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ترافیک شهری 
در مرز بحران

هر روز با افزایش خودروهای شهروندان، 
نیاز به معابری متناسب بیشتر احساس 
می شود. حاال خیابان ها و کوچه ها 
مملو از خودرو است. انگار شهر در حال 
انفجار است! ترافیک در معابر هم هر روز 
سنگین تر می شود. برخی ساعات در 
طول روز نیز اوج تردد خودروها است 
که معموال در آغاز صبح و بعد از پایان 
 زمان اداری بیشترین حجم ترافیک را 
می توان دید.در راستای حل این معضل 
شهر بیرجند، نکاتی چند دارای اهمیت 
است. اولین نکته اینکه شهروندان باید 

توجه بیشتری به... ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4217

5ششمین معدن طالی خوسف شناسایی شد5اعتبارات بخش کتاب و کتابخوانی ۷ برابر شد 5حفظ وحدت و پرهیز از اختالف باید اولویت همه مسلمانان باشد

با تالش عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند انجام شد؛

اختراع دستگاه برداشت گل زعفران در دانشگاه  بیرجند
 اسعدیان عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند برای اولین بار در کشور دستگاه برداشت گل زعفران را طراحی و تولید کرد.به گزارش 
صدا و سیما، دستگاه برداشت گل زعفران از مزرعه، محصول شرکت دانش بنیان کیان فناور فردای شرق است که توسط دکتر 
اسعدیان عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند در دانشکده کشاورزی سرایان رونمایی شد. اسعدیان گفت: این محصول اولین 
اختراع در جهان است که با وجود وزن کم هنگام برداشت گل زعفران، هیچ آسیبی به گل وارد نمی کند....)ادامه در صفحه 5(

مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی در آيین بزرگداشت کتاب:

روند تولید کتاب شتاب گرفته است
شامگاه یکشنبه آیین بزرگداشت کتاب با حضور مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، رئیس دانشگاه بیرجند، جمعی از مسئوالن، ناشران، 
نویسندگان و اهالی فرهنگ در تاالر والیت دانشگاه بیرجند برگزار 
شد.احمد خامسان،  رئیس دانشگاه در این مراسم ...)ادامه در صفحه 6(

 

مردم باید رفاه و ارزانی را 
در سفره هایشان لمس کنند
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کاالهای اساسی در سال آینده
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شأن جانبازان استان
پاسکاری بین ادارات نیست

در تمام دنیا بازماندگان جنگ و سربازان وطن از جایگاه ویژ ای برخوردارند... ۳5 سال پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه 
ایران که در آن  از گازهاي شیمیایی براي مقابله با رزمندگان و مردم کشورمان استفاده کرد ...  ) مشروح در صفحه 5 (

فعاالن حوزه مسکن مرکز  استان  از عوامل موثر بر نرخ ها می گویند ؛

فشار مزایده  ها   بر    گلوی   مسکن
حباب در قیمت زمین است، نه ساختمان  * خريد زمین مزايده ای با قیمت گزاف، در نهايت قیمت مسکن  را باال می برد  * ضرورت همکاری بنیاد مستضعفان و اوقاف با انبوه ساز برای واگذاری زمین مشارکتی / صفحه ۳

جناب آقای مهندس رضا صادقی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 سرپرست اداره نگهداری راه های استان خراسان جنوبی 
 که بیانگر کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته شما در صحنه های خدمت صادقانه می باشد 

 تبریک عرض نموده،  موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.
ضمنا از خدمات و زحمات صادقانه چندین ساله آقای مهندس عباسی تقدیر و تشکر 

نموده، از خداوند بزرگ سالمتی و موفقیت، بهروزی و سربلندی برای ایشان خواستاریم.

شرکت راه گستران قاینات - علی سلطان پور

جناب آقای دکتر سید مرتضی نوربخش و سرکار خانم کاردان
با قلبی آکنده از غم و اندوه درگذشت فرزند گرامی تان

 مرحوم دکتر سید تقی نوربخش
 را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن شادروان غفران الهی

 و علو درجات و برای جناب عالی و خانواده آن عزیز صبر و شکیبایی آرزومندیم.
غالمرضا علی آبادی و خانواده

موقعیت عالی سرمایه گذاری
یک موسسه آموزشی معتبر و با سابقه ، با درآمد تضمینی 

واگذار می گردد.    091240۶988۶

افتتاح مطب دکتر محمد علی مهدی آبادی
فوق تخصص گوارش و کبد

ERCP آندوسکوپی ، کولونوسکوپی و  
آدرس:بیرجند، خیابان طالقانی، طبقه اول کلینیک فرهنگیان 
پذیرش همه روزه به جز ایام تعطیل ساعت 4 تا 8 بعدازظهر

تلفن: 32237۶۶1 - 05۶

جناب آقای دکتر مشیر الحق عابدی
سرپرست محترم استانداری خراسان جنوبی
با نهایت مسرت، انتصاب شایسته جناب عالی را که 

نشانگر تعهد و خدمات ارزنده شماست، تبریک عرض 
نموده، برایتان در سمت فوق توفیق بیش از پیش از 

خداوند متعال خواستاریم.

شرکت خدمات ساختمانی اداری و دفتر فنی مهندسی غریبی

خانواده محترم دکتر سید مرتضی نوربخش 
سرکار خانم دکتر کاردان و سرکار خانم دکتر شاهی 

بی گمان عزیمت به دیار باقی حکمتی است بر همگان جاری 
لیکن آنگاه که پاکدلی نیکو نهاد رخت به دیار باقی برمی گیرد 

خون دل را بر دیده جاری می سازد.
 با نهایت تاسف و تاثر ضایعه فقدان شادروان

 دکتر سید تقی نوربخش
 را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات

 و برای شما و سایر بازماندگان محترم صبر و اجر آرزومندیم.

دکتر مهدی محمدی فرد، دکتر شاهرخ 
دکتر علیرضا میرغالمی، دکتر محمدامیر محمدی فرد 

دکتر مهیار محمدی فرد،  دکتر مهتاب محمدی فرد

* ویالهای سه ستاره آبگرم معدنی
* استخرهای مجزای آبگرم معدنی
* وان های خصوصی آبگرم معدنی
* طوالنی ترین زیپالین شرق کشور
* رستــوران درجـه یــک هـالل 
* بزرگترین مجموعه اقامتی استان
 * مناسب برای تورهای گردشگری
 بــا بهتریــن قیمــت

www.abgarmeferdows.ir
abgarm_ferdows@ اینستاگرام

abgarmferdows056 - 32747436 - 40@ تلگرام

توصیه می شود: تمامی عملیات اجرایی ساختمان منحصرا توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه ساز و یا دارندگان 
صالحیت طرح و ساخت ساختمان که در زمینه اجرا حسب مورد دارای مجوز و یا پروانه اشتغال از وزارت راه و شهرسازی می باشند، انجام پذیرد.

روابط عمومـی سازمان نظام مهنـدسی ساختمان خراسان جنوبی )ماده مبحث دوم مقررات ملی - اجرای ساختمان(

جناب آقای حسین نیک کار
انتخاب جناب عالی را به عنوان

 نفر دوم بخش ICT و قرارگرفتن بین ١٥ نفر 
نهایي در میان ٢٥٠٠ نفر از کشورهاي جهان 
افتخاري  دکتري  جایزه  به  رسیدن  و  اسالم 

دانشگاه میکي موتو  ژاپن
 صمیمانه تبریک عرض نموده ، از درگاه خداوند متعال 

موفقیت و سربلندی شما را خواستاریم.

خانـواده

جناب آقای مهندس محمد مهدی انصاری 
ضایعه دردناک درگذشت برادر خانم عزیزتان

 مرحوم دکتر سید تقی نوربخش
 را حضور جناب عالی و خانواده معزز تسلیت عرض نموده

 بقای عمرتان و خانواده محترم را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

شرکت راهسازی نوید گستر زهان

جناب آقای دکتر مشیر الحق عابدی
سرپرست محترم استانداری خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی  با عنایت به سوابق درخشان خدمتی 
و آشنایی کامل با استان خراسان جنوبی بارقه امیدی برای 
سکانداری این استان توسط نیروی دلسوز بومی است. این انتصاب 
 را حضور شما و همه دلسوزان توسعه استان تبریک می گویم. 

 محمد حسین قاسمی
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  باید از سیاست تخریب غیرسازنده ترامپ استفاده کنیم

رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باید از سیاست تخریب غیرسازنده ترامپ استفاده کنیم و از مشکالت اقتصادی 
از جمله اتکا به نفت که در این سال ها دچار آن بوده ایم، رهایی یابیم. دولت به معنای هر سه قوه باید از مانع تراشی برای کارآفرینان 
پرهیز کنند و بنا را بگذارند که در این شرایط می توانند معجزه ای در اقتصاد کشور ایجاد کنند.

هنوز هیچ کشوری میزبانی
 ساز و کار مالی بین ایران و اروپا 

را قبول نکرده است

عراقچی، معاون وزیر خارجه گفت: هنوز هیچ کشوری 
حاضر نشده میزبانی ساز وکار مالی بین ایران و اروپا را 
قبول کند؛ اتریش و لوکزامبورگ قبول نکردند و اروپا 
ناتوان از ثبت SPV است. اروپایی ها یا نخواستند یا 
نتوانستند تاکنون کاری انجام دهند، اما ما تا زمانی که 
باقی ماندن در برجام به نفع کشور باشد در آن می مانیم 
ندارد. ای  فایده  برجام  در  ماندن  نباشد  این  اگر  و 

شنود مکالمات نظامیان آمریکا
 توسط نیروی دریایی ارتش

ارتش گفت:  دریایی  نیروی  فرمانده  خانزادی،  امیر 
ما به نیروهای خود تاکید کرده ایم که مقررات بین 
المللی دریاها به آمریکایی ها تفهیم شود و در عبور و 
مروری که ممکن است از منطقه ما داشته باشند، به 
آنها عبور بدون ضرر تفهیم شود، به هیچ عنوان حق 
ندارند از حقوق بین المللی دریاها تخطی کنند و حضور 
آن ها به شدت زیر ذره بین ماست. از زمین و هوا 
رصد می شوند و تمام صحبت هایشان شنود می شود. 

مردم باید رفاه و ارزانی را 
در سفره هایشان لمس کنند

آیت ا... نوری همدانی، مرجع تقلید گفت: متاسفانه 
مسئله حل مشکل گرانی و معیشت هنوز در کشور 
محقق نشده است، مردم باید رفاه، ارزانی، اشتغال 
و ثبات قیمت ها را در سفره های خود لمس کنند و 
صرفاً به آمار و گزارش های رسانه ها مختصر نشود.

نوار اظهاراتم درباره پولشویی 
وجود دارد

ظریف، وزیر خارجه در خصوص موضوع پولشویی 
گفت: نوار اظهاراتم در این خصوص وجود دارد لذا 
درخواست می شود افرادی که نسبت به اظهارات 
بنده اعالم نظر کردند در مورد محتوا صحبت کنند نه 
محتوایی که خودشان ساخته اند؛ در واقع گاهی افراد 
ببر کاغذی می سازند تا آن را به خوبی شکار کنند.

۹ مدیر سابق بانک مرکزی 
در زندان هستند

دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
گفت: حدود 9 نفر از مسئوالن سابق بانک مرکزی و 
تعدادی از مسئوالن وزارت صمت در زندان هستند و 
قوه قضاییه باید کسانی که 18 میلیارد دالر ارز کشور، 
ده ها تن سکه را تضییع کردند و ثروت کشور را به 
یک سوم کاهش دادند تحت  کیفر قانونی قرار دهد.

دولتمردان و رقبای انتخاباتی آنان
 منافذ فسادخیز را شناسایی کنند

ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: 
کار  آن  و  این  به  پولشویی  اتهام  که  است  روشن 
درستی نیست. دولتمردان و رقبای انتخاباتی آنان! با 
همکاری یکدگیر منافذ فسادخیز را شناسایی کنند.

سرمقاله

ترافیک شهری در مرز بحران 

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... ترافیک در معابر هم هر روز 

سنگین تر می شود. برخی ساعات در طول روز نیز 
اوج تردد خودروها است که معموال در آغاز صبح 
و بعد از پایان زمان اداری بیشترین حجم ترافیک 
را می توان دید. در راستای حل این معضل شهر 
بیرجند، نکاتی چند دارای اهمیت است. اولین نکته 
این که شهروندان باید توجه بیشتری به استفاده از 
ناوگان حمل و نقل شهری داشته باشند و تا حد 
امکان از تردد با خودروهای تک سرنشین خودداری 
کنند. عالوه بر این موضوع در برخی خیابان های 
شهر ترافیک به دلیل نبود جای پارک مناسب و 
پارک دوبل در حاشیه معبر است که خیابان حکیم 
نزاری نمونه بارز از این مثال است. متاسفانه به دلیل 
برخی سیاست های غلط در شهرسازی بیرجند حتی 
در برخی خیابان های جدیدساز نیز معضل ترافیک 
و کمبود فضای تردد خودروها وجود دارد. اگر چه از 
سالیان گذشته طرح تعریض خیابان های گوناگون 
... جزو  و  از منتظری، مدرس، طالقانی  اعم  شهر 
شعارهای انتخاباتی و طرح های شورای شهر بوده 
ها  خیابان  این  در  ای  ویژه  اتفاق  هنوز  اما  است، 
رخ نداده است. نکته ای که توجه ویژه مسئوالن 
شهری را می طلبد؛ چرا که اگر اوضاع به همین 
منوال پیش رود، هر روز مشکالت شدیدتر و حل 
آن سخت تر از گذشته خواهد شد.  پلیس راهنمایی 
و رانندگی نیز در این میان مجبور به افزایش نظارت 
نیز  موضوع  این  متاسفانه  اما  است  جریمه  گاه  و 
امیدواریم  ندارد.  روند  این  توقف  در  چندانی  تاثیر 
مسئوالن برای حل این مشکل چاره اندیشی کنند 

تا به بحرانی الینحل تبدیل نشود.

