی در کار نیست 
حسینی - مدتی است عملیات  عمرانی در بخشی از محوطه بهشت متقین بیرجند از جمله مسطح سازی تپه های پشت ساختمان غسالخانه  برای 
شهروندان سوالهایی ایجاد کرده است از جمله این که آیا قرار است آرامستان جدید شهر در این منطقه قرار بگیرد یا خیر؟!  محمدزاده مدیرعامل سازمان بهشت 
متقین شهرداری در همین باره به خبر نگار آوا گفت : قطعه در حال آماده سازی ادامه “بلوک یک” بوده و آرامستان جدید شهر نیست... مشروح در صفحه ۵

با  اختصاص تخفیف ۵ تا ۲۰ درصدی کاالها ، فروش فوق العاده برای تامین نیازهای مردم اجرا می شود

پیام رئیس دانشگاه بیرجند به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
با فرا رسیدن بهار علم و سال تحصیلی جدید، شروع دوباره و پرانرژی فعالیت های آموزشی و پژوهشی، در مسیر پیشرفت علمی و توسعه پایدار و رشد و تعالی در جامعه اسالمی آغاز می شود. 
این ایام سرآغاز دوره ای است که دانش پژوهان و جویندگان  علم راه را بر خود هموار نموده و با بهره گیری از دانش اساتید و دانشمندان، خویش را برای ایفای نقشی اثرگذار در آینده جامعه مهیا 
می سازند.دانشگاه به عنوان نهادی اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی و همچنین کانون تفکر و جوشش فکری در جامعه محسوب شده و در این راستا بر یکایک اعضای 
جامعه دانشگاهی فرض است که با ایجاد فضایی همراه با نشاط، در مسیر پویایی علمی و فرهنگی هم راستا با رهنمودهای مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در محیط دانشگاه تالش 
نمایند.آغاز سال تحصیلی را به جامعه دانشگاهی، به خانواده بزرگ و پرمهر علم و فرهنگ دانشگاه بیرجند و به ویژه دانشجویان نو  ورود که برای نخستین بار به محیط مقدس دانشگاه 
 گام نهاده اند صمیمانه تبریک گفته و برای همگان از درگاه خداوند متعال موفقیت، بهروزی و سعادت را آرزومندم.امید است به فضل الهی، در طول سال تحصیلی جدید در جهت تهذیب، 

خود سازی و علم اندوزی، تالش مضاعف نموده و در آینده با علم و معرفت بیشتر در جهت پیشرفت کشور عزیزمان ایران اسالمی مثمر ثمر باشیم. همچنین امید است دانشجویان گرامی نو  ورود در سال تحصیلی 
پیش رو با تالش، کوشش و انگیزه  واالی دانش طلبی، در جهت ارتقای سطح علمی و تعمق باورهای دینی و توانایی های فرهنگی گام های موثری بر دارند. احمد خامسان - رئیس دانشگاه بیرجند

جناب آقای مهندس مرتضی عابدینی 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

  سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبی
 که نشان از تعهد، تجربه و شایستگی شما می باشد

 صمیمانه تبریک عرض نموده، سالمتی و توفیق روز افزون تان 
را از درگاه احدیت خواستاریم.

مبنا صنعت- مشاور آموزشی و توسعه فناوری صنایع

فروشگاه کفش کودک و نوجوان
نـی نـی گـام

فـروش کفـش ویژه مـدارس
آدرس: بین مدرس 52 و 54

آدرس اینترنتی : 
@shoesninigam       @ni-ni-gam 

شماره تماس: 09153۶14912 - چرم پیشه

جناب آقـای دکتر عابـدی
معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی

 استانداری خراسان جنوبی
اهتمام به توسعه و پیشرفت، به همراه نگاه خردمندانه، نوید اعتال 

و شکوفایی اقتصاد استان است.
پیگیری های مجدانه و تالش های ارزشمند و موثر جناب عالی در 
کمک به رفع موانع پیش روی اجرای طرح توسعه کارخانه کویرتایر شایسته قدردانی و سپاس 
 بسیار است.سربلندی و توفیق روزافزون تان را از درگاه بلند یگانه هستی بخش خواستارم.

   سیدمحمدحسین زینلی
   مدیرعامل شرکت کویرتایر

اجرای نمای آلومینیوم - فروش ورق  09151۶55537 - بلوچی

 و تقارن آن با ماه پیروزی خون برشمشیر ، 
بر همه مردم و مسئوالن نظام مبارک 
و یاد شهیدان دفاع مقدس گرامی باد

       تیپ مردم پایه سپاه انصارالرضا )علیه السالم(
       وقرارگاه عملیاتی شهید ناصری

هفتـه دفـاع مقـدس

با نهایت تاسف و تألم درگذشت هنرمند عزیز

شادروان محمد حسنی مهموئی
را تسلیت عرض نموده، برای ایشان از درگاه حق
 رحمت و غفران و برای بستگان صبر آرزو داریم.

 ضمنا از شهروندان محترم و هنرمندان گرامی دعوت می شود 
از  مرحوم که روز پنجشنبه 98/6/۲8  در جلسه سوم 
 ساعت 16 الی 17 در محل مسجد امام حسن مجتبی )ع(

واقع در خیابان معلم برگزار می گردد، شرکت فرمایند.
کانون هنرمندان خراسان جنوبی

* هرم پور

هشدار در خصوص
 خطر دو قطبی سازی 

رسانه ای استان
روانشناس  اَش«  »سالومون   -1
مشهور با آزمایشی ساده ثابت می 
کند که چگونه »فشار جمعی« می 
تواند »شعور« انسان ها را تحت 
تأثیر خود قرار دهد؛ به یک فرد، 
داده  نشان  کاغذی  روی  خطی 
خطر  سه  کنارش  که  شود  می 
های  اندازه  با  دارد،  وجود  دیگر 
متفاوت. یکی کوتاه تر، یکی بلندتر 
و یکی هم اندازه خط اصلی. اگر 
فرد در اتاق تنها باشد، به صورت 
ذاتی صحیح ... ادامه در صفحه 2

 

 

 

هیچ مذاکره ای در هیچ سطحی  
با آمریکا اتفاق نخواهد افتاد

رهبرمعظم انقالب : 

صفحه  2

به جای روحانی بودم
 استعفا می دادم

حسین انصاری راد :

رئیسی با روحانی 
اتمام حجت کرد

احمد امیرآبادی فراهانی :

صفحه  2

صفحه  2

صفحه ۵
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آخرین فرصت ثبت نام مقطع کارشناسی بدون کنکور اعالم شد

صدا وسیما- حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور با بیان اینکه پنجشنبه ۲۸ شهریورماه آخرین فرصت تمام متقاضیان 
ثبت نام در رشته های تحصیلی بدون آزمون دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی است، گفت : ثبت نام و انتخاب رشته برای گزینش در رشته های 

تحصیلی که پذیرش در آن ها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی )معدل کتبی دیپلم( صورت می پذیرد منحصراً به صورت اینترنتی است.

 هشدار در خصوص خطر دو 
قطبی سازی رسانه ای استان

* هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( اگر فرد در اتاق تنها باشد، به 

صورت ذاتی پاسخ صحیح می دهد و مشخص 
می کند کدام خط با خط اصلی تطابق دارد، 
اما وقتی پنج نفر دیگر وارد اتاق می شوند و 
به عمد پاسخ های غلط می دهند، در یک 
سوم موارد شخص مورد آزمایش برای اینکه 
داشته  دیگران همخوانی  پاسخ  با  پاسخش 
باشد، در کمال تعجب جواب اشتباه می دهد! 
به این موضوع نظریه تأیید اجتماعی می گویند.

۲- »هادی چوپان« سوپر بدنساز هم میهن 
ما این هفته در بایکوت خبری ناجوانمردانه 
اتفاقی  خبرگزاری های رسمی داخلی و در 
تاریخی، مدال برنز مسابقات مستر المپیای 
بدنساز  بهترین  طالیی  کمربند  و  آمریکا 
مسابقات از نگاه مردم جهان را به دست آورد. 
در حالی که تقریباً همه رسانه های رسمی 
کشور به هر دلیلی از این کوه عضله ایرانی 
اکثر جوانان  نکردند،  حتی یک خبر منتشر 
ایرانی عالقه مند از طریق ماهواره یا الیوهای 
اینستاگرامی به صورت زنده کسب موفقیت 
بزرگ او  را می دیدند و شادمانی می کردند. 
هنوز همه جا صحبت از این »گرگ ایرانی« 
است. جوانان ایرانی به عشق ایران برای او دعا 
می کردند و چوپان هنوز در فضای مجازی 

می نویسد: »جانم فدای خاک پاک میهنم«.
3- هفته قبل به یکباره ویدئو کلوپ های شهر 
با حجمی انبوه از مراجعات مردمی برای خرید 
فیلم سینمایی »متری شیش و نیم« مواجه 
خبری  بایکوت  علیرغم  چون  چرا؟  شدند. 
نسبی فیلم در داخل، در جشنواره فیلم ونیز 
ایتالیا تماشاگران به احترام این فیلم چند دقیقه 
ایستادند و دست زدند. چند ثانیه از مهم ترین 
حرف های سازندگان فیلم و شاید همه جان 
و عمق فیلم در خصوص یک آسیب اجتماعی 
به نام اعتیاد، به دالیل نامعلوم سانسور شده و 
این روزها به صورت مجزا در فضای مجازی 
منتشر شده است. دوست عزیزی می گفت؛ 
تعداد دنبال کنندگان و درآمد فروشندگان این 
چند ثانیه سانسور شده بیشتر از دنبال کنندگان 
و درآمد همه فیلم شده است. یک سؤال: ما 
چه کسی را سانسور می کنیم و چه کسانی را 
به محاق بایکوت می بریم؟ خودمان یا آنها را؟

تأیید  نظریه  یا  جمعی  فشار   : و 3  و ۲   1
اجتماعی یا تکنیک بایکوت رسانه ای فرد 
یا موضوع، در جهان رسانه محور امروز و در 
جامعه رسانه زده خراسان جنوبی، به صورت 
مطلق جواب نمی دهد. خراسان جنوبی، جامعه 
شناسی متفاوت تری از سایر مناطق کشور 
دارد، پیچیدگی های خاص خود، ظرایف ویژه 
و نقاط پیدا و ناپیدای متعدد. سال ها تالش 
خراسان  استان  تقسیم  بقبوالنند  ما  به  شد 
تأثیری بر سرنوشت ما نخواهد داشت یا در 
مغزمان فروکنند که توسعه خراسان جنوبی، 
حصار و چارچوب خاص و محدودی دارد، یا 
حتی ظرفیت ها و قابلیت هایمان را زیر سؤال 
ببرند و گاهی به عناوین مختلف به آن توهین 
کنند، مدیران خوب ما را از شهرها و استان 
فراری دهند و عرصه را به دالیل گوناگون بر 
فعالیت مدیران توانمند و دلسوز و کاربلد تنگ 
کنند، بودجه ها و اعتبارات را ندهند یا دیر و 
ناقص پخش کنند، چتر شوم  قیمومیت خود 
را از سر استان بر ندارند و احیاناً با تحریک 
برخی احساسات قدیمی مردمی در شهرها 
و شهرستان ها، به تنش ها و درگیری ها و 
اختالف ها دامن بزنند. شاید هیچکدام از ما 
به اندازه »هادی چوپان ها« از پس زندگی 
بر نیاییم یا به مقدار سازندگان »متری شیش 
و نیم« دغدغه اجتماعی در خصوص استان 
است  این  واقعیت  اما  باشیم،  نداشته  مان 
این  از  بخشی  و  ماجرا  آن  از  بخشی  که  
خراسان  های  معذوریت  و  ها  محدودیت 
تالش  مرهون  توسعه،  روند  در  جنوبی 
)ادامه سرمقاله در ستون مقابل(  .  .  . نابخردانه  های 

اگر بمباران عربستان کار ایران بود 
اثری از »آرامکو« نمی ماند

فالحت پیشه گفت: این روشن است که اگر ایران 
عامل حمله به بقیق عربستان بود، دیگر اثری از کل 
شرکت آرامکوی عربستان باقی نمی ماند. لذا دلیل 

ندارد ما خود را سیبل یکسری ادعای پوچ بکنیم.

به جای روحانی بودم
 استعفا می دادم

 حسین انصاری راد یکی از چهره اصالح طلب گفت : 
دولت حسن روحانی ضعف خود را نشان داده است 
و به قول ها و وعده هایی که به مردم داد، عمل نکرد. 
به  بودم و نمی توانستم  به جای روحانی  اگر من 

وعده های خود عمل کنم، استعفا می دادم.

 روحانی جز با مشت گره کرده 
نباید به ترامپ نگاه کند

محسن رضایی گفت: رئیس جمهور ما سرپایی و 
گذری هم نباید به آقای ترامپ جز با مشت گره 
کرده نگاه کند، چرا که هر نوع عکسی که ترامپ 
بخواهد به عنوان مذاکره سوء استفاده کند، خیانت به 

ایستادگی و انقالب ماست.

عطوان: ایران در انتخابات بعدی 
ترامپ را سرنگون خواهد کرد

حسن عبدالباری عطوان تحلیلگر مطرح جهان عرب 
در سرمقاله روزنامه فرامنطقه ای »رأی الیوم« درباره 
حمله اخیر به زیرساخت های نفتی عربستان نوشت: 
ترامپ که اقدامات تنش زایی را از عقب نشینی توافق 
هسته ای و اعمال تحریم های شدید علیه ایران آغاز 
کرد، مسئول چنین حمالتی )احتمالی( خواهد بود و 
ایران که »جیمی کارتر« رئیس جمهور اسبق آمریکا 
را سرنگون کرد، در انتخابات بعدی نیز ترامپ را 

سرنگون خواهد کرد.

