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صفحه 2

مطالبه گری مردم و مسئوالن استان ثمر داد

کلنگ زنی  راه آهن بیرجند 
حداکثرتا  سه ماه آینده

دشمن  واقعاً می خواهد
 کاری کند  اما نمی تواند

آیت ا... رئیسی :  

 به  نسبت روحانی
 اختیارات بیشتری دارد

عباسعلی کدخدایی:

 آمریکا می گوید جنگ نه ،
اما آنها دائم از جنگ می گویند

سردار کوثری:

 هوای »آب« 
را داشته باشیم

و  شود  می  تر  گرم  هوا  روز  به  روز   
به تابستان نزدیک تر می شویم. حاال 
و  است  شده  شروع  بهار  ماه  آخرین 
به تدریج زمزمه های تابستان شنیده 
زیباترین  از  یکی  تابستان  شود.  می 
فصل هاست و طرفداران زیادی هم 
زنده  برخی که سرسبزی و  دارد! چه 
برخی  چه  و  پسندند  می  را  بودنش 
را  لذت  نهایت  آن  تعطیالت  از  که 
استان ما  استراحت می کنند.  برده و 
گرم  و هوای  بودن  کویری  خاطر  به 
و خشکی که دارد ، به نسبت تابستان 
داغ تری دارد ... مشروح در صفحه 2

صفحه 5

ازدواج آسـان
* فیلمبرداری با 2 دوربین HD )با مجوز( *  10 عکس 
آتلیه ای عروس و داماد * عکاسی داخل مجلس *  گریم 
 و میکاپ حرفه ای عروس VIP *گریم و پیرایش حرفه ای 
لباس   * ها  مدل  جدیدترین  از  عقد  سفره   * داماد 
عروس با  تاج ،  تور و دسته گل * تزئین ماشین عروس

همه فقط با مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
تخفیف برای مراسم عقد     ۰۹۱۵۱۶۳۸۳۸۱

به مناسبت هفتمین روز درگذشت مرحومه 

حاجیه خانم زهرا فرح نژاد
 )همسر حاج سبحان کاظمی(

جلسه بزرگداشتی امروز پنجشنبه ۹۸/۳/۲ 
از ساعت ۲۱/۳۰ الی ۲۲/۳۰ در محل مجتمع 

فرهنگی - مذهبی محبان الزهرا )س(
 واقع در میدان شهدا برگزار می گردد 

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان 
خواهد بود. 

خانـدان کاظمـی ، فـرح نژاد و سـایر بستگـان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم مغفور

 شادروان حاجی قربان دستگردی 
)پدر آقایان دستگردی

 میدان تره بار و قالیشویی ایران(
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۸/۳/۲ از ساعت 
۱۷:۱5 الی ۱۸:۱5 در محل هیئت محترم ابوالفضلی 

)مصلی( برگزار می گردد
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود.

خانواده های دستگردی و سایر بستگان

نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبران شان نمی کند 
رفتن هایی هست که هیچ آمدنی جبران شان نمی کند

 و آدم هایی هستند که هرگز تکرار نمی شوند 
و تو آن گونه ای مادر

در سومین سالگرد آسمانی شدن مادر عزیزمان

 مرحومه حاجیه کلثوم سعیدی
 با ذکر صلواتی یاد و خاطره اش را گرامی می داریم.

فرزنـدان

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی که در مراسم 
تشییع و تدفین و ترحیم مرحوم مغفور

 شادروان حاج علیرضا صفاریان
 )بازنشسته بانک ملی( 

شرکت نموده اند به اطالع می رساند:
 مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده 

امروز پنجشنبه ۹۸/۳/۲ از ساعت ۴ الی 5 بعدازظهر
 در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های صفاریان و سایر بستگان

ضمن تقدیر و تشکر از عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین 
و ترحیم مرحوم مغفور زنده یاد

 حاج علـی گلرو 
شرکت نموده اند، به اطالع می رساند: جلسه یادبودی

 به مناسبت چهلمین روز درگذشت آن عزیز سفرکرده 
امروز پنجشنبه ۹۸/۳/۲ از ساعت ۱۷ الی  ۱۸ در محل 
حسینیه گازاری ها )واقع در خیابان مدرس تقاطع 

بیست متری دوم مدرس( برگزار می گردد
 تشریف فرمایی شما سروران گرامی باعث شادی روح آن 

خانواده های گلرو و فامیل وابستهمرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

به دو نفر خانم جهت همکاری در پوشاک نیازمندیم.
32220655 - 09152695168

ثبت نام و انتخاب رشته در آزمون دوره های کاردانی نظام جدید 
دانشگاه فنی و حرفه ای 

از روز یکشنبه ۹۸/۳/۱۹ لغایت ۹۸/۳/۲۶ انجام می شود 
الزم به ذکر است دیپلمه های نظری رشته های علوم انسانی، علوم تجربی و 
 ریاضی فیزیک نیز می توانند در آزمون رشته های دانشگاه فنی و حرفه ای ثبت نام
 نمایند. آموزشکده فنی و حرفه ای دختران )سپیده کاشانی( در رشته های کاردانی
  نرم افزار کامپیوتر، فناوری اطالعات، حسابداری بازرگانی،  حسابداری مالی ، حسابرسی ، 
پوشاک،معماری،شهرسازی،فرش  طراحی  دوخت،  گرافیک،انیمیشن،طراحی 

دستباف،مربی کودک و مدیریت خانواده دانشجو می پذیرد. 
 متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت سنجش

 www.sanjesh.org مراجعه نمایند.
موسسه خدمات درمانی میالد ۳ در نظر دارد مکان تاکسی سرویس واقع در بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع(را از طریق مزایده عمومی 