کارت سوخت به کارت های بانکی
 متصل شد

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات با بیان این که بیش از 1۰ میلیون خودرو 
کارت سوخت ندارد، گفت: برای صدور این تعداد 
هزینه  تومان  میلیارد   ۳۳۰ باید  سوخت  کارت  از 
دولت  از ظرفیت  استفاده  با  که  حالی  در  می شد، 
الکترونیکی و با هماهنگی بین دستگاهی، آن را به 
کارت بانکی متصل کردیم تا به جای این که مردم 
در صف بایستند و در پلیس + 1۰ ثبت نام کنند تا 
بعد از یک هفته کارت سوخت به دست آن ها برسد، 
بتوانند با مراجعه به پورتال ملی پخش و پاالیش 
و فشردن ۳ گزینه، کارت بانکی خود را به کارت 

سوخت متصل کنند.

بسته های حمایتی دولت 
پیامک ندارد

سرهنگ رمضانی، معاون امور بین الملل و حقوقی 
افراد  مراقب  که  داد  هشدار  مردم  به  فتا  پلیس 
که  افرادی  افزود:  وی  باشند.  و سودجو  کالهبردار 
تاکنون برخی شماره حساب یا رمز بانکی خود را برای 
دریافت بسته های حمایتی دولت در اختیار افراد یا 
هر گونه سامانه پیامکی قرار دادند باید سریعا برای 
تغییر رمز خود اقدام کنند تا مورد سوء استفاده قرار 
نگیرند. وی اظهار کرد: مردم باید مراقب کالهبرداران 
اطالعات  هرگونه  ارائه  از  و  باشند  سودجو  افراد  و 
فردی و بانکی خود به این گونه افراد خودداری کنند.

مخترع جوان بیرجندی گفت: تالش می کنیم در آینده نزدیک به یک واحد فناور 
دانش بنیان تبدیل شده و محصول بیشتر و بهتری به جامعه ارائه کنیم.

حسین نیک کار با اشاره به اهمیت جایزه مصطفی گفت: رقابت علمی کنز امسال 
برای اولین بار به عنوان زیرمجموعه جایزه مصطفی ویژه محققین و پژوهشگران 
زیر ۴۵ سال و با هدف ایجاد و معرفی نخبگان جوان جهان اسالم فعالیت خود 
را شروع کرده است. وی افزود: حوزه های متعددی برای دریافت آثار از طرف 
دبیرخانه تعیین شده بود که از جمله آن ها؛ فناوری اطالعات، شیمی، علوم پایه و 
علوم پزشکی را می توان نام برد. این پژوهشگر دانشگاه آزاد اسالمی تصریح کرد: 
رقبای خارجی از 1۵ کشور جهان اسالم و رقبای داخلی از دانشگاه های صنعتی 
شریف، صنعتی امیرکبیر، تهران و عالمه طباطبایی حضور داشتند و رقابت بسیار 
تنگاتنگ بود. نیک کار با اشاره به طرح  ارسالی به جشنواره که موفق به کسب 

مقام دوم در حوزه »فناوری سالمت« شد، افزود: طرح 
عالئم  ارسال  سامانه  یک  جشنواره،  این  به  ارسالی 
کیف های  روی  بر  که  بوده  کاربر  موقعیت  و  حیاتی 
کوله پشتی پیاده سازی شده است. وی ادامه داد: ایده 
طرح چنین سامانه ای از جعبه سیاه هواپیما گرفته  شده 
تا کوهنوردان با توجه به گذر از مسیرهای صعب العبور 
دائماً در حال رصد باشند و اطالعات آن ها ذخیره شود. 
مخترع جوان دانشگاه آزاد اسالمی اظهار کرد: سامانه 
ارسال عالئم حیاتی که در قالب یک کوله پشتی طراحی 

و پیاده شده است با در نظر گرفتن جامعه هدف و کاربری کوهنوردان، آتش نشانان 
و دانش آموزان می تواند مورد استفاده قرار گیرد. نیک کار افزود: سامانه با ارسال 

موقعیت، دمای بدن، فشار جو، دمای محیط و عالئم 
حیاتی، توانمندی ارسال اطالعات را به یک مرکز دارا 
ورزش  فیزیولوژی  رشته  دکتری  دانشجوی  هست. 
دانشگاه آزاد واحد نیشابور گفت: امکانات این سامانه 
کمک می کند تا شرایط محیط و کاربر مورد آنالیز قرار 
گرفته و از بروز اتفاقات غیرقابل جبران، جلوگیری کند و 

قابلیت نصب بر روی تمام کوله پشتی ها را دارد.
افزود: تالش می کنیم در  پایان  برنده جایزه کنز در 
آینده نزدیک به یک واحد فناور دانش بنیان تبدیل شده 
و محصوالت بیشتر و بهتری به جامعه ارائه گردد، در 
همین راستا از مدیران دانشگاه آزاد اسالمی درخواست 
دارم که بیش  از پیش زمینه ها و تسهیالت مورد  نیاز را برای توسعه و عرضه 

محصوالت دانش بنیان را فراهم کنند و دانشجویان را مورد حمایت قرار دهند.

مخترع جوان همشهری برنده جشنواره کنز شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سبد حمایتی 
کاال نیمی از جمعیت کشور را در برخواهد گرفت. این 
افراد برای دریافت سبد حمایتی در یک دسته بندی 

کلی به سه گروه تقسیم بندی شده اند.
محمد شریعتمداری افزود: دسته اول افراد ذیصالحی 
هستند که به دلیل میزان درآمدهای ثابت شان تحت 
بهزیستی  و  امداد  کمیته  مانند  اجتماعی  نهادهای 
هستند؛ همچنین افرادی که در نوبت پیوستن به این 
سازمان ها قرار دارند در این دسته بوده و در اولویت 
قرار می گیرند. وی خاطرنشان کرد: این گروه از افراد 
در حال دریافت سبد حمایتی هستند و توزیع سبد آنان 

از هفته پیش آغاز شده است؛ بخشی از آنان سبد خود را دریافت کرده اند و 
بقیه نیز در حال دریافت هستند. وی اضافه کرد: قدم بعدی برای پرداخت به 
افراد دارای درآمد ثابتی است که به نوعی پرداخت هایشان متصل به دولت 
است یعنی از طریق سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، منابع مالی خود 
را دریافت می کنند. وزیر کار گفت: امیدواریم ظرف روزهای اخیر به همت 
سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد این ارقام در فیش های حقوقی این افراد 

پرداخت شود. شریعتمداری تصریح کرد: مبلغ پرداختی 
برای این افراد نیز به طور میانگین 2۰۰ هزار تومان 
است و به اشخاصی داده می شود که دارای درآمد کمتر 
از ۳ میلیون تومان هستند. وی افزود: برای جلوگیری 
از همپوشانی در اجرای مرحله سوم سبد حمایتی برای 
سایر اقشار جامعه که درآمد آنها نیز کمتر از سه میلیون 
تومان است منتظر اجرای مرحله دوم هستیم. به محض 
اساس دستورالعمل  بر  بگیرد،  کار صورت  این  اینکه 
ابالغی معاون اول رئیس جمهور ظرف مدت کوتاهی، 
کمتر از مهلت مقرر در آیین نامه ابالغی- که حدود دو هفته قید شده- این 
پرداخت ها را عملیاتی می کنیم. وی ادامه داد: پرداخت برای سایر اقشار را از 
گروه هایی که بیمه شده هستند مانند کارگران ساختمانی و رانندگان آغاز می 
کنیم. در حقیقت از همه آنانی که در مجموعه گروه های دسته بندی شده تامین 
اجتماعی قرار دارند، مانند کارگران که قشر عظیمی از جامعه هستند و اکنون به 
دلیل وجود درآمدهای ثابت فاصله بین سرانه معیشت و حداقل حقوق و دستمزد 

در ماه در شرایط مطلوبی به سر نمی برند، آنها را تحت پوشش قرار می دهیم. 
وزیر کار اظهار کرد: این بار سبدی که توزیع می شود با ارقامی است که گفته 
شد. اما در آینده نظر بر این است که به سمت سبد کاالیی حرکت کنیم و در 
نوبت های بعدی سبد کاالیی را گسترش خواهیم داد. شریعتمداری در پاسخ به 
این سوال که آیا درآمد کمتر از سه میلیون تومان از یک شغل مدنظر است یا 
اینکه اگر به طور مثال کارمندان از جای دیگر درآمد داشته باشند، مجموع آن را 
در نظر می گیرند، گفت: جزئیات این مساله پس از اجرای مرحله دوم از طریق 
سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی تعیین خواهد شد. وی درباره 
پیامک های سبد کاال با یادآوری اطالعیه پلیس فتا در این زمینه، تاکید کرد: 
هیچ سامانه پیامکی برای دریافت بسته حمایتی دولت وجود ندارد و اگر شهروندان 

چنین پیامک هایی دریافت کردند نباید پاسخ بدهند.
وی در پاسخ به اینکه سبد حمایتی قرار است در چند مرحله پرداخت شود، گفت: 
تعداد مراحل بستگی به منابع عمومی و بودجه سال 98 که تخصیص داده می 
شود و عددی برای آن مشخص نشده است. در مرحله اول ۳ هزار میلیارد تومان 

به آن اختصاص داده شد.

سبد حمایتی نیمی از جمعیت ایران را در برمی گیرد

حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در جمع مردم 
استان آذربایجان غربی، بیان کرد: دشمنان می خواستند 1۳ 
آبان ایران را آشفته ببینند و روز غم و اندوه مردم ایران 
مشاهده کنند، اما مردم ایران با مقاومت و ایستادگی شان 
این روز را روز قدرت و ایستادگی ملت در برابر دشمنان 
به نمایش گذاشتند. ملت ما پاسخ آمریکا را روز 22 بهمن 
امسال خواهد داد. وی با بیان اینکه کاخ نشینان کاخ سفید 
بدانند ملت ما ملتی بزرگ و غیور است که همواره به دنبال 
 فرهنگ عاشوراست، گفت: ما فقط در برابر خداوند بزرگ 
سر فرود می آوریم؛ رکوع و سجود خواهیم کرد و در برابر هیچ 
قدرتی سر فرود نخواهیم آورد. روحانی تصریح کرد: دشمنان 
ما در مسیر ایجاد فشار اقتصادی و فشار جنگ روانی بر ملت 
ایران هستند، آنها فکر می کنند در سایه فشار به مردم در 
شد. خواهیم  تسلیم  آنها  قلدرمآبانه  و  ناحق  حرف  برابر 

ما آغازگر منازعه و جنگ اقتصادی نبودیم
وی اظهار کرد: مردم عزیز ایران باید بدانند ما به عهدمان 
وفادار بودیم، باید بدانند در قراردادهایمان در برابر دنیا طبق 
فرهنگ اسالم به عهدمان وفا کردیم. ما آغازگر منازعه و 
جنگ اقتصادی با کسی نبودیم اما آنها در سایه شکست های 
پیاپی در منطقه به فکر انتقام گیری از ملت ایران هستند. 
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: آنها فکر می کنند که این 

ایران است که پای آمریکا را از منطقه قطع کرده است و این 
جوانان ایران هستند که پای استعمار را از کل منطقه بریده 
است. آنها فکر می کنند اگر در عراق و سوریه و یمن شکست 
خوردند به خاطر ایستادگی ملت ایران است؛ اشتباه می کنند 
این ایستادگی کل ملت های منطقه در کنار ملت ایران 
است. ملت های عراق، سوریه، یمن، افغانستان، پاکستان، 
لبنان و سراسر دنیای اسالم به فکر استقالل خود هستند.