رئیسی با روحانی اتمام حجت کرد

 احمد امیرآبادی فراهانی با انتشار توئیتی نوشت :
»شنیده ام آقای رئیسی در جلسه شورای هماهنگی 
اقتصادی اتمام حجت کرده هرکس و در هرکجا 
دهد،  گزارش  مصداقی  دارد  سراغ  فسادی  هر 
اعالم  مردم  به   هم  را  نتیجه  و  کرده  رسیدگی 
و  جناحی  ادعای  پس  این  از  دیگر  و  کنیم  می 
پذیریم.« نمی  هم  را  کردن  برخورد  سیاسی 

صبح  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
عمیق  هوشیاری  به  اشاره  با  دیروز 
مقابل  در  مردم  تحسین برانگیز  و 
دهه  چهار  در  دشمنان  توطئه های 
گذشته، تنها راه عالج مشکالت کشور 
را تکیه به مردم و جوانان و جدی گرفتن 
ظرفیت های داخلی دانستند و با اشاره 
به طرح مجدد موضوع مذاکره از جانب 
آمریکایی ها، هدف آنها از ترفند مذاکره 
اثبات  و  خود  خواسته های  تحمیل  را 
ایران  بر  حداکثری  فشار  تأثیرگذاری 
فشار  کردند: سیاست  تاکید  و  خواندند 
حداکثری در مقابل ملت ایران پشیزی 

ارزش ندارد و همه مسئوالن جمهوری 
اسالمی یک صدا معتقدند که با آمریکا 
شد.  نخواهد  مذاکره  سطحی  هیچ  در 
ایشان با اشاره به حرف نو و راه جدیدی 
دنیا  در  ایران  اسالمی  جمهوری  که 
پیش گرفته است، استقبال بیگانگان و 
عوامل نظام پوسیده سرمایه داری غربی 
از این راه پر افتخار را ناممکن دانستند و 
افزودند: آنها هر چه بتوانند دشمنی کرده 
و می کنند اما به حول و قوه الهی این 
کارها به جایی نرسیده و نخواهد رسید 
و ملت بر دشمنان خود به ویژه آمریکا 

پیروز خواهد شد.

راه ما روشن است
 و می دانیم چه می کنیم

خصوص  در  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
هدف آمریکایی ها از مطرح کردن مجدد 
موضوع مذاکره با ایران گفتند: همه باید 
بدانند و توجه کنند که این یک ترفند 
است. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به 
آمریکایی در  مواضع متفاوت مقام های 
خصوص مذاکره افزودند: گاهی می گویند 
نیز  گاهی  پیش شرط،  بدون  مذاکره 
اینگونه  شرط.  با 1۲  مذاکره  می گویند 
سخنان یا ناشی از سیاست آشفته آنها 
است و یا ترفندی برای سردرگم کردن 
اسالمی  جمهوری  البته  مقابل.  طرف 
سردرگم نمی شود، چرا که راه ما روشن 

است و می دانیم چه می کنیم.
هدف آمریکایی ها از مذاکره تحمیل 

خواسته های گستاخانه  است
را  مذاکره  از  آمریکایی ها  هدف  ایشان 
نه یافتن راه حل عادالنه، بلکه تحمیل 
خواسته های گستاخانه دانستند و گفتند: 

این حرف را که هدف آمریکا از مذاکره، 
تحمیل است قباًل بنده می گفتم اما آنها 
این  امروز  که  شده اند  گستاخ  این قدر 
واقعیت را خودشان هم به زبان می آورند.

حضرت آیت ا... خامنه ای در ادامه با اشاره به 
برخی مسائل مهم روز، گفتند: ملت ایران 
در مواجهه با موج تبلیغاتی گسترده، عظیم 
و عمیق دشمن علیه کشور و مقدسات در 
حال تصمیم گیری است، البته در مقابل این 
امواج غالباً پنهان و زیرزمینی که گاهی 
نشان  را  نیز خود  از کشور  در گوشه ای 
هوشیار  مختلف  های  دستگاه  می دهد، 
هستند، اما مهم، نقش مردم است. ایشان 
با تأکید بر اینکه زمام بهبود امور کشور 
به دست مردم و به ویژه جوانان است، 
افزودند: عزم، تصمیم، بصیرت و ایمان 
مردم می تواند کشور را به نقطه مطلوب 
برساند و بر همین اساس است که مکرراً 
بر جدی گرفتن ظرفیت های داخلی در 
اقتصادی،  فرهنگی،  های  بخش  همه 
اجتماعی و امنیتی تأکید و تکیه می کنیم.

هیچ مذاکره ای در هیچ سطحی با آمریکا اتفاق نخواهد افتاد

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حج 
و زیارت درباره دریافت وام با فیش سپرده 
عمره مفرده برای سفر به عتبات عالیات 
اظهار کرد: این شرایط همچنان برقرار 
است و هنگام ثبت نام در سامانه عتبات، 
آن،  انتخاب  با  که  دارد  وجود  گزینه ای 

شرایط استفاده از وام فعال می شود.
یک میلیون تومان  وام به عنوان

 کمک هزینه سفر عتبات عالیات 
 محمد آزاد ادامه داد: اطالعات متقاضی 
ملت  یا  ملی  بانک های  به  وام  دریافت 
تومان  میلیون  یک  و  می شود  ارسال 
وام  به صورت  هزینه  عنوان کمک  به 

مبلغ  این  تعلق می گیرد؛  متقاضیان  به 
قابل تغییر نیست و به صورت نقدی به 
زائران تعلق نمی گیرد بلکه از هزینه سفر 
کسر خواهد شد. وی تصریح کرد: فیش 
سپرده عمره مفرده متقاضیان دریافت وام 
به عنوان ضامن لحاظ می شود و نحوه 

بازپرداخت نیز طبق ضوابط بانک است.
جزئیات پرداخت ارز همراه به زائران

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان 
حج و زیارت گفت: تامین ارز همراه برای 
زائران اربعین حسینی سال ۹۸ دست بانک 
مرکزی است و جلسات متعددی با بانک 
مرکزی داشته ایم و درخواست پرداخت 

 ارز همراه به زائران اربعین حسینی را نیز 
داشته ایم که هنوز در حال رایزنی هستیم، 
ولی هنوز به نتیجه نرسیده ایم. محمد آزاد 
اظهار کرد: بانک مرکزی برای حج ۹۸؛ 
۲۰۰ دالر ارز همراه برای زائران تخصیص 
داد. وی در ادامه بیان کرد: این مبلغ ۲۰۰ 
به  مرکزی مستقیما  بانک  توسط  دالر 
زائران پرداخت شده است و قاعدتا نباید 

گران تر از بیرون باشد.
ُمهر کنترل مرزی گذرنامه زوار

 به منزله ویزا خواهد بود
ناجا  و گذرنامه  پلیس مهاجرت  رئیس 
مسئوالن  توافق  مبنای  بر  گفت:  هم 

دو کشور، ُمهر کنترل مرزی که توسط 
پلیس عراق در مرزهای ورودی به این 
کشور، بر گذرنامه زوار درج می شود، به 
عنوان ویزا تلقی می شود بنابراین زوار 
توجه کنند هنگام ورود به عراق اطالعات 
شان ثبت و ُمهر کنترل بر گذرنامه شان 

درج و ثبت شود.

چند نکته درباره اربعین حسینی ۹۸

غیرمنصفانه  و  آمیز  توهین  و   ) سرمقاله  )ادامه 

همان مافیای رسانه ای و خبری خاصیست 
که علیرغم ناجوانمردی های زیرکانه اش، هم 
و هم گستاخ. سؤال  و هم جسور  مدعیست 
بزرگ این است: چرا در استانی مثل خراسان 
جنوبی بار سنگین مطالبه گری، پاسخ خواهی، 
اطالع رسانی، دعوا کردن بر سر حق مردم، 
های  جریان  راهبری  و  مدیران  از  حمایت 
فکری و مدیریت اندیشه جامعه مردمی استان 
به سمت آرمان های توسعه ای باید بر دوش 
چند رسانه  و از آن سو بودجه و امکانات و 
حمایتی  گسترده  و شبکه  توجهات  و  ابزارها 
و خروج تضمین شده از بایکوت های خبری، 
متعلق به رسانه های خاص دیگر باشد؟ چرا 
همسویی که حق مردم استان و الزمه مدیریت 
جنوبی  خراسان  پیشرفت  روند  در  مطلوب 
است، به عمد در برخی رسانه ها هدف گرفته 
شده و مورد تهدید قرار می گیرد؟ چرا مدافعان 
این ناهمسویی، به بهانه مزایای تشتت آرا و 
لزوم چندصدایی در جامعه خراسان جنوبی و 
 ضرورت همپوشانی  های سلیقه ای و سیاسی ، 
در فضایی امن، هر چه می خواهند می گویند 
آن سو  از  و  نویسند  توانند می  و هرچه می 
را  خبری  واقعی  انعکاس  و  نقد  هیچ  تحمل 
ندارند؟ هر چه به فضای انتخابات نزدیک تر 
می شویم، جوالن، شفافیت حضور، خودنمایی 
و شهود این جریان رسانه ای در فضای استان 
بیشتر و خطر دوقطبی سازی رسانه ای جامعه 
و به تبع آن دو قطبی سازی اجتماعی استان 
فراوان تر می شود. مردم خراسان جنوبی اگر 
دروغ پردازی ها، بی انصافی ها و اَنگ زدن 
ها را تحمل کنند، قطعاً تهمت زنی و بایکوت 
عمدی اطالعاتی و خبری استان را در لفافه 
بهانه های مختلف تحمل نخواهند کرد. این 
هشداری به مسئولین نظارتیست که تداوم این 
نفع مشارکت  به  نه  و  نفع مردم  به  نه  فضا، 
آینده است. کما  انتخابات  آنان در  حداکثری 
اینکه تکنیک های تعلیق و بایکوت و حتی 
اجرا  و  صاحبان  نفع  به  نه  خبری،  ارعاب 
کنندگانش، که قطعاً در آینده به ضرر آنها نیز 

تمام خواهد شد.
 )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت ای 
روزنامه را به شماره ۰۹3۰4۹43۸31 ارسال فرمایید( 

ه  
یژ

ش و
رو

ف
د  

دو
مح

و درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  -  نبش رجایی 15     09155614880

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

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

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

اخطاریه ارزیابی موضوع ماده ۱۰۱ - آئین نامه اجرای اسناد رسمی

بدینوسیله به آقایان سید محمد مهدی نوربخش فرزند سید حمزه به شناسنامه ۴۷ و شماره ملی ۰۶۵۱۶۶۸۳۸۷ 
و امیر سید محمد نوربخش فرزند سید حمزه به شناسنامه ۵۱۱ به شماره ملی ۰۶۵۱۷۶۰۹۴۱ و سید محمود 

نوربخش فرزند سید حمزه به شماره شناسنامه ۲۴۰ و شماره ملی ۰۶۵۱۶۴۹۴۱۲ و خانم فاطمه کبری بیک زاده فرزند غالمرضا 
به شماره شناسنامه ۶۹ و شماره ملی ۰۶۵۱۵۷۲۰۷۱ ورثه مرحوم سید حمزه نوربخش به عنوان احدی از راهنین همگی ساکن 
آدرس مورث به نشانی: بیرجند، مدرس ۳۲ پالک ۵۸ ابالغ می گردد: بانک ملی شعبه میدان امام خمینی )ره( بیرجند مستند 
به اسناد رهنی شماره ۹۳۸۶۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۲ و ۱۰۱۴۱۱ - ۱۳۹۰/۷/۱۱  تنظیمی دفترخانه ۴ تقاضای صدور اجرائیه علیه 
شرکت سفال نیلوی شرق و ورثه مرحوم سید حمزه نوربخش و غیره به عنوان بدهکار و راهنین را نموده و پرونده ای تحت 
شماره بایگانی ۹۳۰۰۰۱۸ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است ، پس از ابالغ اجرائیه و 
انقضای مهلت قانونی بنا به تقاضای بستانکار نسبت به ارزیابی وثایق شامل اصل و مازاد ششدانگ پالک ثبتی ۵۶۷۲ فرعی از 
۴۷۹۵ فرعی از ۳۹۴۰ فرعی از ۲۵۰ - اصلی ملکی آقای حسنعلی فالحی گمنچ و پالک ۴۳۴۳ فرعی از ۳۹۴۰ فرعی از ۲۵۰ 
- اصلی ملکی آقای علی اکبر فالحی و پالک ۸۴۸ فرعی از ۱۷ فرعی از ۲۴۹ - اصلی ملکی مرحوم سید حمزه نوربخش همه 
از بخش ۲ بیرجند اقدام و طبق گزارشات واصله به شماره ۹۸۰۰۱۳۶۰ و ۹۸۰۰۱۳۶۱ و ۹۸۰۰۱۳۶۲ - ۹۸/۲/۱۵ پالک ۸۴۸ 
فرعی از ۱۷ فرعی از ۲۴۹ - اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در بیرجند، خیابان طهماسبی، خیابان شهید نوربخش، نبش شهید 
نوربخش ۲۴، پالک ۵۸ در سه طبقه مشتمل بر زیرزمین، همکف و اول با عرصه به مساحت ۳۶۰ مترمربع و اعیان مسکونی 
برابر مشاهدات بیرونی و پایان کار صادره با زیر بنای کل ۴۳۳ مترمربع مشتمل بر زیرزمین به مساحت ۱۶۷ مترمربع ، همکف 
به مساحت ۲۰۷/۵ مترمربع و اول به مساحت ۵۸/۵ مترمربع ، دارای دیوار باربر ، سقف طاق ضربی، نما آجر سفال و قدمت 
حدود ۳۵ سال ، دارای انشعابات آب و برق و گاز هر کدام یکی می باشد قیمت عرصه ۱۱/۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و اعیان به مبلغ 
۱/۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مورد رهن جمعا به مبلغ دوازده میلیارد و پانصد میلیون ریال )۱۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی گردیده 
است. چنانچه به مبلغ ارزیابی معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف پنج روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ 
محسوب می شود ضمن تودیع مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دستمزد کارشناسی به صورت علی الحساب به 
اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تسلیم نمایید. بدیهی است به اعتراضی که خارج از مهلت مذکور یا فاقد قبض پرداخت هزینه 

دستمزد کارشناسی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تاریخ انتشار: ۹۸/۶/۲۷            غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

توجه                             تبریک                           توجه
قبول شدگان محترم دانشگاه ها  

قبول شدن شما عزیزان را در باالترین درجات علمی آرزومندیم.
جهت ثبت نام در هر دانشگاه یا آموزشکده باید  تاییدیه تحصیلی 

را با مدارک الزم تحویل دهید.
سریع - دقیق از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب فرم اصلی را تحویل بگیرید.

