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مردم کجای پازل 
اشتغال هستند؟

سپرده گذاری در بانک  از راهکار های 
واقع   در  است،  ایران  در  درآمدزایی 
بسیاری از مردم برای اینکه جای پولشان 
امن باشد و بتوانند سودی هم از آن 
دریافت کنند،آن را در قالب حساب های 
سپرده در بانک می گذارند و در قبال آن 
ماهانه سود می گیرند. سود سپرده در 
و  است  متفاوت  گوناگون  کشور های 
در برخی کشور ها این سود آنقدر پایین 
است که مردم ترجیح می دهند، پولشان 
را در بانک ها قرار ندهند، بلکه سراغ 
منابع سرمایه ای دیگر بروند. در ایران 
اما متاسفانه تورم و ... ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4222

5قطع 12 ساعته گاز برخی از مشترکان خوسفی۵۰5 عنوان ویژه برنامه انقالب در  استان تولید می شود 5برگزاری اجتماع بزرگ “شکوه مقاومت” در بیرجند

پیگیري مستمر مردم برای انتصاب استاندار بومي درخراسان جنوبی نمایندگان را نیز پاي کار آورد و در حالي که 
در ادوار گذشته مجمع نمایندگان موضع خاصي در این باره نگرفته بودند فشار افکار عمومي باعث شد در آخرین 

اظهار نظر رئیس مجمع نمایندگان  استان در مجلس  بر انتخاب استاندار  بومي تاکید نماید.  ...  ادامه در صفحه ۵ 

آزمون  دولت تدبیر و امید  در توجه به افکار عمومی ، مردم و نخبگان  استان ؛

انتخاب وزارت کشور چیست؟ 
استاندار بومی یا یأس عمومی  

 

انتظار می رود بخشی از تحریم 
های نفتی ایران تعدیل شود

صفحه 6

صفحه 6

واکنش رئیس قوه قضا به 
اتهام زنی  رئیس جمهور آمریکا

صفحه 6

حمله به ظریف شاید
پشت پرده داشته باشد 

وحدت، استراتژي بلندمدت 
جمهوري اسالمي است

صفحه 6

 خراشاد جهانی شد
با ثبت توبافی در شورای جهانی صنایع دستی:

رنا
س:  ای

عک

خانـدان محتـرم نوربخـش
با نهایت تاسف ضایعه درگذشت همکارمان

شادروان سید مصطفی نوربخش
 را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن عزیز 

سفرکرده رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان 
صبر و شکیبایی آرزومندیم.

کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

استاد گرانقدر جناب آقای محمد قربانی
راه اندازی وآغاز فعالیت پایگاه خبری پیام خاوران
 این اندیشه نو در عرصه اطالع رسانی خراسان جنوبی را که 

حاصل اهتمام وتجربیات ارزنده شما در عرصه اطالع رسانی است 
تبریک عرض نموده و برایتان آرزوی توفیق داریم.

خبرنگـاران  روزنامـه آوا

با نهایت تاسف درگذشت

 شادروان مهدی پناهنده  
) دبیـر بازنشستـه(

را به اطالع اقوام و دوستان می رساند: مراسم تشییع آن مرحوم
  امروز سه شنبه 97/9/6  ساعت 14 الی 1۵ از محل 
سالن اجتماعات آرامستان )غسالخانه( برگزار می گردد
ضمناً جلسه سوم آن روانشاد فردا چهارشنبه 97/9/7 

از ساعت 14 الی 1۵ در محل هیئت حسینی منعقد می باشد
تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود

خانواده  مرحوم

شهرداری بیرجند در نظر دارد: حق امتیاز جمع آوری، خرید و تفکیک 
پسماندهای خشک قابل بازیافت در مبادی تولید )منازل، واحدهای تجاری،  ادارات دولتی،  
موسسات خصوصی و غیره( و مخازن در محدوده شهر بیرجند را براساس شرایط و 
شرح خدمات مندرج در اسناد به مدت ۵ سال به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از 
کلیه متقاضیان حقوقی )مرتبط با موضوع مزایده(  که ضمن داشتن رزومه کاری مرتبط 
 تمایل به همکاری دارند دعوت می شود جهت دریافت شرایط و اسناد مزایده به سایت

 www.ets.birjand.ir مراجعه نمایند.
محمدعلی جاوید -  شهردار بیرجند

آگهی مزایده عمومی- نوبت اول

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند در نظر دارد: یک قطعه زمین واقع در 
فضای سبز حاشیه خیابان ۱۵ خرداد جهت راه اندازی بوفه فروش تنقالت و مایعات سرد 
و گرم را به صورت اجاره ماهیانه و به مدت یک سال از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. 

سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است.
اینترنتی  آدرس  به  اسناد  دریافت  جهت  توانند  می  متقاضیان  اسناد:  دریافت  محل 
شماره با  بیشتر  اطالعات  کسب  به  نیاز  صورت  در  یا  و    www.parkhabirjand.ir 

 ۳- ۰۵6۳۲۳۰۸۷۳۱ واحد پیمان و قراردادها تماس حاصل فرمایند. 
امیر ابراهیم زاده - رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند

آگهی مزایده عمومی- نوبت اول

ثبت جهانی هنر سنتی و صنعت دستی »تو بافی« در روستای خراشاد 

را به تالشگران این عرصه، مدیران و مسئوالن پیگیر استان، شهرستان، روستا و عموم 
هنرمندان و خانواده صنایع دستی استان، مردم شریف خراشاد، شهرستان بیرجند 

و استان خراسان جنوبی تبریک عرض می نمایم. امید که این ثبت جهانی ، گام موثری 
در مسیر پاسداشت مواریث فرهنگی و رونق اقتصادی جوامع محلی باشد.

محمدرضا  مجیدی
رئیس کمیسیون گردشگری ، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق بازرگانی 

بیرجند ) خراسان جنوبی(

دستگاه برگزار کننده مناقصه : دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند
موضوع مناقصات: خرید خدمات گروه پرستاري بیمارستان هاي تابعه )به شرح جدول ذیل(

شرایط شرکت در مناقصه: کلیه شرکت هاي خدمات بهداشتي درماني داراي مجوز از کمیسیون ماده ۲۰ و دارای گواهی صالحیت ایمنی کار از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی
محل و مدت انجام کار : کلیه مراکز - 6 ماه شمسی

مدارك الزم جهت خرید اسناد مناقصه: 
 الف( واریز مبلغ ۰۰۰ ۱۵۰ ریال برای شرکت در هر یک از مناقصات به شماره حساب ۲۱۷۸۱6۲۱9۸۰۰۷ بانک ملي )سیبا( و ارائه فیش آن به انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.

ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملي مناقصات به آدرس: http://iets.mporg.ir   ج( جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره ۳۲۳9۵۲۵۲ تماس حاصل فرمایید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 

نوع تضمینمبلغ تضمین)ریال(نام بیمارستانشماره مناقصهردیف

9۵۰/۰۰۰/۰۰۰بیمارستان ولي عصر)عج( بیرجند197-6۰

ضمانت نامه معتبر بانکي یا چك تضمین شده بانکي یا واریز نقدي 
وجه به حساب شماره 26438۵6 بانك رفاه شعبه معلم بیرجند

 به نام سپرده جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه(

63۰/۰۰۰/۰۰۰بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند297-61
437/۰۰۰/۰۰۰بیمارستان شهید چمران فرودس397-62
26۵/۰۰۰/۰۰۰بیمارستان شهداء قاین497-63
1۵3/۰۰۰/۰۰۰بیمارستان شهیدآتشدست نهبندان۵97-64
42۵/۰۰۰/۰۰۰بیمارستان شهید مصطفي خمیني طبس697-6۵

17۵/۰۰۰/۰۰۰بیمارستان شفاء بشرویه797-66

مهلت خرید اسناد : از 9۷/۰9/۰6 الي 9۷/۰9/۰۸ 
 مهلت تحویل اسناد : 9۷/۰9/۱۸ تا ساعت 9 صبح 

محل تحویل اسناد : خراسان جنوبي - بیرجند - خیابان غفاري - دبیرخانه سازمان مرکزي دانشگاه تحویل و رسید دریافت گردد. 
تاریخ و محل شروع فرآیند بازگشایي پاکت ها : ساعت۱۰صبح مورخ 9۷/۰9/۱۸- سالن جلسات معاونت توسعه.

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده )یا برندگان( مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد. 
توجه: جهت دریافت پیامک های مناقصات بهداشتی درمانی دانشگاه می توانید عدد ۲۰ را به شماره ۳۰۰۰4۸4۸۷۷ ارسال فرمایید.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بیرجند

آگهي مناقصات عمومي )یك مرحله اي( شماره هاي )60-97 الی 97-66(

ضایعه درگذشت 

دکتر سید تقی نوربخش
مدیرعامل فقید سازمان تأمین اجتماعی کشور

سخت جانگداز و باورنکردنی بود. لیک خدمات بزرگ و ماندگار این انسان شریف به جامعه 
هرگز فراموش نخواهد شد و به عنوان متولی یکی از بیمارستان هایی که برای جامعه بزرگ 
کارگری و بیمه شدگان تأمین اجتماعی بنیاد نمود بر خود الزم می دانیم از کلیه سروران 
عزیز اعم از مسئولین و کارکنان ادارات ، سازمان ها، نهادهای دولتی و بخش خصوصی ، 
روحانیت معظم، اصناف، بازاریان، کارگران و همه اقشار و شهروندان قدرشناس استان که 
در مراسم بزرگداشت مدیرعامل فقید سازمان تأمین اجتماعی شرکت نموده و یا به طرق 

مختلف ابراز همدردی نمودند، تشکر و قدردانی نموده و از خداوند برای روح بزرگش 
علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

روابط عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( میالد 3 بیرجند

موسسه خدمات درمانی میالد 3 بیرجند

صفحه  ۵
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قیمت سکه دوباره اوج گرفت  

قیمت سکه تمام  بهار آزادی در بازار آزاد به یک قدمی 4 میلیون تومان رسید. در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی 
2 میلیون و 40 هزار تومان، ربع سکه یک  میلیون و 170 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 650 هزار تومان فروخته 
می شود. هر گرم طالی 18عیار هم 362 هزار و 400 تومان ارزش گذاری شده است.

آغاز دریافت بسته حمایتی برای 
بازنشستگان کشوری و لشکری

جمالی نوبندگانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت 
ملی با اشاره به بسته های حمایتی دولت برای جبران 
گرانی ها گفت: دولت در نظر دارد به کارمندان و 
کارگرانی که درآمد زیر 3 میلیون تومان دارند، بسته 
حمایتی دهد، در این بین فرمولی برای خانوارهای 
تک نفره تا 5 نفره نیز در نظر دارد و بر اساس این 
فرمول به خانوارها بسته حمایتی داده می شود. وی 
با بیان اینکه دولت در اولین مرحله به 3 میلیون و 
یکصد خانواده بسته های حمایتی ارائه کرده، گفت: 
دولت در صدد است؛ هفته اول آذر به بازنشستگان 
کشوری و لشکری و صندوق فوالد با دریافتی کمتر 
از 3 میلیون تومان، بسته حمایتی ارائه کند و این 
بسته به صورت نقدی به حساب شان واریز می شود.

نحوه قیمت گذاری محصوالت 
غذایی مشخص شد

اتاق  و صنایع غذایی  رئیس کمیسیون کشاورزی 
مصرف  حمایت  سازمان  شده  مقرر  گفت:  ایران 
کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت گذاری محصوالت 
غذایی را براساس واقعیت های موجود انجام دهد یا 
قیمت گذاری را به امور صنفی و تشکل ها بسپارد 
از  کند.  نظارت  آن  اجرای  و  تعیین  فرآیند  بر  و 
شده  تعیین  قیمت های  میان  اختالف  آنجایی که 
از سوی سازمان حمایت و قیمت واقعی برخی از 
محصوالت بسیار زیاد است، در جلسه کمیسیون 
کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران مقرر شد این 
یا مانند  تعیین کند  را واقع بینانه  سازمان قیمت ها 
قیمت گذاری تخم مرغ که به تشکل مربوطه واگذار 
شده، در بقیه محصوالت غذایی نیز قیمت گذاری را 
به امور صنفی یا تشکل های مربوطه واگذار کند.