برای مدت یک سال به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید
متقاضیان  محترم می توانند پس از واریز مبلغ 300،000 ریال به حساب 610000019 بانک رفاه به نام موسسه خدمات درمانی میالد 3 و ارائه فیش واریز، از تاریخ 1398/03/02 جهت دریافت اسناد مزایده 

و بازدید از محل به امور اداری بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع( واقع در انتهای بلوار صنعت و معدن - طبقه دوم بیمارستان مراجعه نمایند. 
مهلت تکمیل و ارائه پیشنهادات : پایان وقت اداری سه شنبه 1398/03/13 گشایش پاکت های پیشنهادات :  ساعت 9 صبح روز شنبه 1398/03/18 

جناب آقای مهندس بهرام ساتلیخ محمدیهزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.  بدیهی است این موسسه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
مدیرعامل محترم شرکت دان و علوفه شرق

درگذشت برادر بزرگوارتان

 زنده یاد محمد ساتلیخ محمدی 
چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند ولی در برابر تقدیر پروردگار 
چاره ای جز تسلیم و رضا نیست. این ماتم جانگداز را خدمت شما و خانواده محترم تان 

صمیمانه تسلیت عرض نموده، برای شما عزیزان صبر و اجر و برای آن عزیز سفر کرده
 علو درجات را طلب می نماییم.

مدیریت شعب بانک تجارت خراسان جنوبی

 آگهی مزایده )نوبت اول( شهرداری خوسف درنظر دارد: با توجه به بند 1 صورتجلسه شماره ۷۷ مورخ  98/2/22 با مجوز شورای محترم اسالمی شهر خوسف نسبت به فروش 6 قطعه زمین اقدام نماید.
شماره ردیف

قطعه
پالک 
ثبتی

نوع ملک / 
کاربری

مساحت عرصه 
)متر مربع(

مبلغ هر متر مربع 
عرصه )ریال(

مبلغ کل 
)ریال(

آدرس

امام خمینی )ره( ۲۸۱/5۰۱/۰۰۰/۰۰۰۲۸۱/5۰۰/۰۰۰۹زمین - مسکونی۱۲۶۶۲

معابر دستغیب ۲۲5/۲۰۹۰۰/۰۰۰۲۰۲/۶۸۰/۰۰۰۲زمین - مسکونی۲5۶55

معابر دستغیب ۲۴۴/۳۰۹۰۰/۰۰۰۲۱۹/۸۷۰/۰۰۰۲زمین - مسکونی۳۶۶5۹

دستغیب ۳۳۶/۱۰۱/۰۰۰/۰۰۰۳۳۶/۱۰۰/۰۰۰۲زمین - مسکونی۴۸۶۶۳

امام خمینی )ره( ۱5۰۹5۰/۰۰۰۱۴۲/5۰۰/۰۰۰۹زمین - مسکونی5۹۶۶۱

امام خمینی )ره( ۱5۱/5۰۹5۰/۰۰۰۱۴۳/۹۲5/۰۰۰۹زمین - مسکونی۶۱۱۶5۴

متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی )نوبت دوم( به مدت  5 روز کاری 
در ساعت اداری به شهرداری خوسف واحد حراست مراجعه نموده و نسبت به 
تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند. شرایط شرکت در مزایده ارائه سپرده شرکت 
در مزایده به میزان 5 درصد قیمت پایه برای هر قطعه به صورت نقد در 
وجه شهرداری در صورتی که نفرات اول تا سوم از انجام معامله خودداری 
نمایند سپرده شرکت در مزایده به نفع شهرداری ضبط می گردد. قیمت پایه 
براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد. شهرداری در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار می باشد. سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است.
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هوای »آب« را داشته باشیم
* امین جم

تابستان  به  و  شود  می  تر  گرم  هوا  روز  به  روز   
نزدیک تر می شویم. حاال آخرین ماه بهار شروع 
شده است و به تدریج زمزمه های تابستان شنیده 
می شود. تابستان یکی از زیباترین فصل هاست و 
طرفداران زیادی هم دارد! چه برخی که سرسبزی 
از  و زنده بودنش را می پسندند و چه برخی که 
تعطیالت آن نهایت لذت را برده و استراحت می 
کنند. استان ما به خاطر کویری بودن و هوای گرم 
و خشکی که دارد ، به نسبت تابستانی داغ تری 
دارد. خصوصا امسال که گویا هوا قرار است کمی 
گرم تر هم باشد. با این تفاسیر آنچه اهمیت می 
یابد نحوه مدیریت و مصرف آبی است که بیشتر 
از سایر فصول به آن نیاز داریم. با توجه به هوای 
منطقه ، کولرهای آبی بهترین گزینه برای مطبوع 
از  یکی  طبیعتا  که  هاست  خانه  هوای  ساختن 
نیز  تابستان  در  آب  کنندگان  مصرف  مهمترین 
هست! در این وضع مدیریت مصرف آب با توجه 
به مصرف بیشتر و همچنین کمبودی که در استان 
به خاطر خشکسالی ها شاهدیم ، اهمیت بسیاری 
دارد. در واقع نمی شود بر سر موضوعات بسیاری 
کاله  هیچگاه  اما  باشیم  گر  مطالبه  مسئوالن  از 
خودمان را قاضی نکنیم و بر میزان مصرف خود 

نقد و مدیریتی نداشته باشیم.
به هر روی حداقل انتظار از خودمان برای مدیریت 
آبی که در نهایت سود و زیانش به ما می رسد ، 
دقت دوباره در نحوه استفاده از آن است. با توجه 
به پیشرفت علم ، ابزارهای بسیاری برای کاهش 
دسترس  در  راحتی  به  و  دارد  وجود  آب  مصرف 
است. از دوش آبی که کاهنده مصرف آب است 
را  میزان مصرف آب کولر  تا وسیله کوچکی که 