دفتر پیشخوان خدمات دولت  پاسداران-  بعد از پاسداران ۵ - باهنر غربی - چمنی   3242  3242

 ۷۳۵۴ پالک  افراز  اخطاریه  آگهی 
فرعی از ۱۵۵۴- اصلی بخش ۲ بیرجند

مالکین  غیره  و  خسروی  احمد  غالم  آقای  اینکه  به  نظر 
 -۱۵۵۴ از  فرعی   ۷۳۵۴ پالک  زمین  قطعه  یک  مشاعی 
سهام  افراز  درخواست  بیرجند   ۲ بخش  در  واقع  اصلی 
مشاعی خود را از پالک مذکور از این اداره نموده اند و چون 
دسترسی به آدرس سایر مالکین مشاعی پالک فوق مقدور 
نمی باشد لذا مراتب به کلیه مالکین مشاعی پالک مذکور 
اعالم که در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۴ ساعت ۱۰ صبح در محل 
بیرجند - پشت  آدرس  به  وقوع ملک مذکور  یا  اداره  این 
میدان تره بار - طرح ۵۵ هکتار کارگاهی حاشیه بلوار حاضر 
تا عملیات افراز وفق مقررات انجام گردد. ضمنا عدم حضور 

مانع از اقدامات قانونی نخواهد بود. 

علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

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 

0915۷4110۷1 - باقری

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد
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رونمایی از 3 اثر ادبی همزمان با روز شعر و ادب پارسی در بیرجند

ایسنا- رئیس حوزه هنری  استان گفت: همایش خوبان پارسی گو همزمان با روز شعر و ادب پارسی با حضور رئیس حوزه هنری کشور و دو شاعر برجسته 
کشور در بیرجند برگزار و سه اثر از شاعران استان رونمایی خواهد شد.  کریمیان،  در نشست خبری از رونمایی تازه های شعر خراسان جنوبی )سه اثر چاپ شده 
سالم ازاهالی  بشرویه هستم که برای برخی امور سوره مهر( خبر داد.وی افزود: این آثار با عناوین “از این درد مشترک”، “صد حکمت صد رباعی” و “من عاشق شعر گفتنم وقتی که ...” رونمایی خواهد شد.

به روستاهای رقه واطراف ان رفت و آمد می کنم 
واقعا در این چند روستا نه ایرانسل جواب میده ونه 
اینترنت همراه اول میگیره .مسئوالن مخابرات 
لطفا این مشکل روستاها که نزدیکترین روستاها 

به مرکز شهرستان است رسیدگی نمایند.
ارسالی به تلگرام آوا
سالم از اداره صنایع و معادن درخواست دارم یه 
نظر به نحوه توزیع الستیک داشته باشه با دنیا 
کامپیوتر لیست جلو خودش گذشته والستیک 
می خواهند توزیع کنند! آیا این عدالت است 
کسانی ۳ بار الستیک خاور بگیرند وبه کسانی 

هم یک جفت به منت بدهند؟
915...58۳
خیابان  تا  دو  بیرجند  دارم چرا  یه سوال  سالم 
امیرکبیر داره یکی در آوینی و یکی در مهرشهر.از 
مسئوالن خواهشمندم بررسی کنند.چون مهر شهر 
هم جزئی از بیرجند هست و ملک جدایی نیست 
.یعنی به نظرم با یه فایل کوچک word میشه 
این قضیه رو مدیریت کرد که اسم تکراری نباشه.
915...17۳
باسالم وخسته نباشید خدمت آوای عزیزدست 
به دامن شماشدم که راهنمایی کنید من یک 
زن تنها با دو دخترم زندگی می کنم متأسفانه 
باعث  خود  کبوترهای  واسطه  به  ما  همسایه 
سلب آسایش ما شده بالکن منزلم شده محل 
آشغال وکودهای کبوترها که ایشون برای پرواز 
دادن آنها پرتاب میکنه چند بار تذکر دادم ولی 
فایده نداشته ،همسایه ها هم چون تک فرزنده 
و پدر و مادرش خیلی به حرفش گوش میدن و 
متاسفانه از لحاظ تربیت و ادب زیر صفر هست 
جرأت حرف زدن ندارن ،به دادم برسید و بگید 

باید به چه ارگانی مراجعه کنم تشکر
9۳5...520
 می خواستم بپرسم دلیل اینکه اداره برق چراغ های
رو  مهرشهر  شهیدکاوه  خیابون  سمت  یک 
روشن نمیکنه چیه؟ هر بار هم گفتیم دلیلی 
ندارن. خوبه همه چی نصبه! میایم توی غفاری 
و مدرس و معلم همه چراغ ها روشنه و همه جا 
چراغ هست اون وقت صرفه جویی برای مردم 
بدبخت مناطق محروم تره و باید توی تاریکی 

باشیم.  بعد میگن تبعیض نداریم اصال ....
9۳7...۳01
تجمع  به  تدابیری  با  لطفا  محترم  مسئوالن 
نمایشگاه داران خیابان توحید در معابر و جلوی 
در منازل و پارک نامناسب خودرو پایان دهید. 
است.  اهالی غیرقابل تحمل  برای  این وضع 
قرار بود نمایشگاه ها به خیابان صیاد منتقل 
شوند، بفرمایید چه زمانی عملی خواهد شد؟ کار 
سختی نیست حل این مساله، نمایشگاه هایی 
که تجمع یا پارک نامناسب دارند تذکر بگیرند و 

در صورت تکرار پروانه شان تعلیق شود.
ارسالی به تلگرام آوا
سالم ضمن عرض خسته نباشید ازمسئوالن 
مخابرات می خواهم که روستا اوجاد و روستا 
مجاور تلفن همراه نمی گیرد پیگیری کنند  واز 
مسئوالن صدا و سیما می خواهم در روستا اوجاد 
شبکه سیما  بعضی از خانه ها نمی گیرد برای ما 

مشکل زندگی کردن لطفا پیگیری کنید.
915...۳92

سالم سوالی داشتم از مسووالن آوا و آن اینکه 
ها  عزاداری  موضوع  به  شما  پرداختن  نتیجه 
چیست ؟ چرا باید در حالی که اصال مسووالن 
ندارند  به خواسته های مردم  نوجهی  امر هیچ 
شما این مسائل را درج کنید ؟ باور کنید نه فقط 
انتشار این مطالب لطفی نمی کنید چه بسا  با 
که هر روز داغ مردم از این بی توجهی را بیشتر 
مسوولی  یک  استان  این  در  یعنی   . کنید  می 
و نماینده ای نیست که تذکر بدهد ؟ آیا واقعا 
فرهنگ عاشورا و محرم با همین نوع حرکات 
نگهداشته می شود ؟ آیا وقتی همه در سخنرانی 
هایشان از تهاجم فرهنگی حرف می زنند کل 
برنامه هایشان برای محرم به عنوان یک جبهه 
آیا  ؟  است  همین  استکباری  فرهنگ  با  قوی 
اصال مسووالن هیات ها تا کنون یکبار هم نظر 
مردم و عزاداران را پرسیده اند ؟ خدا به خیر کند 
ارسالی به تلگرام آوا
با سالم عزاداری تاسوعا و عاشورا در بیرجند به 
هیچ عنوان در شان امام حسین)ع(  نیست. نمی 
دانی در روز عاشورا عزاداری کنی یا نظاره گر 
بانوان بی حجاب باشی و متاسفانه باید آرزوی 
دیگر  وجاهای  زنجان  مثل شهرهای  عزاداری 
را به گور ببریم یا اینکه خودمان همه در یک 
مکان جمع شویم واز یک مداح دعوت کنیم با 

هزینه خودمان.  
905...158
باسالم و خداقوت. درپاسخ به مطلب چاپ شده در 
صفحه آخر)درآمد مردم از هزینه شان بیشتر شده( 
لطفا این مطالب را چاپ نکنید مگر خود شما که 
مطلب می گذارید درآمدتان بیشتر شده که چنین 

مطلبی را گذاشته اید.
915...14۳
 این روزها گرانی لوازم التحریر نیز به گرانی های
دیگر اضافه شده با این تفاوت که از این مورد 
نمی شود کوتاه آمد چرا که پای فرزندانمان در 
میان است از قیمت های دو سه برابری و اعالم 
دیر هنگام نمایشگاه و ... که بگذریم بازار امروز 
و وقت  است  ویژه  توجه  نیازمند  التحریر  لوازم 
محدود. از مسئوالن مربوطه و شما خبرنگاران 
دلسوز می خواهیم که همچنان تا پایان ماجرا 

پیگیر این موضوع باشید. 
 990...704
نتوانند  مسئوالن  است  تأسف  بسی  جای  واقعا 
سیستم نوبت دهی یک کلینیک را برنامه ریزی 
کنند. وای به حال ما ! همه اینها به دلیل ضعف 

مدیریتی است مسئوالن چاره کنند.
915...886
سالم آوا سرمقاله داغ باغ، داغ مردم بیرجند را تازه 
کرد خواسته ما بیرجندی ها از مقامات قضایی  
است کسانی که باغها و فضای سبز بیرجند را 
نابود کرده اند محاکمه شوند در این باره قانونی 
وجود دارد که باید اشجار تازه بکارند و باید اجرا 

گردد. ممنون از پیگیری آوا
915....9۳۳
روزنامه  پیش  روز  چند  مقاله  به  توجه  با  سالم 
بررسی  و  بیرجند  در  ماه محرم  عزاداری  درباره 
آسیب شناسی و نامالیمات این مراسم در بیرجند.
به روال سالهای گذشته که برگزاری جلسات با 
کارشناسان مسئوالن هیئات مذهبی قبل و بعد 
از  از ماه محرم می پردازد و جالب که همیشه 
سبک عزاداری شهر ما به بدی یاد شده و سبک 
عزداری دیگر شهرها رو بر سر عزاداران بی ادعا و 
ساده این شهر همچون دیگر موضوعات می زنند. 
آیا یک بار شد از حسنات و نقاط قوت عزاداری 
زیبا و خاص  اصیل  از مراسم  بگوییم  شهرمان 
چه کنیم که شهر و استان ما در همه عرصه ها 
مظلوم رسانه ای بوده و همیشه درحجب و حیا 
و تعارفات پنهان شده یکبار در کنار نقاط ضعف 
سبک عزاداری شهرمان و عدم اتحاد فرمایشی 
و فقط در قالب رسانه و تلویزیون بیایم شور و 
سادگی و اصالت و قدمت برخی مراسم محرم 
دیارمان ببینیم تقویت کنیم، حمایت کنیم و آن را 
با افتخار برای دیگر هموطنان نشان دهیم .تشکر
ارسالی به تلگرام آوا
سالم ای کاش آوا  که زحمت تهیه گزارش را به 
خود می دهد مثال در رابطه با نوبت دهی کلینیک 
یا گرانی لوازم التحریر و یا همین مسئله تخریب 
باغ ها و ... در یک بازه زمانی مشخص مشکل 
پیش آمده را پیگیری کند و در صورت رفع آن 
گزارشی به مردم ارائه کند تا ما شاهد رفع هرچه 
زودتر مشکالتمان باشیم .با تشکر از زحمات شما
یک شهروند
 سالم بر آوا هر روز خبر افزایش فوتی ها را می نویسید
کاش خبری از افزایش یا پیشرفت مسیر  دوبانده 
جاده ها هم بنویسید ! کاش یکی بود که جواب 
اینهمه خانواده داغدار که فرزندانشان در این مسیر 
پرپر شدند را می داد ! آوا لطفا بنویس که مسووالن 
و نمایندگان بازی های سیاسی را کنار بگذارند و 
با نیت غیر سیاسی فریاد این مردم را به گوش 

پایتخت برسانند شاید خدا هم به ما رحمی کند
ارسالی به تلگرام آوا

دیدگاه  خوانندگان
شماره درپیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

بیانیه گام دوم انقالب پرچم حرکت ملی و همگانی در 40 سال آینده است
محمودآبادی- بیانیه گام دوم انقالب باید 
تبیین ، توضیح و تشریح شود چرا که این 
بیانیه پرچم حرکت ملی در 40 سال آینده 
ایران در حالی  است.انقالب کبیر اسالمی 
چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر 
گذاشت و قدم به دهه  پنجم حیات خود نهاد 
که اگرچه دشمنان مستکبرش گمان های 
باطلی در سر داشتند، اما دوستانش در سراسر 
جهان، امیدوارانه آن را در گذر از چالش ها و 
به دست آوردن پیشرفت های خیره کننده، 

همواره سربلند دیده اند.
در چنین نقطه  عطفی، رهبر حکیم انقالب 
اسالمی با صدور »بیانیه گام دوم انقالب« 
در بهمن سال 1۳97 و برای ادامه  این راه 
روشن، به تبیین دستاورد های چهار دهه ی 
اساسی  توصیه هایی  و  پرداخته  گذشته 
به منظور »جهاد بزرگ برای ساختن ایران 
چگونه  اما  کردند.  ارائه  بزرگ«  اسالمی 
اسالمی  ایران  یعنی  هدف  این  به  باید 
بزرگ رسید؟ این پرسش را دکتر محمد 
رضا مجیدی عضو هیئت علمی دانشگاه 
نماینده سابق جمهوری  و  ، سفیر  تهران 
اسالمی ایران در یونسکو و همچنین معاون 
پژوهشی اسبق نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه ها پاسخ می دهد. وی 
ابتدا محور های مهم بیانیه گام دوم انقالب 

را بازگو کرده و می گوید: به نظر می آید 
از منظر های مختلف موضوع مورد  باید 
توجه قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه در 
خراسان جنوبی حرکتی علمی و دانشگاهی 
و رسانه ای  برای تبیین این بیانیه و در کنار 
آن ، برای اقدام عملی ضرورت دارد گفت: 
این بیانیه  فقط یک منشور و یا مانیفست  
نیست بلکه یک دستور العمل اجرایی است 
که باید به آن توجه شود.البته خوشبختانه 
های  مجموعه  از  برخی  که  دارم  اطالع 
یا  دانشگاهی و دانشجویی خود جوش و 
به تعبیر مقام معظم رهبری آتش به اختیار 
است  الزم  اما  کردند.  شروع  را  اقداماتی 
رسانه های نوشتاری  ،دیداری و شنیداری 
به ویژه فعاالن فضای مجازی در این زمینه 
معتقد  باشند.وی  داشته  را  الزم  همراهی 
است: هم اکنون نسلی پیش روی انقالب 
است که طبیعتا نه انقالب را دیده اند نه 
دوران پهلوی اول و دوم را درک کرده اند،نه 
اند نه  حضور آمریکایی را در کشور دیده 
استعمار و وابستگی را احساس کرده اند، این 
نسل در فضای استقالل، آزادی جمهوری 
اسالمی تنفس کردند و امروزه  مشکالتی 
اقتصادی  از جمله در حوزه   را در جامعه 
مشاهده می کند  و متاسفانه گاهی اوقات 
حواشی و مسائل فرعی برایشان پر رنگ تر 

شده و جای مسائل اصلی را گرفته است.
محمد رضا مجیدی ادامه داد: گام دوم در 
واقع در سه نگاه کجا بودیم ،کجا هستیم و 
به کجا می خواهیم برسیم ، تحلیل شرایط 
شرایطی  چه  در   ، اسالمی  انقالب  قبل 
مشکالتی  رسید،چه  پیروزی   به  انقالب 
داشت  و در 40 سال گذشته چه دستاوردها و 
رهاوردهایی داشته و در ادامه »چه باید کرد« 
را تشریح کرده است. این عضو هیئت علمی 
دانشگاه تهران هفت توصیه ی پایانی بیانیه 
را یادآور می شود که شامل علم و پژوهش 
،معنویت و اخالق ،اقتصاد ،عدالت و مبارزه 
با فساد،استقالل و آزادی ،عزت ملی و در 
نهایت سبک زندگی است را یادآوری کرده 
و گفت: درواقع مقام معظم رهبری خطوط 

کالن را ترسیم کردند.