حقوق های باالی ۵ میلیون تومان 
هم سال بعد افزایش می یابد

شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
اسالمی با بیان اینکه، در سال جاری حقوق های 
باالی 5 میلیون تومان افزایش نیافت، گفت: با توجه 
به تورم باالی پیش رو در سال ۹8 دریافتی همه 
حقوق بگیران با افزایش رو به رو خواهد شد. مهرداد 
الهوتی ادامه داد: بر اساس قانون، میزان رشد پایه 
باشد. تورم  نرخ  با  متناسب  باید  کارمندان  حقوق 

سرمقاله

مردم کجای
پازل اشتغال هستند؟

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... و بتوانند سودی هم از آن 

دریافت کنند، آن را در قالب حساب های سپرده در 
بانک می گذارند و در قبال آن ماهانه سود می گیرند. 
سود سپرده در کشور های گوناگون متفاوت است و در 
برخی کشور ها این سود آنقدر پایین است که مردم 
ترجیح می دهند، پولشان را در بانک ها قرار ندهند، 
بلکه سراغ منابع سرمایه ای دیگر بروند.  در ایران 
اما متاسفانه تورم و مشکالت اقتصادی باعث شده 
مردم بیشتر به انباشت سرمایه در بانک و یا  همچون 
خرید  طال و دالر و امالک  گرایش  پیدا کنند. 
رهبر معظم انقالب امسال را به نام اقتصاد مقاومتی، 
تولید و اشتغال نامگذاری کردند که این شعار فقط 
 مختص به امسال نیست و این اقدام مبنایی برای 
حرکت های جدید است و باید در سال های آینده هم 
استمرار داشته باشد. در این مهم نه تنها مسووالن 
بلکه مردم هم باید نقش آفرینی کنند.مسووالن وظیفه 
تسهیل قوانین و امر تولید را دارند و این مردم هستند 
که باید سرمایه های خود را  برای تولید و اشتغال 
به کار گیرند.البته سرمایه گذاری در سایر حوزه ها 
سوددهی بیشتری دارد اما ضرر این نحوه عملکرد در 
دراز مدت به خود مردم باز می گردد و حجم انبوهی را 
شامل می شوند.این موضوع در استان خراسان جنوبی 
و خصوصا مرکز استان نیز به چشم می خورد. قیمت 
سرسام آور امالک در بیرجند و همچنین تعدد بانک 
 ها که نشان از عالقه مردم به سرمایه گذاری در 
این  این موضوع است.  بانک هاست، خود گویای 
در حالی است که هدایت سرمایه به سمت تولید 
که  است  برخوردار  باالی  اهمیت  از  اشتغالزایی  و 
باید توسط مسووالن در تسهیل سرمایه گذاری و 
همچنین در فرهنگ سازی و زمینه سازی برای آن 
اقدام شود. مسلما انباشت سرمایه در بانک ها و یا 
بازارهایی چون سکه و طال و امالک، اگر از حد خود 
فراتر رود اقتصاد را تضعیف کرده و ضربات جبران 
ناپذیری به همراه دارد.اما اگر به سمت تولید و اشتغال 
هدایت شود بسیار سودمند است. در شرایط اقتصادی  
فعلی  ،مردم باید بیش از همیشه همراه یکدیگر باشند 
و منافع ملی و جمعی را به منافع شخصی و کوتاه مدت 
ارج بدانند.به عنوان مثال در استان در زمینه هایی 
چون معادن، فراوری محصوالت خاص  همچون 
در  گذاری  گردشگری، سرمایه  زعفران،  و  زرشک 
استفاده از منابع خدادای همچون انرژی خورشیدی 
و  مردم  که  دارد  وجود  خوبی  های  ظرفیت   ... و 
مسووالن باید بیش از پیش به آن توجه داشته باشند.

قانون اصالح »صدور چک« ضمانت  اجراهای غیر کیفری و غیر مدنی را برای صدور چک 
بالمحل در نظر گرفته است که برای صاحب حساب )صادرکننده چک( فلج کننده خواهد بود. 
قانون اصالح قانون صدور چک که در روزهای اخیر توسط رئیس جمهور برای اجرا ابالغ شد، 
عالوه بر ضمانت اجراهای مدنی و کیفری سابق صدور چک بال محل، ضمانت اجراهای 

دیگری پیش بینی شده است. 
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید 

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که 
تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعالمی 

از سوی بانک مرکزی 
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیالت بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی 

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی. 

ثبت نام مالکان خودرو  و موتورسیکلت فاقد کارت سوخت به صورت الکترونیکی در سامانه خدمات 
دولت همراه و اپلیکیشن خدمات دولت آغاز شد. شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
در اطالعیه ای اعالم کرد: ثبت نام مالکان خودرو  و موتورسیکلت فاقد کارت سوخت در سامانه 
خدمات دولت همراه به نشانی www.mob.gov.ir و اپلیکیشن خدمات دولت همراه، با 

نصب آن در گوشی های هوشمند تلفن همراه در دسترس عموم قرار گرفته است. 
در این اطالعیه آمده: ورود به سامانه های اینترنتی براساس آخرین رقم شماره سمت راست تلفن 
همراه مالکان خودرو، انجام و با شماره ۹۹ آغاز شد. در هیچ یک از مراحل ثبت نام چه به صورت 
حضوری در دفاتر پلیس + 10 و چه به صورت اینترنتی، نیازی به ارائه رمزهای کارت های بانکی 
نیست. بر اساس این گزارش، این شرکت پیش از این، از قطعی شدن بازگشت کارت سوخت 
خبر داده و ضرب االجل 21 روزه ای را از سوم تا 24 آذر برای ثبت نام کارت سوخت المثنی برای 

مالکانی که فاقد کارت کارت سوخت هستند، تعیین کرده بود.

ثبت نام کارت سوخت المثنی در سامانه دولت آغاز شدقوانینی که صادرکننده چک را فلج می کند

جشن تولدی متفاوت برای یک شهید
جشن تولد ۹۰ سالگی شهید مهدی اربابی

دیدار  به  گذشته  روز  مجازی  فضای  فعاالن  از  تعدادی 
خانواده شهیدان اربابی رفتند و جشن تولد ۹0 سالگی شهید 
شیخ مهدی اربابی را در کنار همسر او جشن گرفته و برای 

شادی روح این شهیدان فاتحه خواندند.
به گزارش تسنیم، وارد خانه شهید که می شوی عطر و بوی 
معنویت، صداقت و سادگی موج می زند، آرامشی عجیب در 
قلبت خانه می کند. دستان لرزان مادر نشان سال ها صبوری 
او در غم نبودن همسر و فرزند شهیدش است، سکوتش 
نگاهی  از گاهی  دارد. هر  برای گفتن  زیادی  حرف های 
به عکس فرزند و همسر شهیدش می اندارد و چشمانش 
لبریز اشک می شود. با دستان خسته از کار و زحمت گوشه 
چشمش را پاک می کند و قاب عکس شهیدانش را در 
آغوش می گیرد و از خواب و بیداری که شب ها با همین 

قاب عکس داشته است، می گوید.
داغ فرزند و همسر شهیدش او را زمین گیر کرده است اما 
انقالب و  راه  این دو عزیزش در  خدا را شاکر است که 
اسالم شهید شدند. خود را معصومه علیزاده مادر و همسر 
شهیدان اربابی معرفی می کند. وقتی از او خواستم از آن 
سال ها برایمان بگوید با بغضی در گلو این گونه سخن 
آغاز کرد: همسرم شیخ مهدی اربابی بود. او پس از پایان 
تحصیالتش در بیرجند و مشهد در سن 30 سالگی عازم 
روستا شد و 20 سال در منطقه بصیران به امور مذهبی و 
دینی مردم پرداخت. از خصوصیات بارز شیخ مهدی ساده 
زیستی، همنشینی با طبقه محروم جامعه و رفتار اسالمی 

بود او متصدی دفترازدواج و طالق بود و در دوران پهلوی 
مدافع انقالب اسالی و رهبری بود.

همسر شهید اربابی او را اینگونه معرفی می کند: شهید حاج 
مهدی اربابی متولد 1306  روستای میغان از توابع نهبندان 
شیخ  پدرش  شد.  متولد  متدین  و  روحانی  خانواده  در  و 
محمدعلی بصیرانی بود که با وجود داشتن مدارج علمی باال 
و تحصیل در حوزه علمیه مشهد، سبزوار و نجف در روستا 
سکونت کرد تا به دور از زرق و برق دنیا به ارشاد و هدایت 
مردم بپردازد. علمای وقت در بیرجند به او لقب سلمان 
زمان را دادند و او را حاج شیخ محمدعلی بصیرانی معرفی 

کردند. شیخ که مجبور بود با خودروی اختصاصی ساخت 
انگلیس به زاهدان اعزام شود به دلیل نارضایتی از استفاده 
امکانات بیگانگان از خداوند طلب مرگ کرد. مادر و همسر 
شهید اربابی ادامه داد: بعد از فوت پدر آیت ا... سیدحسن 
تهامی فرزندان مرحوم اربابی را در حوزه علمیه معصومی 
بیرجند اسکان می دهند و از این دوران یعنی حدود سن 10 
سالگی تحصیالت حوزوی شهید آغاز می شود و همسرم 
پس از پایان تحصیالت در سن 30 سالگی عازم روستا 
می شود و بیست سال در بصیران رسیدگی به امور مذهبی 
و دینی مردم را بر عهده می گیرند. مادر شهید قاب عکس 

فرزند  تصویر  به  نگاهی  و  می گیرد  آغوش  در  را  فرزند 
شهیدش می اندازد و دستی بر رویش می کشد و می گوید: 
شهاب الدین با سمت مسئولیت جهاد سازندگی شهر دلگان 
در سیستان و بلوچستان توسط اشرار مسلح به شهادت 

رسید.
همسر و مادر شهید با مروری بر خاطرات می گوید: وقتی 
همسرم خبر شهادت فرزندش را شنید او هم در قنوت و 
راز و نیازهای خود از خدواند خواستار شهادت می شود و در 
سال 1373 یک روز مانده بود که عاشورای حسینی برپا 
شود برای مردم روستا اطعام می فرستد و به همراه خانواده 
عازم مشهد می شود. در روز عاشورای حسینی در مشهد 
منبر رفت و در رثای آقا ابا عبدا... )ع( بسیار گریست در 
پایان حاللیت طلبید، گویا از رفتنش با خبر بود. گویا آخرین 
سفر من با شیخ مهدی بود و وعده آخر حرم مطهر بود. ظهر 
عاشورا می شود و از حصن ایوان طال وارد حرم می شود 
و باالی سرحضرت به نماز می ایستد و بعد از ادای نماز 
و خواندن دعا بر اثر انفجار بمب در حرم مطهر در تاریخ 
30 خرداد 73 به آرزوی دیرینه اش می رسد و جام شهادت 

نصیبش می شود. 
ترکشی  اصابت  با  نامه  زیارت  خواندن  حال  در  همسرم 
از  را  با کنج چادرش اشک  به سرش به شهادت رسید. 
صورتش پاک می کند و ادامه می دهد: شش فرزند دارم که 
یکی از آنها شهید شد و شهادت فرزندم بیشتر از شهادت 

همسرم برایم سخت بود.

آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی حوزه ثبتی قاین 

پیرو آگهی نوبتی قبلی و به موجب مقررات ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی اینک بر حسب درخواست واصله، تحدید حدود اختصاصی امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد 

و امالک شهرستان قاین مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد. بخش ۱۱ 
قطعه مفروزه مزرعه فرخ آباد پالک ۱۵۸۹- اصلی ۳۴۵۴ فرعی از ۱۳۳ فرعی محمد حسن هیزمی ششدانگ یکباب منزل در روز 
۱۳۹۷/۹/۲۷ انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر به وسیله این آگهی 
اخطار می گردد که در روز مقرر، ساعت ۸ صبح 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 که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا ۳۰ روز 
از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود 
به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه خواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و 
به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند به  دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره 

ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۶    معاون و بازرس دفتر خانه های اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاینات
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آگهی تغییرات شرکت شفا گستر خاور 
)سهامی خاص( به شماره ثبت ۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۶۴۸۶۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -۱ آقایان رضا کمیلی با کد ملی ۰۶۵۱۷۷۱۰۹۹و 
محسن قدبا با کد ملی ۰۶۵۱۶۸۰۵۹۱ و کیانوش کریمی با کد ملی ۰۳۱۰۰۸۹۷۲۷ به عنوان اعضای اصلی 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ۲ - پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب 
سود و زیان شرکت منتهی به سال۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. -۳ خانم طاهره یاحقی به شماره ملی 
۰۶۵۱۷۶۰۴۵۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم الهه پیران نژاد به شماره ملی ۰۶۵۱۹۸۵۶۲۵ به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ۴ - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )2۹۹۱۵۹(

آگهی تغییرات شرکت شفا گستر خاور
 )سهامی خاص( به شماره ثبت ۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۶۴۸۶۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای رضا کمیلی به شماره ملی ۰۶۵۱۷۷۱۰۹۹ 
به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای محسن قدبا به شماره ملی ۰۶۵۱۶۸۰۵۹۱ به عنوان نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای کیانوش کریمی به شماره ملی ۰۳۱۰۰۸۹۷۲۷ به عنوان عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - آقای رضا کمیلی به شماره ملی ۰۶۵۱۷۷۱۰۹۹ به عنوان مدیرعامل 
برای مدت دو سال انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآورشرکت ازقبیل چک وسفته و همچنین 
کلیه اوراق عادی و اداری با امضای آقای رضا کمیلی )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )2۹۹۱۶۰(

آگهی تغییرات شرکت فردام خاوران خراسان 
)سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۱۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۶۹۲۴ به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای عبدالسالم عبدالهی به شماره 
ملی ۰۶۵۳۲۱۴۲۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای جمعه عبدالهی به شماره 
ملی ۵۲۳۹۶۶۳۸۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم حلیمه عبدالهی به شماره ملی 
۰۶۴۰۳۲۳۴۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اوراق 
و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای آقای 

عبدالسالم عبدالهی )مدیرعامل( به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )2۸۶۵۱۱(

آگهی تغییرات شرکت تولید لوله و پروفیل های پی وی سی مهراس کویر

) سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۱۶۶۱ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آدرس 
شرکت از محل قبلی به محل جدید بیرجند، بخش مرکزی ، دهستان باقران، آبادی شهرک 
صنعتی، فاز۳، خیابان مبتکران غربی، کوچه مبتکران۱، پالک۰، طبقه همکف با کدپستی 

۹۷۱۹۱۳۵۷۵۷  تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )2۹44۳۱(

آگهی تغییرات شرکت آریا سازه بیرجند
 )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۹۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۶۷۳۶ به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای بهنام برقی به شماره ملی 
۰۶۴۰۱۴۱۴۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای صادق مهدی زاده به شماره 
ملی ۰۶۴۰۰۸۴۹۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محمدرضا برقی به شماره ملی 
۰۶۵۲۹۱۷۴۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند . ۲ -کلیه اوراق و 
اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای 

آقای بهنام برقی )مدیرعامل( به همراه مهرشرکت معتبرخواهدبود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )2۹4۷۰۹(