هم نصف می کند! 
برای  زیادی  دسترس  در  های  راه  خوشبختانه 
که  دارد  وجود  ها  خانه  در  آب  بهینه   مدیریت 
بی توجهی زیادی به آنها می شود. چرا این موارد 
نادیده گرفته می شوند و برخی حتی هر روز عالقه 
و  هدر  را  آب   ، وسواس  خاطر  به  کنند  می  پیدا 
خودرو بشویند! برخی مدام دستگاه های تصفیه آب 
 خود را که حجم بسیار زیادی آب هدر می دهند ، 
برای استفاده همیشگی خود دارند و حتی گاهی 
دست های خودشان را با این آب می شویند! یعنی 
آنقدرها  که  آب شهری  از  گاهی  نمی شود  واقعا 
به  و  کنیم  استفاده   ، ندارد  نامطلوبی  کیفیت  هم 

فکر آب باشیم؟
شده  زده  آب  مصرف  مدیریت  از  حرف  آنقدر 
است که اینها همه تکراری به نظر می رسند، اما 
بسیاری هستند که در حد  واقعی  مندان  دغدغه 
توان تالش می کنند آب مدیریت شود.کسانی که 
حتی اگر شیر آبی در خیابان ببینند با دقت قطع 
بودن آن را بررسی می کنند و یا حتی در فضای 
خصوص  این  در  مطلبی  روز  چند  هر  مجازی 
و  بخورد  درد کسی  به  شاید  تا  کنند  پخش می 
حتی یک قطره مصرف بی رویه و مازاد بر نیاز 
کاهش یابد. باور کنید حجم زیادی از مصرف آب 
شهری ما در خانه ها بیش از نیاز مصرفی ماست 
به  اگر  کنیم.  کنترل  توانیم  می  خودمان  فقط  و 
فکر آینده شهرمان و نسل های بعد هستیم ، با 
کمی دقت می توانیم رویدادهای زیبایی بسازیم 
و نقش ویژه ای در بهبود شرایط آینده ایفا کنیم.

باشیم  گرانی  مطالبه  توانیم  می  ما  از  هرکدام 
 برای مدیریت آب در خانواده هایمان؛ چه خوب 

می شود اگر خودمان به فکر خودمان باشیم!

دبیر انجمن خودروسازان: 
فروش پراید به خودروساز ضرر زد

با  ایران  خودروسازان  انجمن  دبیر  بخش  نعمت 
انتقاد از وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف 
آن  با  کشور  مطرح  خودروساز  دو  گفت:  کنندگان 
غیرمستقیم  و  مستقیم  اشتغالزایی  و  کارگر  همه 
االن وضعیت خوبی ندارند چرا؟ چون پرایدی که بر 
اساس محاسبات آن سازمان قیمت تمام شده آن ۳۹ 
میلیون تومان بود را به سایپا گفتند برای خریدهایی 
که نوبت تحویل آنها تا آخر دی ماه سال گذشته 
بود به مبلغ ۲۲ میلیون بفروشند. نتیجه این دستور 
دادن این شد که سایپا و ایران خودرو هر کدام ۱۰ 
هزار میلیارد تومان سال پیش ضرر دادند و معادل آن 
یعنی ۲۰ هزار میلیارد به قطعه سازان بدهکار هستند!

پیشنهاد سهمیه کنکور بالیای طبیعی 
به شورای انقالب فرهنگی رفت

پیشنهاد  گفت:  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
اختصاص یک سهمیه کنکور برای تمامی بحران 
های طبیعی به شورای عالی انقالب فرهنگی، ارائه 
صورت،  این  در  کرد:  اظهار  غالمی  منصور  شد. 
 سازمان سنجش آموزش کشور اجازه دارد سهمیه ای 
برای داوطلبان مناطق آسیب دیده در تمام بالیای 

طبیعی لحاظ کند.

کاهش ساعت کاری ادارات دولتی در روزهای پس از شب های قدر

 بر اساس مصوبه هیئت وزیران و مطابق روال همه ساله، زمان شروع کار تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، 
شرکت ها و مؤسسات دولتی در روز های شنبه و چهارشنبه مورخ ۴ و ۸ خرداد ماه برابر با نوزدهم و بیست و سوم 

ماه مبارک رمضان با دو ساعت تأخیر تعیین می گردد.

کدخدایی: به  نسبت روحانی 
اختیارات بیشتری دارد

کدخدایی گفت: روسای جمهور ادوار مختلف طبق 
قانون اساسی اختیارات وسیعی داشته اند و در این 
دوره نیز اختیارات بیشتری متناسب با شرایط کشور 

تفویض شده است. 

رئیسی :  دشمن واقعًا می خواهد 
کاری کند،  اما نمی تواند

آیت ا... رئیسی با بیان اینکه مردم سرمایه اجتماعی 
اقتدار نظام  ما و  هستند و مهمترین مولفه قدرت 
محسوب می شوند، گفت:  اینکه امروز دشمن نسبت 
به ما کاری نمی تواند انجام دهد، نه به این دلیل است 

که نمی خواهد؛ واقعاً می خواهد، اما نمی تواند.

مطهری: دولت در موضوع
 برجام عقب نشینی نکرده است

به  نایب رئیس مجلس در واکنش  علی مطهری 
تذکر یکی از نمایندگان درخصوص اینکه چرا در 
مورد برجام عقب نشینی و تأخیر می شود، گفت: 

دولت در موضوع برجام عقب نشینی نکرده است.

بابک زنجانی فکر نمی کرد دستگیر 
شوم و تقصیرات را گردن من انداخت

نظام  در  اخالل  متهم  منفرد  زیباحالت  علیرضا 
گفت:  زنجانی  بابک  همدستان  از  و  اقتصادی 
نمی کردند  فکر  وقت  هیچ  شرکایش  و  زنجانی 
دستگیر شوم و به همین خاطر اظهارات و اقدامات 

مجرمانه کذبی را به من نسبت دادند.