مطالعات بین رشته ای
مجیدی تاکید کرد : تک تک این بند ها به 
سان مطالعات بین رشته ای و بین بخشی 
باید از منظرهای سیاسی ، فرهنگی ،اقتصادی 
،اجتماعی ،داخلی و خارجی مورد توجه قرار 
مخاطبان  اگر  اینکه  به  اشاره  با  گیرد.وی 
این بیانیه جوانان و مردم خراسان جنوبی 
کرد:  داریم؟تاکید  ای  وظیفه  چه  بودند،ما 
 مسئله اصلی ما امروز اشتغال و کارآفرینی ،

رونق اقتصادی و ایجاد امید در میان جوانان 
است.مجیدی دالیل متعددی ازجمله برخی 
ناکارآمدی ها،بی تدبیری هاو سوء مدیریت 
البته به طور قطع دشمنانی که می  ها و 
خواهند ملت مسیر رشد و توسعه را ادامه 
ندهد جوانان ما را گرفتار حواشی می کند. 
وی تصریح کرد : در چنین شرایطی قطعا 
در کنار تبیین ،توضیح و شرح بیانیه یک 
سری برنامه های اجرایی در زمینه توسعه 
عمران پیشرفت  و آبادانی خراسان جنوبی در 
منظر های  گوناگون باید تعریف و اجرا شود.
این فعال اجتماعی زمینه های متنوع اشتغال 
و کارآفرینی در این استان را بر شمرد و تاکید 
کرد باید به همه ظرفیت ها توجه کرد و 
و  گردشگری  صنعت   مانند  هایی  حوزه 
صنایع وابسته - که با سرمایه گذاری کمتر 
در مقایسه با حوزه های صنعتی دیگر بازدهی 
بیشتر در کوتاه مدت  دارد - باید در دستور کار 
قرار گیرد و به نقش پیشرانی آنها توجه کرد. 
البته این امر نیازمند فراهم کردن زیرساخت 
های فکری و فرهنگی ، سخت افزاری و نرم 
افزاری است. در این زمینه باید مراکز حوزوی 
و دانشگاهی نقش فعال داشته باشند. شورای 
فرهنگ عمومی و سایر شوراهای استانی در 
این مسیر کمک کنند. اقتصاد گردشگری از 
مصادیق اقتصاد مقاومتی است و در شرایط 

تحریم های ظالمانه با برنامه ریزی و نظارت 
و حمایت می تواند کارگشا باشد. گردشگری 
فرهنگی و میراث پایه اساس این صنعت در 
کشور اسالمی ما است.وی از رسانه ها خواست 
با کمک نخبگان حوزوی و دانشگاهی و اهل 
قلم و بیان ، این بیانیه راهبردی و به ویژه  
هفت محور پایانی توصیه ای آن را  را تبیین 
کنند چرا که این بیانیه پرچم حرکت ملی 
ما  در 40 سال آینده خواهد بود و همگان 
در هر جایگاه باشند و بلکه یکان یکان این 
ملت بزرگ در این زمینه مسوول هستند و به 
لطف الهی با هم اندیشی ، همدلی ، همزبانی 
، همکاری ، همگرایی و هم افزایی توان ها 
با امید به آینده درخشان و با اتکاء به اصل 
»ما می توانیم« در مراحل خودسازی و جامعه 
پردازی و تمدن سازی موفق خواهند بود.
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حضور مراقب در سرویس مدارس ابتدایی استان الزامی شد
اداره  پشتیانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 
کل آموزش و پرورش گفت: امسال برای 
سرویس  در  مراقب  حضور  بار  نخستین 

مدارس مقاطع ابتدایی الزامی شد.
به گزارش تسنیم، با نزدیک شدن ایام مهر هر 
ساله یکی از دغدغه های اصلی والدین در این 
روزها تهیه سرویس مناسب برای جابه جایی 
فرزندان است. همواره نبود نظارت بر حمل 
دانش آموز بیش از ظرفیت خودرو، فرسودگی 
سرویس مدارس، ایمنی دانش آموزان در زمان 
جابه جایی، سرعت غیرمجاز سرویس های 
مدارس از جمله دغدغه های والدین برای آغاز 
سال تحصیلی است.در زمان های نه چندان 
دور به دلیل کوچک بودن شهرها نیازی به 
سرویس برای رفت و آمد دانش آموزان نبود 
اما با گسترش وسعت شهرها افزایش جمعیت 
و مشغله والدین امروزه داشتن سرویس یکی 
از نیازهای ضروری در تحصیل فرزندان است 
که هر ساله با نزدیک به مهرماه این دغدغه 
آیا خودروی استفاده شده در سرویس   که 
مدرسه مناسب است؟ رانندگان خودرو قابل 
است؟  مناسب  سرویس  هزینه  اعتماد اند؟ 
و هزاران سؤال دیگر ذهن خانواده ها را به 
از مواقع  خود مشغول کرده و در بسیاری 
برخوردهایی بین والدین و مسئوالن مدارس 

ایجاد می کند. متأسفانه در سال های اخیر 
در زمینه مشکالت سرویس مدارس شاهد 
برخی حوادث ناگوار رانندگی و به خطر افتادن 
جان برخی از دانش آموزان در نقاط مختلف 

اگر چه تمام  این وجود  با  کشور بوده  ایم 
دغدغه مسئوالن امر تالش در جهت رفع 
مشکالت مربوط به سرویس مدارس است 
و در این راستا شاهد بهبود نسبی بوده ایم 
اما انتظار والدین، دانش آموزان و جامعه این 

است تا ایرادات مربوط به کلی رفع و اقدامات 
الزم در این راستا انجام شود. اکبری یکی از 
والدین  بیرجندی گفت: از چند سال پیش 
در کنار دیگر هزینه ها سرویس رفت و آمد 

به هزینه های زندگی ام  به مدرسه  فرزندم 
اضافه شده این درحالی است که همیشه 
درباره سالم بودن خودور و اهل بودن یا نبودن 
بوده ام.ملکوتی  نگران  دل  سرویس  راننده 
یکی دیگر از والدین بیرجندی نیز بر نظارت 

جدی بر سرویس های مدارس تاکید کرد و 
افزود: بیشتر سرویس ها مینی بوس قدیمی 
هستند و صندلی آنها خراب است  و تعداد 
دانش آموزان بیشتر از ظرفیت صندلی های 

خودرو است.با تمام دغدغه های والدین امسال 
آموزش و پرورش، پلیس و سازمان حمل و 
نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند برنامه ویژه 

برای سرویس مدارس ابتدایی دارد.
اداره  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 

جنوبی  خراسان  پرورش  و  آموزش  کل 
مدارس  در سرویس  مراقب  گفت: حضور 
ابتدایی برای نخستین بار الزامی شد و برای 
در  نام  ثبت  مدارس  سرویس  ساماندهی 
سامانه سپند نیز الزامی است.طیبی افزود: از 
آنجایی که انتخاب سرویس مدرسه از دغدغه 
های والدین در نزدیکی ایام مهر است امسال 
حضور مراقب در سرویس مدارس ابتدایی 
اجباری شده است.وی تصریح کرد: مراقب 
باید هنگام سوار وپیاده شدن دانش اموزان 
نیز مراقب  باشد و در طول مسیر  مراقب 
دانش اموزان باشد تادر سرویس راه نروند.
کرد:  عنوان  جنوبی  خراسان  راهور  پلیس 
سالهای  از  سخت تر  راهور  پلیس  امسال 
گذشته پای کار است و رانندگان باید برچسب 
معاینه فنی و برچسب ویژه سرویس مدارس 
روی شیسه خودرو نصب کنند. عباسی افزود: 
تایید صالحیت رانندگان ناوگان حمل و نقل 
بر عده شهرداری و بخشداری است و سامانه 
سپند طراحی شده تا رانندگان سواری و مینی 
بوس و دانش آموزان در آن ثبت نام کنند و 
این امکان را می دهد تا والدین بتوانند فرزندان 
خود را رصد کنند. الزم به ذکر است یک 
سوم دانش آموزان خراسان جنوبی از سرویس 

مدارس استفاده می کنند.

نت
نتر

 : ای
س

عک

شبی که قلب کویر لرزید
و  بزرگترین   1۳57 شهریور   25
اخیر  زمین لرزه  100 سال  خسارت بارترین 
کشور در شهر طبس استان خراسان جنوبی 
رخ داد و مردم ایران را در غمی بزرگ فرو 
برد. به گزارش ایرنا، ساعت حدود 7.5 عصر 
بود، غروب سنگینی اش را روی فضا پهن 
کرده بود و نور کم سوی مهتاب، چراغ ها و 
فانوس های متعدد در کوچه و خیابان ها از 
تاریکی شب کم می کرد.اکثر اهالی شهر و 
روستاهای طبس با تاریکی شب به خانه های 
خود برگشته بودند وقت نماز بود شاید پدران 
و مادران زیادی در حال عبادت معبود خویش 
دقیقه   19:۳6 ساعت  ناگهان  که  بودند 
 7.4 لرزاند.زلزله  را  طبس  مهیب  زلزله ای 
هنوز  که  زمانی  درست  طبس  ریشتری 
یک هفته از کشتار جمعه سیاه )17 شهریور( 
نگذشته بود رخ داد و ایران را که در کوران 
مبارزات انقالب قرار داشت غرق در ماتم 
کرد.از زلزله طبس تا آن زمان به عنوان یکی 
از خسارت بارترین و بزرگترین زمین لرزه های 
100 سال اخیر کشور یاد می شود.شهر زیبا و 
تاریخی طبس با قدمت بیش از یکهزار سال 
به کلی ویران شد و ایران را در غمی بزرگ 
و فراموش نشدنی فرو برد.زمین، خانه های 
سازه های  و  کم مقاوم  کاهگلی،  قدیمی، 
غیرمقاوم سرزمین طبس و صاحبان آن را 

بلعید و جنازه های زیادی در مالفه پیچیده 
شده و بدون  غسل و کفن دفن شدند.بر 

ایران، شمار  اساس آمار رسمی مرکز آمار 
کشته شدگان در طبس و روستاهای اطراف 
حدود 6 هزار و ۳6۳ نفر اعالم شد اما با توجه 
به این که به دلیل جو هیجان زده پس از 
زلزله، امکان ثبت دقیق تعداد کشته ها وجود 
نداشته است تلفات این زمین لرزه تا بیش 
از 25 هزار نفر نیز برآورد شده است.تلفات 

باالی انسانی این زلزله در شرایطی رخ داد که 
شهر تاریخی طبس و همه بناهای تاریخی 

آن نابود شد و پس از رخداد زلزله اثری از 
کویری  حاشیه  تاریخی  زیبای  شهر  این 
مرکزی ایران باقی نماند.طبس تا قبل از 
این زمین لرزه جزو مناطق با خطر نسبی 
متوسط پهنه بندی شده بود اما تحقیقات و 
پژوهش ها نشان می دهد به دلیل وضعیت 
با  زلزله های  زمین شناسی مستعد  خاص 

در  موجود  ابزارهای  ولی  بوده  باال  قدرت 
گذشته، توان شناسایی این پتانسیل را نداشته 

است.41 سال از آن رخداد گذشته است و 
علمی  محافل  در  طبس  زلزله  هم  هنوز 
جزو زمین  لرزه های ویرانگر تلقی می شود 
و شدت آن از جمله زلزله های دهشتناک 
قرن بوده است.اکنون بعد از گذشت چهار 
دهه از آن واقعه، جمعیت شهر طبس به 
مرز چهار برابری آن زمان رسیده است و 

بر اساس سرشماری سال 1۳95 جمعیت 
این شهر بیش از ۳9 هزار نفر اعالم شده 
است.ایران یکی از زلزله خیزترین کشورهای 
جهان با گسل های فراوان است که حدود 
90 درصد مساحت آن را می پوشاند.بنا به 
و کارشناسان در خراسان  گفته مسئوالن 
جنوبی ۳8 گسل فعال شناسایی شده است 
و وقوع زمین لرزه هایی با قدرت سه ریشتر 
و کمتر امری طبیعی است، معموال بر اساس 
اطالعات هر 12 سال یکبار زلزله ای با قدرت 
اتفاق می افتد. استان  در  باال  به  ریشتر   6