نمی گذاریم فشارهای آمریکا و صهیونیست ها
 زندگی مردم را دچار مشکل کند

رئیس جمهور گفت: در شرایط امسال و سال آینده مردم 
ما  کنند؛  نگاه  ایران  آینده  به  کامل  امیدواری  با  باید  ما 
نخواهیم گذاشت فشارهای آمریکا و صهیونیست ها و چند 
کشور منطقه زندگی مردم را با مشکالت بزرگ مواجه کند. 
روحانی با بیان اینکه همه ما قبول داریم که در میدان جنگ 
سختی، زخمی، شهید و مشکالت وجود دارد، تصریح کرد: 
ما در میدان جنگ در برابر آنهایی که جنگ اقتصادی به ما 
تحمیل کرده اند، دستان مان را هرگز باال نخواهیم برد و به 
وظیفه دینی خود و آنچه ملت ایران بر دوش ما گذاشته 
است، ادامه می دهیم. وی افزود: به مردم می گویم در هیچ 
شرایطی نخواهیم گذاشت در کاالهای اساسی دچار مشکل 
شوند. کاالهای اساسی آنچه در داخل باید تولید شود با 

همت و ایثار مردم تولید خواهیم کرد.
کاالهای اساسی در سال آینده با ارز

۴۲۰۰ تومان وارد می شود
وی خاطرنشان کرد: در هیئت دولت بحث بودجه سال 
آینده را بررسی کردیم و در هفته های آینده این بحث را 
ادامه خواهیم داد. اولین بحث در دولت این بود که کاالهای 
اساسی باید با همان قیمت ارز ۴2۰۰ تومان سال جاری، در 
 سال آینده وارد شود. روحانی خاطرنشان کرد: من کامال 
می دانم که شرایط زندگی برای مردم نسبت به ماه های 
گذشته سخت تر شده و قیمت اجناس در مسیر صعودی 
بوده است. همه تالش دولت برای مهار این تورم و رونق 

اشتغال است. می دانیم که شرایط سخت تر شده اما مسیر 
پیشرفت هم در برخی امور برای ما آسان تر شده است؛ تولید 
سخت تر شده اما در عین حال صادرات می تواند تولید ما 
را به حرکت درآورد. در حوزه کشاورزی و صنعت مسیر 

صادرات می تواند کشور ما را به حرکت درآورد.
آمریکایی ها می خواهند با فشار چند ماهه 

مردم ایران را تسلیم کنند
وی با بیان اینکه قیمت ارز شمشیری دو لبه است که هم 
صادرات را رونق می دهد و هم به مردم فشار وارد می کند، 
گفت: شرایط امروز برای ما به جهاتی می تواند فرصت باشد. 
آمریکایی ها به این فکر بودند و شاید هنوز هم هستند که 
فکر  اول  کنند.  تسلیم  را  ایران  ماهه مردم  با فشار چند 
می کردند که در همان اردیبهشت می توانند همه شهرهای 
ایران را به هم بریزند. حتی برخی اوقات گزارشات غلط 
به آن آقا ]ترامپ[ می دادند؛ منبع اطالعاتی کاخ سفید هم 
متاسفانه اسرائیل و منافقین است که فکر می کردند با فشار 
چند ماهه می توانند به موفقیت برسند. رئیس جمهور با بیان 
 اینکه در این فشار ظالمانه که آمریکا اغاز کرده همه ملت ها

حتی  گفت:  مخالف هستند،  آن  با  جهان  های  دولت  و 
اروپایی ها که متحد آمریکا بوده و در اقتصاد و امنیت محتاج 

آمریکا هستند، مسیر آمریکا را محکوم می کنند.

ملت پاسخ آمریکا را روز 22 بهمن امسال خواهد داد / کاالهای اساسی در سال آینده با ارز ۴2۰۰ تومان وارد می شود
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به شماره ثبت ۴۴۹ و شناسه ملی۱۰۳۶۰۰۱۶۸۷۱ - نوبت اول

براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۷/۶/۹ شرکت تعاونی مسکن کارگران کویرتایر منحل 
 گردیده، لذا طبق ماده ۲۲۵ قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران حقیقی و حقوقی درخواست 
می شود جهت بررسی مستندات و مدارک مربوطه و پرداخت مطالبات احتمالی قطعی شده آنان از تاریخ 
نشر آگهی نوبت اول لغایت ۶ ماه در ساعت اداری به آدرس شهرستان بیرجند خیابان شهید تیمورپور 
کوچه - پالک ۴۴ مراجعه و یا با شماره ۰۹۱۵۱۶۱۱۹۱۱ - ۰۹۱۵۹۶۱۱۳۰۲ تماس حاصل فرمایند.  
این آگهی در سه نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه های آوای خراسان جنوبی و رسمی کشور آگهی و به 
اطالع عموم رسیده، پس از انقضای مهلت قانونی هیچ گونه ادعایی مسموع و قابل پذیرش نخواهد بود.

اعضای هیئت تصفیه و مدیر تصفیه شرکت تعاونی مسکن کارگران کویرتایر )درحال تصفیه( 
آقای امید یوسفی )رئیس تصفیه(- آقای غالمحسین بهزادیان )نایب رئیس تصفیه(

آقای جهانگیر غفاری هریوند )منشی تصفیه(- آقای جهانگیر غفاری هریوند )مدیر تصفیه(

شرکت تعاونی مسکن کارگران کویرتایر 

کارفرمایان و بیمه شدگان محترم  

منطقه مهرشهر،  رجایی  
کارگران ، شعبانیه 

 بلوار امام رضا )ع( و...
جهت رفاه شما خدمات 

بیمه تامین اجتماعی ، فیش 
بیمه ، سابقه بیمه ، صدور 

ابالغ دادگاه
 در بلوار مسافر- بین میدان 

قائم و پل مهرشهر
صبح و عصر 

انجام می شود.

مرکز تخصصی بیمه رسا گستر
323۱۵۸۸۸

شهرونـدان محتـرم  
خدمات تخصصی بیمه 
مالیات، آب ، برق ، گاز، 

تلفن ، پست
 عوارض شهرداری 

)رایگان( 
خدمات خودرویی

 و سایر خدمات ادارات 
در دفتر  پیشخوان 

خدمات دولت
 پاسداران، روبروی تأمین 

اجتماعی 
 از ۷/۳۰ صبح تا ۸/۳۰ شب

انجام می گردد.
۳۲۴۲  ۳۲۴۲ - چمنی

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

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰8۰۰۱۰۰۳۰۴۲ - ۱۳۹۷/۷/۲۹ هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امین عادلخواه  فرزند 
حسین به شماره شناسنامه ۱۰۶۳۲  صادره از مشهد و شماره ملی ۰۹۴۴۷۲۳۵۶۱  نسبت به ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر ساختمان 
به مساحت ۲۲۷/۴۷ مترمربع از باقیمانده ۲۲۷- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت حاج محمد میابادی  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/۰۸/۱2   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۰۸/2۹مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای اسکندر صالحی فرزند غالم نبی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یکباب منزل 

پالک ۴۹۲ فرعی از ۳۲۴- اصلی واقع در بخش هفت شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد مفقود شده است با بررسی دفتر امالک 
معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ۹۰8۰ صفحه ۹۱ دفتر ۴۰ به نام آقای اسکندر صالحی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 
و برابر نامه شماره ۱۳۹۵۰۳۳۰۰۰۰۱۶۰۵۰ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۶ دادستان عمومی و انقالب درمیان در قبال مبلغ نهصد و هفتاد میلیون 
ریال بازداشت می باشد و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب آگهی تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا 
 معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت ۱۰ روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی

 به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

به اطالع می رساند: آخرین مهلت حذف و اضافه بازنشستگان 
کشوری تا پایان وقت اداری ۳0 آبان ۹۷ می باشد.

بیرجند - خیابان 15 خرداد - تقاطع خیابان توحید
 شرکت آتیه سازان حافظ 

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش  ۳  شهرستان بیرجند 
 به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 888- اصلی بخش ۳ بیرجند 
واقع در اراضی کشمان زرجو مورد تقاضای یوسف مالکی در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ ساعت ۹ صبح  در محل شروع 

و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله 
این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی 
آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و 
اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 
۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست 

اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/2۹        علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

بسیاری از حوادث مربوط به مسمومیت با گاز مونوکسید کربن بر اثر استفاده از وسایل گرمایشی در مکان نامناسب ، نصب نادرست دودکش و مسدود بودن دودکش اتفاق می افتد.
روابط عمومی شرکت گاز

 استان خراسان جنوبی
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پرداخت یک میلیارد تومان برای حمایت از هنرمندان قاین

 صداوسیما-یک میلیارد و 430 میلیون تومان از محل اعتبارات توسعه ملی ، مشاغل خانگی و طرح های پشتیبان به حساب متقاضیان در شهرستان قاین پرداخت شد. رئیس اداره میراث فرهنگی ،
 صنایع دستی و گردشگری قاین گفت: این تسهیالت با نرخ 4 درصد به صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی برای رشد و شکوفایی، اشتغال و تولید پرداخت شد. عباسی افزود: این تسهیالت به 

لطفا راهنمایی و رانندگی نسبت به نصب دوربین هنرمندان و صنعتگران مناطق روستایی در رشته های جاجیم بافی ، حوله بافی سنتی ، چرم دوزی ، سفره آردی و پالس بافی پرداخت شد که زمینه اشتغال بیش از 50 نفر را فراهم کرده است.
مقابل  ناصری  بلوار  روی  بر  سرعت  کنترل 
مسیر  از  متاسفانه  کند  اقدام  ارتش  واحدهای 
مهرشهر به سمت تقاطع غفاری اکثر خودروها با 
سرعت سرسام آور تردد می کنند و ممکن است 
حادثه ساز شود پس بهتره عالج واقعه را قبل از 

وقوع پیش بینی کرد. 
یک شهروند
جنت  یا  تالش  خیابان  انتهای  لطفا  شهردای 
تا  کند  آسفالت  را  اداری  سایت  به  معصومیه  
هم بار ترافیکی بلوار صنعت و معدن کمتر شود 
داخل  روز  هر  که  تصادفاتی  و  خطرات  هم  و 
بلوار صنعت و معدن می شود کمتر بشه و هم 
تردد به معصومیه باال از سمت بلوار پیامبر اعظم 

)ص( و سایت اداری راحت تر بشه.
915...864
می  آوا  روزنامه  اندرکاران  دست  خدمت  سالم 
خواستم در خصوص مطلب خواسته شده اینجانب 
در ستون پیام شما روز چهارشنبه 23 آبان به جهت 
پرداخت بسته حمایتی به اقشارکم درآمد که تحت 
از  از نهادهای دولتی نیستند و  پوشش هیچ یک 
یا  کنید  راهنمایی  نیستند  برخوردار  کافی  درآمد 
یا شماره ای در  به جایی معرفی و  حداقل ما رو 
اختیار ما بذارید چون ما هم حامی دولت هستیم و 
برای این مملکت به اندازه خودمان زحمت کشیدیم 
چرا این قدر باید بی عدالتی در کشور وجود داشته 
باشد که یک عده ای از این طرح ها بهره مند شوند 
و امثال بنده از سفره انقالب بی بهره باشند لطفا 
یا  اداره تعاون و  امداد،  مسئوالن بهزیستی،کمیته 
هر عزیز دست اندرکار دیگری ما را راهنمایی کنند.
915...244
بیمه  بابت  هزار  پنجاه  و  سیصد  حدود  هرماه 
تزریقاتی   ... بیمارستان  اما  ازحقوقمون کم میشه 
که خانم انجام میدن هم خون زیاد میاد هم جای 
تزریق ورم میکنه اون از وضع داروکه یک مسکن 

ندارند اصال راضی نیستم...
910...250
چرا االن تو استان ما  باب شده که فقط و فقط 
شهرداری به مشکالت مردم پاسخگویی می کند 
و در ستون پیام شما جوابیه مردم را می دهد حاال 
اما  دیدیم  هم  دیگر  اداره  تا  سه  دو  از  گهگاهی 
این استان و بهتر بگویم روسای ما  ادارات  انگار 
همه در خواب غفلت تشریف دارند یا هم که درد 
مردم برایشان اهمیتی ندارد که نمی خوانند و یا 

می خوانند و خودشان را می زنند به .... 
یک شهروند
به  توجه  با  استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره 
در  گردشکری  و  دستی  صنایع  بازارچه  اینکه 
اید،  کرده  اندازی  راه  جمعه  روزهای   ... روستای 
داریم  استدعا  فرهنگی  میراث  محترم  ریاست   از 
باشند  داشته  بازارچه  این  از  مختصری  بازدید 
اینجانب  بود.  خواهد  مفید  خودتان  برای  حداقل 
بازارچه  این  به  مورخ 9۷/8/25 سری  روز جمعه 
زدم،  قیمت اجناس دو برابر بود. شیر انگور خوب 
در بیرجند 15 هزار تومان و در بازارچه 30 هزار 
تومان، عدس محلی در بیرجند 6 هزار تومان و در 
بازارچه 12 هزار تومان کاالهای دیگر هم گران 
 بود. افراد بومی و غیر بومی در این بازارچه جوالن
می دادند و به هر قیمتی که دلشان می خواست 
جنس می فروختند. هر شهروندی که یک دفعه وارد 
این بازارچه شود، برای بار دوم هیج رغبتی ندارد که 
برود. برای ما که معلوم نشد میراث فرهنگی چرا و به 
چه دلیل این بازارچه را بدون نظارت بر قیمت ها راه 
اندازی کرده است؟ شیوه معقول این می باشد که در 
دل روستا حداقل قیمت ها اندکی از قیمت اجناس 
در شهر کمتر باشند نه دو برابر! این قیمت ها شاید 
مناسب توریست های خارجی باشد که ابای از خرید 

ندارند. اجحاف در بازارچه ... به مردم مشهود بود.
یک شهروند

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

فشار مزایده بر گلوی مسکن

ادامه از شماره 4216... به این جای سخن که رسید، عرض کم 
معابر و تاثیرمنافع برخی سازمان ها چون بنیاد مستضعفان در 
فروش بیشتر زمین و کم گرفتن عرض پیاده روها مطرح شد. 
معاون شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی با بیان این که در 
تهیه طرح های شهرسازی، این اداره کل به عنوان دبیرخانه 
فعالیت دارد، ادامه داد: مالک می تواند مشاور ذیصالحی را به 
 کار بگیرد و طبق مقررات نظام مهندسی طرح را ارائه دهد.

به گفته ولی پور ، برخی شرکت ها همچون توزیع نیروی برق 
که برای احداث تیر چراغ برق نیاز به فضای کافی در پیاده 
رو دارند در این نقشه ها نظر می دهند و نمی توان گفت به 
صرف تامین منافع، عرض معابر کم می شود، این موضوع البته 
هست ولی نقش آن تا قبل از برگزاری جلسه های کمیته فنی 
و کمیسیون ماده 5 دیده می شود. وی مشکل اصلی در این 
موارد را وجود دو نقشی بودن در نهادهای اجرایی مردمی و غیر 
مردمی دانست و گفت: شهرداری به نقشه ای با 4 طبقه پروانه 

می دهد اما پس از آن با 6 طبقه مواجه می شویم!