 CFT میرسلیم: ادامه مطرح کردن
و پالرمو ساده لوحی است

سیدمصطفی میرسلیم در پاسخ به این پرسش که 
مجمع  کار  دستور  از  پالرمو  و   CFT الیحه  آیا 
خارج شده یا همچنان در دستور کار قرار دارد، گفت: 
اصواًل ادامه رسیدگی به موضوع پیوستن ما به چنان 
میثاق هایی، وقتی ما را در شرایط قهری تحریم های 

ظالمانه قرار داده اند، نوعی ساده لوحی است.

آمریکا می گوید جنگ نمی کنیم
 اما آنها دائم از جنگ می گویند

سردار کوثری گفت: با وجود اینکه خود آمریکایی ها 
ایران به  با  بارها گفته اند درگیری نظامی  بارها و 
مصلحت آمریکا نیست اما کاسبان ترس دائما برای 
حمله نظامی آمریکا به ایران زمان تعیین می کنند!

دوشنبه، 2۱ رمضان
 تعطیل رسمی است

براساس تقویم سال ۱۳۹۸ شروع ماه مبارک رمضان 
روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه بود اما براساس نظر 
ستاد استهالل ، ۱7 اردیبهشت شروع رمضان تعیین 
شد. بنابراین، روز دوشنبه ۶ خرداد مصادف با شهادت 
حضرت امام علی علیه السالم و تعطیل است. شایان 

ذکر است که تعطیالت دیگر سال تغییر نمی کند.

استفاده از رمز یک  بار 
مصرف اختیاری شد

پانا- رمز یک بار مصرف از اول خرداد به صورت 
بانک ها  در دسترس مشتریان  اختیاری  و  انتخابی 
 قرار گرفت و مشتریان می توانند از آن استفاده کنند. 
اجرای  زیرساخت  که  بانک هایی  اساس  همین  بر 
ندارند می توانند  را  بار مصرف  طرح رمز دوم یک 
کماکان از رمزهای ایستا استفاده کنند اما در صورتی 
که مشکلی برای امنیت این تراکنش ها به وجود آید، 

بانک موظف است جبران خسارت کند.

خط و نشان برای خودروسازان

خبرآنالین- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
از  کس  هر  مجلس،  اخیر  مصوبه  مطابق  گفت: 
دستورات شورای رقابت تمکین نکند، مجرم شناخته 
می شود و خودروسازان نیز باید از قیمت های این 

شورا تبعیت کنند.

روند سینوسی در بازار ارز

بانک ها دیروز قیمت ارز را نسبت به روز قبل افزایش 
دادند و هر دالر آمریکا را ۱۳ هزار و 5۴7 تومان خریدند، 
این در حالی است که قیمت خرید دالر در بانک ها روز 
بود. شده  اعالم  تومان  و ۳5۳  هزار  شنبه ۱۳  سه 

منتظر شکر ارزان باشید!

ایسنا- دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر از آغاز 
واردات ۸۰۰ هزار تن شکر ثبت سفارش شده و روند 

ارزانی این محصول در آینده نزدیک خبر داد.

امکان احراز هویت برای ثبت نام 
کنندگان کارت هوشمند ملی

گفت:  کشور  احوال  ثبت  سازمان  سخنگوی 
هوشمند  کارت  ثبت نام  تکمیل  که  متقاضیانی 
ملی خود را انجام داده اما هنوز کارت ملی خود را 
نگرفته اند؛ می توانند برای استعالم و احراز هویت امور 

اداری و بانکی خود اقدام کنند.

از  یکی  ارز،  بازار  در  سرمایه گذاری  ایسنا- 
ایران  در  سرمایه گذاری  راه های  جذاب ترین 
از  از مردم  بوده و بسیاری  اخیر  در سال های 
سرمایه خود برای خرید ارز استفاده می کنند و 
این در حالی است که ریسک این بازار بسیار 
باالست.سال گذشته کشور در مقاطعی دچار 
ناگهانی  طور  به  ارز  نرخ  و  شد  ارزی  بحران 
به صورت واقعی و غیرواقعی افزایش یافت و 
عده ای نیز از خرید و فروش ارز در آن زمان 
سود بردند. اما در این میان، افراد بسیاری نیز با 
سرمایه گذاری در این بازار متحمل زیان شدند، 
چراکه نرخ ارز کاهش یافت و بانک مرکزی نیز 
توانست پس از آن تا حدودی ثبات را در بازار 
حفظ کند. رئیس کل بانک مرکزی نیز اعالم 

کرده که ذخایر کافی ارزی در کشور وجود دارد 
و بانک مرکزی هر زمانی اراده کند وارد بازار 
می شود، کما اینکه گاهی وارد این بازار شده و 
نتیجه را تغییر داده است. بنابراین باید گفت که 
سرمایه گذاری در این بازار به طور کلی نمی تواند 

سودآفرین باشد.

پروفایل ارزی برای هر ایرانی
اما ریسک خرید و نگهداری ارز فقط به این 
امیرحسین  دیگر  سوی  از  و  نیست  شکل 
شکوهی، مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی 
از ایجاد پروفایل ارزی برای هر ایرانی خبر داده 
و گفته است که کشور در حال حاضر برنامه 
ارزی دارد. به نظر می رسد که بانک مرکزی 

با این اقدام به دنبال شفاف سازی بازار ارز و 
مختلف  ارزهای  فروش  و  خرید  ساماندهی 
برنامه ریزی  این طریق می توان  از  است که 

مناسبی برای بازار ارز کرد.