استاندار و فرماندار ویژه شهرستان  معاون 
طبس در پیامی به مناسبت سالروز زلزله 
این شهرستان گفت: 25 شهریورماه یادآور 
سالروز حادثه غمناک و اسفبار زلزله سال 57 
و درگذشت جمع زیادی از مردم طبس مایه 
تاسف و حزن فراوان است.در پیام محمدجواد 
فالحی ضمن تسلیت این ضایعه عظیم به 
خانواده های داغدیده آمده است: از خداوند 
تبارک و تعالی طلب رحمت و مغفرت برای 
درگذشتگان و صبر و تسلی برای خانواده های 
داغدار این حادثه را مسئلت دارم.وی اظهار 
امیداوری کرد؛ با مدیریت جدی، پیشگیرانه 
شهرستان  در  ساختمان ها  مقاوم سازی  و 
زلزله خیز و پهناور طبس دیگر شاهد چنین 

اتفاق های ناگواری در آینده نباشیم.
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جوابیه های شهرداری بیرجند

مشاغل  ساماندهی  سازمان  اعالم  بر  *بنا 
شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری در 
خصوص نظارت بر خرده فروشان داخل کوچه 
ها به استحضار می رساند: این سازمان مسئولیت 
نظارت بر بازارهای تحت نظارت سازمان را دارد 
و  همواره با هماهنگی دستگاههای ذیربط به 
این موضوع در بازارهای تحت نظارت رسیدگی و 
کلیه موارد به ویژه بحث قیمت ها رصد می گردد 
و نظارت بر مغازه ها و خرده فروشان شهر و به 
ویژه داخل کوچه ها بر عهده سازمان نمی باشد.
*بنا بر اعالم منطقه یک در خصوص عدم ضد 
عفونی و شستن سطل های زباله در مهرشهر 
به استحضار می رساند: برابر برنامه اعالم شده 

شست و شوی سطل ها صورت می گیرد.
*بنا بر اعالم منطقه دو در خصوص وضع خاکی 
انتهای  پیاده رو و خیابان اصلی  محدوده بین 
مدرس حدفاصل میدان جماران و بلوار پیامبر 
اعظم )ص( به استحضار می رساند: قسمتی از 
این محوطه در سال گذشته توسط شهرداری 
جدول گذاری و آسفالت شده و قسمتی نیز در 

تعهد مالکین می باشد.
بر اعالم منطقه دو در خصوص نظافت  *بنا 
بوستان و کوچه های اطراف پارک دکتر گنجی 
دکتر  پارک  نظافت  رساند:  می  استحضار  به 
گنجی و همچنین اطراف آن به صورت دوره 
ای و منظم صورت می گیرد، چنانچه شهروند 
از طریق  دارند  را مدنظر  محترم مورد خاصی 
حوزه خدمات شهری شهرداری منطقه دو مراتب 

را اطالع دهند تا رسیدگی الزم انجام شود.
آسفالت  درخصوص  دو  منطقه  اعالم  بر  *بنا 
نیمی از کوچه سپیده 7 به استحضار می رساند: 
با توجه به اینکه درحال حاضر در معبر مورد نظر 
تاسیسات آب، گاز، فاضالب و ... اجرا نشده است 
فعال امکان زیرسازی و آسفالت میسر نمی باشد.

پاسخ مسئوالن به پیام شما



موفقیت و انرژی

افزایش تمرکز

به موانع و مشکالت 
به چشم یک فرصت نگاه کنید

جدایی  اجزای  مشکالت  و  ها  چالش  موانع، 
ناپذیریست که کار آفرینان در فرآیند راه اندازی 
یک کسب و کار بارها با آن ها روبرو خواهند 
گردید. اکثر اشخاص در برابر این مشکالت و 

موانع دچار اضطراب و نا امیدی می شوند. 
بیشتر افراد فکر مي کنند موانع تجربیات بدی 
هستند که تنها مسیر رسیدن به موفقیت را براي 
آن ها دشوار تر و یا بعضا ناممکن مي کنند. ولی از 
دیدگاه یک کارآفرین موفق هر مانعی یک فرصت 
هست. آن ها به موانع به چشم تجربیات ارزشمندي 
 نگاه مي کنند که به آن ها کمک مي کند با 
پوشش با  و  شوند  آشنا  خویش  های   ضعف 
 آن ها بنای کسب و کار خویش را قدرتمند تر 

و  مستحکم تر بنیان گذاری کنند.

تمرین برای افزایش تمرکز

زمان بندی خاصی براي انجام  تمرینات  تمرکز 
پیشنهاد نمی شود، زیرا اگر به شما گفته شود که 
باید در مدت یک هفته تمرینی را تکمیل کنید و 
به آن مسلط شوید و شما از عهده این کار بر نیایید، 
ممکن است ناامید شوید. به خاطر بسپارید که گاه 
روزها، هفته ها و حتی ماه ها تمرین مستمر الزم 

است تا به این مهارت ها مسلط شوید.
کتابی را انتخاب کنید، یک صفحه از آن را در 
نظر گرفته و تعداد کلمات موجود در هر پاراگراف 
را بشمارید. یک بار دیگر این کار را تکرار کنید تا 
مطمئن شوید شمارش را درست انجام داده اید. در 
آغاز کار با یک پاراگراف آغاز کنید و هنگامی که 
این تمرین براي شما آسان تر شد، تمام کلمات 
یک صفحه را بشمارید. شمارش را به طور ذهني و 

با حرکات چشم هایتان انجام دهید.
 روی یک صندلی راحت بنشینید و ببینید چه 
قدر می توانید بدون حرکت بمانید. این کار به آن 
 آسانی که فکر می کنید، نیست. شما مجبورید تمام 
توجه تان را به بی حرکت نشستن روی صندلی 
جلب کنید. مراقب باشید هیچ یک از ماهیچه های 
بدن تان حرکت نکند. ابتدا ممکن است تنها پنج 
دقیقه بتوانید بدون حرکت بمانید، ولی آرام آرام 
حتی می توانید به ۱۵ دقیقه در روز هم برسید. خود 
را به زور روی صندلی نگه ندارید، زیرا باید کاماًل 
حس آرامش کنید. هنگامی که بتوانید روی بدن 
خود تسلط داشته باشید، می توانید امیدوار باشید که 

ذهن تان را هم رام کنید.

جایگزین مناسب 
برای نمک داشته باشید

بیشتر غذاهای فرآوری شده حاوی مقدار زیادی 
قند، چربی و نمک اضافی هستند. اگر غذاهای 
واقعی بخوریم و خودمان برای طعم دار کردن به 

آن کمی نمک اضافه کنیم می توانیم همه چیز 
را تحت کنترل داشته باشیم.

که  درمانی  خواص  دارای  ادویه های  جمله  از 
مصرف آنها در کنار غذا ها به جای مصرف نمک 
توصیه می شود، فلفل، زردچوبه، پودر کاری و 

زنجبیل می باشد.

مشکالت پوست، مو و ناخن ها 
و کمبود پروتئین

کمبود پروتئین معموال اثر خود را روی پوست، مو 
و ناخن ها می گذارد که تا حدود زیادی از پروتئین 
ساخته شده اند. برای مثال بیماری »کواشیورکور« 

در کودکان، با پوسته پوسته شدن یا ترک خوردن 
پوست و قرمزی خود را نشان می دهد. نازک شدن 
موها، بی رنگ شدن مو، ریزش مو و شکننده شدن 
ناخن ها نیز از عالئم شایع کمبود ویتامین است. 
این عالئم در صورتی خود را نشان می دهند که 

دچار کمبود شدید پروتئین باشید.

حفظ سالمت روده
 برای جذب مواد غذایی

مصرف غذاهای سرشار از مواد مغذی برای تقویت 
سطوح انرژی کافی نیست. اگر از روده ای سالم 
برخوردار نباشید، بدن توانایی جذب کارآمد مواد 

مغذی از غذاهای مصرفی شما را نخواهد داشت. 
حفظ سالمت روده به بدن در جذب حداکثری 
مواد مغذی و در نتیجه تامین انرژی بیشتر کمک 
خواهد کرد. ورزشکاران پس از مصرف مکمل 
های پروبیوتیک عملکرد بهتری داشته و خستگی 

کمتری را تجربه  می کنند.

راه های مناسب خانگی
 برای کاهش سردرد

آرامش عضالت کمک  به  گرم  دوش   گرفتن 
می کند و می تواند سردرد را تسکین دهد. اما 
ممکن است همیشه وقت الزم برای دوش گرفتن 

نداشته باشید ، در این صورت استفاده از کمپرس 
گرم نیز ممکن است کمک کند. کم آبی از دالیل 
عمده سردرد است. برای درمان این سردردها ، خود 
را به طور مناسب »هیدراته« کنید. زنجبیل قرن 
هاست که برای درمان سردردها از جمله میگرن 

مورد استفاده قرار می گیرد. 

خوابیدن در سمت چپ 
برای قلب شما خوب است

خوابیدن به سمت چپ باعث گردش خون آسان 
از ریه ها خون  می شود. در سمت چپ قلب 
دریافت می کند و آن را به بدن پمپ می کند. 

بنابراین، وضعیت خواب سمت چپ ممکن است 
به قلب شما کمک کند تا کار خود را راحت تر 
 و کارآمدتر انجام دهد. هنگامی که به سمت چپ 
سیستم  عملکرد  جاذبه  نیروی  خوابید،  می 
تحتانی ورید  و  آئورت  ویژه  به   ،  گردش خون 

 را تسهیل می کند.

نتایج بررسی ها نشان می دهد کاهش تماس با نور مستقیم خورشید در افرادی که در ارتفاعات زندگی 
می کنند ممکن است باعث افزایش خطر ابتال به ام اس شود. بنابراین متخصصان به تمام افراد توصیه 
می کنند که به طور مرتب در معرض نور مستقیم خورشید باشند. قرار گرفتن کم در معرض نور خورشید 
باعث افزایش خطر فشار خون باال می شود. عالوه بر این، کمبود نور خورشید می تواند به طور مستقیم خطر 
بیماری های قلبی وعروقی را نیز افزایش دهد.نور خورشید عاملی است که می تواند به کاهش و تسکین 
عالئم پسوریازیس کمک کند. البته بهتر است با نظر پزشک و با توجه به شرایط بیمار، اقدام به قرار گرفتن 
در معرض نور خورشید شود. نور آفتاب می تواند برای افرادی که دچار افسردگی هستند مفید باشد. امکان 

ابتال به افسردگی فصلی با کمبود قرار گرفتن در معرض نور خورشید افزایش می یابد.

در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، فاز اول طرح الصاق برچسب اصالت بر روی تجهیزات 
پزشکی، از بهمن ماه 97 آغاز شد که شامل پنج دسته از تجهیزات و ملزومات پزشکی می گردید.گام 
دوم طرح مذکور با تحوالتی همراه بود که مطابق آن کلیه ملزومات پزشکی مصرفی وارداتی از تاریخ 
98/09/0۱ و کلیه ملزومات پزشکی مصرفی تولید داخل از تاریخ 98/۱2/0۱ می بایست مشمول برچسب 
اصالت باشند. الزم به ذکر است اقالم ارتوپدی تولید داخل و وارداتی مشمول این طرح شامل پروتزهای 
استریل ارتوپدی ) لگن )hip( زانو )knee( و شانه )shoulder( بوده و سایر اقالم ارتوپدی در این فاز 

مشمول الصاق برچسب اصالت نمی باشند.
واحد ملزومات پزشکی معاونت غذا و دارو 

الزام الصاق برچسب اصالت بر روی همه ملزومات پزشکی مصرفیفواید نور خورشید برای سالمتی

مهم ترین اثر استاد شهریار منظومه »حیدربابا«  است که 
از شاهکارهای ادبیات ترکی آذربایجانی به شمار می رود و 
شاعر در آن از اصالت و زیبایی های روستا یاد کرده است. 
این مجموعه در میان اشعار مدرن قرار گرفته و به بیش 
از 80 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. روز بیست و 
هفتم شهریور، سالروز درگذشت شهریار، شاعر ایراني، 
با تصویب شوراي عالي انقالب فرهنگي، روز ملي شعر 
و ادب پارسی، نامیده شده است. در فرهنگ ما، زندگی 
با شعر آغاز و با شعر بدرقه می شود. کودک در گهواره، 
الالیی می شنود و از همان آغاز به شعر اُنس می گیرد 

و پس از مرگ نیز، آرایه مزارش، شعری است که برایش 
می سرایند و چه بسا خود پیش از مرگ برای خویش 
شعری می ُسراید. این آمیختگی ما با شعر و تأثیری که 
شعر بر فرهنگ و روحیات و رفتار ما می گذارد، ضرورت 
پرداختن به آن و ضرورت پاسداری از حریم این عنصر 
اعجاز آفرین را بیشتر روشن می سازد. زبان و ادبیات 
فارسي به عنوان دومین زبان جهان اسالم و زبان حوزه 
فرهنگ و تمدن ایراني، با هزاران آثار گران سنگ در 
کالمي،  فلسفي،  عرفاني،  ادبي،  مختلف  هاي  زمینه 
تاریخي، هنري و مذهبي همواره مورد توجه و اعتقاد 

بوده  نزدیک  و  دور  هاي  سرزمین  مردمان  و  ایرانیان 
است. علیرغم حوادث و رویدادهاي پر تب و تاب و گاه 
ناخوشایند، باز هم این زبان شیرین و دلنشین در دورترین 
نقاط جهان امروزه حضور و نفوذ دارد. شهریار در سرودن 
انواع شعر فارسی مانند غزل، قصیده، مثنوی تبحر داشته 
 است این حضور و نفوذ حکایت از آن دارد که در ژرفاي 
زبان و ادب فارسي آنقدر معاني بلند و مضامین دلنشین 
علمي، ادبي، اخالقي و انساني وجود دارد که هر انسان 
سلیم الطبعي با اطالع و آگاهي از آنها، خود بخود به 

فارسي و ذخایر مندرج در آن دل مي سپرد.