آگهی تغییرات شرکت آریا سازه بیرجند 
)سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۹۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۶۷۳۶ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای بهنام 
برقی به شماره ملی ۰۶۴۰۱۴۱۴۲۰ وآقای محمدرضا برقی به شماره ملی ۰۶۵۲۹۱۷۴۶۱و آقای 
صادق مهدی زاده به شماره ملی ۰۶۴۰۰۸۴۹۰۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. -۲ آقای محمد باقر زمردی به شماره ملی ۰۶۴۰۳۱۹۸۳۱ به عنوان بازرس 
اصلی و آقای مهدی هاجری به شماره ملی ۰۶۵۳۲۷۸۴۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )2۹4۷۱۰(

آگهی تغییرات شرکت بین المللی چشم انداز راه ایرانیان

 )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۳۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۳۳۰۹ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - مرکز اصلی 
شرکت از محل قبلی قاینات به آدرس جدید : استان خراسان جنوبی ، شهرستان سربیشه ، 
بخش مرکزی ، شهر سربیشه، مطهری ، کوچه معلم ۳ ، بلوار معلم ، پالک ۱۱۸ ، طبقه اول 

کدپستی ۹۷۴۱۸۴۱۹۶۳ تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )2۹4۷۱۱(

آگهی انتقالی شرکت بین المللی چشم انداز راه ایرانیان
 )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۳۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۳۳۰۹ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ و آگهی مکانیزه به شماره ۱۳۹۷۳۰۴۰۸۲۷۷۰۰۰۳۵۱ 
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - مرکز اصلی شرکت از محل قبلی قاینات به آدرس 
جدید : استان خراسان جنوبی ، شهرستان سربیشه ، بخش مرکزی ، شهر سربیشه، مطهری ، کوچه 
معلم ۳ ، بلوار معلم ، پالک ۱۱۸ ، طبقه اول کدپستی ۹۷۴۱۸۴۱۹۶۳ تغییر یافت  و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید. ضمنا شرکت فوق تحت شماره ۲۵ در این اداره به ثبت رسید.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سربیشه )2۹4۷۱2(
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ساخت 5 سقاخانه در خراسان جنوبی

صداوسیما- اوقاف خراسان جنوبی 5 سقاخانه را در بیرجند و فردوس ساخت. مدیر کل اوقاف و امور خیریه گفت: از این تعداد 4 سقاخانه در بیرجند ساخته شده که  هزینه آنها  520  میلیون 
 تومان است و از محل موقوفه آبلوله بیرجند تامین شده است.حجت االسالم بخشی پور افزود: در فردوس هم یک سقاخانه با هزینه 70 میلیون تومان در محوطه امامزادگان فردوس به

شهردار محترم سالم و عرض خسته نباشید و خدا قوت  بهره برداری رسید. وی با اشاره به اینکه 2 سقاخانه دیگر هم  باالی 60 درصد پیشرفت دارد، گفت:  این سقاخانه ها در مرحله اجراست و تا عید به بهره برداری می رسد.
به خاطر زحمات بی وقفه شما و همکاران محترمتان.
خواهشمندم نسبت به درختکاری و گل کاری پیست 
سالمت حد فاصل سپیده تا فلکه سپاه اقدام تا زیباتر و 

مردم بیشتری جذب پیست شوند.
915...920

حل  فکر   به   که   عزیزممنون  آوای  سالم 
مشکالت مردم هستی. دهیاری ... اقدام به نصب 
وسایل بازی کودکان در کنار جاده اصلی نموده. 
بسیار کار خطرناکی است  لطفا رسیدگی بشه و  

وسایل به محل امن منتقل بشه
915...173

بیرجند به جز بند دره هنوز هم مناطق گردشگری 
فراموش شده زیادی دارد مانند چندین باغ تاریخی 
)امیرآباد، معصومیه، منظریه سراب، شوکت، اکبریه، 
رحیم آباد( که نیمه تعطیل یا در انحصار سازمان های 
خاصی هستند که در صورت همکاری سازمان ها و 
واگذاری به بخش خصوصی می تواند موجب جذب 
گردشگر و افزایش فضاهای تفرجگاهی شهر شود. 

فرماندار و شورای شهر به این امر هم ورود کنند
915...254

ضمن تشکر از شهرداری محترم  در خصوص جدول 
گذاری خیابان یاسمن، پسندیده است که الین خاکی 

خیابان قبل از وقوع تصادف آسفالت شود
915...424

ضمن تشکر از فضا سازی در شهر لطفا برای فضای 
سبز شهری که در محضر چشم نیست هم تالش 
برای نگهداری صورت گیرد. مثل فضای سبز که در 

خیابان ... هست. فضایی شده برای معتادان!
915...491

حساب  آدم  را  مردم  ما  مسئوالن  یا  آوا  سالم 
کری  گوشی  به  را  خودشان  واقعا  یا  کنند  نمی 
زدند یا هم زورشان به متخلفان نمی رسد یا هم 
سمت  و  حقوق  چی  برای  پس   نیستند  کاربلد 
الکی به آنها می دهند اگر توانایی انجام پست و 
مسئولیت ندارند آن را واگذار کنند از بوی تعفن 
وگند فاضالب ما مردم شمس آباد، حسین آباد، 
امیر آباد، حاجی آباد کالفه شدیم به کجا بریم، به 
که شکایت کنیم مسئول آن کیست چرا جوابگو 

نیست چقدر ما پیام دادیم.
935...167

لطفا صدای ما رو به گوش شورای شهر و سازمان 
اتوبوسرانی برسانید مگر مردم علی آباد )شهرک بعثت( 
چه گناهی کردن که با 400 خانوار روزهای تعطیل 
نباید اتوبوس واحد داشته باشند بیت المال حق همه 

انسانهاست.  ممنون
911...241

داخل جمهوری 8 اولین تقاطع بازار روز افتتاح شده، 
دیوار به دیوار و اطراف منازل مسکونی، درود بر این 

کارشناسان و مسئولین عزیز ...
915...699

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

نرخ جان باختن در خراسان جنوبی باالتر از میانگین کشوری
برزجی-بسیاری از حوادث رانندگی به خاطر توجه نکردن 
رانندگان به نقاط کور وسایل نقلیه اتفاق می افتد که اغلب 

منجر به وقوع حوادث ناگوار و مرگ افراد می شود.
 عقربه های ساعت به 2 بعدازظهر نزدیک می شود، مرتضی 
یادش می افتد که باید االن در کالس درس دانشگاه حاضر 
می بود. سریع آماده می شود، موتور سیکلتش را روشن 
آورد  یاد می  به  می کند همین که کمی جلوتر می رود 
که کاله ایمنی را برنداشته ، اما فکر آن را از سر دور می 
کند و راهش را ادامه می دهد اگر بخواهد برگردد شاید به 

کالسش نرسد. 
کند حداقل 30  دانشگاه طی  تا  روستا  از  باید  که  راهی 
کیلومتر است با تمام سرعت خود را به شهر می رساند در 
یکی از خیابان های اصلی به چراغ قرمز نزدیک می شود 
اتوبوس توقف دارد و کامیونی  پشت چراغ یک دستگاه 
بین  از  را  راهی  مرتضی  ایستد؛  می  اتوبوس  پشت  هم 
خودروها پیدا می کند و از سمت راست بین یک اتوبوس 
اما  است  کمی  فضای  گرچه  گیرد،  می  قرار  کامیون  و 
تالش می کند هر طور شده خودش را جا کند و منتظر 
سبز شدن چراغ می ماند. در همین حال اتوبوس دیگری 
هم به موازات این خودروها ایستاده، چند ثانیه ای نمی 
می  جلویی حرکت  اتوبوس  و  سبز شده  چراغ  که  گذرد 
راست  سمت  از  تواند  می  اینکه  خیال  به  مرتضی  کند، 
اتوبوس سریعتر به جلو برسد شروع به حرکت کرده اما در 
یک چشم به هم زدن کامیون پشت سر، او را از سر راه بر 
می دارد و این نقطه کور ، نقطه ای بر پایانی زندگی 21 
ساله مرتضی است. کالس درس دانشگاه تمام می شود 
و خبری از مرتضی نیست یکی از دوستانش به منزل او 
به گوش می رسد.  زند صدای شیون و گریه  زنگ می 
یک نفر از سوز دل می گوید: »مرتضی دیگر نیست که 

بخواهد به دانشگاه برود«.
برای  که  مردمی  است  جنازه  تشییع  مراسم  بعد  روز 
کسی  هر  شوند.  نمی  شمرده  اند،  آمده  پیکرش  تشییع 
چیزی می گوید، یک نفر روزهایی را یادآور می شود که 
مراسم   در  کند،  می  عزاداری  روستا  هیائت  در  مرتضی 

گوناگون همیشه سینی چای دست او بود. 
آن دیگری از اخالق و ادبش یاد می کند که همیشه به 
مردم روستا احترام می گذاشت. دوستانش خاطراتی که 
که  بپذیرند  باید  اما  آورند.  می  یاد  به  را  اند  داشته  او  با 

مرتضی تمام شده است. 

شناخت نقاط کور برای همه
 رانندگان مهم است 

یک کارشناس ترافیک شهری معتقد است که اگر مرتضی 

از سمت چپ کامیون حرکت می کرد شاید شنیده شدن 
کامیون  راننده  که  شد  می  باعث  موتورسیکلت  صدای 

متوجه حضور او در جلو شده و از رویش عبور نمی کرد. 
به  حادثه  این  تشریح  در  زحمتکش  مهدی  سرگرد 
خبرنگار ایرنا گفت: موتورسیکلت بین اتوبوس و کامیون 
در یک فاصله بسیار کم به صورت مورب ایستاده بود و 
چون راننده کامیون در ارتفاع باالتری قرار داشته متوجه 

حضور او در جلو نشده است. 

وی افزود: راننده موتورسیکلت آشنایی با نقطه کور کامیون 
نداشته، از طرفی وسیله نقلیه دیگری جلوی کامیون قرار 

داشته که همین باعث شده فاصله دید بسیار کم باشد. 
جنوبی  خراسان  رانندگی  و  راهنمایی  ترافیک  کارشناس 
بیان کرد: این دالیل باعث شده راننده کامیون به هیچ 

پس  لذا  نشود  جلو  در  موتورسیکلت  حضور  متوجه  وجه 
از سبز شدن چراغ شروع به حرکت کرده و بالفاصله با 
موتور برخورد می کند.وی ادامه داد: راننده موتور سیکلت 
برابر آیین نامه موظف بود یک خط عبور مخصوص به خود 
را طی کرده و در الین سه، از سمت چپ کامیون عبور 
کند، ولی متاسفانه راکب موتور در این حادثه از یک خط 
تاریک حرکت، در یک نقطه تاریک قرار گرفته و در آخر 

هم به تاریکی رسید. 

از  نباید  رانندگان هیچ وقت  اینکه  بر  تاکید  با  زحمتکش 
سمت راست یک خودرو سنگین حرکت کنند، تصریح کرد: 
امسال حادثه ای به این شدت در شهر نداشتیم اما در سال 
های گذشته دیده شده که عابر پیاده هم در نقطه کور یک 
خودرو سنگین قرار گرفته و با آن تصادف کرده که متاسفانه 

این حوادث معموال منجر به مرگ می شود. 
وی اظهار کرد: آموزش های الزم برای شناخت نقاط کور 
زمانی که افراد برای دریافت گواهینامه اقدام می کنند ارائه 

می شود اما نیاز به یادآوری نیز دارد. 
کارشناس ترافیک راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی افزود: 
رانندگان ضمن شناخت نقاط کور وسیله نقلیه خود باید آموزش 
ببینند که در نقاط کور سایر وسایل نقلیه قرار نگیرند. وی با بیان 
اینکه نقاط کور در خودروهای سنگین بیشتر حائز اهمیت است 

افزود: این خودروها به خاطر ارتفاع زیاد تسلط کافی به جلو، 
چپ ، راست و عقب ماشین ندارند. 

زحمتکش یادآور شد: هر چند یک راننده با تجربه باشد اما باز 
هم قادر نیست این نقاط کور را ببیند لذا باید در تردد این وسایط 
نقلیه به خصوص مناطق شهری، نقاط کور مورد توجه باشد. 
وی راهنما زدن را یک عامل مهم در اطالع از حضور وسیله 
دیگر در نقطه کور دانست و گفت: کنترل آینه های خودرو 
نیز در این خصوص مهم است. کارشناس ترافیک راهنمایی 
و رانندگی خراسان جنوبی بیان کرد: هر شخصی که وسیله 
نقلیه ای را سوار می شود ابتدا باید با تنظیم آینه ها مطمئن 
شود که نسبت به نقاط پیرامون دید کافی دارد از طرفی یک 
 راننده باید موقع حرکت حواسش به تمام نقاط اطراف باشد.

وی آخرین نقطه انتهایی راست و چپ خودروها را یکی از نقاط 
کور معرفی کرد و گفت: هر طور هم آینه ها تنظیم شود اما باز 
یک فضای مثلثی شکل سمت راست خودروها قابل رویت 

نیست که شناخت این نقطه برای همه رانندگان مهم است. 

 نرخ جان باختگان استان در 
تصادفات شهری باالتر از میانگین کشور

رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی نیز با اشاره به وضعیت 
تصادفات معابر شهری در استان نسبت به میانگین کشوری 
گفت: نرخ جان باختگان استان در تصادفات شهری به ازای 
هر 100 هزار نفر 9.9 بوده در حالی که این میانگین در 
سطح کشور 6.6 نفر است. سرهنگ عباسی با بیان اینکه 
نرخ مجروحان استان 266.2 اما در کشور 178.9 نفر است، 
تصریح کرد: از طرفی نرخ وقوع تصادفات در استان 223 
بوده اما این رقم در کشور 268 فقره است. وی با اشاره به 
وضع تصادفات استان در حوزه درون شهری، از وقوع 26 
فقره تصادف فوتی از ابتدای امسال خبر داد و گفت: 26 نفر 
در این حوادث جان خود را از دست داده اند که 53 درصد 
 نسبت به سال گذشته رشد داشته است. عباسی ادامه داد: 
از ابتدای امسال هزار و 595 فقره تصادف جرحی رخ داده 
که این رقم نیز با 68 مورد بیشتر از سال قبل منجر به 
این  یادآوری  مجروح شدن 2 هزار و 32 نفر شده است. 
صحنه های حزن انگیز در تصادفات هر چند تلخ و ناگوار 
است اما امید می رود که در فرهنگ سازی برای رعایت 
قوانین رانندگی اثر گذار باشد تا دیگر بهار زندگی جوانانی 

همچون مرتضی در یک نقطه کور، خزان نشود.