مشکالت طرح تفصیلی 30 ساله!

دیمی مقدم اما با بیان این که متاسفانه طرح تفصیلی شهر از 
30 سال پیش که تهیه شده تغییری نکرده است، خاطرنشان 
کرد: این طرح نیز به لحاظ شکلی و طراحی در منظر شهری و 
کاربری ها بسیار مشکل دارد.  ولی پور در این باره توضیح داد: 
طی جلسه ای که با انبوه سازان گذاشتیم، قرار شد نقاط خاص 
مد نظر این افراد برای افزایش تراکم و تسریع در سرعت 
ساخت مطرح شود، واقعیت هم این است که ما چند نقطه را 

پیشنهاد دادیم، اما مالک نیستیم.

 زمین های بنیاد مستضعفان 
در قالب مشارکت واگذار شود

فدویان دبیر انجمن انبوه سازان نیز در این باره با تاکید بر این 
که مولفه تعیین کننده قیمت آپارتمان زمین آن است، ادامه 
داد: چرا هنگامی که رئیس بنیاد مستضعفان به این استان 
می آید، مسئوالن از وی نمی خواهد اراضی مرغوب و دارای 
پروانه خود را در قالب مشارکت واگذار کند؟ این گونه مبلغی 
با اقساط 24 ماهه می خواستند دریافت کنند، هنگام  که 
فروش آپارتمان و به قیمت روز خواهند داشت. به گفته وی 
 با این راهکار، سرمایه نیز وارد بازار مسکن شده و انبوه ساز

تمام پول و انرژی خود را صرف خرید زمین نمی کند.
 

هزینه من دالر ، ولی درآمد من ریالی است!

 موذن دیگر انبوه ساز حاضر در جلسه اما اعتقاد دیگری درباره 
حباب مسکن داشت. وی با بیان این که زمینی در گذشته 
450 میلیون بوده اما االن به یک میلیارد برای ساخت رسیده 
است، اضافه کرد: هر یک کیلو فلز از 2 هزار  و 200 به 6 
هزار و 200 رسید. رابیتس یک برگ از هزار و 800 تومان 
به 14 هزار تومان رسید، فشنگ هیلتون 8 هزار تومان، 130 
هزار تومان شد، درب و پنجره UPVC به ازای یک ساختمان 
متوسط 5 واحدی 15 میلیون بود و اکنون 65 میلیون شده 
است، آسانسور هم از 28 تا 30 میلیون به 128 میلیون رسید، 
االن  شد.  میلیون  اکنون 80  و  بود  میلیون  تاسیسات 20 
بفرمایید حباب کجاست؟! درآمد مصرف کننده شرقی است 
مصرف ما غربی است، هزینه من دالر ، ولی درآمد من ریالی 

است. دولت باید سیاسی گذاری را کنار بگذارد!

خرید زمین مزایده ای با قیمت گزاف، در نهایت 
قیمت مسکن  را باال می برد

 اربابی رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان نیز در این نشست 
با اشاره به این که قبول ندارم می گویید حباب نیست، خاطرنشان 
کرد: در این استان هیچ جایی برای سرمایه گذاری نیست و کسی 
که 20 واحد آپارتمان از مجتمع یاس را یکجا خریداری کرده، امید 

دارد بتواند آن ها را بفروشد.
در  تاثیرگذار  بسیار  زمین  قیمت  که  این  بر  تاکید  با  وی 
قیمت تمام شده مسکن است، ادامه داد: مزایده هایی که 
بنیاد مستضعفان می گذارد بی تاثیر نیست، فردی با 550 
میلیون تومان یک قطعه زمین 250 متری در ظفر را برنده 
شد. پیمانکاری که بخواهد در این زمین با قیمت های فعلی 
ساخت و سازی داشته باشد، متری 4 میلیون و 500 می شود 
و برای این مبلغ خریدار نیست! به همین دلیل پیمانکار به 

مشهد می رود. رئیس اتحادیه مشاوران امالک ، با بیان این 
که گران شدن مصالح در سراسر کشور را قبول داریم، ادامه 
داد: بنیاد مستضعفان، بنیاد جانبازان و ارگان شما همکاری 

کنند و زمین مشارکتی به انبوه ساز داده شود. 
طرح تفصیلی را نیز به نوعی طراحی کنید که انبوه ساز در 
ساخت دچار مشکل نشود. به گفته اربابی، طبق آمار سایت 
ثبت کد رهگیری مشاورین امالک، نسبت به سال گذشته 62 
درصد کاهش معامالت داشتیم، علت آن هم نداشتن توان 
خرید مردم است. دیمی مقدم رئیس انجمن صنفی سازندگان 
مسکن و ساختمان اما با تاکید بر این که بهترین کار دخالت 
کرد:  خاطرنشان  است،  اقتصادی  بخش  در  دولت  نکردن 
ساخت مساکن مهر تاثیر آن چنانی در قیمت مسکن نداشت، 
فنری که در دولت نهم و دهم باید به مرور زمان باز می شد 

متوقف مانده و به یکباره موجب تورم گسترده شد.

تمام ساختمان های شهر و پروانه های صادره ، 
تخلف  ساختمانی دارند

 معاون شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی در پاسخ به این 

موارد با بیان این که در اراضی 450 هکتاری پادگان ابتدا قرار 
بود 112 هزار نفر اسکان داشته باشند، یادآور شد: اما شرایط، 
ضوابط شهرسازی و میزان تراکم موجب شد کاهش تراکم 
داشته و جمعیت به 45 هزار نفر برسد. ولی پور با اشاره به 
این که برای اراضی پادگان تاکنون بیش از ده ها جلسه 
گرفته شده است، خاطرنشان کرد: طی دو تا 3 سال آینده 
شهرسازی  شرایط  و  بود  خواهد  عرضه  قابل  اراضی  این 
منسجمی آن جا حکمفرما می شود. به گفته وی بازنگری 
طرح تفصیلی نیز تا پایان سال یا اوایل سال آینده تصویب 
خواهد شد. معاون شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی با 
بیان این که در گذشته تراکم شناور بوده و متناسب با عرض 
معبر تعیین می شد، عنوان کرد: تمام ساختمان های شهر و 
پروانه های صادره تخلف ساختمانی دارند. ولی پور اضافه 
کرد: این اداره کل مالک اراضی نیست تا بتواند طرح های 
مشارکتی و تفکیکی ارائه کند و اکنون بیشتر اراضی مرغوب 

در اختیار اوقاف یا بنیاد مستضعفان قرار گرفته است.

هر ماه ، 5 نفر ابطال پروانه داشتند!
رشد 47 درصدی قیمت مصالح ساختمانی

در 8 ماه گذشته

چوپانی رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی، هم به رشد 
4۷ درصدی قیمت مصالح ساختمانی از ابتدای سال تاکنون اشاره 
کرد و افزود: این در حالی است که میانگین نرخ تورم از سال 92 

تا ابتدای 9۷ فقط 14.5 درصد بوده است.
 علت این افزایش در سال جاری نیز، باال رفتن قیمت قطعات 
ماشین های سنگین و دوبرابر شدن کرایه بار می باشد. وی 
با اشاره به این که تعداد اعضای پروانه دار اتحادیه، 240 نفر 
است، عنوان کرد: در 4 سال، 30 نفر ابطال پروانه داشتیم اما 
طی 8 ماه گذشته 40 عضو پروانه خود را باطل کردند، یعنی 
هر ماه 5 نفر! عمده علت این موضوع این است که کسی 
از واحدهای داخل استان خریداری نمی کند. از طرفی رکود 
بازار، عدم فروش و محاسبه مالیات اعضا بر اساس سال های 

اوج فروش نیز تاثیرگذار بودند.

معضل اصلی ، مزایده ها هستند!

 هاشم آبادی  از مشاوران امالک شهر، نیز با اشاره به این 
که خیلی از اقشار تصور می کنند مشاوران امالک مقصر 
بیان کرد: گرانی مصالح و گرانی  گرانی مساکن هستند، 
زمین دو عامل موثر در قیمت تمام شده ساختمان می باشد. 
وی با این پیشنهاد که برای کاهش قیمت ها، زمین ارزان 
و با قیمت کارشناسی شده را در اختیار انبوه ساز قرار دهید، 
افرادی که  مزایده ها هستند.  اصلی،  اضافه کرد: معضل 
طی سال های گذشته سرمایه خود را در بازار سکه و ارز 
قرار داده بودند، سراغ مزایده ها آمده و با رقم های باالیی 

نیز برنده شدند.

حباب در قیمت زمین است، نه ساختمان
حسین عباسی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز با ارائه 

این نظر که به غیر از قیمت زمین، مصالح ساختمانی و هزینه اجرا، 
معادله عرضه و تقاضا و سیاست ها تاثیر بسزایی در باال یا پایین 
بودن قیمت مساکن دارند، افزود: این که 20 واحد یاس طی 
5 سال به فروش نرفته بود، به دلیل بازار ارز و سکه به عنوان 
موازی مسکن بوده است. به گفته وی قیمت زمین در شمال شهر 
کمتر است چون در فرمول عرضه و تقاضا؛ عرضه بیشتر شد، این 

موضوع در جنوب شهر کامال بر عکس است.
رئیس سازمان نظام مهندسی با اشاره به این که حبابی را برای 
مسکن استان احساس نمی کنم، ادامه داد: این قیمت زمین است 
که به نسبت قیمت تمام شده ساختمان، حباب بسیار باالیی دارد.

عباسی یادآور شد: عوارض نظام مهندسی استان، اکنون 20 
درصد زیر نرخ مصوب شورای مرکزی است.

هیچ مالکی حاضر نیست از سهم
 خود برای عام بزند

خانم ضیاییان احمدی، مدیر کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای 
شهرداری، نیز سخن خود را این گونه آغاز کرد: متاسفانه یا 

خوشبختانه در این جلسه نوک همه پیکان ها به سمت شهرداری 
بود اما کسی در نظر نمی گیرد که این ارگان مکلف به اجرای 
قانون و مقررات است. وی با اشاره به این که اولین طرح تفصیلی 
 شهر بیرجند مربوط به سال 68 بوده و از آن 30 سال می گذرد ،
ادامه داد: پس از این طرح، سال 84 و سال 88 هم بازنگری 
انجام شده و تغییرات بسیاری نیز نسبت به طرح اول اعمال شد.

ضیاییان احمدی با تاکید بر این که در این مدت و تا زمان 
بازنگری طرح تفصیلی ، شهرداری بیکار نبوده و با نظر انبوه 
سازان و نظام مهندسی ، بسته های پیشنهادی را در دو نوبت به 
اداره کل راه و شهرسازی ارسال کرده است، بیان کرد:  اکنون نیز 

بسته پیشنهادی سوم در حال آماده شدن است.
وی در توضیح این که چرا معابر کم عرض بوده و طرح های 
تفکیکی بررسی نمی شود، اذعان کرد: باید بدانید مالک اکثر این 
زمین ها مردم هستند و هیچ مالکی حاضر نیست از سهم خود 
برای عام بزند. شورای عالی معماری شهرسازی نیز حداقل هایی 
را اعمال کرده، برای مثال از 25 درصد زمین که مختص خدمات 
در نظر گرفته شده 25 درصد آن حق معبر است، یعنی حتی 
باالنشینان قانون گذار هم سهم کمتر را برای معابر نسبت به 

خدمات قرار داده اند.

هیچ کدام از انبوه سازان شهر قانون پیش فروش 
آپارتمان را رعایت نمی کنند!

شهرداری  سازهای  و  ساخت  بر  نظارت  و  کنترل  مدیر   
همچنین با اشاره به موضوع تراکم و پلمپ های شهرداری، 
خاطرنشان کرد: وظیفه ذاتی شهرداری اجرای ماده 100 است 
و باید طبق قانون، جلوی ساخت و سازی که خالف مفاد 
پروانه یا بدون آن انجام گرفته است را بگیرد. اگر شهرداری 
این وظیفه را انجام نداد باید شاکی شوید. ضیاییان احمدی 
با بیان این که شهرداری نیز به دلیل تعداد باالی شاکیان 
متضرر می شود، اضافه کرد: اگر شاکی ببیند شکایتش ثبت 
نشده است، از طریق دفتر مقام معظم رهبری، نماینده ولی 
فقیه در استان، نماینده مجلس، اداره بازرسی و کم آن از شورا 
اقدام به شکایت می کند! وی درباره فرار سرمایه گذاران و انبوه 
سازان استان نیز بیان کرد: زمانی که انبوه ساز آپارتمانی را از صفر 
پیش فروش کرده ، یعنی قصد دارد ساختمان را با سرمایه مردم 
بسازد و سرمایه خودش را به خارج از استان برای سرمایه گذاری 
می برد. وی تصریح کرد: قانون پیش فروش آپارتمان را هیچ 

کدام از انبوه سازان شهر رعایت نمی کنند!