هشدار  مالیاتی
همچنین سازمان امور مالیاتی هزینه دپوی ارزی 
را برای نوسان گیران، افزایش و در اطالعیه ای 

هشدار داده است که تمامی داد و ستدهای ارزی 
تحت رصد این سازمان است و در صورت خرید 
و فروش با هدف سوداگرانه، مالیات بر درآمد 
آن ها نیز افزایش خواهد یافت. رئیس سازمان 
اقدام  هرکس  است  گفته  نیز  مالیاتی  امور 
باالتر کند،  یا  به خرید و فروش 5۰۰۰ دالر 
مشخصات او در سامانه اطالعاتی جامع کشور 

ثبت می شود و باید مالیات پرداخت کند.

“نه” به دالر!

مجلس  سیاسی  سه گانه  فراکسیون های 
می گویند هنوز برای انتخابات هیئت رئیسه سال 
آخر به جمع  بندی نهایی نرسیده اند اما تا همین 
جا هم فعاًل می شود قدری دریافت که احتمااًل 
تاکتیک این سه فراکسیون برای این انتخابات 
چیست؟ در آخرین خبرها سخنگوی فراکسیون 
مستقلین گفته بر سر ریاست الریجانی با هر 
فراکسیون  هستند.  ائتالف  به  حاضر  طرفی 
والیی اعالم کرده که تا اینجا مذاکره ای برای 
ائتالف نداشته و معلوم نیست چنین مذاکره ای 
را هم انجام دهد و در نهایت امیدی ها هم قدم 
به قدم به سمت ارائه لیست مستقل نزدیک 

می شوند. با این وضعیت کاماًل واضح است که 
هر طرفی از این بازی دغدغه خاص خود را دارد.
مستقلین؛ خالصه در ریاست الریجانی
دریافتن  شاید  کار  ساده ترین  میدان  این  در 
تاکتیک مستقلین در این بازی است؛ برای آنها 
تنها مسأله مهم حفظ جایگاه علی الریجانی 
این  سخنگوی  الهوتی  مهرداد  بود.  خواهد 
فراکسیون به ایرنا پالس گفت که در جلسه 
ریاست  سر  بر  اعضا  فراکسیون  این  اخیر 
بقیه  معرفی  و  رسیده اند  توافق  به  الریجانی 
گزینه ها را به روزهای آینده موکول کرده اند. 
اما این فراکسیون صبر نکرده و سخنگوی آنها 

گفته است »با هر فراکسیونی که مواضعش 
درباره آقای الریجانی مشابه ما باشد، ائتالف 
خواهیم کرد.« این یعنی بازی انتخابات پیش 
رو برای آنها تقریباً در سرنوشت کرسی ریاست 
خالصه می شود. کرسی که در انتخابات سال 
گذشته زیر پای علی الریجانی متزلزل شد و 
او به لطف رأی گیری در دور دوم توانست آن را 
حفظ کند. کاماًل هم طبیعی است که مستقلین 
دغدغه چندانی روی کرسی های دیگر خصوصًا 
نواب رئیس نداشته باشند که مواضعی تقریبًا 
منطبق با آنها دارند و فاصله چندانی بین آنها 

و این فراکسیون دیده نمی شود.
امید در پی عرض اندام دوباره

در فراکسیون امید اما به نظر می رسد کارها با 
هدف نشان دادن یک ضرب  شست دیگر به 
دو فراکسیون سیاسی مجلس پیش می رود؛ 
آنها سال قبل دو کرسی به کرسی های خود 
افزودند و علی الریجانی را برای حفظ جایگاه 
به زحمت انداختند. حاال هم فاطمه سعیدی، 
سخنگوی فراکسیون گفته که تصمیم نهایی 
امیدی ها روز شنبه اعالم خواهد شد اما برخی 
نمایندگان به »ایران« گفته اند که نامزدی عارف 

مقابل الریجانی تقریباً قطعی شده. در همین 
این  رئیسه  هیئت  فیضی، عضو  حال محمد 
فراکسیون هم به »تسنیم« گفته که در جلسه 
روز گذشته ارائه لیست مستقل برای انتخابات 
هیئت رئیسه قطعی شده و به احتمال زیاد عارف 

هم نامزد ریاست خواهد بود. 
تالش والیی ها برای

 کرسی های دبیری و ناظران
در نهایت از فراکسیون والیی هم هنوز سیگنال 
ائتالف صادر نشده و تا اینجا تمام نشانه ها دال بر 
ارائه یک فهرست مستقل توسط آنهاست. نقوی 
حسینی به ایلنا گفت که در روزهای آینده هم 
خبری از ائتالف نخواهد بود و این فراکسیون با 
فهرست کامل وارد انتخابات می شود. این یعنی 
به احتمال زیاد رویارویی دوباره الریجانی، عارف 
و حاجی بابایی برای کرسی ریاست. رویارویی 
که احتمال اینکه باز هم خروجی آن نام علی 
باعث  می تواند  اما  است  زیاد  باشد  الریجانی 
کاهش رأی او در بهارستان شود. با توجه به 
تجربه سه سال قبل، تالش آنها برای کسب 
نظار هیئت  و  دبیران  در جمع  بیشتر  کرسی 

رئیسه جدی تر از قبل باشد.