مرگ در نقطه کـور

نت
نتر

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

۰۵۶۳۲۳۲۳۱۷۹ - ۰۹۱۵۳۶۳۴۷۶۷

نبش رجایی۲- دستگردی
۰۹۱۵۱۶۳۲۰۰۶

۰۵۶۳۲۲۲۶۰۵۰

نمایندگی فروش باطری 
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 

ششدانگ یکباب ساختمان دارای پالک ثبتی شماره دو هزار و ششصد و پنجاه و نه فرعی از یکهزار و چهارصد و بیست و هفت اصلی )۲۶۵۹ فرعی از ۱۴۲۷- اصلی( بخش دو شهاباد به نشانی بیرجند: خیابان مفتح ۲۱ - پالک ۷ ملکی آقای هاشم  غنیمی فرزند 
حاجی محمد به شماره ملی ۰۶۵۱۸۸۱۱۸۸ که سند مالکیت آن در دفتر ۵۹۸ صفحه ۳۷ ذیل ثبت ۱۰۲۸۵۲ امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده است، محدود به حدود اربعه ذیل بدین شرح: شماال در دو قسمت اول پی است به طول ۶/۲۱ متر به پالک 
 ۱۲۳۵ فرعی، دوم پی است به طول ۲ متر به کوچه که تعریض شده از پالک ۱۲۳۵ فرعی شرقا در دو قسمت اول پی است به طول ۱۷/۶۵ متر به پالک باقیمانده ۸۱ فرعی، دوم پی به طول ۹/۱۰ متر به پالک ۸۱ فرعی جنوبا در دو قسمت اول جای درب و دیواریست 

به طول ۴/۸۰ متر به طور غیر مستقیم به کوچه و دوم جای درب و دیواریست به طول ۳/۶۹  متر به طور غیر مستقیم به کوچه، غربا پی به پی به طول ۲۷/۷۸ متر به پالک ۲۶۶۰ فرعی )فاقد حقوق ارتفاقی( که برابر اسناد رهنی شمارات ۲۶۸۹۱، ۲۶۸۹۲ و ۲۶۸۹۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ 
نزد دفترخانه ۷ بیرجند به ترتیب در قبال هر یک به مبلغ ششصد و بیست میلیون ریال بدهی آقای هاشم غنیمی و خانم ها نرگس طحان و وحیده لطفی برای مدت ۴۸ ماه در رهن  بانک ملت مدیریت شعب خراسان جنوبی قرار گرفته است. نظر به اینکه متعهدین ظرف مدت 
مندرج در اسناد فوق به تعهدات خویش عمل ننموده اند، بانک مرتهن مستند به ماده ۳۴- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه راجع به وصول مبالغ به ترتیب ۳۹۶/۱۴۶/۹۰۷ و ۲۸۰/۲۷۶/۳۳۳ و ۵۵۶/۱۵۱/۲۰۴ ریال به انضمام جرایم دیرکرد تا روز وصول طلب خویش تقاضای 
صدور اجرائیه نموده که پرونده هایی تحت کالسه  ۱۷۴ ۹۷۰۰ ، ۹۷۰۰۱۷۵ و ۹۷۰۰۱۷۶ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت 
تودیع ننموده اند، به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره ۹۷۰۰۶۲۳۸ – ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ششدانگ پالک ثبتی فوق با عرصه ای به مساحت ۲۲۹/۵۴ مترمربع و اعیان آن در سه طبقه و چهار سقف 
در همکف و اول و دوم هر یک به مساحت ۱۴۰ مترمربع و خرپشته به مساحت ۱۵ مترمربع و سایر ۵۳/۳ مترمربع و پارکینگ ۹۰ مترمربع که جمعا دارای ۵۱۰ مترمربع اعیان و دارای نمای آلومینیوم، اسکلت فلز، سقف عرشه فوالدی، کف سازی سرامیک، کابینت MDF و سیستم 
گرمایشی پکیج و شوفاژ و دارای امتیازات آب ، برق ، گاز هر کدام یک اشتراک به مبلغ نه میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ریال )۹/۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته و در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره 
اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. ضمنا بانک بستانکار به موجب نامه وارده به شماره ۹۷۰۰۸۷۸۳ -۱۳۹۷/۰۸/۱۹ اعالم نموده که مورد رهن فاقد بیمه می باشد و مانده طلب خویش را به انضمام جریمه دیرکرد راجع به کالسه 
۹۷۰۰۱۷۶ جمعا مبلغ ۶۱۶/۵۸۲/۸۴۴ ریال شامل: ۳۰۱/۶۸۳/۹۸۲ ریال اصل طلب، مبلغ ۱۰۲/۲۳۷/۴۹۴ ریال سود و مبلغ ۲۱۲/۶۶۱/۳۶۸ ریال خسات تاخیر تادیه و پرونده کالسه ۹۷۰۰۱۷۵ جمعا مبلغ ۳۲۹/۱۴۵/۶۷۳ ریال شامل: مبلغ ۲۰۰/۰۱۲/۵۷۴ ریال اصل طلب، مبلغ 
۴۲/۹۲۱/۲۳۲ ریال سود و مبلغ ۸۶/۲۱۱/۸۶۷ ریال خسارت تاخیر تادیه و پرونده اجرایی کالسه ۹۷۰۰۱۷۴ جمعا مبلغ ۴۸۳/۵۲۰/۰۸۸ ریال شامل: مبلغ ۲۵۸/۶۱۴/۰۳۲ ریال اصل طلب،  مبلغ ۵۰/۹۱۸/۰۶۸  ریال سود و مبلغ ۱۷۳/۹۸۷/۹۸۸ ریال خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول و هزینه های اجرایی اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده ۴ - آئین نامه اجرا محاسبه سود و خسارت تاخیر از تاریخ صدور اجرائیه به بعد بر طبق نرخ قرارداد توسط اداره اجرا خواهد بود. همچنین برابر جوابیه های واصله 
مازاد اول پالک ثبتی فوق الذکر برابر دستور اجرای احکام شورای حل اختالف در قبال مبلغ ۲۲/۱۹۱/۹۸۰ ریال به نفع آقای مهدی اکبری، مازاد دوم برابر دستور اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند در قبال مبلغ ۴۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به نفع آقای علیرضا هادی، مازاد سوم برابر 
دستور اجرای احکام شورای حل اختالف بیرجند در قبال مبلغ ۱۴۸/۴۰۰/۰۰۰ ریال به نفع آقای احسان خاوری، مازاد چهارم به موجب نامه شماره ۲۵۹۹ – ۹۷/۶/۲۷ اداره دارایی بیرجند بازداشت گردیده است. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد اول حقوق بازداشت کنندگان به ترتیب اولویت پرداخت و سپس هزینه های مذکور مسترد خواهد شد، حقوق دولتی به شرح ماده ۴۰ - آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه راجع به طلب بستانکار فقط با موافقت بانک مذکور جایز 
می باشد. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم شود، مزایده روز اداری بعد از تعطیالت در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد.    
     تشـک  رویـال آســایش  تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۶           غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

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 

تخفیف

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید

09151652600-32447110

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

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر

  داخل و خارج شهر    
از مردم، برای مردم، توسط خود مردم شهرام  مداحی  3647  363  0915

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 لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست. 
 تعداد خانواده های تحت حمایت: ۵۰۰ خانواده شهری، ۱۳۹۰ خانواده روستایی، ۱۶۳ نفر یتیم نیازمند

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

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

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

آدرس: موسی بن جعفر )ع( ۵ )صمدی 8(  داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(  
 ۰۹۱۵۱۶۳۱8۵۵ -  ۳۲۳۱۳۴۷۲ ۰۵۶- طاهری



موفقیت و انرژی

نقاط قوت

ثابت قدم بودن 
و ایمان راسخ داشتن به کار

دستیابی  که  است  نگفته  حال  به  تا  کس  هیچ 
همه  علیرغم  گاهی  است.  آسان  موفقیت  به 
 سخت کوشی ها و عالیق، کار با شکست مواجه 
می شود. اگر به گذشته بسیاری از افراد موفق امروز 
نگاه کنید، می بینید که با دارا بودن همه خصوصیاتی 
که بدان اشاره کرده ایم اما شکست هایی در حد 
ورشکستگی را در کارنامه عملکرد خود دارند، اما به 
اند تا آن شکست  ایستاده  سرعت روی پای خود 
شما  رویکرد  کنند.  بزرگ  کاری  شروع  سرآغاز  را 
در صورتی که مبتنی بر ثبات قدم باشد و پذیرش 
رویارویی با شرایط مختلفی که گاهی ناامید کننده 

است، موفقیت نیز می تواند از آن شما باشد.

بر روی نقاط قوت خود تکیه کنید

همه  خود  اطرافیان  همه  برای  توانید  نمی  شما 
چیز و همه کس باشید. هر کدام از ما نقاط قوت 
و ضعفی داریم. برای آن که بتوانید مفید واقع شوید، 
می بایست نقاط قوت خود را شناسایی کنید و بر 
روی آن تمرکز بیشتری داشته باشید. شما زمانی 
می توانید بیشترین موفقیت را به دست آورید که 
تالش خود را به سمتی که در آن می توانید بهترین 
باشید، هدایت کنید. به طور مثال اگر در فعالیت های 
اقتصادی، شما در بازاریابی توانایی بیشتر دارید از آن 
نهایت بهره را ببرید. اما در بخش هایی از کار که 
در آن ضعیف هستید، کمک بگیرید و از آن ابایی 
نداشته باشید. اما برای تبدیل نقاط ضعف خود به 
نقاط قوت نیز تالش کنید و برای آن از تعلیم و 

آموزش در حین کار بهره ببرید.
به عنوان یک کارآفرین و پیش قدم در انجام یک کار 
نیاز دارید که هدف خود را کامال باور کنید، آن زمان 
 است که می توانید به آن عمل کنید. شما می بایست

ایمان و اعتقاد قوی به خودتان، ایده ها و نظرتان و 
ظرفیت های خود داشته باشید.

باید از سایه تردید عبور کنید و به یقین و اعتماد در 
کار خود برسید. هر قدر میزان ایمان و اعتقاد خود 
را افزایش دهید، با سرعت بیشتری به اهداف خود 
دست خواهید یافت. هر چند که باید در این میان 
تعادلی وجود داشته باشد. تعادل بین اعتماد به نفس 
و محاسبه دقیق خطرات کار به جهت دستیابی به 
هدف باالتر. کار آفرین موفق ، کارآفرینی است که 
خوب می تواند محاسبه کند و میزان خطر در کار را 

کاهش دهد تا به سود باالتر برسد.
کرده  کار  سختی  به  موفقی  نوآور  و  هرکارآفرین 
است. هیچ کس به این مهم ، با نشستن و زل زدن 

به دیوار نرسیده است.

جدول 4222                        

افقی: 1- از دانشمندان و دانایان 
از  نامه  سعادت  که  ایران  نامدار 
آثار اوست 2- تحفه - دیرنشین 
 - پوست  ورم   -3 ها  کرانه   -
اربعه  اناجیل  از   - خوردن  دریغ 
تالفی   - باریک  راهروی   -4
کردن - دوستی 5- ضمیر سوم 
شخص مفرد - نا و بنیه - عمارت 
مستحکم حکومتی - باعصا زدن 
قلعه ای در  6- خبر و آگاهی - 
میله  شهرستان تفت - میکروب 
ایران  پسته  شهر   -7 شکل  ای 
آبگوشت  در  شده  خرد  نان   -
فراهم   - صورت  و  سیما   -8
عرب  اینکه  با   -9 کننده  نقد   -
مزارع  در  غالبًا  که  ای  پرنده   -
هدیه  سازد 10-  می  گندم النه 
و  مدح   - خانم  عروس  به  ای 
ثنا- دوستدار 11- شاه برعکس 
- درخت خرما - پشت سر هم 
عددی   -12 ها  تاالب  گیاه   -
 - آمریکا  در  شهری   - ورزشی 
آقایان  برای  نامی   -13 معالجه 
 -14 سیراب   - -خودخواهی 
زیانی و هالکی - کبوتر چاهی - 
شهری در هند 15- از روحانیون 

مبارز در انقالب مشروطیت.

نزد  در  و  اند  زنده  عمودی: 1- 
و  ماهر   - خورند  می  روزی  خدا 
با  شیمیایی  عنصری   -2 حاذق 
کاربرد طبی و صنعتی - پرنده ای 
کلمه   - گوشت  حالل  و  وحشی 
به  ماتم  و  نوحه  در  که  افسوس 
پندار - خلقت-  رود 3-  کار می 
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راهکارهای طالیی برای
 درمان گلو درد

مصرف مایعات را 2 برابر معمول کنید. مایعات باعث 
رقیق شدن خلط وتسریع خروج آن می شود. آب نمک 
ولرم غرغره کنید. نصف قاشق چای خوری نمک را در 

یک لیوان آب ولرم حل، آن را غرغره کرده و سپس آب 
دهان تان را بیرون بریزید. این کار هم باعث تسکین 
گلودرد و هم خروج آسان تر ترشحات می شود.از عسل 
ولیمو استفاده کنید. یک قاشق عسل و آب لیموترش را 
در لیوان آب داغ حل کنید و بگذارید در دمای اتاق سرد 

شود و سپس آن را جرعه جرعه بنوشید.