 افزایش 1.5 درصدی صدور پروانه ها 
با وجود تخفیفات شهرداری

مدیر کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای شهرداری همچنین 
از افزایش  1.5 درصدی صدور پروانه ها در  6 ماهه 9۷، نسبت 
به سال گذشته خبر داد و گفت: امسال شهرداری تنها کاری که 
در شرایط فعلی توانست انجام دهد، تخفیفات باالیی بود که برای 

انبوه سازان و سازندگان مسکن در نظر گرفت.
ضیاییان احمدی با بیان این که قانونا و کتبا از سال 95 نه تنها 
افزایش قیمت در صدور پروانه ها نداشتیم بلکه به دستور پرویزی 
استاندار وقت، درصدها پایین هم آورده شدند، عنوان کرد: افزایش 
ها فقط در ارزش معامالتی مصوب دارایی بود که ربطی هم به 
شهرداری نداشت. تنها کاری که در شهرداری در قبال ارزش 
معامالتی توانست انجام دهد، تقاضای حذف این درصد بود ولی 
نهادهای نظارتی اجازه آن را ندادند زیرا این ارزش معامالتی 

دارایی باید برای تمام عوارض دیده شود. 

ضرورت همکاری بنیاد مستضعفان و اوقاف با انبوه ساز برای واگذاری زمین مشارکتی
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حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر  داخل و خارج شهر    شهرام  مداحی3647  363  0915

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 

و عواید آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.
32227177- 09155618482                    موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

فروش ویژه محدوده درب های برقی/درب اتوماتیک نوین 
تکنیک/ کرکره برقی بازویی، شیشه ای، ریلی، باالبر، قفل برقی

۰۵۶۳۲۳۲۳۱۷۹ - ۰۹۱۵۳۶۳۴۷۶۷

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: ۰۵۶-۳۲۴۲۲۴۴۹
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۶۱۷۶۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس : خیابان ارتش - حدفاصل خیابان عدل و معلم -پالک 174

09155600850

خرید نقدی 

10 درصد 
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موفقیت و انرژی

تالش برای کسب موفقیت

مطالب انگیزشی بخوانید و گوش دهید

مدام محتوایی بخوانید و گوش دهید که نگرش 
های  کتاب  توانید  می  تا  کند.  تقویت  را  مثبت 
مطالعه  بخوانید.  مثبت  تفکر  مورد  در  انگیزشی 
می  موفق  افراد  متعاقب  واکنش  و  ها  شکست 
تواند در این زمینه به شما کمک کند. اگر مدیر 
تالش  علیرغم  که  کارکنانی  به  هستید،  سازمان 
زیاد در موضوعی با شکست مواجه شدند، پاداش 
دهید و تالش های آن ها را جلوی تمام سازمان 
تحسین کنید تا همه متوجه شوند شکست خوردن 
کاماًل قابل قبول است. بنابراین کارکنان پیش خود 
خواهند گفت، »من همکار خود را می بینم که در 
کارش شکست خورد، نه تنها به سر کار بازگشت، 
بلکه پیشرفت بیشتری هم کرد. من هم می توانم 

شکست بخورم و روز بعد سر کارم بیایم.

شکست و موفقیت

در سال ۲۰۰۸ دکستر جکسون برای اولین بار در 
طول زندگی اش قهرمان مهم ترین مسابقه ورزشی 
رشته خودش )بدنسازی( شد. با قهرمان شدن در 
این مسابقه نامش را در تاریخ این ورزش در جهان 

به ثبت رساند و ماندگار شد. 
دکستر جکسون یک بدنساز حرفه ای است. او در 
مستر اولمپیای سال ۲۰۰۸ در رقابت با جی کاتلر 
که سال قبل مستر اولمپیا بود، پیروز شد. دکستر 
جکسون پیروز شد و بر جایگاه اول تکه زد، مسابقات 
مستر اولمپیا در سال یک بار برگزار می شود و افراد 
حرفه ای از سراسر جهان با هم به رقابت می پردازند. 
دکستر جکسون در راه رسیدن به موفقیت خود بسیار 
زحمت کشید. بعد از بیش از ده سال تمرین بدن 
سازی توانست قهرمان جهان شود، اما موفق شدن 
شاید برایش آسان تر از موفق ماندن بود. او در سال 
بعد جایگاه خود را به قهرمان قبلی جی کاتلر واگذار 
کرد و تنها مستر اولمپیایی است که برای یک سال 
فقط قهرمان شد. قهرمان های قبل از او افرادی 
مانند رونی کلمن، دوریان یتس، آرنولد شوارتزنگر 
بودند که هر کدام برای چندین سال پیاپی قهرمان 
جهان بودند. دکستر جکسون برای رسیدن به موفقیت 
بسیار تالش کرد و وقتی موفق شد لذت بسیار زیادی 
را تجربه کرد، اما برای حفظ موفقیت خود باید چندین 
برابر قبل تالش می کرد، زیرا در رقابتی که پیش رو 
داشت، رقیب او برای برنده شدن آمده بود و او برای 
دفاع از قهرمانی خود. دکستر جکسون سال  ۲۰۰۹ از 
جی کاتلر شکست خورد. درد شکست بسیار زیاد است، 
اما باید با واقعیت ها کنار بیاییم که موفق شدن و موفق 
ماندن دو مقوله جدا از هم هستند، موفق شدن مقطعی 
و موفق ماندن یک روند است. تصمیم با ماست که 

برای موفق شدن تالش کنیم.
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افقی: 1- انفجار ابرها - سناریو 
گزارش   - قالب  و  شکل   -۲
- ضبط اموال ۳- ضد پشتک - 
دریچه اي در عنبیه چشم - صحیح  
۴-  ستاره دنباله دار - بازگشتن به 
برنده  برگ  نجار 5-  بله  وطن - 
قوت   -۶ درخشان   - سالن   -
الیموت - شک و گمان - تکانه 
- محل 7- پرتاب سنگ - گازي 
بدبو و قابل احتراق به شعله سفید 
سرایندگان  سبک  به  میهماني   -
بدون  که  شعري  یا  سخن   -۸
فرزند   - شود  بیان  قبلي  اندیشه 
- گلي زینتي۹- اشاره به نزدیک - 
ناهمخواني - کشوري در امریکاي 
جنوبي با پشتوانه غني تاریخي و 
فرهنگي 1۰- امر زدن - حکاك 
آلماني - چوب گردن گاو - حوض 
خرد و کوچک-11 مسلک و عقیده 
- حل مشکل - پیشتاز دو رقمي 
عضو   - مسافر   - جایز   -1۲ ها 
گوش1۳- جامه نازك - نان پاره 
گدایي - منافق 1۴- کوه همدان 
- کالم نارسا - عضو شنوایي 15- 
علم بررسي میکروسکوپي تشکیل، 
تراز   - بافتها  کارکرد  و  ساختار 

کردن حسابهاي مالي

ایراني  دودماني   -1 عمودي: 
ماهي   - عقاید   -۲ ویزیتور   -
کنسروي - چند وکیل ۳- نوعي 
اردبیل  استان  در  شهري   - حج 
- انس گرفته ۴- مخترع ماشین 
بخار - همان یک است - محل 
ورود - ضمیر عربي5- دانه اي 
که در میان گندم روید - شهري 
مسطح   - فارس  استان  در 
نام  با  گلي   -۶ خودسازي   -
مخترع  طبیعي7-   - فرنگي 
لگاریتم - حباب - اسم دخترانه 
الشه   -۸ پناه  و  نفس  معني  به 
میوه   - شدن  هالك   - جانور 

بمب   -۹ پرطرفدار  تابستاني 
آمدن  پدید   - ویرانگر  و  مهلک 
دارا   - ترعه   -1۰ فراموشي   -
ترنج   - پراکندگي   -11 غني  و 
فرنگي  - کاله  دگر  معني  به   -
آید پیش ماست  1۲- چون صد 
روانداز   - گونه   - قرآن  قلب   -
عمل   - اعتراف   -1۳ تابستاني 
باریدن - باني مکتب رومانتیسم 
1۴- ممکن - باال و پایین رفتن 
آب دریا - فلز چهره 15- نشریه 
هفته  هر  مرتب  طور  به  که  اي 
 - شود  مي  منتشر  بار  یک 

خوراك سفر

جدول کلمات
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آزمایشی که باید خانم ها
 بعد 4۰ سالگی انجام دهند

خانم ها باید پس از ۴۰ سالگی آزمایش مدفوع بدهند، 
زیرا وجود خون در مدفوع یکی از پارامتر های اولیه در 
بروز سرطان روده بزرگ محسوب می شود. خانم هایی 

که سابقه فامیلی ابتال به سرطان کولون یا روده بزرگ 
دارند، باید پس از ۴۰ سالگی یکبار کولونوسکوپی انجام 
دهند، برای مراجعه و انجام کولونوسکوپی سن ابتال 
به سرطان در فامیل درجه یک کمک کننده است. 
همچنین خانم ها تا 5۰ سالگی با مشاهده  هر گونه توده 

در سینه های خود به پزشک مراجعه کنند.

لوبیا سرشار از پروتئین بوده
 و می تواند جایگزین گوشت شود

احساس  تواند  پروتئین است و می  از  لوبیا سرشار 
پری به همراه داشته باشد. لوبیا همانند گوشت همان 
احساس سیری را ایجاد می کند، اما کارشناسان می 

گویند مزایای آن از گوشت قرمز بسیار بیشتر است. 
پروتئین برای حفظ عضالت و استخوان های قوی و 
همچنین داشتن سیستم ایمنی سالم و رفع خستگی، 
بسیار ضروری است اما تنها به گوشت قرمز محدود 
نمی شود. لوبیا جزو اصلی رژیم های غذایی بوده 

است. 

ماساژ  از راه های  درمان 
درد و التهاب بدن

ماساژ یکی از راه های درمان درد و التهاب ناشی از 
سفت شدن عضالت گردن است. چند دقیقه ماساژ 
می تواند سبب افزایش گردش خون در محل درد شود 

و به کاهش درد کمک کند. یک قاشق غذاخوری از 
روغن هایی مانند روغن نارگیل و روغن زیتون را به 
همراه روغن نعناع مخلوط کنید و سپس، این ترکیب 
را روی محل درد استفاده کنید و چند دقیقه ماساژ 
دهید. همچنین از روغن های ضروری، نظیر روغن 

نعناع  در کاهش التهاب و درد مفید است.    

 مصرف لبو موجب کاهش
 فشار خون در بدن می شود

مصرف لبو باعث کاهش محسوس فشار خون می 
شود و برای افرادی که فشار خون باال دارند توصیه 
می شود. اما باید به یاد داشته باشید مصرف همزمان 

داروهای کاهش فشار خون و چغندر باعث پایین آمدن 
بیش از حد فشار خون شده و خطرناك است. بنابراین 
اگر داروهای مربوط به فشار خون مصرف می کنید 
باید در مصرف چغندر احتیاط کنید. همچنین برخی از 
افراد بعد از نوشیدن آب لبو دچار تب و لرز و التهاب 

می شوند.

خونگیری به شکل علمی
  جایگزین حجامت

جایگزین  تواند  می  علمی،  شکل  به  خونگیری 
مناسبی برای حجامت  باشد.

حجامت، آن طور که در علم روز و به شکل علمی 

اتفاق می افتد، با محاسبه وضعیت جسمی فرد خون 
دهنده و به صورت کامال ضد عفونی و مصون ماندن 
از انتقال هر گونه بیماری باشد، قابل قبول است و 
اگر غیر از این باشد و بخواهیم آن را تقدیس کنیم، 

کار دقیقی نکرده ایم.

چشم یکی از حساس ترین اعضای بدن است و نیاز به مراقبت خاص دارد. حساسیت چشم به حدی است که بر اثر 
عوامل محیطی مانند اشعه مضر آفتاب، کم خوابی، تغذیه نامناسب، عوامل استرس زا و لوازم آرایش غیر مجاز و تقلبی 
به سرعت آزرده شده و دچار پیری زودرس می شود. سلول های پوست دور چشم بسیار نازك و حساس هستند و مواد 
 شیمیایی به راحتی جذب آن می شوند. عوارض عمده که از مصرف ریمل و خط چشم تقلبی در مصرف کننده ایجاد 
می شود شامل آبریزش، خارش، پف، سوزش چشمی، ایجاد لکه در قرنیه و اشکال بینایی می باشد.  بر روی کلیه مراحل 
تولید و بسته بندی ریمل های قاچاق و تقلبی هیچگونه نظارت و کنترل بهداشتی اعمال نمی شود و نیز برای باال بردن 

سود از مواد اولیه و افزودنی های غیر مجاز و درصد باالیی از انواع نگهدارنده ها استفاده می شود.   
مرکز اطالع رسانی مدیریت  غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

در تمام سوپرمارکت ها و داروخانه ها انوع و اقسام دهان شویه ها، مواد خوشبوکننده دهان و آدامس با طعم های 
مختلف به فروش می رسد. متاسفانه بسیاری از مردم تصور می کنند صرف استفاده از این مواد مشکل بوی بد 
دهان را برطرف کرده و دیگر به دنبال درمان منشا این بوی بد نمی روند. باید گفت دهان شویه ها یا آدامس 
یا حتی انواع خمیردندان در صورتی که دندان ها و لثه دچار مشکل باشند تاثیر خاصی در کاهش بوی بد 
دهان و برطرف کردن این مشکالت نخواهند داشت. این قبیل مواد در بهترین حالت به طور موقتی بوی بد 
دهان را کاهش می دهند اما چون منشا اصلی مشکل کماکان وجود دارد خیلی زود دوباره نفس بد بو خواهد 
شد. اما اگر مشکالت دهان و دندان برطرف شده باشد استفاده از این مواد به عنوان بخشی از بهداشت دهان 

بسیار موثر و مفید خواهد بود.

مواد خوشبو کننده مفید هستند یا نه؟عوارض مصرف ریمل های تقلبی و قاچاق

اهل سنت، دوازدهم ماه ربیع االول و شیعیان هفدهم این ماه 
را سالروز والدت پیامبر گرامی اسالم )ص( می دانند.