سودای دوباره اصولگرایان و اصالح طلبان برای کنار زدن الریجانی
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی ساالنه 
)نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف کارکنان 

بانک کشاورزی خراسان جنوبی
شناسه ملی : 10360031312  شماره ثبت : 1413 

تاریخ انتشار: 13۹۸/3/2
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی 
 ۶/۳۰ ساعت  کشاورزی  بانک  کارکنان  مصرف 
بعدازظهر روز دو شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۰  در محل نمازخانه 
بانک کشاورزی واقع در میدان شهدا برگزار می شود. 
از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت 
 به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.
ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور 
یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خود با 
هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم 
و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر 
آرای وکالتی هر عضو سه رأی و هر فرد غیر عضو 
یک رأی می باشد. الزم به ذکر است چنانچه عضوی 
 تمایل به کاندیداتوری به سمت بازرس را داشته باشد 
درخواست کتبی خود را ظرف یک هفته از تاریخ انتشار 
آگهی به شرکت تعاونی مصرف بانک کشاورزی و یا 
فاکس ۳۲444۰۹۹ - ۰5۶ ارسال فرمایند. دستور 
جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان - طرح 
و تصویب حساب های مالی سال ۱۳۹7 - تصویب 
بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ - تصمیم گیری در 
به  بازپرداخت  بابت  مبلغی   - تقسیم سود  با  رابطه 
اعضای مستعفی - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل 

بازرس برای مدت یک سال مالی.   هیئت مدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی روستایی دامداران کرک آوران سربیشه  تاریخ انتشار: ۹۸/3/2
 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی روستایی دامداران کرک آوران سربیشه ساعت ۸  صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/4/۲ در محل مسجد امام حسن مجتبی )ع(

 سربیشه جنب کافه قدیم برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه 
عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا  حضور یابد  می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم از ساعت ۸ الی ۱۲  تا تایخ ۱۳۹۸/4/۱ به دفتر شرکت مراجعه و برگ 
وکالتنامه  را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع  را دریافت نمایند.  حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت 
در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور  دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی 
تحویل نمایند. دستور جلسه : استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس -   تصویب صورت های مالی سال ۹7 و تقسیم سود - تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸ - انتخاب 

بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی.                                                                                                          هیئت مدیره تعاونی

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ
 در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 31052 - 056 

09353694511 - 09353315656

ساعت کار:  21 تا 2:30 بامدادطبخ با روغن کنجد

لبخند بر صورت یتیم پاداشش از جانب خدا شادی روح پدر و مادری است که 
چنین فرزندی را رشد داده اند.  

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید

 به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 
و عواید آن  صرف افطاری ایتام )ویژه رمضان( می شود

هیئت قرآنی شهدای محراب09333193047  

مرکز نیکوکاری جواداالئمه )ع( بیرجند
هیچ سفره ای با برکت تر از سفره ای نیست که یتیم بر سر آن بنشیند. پیامبر اکرم )ص( 

ضمن  تشکر و سپاس از همکاری هموطنان نوعدوست مرکز نیکوکاری جواداالئمه )ع( 
بیرجند آماده دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی شما بابت اطعام و افطاری نیازمندان

 و ایتام در ماه مبارک رمضان می باشد.
شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0۱0۹۸3۱۸2300۹ 

شماره کارت مجازی: 603۷۹۹۱۸۹۹۵4۹۱60
ارسال از طریق شماره گیری تلفن همراه: #۴51۸* ۸۸۷۷* آدرس: موسی بن جعفر 5 

)صمدی ۸( - داخل صحن مسجد جواداالئمه )ع(
تلفن: 0۹1۳2۴1۹۳5۶-0۹151۶۳1۸55 - 0۹151۶02۹10 - ۳2۳1۳۴۷2- 05۶

مرکز نیکوکاری جواداالئمه)ع(

بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149

فقـط با روزی 30 هـزار تومـان



3
پیام شما

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

پنجشنبه * 2  خرداد 1398 * شماره 4356

همت 5 هزار بانوی طبسی در بافت فرش برای بازسازی عتبات عالیات

صداوسیما- 5 هزار بانوی طبسی در کارگاه قالی بافی مشغول بافت فرش برای بازسازی عتبات عالیات هستند. در این کارگاه قالی 
بافی 61 تخته فرش، به متراژ 576 متر در حال بافت است.با پشتکاری که خواهران بافنده در ماه رمضان داشتند ظرف مدت 25 روز 
بیش از یک سوم قالی بافته شده است. تاکنون 282 فرش به متراژ دو هزار و 438 متر برای بازسازی عتبات عالیات اهدا شده است.

جوابیه های شهرداری بیرجند

شهری  بازآفرینی  و  عمران  سازمان  اعالم  بر  بنا   *
شهرداری در خصوص تکمیل روشنایی جاده سالمت 
های  شب  در  امید  سفیر  و  آوینی  میدان  حدفاصل 
عملیات  برنامه  در  رساند:  می  استحضار  به  رمضان 

عمرانی پارک خطی بلوار پیامبر اعظم )ص( قرار دارد.

*بنا بر اعالم منطقه یک شهرداری در خصوص آسفالت 
خیابان نیروهوایی به استحضار می رساند: با توجه به بازدید 
انجام شده از مسیرتمام نقاطی که نیاز به لکه گیری دارد در 
دستور کار قرار گرفته و اجرا خواهد شد و روکش آسفالت 
در صورت تامین اعتبار در دستور کار قرار خواهد گرفت.

*بنا بر اعالم منطقه دو شهرداری در خصوص آسفالت 
بلوار آوینی به استحضار می رساند: روکش آسفالت معبر 

یاد شده در برنامه کاری شهرداری قرار گرفته است.

و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  اعالم  بر  *بنا 
فرآورده های کشاورزی شهرداری در خصوص سر و 
سامان دادن به بهداشت و نظم و انضباط چهارشنبه بازار 
به استحضار می رساند: سازمان تمام سعی و تالش خود 
را در تهیه زیر ساخت مناسب در بازارها به ویژه چهارشنبه 
بازار خیابان بهشتی و بلوار مسافر انجام داده و در حال 
حاضر نیز بیشتر به  نظم و انضباط بازارها توجه داشته و به 
لحاظ بهداشتی نیز همواره رصد می شود و تا حد امکان از 
ورود کاالهای غیر بهداشتی به بازار خودداری می گردد. 