27 شهریور؛ روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت شهریار

آیه روز

زنده را از مرده بیرون می  آورد و مرده را از زنده بیرون می  آورد و زمین را بعد از مرگش زنده 
می  سازد و بدین گونه ]از گورها[ بیرون آورده می  شوید. )سوره روم آیه ۱9(

سخن روز

قانون کاشت و برداشت اصل اساسی زندگی بشر است. شما امروز محصولی را برداشت می کنید 
که در گذشته بذر آن را کاشته اید. )برایان تریسی(
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹7۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال 200۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 200۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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جدول سودوکو

00:05 پرسمان - بازپخش
00:30 قرارگاه بی قرار

01:05 فیلم تلویزیونی برهوت
02:50 همسفر

03:30 آفرینش
04:13 سخنرانی

04:57 اذان صبح به افق بیرجند
05:15  مراسم جمع خوانی قرآن کریم

06:15 دعای عهد
06:30 مستند روستا
07:00 صبحانه - زنده

08:10 پرسمان
08:30 مجموعه دولت مخفی - بازپخش

09:20 آشپزخانه کونگفو
09:47 سفره قندی - زنده

11:00 خبر استان
11:18 پسرشجاع

11:40 سخنرانی آیت ا... عبادی در دیدار 

با طالب
12:27 اذان ظهر به افق بیرجند
12:40 خروس زیرک روباه کلک

13:00 شب های زعفرونی - بازپخش
14:22 فیلم تلویزیونی برهوت - بازپخش

16:00 خبر استان
16:18 بازتاب - بازپخش

16:40 استارت
17:50 سفره قندی - بازپخش

18:54  اذان مغرب به افق بیرجند
19:10 قاب دوم - بازپخش

20:00 خبر استان
20:20 رویدادهای ورزشی

21:00 شب های زعفرونی - زنده
22:20 بازتاب

23:00 خبر استان
23:17 مجموعه دولت مخفی

جدول پخش برنامه های  تلویزیونی شبکه خاوران
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روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح26 

09158624439- جانی

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

0۹۱۵   ۸۶۶   ۸002 

 مجهزترین و لوکس ترین سالن 
زیبایی در حاشیه خیابان معلم 

با کلیه تجهیزات ، لوازم آرایشی 
وارداتی اورجینال و امتیاز جواز 

به صورت نقد و اقساط
 ) به دلیل استخدام ( 
به فروش مي رسد . 

09151605080

به تعدادی نیروی خانم 
یا آقا )صندوق دار، 

سالن دار( جهت کار در 
فست فود نیازمندیم.  

 09355618898
32420100

آژانس رایا با زنگ خور باال و کارکرد تضمینی 
به تعدادی راننده تمام وقت و پاره وقت 

نیازمند است.  09154944080

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

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

42۵۸ ۶۶2  0۹۳۶  - مظفـری

تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده

به نیروی تمام وقت یا پاره وقت 
جهت کار در خشکشویی نیازمندیم.

09155632009

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

09158254172

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

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

00 ) مدرن برتر(

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

  شهـرام  مداحـی ۳۶47  ۳۶۳  0۹۱۵

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰91۵1۶۴2377  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 

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       ۰91۵۵۶129۴9 - 32331۰۵۰ 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

جابجایی اثاثیه با ایسوزو ۵/۵ 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

0۹۳۶۸۹۹0722 -0۹۱۵7۵۶۳۸7۵

آب شیرین کن    کولر
فروش -  سرویس

۰91۵۰9۰2993
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خبر ویژه

اخبار کوتاه

حوادث

افزایش 20 درصدی پذیرفته شدگان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

صدا وسیما-تعداد افراد پذیرفته شده در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند امسال نسبت به سال گذشته حدود 20 درصد افزایش دارد. معاون آموزشی دانشگاه علوم 
 PHD پزشکی بیرجند گفت: امسال ظرفیت پذیرش در برخی رشته ها افزایش یافته و 930 نفر در مقاطع مختلف تحصیلی همچون کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، پزشک عمومی و

پذیرش شدند که نسبت به پارسال حدود 300 نفر بیشتر است.عابدی گفت: امسال در مقطع کارشناسی ارشد 72 نفر و دستیار تخصصی 26 نفر و PHD تعداد 9 نفر پذیرفته شدند.

*مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان 
گفت: 9۸ درصد وجه گندم خرید تضمینی 
کشاورزان استان پرداخت شده و پرداخت مابقی 
نیز در دستور کار است. مطالبات کشاورزان 
دانش آموزی  دفتر  جلد  و 7۸7  هزار   ۴۱2*
دولتی به استان اختصاص یافت که برای توزیع 

در اختیار صنف های مرتبط قرار می گیرد.
*سرپرست اداره کل ثبت احوال استان گفت: 
میزان والدت در خراسان جنوبی در پنج ماهه 
نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه ۸.۱ 

درصد کاهش داشته است.
*رئیس سازمان جهاد کشاورزی  گفت: میزان 
6 هزار و 600 تن از محصول زرشک این استان 

بسته بندی و صادر می شود. 
*فرمانده انتظامی بشرویه از دستگیری توزیع 
کننده حرفه ای مواد مخدر صنعتی در این 

شهرستان خبر داد.
*مدیرکل انتقال خون استان از اهدای هشت 
هزار و ۴26 واحد خونی در پنج ماهه سال جاری 

خبر داد.
*رئیس کل دادگستری استان دیروز در جلسه 
ای که با حضور اعضای هیات امنای ستاد دیه 
برگزار شد، گفت: بیشتر زندانیان جرائم غیرعمد 

استان را محکومان مالی تشکیل می دهند .

نابودی سرمایه های 
زیستی خراسان جنوبی 

کاری-ضعف آگاهی عمومی و کم توجهی 
تصمیم سازان در خراسان جنوبی باعث شده  
یوزپلنگ  بدهیم،  دست  از  را  ایرانی  گورخر 
آسیایی آخرین نفس ها را بکشد و همچنین 
بیش از ۸0 درصد  تنوع ژنی جمعیت جبیر، 
آهو، قوچ و میش و کل و بز از میان برود. تنوع 
زیستی بخش حساسی از سرمایه های طبیعی 
و منبع بسیار غنی و وسیعی است که عالوه بر 
آنکه منشاء اولیه نیازهای ضروری انسان مانند 
خوراک، پوشاک، مسکن و بسیاری از داشته 
های دیگر می باشد، سالمت و شادابی روح 
و جسم، رونق اقتصادی و پیشرفت روز افزون 
و همه جانبه بشر نیزدر بلند مدت مرهون این 
سرمایه عظیم است. حسن اکبری مدیرکل 
حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره 
به این موضوع که تخریب تنوع زیستی و بهره 
برداری نابخردانه و بیش از حد تنوع زیستی 
خسارات جبران ناپذیر برای بشریت به دنبال 
دارد، اظهار کرد: در صورت نابودی تنوع زیستی 
نه تنها دارایی و میراث بیولوژیکی کاهش می 
یابد، بلکه توان موجود برای تولید جدید و مفید 
نیز تحلیل می رود و .به عبارتی تنوع زیستی 
نوعی بیمه طبیعت در برابر حوادث بد و ناگوار 
است.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
بیان کرد : خراسان جنوبی با دارا بودن 9 درصد  
وسعت کشور حداقل 2۵ درصد  تنوع زیستی 
ایران را دارد که حفاظت از این سرمایه های 
زیستی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده 
است وی  از هوبره به عنوان یکی از پرندگان 
بسیار ارزشمند حیات وحش کشور نام برد و 
افزود:. متأسفانه تهدید بسیار جدي که زیست 
هوبره را در دشتهاي خراسان جنوبي به مخاطره 
انداخته است زنده گیری )پرنده بالغ و تخم( و 
قاچاق آن به کشورهاي حوزه خلیج فارس می 
باشد وافزایش آمار قاچاق و کشفیات آن طی 
سال های اخیر نشان از کاهش شدید تعداد این 
پرنده و در معرض خطر انقراض قرار گرفتن 
گونه را دارد.مدیرکل حفاظت محیط زیست 
خراسان جنوبی تصریح کرد: اکثر پرنده هایی که 
از متخلفان کشف و در طبیعت رهاسازی می 
شوند، به دلیل استرس باال و شرایط نامطلوب 
نگهداری و تغذیه ، محکوم به مرگ در طبیعت 
هستندو از طرفی زیستگاه های مستعد حضور 
گونه در زمره مناطق تحت مدیریت سازمان 
نیستند و بنابراین امکان پایش و نظارت کامل 
آن میسر نمی باشد. لذا اگر تدبیری اساسی در 
این خصوص اندیشیده نشود، انقراض نسل آن 

دور از انتظار نمی باشد.

سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی   
منصوب شد

مهر-طی حکمی از سوی معاون امور استانهای 
سازمان تأمین اجتماعی “علی اکبری” به عنوان 
سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی خراسان 
جنوبی منصوب شد. علی اکبری پیش از این  
ریاست شعبه دو بیرجند ، رئیس و کارشناس 
ارشد مستمریها استان و همچنین معاونت امور 
بیمه ای اداره کل را بر عهده داشته است . مجید 
درویشی مدیرکل قبلی تامین اجتماعی خراسان 
جنوبی به سمت مدیرکل تامین اجتماعی استان 

یزد منصوب و منتقل شده است.

شورای فرهنگ عمومی برای حذف 
سنت های غلط وحفظ ارزشهای 

اسالمی تالش کند

سربازی - نبی زاده ، مدیرکل فرهنگ وارشاد 
عمومی  فرهنگ  شورای  درجلسه  اسالمی 
فردوس که درمحل دفتر نهاد امامت جمعه 
باحضور اعضاء تشکیل شد با بیان این مطلب 
وظایف شورای فرهنگی شهرستان را برشمرد 
باید برای  وگفت : شورای فرهنگ عمومی 
حذف سنت های غلط و حفظ ارزشهای واالی 
اسالمی وفرهنگ های اصیل و صحیح تالش 
کند. حجت االسالم بابایی، امام جمعه فردوس 
دراین  نیز  عمومی  فرهنگ  شورای  ورئیس 
بودن مصوبات جلسه  بر الزم االجرا  جلسه 
شورای فرهنگ عمومی تأکید کرد وگفت : 
براساس مصوبه جلسه قبل هردوماه یکبار جلسه 
شورای فرهنگ عمومی را تشکیل خواهیم داد 
و درکارگروه های این شورا به بررسی مصوبات 

تا حصول نتیجه پرداخته خواهد شد. 

محدودیت  تردد وسایل نقلیه سنگین 
د ر پایان تابستان

ایرنا - پلیس راه استان محدودیت تردد وسایل 
تابستان  پایانی  برای روزهای  نقلیه سنگین 
در برخی راه های استان را اعالم کرد. رئیس 
پلیس راه استان اظهار کرد: تردد شبانه وسایل 
نقلیه سنگین باری در محورهای طبس - یزد 
و طبس - اصفهان از 2۵ شهریور تا اول مهر 
ممنوع شد. سرهنگ رضایی روز سه شنبه افزود: 
در این طرح، تردد وسایل نقلیه سنگین باری جز 
وسایل نقلیه ای که مواد فاسد شدنی و سوخت 
دارن ، از ساعت 2۴ تا 6 صبح ممنوع است.وی 
گفت: همچنین محدودیت تردد وسایل نقیله 
سنگین در جاده قاین - بیرجند برای روز جمعه 
29 شهریور از ساعت ۱۴ تا 22 اعمال می شود. 

کوله بران موادمخدر در سربیشه 
دستگیر شدند

ایرنا - جانشین فرمانده انتظامی سربیشه از 
دستگیری 2 کوله  بر موادمخدر و کشف ۴۱ 
این  در  آنان  از  بازرسی  در  تریاک  کیلوگرم 
بیان  تقی زاده  سرهنگ  داد.  خبر  شهرستان 
کرد: ماموران با شناسایی محل تردد کوله برها 
در محورهای فرعی به محل موردنظر اعزام 
در  کوله بر  نفر   2 کردند  مشاهده  و  شدند 
نزدیکی جاده قصد تحویل دادن موادمخدر را 
به یک موتورسیکلت سوار دارند.جانشین فرمانده 
انتظامی سربیشه گفت: متهمان با مشاهده 
ماموران محموله را رها  کردند و به سمت 
ارتفاعات متواری شدند که ماموران در پاکسازی 
از محل ۴۱ کیلوگرم تریاک را کشف کردند.وی 
تصریح کرد: متهمان با اقدامات پلیسی دستگیر 
و با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی شدند.

کاروان های مهر با نشاط 
به ۱۱ شهرستان اعزام شد

ایرنا- کاروان های “مهر با نشاط” با محوریت 
توزیع وسایل و تجهیزات ورزشی و بهداشتی 
به ۱۱ شهرستان  روز سه شنبه  دانش آموزان 
استان اعزام شد. مدیرکل آموزش و پرورش 
در حاشیه اعزام این کاروان ها اظهار کرد: در 
توجه  و  بنیادین  تحول  اجرای سند  راستای 
به سالمت بدنی و زیستی دانش آموزان این 
قلم  هزار  هشت  و  عنوان   22 با  کاروان ها 
ریال  میلیارد  سه  شده  هزینه  اعتبار  و  کاال 
افزود:  واقعی  اعزام می شود.  به شهرستان ها 
ورزشی ضمن  سالن های  و  مدارس  تجهیز 
کیفیت بخشی به ساعت درس تربیت بدنی 
در مدارس عدالت آموزشی را در مناطق کم 

برخوردار محقق خواهد کرد. 

میراث فرهنگی برای حضور
 گردشگران در استان برنامه ریزی کند

تسنیم-نماینده ولی فقیه با بیان اینکه مشکل 
جامعه این است که منفعالنه عمل می کنیم 
گفت: میراث فرهنگی گردشگران خارجی و 
داخلی را بدون برنامه رها می کند درحالی که باید 
با برنامه  ریزی  درست وقت گردشگران را پرکنند 
و از این فرصت بهره درستی ببرد. آیت ا... عبادی 
صبح دیروز در دیدار با فرماندار، اعضای شورای 
امر به معروف بشرویه اظهار کرد: انسان موجودی 
فرهنگی است و زوایای مختلفی دارد اما آنچه 
مربوط به انسانیت است بعد فرهنگی است اگر 
اقتصاد ما فاسد است چون فرهنگ ما فاسد شده 
است و اگر در موضوعات اجتماعی مشکل داریم 
به علت این است که فرهنگ ما مشکل دارد. وی 
گفت: در شرع مقدس برای آنکه انسانیت انسان 
حفظ شود و بتواند به کمال شایسته برسد  امربه 
معروف را تشریح کرده که راه خود را برود و هیچ 
خدمتی به نوع بشر باالتر از امربه معروف نیست.