آیا کافئین  برای کسانی که فشار خون 
دارند، خطرناک است؟

باعث  کافئین یک محرک طبیعی است. کافئین 
اما خطر  کوتاه مدت شود،  در  فشار خون  افزایش 
نمی دهد.  افزایش  را  خون  پرفشاری  به  ابتال 

متخصصان معتقدند هیچ شواهدی مبنی بر اینکه 
خوردن قهوه باعث پرفشاری خون می شود، وجود 

ندارد. 
ممکن است دوز خاصی از قهوه در برخی از افراد منجر 
به افزایش فشارخون نشود و بالعکس همان دوز در 

فرد دیگر باعث افزایش فشارخون شود.

ماسک گل رز برای زیبایی 
و جوانسازی پوست مفید است

ترکیباتی  ترین  قدیمی  از  یکی  رز  گل  ماسک 
و  زیبایی  برای  حال  به  تا  گذشته  از  که  هست 

جوانسازی پوست استفاده می شده است.
 

با داشتن آنتی اکسیدان های قوی از پیری زودرس 
پوست شما  و موجب جوانسازی  کرده  جلوگیری 
می شود.همچنین استفاده از گل رز برای پوست 
موجب نرمی، لطافت و آبرسانی به پوست می شود 
و حتی ماسک گل رز باعث روشن شدن و الیه 

برداری مالیم پوست می گردد.

آرایش بیش از حد
اشتباه است

لوازم آرایشی از مواد شیمیایی درست شده است و 
استفاده بیش از حد لوازم آرایشی مضرات خاص خود 
را داشته و موجب چین و چروک و خشکی پوست 

می شود. آرایش بیش از حد و دائمی عالوه بر اینکه 
می تواند سن شما را بیشتر نشان دهد، پوست تان 
را هم خراب می کند. بهترین لوازم آرایشی هم می 
 تواند منافذ پوست را بسته، چین و چروک و لطافت

پوست تان را دستخوش تغییر کند. پس آرایش را با 
اصول انجام دهید.

روش خانگی برای
 جرم گیری دندان

چند عدد پوست سخت گردو را برداشته و داخل 
آب بیندازید تا حدود 20 دقیقه جوش بخورد. پس 
از خنک شدن آب، آن را از صافی بگذرانید. آب 

است.  جادویی  محلول  همان  مانده،  جای  به 
در  مرتبه  سه  آب  آن  کمک  به  را  دندان  هایتان 
روز مسواک بزنید. اگر این کار را دو هفته انجام 
پالک  و  جرم  شر  از  می توانید  راحتی  به  دهید، 

دندان راحت شوید.         

ماساژ سنگ داغ بر روی پوست شل شده گردن، باعث ترمیم چروک ها و رفع خشکی آن می شود. این کار 
موجب از بین رفتن شل شدگی و مرطوب شدن گردن می گردد و به آن حالتی نرم و ارتجاعی می دهد. 
ماساژ داغ همچنین باعث افزایش تجدید سلول ها و ترمیم آنها می گردد و در نتیجه، پوست گردن از قبل 

محکم تر می شود.
نرمش های کششی باعث تغییر قابل توجهی در سفت شدن پوست گردن می شود، البته به شرطی که 
همراه با ورزش های دیگر باشد. این ورزش شامل کشش مداوم گردن و استراحت دادن به بافت های 
عصب های پایین صورت و عضالت می باشد. این روش باعث می شود عضالت و سلول های اطراف 

گردن فعال شود 

اگر عالقه ای به آرایش زیاد و استفاده از هایالیت کننده های براق که بسیار رواج یافته اند ندارید، می توانید 
برای براق تر کردن گونه ها و زیر ابرو، بدون آرایش از مقدار کمی وازلین استفاده کنید. وازلین را برای این 

کار به مقدار بسیار کم استفاده کنید چون استفاده زیاد از آن پوست را چرب و کثیف نشان خواهد داد. 
از مشکالت رایج در رنگ کردن مو، آلوده شدن پوست اطراف سر و صورت به رنگ مو و لک شدن 
آن است که ممکن است تا چند روز هم از بین نرود. برای پیشگیری از این مشکل اطراف صورت را 
که احتمال آغشته شدن آن به رنگ مو وجود دارد با وازلین بپوشانید. وازلین مانع از رسیدن رنگ به 

سطح پوست شده و از لک شدن آن جلوگیری می کند. 

معجزه وازلین بر روی پوست صورت و موهاسفت کردن پوست گردن با ماساژ سنگ داغ

خود  به  نسبت  گیری  سخت  از  دست  چگونه  بگیرید  یاد 
بردارید و از استرس هایتان کم کنید  زندگی امروزه خودش 
به تنهایی آنقدر استرس دارد که دیگر الزم نباشد خودمان 
فشار بیشتری وارد کنیم اما دقیقا این کاری است که بیشتر 
ما انجام می دهیم و گاهی حتی خودمان هم نمی فهمیم.اولین 
قدم برای کم کردن از فشارها این است که بدانیم چه زمان 
هایی خودمان بی دلیل وضع را برای خود سخت می کنیم. 
یاد  کافیست  بلکه  کنید،  سرزنش  را  خودتان  نیست  نیازی 
بگیرید چگونه دست از سخت گیری نسبت به خود بردارید 
و از استرس هایتان کم کنید. خیلی ها درگیر عادت های کمال 

گرایانه می شوند و این را نمی دانند راه بهتری هم وجود دارد 
که بدون ضربه زدن به خودشان، در آنچه که هستند بهترین 
باشند. بسیاری از کمال گراها تا حدودی باور دارند که حتما 
باید به کمال برسند وگرنه شکست خواهند خورد؛ این باور نه 
تنها استرس برانگیز است بلکه در واقع منجر به کاهش احتمال 
موفقیت نیز می شود. اول باید فرق بین کمال گرایی و پیگیری 
هدف را بدانید و واقعا درک کنید چرا کمال گرا بودن بیشتر 
نوعی آسیب به خود است تا یک ویژگی مثبت. همیشه »تمام 
تالشت را بکن« بهتر از »کامل و بی عیب باش« است و در 

بلند مدت نیز رفتاری سالم تر به شما می رود.

اگر دیدید بیشتر ذهن تان درگیر اشتباهاتی است که در گذشته 
انجام داده اید، وقتی  مرتکب شده اید تا کارهایی که درست 
کاری انجام می دهید که کامال بی  نقص نیست اما خوب است 
دچار اضطراب می شوید، باید به خود هشدار دهید که طرز 
فکرتان درست نیست و راه بهتری هم برای ارزیابی خودتان 
وجود دارد. سخت کار کردن اگر هدفمند و متناسب باشد و 
حس »انجام و رسیدن« را در حد معقول پاسخ دهد، می تواند 
باعث استرس کمتر شود. اما رفتارهای تیپ شخصیتی  که با 
رقابت پذیری فوق العاده مرتبط است، می تواند برای سالمت 

جسم و روح گران تمام شود و به روابط نیز آسیب بزند.

اینقدر به خودتان فشار نیاورید!

آیه روز

زبان های شما و رنگ های  آفرینش آسمان ها و زمین و اختالف  او  از نشانه  های ]قدرت[  و 
شماست قطعا در این ]امر نیز[ برای دانشوران نشانه  هایی است. )سوره روم/ آیه 122(

پیام روز

اگر به چیزهایی که در زندگی دارید نگاه کنید، همیشه بیشتر خواهید داشت. اگر به چیزهایی که ندارید 
نگاه کنید، هرگز سیر نخواهید شد. )اپرا وینفری(
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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

هشتگ
18:15شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  :اینستاگرام @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

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

کارت پیله وری به شماره 21419 صادره از صنعت و معدن استان خراسان 
جنوبی به نام حسین رازقی فرزند محمد رضا به شماره ملی 6529951288 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

لـــــوازم التحریـــــر خــــاوران 
تعویض کاغذ باطله با لوازم التحریر  ***   همه روزه چهارشنبه بازار

05632346263 -09153624179 -09158074179
به چند نیروی خانم نیاز می باشد

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

0915   056   2100

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

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

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: 056-32422449
شماره تماس: 0915361۷611  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد
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یادمان شهدای استان

»انسان باید راحتی را یا در دنیا و یا در آخرت دنبال کند اگر در آخرت جویا شد نباید در دنیا دنبال آن بگردد و اگر در دنیا جویا شد نباید در آخرت دنبال آن بگردد. شما و تمام 
کسانی که مایل به داشتن آخرتی عظیم هستند باید بروند و در جبهه ها نبرد کنند و خود را برای تحمل رنج ها و مصیبت ها و ناکامی ها آماده سازید .«                                                                       
     “شهید حسن هاشمی زهان”

*7 آذر، رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( کشور به 
خراسان جنوبی سفر می کند.

*معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر گفت: با 
توجه به اخطار هواشناسی در ارتباط با وقوع روان آب 
در استان، 12 تیم عملیاتی به همراه 22 پایگاه امداد و 

نجات در آماده باش کامل قرار گرفتند.
*نمایشگاه عکس هشت سال دفاع مقدس به مناسبت 

هفته بسیج در خانه  تاریخی تاجور خوسف برپا شد.
*165 هزار نشاء گل زینتی در نهالستان سازمان سیما، 

منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند تولید شد.
*مدیر کل فرهنگ و ارشاد گفت: نمایشگاه بزرگ 
کتاب خراسان جنوبی با حضور 12۰ ناشر از سراسر 

کشور 1۹ آذر افتتاح می شود.

اخبار کوتاه

با  مقاومت  شکوه  بزرگ  رضایی-اجتماع 
شهرستان  بسیجیان  از  نفر  هزار   1۰ حضور 
بیرجند برگزار شد. صبح روز گذشته  اجتماع 
مناسبت  به  شهرستان  این  بسیجیان  بزرگ 
سی و نهمین سالگرد تشکیل بسیج مستضعفان 
هزار   1۰ حضور  با  مقاومت  شکوه  عنوان  با 

بسیجی در حسینیه جماران برگزار شد.  فرمانده 
ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند در این مراسم 
با بیان اینکه بسیج تندیس پایداری و رمز جاوید 
مبارزه با ستمگران است، اظهار کرد: بسیجیان 
با تمام وجود در برابر آرمان های انقالب ایستاده 

و خود را وقف اسالم کردند.

برادر و خواهر  امروز بسیجیان  بیان کرد:  وی 
از اقشار 22 گانه اعم از کارمند، دانشجو، طلبه 
و روحانی، کارگر، پزشک و مهندس در قالب 
اقتدار خود  سازمان مشخص شده می خواهند 
را به رخ دشمنان بکشند. صادق احمدی تصریح 
کرد: آنان می خواهند با افتخار اعالم کنند که 
فقیه  ولی  از  تبعیت  با  مانند 4۰ سال گذشته 
نظامی،  دفاعی، سیاسی،  تمام صحنه های  در 
اقتصادی و فرهنگی انقالب اسالمی حضوری 

مقتدر و هوشمندانه داشته و آماده هستند.
وی با بیان اینکه بسیج تندیس پایداری و رمز 
جاوید مبارزه با ستمگران است، خاطرنشان کرد: 
دنبال  به  دنیوی  وسوسه های  بدون  بسیجیان 
اعمال صالح هستند و بسیاری از آنان به حیات 
طیبه دست یافته اند.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه یادآور شد: بسیجیان تمام وجود خود را وقف 

اسالم کرده اند و از رهنمودهای مقام معظم رهبری 
پیروی کرده و گوش به فرمان ایشان هستند.

عزت ملت ایران توسط
 شهیدان به  دست آمده است

یکی از فرماندهان ارشد دوران دفاع مقدس هم 
در این همایش با اشاره به جنگ هشت ساله دفاع 
مقدس بیان کرد: دشمن برای برپایی  این جنگ 

بیش از ۳۰ جلسه برگزار کرده بود.
سردار احمدی با بیان اینکه شهدا، رزمندگان و 
برابر جنگ سخت  در  وجود  تمام  با  ایثارگران 
دشمن ایستادگی کردند، گفت: عزت ملت ایران 

توسط شهیدان به  دست  آمده است.
وی با بیان اینکه گسترش نیروهای بسیجی، 
انقالب اسالمی را بیمه می کند، افزود: امروز شرایط 
کشور برای تربیت احمدی روشن ها و دانشمندان 

نخبه به مراتب از دوره ابن سینا فراهم تر است.

مسئوالن بدانند نباید هر چیزی
 را پشت تریبون بیان کرد

احمدی بیان کرد: موشک هایی که به تازگی 
سپاه از غرب کشور به اتاق جنگ اخاللگران 
اقتدار  از  نشان  کرد،  شلیک  حجله  غرب  در 
جمهوری اسالمی داشت. وی اظهار کرد: امروز 
ایران اسالمی و آمریکا دو رقیب در موشک زنی 
هستند. احمدی با اشاره به ظرفیت های علمی 
ایران بیان کرد: جمهوری اسالمی در 1۰ علم، 
جزو پنج کشور نخست جهان قرار دارد. وی با 
بیان اینکه برخی از مسئوالن در پشت تریبون ها 
می گویند اگر قرار است نان و آب ما حل شود باید 
برجام را حل کنیم، گفت: این دسته از مسئوالن 
بدانند نباید هر چیزی را پشت تریبون بیان کرد.