حضرت امام خمینی )ره(، بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران 
که خود از منادیان وحدت در جهان اسالم بودند، از این مساله 
برای اتحاد و نزدیک شدن گروه های اسالمی استفاده کردند 
و فاصلۀ بین این دو تاریخ ) 1۲ تا 17 ربیع االول( را “هفتۀ 

وحدت” نام گذاری کردند.
و  تا ضرورت همبستگی  است  مناسبی  فرصت  هفته،  این 
و  فتنه  از  ُپر  زمان  این  در  ویژه  به  اسالم  جهان  یک دلی 

آشوب، با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

احکام  و  آرا  برخی  در  از مذاهب مختلف  اگرچه مسلمانان 
اختالف نظر دارند، اما دارای اشتراك های متعدد چون باور به 
خدای واحد، کتاب آسمانی، پیامبر و قبلۀ یکسان نیز هستند.
همچنین مسلمانان بر انجام عبادات مهمی چون نماز، روزه، 

حج، زکات و غیره اتفاق نظر دارند.
وحدت، مهم ترین عامل بقا برای یک جامعه است. کمال، 
ترقی و پیشرفت جوامع، جز در پرتو وحدت کلمه و برادری، 

همکاری و هماهنگی میسر نمی گردد.
منظور از وحدت اسالمی، وحدتی است که عامل قاطع پیروزی 
است. این نوع از وحدت، وحدت دل هاست و تحقق آن وابسته 

به عوامل مادی نیست و برخاسته از ایمان به توحید و معاد 
است، اما وحدت هایی که براساس منافع سیاسی، قومی و 
قبیله ای و طبقاتی و یا براساس عامل جغرافیایی است، وحدت 
حقیقی به شمار نمی آید و از این رو، پایدار نیست. وحدت 
اصولی، بر نوعی نگرش عمیق و پایدار و خالی از انحرافات 
در جامعه اسالمی متکی است. وحدت اصولی، در مقایسه با 
دیگر برداشت هایی که از مفهوم وحدت می شود، برداشتی 
بسیار عمیق و معرفت شناسانه تر است. از این منظر، برای 
حاکم شدن روح وحدت میان شیعه و اهل سنت، الزم است 

مجموعه تغییراتی در رفتار آنها ایجاد شود.

هفته وحدت فرصت مهمی برای تقویت اتحاد مسلمانان است 

آیه روز

آنان که دعوت خدا و رسول را اجابت کردند پس از آنکه زخم بدیشان رسیده بود؛ برای کسانی که 
نیکی کردند از آنان و تقوا پیشه نمودند، پاداشی عظیم است. )آل عمران ، آیه 1(

پیام روز

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه 
است. )فرانکلین(
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زورفاناتسبگنیر1
راهنزنیرسیفاص2
قنورابابگنیرد3
وتامحرتنلسرخ4
بربتسراهانسا5
ردشقنمباجیان6
قرفاتمهانرجاه7
فاحلاندلویس8
کشرسیشراناروم9
دغودشانایمهر1۰
وردرمتممولوو11
تواخیادوسکنا12
ناموتینیسقاور13
بنراداوسقالیی14
لهاتندرکرسبتسد15

تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 

خریداریم(    09153423744

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.
0915   056   2100

اجرای لوله کشی ساختمان
گرفتگی و نشت لوله های فاضالب

لوله بازکنی با فنر برقی
نصب فاضالب شهری، نصب و تعمیر 

بخاری ، آبگرمکن
نصب شیرآالت

09151633903

خدمات تاسیساتی دهشیبی

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

نقاشی ساختمان: انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، اکرولیک، مولتی کالر، 
کنیتکس، کناف و ... با قیمت مناسب    09156633230- برگی

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید

09151652600-32447110

هشتگ
18:15شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  :اینستاگرام @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

الزانیالس آنجلس تهران
16:1521:3014:3020شروع سانس

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 1۰

۰

یک واحد سه خوابه حدود 
130متر ، طبقه اول با  کلیه 
امکانات اجاره داده می شود.

32428088
سمسـاری صـادق

خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم 
09380160779 - 09151641464

حمل بار سعــدی
حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر 

با بارچین و کارگر ماهر

)تهران ، مشهد ، زاهدان با تخفیف ویژه به همراه بیمه رایگان(

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه 
منزل داریم /100 درصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

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 

10سال ضمانت

به تعدادی نیروی خدماتی خانم 
نیازمندیم.

056 - 32342244 - 09363654746
به تعدادی راننده با ماشین جهت 

کار در آژانس با زنگ خور باال 
نیازمندیم.  09159369072

یک شرکت رایانه ای به یک نیروی خانم 
)به صورت تمام وقت صبح و بعدازظهر(
با روابط عمومی باال و مسلط به کامپیوتر 

جهت همکاری نیازمند است. 
09157551480/056-32223390

  تماس از ساعت 17الی 21
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قول»نوبخت«برایسفربهخراسانجنوبی

یادمان شهدای استان

از وحشت در جاى خود  ببيند  را(  )تو  آنچنان شاداب و صابر و مقاوم باش )كه( هر آن دشمن  »اي مادرم! 
ميخكوب شود و چون روحيه شما مادران شهيدان را ببيند وحشت كند و ديگر ياراى مقاومت نداشته باشد.«                                                                                      
“روحاني شهيد ابراهيم حبيبي”

 کمبود اعتبارات جاده بیرجند- قاین و راه آهن مطرح شد

در نشست هم اندیشی علمای شیعه و سنی در بیرجند عنوان شد:

*پيكر محمد محتشم، بنيانگذار بزرگترين كتابخانه 
روستايی كشور ديروز در روستاى خوانشرف نهبندان 

تشييع و به خاک سپرده شد.
*مجموعه تاريخی - فرهنگی روستاى چهكندوک 

سربيشه مستندسازى می شود.
*4 هزار و 66 راس دام سنگين قاين در طرح كشورى 
عليه بيمارى خطرناک تب برفكی مايه كوبی شدند.

*معاون امور توانبخشی بهزيستی گفت: ۱۳ مركز 
در  خدمت گيرنده  توانخواه  نفر  با ۲46  حرفه آموزى 
شهرستان هاى بيرجند، قاينات، فردوس، طبس، سرايان، 

زيركوه و بشرويه فعاليت دارند.
*از ابتداى امسال ۱۲5 نفر شتر با نظارت بهداشتی 
كارشناسان شبكه دامپزشكی نهبندان كشتار و بيش  از 

۲0 هزار كيلوگرم گوشت سالم توليد شده است.

اخبار کوتاه

روز  بزرگداشت  آيين  گذشته  روز  كارى- 
معاون  با حضور  كتابدار  و  كتابخوانی  كتاب، 
سياسی، امنيتی و اجتماعی استاندارى خراسان 
استان،  نهاد كتابخانه هاى  جنوبی، مديركل 
فعاالن حوزه  و  استانی  و مسئوالن  فرماندار 
برگزار شد. محمدرضا  بيرجند  در  كتابخوانی 
عمومی  هاى  كتابخانه  مديركل  رضايی، 
خراسان جنوبی در اين آيين عنوان كرد: دستگاه 
هاى فرهنگی با فعاليت هاى موثر بايد در حوزه 
فرهنگی جلوى دست اندازى استكبار جهانی را 
بگيرند. وى با اشاره به اينكه با تالش هاى 
انجام شده از سال 9۳ تاكنون اعتبارات بخش 
كتاب و كتابخوانی استان هفت برابر شده است، 
استان  فرمانداران  ويژه  توجه  با  امروز  افزود: 
اعتبارات به هفت ميليارد و ۲00 ميليون تومان 

رسيده است. مديركل نهاد كتابخانه هاى استان 
با بيان اينكه تا سال 9۳ تمام اعتبارات جذب شده 
از نهاد كتابخانه هاى كشور، ۱00 ميليون تومان 
بود، خاطر نشان كرد: از سال 9۳ تاكنون يک 
ميليارد و 700 ميليون تومان نهاد كتابخانه هاى 
كشور به خراسان جنوبی كمک كرده و بيانگر 

اهميت كتاب و كتابخوانی است.

کمک ۹ میلیارد تومانی خیران 
به کتابخانه های استان

رضايی ضمن اشاره به اينكه در حوزه كمک 
كتابخانه  در  تومان  ميليارد  تاكنون 9  خيران 
با  داد:  ادامه  است،  شده  عمومی جذب  هاى 
توجه به اينكه ۳4 پروژه فعال در حال ساخت 
در استان وجود دارد نيازمند مشاركت بيش از 

پيش خيران هستيم.
مختلف  داليل  به  متاسفانه  كرد:  اظهار  وى 
كتاب در سبد خانوار مردم نيست و بايد اين 
معضل حل و فصل شود. وى ابراز اميدوارى 
كرد: با فعاليت بيشتر بتوانيم اين خالء را براى 

جلوگيرى از مشكالت معيشتی خانوارها تسهيل 
سرپرست  مقدم،  حسنی  محمدرضا  كنيم. 
معاونت سياسی، امنيتی و اجتماعی استاندارى 
خراسان جنوبی نيز در اين بزرگداشت عنوان 
كه  اى  جانبه  همه  تهديدات  وجود  با  كرد:  

كند  نمی  فروگذار  اى  زمينه  هيچ  در  دشمن 
دستگاه هاى فرهنگی بايد با قوت بيشترى وارد 

ميدان شوند و فكرى به حال كتابخوانی كنند.
وى خاطر نشان كرد:  رهبر معظم انقالب تاكيد 
ويژه اى به حوزه كتابخوانی دارند و می فرمايند: 
»سالمت فكر را با كتاب تامين كنيد« وى با 
اشاره به اينكه دستگاه هاى فرهنگی بايد در 
مكان هاى عمومی وقت خالی مردم را با كتاب 
پر كنند و امروز اين مهم يک نياز مبرم براى 
از  ناصحيح  استفاده  كرد:  تاكيد  است،  كشور 
فضاى مجازى و گرايش بيش از حد جوانان و 
نوجوانان به اين مسير زنگ خطرى براى كتاب 
و كتابخوانی است كه دستگاه هاى فرهنگی 
از  آيين  اين  پايان  در  بينديشند.  تدبيرى  بايد 

كتابداران و كتابخوانان نمونه استان تقدير شد.

در  درميان  و  خوسف  بيرجند،  مردم  نماينده 
از  قبل  داد  نوبخت قول  آقاى  مجلس گفت: 
بستن بودجه سال 9۸ سفرى به خراسان جنوبی 
داشته باشد تا از نزديک مسائل  استان را ديده 
و در بودجه سال آينده به مشكالت آن توجه 
شود. حجت االسالم عبادى ديروز در گفت وگو 
با فارس به ديدار خود با رئيس سازمان برنامه و 

بودجه اشاره كرد و اظهار كرد: در حاشيه جلسه 
غيرعلنی مجلس به همراه دكتر افضلی با آقاى 

نوبخت ديدار كرديم.

طرح مشکالت جاده 
بیرجند- قاین و راه آهن 

وى با اشاره به اينكه گاليه ها و مباحث مربوط 

به كمبود اعتبارات پروژه هاى استان از جمله 
ديدار  اين  در  راه آهن  و  قاين  بيرجند-  جاده 
اين  پيگيرى  درخواست  گفت:  شد،  مطرح 
داشتيم. را  بودجه  در  آن  به  توجه  و  مسائل 
در  درميان  و  خوسف  بيرجند،  مردم  نماينده 
مجلس شوراى اسالمی تصريح كرد: يكی از 
ديگر مسائلی كه عنوان شد موضوع اختصاص 

سبد كاال براى اقشار مختلف جامعه است.

نیازمندانی که تحت پوشش
 هیچ نهادی نیستند

عبادى با بيان اينكه اسامی كارمندان و افراد تحت 
پوشش كميته امداد و بهزيستی براى دريافت سبد 
كاال مشخص است، گفت: افراد زيادى در استان 

هستند كه تحت پوشش هيچ نهادى نبوده و جزو 
ضعيف ترين اقشار هستند اما از سبد كاال بهره مند 
نمی شوند. وى با بيان اينكه ضعف آمارى در اين 
زمينه وجود دارد و دستگاه ها بايستی با شتاب  
براى تهيه آمار صحيح اقدام كنند، تصريح كرد: 
و  برنامه  سازمان  رئيس  اطالع  به  مسئله  اين 
بودجه رسيد تا در اين زمينه تأمل و اقدام شود.

با  و سنی  علماى شيعه  انديشی  نشست هم 
مركز  سياسی  و  اجتماعی  امور  معاون  حضور 
بيرجند  در  كشور  علميه  هاى  حوزه  مديريت 
برگزار شد. نماينده ولی فقيه در خراسان جنوبی با 
بيان اينكه بی عدالتی و بسيارى از ظلم ها ربطی 
به اسالم ندارد، گفت: حفظ وحدت و پرهيز از 

اختالف بايد اولويت همه مسلمانان باشد.
آيت ا... عبادى ديروز در اين نشست با اشاره به 
اينكه امروز به نام اسالم مسلمانان را در يمن، 
عراق ، سوريه و افغانستان می كشند، گفت: تنها 
راه نابودى دشمنان وحدت است و همان طور كه 
امام راحل فرمودند اگر هر مسلمان يک سطل 

آب بريزد ، اسرائيل را آب خواهد برد.
عبادى با اشاره به اينكه اختالف افكنی بين شيعه 
افزود:  استكبار است،  منافع  اساس  بر  و سنی 
اساس اسالم ، قرآن و اجراى عدالت است و اين 
اختالفات ربطی به اسالم ندارد و بايد با بصيرت 

مقابل اين توطئه ايستاد.
امام جمعه بيرجند گفت: فلسفه بعثت همه انبياء 
اين است كه جامعه بشرى به عدالت برسد و 
امروز متاسفانه عده اى حيله گر به نام دين و قرآن 
بدترين نوع جنايات را انجام داده و شهرها و 

كشورها را ويران می كنند.