مالقات عمومی رئیس کل 
دادگستری خراسان جنوبی

کل  رئیس  حمیدی  حجت االسالم  ایرنا- 
دادگستری استان که یک ماه پیش به این 
سه شنبه  روزهای  شد،  منصوب   سمت  
مراجعه کنندگان  ۱۴پذیرای  تا   ۸ ساعت  از 
برای بررسی و دستور رسیدگی مشکالت و 

درخواست های  قضایی آنان است. 

ری
 کا

س :
عک

پنجشنبه های پاک بیرجند
کاری - با همکاری سازمان رفاهی تفریحی 
شهرداری و سمن های فعال حوزه محیط 
زیست در سه هفته متوالی پویش پاکسازی 
ورودی های  شهر  بیرجند انجام می شود. 
و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
ورزشی شهرداری بیرجند در نشست هماهنگی 
این پویش گفت:  شهر بیرجند به عنوان شهر  
تمیز در کشور معرفی شده است و این مرهون 
مشارکت مردم فرهنگ دوست و همکاران 
دلسوز شهرداری است.محمد رضا قالسی مود 
بیان کرد: قصد داریم در آغاز مهر همزمان با 
بازگشایی مدارس و آمدن دانشجویان به شهر 
ورودی  پاکسازی  فرهنگی  حرکت  بیرجند 
های را انجام داده تا چهره ورودی های  شهر 
زیباتر از قبل شود. وی ضمن اشاره به حرکت 
خوب روز عاشورا توسط حامیان طبیعت شرق 
خراسان جنوبی در قتلگاه بیرجند، ادامه داد: 
شایسته است از این حرکت ها و افراد دلسوز 

قدر دانی و تشکر  شود.

پاکسازی ورودی های شهر 
در سه پنجشنبه پیش رو

قالسی مود با اشاره به اینکه  برنامه پاکسازی 
نمادین در سه هفته متوالی در ورودی های 
شهر به همراه همکاران شهرداری و مردم 
انجام می شود، خاطر نشان کرد: این برنامه 
در روزهای  پنجشنبه 2۸ شهریور ، پنجشنبه 

۴ مهر و پنجشنبه ۱۱ مهر برگزار می شود.

و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سرپرست 
دعوت  ضمن  بیرجند   شهرداری  ورزشی 
از عموم مردم برای شرکت در این برنامه 
حضور  با  پاکسازی  اولین  کرد:  اظهار 
همکاران شهرداری و عالقمندان به محیط 
زیست روز پنجشنبه 2۸ شهریور ساعت 7/۵ 
صبح از ورودی بیرجند به مشهد انجام می 
شود. وی با تاکید بر اینکه  پاکسازی ورودی 
حضور  برای  نمادین  حرکتی  شهر  های 
حمایت  افزود:  است،  دانشجو  مهمانان 
از محیط زیست را باید از خودمان شروع 
استفاده  پالستیک  از  کمتر  کنیم  سعی  و 
کنیم.  وی خاطر نشان کرد: باید ظروف 
پالستیکی را از چرخه زندگی خارج و بسته 
بیان  با  وی  کنیم.  توزیع  را  کاغذی  های 
اینکه تفکیک زباله خشک از تر و استفاده 
 بهینه از آن ارزش اقتصادی دارد، تاکید کرد:

را  زباله های خشک  از  برخی  توانیم  می   
دوباره به چرخه تولید بازگردانده یا تبدیل 
به کمپوست و در زباله سوزها از آن انرژی 
تولید کنیم. وی عنوان کرد: باید همانطور 
که عنوان شهر پاکیزه را کسب کرده ایم 
باید نمره یک در فرهنگسازی و پاکسازی 

را هم در کشور بدست بیاوریم.

بیرجند شهر پاکیزه مرهون زحمات 
شهرداری  و مردم فرهنگ دوست است
بیرجند  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 

هم در این نشست عنوان کرد: قطعا عنوان 
شهر بیرجند به عنوان شهر پاکیزه مرهون 
زحمات کارمندان شهرداری و همت باالی 
مردم این شهر است. همایون شاکری افزود: 
باید در راستای پویش دانشجویی در شهر 

با  وی  کنیم.  فرهنگسازی  و  برداشته  گام 
بیان اینکه برای نهادینه شدن پویش  باید 
فرهنگسازی را از مساجد و مردم شروع کنیم 
افزود: با ید با تمام قدرت و قوا و بطور شایسته 
و مردمی کار را از اول مهر در ورودی ها 

انجام داده و پیگیر شویم.

نذر شادی پویش خالق 
جوانان  بیرجندی

وی ضمن اشاره به پویش های مردمی چون 
نذر شادی در بیرجند، ادامه داد: در این پویش 

جوانان خالق اقدام به رنگ آمیزی و نقاشی در 
دیوارها و معابر شهر می کنند و فعالیت های 
فرهنگی زیبای دیگری دارند که الزم است 
حمایت شوند.معاون خدمات شهری شهرداری 
بیرجند با یادآوری اینکه  طرح تفکیک زباله 

از مبدا در سالهای گذشته با شکست روبرو 
شد، افزود: باید از تجربیات و بازخوردهای آن 
ها درس گرفته و برنامه ریزی دقیق دراین 
زمینه داشته باشیم.شاکری افزود: در زمینه 
جمع آوری و تفکیک زباله، اپلیکیشنی طراحی 
شده که امکان نصب روی تلفن همراه را دارد و 

شهروندان می توانند از آن استفاده کنند.

مردم را ترغیب به 
تفکیک زباله از مبدا کنیم

مسئول رفتگران طبیعت خراسان جنوبی، نیز 

از ۵ سال پیش  این جلسه عنوان کرد:  در 
فعالیت زیست محیطی و پاکسازی در مناطق 
گردشگری شهر راشروع کردیم و اینک شاهد 
هستیم که مردم خیلی کمتر زباله در این 
مکان ها می ریزند و این یعنی فرهنگسازی 
جواب داده است. ابوالفضل علیزاده تاکید کرد: 
فرهنگسازی باید به سمت و سویی برود که 
مردم ترغیب شوند زباله ها را تفکیک کنند.وی 
افزود: تفکیک زباله از مبدا نیاز به همت جمعی 

و کار فرهنگی همه مردم و مسئوالن دارد.

استفاده نکردن از پالستیک
 در مغازه ها و مراکز خرید

مسئول پویش مردمی آرتوان در بیرجند هم با 
بیان اینکه هر نفری که به این پویش حمایت 
از محیط زیست بپیوندد در واقع یک ارتش 
محسوب می شود، خاطر نشان کرد: شاید در 
ابتدا استفاده نکردن از پالستیک در مغازها 
سخت باشد ولی قطعا کم کم فرهنگ سازی 
این    افزود:  آبادی  رحیم  ریحانه  شود.  می 
مسئولیتی اجتماعی است و در چرخه سبز 
محیط زیست می گوییم ابتدا زباله کمتری 
برای  هم  زباله  آن  از  سپس  کنیم  تولید 
مصارف گوناگون استفاده کنیم. وی با بیان 
اینکه خودمان الگوی رفتاری باشیم ادامه داد: 
طرح تفکیک زباله تر و خشک یک پروسه 
است که نیاز به فرهنگسازی و حمایت دارد تا 

در بین همشهریان نهادینه شود. 

تعرفه برق با حذف قبض کاغذی تغییر نمی کند
و خدمات مشترکان  فروش  معاون   - ایرنا 
شرکت توزیع نیروی برق استان با تاکید بر 
اینکه با حذف قبض کاغذی هیچ گونه تغییری 
در نحوه محاسبه و تعرفه برق مشترکان رخ 
نداده است گفت: با اجرای این برنامه فقط قبض 
پیامکی و الکترونیکی جایگزین قبض کاغذی 

شده است. بخشایی روز سه شنبه در این باره 
به شروع فرآیند ثبت اطالعات مشترکان به 
منظور حذف قبض کاغذی برق از سه ماه 
براساس  افزود:  اشاره کرد و  استان  قبل در 
آخرین بررسی صورت گرفته تاکنون از بین 
36۸ هزار مشترک برق بیش از 3۴7 هزار 

مشترک اطالعات خود را در سامانه مربوطه 
ثبت کرده اند. وی گفت: در این میان حدود 2۱ 
هزار مشترک در استان هنوز اطالعات خود 
را در این سامانه ثبت نکرده اند که این تعداد 
مشترک نیز می توانند در اسرع وقت با ارسال 
شناسه قبض خود به شماره ۵000۱60000 

اطالعات خود را در سامانه طرح ملی قبض 
سبز ثبت کنند تا پس از این قبوض خود را 
به صورت پیامکی و الکترونیکی دریافت کنند.  
بخشایی اظهار داشت: در پیامک های ارسالی 
لینک مورد نیاز برای پرداخت مستقیم قبض 
اضافه شده و مشترکان برای اطالع از جزئیات 

قبوض خود مانند کم باری، پرباری، ضرایب 
خاص و ساختار تعرفه می توانند با استفاده از 
گوشی های هوشمند و اتصال به اینترنت و 
لینک پیش بینی شده و یا با مراجعه به سایت  
این  شرکت  به نشانی www.skedc.ir اصل 

قبض خود را دریافت کنند.

مهر- رئیس سازمان صمت خراسان جنوبی از 
برگزاری طرح فروش فوق العاده لوازم التحریر، 
کیف، کفش، پوشاک و لوازم خانگی در استان 
خبر داد و گفت: امسال نمایشگاه فروش پائیزه 
پیش  نخواهد شد. شهرکی  برپا  استان  در 
ازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: 
طرح فروش فوق العاده با هدف تامین نیازهای 
مردم به کاالهای این ایام، تنظیم بازار و ایجاد 
رقابت در بین صنوف از نیمه دوم شهریورآغاز 

و تا 3۱ شهریورادامه دارد.

تا 20 درصدی  به تخفیف ۵  اشاره  با  وی 
لوازم التحریر،  العاده  فوق  فروش  کاالهای 
کیف، کفش، پوشاک و لوازم خانگی بیان کرد: 
این طرح با همکاری اصناف اجرا می شود.

شهرکی ادامه داد: تمامی واحدهای صنفی و 
فروشگاه های فروش فوق العاده موظف به 
نصب بنر فروش فوق العاده بر سردر مغازه 
خود هستند. به گفته وی بیش از ۱00 واحد 
صنفی در طرح فروش فوق العاده در مرکز 

استان شرکت کرده اند.

نمایشگاه فروش پائیزه
 برگزار نمی شود

وی با بیان اینکه بر اساس تصمیم کمیسیون 
نظارت استان امسال نمایشگاه فروش پاییزه 
کاال در استان برگزار نمی شود گفت: اتاق 
برگزاری طرح  برای  اصناف هر شهرستان 
فروش فوق العاده و نظارت و بازرسی اصناف 
و سازمان بر فعالیت این واحدهای صنفی 
برگزاری فروش  اهمیت  متعهد شدند. وی 
توسط  سال  ویژه  ایام  برخی  در  فوق العاده 

اتحادیه ها نسبت به نمایشگاه های فصلی را 
ایجاد عدالت، جلب رضایت حداکثری مردم و 
امکان بهره مندی تمام شهروندان در مناطق 
گوناگون شهری عنوان کرد.شهرکی اظهار 
کرد: در راستای خدمات رسانی به شهروندان 
و مشارکت واحدهای صنفی در طرح فروش 
اتحادیه  از  توانند  می  متقاظیان  فوق العاده 
مربوطه مجوز فروش را دریافت و از مزایای 
فروش فوق العاده استفاده کنند. وی افزود: ۴0 
نفر از اعضای اتحادیه فروشندگان پوشاک، 

۸ واحد صنفی عرضه کننده لوازم التحریر،  
۱۵ واحد صنفی از اتحادیه کفاشان و کفش 
لوازم  اتحادیه  از  واحد صنفی  فروشان، ۱9 
خانگی و ۱2 واحد از اتحادیه صنف خرازی، 
خرده فروشی ظروف و لوازم پالستیکی در 
مرکز استان در غالب این طرح کاالهای خود 

را با تخفیف به شهروندان ارائه می کنند.

فروش فوق العاده کاالهای پاییزی
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حسینی- عملیات قطع وجمع اوری درختان 
کاج خشکیده خیابان قرنی بیرجند اغاز شد 
. ابراهیم زاده مدیرعامل سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهری شهرداری بیرجند دراین 
باره به خبرنگار آوا گفت : در بلوار قرنی و 
پشت اراضی پادگان بیرجند حدود ۴6 درخت 
خشک شده و تعدادی نیز در پی طوفان دو 
که.  بودند  افتاده  زمین  بر  و  قطع  اخیر  ماه 
ماموران شهرداری روز گذشته این درختان 

را جمع آوری کردند. ابراهیم زاده  با اشاره به 
صورتجلسه تحویل اراضی حاشیه خیابان قرنی 
به شهرداری ، افزود: بخشی از تنه این درختان 
برای زیباسازی، ساخت جعبه گل، کارهای 
چوبی، میز و نیمکت در بوستانهای شهراستفاده 
خواهند شد و تعدادی که مناسب این کارها 
نباشند طی مزایده ای به فروش خواهند رسید.

گفتنی است پس از طوفان دوماه قبل وبروز 
حادثه در برخی معابر شهری بیرجند ، تعدادی از 

درختان خشکیده حاشیه خیابان قرنی بر روی 
خطوط انتقال برق سقوط کرده و با توجه به 
احتمال خطرات بعدی ، اداره برق شهرستان 
خواستار قطع درختان شد، تا این که در روز 
گذشته عملیات قطع و جمع آوری درختان آغاز 
شد. این درختان قطع شده جزئی از مجموعه 
فضای سبز بیرجند بوده که طی سال های 
اخیر به دلیل بی توجهی ها در محدوده پادگان 

و اراضی اطراف آن از بین رفته است.