دادرس مقدم-مدیرکل میراث  فرهنگی، صنایع 
ثبت  از  جنوبی  خراسان  گردشگری  و   دستی 
جهانی روستای خراشاد  از جمهوری اسالمی 
ایران در شورای جهانی صنایع دستی خبر داد.  
»بر  کرد:  تصریح  خبر  این  اعالم  با  رمضانی 
اساس اعالم شورای جهانی صنایع دستی، بعد 
از بررسی های انجام گرفته، روستای خراشاد از 
خراسان جنوبی به عنوان روستای جهانی توبافی 
)حوله بافی(، شهر آباده از استان فارس به عنوان 
شهر جهانی منبت و شهر میبد از استان یزد به 

عنوان شهر جهانی زیلو ثبت جهانی شدند.«
 وی افزود: ثبت شهرهای جهانی از سال 2۰14 در 

دنیا از طریق شورای جهانی صنایع دستی شکل 
گرفته است که به صورت هر ساله از طریق مناطق 
پنجگانه صنایع دستی به وسیله ارزیابی از سوی 

داوران بین المللی در دنیا شکل می گیرد.
وی ادامه داد: غاده هیجاوی از کشور کویت 
و رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه، احمد صالح 
یوسف الفارسی از کشور عمان و ویدا توحدی 
عنوان  به  کشور  دستی  معاون صنایع  مشاور 
هایی  اساس شاخص  بر  المللی  بین  ارزیابان 
نظیر تعداد کارگاه ها، میزان فروش و صادرات، 
مراکز عرضه و فروش و سایر شاخص های 
کیفی و کمی 1۰ و 11 آبان از روستای خراشاد 

بازدید به عمل آوردند. رمضانی گفت: بعد از 
دستی  جهانی صنایع  شورای  ارزیابان  حضور 
در روستای خراشاد، ظرفیت های باال و جاذبه 
های صنایع دستی منجر شد روستای خراشاد 
به عنوان روستای جهانی توبافی )حوله بافی(، 
ثبت جهانی شود و لوح ثبت جهانی خراشاد به 

ایران ارسال شود.
 وی در پایان از حسن توجه ارزیابان و داوران 
شورای جهانی صنایع دستی و از تالش های 
این  تهیه  در  دستی  معاونت صنایع  همکاران 
پرونده تشکر و قدردانی کرد و این انتخاب را به 
همه مردم ایران و خراسان جنوبی تبریک گفت.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: 
5۰ عنوان برنامه به مناسبت چهلمین سالگرد 
سیمای  و  صدا  در  اسالمی  انقالب  پیروزی 
مرکز خراسان جنوبی تولید می شود.  به گزارش 
مهر، علیرضا آیینه دار روز گذشته در نشست 
 1۰ مجموع  و  عنوان   5۰ کرد:  اظهار  خبری 
هزار دقیقه برنامه به مناسبت چهلمین سالگرد 
سیمای  و  صدا  در  اسالمی  انقالب  پیروزی 
مرکز خراسان جنوبی تولید می شود. مدیر کل 
صدا و سیما بیان کرد: در حوزه معاونت سیما 
 حدود پنج هزار دقیقه برنامه در این راستا تولید 
می شود که از مهمترین آنها ساخت پنج مستند 
از شخصیت های تأثیرگذار انقالب اسالمی از 
جمله آیت ا... تهامی، حجت االسالم سیدحسین 
آفتابی، مهدی امین زاده، حاج غالمحسن بازاری 
و حجت االسالم فردوسی پور در خراسان جنوبی 

است. وی با بیان اینکه در شش ماه امسال ۳5 
قطعه موسیقی توسط واحد موسیقی و سرود صدا 
و سیمای استان تهیه شده است، افزود: از این 
تعداد شش قطعه مربوط به کنگره ملی شهدا 
است.مدیرکل صدا و سیما گفت: رسانه استان 
مانند پلی بین مردم و مسئوالن بوده و پوشش 
شبکه رادیویی )دیجیتال( به بیش از 85 درصد 

و آنالوگ به ۹4 درصد در استان رسیده است.
 آیینه دار با بیان اینکه ۳۰ برنامه تحلیلی 45 
دقیقه ای با عنوان ترنم انقالب، تهیه مستند دو 
قسمتی یاران انقالب با موضوع معرفی حجت 
االسالم سید ابراهیم مهاجریان مقدم و حجت 
از  قاین  سابق  جمعه  امام  اصفهانی  االسالم 
جمله برنامه هاست. وی اظهار کرد: بخشی از 
برنامه هایی که برای چهلمین سالگرد پیروزی 
تاکنون  شده  گرفته  نظر  در  اسالمی  انقالب 

به  این مدت  در  برخی  و  است  پخش شده  
مستند  رفت.آیینه دار گفت:  خواهد  آنتن  روی 
دستاوردهای نظام در روستاهای استان و مسابقه 
برنامه های  بخش  از  چراغ  چهل  تلویزیونی 

تولیدی در حوزه سیما است.
وی بیان کرد: در شش ماهه اول امسال از نظر 

میزان مخاطب و رضایت از شبکه استانی در بین 
۳۳ شبکه جایگاه نهم و در حوزه صدا جایگاه 
1۳ را داریم. مدیرکل صدا و سیما گفت: صفحه 
چله انقالب بر روی سایت صدا و سیمای استان 
راه اندازی شده است و چهار موشن گرافیک با 
عنوان وزیر دربار، شش موشن گرافیک با موضوع 

دستاوردهای شاخص انقالب، دو مستند خبری با 
موضوع پروژه های مهم بعد از انقالب در استان، 
مستند سیل مبارزات مردم، مستند نقش زنان در 
پیشبرد اهداف انقالب در چهل سال گذشته و تهیه 
24 گزارش خبری از خدمات نظام در اقصی نقاط 

استان از مهمترین برنامه ها ست.

 نماینده ولی فقیه گفت: خدمتگزاران مردم نباید 
تحث  و  باشند  داشته  بازی  سیاسی  به  کاری 
 تاثیر عوامل دیگر قرار گیرند. به گزارش ایرنا،

جمع  در  گذشته  روز  عبادی  االسالم  حجت 
دست اندرکاران اجالسیه شهدای کشاورز افزود: 
خدمتگزاران مردم در بخش کشاورزی در چرخه 
اعجاب آمیز خلقت خداوندی وارد شده اند که 
نباید تحت تاثیر هیچ عاملی جز خداوند متعال 
قرار گیرند.نماینده ولی فقیه تصریح کرد: امروز 
سیاست های حزبی کاری کرده، قانون اساسی 
به  تدوین شده است  ناب  براساس اسالم  که 

خوبی اجرا نمی شود. 
وی با بیان اینکه خداوند به تمامی بندگانش روزی 
می دهد، افزود: اگر امروز کسی گرسنه باشد حتما 

 قلدرانی بر سر راه روزی سد شده اند و حق خوری
می کنند که ممکن است آن قلدران ما، شما، 

مسئول یا فردی دیگر باشد. عبادی گفت: مطمئنا 
نعمات خداوندی از آن عده ای دزد بین المللی 
نیست بلکه فقرا هم سهمی دارند که باید این 

سهم براساس عدالت به آنها برسد.
وی تاکید کرد: شهدای کشاورز در راه اجرای 

بخش  فعاالن  پس  شدند،  شهید  عدالت 
کشاورزی سعی کنند پرچم شهدا همواره استوار 
باشد تا عده ای از گرسنگی و عده ای از شکم 

بارگی به زحمت نیفتند.

اجالسیه 213 شهید کشاورز 
برگزار می شود 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هم در این دیدار 
هزار شهید  ملی 2  کنگره  با  ارتباط  در  گفت: 
کشاورز  شهید  اجالسیه 21۳  جنوبی  خراسان 
استان روز پنجشنبه هشتم آبان در بیرجند برگزار 
می شود. قوسی افزود: کشاورزان و دامداران در 
دفاع  سال  هشت  و  اسالمی  انقالب  پیروزی 
مقدس نقش موثری داشتند و امروز هم در سنگر 
های تولید نقش آفرینی می کنند.وی دیدار با 
4۳ خانواده شهید کشاورز، جمع آوری آثار شهدا، 
همکاری با بانوان کنگره شهدای زن، تهیه و 

نصب بنر و حضور جهادگران در مناطق محروم 
در حوزه های تخصصی و علمی جهاد کشاورزی 
را از مهمترین اقدامات در راستای این اجالسیه 
بیان کرد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: 
در این اجالسیه پنج کتاب از شهدای کشاورز و 
کتاب 21۳ شهید کشاورز استان رونمایی خواهد 
شد. وی افزود: علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان 
دامپزشکی، محمدرضا جهانسوز مسئول سازمان 
بسیج مهندسین و منابع طبیعی و حجت االسالم 
این  محوری  سخنرانان  جمله  از  ماندگاری 
اجالسیه هستند.وی گفت: خراسان جنوبی 21۳ 
شهید کشاورز دارد که در راستای کنگره شهدا 
تعداد پنج کتاب با عنوان شهدا و یک کتاب به 

نام ایثارگر تالیف شده است.

برگزاری اجتماع بزرگ “شکوه مقاومت” در بیرجند

 خراشاد جهانی شد

خدمتگزاران مردم کاری به سیاسی بازی نداشته باشند

ورزشی

آزمون  دولت تدبیر و امید  در توجه به افکار 
عمومي ، مردم و نخبگان خراسان جنوبي ؛

انتخاب وزارت کشور چیست؟
استاندار بومی یا 

یأس عمومی 
پیگیري مستمر مردم برای انتصاب استاندار بومي  در 
خراسان جنوبی نمایندگان را نیز پاي کار آورد و در 
حالي که در ادوار گذشته مجمع نمایندگان خراسان 
جنوبي موضع خاصي در این باره نگرفته بودند، فشار 
افکار عمومي باعث شد در آخرین اظهار نظر رئیس 
مجمع نمایندگان استان در مجلس شوراي اسالمي 
نیز  بر  انتخاب استاندار  بومي تاکید نماید. به گزارش 
آوا،  انتخاب نیروهاي غیر بومي براي سکانداري استان 
رسمي بوده که از  آغاز تاسیس خراسان جنوبي شروع 
و در دولت تدبیر و امید هم ادامه داشته است. هر چند 
 در دولت های گذشته وزارت کشور حساسیت ویژه ای
براي این موضوع به خرج نمي داد و اصل را بر توانمندي 
هاي  گزینه  در  دولت  هاي  سیاست  با  همراهي   و 
مد نظر مي گذاشت اما اظهارات وزیر کشور دولت 
یازدهم و دوازدهم درباره عدم بومي گزیني، راه این 
مطالبه عمومي را در انتخاب استاندار بومي بسته بود.  
مسیري که طي هفته گذشته با انتخاب دو استاندار 
بومي براي استان هاي اصفهان و کرمان باز شد و به 
نوعي این قانون نانوشته آقاي وزیر  براي سایر استان 
هاي  کشور  نیز منتفي شد. شنیده ها حاکي از آن است 
که پس از آغاز روند بومي گزیني در استان هاي کشور 
در دوره جدید انتخاب استانداران ، گزینه هاي بومي در 
خراسان جنوبي شانس و اقبال بهتري براي گرفتن حکم 
خود از دولت دوازدهم پیدا کرده اند. در همین زمینه 
گفته مي شود محمد حسیني که قبل از این  مسئولیت 
معاونت سیاسي ، اقتصادي و فرمانداري بیرجند را تجربه 
از گزینه هاي مطرح  براي این عنوان  کرده است 
است. مشیر الحق عابدي نیز  گزینه دیگری است 
که هم اکنون سرپرستي استانداري را بر عهده دارد که 
مسئولیت معاونت اقتصادي استانداري و فرمانداري قاین 
را در کارنامه خود ثبت کرده است. گزینه های بومي 
استانداري هفته گذشته در دیداري که با نماینده ولي 
فقیه براي تبریک اعیاد داشتند در یک قاب تصویر جا 
گرفتند. بنا بر گزارشات رسیده چهارشنبه این هفته ، در 
شرایطي هیئت دولت،  استاندار خراسان جنوبي را تعیین 
خواهد کرد که مطالبه بومي گزیني به اصلی جدي و 
مورد وفاق تمام جریانات سیاسي و مردمي  استان تبدیل 
شده و  بی توجهی به آن بدون شک مهر تائیدي بر 
بي تفاوتی وزارت کشور و دولت دوازدهم به مطالبات 
مردم استان مرزي و محروم خراسان جنوبي تلقی خواهد  
شد. حال باید دید وزیر کشور در این آزمون بین گزینه 
استاندار بومي و سرخوردگي وناامیدي مردم، نخبگان و 
افکار عمومي با انتصاب هاي غیر بومي  و سرخوردگی 
 از دولت تدبیر و امید کدام یک را انتخاب خواهد  کرد ؟ 
)خوانندگان ارجمند مي توانند نظرات خویش را درباره 
به حساب کاربري avasardabir@ در  این ستون 

تلگرام ارسال فرمایند.(

خبرهای ویژه

قطع 12 ساعته گاز
برخی از مشترکان خوسفی

غالمی-گاز برخی از مشترکان شهرستان خوسف 
امروز سه شنبه 6 آذر به مدت 12 ساعت قطع خواهد 
شد.به گزارش آوا، به منظور انجام عملیات وصل گرم 
و توسعه شبکه، جریان گاز برخی از مشترکان شهر 
خوسف و روستاهای فدشک، معصوم آباد، سیوجان، 
مهدیه، تقاب، نصرآباد، فخرآباد، محمدیه، علی آباد 
عمده  و  صنعتی  مشترکان  گاز  همچنین  و  تقاب 
واقع در مسیر بیرجند - خوسف حد فاصل شرکت 
کویرتایر تا شهر خوسف از ساعت 7 صبح به مدت 

12 ساعت قطع خواهد شد.