*بنا بر اعالم منطقه یک شهرداری در خصوص نصب 
محل زباله در کوچه شرافت 4 مهر شهر به استحضار 
می رساند در خصوص تامین و خرید سطل در اسرع 

وقت جانمایی می گردد. 

خصوص  در  شهرداری  یک  منطقه  اعالم  بر  *بنا 
آسفالت مهر 4 فرعی یک به استحضار می رساند با 
توجه به انجام پروژه فاضالب در مهرشهر خیابان مهر 
4،  مسیر فوق در دستور کار شهرداری قرار گرفته که به 

محض تامین اعتبار اجرایی خواهد شد.

مرکز  آهن  راه  که  گرفت  نتیجه  چنین  توان  می 
نیز مثل پروسه استان شدن خراسان جنوبی  استان 
خواهی  و سهم  سیاسی  های  قوس  و  آبستن کش 
استاندار  های  تالش  حتی  و  شده  ای  منطقه   های 
پر تالش و با نفوذی مثل آقای معتمدیان نیز نتوانست 
گره کور آن را در سفر وزیر راه به استان باز نماید لذا 
بر نماینده محترم مرکز استان در مجلس است که 
این موضوع گرفتار مرور  تا  نمایند  پیگیری مجدانه 
از مردم مرکز  مبنایی نشود وحقی  تغییرات  و  زمان 

استان ضایع نشود.
915...423
با سالم خدمت آقای شهردار فهیم و جناب آقای  دکتر 
تقی زاده لطفا یک نظری به کوچه های ابوذر غفاری 
مهر شهر هم بکنید چندین سال شده ما در خاک و گل 
زندگی می کنیم. ما هم از  همین شهر هستیم. با تشکر
915...151
درختان  اصالح  جهت  سبز  فضای  مسئوالن  لطفا 
خیابان انقالب اقدام کنند چندین بار تماس گرفتیم و 
مراجعه کردیم هیچ اقدامی نکردن نبش انقالب 14 
چندین بار هنگام طوفان در اثر برخورد درخت با کابل 

برق شاخه های درخت آتش گرفته ولی اقدامی نشده
915...007
ضمن عرض سالم و خسته نباشید خدمت مسئوالن 
محترم می خواستم بگم چرا خیابان آوینی با داشتن 
ولی  کنند  می  آسفالت  دارن  مجدد  آسفالت  روکش 
متاسفانه انتهای بلوار شعبانیه به بلوار الهیه وصل می شود 

هنوز متاسفانه خاکی است
یک شهروند
ما تعدادی از رانندگان هستیم که حدود دو ماه شده 
افغانستان مرز ماهیرود  هستیم  و میگن  در خاک 
بار شما مشکل داره ، گفتیم بار ما را برگشت بدین 
به تمام ادارات دولتی مراجعه کردیم ولی متاسفانه تا 
این ساعت مشکل حل نشده منتظر رفع این موضوع 

مهم هستیم. باتشکر
یک شهروند
با  مدتی است که آب و فاضالب روستایی بشرویه 
همکاری آب منطقه ای در فاصله 200 متری قنات 
و سبب  کرده  حفر  آب شرب  چاه  نیگنان،  روستای 
کار  این  زیرا  است  شده  قنات  این  شرکای  نگرانی 
در آینده تهدیدی جدی برای این قنات خواهد بود. 
و  تخریب  را  قناتی  شرب،  آب  تامین  برای  باید  آیا 

کشاورزان را آواره کرد؟ 
یک شهروند
اقای شهردار بگین کی میالن ما آسفالت میشه مهرشهر 
خیابان مهر4 فرعی1 به علت خاکی بودن مشکالت 

زیادی به وجود آمده لطفا اقدام کنید برای چندمین بار
915...257
سالم خدمت  شهردار محترم لطفا فضای سبز شهرک 
امام علی )ع( فاز یک ارتش را دریابید درختان از بی آبی 
دارند خشک میشند لطفا قبل از خشک شدن اقدامی 

بیاندیشید با تشکر اهالی شهرک.
915...032
جهت  بیرجند  شهرداری  از  تشکر  ضمن  سالم. 
زیباساری ایستگاه سالمت، باید خدمت تان عرض کنم 
یک فکری به حال ما پیرها هم بکنین ما که نفس 
نداریم مسیرهای طوالنی رو بریم الاقل همین پارک 
نزدیک خونمون واقع در ورودی آوینی روبروی استخر 
مرتضوی که به حال خود رها شده رو زیباسازی کنین 
تا ما پیرمردها و پیرزن ها که پیاده روی برای ما الزم 
است بتوانیم از فضای سبز نزدیک منزل خود استفاده 
کنیم و هم اینکه ورودی آوینی از این حالت بی روح 
درآید خواهشم از آقای شهردار اینه که اگه زیباسازی 
این محل در برنامه کاریشون هست لطفا در اولویت 

قرار دهند تا به درد تابستان ما بخورد.
915...029

حسینی- “عملیات بیت المقدس” و آزادسازی خرمشهر را می 
توان از مهم ترین عملیات های 8 سال دفاع مقدس دانست. 
و  عملیاتی که رزمندگان میهن مان در آن خوش درخشیدند 
خیالبافی های دشمن را نقش برآب کردند. هر ساله در سوم خرداد 
همزمان با پیروزی این عملیات یادواره ها و برنامه های متعددی 
برای گرامیداشت یاد شهدا و شناساندن آن ها به جوانان امروزی و 
جامعه طرح ریزی می شود. روزنامه آوا نیز در همین راستا نشستی 

با 3 نفر از رزمندگان حاضر در این عملیات برگزار کرد.