درختان خشک شده خیابان قرنی جمع آوری شد
جم

ن 
 امی

س :
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آرامستان جدیدی در کار نیست 
حسینی - مدتی است عملیات  عمرانی در 
بخشی از محوطه بهشت متقین بیرجند از 
جمله مسطح سازی تپه های پشت ساختمان 
غسالخانه  برای شهروندان سوالهایی ایجاد 
است  قرار  آیا  که  این  از جمله  است  کرده 
آرامستان جدید شهر در این منطقه قرار بگیرد 
یا خیر؟!  محمدزاده مدیرعامل سازمان بهشت 
متقین شهرداری در همین باره به خبر نگار آوا 
گفت : قطعه در حال آماده سازی ادامه “بلوک 
یک” بوده و آرامستان جدید شهر نیست. وی 
با بیان این که طرح آرامستان جدید شهر به 
مساحت 70 هکتار در ابتدای جاده شوشود، 
نقشه  : مشاور طرح،  اضافه کرد  باشد  می 
آرامستان جدید را آماده کرده است و با اخذ 

استعالماتی همچون برق و آب و تامین اعتبار 
کار شروع خواهد شد اما آماده سازی زمان 

خواهد برد و حداقل ۴ یا ۵ سال دیگر به اتمام 

می رسد در همین راستا با توجه به این که 
شهر همیشه باید 20 هزار قبر خالی برای 

مواقع بحرانی داشته باشد در حال آماده سازی 

ادامه بلوک یک آرامستان هستیم.محمدزاده 
با تاکید بر این که ادامه“بلوک یک”مطابق 
قوانین آرامستان و با رعایت حد فاصله الزم تا 
مجتمع های مسکونی می باشد، ادامه داد: در 
این طرح پیاده روها، فضاهای سبز و پارکینگ 
وی  گفته  به  شد.  خواهد  اجرا  نیز  مناسب 
عملیات اجرایی “بلوک 2” به سمت شرکت 
اعتراضات  دلیل  به  داران  تاکسی  تعاونی 
که  بود  حالی  در  این  شد  متوقف  مردمی 
انجام طرح به لحاظ قانونی مشکلی نداشت 
اما با توجه به درخواست های شهروندان ادامه 
نیافت و اکنون با ادامه بلوک یک نیاز الزم 

مرتفع خواهد شد.
از مدیرعامل سازمان بهشت متقین درباره 

امکان پیش فروش قطعه در ادامه “بلوک 
یک” نیز پرسیدیم که پاسخ داد: در بلوک یک 
این امکان وجود دارد ولی اگر فردی فوت 
کند و جایی را خود خریداری نکرده باشد، به 
جای دفن در بلوک قدیم، او را در بلوک جدید 
دفن می کنیم. سازمان بهشت متقین تاکنون 
هیچ الزامی برای پیش فروش قبر نکرده و 
انجام  از  نخواهد کرد. محمدزاده همچنین 
مناقصه مجتمع مذهبی فرهنگی پشت بلوک 
2 در این هفته خبر داد و گفت: این مجتمع 
دارای چند واحد تجاری نیز خواهد بود. عالوه 
بر آن با گنجایش 6 هزار و ۵00 نفری، برای 
برگزاری جشن های مذهبی، مراسم تشییع، 

سوم و چهلم متوفیان نیز مناسب می باشد.
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امروزه  آبادی-  مهدی 
دفع مواد زائد جامد در شهرهای بزرگ به معضلی با پیامدهای 
باالیی  بسیار  هزینه  از  گذشته  است.  شده  تبدیل  افزون  روز 
که جمع آوری، حمل و نقل و دفع مواد زائد شهری به کشور 
تحمیل می کند؛ مخاطرات زیست محیطی آن نیز بس جدی 
همه  باید  وضعیت  این  ادامه  از  حاصل  نگرانی های  که  بوده 
اقشار جامعه و به ویژه مدیران شهرداری را به تفکر و عمل 
به منظور مقابله با این مخاطرات وا دارد. تنها راه حفظ محیط 
از طریق  پسماند  مدیریت صحیح  آالینده ها،  گزند  از  زیست 
تفکیک و بازیافت است. تجربه های موفق سایر کشورها در 
مدیریت پسماند با تفکیک و بازیافت، همه ادارات شهری  باید 
به دنبال اجرای شیوه های نوین مدیریت پسماند مبنی بر بهره 
وری و مدیریت منابع باشند که این امر تنها در سایه جداسازی 
پسماندهای خشک و هدایت آن به واحدهای تبدیلی و بازیافت 
ممکن است. شروع طرح تفکیک زباله از مبدا در بیرجند دریچه 
ای را باز کرد تا شاید بتوان به پایان زباله گردی امیدوار بود. این 
طرح از سوی شهرداری به شرکت پدیده پاک آرمان واگذار و  
 با ورود به محالت مهرشهر تفکیک زباله از مبدا از آغاز شد.

آموزش چهره به چهره شهروندان
مدیر اجرایی شرکت پدیده پاک آرمان با بیان اینکه بازیافت 
استفاده از مواد مصرف شده برای تولید و ساخت مجدد همان 
کاال یا کاالی قابل استفاده دیگر است، گفت: صرفه جویی در 
مصرف منابع طبیعی و انرژی و فضای کمتر برای دفن زباله 
از مهم ترین فواید بازیافت می باشد. درانی پور با بیان اینکه در 
بسیاری از کشورهای پیشرفته شهروندان ملزم به تفکیک زباله 
های خشک و تر هستند، افزود: در شهرهای مدرن برای زباله 
های خشک و تر به تفکیک سطل های جداگانه تعبیه می شود تا 
پسماند بازیافتی به راحتی شناسایی شود و در چرخه بازیافت مورد 
استفاده قرار گیرد. وی افزود:  بسیاری از شهروندان تفکیک زباله 
از مبدا را کار سخت و پیچیده ای می دانند درحالی که جداسازی 
زباله ها در منازل و فرایند آن بسیار ساده است که با چند بار انجام 
دادن به عادتی مفید و روزمره تبدیل خواهد شد. درانی پور با 
اشاره به آموزش نیروهای جوان برای مراجعه به مردم، اظهار کرد: 
آموزش چهره به چهره شهروندان در راستای افزایش فرهنگ 
گیرد. وی  می  انجام  این شرکت  آموزشیاران  توسط  عمومی 
افزود: طرح آموزش چهره به چهره شهروندان در راستای نهادینه 
نمودن فرهنگ تفکیک از مبدا پسماندهای خانگی با حضور 
 آموزشیاران این طرح به درب منازل شهروندان انجام می شود. 
مدیر اجرایی شرکت پدیده پاک آرمان اضافه کرد: در این طرح 
آموزشیاران سازمان مدیریت پسماند به درب منازل واقع در منطقه 
دو شهرداری مراجعه کرده و ضمن آموزش خانوار در خصوص 
همکاری در کاهش و تفکیک پسماندهای خشک از تر ، یک 
بسته آموزشی حاوی بروشورهای آموزشی و برنامه زمان بندی 
خودروهای بازیافت جهت اطالع شهروندان از برنامه هفتگی جمع 
آوری مواد بازیافتی، در اختیار منازل قرار دادند. درانی پور عنوان 
کرد: آموزشیاران در این طرح به خانواده برای کاهش و تفکیک 
پسماند تر و خشک بسته های آموزشی و پالستیک های بازیافت 
می دهند و برنامه زمان بندی خودروهای بازیافت را به اطالع آنها 
می رسانند. مجری طرح تفکیک زباله از مبدا عنوان کرد: در اجرای 
این طرح به هر خانواده کد اشتراک بازیافت تعلق می گیرد که  برای 
 تحویل مواد بازیافتی اقدام کنند. وی با اشاره به اینکه پسماندهای 
الکتریکی و الکترونیکی نیز بازیافت می شود، اظهار کرد: محیط 

و  کند  می  پیدا  اساسی  تغییرات  بازیافت،  تاثیر  تحت  زیست 
جداسازی زباله ها می تواند به چرخه بازیافت کمک کند و توزیع 
خودسرانه زباله بدون در نظر گرفتن فواید بازیافت باعث از بین 

رفتن منابع طبیعی و افزایش آلودگی ها می شود.
شهروندان مراقب سودجویان باشند

مدیر اجرایی شرکت پدیده آرمان با اشاره به حضور 7 خودروی 
این شرکت در شهر عنوان کرد: حدود 35 نفر تاکنون در این 
شرکت مشغول به کار هستند که امیدواریم با گسترش کار و فعال 
شدن بخش بازیافت تعداد این افراد را افزایش دهیم. درانی پور 
به نیروهای سودجو اشاره و تصریح کرد: همشهریان به افرادی 
که بدون کارت شناسایی به درب منازل می روند، بی اعتنا باشند 
و حتما به عالئم و مشخصات رسمی شرکت توجه کنند، ضمنا 
با افراد سودجو مطابق قانون برخورد می شود. درانی پور تصریح 
کرد: شهروندان هنگام تحویل زباله های خشک می توانند در 
قبال آن از بین دریافت بن خرید کاال، کسر از عوارض معوقه 
شهرداری و کمک به انجام کار خیرخواهانه یک مورد را انتخاب 
کنند. وی ادامه داد: در راستای ارتقای فرهنگ بازیافت مواد و 
ایجاد انگیزه و آشنایی کودکان با اهمیت بازیافت مواد و تفکیک 
زباله های خشک و تر آموزشیاران واحد بازیافت نسبت به جمع 
آوری کتب باطله دانش آموزان اقدام کرده اند. درانی پور با تاکید 
بر نهادینه کردن فرهنگ تفکیک زباله از مبدا ، گفت: آموزش 
های شهروندی نقش مهمی در افزایش تفکیک زباله از مبدا و 

همچنین کاهش حجم تولیدی زباله ها دارد. 
سازمان های دولتی ملزم به حمایت از طرح بازیافت 

هستند
باید  دولتی  های  سازمان  و  ادارات  اینکه  بیان  با  پور  درانی 
در این زمینه پیش قدم شوند، گفت: در قانون پسماند که در 
ملزم  اداری  های  سازمان  و  نهادها  شده،  تصویب   81 سال 
به حمایت از این کار هستند و شرکت پدیده آرمان نیز تفاهم 
نامه هایی با برخی از ادارات داشته است. مدیر اجرایی شرکت 
پدیده پاک آرمان با بیان اینکه تفکیک زباله های تر از خشک 
شهروندان  کرد:  اضافه  کند،  می  تر  آسان  را  مواد  بازیافت 

پسماند خود را به دو قسمت تر و خشک جدا کنند و پسماند 
های خشک را در اختیار ماموران بازیافت و خودروهای مکانیزه 
جمع آوری قرار دهند تا به کود آلی تبدیل و مواد مصنوعات 
 قابل استفاده  ساخته شود. درانی پور به جداسازی زباله های 
خطرناک از سایر زباله ها اشاره و افزود: بسیاری از زباله های 
بیمارستانی وقتی با پسماند انواع باکتری ها تلفیق می شود در 
صورت رعایت نکردن اصول ایمنی برای رفع آن ها خطرات 

زیست محیطی جبران ناپذیری را به بار خواهد آورد. 
31031 پل ارتباطی با شهروندان

درانی پور با اعالم شماره پنج رقمی 31۰31 گفت: شهروندان 
می توانند هر روز به جز روزهای تعطیل از ساعت 8 الی 14 و 16 
الی 19 از طریق تماس با این شماره میزان زباله های بازیافتی خود 

را اعالم کنند تا نیروهای جمع آوری اعزام شوند. وی از طراحی 
اپلیکیشن برای دریافت زباله های تفکیک شده خبر داد و گفت: 
با نصب این اپلیکیشن شهروندان به راحتی می توانند زباله های 
تفکیک شده را تحویل دهند و براساس نرخ مصوب معادل آن 
از شرکت خدمات دریافت کنند. این مسئول  با بیان اینکه در 
فازهای بعدی برای مجتمع های مسکونی نیز طرح تفکیک از مبدا 
اجرا می شود، ادامه داد: با توافقی که بین مدیران مجتمع ها انجام 
خواهد گرفت باکس هایی برای جمع آوری زباله های بازیافتی 
تحویل داده می شود. درانی پور با اشاره به اینکه شعارهای بازیافت 
نقش مهمی در تشویق مردم به کاهش استفاده مجدد و بازیافت 
دارند، خاطرنشان کرد: همه ما باید سهم مان را در سبز نگه داشتن 

زمین و پاکسازی آن برای آیندگان ادا کنیم.

الزام فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبدا
مدیر اجرایی شرکت پدیده پاک آرمان مطرح کرد:        

عکس : مهدی آبادی

 شماره تماس: 31031

منطقه ویژه اقتصادی استان
 میزبان بیش از ۴۰۰۰ نفر عزادار حسینی

عکس : امین جم

امین جم - مراسم هفتمین روز شهادت امام حسین )ع( ، روز گذشته پس از اقامه فریضه نماز ظهر با حضور برخی 
مسئوالن استانی و شهرستان در منطقه ویژه اقتصادی برگزار شد. پس از سخنرانی خطبا و مداحی ذاکران اهل 
بیت )ع( ، رئیس منطقه ویژه اقتصادی استان ضمن تشکر از هیئت ابوالفضلی و سازمان تبلیغات و معتمدین و 
پیرغالمان و کلیه عاشقان حسینی که در برگزاری این مراسم ما را همراهی کردند ، با بیان اینکه امروز مفتخریم 
میزبان 4 هزار عزادار حسینی باشیم ، گفت : خوشبختانه توانستیم برای پنجمین سال متوالی ، این دین را ادا کرده 
و نقشی هر چند کوچک در عزاداری سید و ساالر شهیدان داشته باشیم. صفدری زاده افزود: این جلسه با زحمات 
فراوان همکاران ما در منطقه ویژه برگزار و با همکاری مسئوالن استانی و هیئات برپا شد که جا دارد از همه این 

عزیزان تشکر و قدردانی نمایم.