خراسان جنوبی ۸۰۰ بار لرزید

فارس- مسئول شبکه لرزه نگاری بیرجند از وجود 
1۳ ایستگاه لرزه نگاری فعال در خراسان جنوبی خبر 
تاکنون حدود 8۰۰  ابتدای امسال  از  داد و گفت: 
زمین لرزه در این ایستگاه ها  ثبت شده است. وی 
با بیان اینکه براساس استاندارد جهانی در هر 5۰ 
کیلومتر باید یک ایستگاه لرزه نگاری وجود داشته 
باشد، اضافه کرد: در خراسان جنوبی به دلیل وسعت 
زیاد با این استاندارد فاصله زیادی داریم که نیازمند 
ایجاد دو ایستگاه لرزه نگاری در حوالی درح و قاین 
هستیم. وی گفت: تالش بر این بود که تجهیزات 
ایستگاه های فرسوده در استان نیز به روز شود که 
محقق  مهم  این  دالر  گرانی  دلیل  به  متأسفانه 
نشد و با شرایط موجود فقط امکان به روزرسانی 

تجهیزات یک ایستگاه تا پایان سال وجود دارد.

بارندگی ادامه دارد

غالمی-کارشناس اداره کل هواشناسی گفت: نقشه 
فعالیت  ادامه  نشانگر  هواشناسی  یابی  پیش  های 
سامانه بارشی در استان است، به طوری که در برخی 
مناطق موجب روان آب و آبگرفتگی معابر می شود. 
وی افزود: براساس بررسی همدیدی و آینده نگری 
نقشه های هواشناسی تا امروز ناپایداری های جوی به 
صورت وزش باد، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق است. 
وی گفت: در این مدت وقوع تگرگ و بارش برف در 
ارتفاعات شمال شرقی استان هم دور از انتظار نیست.

وی اظهار  کرد: بارش ها امروز به صورت ضعیف تر 
در نواحی شرقی فعال است و در مناطق کوهستانی 
از  شاهد تشکیل مه خواهیم بود. وی برای برخی 

شهرستان ها وقوع روان آب را پیش بینی کرد.

3۰۰ سری کمک هزینه جهیزیه 
به نوعروسان اهدا شد

دادرس مقدم- همزمان با والدت حضرت محمد )ص( 
و آغاز هفته وحدت ۳۰۰ سری کمک هزینه جهیزیه 
تحت  نوعروسان  به  تومان  میلیون  ارزش ۹۰۰  به 
حمایت خراسان جنوبی اهدا شد. سلم آبادی گفت: 
 طی هشت ماهه سال جاری از سوی کمیته امداد به 
یکهزار و 6۰ نوعروس تحت حمایت کمک  هزینه 
جهیزیه با اعتبار دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان پرداخت 
 شده است. وی گفت: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با 
فروشگاه اتکا نوعروسان تحت حمایت پس از معرفی 
توسط این نهاد و دریافت بن خرید اقالم جهیزیه به 
این فروشگاه معرفی و زوج های جوان با توجه به سلیقه 

خود می توانند کاالهای ضروری زندگی را تهیه نمایند.

جشن بهار مهربانی برگزار شد

ایرنا- معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد گفت: جشن بهار مهربانی 2۹ آبان تا چهار 
آذر امسال در استان برگزار شد. زمزم افزود: در این 
جشن از ظرفیت  های محلی، آیینی، سینمای سیار، 
نمایش  های خیابانی، موسیقی اقوام  استفاده شد. وی 
بیان کرد: وزیر فرهنگ و ارشاد برای شادی، نشاط و 
امیدبخشی به جامعه طرح جشن بهار مهربانی را با 
حضور نمایندگان وزیر کشور، وزارت ورزش و جوانان، 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و 
سایر دستگاه ها و نهادها به تصویب رساند. وی گفت: 
برنامه هایی مانند جشنواره المپیاد روستایی در روستای 
چهکند و اکران سیار فیلم محمد رسول ا...)ص( در 

نقاط مختلف استان برگزار شده است. 

حضور موفق فردوس در نمایشگاه
 بین المللی و تخصصی طال و جواهر کیش

غالمی- نمایشگاه بین المللی و تخصصی طال و 
با  کیش  در  آذر  لغایت 1  آبان  از 28  کیش  جواهر 
حضور صنعتگرانی از داخل و خارج کشور و بسیاری از 
تولیدکنندگان و شرکت های فعال در جزیره زیبای کیش 
برگزار شد و از شهرستان فردوس نیز شرکت درین ناب 
فردوس با یک غرفه حضور داشته است.به گزارش 
آوا، نمایش توانمندی های فردوس در عرصه سنگ 
های قیمتی و نیمه قیمتی و ساخت زیورآالت سنتی و 
شناسایی بازار های هدف فروش، از جمله اهداف حضور 
در این نمایشگاه از سوی شرکت درین ناب بوده است.

واژگونی پژو چهار نفر را
 روانه بیمارستان کرد

جانشین رئیس پلیس راه گفت: بر اثر واژگونی خودروی 
سواری در محور بیرجند - اسدیه چهار نفر مجروح 
شدند. نیکمرد افزود: این حادثه ساعت 2۳ و 2۰ دقیقه 
روز گذشته در کیلومتر 2۰ محور بیرجند -  اسدیه رخ 
داد. وی علت واژگونی را تخطی از سرعت مطمئنه و بی 
احتیاطی راننده پژو عنوان و گفت: مجروحان حادثه به 
بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند منتقل شدند. وی با اشاره 
به هشدارهای سازمان هواشناسی توصیه کرد: رانندگان 
ضمن داشتن تجهیزات  زمستانی در جاده ها با احتیاط و 

سرعت مطمئنه حرکت کنند. 

اولین المپیاد ورزش های روستایی
 و بازی های بومی محلی برگزار شد

قاسمی- اولین المپیاد ورزش های روستایی و بازی 
های بومی محلی با محوریت خانه های ورزش به 
میزبانی روستای چهکند که با مشارکت 1۰۰ ورزشکار 
از روستاهای امیرآباد ، چکهند، ماسن، سرچاه تازیان، 
نصرآباد، محمودآباد، شیخان، نهیستان، رقویی پایین، 
منظریه، مافنداب، سنگ آباد با همکاری هیئت ورزش 
بیرجند،  شهرستان  محلی  بومی  و  روستایی  های 
بخشداری مرکزی و اداره ورزش و جوانان و دهیاری 
چهکند برگزار شد و در پایان نتایج تیمی تیم های 
امیرآباد، نصرآباد و نهیستان اول تا سوم شدند و کاپ 

اخالق به تیم چهکند تعلق گرفت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
گفت: تاکنون بالغ بر 12 طرح تغذیه مصنوعی 
سفره های آب زیرزمینی در استان اجرا شده است.

حسین امامی در گفت و گو با مهر اظهارکرد: طرح 
تغذیه مصنوعی یکی از برنامه های وزارت نیرو 

در جهت افزایش سطح آب های زیرزمینی است.
کنترل  زیرزمینی،  آب  های  سفره  تغذیه  وی، 
سیالب و کاهش خسارات ناشی از آن، کنترل 
رسوب، گسترش کشاورزی در منطقه و به تبع آن 
جلوگیری از مهاجرت را از جمله اهداف اجرای این 

طرح عنوان کرد.

انجام طرح مطالعاتی احداث بند 
زیرزمینی افین-  اسفدن

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
در دست  تغذیه مصنوعی  اینکه طرح  بیان  با 

مطالعه است، بیان کرد: این پروژه بر روی رودخانه 
مشوکی در حوزه آبریز خوشاب شهرستان سربیشه 
با برآورد ساالنه ۰.8 میلیون متر مکعب اجرا خواهد 
مطالعاتی  طرح  انجام  به  همچنین  شد.امامی 
احداث بند زیرزمینی و انتقال آب افین- اسفدن 
اشاره کرد و گفت: این پروژه نیز که نوعی طرح 
تغذیه مصنوعی بوده در محدوده افین شهرستان 
زیرکوه با هدف جلوگیری از منازعات پیرامون آب 
در محدوده مطالعاتی و مدیریت سیالب، کاهش 
تلفات آب و جلوگیری از فرسایش های بستر 

رودخانه در حال مطالعه است.

3 طرح تغذیه مصنوعی
 در دست اجراست

وی با بیان اینکه طرح تغذیه مصنوعی گزیک 
درمیان نیز از دیگر پروژه های شرکت در این 
بخش خواهد بود، عنوان کرد: این طرح در 12۰ 
کیلومتری شمال شرقی بیرجند، 2۰ کیلومتری 
شمال شرق اسدیه و بر روی رودخانه گزیک با 
برآورد ساالنه ۳.8 میلیون مترمکعب در دست 
ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل  اجراست. 
با اشاره به اجرای طرح تغذیه مصنوعی بندان 
شهرستان نهبندان، عنوان کرد: این پروژه نیز در 

6۰ کیلومتری شرق نهبندان بر رودخانه بندان 
میلیون   1.7 ساالنه  حجم  با  شهرستان  این 

مترمکعب در حال اجراست.
امامی ادامه داد: همچنین طرح تغذیه مصنوعی 
آهنگران بر روی رودخانه آهنگران شهرستان 
از پروژه های طرح تغذیه  زیرکوه یکی دیگر 
مصنوعی بوده که در دست اجرا قرار دارد. وی 
تغذیه  بر 12 طرح  بالغ  تاکنون  اینکه  بیان  با 
مصنوعی در خراسان جنوبی اجرا شده است، 
بیان کرد: ظرفیت ساالنه این سدها بالغ بر 14.4 

میلیون متر مکعب برآورد شده است.

۱۲ طرح تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی اجرا شد  حوادث 

۵۰ عنوان ویژه برنامه انقالب در  استان تولید می شود
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رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند :
َُّكم لَْن تََسُعوا النّاَس بِأموالُِكم فََسُعوُهم بِأخالقُِكم إن

با دارایی خود نمی توانید دل مردم را به دست آورید، پس دلشان را با اخالق ]نیک[ 
به دست آورید.   )نثر الدّر ، ج 1 ، ص 123(

آمریکا امروز به آمریکای 
مفلوک تر تبدیل شده است

ذات  به  اشاره  با  دفاع  وزیر  حاتمی،  سرتیپ  امیر 
دولت  غیرمسئوالنه  اقدامات  و  آمریکا  استکباری 
ترامپ در صحنه بین الملل و اشتباهات مکرر آنها در 
نادیده گرفتن صلح و امنیت بین المللی اظهار کرد: 
آمریکا امروز به »آمریکای مفلوک تر« تبدیل شده 
است. ملت ایران، چهل سال پیش آمریکا به عنوان 
نماد استکبار را از سرزمین اسالمی ایران بیرون کرد 
و با افتخار جشن چهل سالگی استقالل را در سه ماه 

آینده برپا خواهد کرد.

با سنت اعطاي عنوان خادم الرضا 
به مقامات، هيچگاه کنار نيامدم

 
سید عزت ا... ضرغامی، عضو شورای عالی فضای 
)ع(«  الرضا  »خادم  عنوان  اعطای  درباره  مجازی 
اعطای  سنت  با  چرا  دانم  نمی  گفت:  مقامات  به 
هیچگاه  مقامات،  به  )ع(«  الرضا  »خادم  عنوان 
کنار  در  رئیسی  آقای  جناب  ام.  نیامده  کنار 
کارهای خوبی که در این مدت انجام داده اند، در 
هم  مقامات  کنند.  نظر  تجدید  هم  این خصوص 
برای  آمد  و  رفت  هزینه  و  نکنند!  دنبال  خودشان 
لطفا! را صرف محرومین کنند.  الهی  این خدمت 

روش های سنتی برگزاری انتخابات 
منسوخ شده است

الریجانی، رئیس مجلس با بیان اینکه شورای نگهبان 
الکترونیکی  صورت  به  انتخابات  برگزاری  از  باید 
استقبال کند، گفت: برگزاری الکترونیکی انتخابات 
تسهیل  را  مردم  حضور  و  تضمین  را  آن  سالمت 
را  نگهبان  نظر شورای  می کند و همچنین دقت 
افزایش می دهد چرا که روش های سنتی منسوخ 
شده است. وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات می 
تواند به برگزاری الکترونیکی انتخابات کمک کند تا 
برای شورای نگهبان این اطمینان خاطر حاصل شود 
ایجاد نمی کند. الکترونیکی مشکلی  برگزاری  که 

انتصاب فرزند وزیر، شایسته ساالري
 بود که از آن دم مي زنيد؟ 

رئیس بنیاد باران در اعتراض به انتصاب فرزند وزیر 
کشور به عنوان مشاور وزیر اقتصاد گفت: جناب آقای 
روحانی انتصاب فرزند وزیر کشور توسط وزیر اقتصاد 
به عنوان مشاور در راستای همان شایسته ساالری 
است که جناب عالی و دولتمردانت از آن دم می زنند!؟

استيضاح ظریف صنفی و عملکردی 
نيست، سياسی است

محمد قمی نماینده پاکدشت درباره تالش برخی از 
نمایندگان جهت استیضاح وزیر امور خارجه گفت: 
استیضاح ظریف، سیاسی است و صنفی و عملکردی 
نیست. ظریف برگزیده مجلس است و روحانی هم 
او را معرفی کرده است به این جهت برخی که از 
روحانی دلخوری دارند به نحوی می خواهند بگویند 
کارهای  جهت  هر  به  هم  ظریف  هستیم.  ما  که 
خوبی برای کشور انجام داده است حال اگر فرض 
کنیم اشتباهی هم در یک مصاحبه داشته باشد، این 
از این گذشته همین  منجر به استیضاح نمی شود. 
مجلس قانون پولشویی را هم تصویب کرده است 
و به نظر می آید که این ها بازی های سیاسی است.