ایران در تحقق وحدت
 برترین کشور است

حوزه  اجتماعی  و  سياسی  امور  دفتر  مسئول 
و  اسالمی  انقالب  گفت:  كشور  علميه  هاى 

نظام جمهورى اسالمی ايران در تحقق وحدت 
برترين كشور است.

 حجت االسالم زمانی در همايش بزرگ بشير 
اهل  و  شيعه  علماى  انديشی  هم  و  رحمت 
سنت، اظهار كرد: جوامع بشرى براى سعادتمند 

شدن احتياج به چهار عنصر اساسی دارند كه 
يكی از آن ها داشتن يک جهان بينی هدفمند 
است.وى با بيان اينكه اگر جامعه از راز خلقت 
خبر نداشته باشد رها و گمراه است، افزود: برخی 
از جوامع از جمله جوامع غربی در دنيا فاقد جهان 
 بينی هدفمند هستند و جز ثروت و لذت نتيجه اى

 در زندگی ندارند. 
حوزه  اجتماعی  و  سياسی  امور  دفتر  مسئول 
بزرگ  اينكه  به  اشاره  با  كشور  علميه  هاى 
ترين دين در كره زمين مسيحيت است اما فقه 
ندارد، گفت: در هند بيش از يک ميليارد انسان 
زندگی می كند و هشتصد ميليون بودايی در 

جهان وجود دارد كه بت پرست هستند و همين 
نداشتن جهان بينی هدفمند و عالمانه بشر را به 
بت پرستی می كشاند. زمانی با اشاره به اينكه 
دارا بودن فضائل اخالقی و داشتن همت در 
در  بشر  سعادتمندى  عناصر  ديگر  از  زندگی 

منظر  از  بايد  وحدت  كرد:  بيان  است،  جامعه 
قرآن بررسی، در قالب يک كتاب جمع بندى 

و در جامعه عرضه شود.

عمل به قرآن راه نجات است
امام جمعه اهل سنت شهرستان بيرجند نيز با 
بيان اينكه بزرگترين فتنه امروز قتل و غارت 
مسلمانان است، گفت: تمام جنايات به نام اسالم 
انجام می شود و اسالم هراسی در اروپا به دليل 
همين جنايات است. فاروقی اظهار كرد: اگر علت 
هاى ضعف و ناتوانی مسلمانان در جهان برطرف 

شود به وحدت واقعی خواهيم رسيد.

وى با بيان اينكه امروز امت اسالمی بدترين 
افزود:  كند،  می  سپرى  را  خود  حيات  دوران 
كشتار بی رحمانه مسلمانان در جهان با وجود 
اينكه مسلمانان بهترين دين و كتاب را دارند 
با جمعيت بالغ بر يک ميليارد و 600 ميليون 

 نفر در جهان در دفاع از خود و سرزمين خود 
ناتوان مانده اند. امام جمعه اهل سنت شهرستان 
بيرجند با اشاره به اينكه خداوند وعده پيروزى را 
به همه مسلمانان داده است، گفت: يارى كردن 
متعال  خداوند  دشمنان حق  برابر  در  مومنان 
است و تنها رسيدن به آن توكل به خدا و توسل 

به پيامبران است.
وى با اشاره به اينكه زمانی خواهيم توانست در 
برابر دشمن مقاومت كنيم كه به دستورات قرآن 
عمل كنيم، افزود: اگر امروز می بينيم اين همه 
جنايت در جهان انجام می شود به دليل فاصله 

گرفتن از قرآن است.

بنیان خانواده توسط تفکر
 دین مدارانه تقویت شود

مديركل تبليغات اسالمی هم با بيان اينكه امروز 
اعتقادى  و  فرهنگی  حمله ها و هجمه هاى 
بر  انقالب  قطار  كردن  متوقف  براى  دشمن 
كسی پوشيده نيست، گفت: علماى دين بايستی 

بصيرت افزايی كنند.
 رضايی با بيان اينكه در آستانه برگزارى كنگره 
دو هزار شهيد استان اجالسيه شهداى طالب و 
روحانيان نيز يک آذر برگزار خواهد شد، افزود: 
دردى كه در بدن انسان ايجاد می شود براى 
درمان نياز به طبيب دارد اما درد روح، فكر و 
اعتقادات بايد درمانگر آن طبيب روح باشد كه 
علما در اين زمينه رسالت سنگينی دارند. وى 
بايستی  علما  تالش  امروز  اينكه  به  اشاره  با 
مجاهدانه باشد، گفت: علما نبايد به يک سرى 
با  بايد  بلكه  كنند  اكتفا  روزمره  هاى  برنامه 
همبستگی و وحدت بيش از پيش تالش كنيم. 
رضايی با اشاره به اينكه بيش از ۲60 شبكه 
ماهواره اى عليه انقالب اسالمی فعاليت می 
كنند، بيان كرد: اگر دشمن بتواند انقالب را به 
زانو درآورد هيچ گاه ديگر چنين انقالبی در دنيا 

ايجاد نخواهد شد.
وى با بيان اينكه جامعه اى كه در آن دين نباشد 
به سمت حيوانی شدن می رود و هيچ گاه به 
سمت آرامش نخواهد رفت، اظهار كرد: جامعه 
امروز ما گرفتار آسيب هاى اجتماعی است لذا 

تالش همگانی در اين زمينه نياز است.

مدارس  تجهيز  و  توسعه  نوسازى،  مديركل 
خراسان جنوبی با بيان اينكه ۲50 كالس درس 
در استان دو شيفته است كه نيازمند ۲00 ميليارد 
تومان اعتبار است، گفت: مسكن مهر خراسان 
جنوبی نيازمند ۳7۱ كالس درس جديد است. 
به گزارش تسنيم، محمدرضا بيكی ديروز در 

بازديد از پروژه هاى نوسازى، توسعه و تجهيز 
مدارس خراسان جنوبی با بيان اينكه عالوه بر 
كمبود كالس هاى درس، در مسكن مهر استان 
۲50 كالس درس دو شيفته است كه نيازمند 
۲00 ميليارد تومان اعتبار می باشد. وى گفت: 
در جشنواره بيستم خيران مدرسه ساز ۲۱ ميليارد 

تومان تعهد خيران بوده كه تاكنون ۱۳ ميليارد 
تومان محقق شده و تعهد ساخت 45 پروژه با ۲۲0 
كالس درس مدنظر بوده كه ۲۲ مدرسه با ۱۱0 
كالس درس محقق شده و مهرماه بهره بردارى 
شد.بيكی افزود: مابقی پروژه ها در دست اقدام است 
و انتظار می رود براى سال تحصيلی آينده آماده 

شود و از ۲۱ ميليارد تومان تعهد خيران 5 ميليارد 
تومان در بخش تجهيزات محقق شده است. 

بيكی اظهار كرد: ۱7 درصد فضاهاى آموزشی 
استان بايد بازسازى شود. وى با بيان اينكه 49 
درصد فضاهاى آموزشی خراسان جنوبی نيازمند 
مقاوم سازى است، افزود: ۳4 درصد از فضاهاى 

آموزشی استان كه مستحكم بوده شامل 666 
فضاى آموزشی است.

 7۱0 و  هزار  دو  از  كرد:  تصريح  بيكی 
آموزشگاه   7۸4 و  يكهزار  استان،  آموزشگاه 
دولتی هستند و ۱7 درصد فضاهاى آموزشی 

استان بايد تخريب و بازسازى شود.

اميرحسن اسعديان عضو هيئت علمی دانشگاه 
بيرجند براى اولين بار در كشور دستگاه برداشت 
گل زعفران را طراحی و توليد كرد. به گزارش صدا 
و سيما، دستگاه برداشت گل زعفران از مزرعه، 
محصول شركت دانش بنيان كيان فناور فرداى 
شرق است كه توسط دكتر اميرحسن اسعديان 
عضو هيئت علمی دانشگاه بيرجند در دانشكده 

كشاورزى سرايان  رونمايی شد.
 اسعديان گفت: اين محصول اولين اختراع در 
جهان است كه با وجود وزن كم در هنگام برداشت 

 گل زعفران، هيچ آسيبی به گل وارد نمی كند.
وى با بيان اينكه دستگاه برداشت گل زعفران 
می تواند در زمين هاى تسطيح شده، محصول 
يک رديف به طول يک متر را در زمان يک ثانيه 
برداشت كند، افزود: فراوانی و مقدار محصول براى 
اين دستگاه محدوديتی ايجاد نمی كند و قادر 
است هر گل زعفرانی با هر ارتفاع و طول برگ را 
برداشت كند.مديرعامل شركت دانش بنيان كيان 
فناور فرداى شرق با بيان اينكه دستگاه برداشت 
گل زعفران داراى دو قسمت است، گفت: يک 

قسمت آن دستگاه برداشت گل زعفران است كه 
دو كيلو گل داخل آن جا می شود و قسمت ديگر 
موتور علف زن است كه نيروى محركه دستگاه را 
تأمين می كند.وى با بيان اينكه هزينه تمام شده 
اين دستگاه 5 ميليون تومان است، افزود: موتور 
علف زن دستگاه يک و نيم ميليون تومان است كه 
كشاورز می تواند در طول سال هم براى برداشت 
يونجه، علف باغات و برگ هاى زعفران در پايان 

فصل برداشت از آن استفاده كند.
بنا به گفته اسعديان، دستگاه مذكور مجهز به 

سنسورهاى تشخيص است كه نه تنها به برگ 
هاى زعفران آسيب نمی رساند بلكه به غنچه و 

تيج هاى سفيد زعفران كه در روز آينده برداشت 
می شوند هم آسيبی وارد نمی كند.

حفظ وحدت و پرهیز از اختالف باید اولویت همه مسلمانان باشد

اعتبارات بخش کتاب و کتابخوانی ۷ برابر شد

اختراع دستگاه برداشت گل زعفران در دانشگاه بیرجند

مسکن مهر نیازمند احداث ۳۷۱ کالس درس جدید است

حوادث 

ورود سامانه جدید بارشی به استان

مهر-مديركل هواشناسی از ورود سامانه جديد بارشی 
اظهاركرد:  رو  خندان  داد.  خبر  امروز  از  استان  به 
مطابق با الگوهاى پيش يابی هواشناسی جوى پايدار 
و يكنواخت در استان خواهيم داشت. وى با بيان 
اينكه از امروز تا  فردا شاهد افزاش سرعت وزش 
باد و افزايش ابر در استان خواهيم بود، بيان كرد: با 
تقويت امواج ناپايدار جوى از امشب و همچنين  فردا 
بارش باران و رگبار و رعد و برق براى استان پيش 
بينی می شود.وى اضافه كرد: اين بارندگی ها در 
سراسر استان پيش بينی می شود اما براى مركز و 
نيمه شمالی استان از شدت بيشترى برخوردار خواهد 
بود. وى گفت: از روز چهارشنبه نيز به شكل  موقت 

شاهد كاهش محسوس دما خواهيم بود.

اولین موزه شهدای استان 
در فردوس راه اندازی می شود

در  مقاومت سپاه فردوس  ناحيه  فرمانده  سربازى- 
نشست خبرى به مناسبت هفته بسيج از راه اندازى 
اولين موزه شهداى استان در فردوس در هفته بسيج 
خبر داد و افزود: والدين شهيد خليل نيا يک باب منزل 
را به موزه شهدا اهدا كردند كه با راه اندازى آن بنياد 
حفظ آثار و ارزش هاى دفاع مقدس نيز در اين مكان 
مستقر خواهد شد. محمودى گفت: ۱0 گروه جهادى 
هفته بسيج به روستاهاى فردوس اعزام می شوند تا 
در جمع آورى گل هاى زعفران و كارهاى كشاورزى و 
عمرانی به كمک روستائيان بشتابند.  وى تصريح كرد: 
در هفته بسيج بالغ بر ۱00 برنامه با رويكرد جهادى 
و روشنگرى در شهرستان اجرا خواهد شد كه ديدار 
نشست هاى  اسالميه،  و  فردوس  امامان جمعه  با 
بصيرتی، ديدار با خانواده شهدا و مسابقات گوناگون 

ورزشی از مهمترين اين برنامه هاست.

ششمین معدن طالی خوسف شناسایی شد

اينكه  بيان  با  فرماندار شهرستان خوسف  تسنيم- 
منطقه خوسف  در  معدن طالى خوسف  ششمين 
شناسايی و مجوز بهره بردارى آن صادر شده است، 
گفت: ۱5ميليارد تومان تسهيالت به بخش خصوصی 
براى فعال كردن معدن طال در حال پرداخت است. 
شفيعی اظهار كرد: ششمين معدن طالى خوسف بعد 
از معدن طالى شادان، خونيک، ماهرآباد، قلعه زرى 
در  نهبندان  و  خوسف  هيردبين  مشترک  معدن  و 
منطقه كودكان شهرستان خوسف شناسايی و مجوز 

بهره بردارى از آن صادر شده است. 