تحليل ابلهانه آمدنيوز درباره 
سپاه پاسداران

 
سید محمد حسینی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد در 
مورد تحلیل ابلهانه آمدنیوز درخصوص بارورسازی 
ابرها، گفت: چون قافیه تنگ آید، شاعر به جفنگ 
آید. تحلیل ابلهانه جاعل نیوز )موسوم به آمدنیوز(: سپاه 
قصد دارد از طریق بارورسازی ابرها، در استان هایی 
بیندازد! راه  سیل  است،  گرفته  باال  اعتراضات  که 

انتقاد زیباکالم از لحن 
تمسخرآميز  روحانی

صادق زیباکالم، فعال سیاسی در انتقاد به روحانی 
وحدت  چارچوب  در  روحانی  آقای  جناب  گفت: 
با آن لحن  بود که  و همدلی میان شیعه و سنی 
ها سخن  با سعودی  کننده  تحقیر  و  تمسخرآمیز 
گفتند. نمی دانم اگر می خواستند به آن ها توهین 
بردند؟ می  کار  به  را  عباراتی  و  الفاظ  چه  کنند، 

 آلمان باید موضع تهاجمی بيشتری
 نسبت به ایران داشته باشد!

گیالد اردان، وزیر امور استراتژیک اسرائیل از آلمان 
خواست تا موضع تهاجمی بیشتری نسبت به ایران 
عنوان  به  ایران  از  یاوه گویی هایش  در  و  داشته 
صادرکننده تروریسم نام برد. وی مدعی شد: آلمان 
باید موضع تهاجمی بیشتری نسبت به ایران داشته 
باشد و تحریم های شدیدی را علیه تهران اعمال کند.

انتظار می رود بخشی از تحریم های 
نفتی ایران تعدیل شود

فالحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: در 
شرایط افزایش بالیای طبیعی از مجامع بین المللی 
در  منصف  سیاستمداران  و  بشر  حقوق  محافل  و 
آمریکا انتظار می رود که درخواستی را به طور جدی 
از دولت ترامپ مطرح کنند مبنی بر این که بخشی 
صرف  و  شده  تعدیل  ایران  نفتی  های  تحریم  از 
سوانح  از  دیده  آسیب  مناطق  بازسازی  به  کمک 
طبیعی شود. اگر این اتفاق رخ ندهد، عالوه بر موج 
محکومیت جدی علیه آمریکا آن بخش از محافل 
حقوق بشری که مسائل کوچک در ایران را عمده 
مطرح می کنند هم با محکومیت مواجه می شوند.

رئيس جمهور آمریکا نهایتا مردم 
ایران را تروریست خطاب کرد

امیرحسین ثابتی،  فعال رسانه ای درباره رفتار خاتمی 
و روحانی با آمریکایی ها، گفت: خاتمی سال ها به 
آمریکا چراغ سبز نشان داد و از تنش زدایی سخن 
ایران  آمریکا،  وقت  جمهور  رئیس  نهایتا  گفت، 
چند  نیز  روحانی  کرد،  توصیف  شرارت  محور  را 
سال فقط به آمریکا امتیاز داد، نهایتا رئیس جمهور 
آمریکا مردم ایران را تروریست خطاب کرد. وضعیت 
ندارد. یادآوری  به  نیاز  که  هم  کشور  اقتصادی 

حزب  دبیرکل  حبیبی،  محمدنبی 
موتلفه اسالمی اظهار کرد: الزم است 
وزارت خارجه با پاسخ های منطقی، 
حقوقی و انقالبی مانع تضییع حقوق 

ملت شود و در مطالب اخیر بیان شده 
از طرف رئیس جمهور پاسخ مناسب 
به  اشاره  با  وی  بدهد.  ترامپ  به 
اظهارات مقامات وزارت خارجه مبنی 
بر اینکه به خاطر اروپا در برجام ماندیم 

و هنوز نا امید نیستیم، گفت: اروپا با 
چه زبانی بگوید که دنباله رو آمریکا 
در نقض برجام و افزایش مطالبات 
زیاده خواهانه است. وی تاکید کرد: 

اقدام متقابل طبق مصوبات مجلس 
و اختیارات دولت تنها راه است. دولت 
هرچه زودتر باید بخشی از تعهدات 
برجامی را متوقف کند تا غرب تاوان 
با  حبیبی  بدهد.  را  خود  بدعهدی 

اشاره به بیانیه ترامپ افزود: ترامپ 
در بیانیه محکومیت قتل خاشقچی 
به جای حمله به عربستان، حمله به 
ملت و دولت ایران را در بیانیه خود 
گنجاند. معلوم بود منافقین از طریق 
بولتون بخشی از بیانیه را تنظیم کرده 
بودند؛ تا زمانی که منافقین پشت سر 
مبارزه با آمریکا با ملت ایران سنگر 
گرفته اند، ترامپ همان راهی را می 
رود که صدام رفت. وی با اشاره به 
پیروزی های ملت یمن در مبارزه با 
آل سعود گفت: جمعیت میلیونی در 
شهرهای یمن در حمایت از انصارا... 
الحدیده  در  انصارا...  مقاومت  و 
نشان داد ترامپ و آل سعود راه بی 
گزارش  می کنند.  طی  را  بازگشتی 
اخیر سازمان ملل از وخامت اوضاع 
آل  تحمیلی  قحطی  و  یمن  مردم 
دارد. حکایت  کشور  این  به  سعود 

اروپا با چه زبانی بگوید که دنباله رو آمریکا 
در نقض برجام است

حجت االسالم والمسلمین سید رضا 
اکرمی، رئیس شورای فرهنگی نهاد 
دستگاه  گفت:  جمهوری  ریاست 
 20 روزانه  دولتی  طویل  و  عریض 
دقیقه کار مفید انجام می دهد. این 
مختص کارکنان دولت نیست، بلکه 
غیردولتی  مشاغل  و  آزاد  بازار  در 
ساعت  یک  به  روزانه  مفید   کار 
قبل  افراد  کارنامه  باید  رسد.  می 
تا  شود  بررسی  مسئولیت  قبول  از 
مشخص گردد در کجا موفق بوده 
های  پست  در  عملکردی  چه  و 
قبلی داشته است. متاسفانه ما نتیجه 
محورعمل نمی کنیم، سوئیسی حرف 
می زنیم، ولی آفریقایی عمل می کنیم. 
وی در پاسخ به پرسشی درباره آسیب 
انقالب  چهارم،  دهه  در  که  هایی 
اسالمی را تهدید می کند، گفت: ابتدا 
مقابل  دوران،  آن  از  تصویری  باید 

خود قرار دهیم سپس حال و گذشته 
تا ببینیم در چهل  را مقایسه کنیم 
پسرفت  یا  پیشرفت  گذشته  سال 
داشته ایم یا خیر؟ مشاور سابق رئیس 

دفتر رئیس جمهوری افزود: پیش از 
انقالب نیمی از جمعیت کشور بی 
سواد بود اما اکنون باالی90 درصد 
در  زمان  آن  هستند،  باسواد  مردم 
کمتر خانواده ای دانشجو وجود داشت 

ولی اکنون خانواده ای وجود ندارد که 
آن  در  یعنی  باشد،  نداشته  دانشجو 
و  داشتیم  دانشجو  هزار  سال 150 
اکنون باالی 4 میلیون دانشجو داریم. 

هم اکنون در بسیاری از حوزه های 
پزشکی خودکفا هستیم و پیوند کلیه 
و عمل قلب باز و ... در داخل انجام 
می شود و می توانیم از کشورهای 
کنیم. پذیرش  بیمار  نیز  دیگر 

متاسفانه ما نتيجه محورعمل نمی کنيم
سوئيسی حرف می زنيم، ولی آفریقایی عمل می کنيم

تحریم برای ایران شوخی است

امیر دریادار حسین خانزادی، فرمانده راهبردی ارتش 
با بیان اینکه ناوهای ارتش جمهوری اسالمی ایران 
ها کشتی  از  حمایت  منظور  به  و  عدن  خلیج   در 

داشتند،  حضور  دریایی  دزدان  حمالت  مقابل 
اقیانوس  منطقه  در  ایران  ناوگروه  کرد: 5۷  اظهار 
این  به  ناوگروه   ۶ ساله  هر  میانگین  طور  به  یعنی  داشتند،  حضور  هند 
منطقه اعزام می شد. بنابراین باید گفت تحریم برای ایران شوخی است.

اگر برجام فرو پاشد همه چيز به آشوب کشيده مي شود 

علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی در 
هسته ای  همکاری های  درباره  همایشی  حاشیه 
خواست  توافق  این  طرف های  از  بروکسل  در 
وعده هایشان به ایران را به عمل تبدیل کنند. وی 
گفت: من امیدوارم مواضع سیاسی ابراز شده توسط 
اتحادیه اروپا، چین و روسیه به عمل تبدیل شود. اگر این توافق فرو پاشد، 
آشوب کشیده می شود. به  چیز  و همه  کرد  تغییر خواهد  مطمئناً  اوضاع 

به جای تکيه به اروپا ،جایگزین سوئيفت را راه  بيندازیم

زمان  در  اقتصادی گفت:  بهمنی، عضو کمیسیون 
تحریم ها در دولت قبل، ما پول های خود را به بانک 
کونلون چین واریز می کردیم و از آنجا نیازهای خود 
از این بانک  را خریداری کرده و پول پرداختش را 
برداشت می کردیم که این رویه باید در ساز وکار مالی 
اروپا هم در نظر گرفته شود و آنان برای ما شرط و شروطی نگذارند. به جای 
تکیه بر اروپا، این امکان هست که خودمان جایگزین سوئیفت را راه اندازی کنیم.

نيروهاي آمریکا از ترس، لباس شان را خيس مي کنند

سپاه  فرهنگي  معاون  نقدي،  محمدرضا  سردار 
در  اینکه  به  اشاره  با  اسالمي  انقالب  پاسداران 
سمت  به  آمریکا  متحده  ایاالت  وقتي  گذشته 
ترس  از  دولت  آن  کرد  مي  حرکت  کشوري 
سقوط مي کرد، تأکید کرد: در زمان کنوني وقتي 
رزمندگان شجاع جمهوری اسالمی ایران تفنگداران آمریکایي را دستگیر 

کردند نیروهاي نظامي آمریکا از ترس لباس خود را خیس مي کنند.

حمله به ظریف شاید پشت پرده داشته باشد 

صادقی، عضو فراکسیون امیدگفت: برخی از مخالفان 
ظریف غافل از این موضوع هستند که هنگام شکل 
گرفتن دولت، دیگر این دولت از یک طیف نیست و 
دولت ایران است و به ویژه وزیر خارجه که نمادی 
است،  اسالمی  جمهوری  خارجه  سیاست  برای 
نه یک جناح. بعید نیست بخشی از این هجمه ها به جهت همین موضوع 
است که اشخاصی پشت پرده هستند که با سنگ اندازی، هجمه هایی دارند.

وحدت، استراتژي بلندمدت جمهوري اسالمي است

سید حسن خمیني، متولی حرم مطهر امام خمینی 
)ره( گفت: در انقالب اسالمي وحدت امت اسالمي 
براي ما تنها یک تاکتیک نبود؛ بلکه استراتژي بلند 
مدتي است که در نظام تعریف و بر آن پافشاري شد 
و جزو اصولي است که تمام جریانات سیاسي داخل 
کشور به آن باور دارند. یعني هم در حوزه شناخت منفعت آن را بیش از هر 

چیزي مي دانند و هم در حوزه عمل به آن پایبند هستند.

واکنش رئيس قوه قضا به اتهام زنی رئيس جمهور آمریکا

آیت ا... آملی الریجانی، رئیس قوه قضاییه با اشاره به اظهارات اخیر دونالد 
جمهور  رئیس  کرد:  اظهار  آمریکا  متحده  ایاالت  جمهور  رئیس  ترامپ، 
ایران  ملت  که  کرده  ادعا  آمریکا  متحده  ایاالت  نادان  و  عقل  شیرین 
تروریست است. اینکه کسی یک ملت رشید، بصیر و دارای پشتوانه چند 
هزار ساله تمدنی را »تروریست« بخواند، بسیار تعجب آور و گزاف است. 
آن  با  دست  به  طپانچه  گاوچران های  دار  میراث  که  پذیرفت  نمی توان 
سابقه کثیف اخالقی اش، ملتی بزرگ را متهم به تروریست بودن کند.

تعهد برای پس نگرفتن امضاهای استيضاح وزیر ورزش  

زهرا سعیدی مبارکه، عضو فراکسیون ورزش مجلس با تاکید بر اینکه ورزش 
اگر موفقیت هایی در عرصه  کشور همواره موفقیت هایی داشته، گفت: 
ورزش کشور شاهد هستیم، چیز تازه ای نیست چرا که در گذشته هم شاهد 
این موفقیت ها بوده ایم. وزیر باید پاسخ دهد که برای جوانان چه کاری 
کرده و برای کدام بخش و فعالیت جوانان نقش داشته است. امیدوارم 14 
نماینده امضا کننده این استیضاح امضاهای خود را پس نگیرند و تا حضور 
وزیر در صحن مجلس و پاسخگویی وی بر قول و تعهد خود باقی بمانند.

اگر نامه ظریف را نبينيم به استيضاح  ادامه می دهيم

حاجی دلیگانی، عضو فراکسیون والیی گفت: دشمنان به دنبال این هستند 
که مطالبی را از مسئوالن ایرانی پیدا کنند و علیه منافع ملی کشور تبلیغ کنند، 
از این جهت ما از ظریف خواستیم اسامی افرادی که در کشور پولشویی می 
کنند را به مجلس ارائه کند، ولی وی هنوز این اسامی را ارائه نکرده است. وی 
در پاسخ به سوالی در مورد نامه 12 صفحه ای ظریف به دادستان کل کشور 
گفت: ما نامه را ندیده ایم، اگر این نامه در اختیار ما قرار گیرد آن را بررسی 
می کنیم ولی اگر در اختیار ما قرار داده نشود، مسیر خود را ادامه می دهیم.
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