بازرسی باک خودروها برای 
جلوگیری از قاچاق سوخت

صداوسيما- باک خودروهايی كه در بازارچه مرزى 
قاچاق  از  جلوگيرى  براى  كنند  تردد می  ماهيرود 
پخش  ملی  شركت  شوند.  می  بازرسی  سوخت 
در  جنوبی  خراسان  منطقه  نفتی  هاى  فرآورده 
تردد  رانندگانی كه قصد  اعالم كرد:  اى  اطالعيه 
به بازارچه مرزى و منطقه ويژه اقتصادى ماهيرود  
كارگروه  تصميم  اساس  بر  باشند  مطلع  دارند  را 
پيشگيرى از قاچاق فرآورده هاى نفتی استان از روز 
شنبه سوم آذر، سوخت باک همه خودروهاى در حال 
تردد به مكان هاى ياد شده در بدو ورود و خروج 
مغايرت  بنابراين  شود،  می  كنترل  و  گيرى  اندازه 
موجودى باک هنگام برگشت، به منزله قاچاق تلقی 
و مابه التفاوت مقدار مغايرت موجودى به نرخ شناور 

مرزى از رانندگان اخذ خواهد شد.

تقاضای شهرداری بیرجند از نهادهای 
خدمت رسان برای همکاری

خدمت  نهادهاى  از  بيرجند  صداوسيما-شهردارى 
آورى  جمع  براى  سريعتر  هرچه  تا  خواست  رسان 
كنند.  اقدام  فرزان  اجراى طرح  مسير  در  انشعابات 
معاون عمران شهردارى بيرجند گفت: در اجراى طرح 
بافت فرسوده فرزان تاكنون با اعتبار 7 ميليارد تومان 
، 9 مغازه و 7 واحد مسكونی در مسير طرح ، تملک 
و تخريب شده است. عدل با بيان اينكه پل موسی 
بن جعفر)ع( هم كه عمليات اجرايی آن سال 9۳ آغاز 
شد به اتمام رسيده است، افزود: اين پل با هزينه ۳ 
و نيم ميليارد تومان احداث شده است كه با اتصال 
آن به محله موسی بن جعفر)ع( ، اين مسير به بهره 
بردارى می رسد. وى با بيان اينكه متأسفانه دستگاه 
هاى خدمات رسان تاكنون اقدامی براى جمع آورى 
برخی انشعابات همچون تيرهاى برق انجام ندادند، 
گفت: عليرغم اينكه شهردارى به صورت گسترده در 
حال اجراى اين طرح است تعدادى تير برق و انشعابات 
مربوط به نهادهاى خدمت رسان در مسير قرار دارد كه 
هيچ گونه همكارى براى جمع آورى آنها با شهردارى 
انجام نشده است.معاون عمران شهردارى بيرجند از 
دستگاه هاى مربوط تقاضا كرد هر چه سريعتر براى 

جابجايی و انتقال انشعابات باقيمانده اقدام كنند.

اختصاص اعتبار برای تامین آب شرب 
بازارچه مرزی ماهیرود

صداو سيما- ۲ ميليارد تومان اعتبار براى تامين آب 
آشاميدني بازارچه مرزى ماهيرود سربيشه اختصاص 
يافت. مدير عامل آب منطقه اى گفت: با اين اعتبار لوله 
هاى مورد نياز خريدارى شده كه با آن ۲6 كيلومتر لوله 
گذارى  و يک چاه حفر خواهد شد.امامی افزود: تالش 

می كنيم تا هرچه زودتر پيمانكار را انتخاب كنيم.

جاده مرگ بازهم قربانی گرفت
تصادف خونین در محور بیرجند- قاین

جانشين پليس راه خراسان جنوبی گفت: برخورد سمند 
با خودروى سوارى دانگ فنگ در محور بيرجند - قاين 
۲ كشته و سه مصدوم بر جاى گذاشت.سرهنگ نيكمرد 
افزود: اين حادثه ظهر ديروز در گردنه خونيک كيلومتر 
۲0 محور بيرجند - قاين رخ داد و مجروحان روانه 
بيمارستان شدند. وى بيان كرد: راننده 50 ساله سمند 
و دختر ۱6 ساله در اين خودرو جان باختند و خانمی 46 

ساله سرنشين ديگر مجروح شد. 

سقوط کارگر ساختمانی داخل چاله 
آسانسور در بیرجند

كارگر ساختمانی حوالی خيابان عدل بيرجند ظهر 
ديروز در چاله آسانسور سقوط كرد. رئيس سازمان 
آتش نشانی و خدمات ايمنی شهردارى بيرجند گفت: 
با اعالم خبر ساعت ۱۱ و ۳6 دقيقه ديروز، مبنی بر 
سقوط كارگر ساختمانی داخل چاله آسانسور آتش 
نشانان به محل حادثه اعزام شدند. حسينی با بيان 
اينكه كارگر ساختمانی به دليل رعايت نكردن نكات 
ايمنی از طبقه سوم ساختمان در حال ساخت به داخل 
چاله آسانسور سقوط كرده بود، افزود: آتش نشانان با 
استفاده از امكانات موجود كارگر مصدوم را از چاله 

بيرون آورده و تحويل عوامل اورژانس  دادند.

شأن جانبازان استان
پاسکاری بین ادارات نیست

نسرين كارى-در تمام دنيا بازماندگان جنگ و سربازان 
وطن از جايگاه ويژه اى برخوردارند... ۳5 سال پس  
از پايان جنگ تحميلی عراق عليه ايران كه در آن 
از گازهاي شيميايی براي مقابله با رزمندگان و مردم  
كشورمان استفاده كرد، هر روز بر آمار جانبازان شيميايی 
ايران افزوده شد. حاال شنيده ها حاكی از آن است كه 
جانبازان شيميايی و خانواده هايشان با مشكالت طاقت 
فرسايی رو به رو می شوند كه تامين دارو و پرداخت 
هزينه هاي هنگفت  از مهم ترين آنها است. در گوشه و 
كنار اين شهر می توان به راحتی صداي شكوه جانبازان 
را از بی كيفيت بودن دارو و نبود متولی مشخص براى 
درمان دردهايشان  شنيد. با وجود اينكه دائما مسئوالن 
در حرف بر تكريم جانبازان تاكيد می كنند ولی مدتی 
است بنياد شهيد كه بايد متولی امور جانبازان باشد به 
استناد مصوبه هيئت وزيران، بيمه درمانی جانبازان 
كارمند را قطع و آنان را به دستگاه هاى اجرايی ارجاع  
می دهد. از آن طرف دستگاه اجرايی هم عنوان می 
كند:  بنياد شهيد اعتبار سال جارى را گرفته و بايد تا 
پايان سال، هزينه ها را بپردازد. در اين بين جانبازان 
كارمند بالتكليف رها شده و بايد به ناچار يا هزينه 
هاى باالى درمانی را خودشان بپردازند و يا بيمارى ها 

را تحمل كرده و درمان ننمايند.
چند تن  از جانبازان شيميايی در گفتگو با روزنامه آوا 
در همين باره عنوان كردند: بعد از گذشت  ۳5 سال از 
جنگ حتی براى تامين دارو دچار مشكل هستيم. اين در 
حالی است كه  براساس قانون جامع ايثارگرى و قانون 
توسعه ششم، ايثارگران براى رفع نيازهاى پزشكی بايد 
در اولويت باشند اما مثل توپ فوتبال هر روز به سمتی 
پرتاب می شويم. يک روز ما را به بيمه ايران و روز 
ديگر به  بيمه دى  حواله می دهند! بنياد شهيد ادعا می 
كند،  چون كارمند دولت هستيد، سازمان  خودتان بايد 
پاسخگو باشد و اين سازمان جوابگوى جانبازان بيكار 
است! از آن طرف  آموزش و پرورش به ما كه ۳0 سال 
به عنوان فرهنگی زحمت كشيده ايم، می گويد: در 
اساسنامه اين سازمان براى اين مورد قانونی وجود ندارد. 
يک بيمار اعصاب و روان كه ماهانه يک ميليون و 500 
هزار تومان حقوق می گيرد چطور هم خرج زندگی و 
هم مخارج درمان و دارو را پرداخت كند. اين كفاف 
چه چيزى را می كند! جرم ما چيست كه زخم خورده 
جنگيم و اكنون هيچ نهادى پاسخگوى كمترين نياز ما 
يعنی تامين دارو نيست! يادمان باشد جانبازان سالمتی 
خود را براي عزت و عظمت كشور و آرمان هاي ملت 
فدا كردند و اين كمترين وظيفه مسئوالن مربوطه 
است  كه با اندكی توجه به مشكالت اين قشر و ايجاد 
اعتماد در جانبازان نسبت به مراكز درمانی، اندكی 
از مشكالت روزمره و طاقت فرساي آنها و خانواده 
هايشان را برطرف كنند.)خوانندگان ارجمند می توانند 
نظرات خويش را درباره اين ستون به حساب كاربرى 

avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمايند.(
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 امام هادی علیه  السالم فرمودند :
الجاِهُل أِسیُر لِسانِِه

نادان، اسیر زبان خود است.
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آیین  یکشنبه  شامگاه   - کاری  نسرین 
بزرگداشت کتاب خراسان جنوبی با حضور 
رئیس  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
دانشگاه بیرجند، جمعی از مسئوالن، ناشران، 
نویسندگان و اهالی فرهنگ در تاالر والیت 

دانشگاه بیرجند برگزار شد.
احمد خامسان،  رئیس دانشگاه بیرجند در  
کتاب  امسال  شعار  شد:  یادآور  مراسم  این 
هر  توسعه  و  است  خواندن«  خوش  »حال 
جامعه ای را براساس میزان و رشد مطالعه آن 
می سنجند . وی با بیان اینکه کتاب خواندن 
نقش موثری در سرنوشت اقوام  دارد، افزود:  
ملتی که کتاب نمی خواند مجبور است دوباره 

اتفاقاتی که گذشتگان آن را تجربه کرده اند، 
یاد بگیرد. رئیس دانشگاه بیرجند بیان کرد: 
باید همه افراد باالخص دانشجویان بیش از 
گذشته با کتاب انس بگیرند و امیدوارم تعداد 
دقایقی که صرف مطالعه می کنیم به میانگین 

نرمال دنیا برسد. 
رشد سه برابری نشر کتاب در استان

ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  زاده،  نبی  ناصر 
اسالمی استان هم در این بزرگداشت عنوان 
کرد: خوشبختانه امروز روند تولید کتاب در 
خراسان جنوبی شتاب گرفته است. وی ادامه 
داد: میزان نشر کتاب از سال 92 تاکنون در 
استان 3 برابر شده است که نشانگر پیشرفت 

در این کار فرهنگی است. وی با بیان اینکه  
الزم است همه نهادهای متولی کوشش کنند 
امکان دسترسی مناسب و شایسته تر کتاب 
 برای عالقه مندان به کتاب خوانی فراهم شود ،

افزود: از همه کسانی که با عشق و عالقه در 
حوزه نشر، تالیف و ارائه کتاب فعالیت می 
کنند باید قدردانی شود زیرا عشق به کتاب در 

جان و روح مردم استان وجود دارد.
شاخص مدنیت و تمدن هر جامعه ای
 میزان نشر آن در حوزه کتاب است

و  شهر  جامعه،  اینکه  به  اشاره  با  زاده  نبی 
 دیاری را نمی توان بدون کتاب تصور کرد،

ادامه داد: توسعه هر جامعه را به میزان نشر 

های  شاخص  از  و  سنجند  می  آن  کتاب 
مدنیت و تمدن در هر کشوری میزان نشر 
در حوزه کتاب است. وی یادآور شد:  وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی با نگاه کارشناسی 
توجه خود را بر معیار حمایت از جامعه کتاب 
خوان متمرکز کرده و نگاهش رساندن کتاب 
به دست عالقه مندان است. مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان ضمن اشاره به طرح 
هایی چون کتابفروشی به وسعت ایران، عیدانه 
کتاب و پاییزه کتاب خاطر نشان کرد: این طره 
ها این امکان را فراهم کرده که عالقه مندان 
بتوانند از میزانی هر چند مختصر از کمک 
هایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 

دولت در نظر گرفته است، استفاده کنند.
نمایشگاه کتاب خراسان جنوبی 

آذر ماه برپا می شود
در  کتاب  عیدانه  طرح  شد:  یادآور  وی 
طرح  و  کتابفروشی  با 13  جنوبی  خراسان 
تابستانه کتاب با 10 کتابفروشی در استان 
با حجم مناسب انجام شده است. در پایان 
این بزرگداشت از 90 کتاب منتشر شده از 
ابتدای امسال تاکنون و پوستر نمایشگاه کتاب 

خراسان جنوبی رونمایی شد.
خراسان  کتاب  نمایشگاه  است،  ذکر  شایان 
جنوبی 19 تا 24 آذر سال جاری در محل 
نمایشگاه های بین المللی بیرجند برپا می شود.

مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی در آيين بزرگداشت کتاب خراسان جنوبي:

روند توليد کتاب در خراسان جنوبي شتاب گرفته است
عکس: کاری

از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های خسته 
نیازمندانی که از شدت نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز و هر 
تحت  های  خانواده  تعداد  شماست.  پربرکت  و  پاک  یاری  انتظار  در  لحظه 
 حمایت: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی، 163 نفر یتیم نیازمند

مرکز نيکوکاری جواد االئمه )ع( بيرجند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 
شماره کارت مجازی: 6037991899549160

پرداخت از طریق شماره گيری تلفن همراه: # 4518*8877*  

آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8(  داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(  
 09151631855 -  32313472 056- طاهری

همکار گرامی جناب آقای اسدزاده
 درگذشت ناگهانی عموی گرامی تان

 شادروان محمـد علی اسدزاده
 را تسلیت گفته، از خدوند متعال برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و برای شما و 

سایر بازماندگان صبر و اجر خواستاریم.      
همکارانتان در روزنامه آوای خراسان جنوبی