آزادسازی بیش از 85 درصد خاک ایران
 در 4 عملیات سال دوم جنگ

محمد حسین بهروش سرهنگ بازنشسته ارتش و مسئول گروه 
معارف جنگ شهید صیاد شیرازی در بیرجند، از مهمانان این 
نشست بود. او که 81 ماه در مناطق عملیاتی جنگ انجام وظیفه 
کرده است و حتی پس از پایان جنگ و آتش بس نیز تا سال 71 در 
این مناطق حضور داشت، عنوان می کند: جانباز 20 درصد هستم 
اما جز ارتش و وزارت دفاع ، جایی ثبت نشده است  . وی با بیان 
این که ستوان 2 بودم که جنگ آغاز شد، ادامه می دهد: از همان 
سال 59 که به منطقه اعزام شدم در عملیات های ثامن االئمه )ع(، 
فتح المبین، بیت المقدس و ابتدای عملیات مقدس شرکت داشتم. 
سال 65 به لشکر 77 منتقل شدم و تا پایان سال 71 در این لشکر 
بودم. به گفته وی خدا توفیق داد و سعادت داشتم در کنار رزمنده 
های دیگر در عملیات بیت المقدس هم حضور داشته باشم. این 
رزمنده دوران دفاع مقدس با اشاره به این که نظریه های متفاوتی 
درباره عملیات بیت المقدس وجود دارد، خاطرنشان می کند: اما 
معتقدم عملیات های سال دوم که 4 عملیات بود، همگی موفقیت 
آمیز انجام شد و آزادسازی بیش از 85 درصد خاک ایران از دست 

متجاوزان بعثی را در پی داشت.
بهروش، به این که عملیات بیت المقدس، کربالی 3 نیز خوانده 
می شد اشاره می کند و می گوید: شهید صیاد شیرازی مورد غضب 
بنی صدر بود و از طرفی بنی صدر اجازه فعالیت های مشترک 
بین سپاه و ارتش را نمی داد. پس از عزل او و رخداد حادثه ای 
که در آن 5 تن از فرماندهان شهید شدند، با انتصاب شهید صیاد 
شیرازی به عنوان فرمانده نیروی زمینی، همکاری ارتش و سپاه 
برای انجام عملیات ها محقق شد. ایشان اساتید دانشگاه جنگ را 
احضار کردند و از آن ها خواستند برای تمام مناطق عملیات طرح 
هایی آماده کنند، این طرح ها از همان ابتدا به نام های کربالی 
یک تا کربالی 12 طراحی شد و هر کدام نیز نامی گرفت، نام 
کربالی 3 را بیت المقدس گذاشتند. این عملیات از 10 اردیبهشت 
61 شروع شد. در مرحله اول باید از شرق کارون به غرب آن 
می رفتیم و پس از آن پل را تسخیر می کردیم و به سمت مرز 
گسترش می دادیم ، در مرحله بعد به سمت خرمشهر حرکت کرده 

و باید این شهر آزاد می شد.

کمتر کسی به دنبال جنبه های 
تخصصی جنگ رفته است

به گفته وی جنگ ابعاد گسترده ای دارد، از سرباز پیاده گرفته تا 
عناصری که رزمنده را پشتیبانی می کنند، اما هر زمان که از جنگ 
نوشته یا فیلمی در این باره کارگردانی شد، راحت ترین کار پرداختن 
به همان مسئله ساده پیاده نظام است. جنبه های تخصصی جنگ 
آگاهی بیشتری می خواهد و کمتر کسی دنبال آن رفته است. 
وی خاطره ای از این منظر جنگ تعریف می کند و می گوید: در 
مرحله سوم عملیات بیت المقدس بودیم که باید به سمت خرمشهر 
حرکت می کردیم. عراقی ها از اوایل مرحله دوم، دو پل موازی و 
باریک را بین خرمشهر و ساحل خودشان زده بودند که هر زمان 
مجبور شدند از این پل به عنوان پشتیبانی و هم فرار استفاده کنند، 

هم کشف این پل ها و هم انهدام آن کار بسیار مهمی بود.
برای صدام  آزادی خرمشهر  ادامه می دهد:  سرهنگ بهروش 
حیثیتی بود و حتی گفته بود اگر ایرانی ها خرمشهر را آزاد کنند 
کلید بصره را می دهم! وقتی دید خرمشهر در حال محاصره است، 
هر چه توان پدافند هوایی داشت در دو طرف پل قرار داده بود تا 
کسی نتواند آن را بزند، در این شرایط خطرناک دو فانتوم شناسایی 
کشف  را  پل  این  دقیق  عکسبرداری  با  ایران،  هوایی   نیروی 
می کنند. در فرماندهی قرارگاه کربال روی عکس ها بررسی انجام 

 شد و تصمیم بر این شد تا پل ها زده شوند. خلبان های ایران
 26 پرواز انجام دادند ولی به دلیل باریکی پل و پدافندهای هوایی 

موفق به انهدام پل نشدند.

“نگران نباش اگر محمود می گوید 
زدم یعنی زده است...”

وی به نقل خاطره ای از زبان سرهنگ محمود خورند از افسران 

نیروی هوایی در این باره می پردازد: “ساعت 6 صبح سوم خرداد، 
خط هات الین ) خط مستقیم( زنگ خورد، سرهنگ حق شناس 
خلبان f5 در قرارگاه نیروی زمینی بود که با عصبانیت اعالم کرد 
باید پل امروز منهدم شود. این سخن را به سرهنگ هوشیار معاون 
عملیات انتقال دادم مدتی بعد سرهنگ حق شناس مشخصات پل 
را هم اطالع داد. برگشتم تا مشخصات را به معاون عملیات بدهم 
که دیدم سرهنگ خواب آلودی روبروی سرهنگ هوشیار ایستاده 
و می گوید :”چشم قربان” سرهنگ به من اشاره کرد و گفت: 
“حتما با پدافند هوایی هماهنگ شوید”، افسر نگاهی به من کرد و 
گفت:”اگر توانستی  مرا بزن” و از اتاق بیرون رفت ، دو دقیقه بعد 
هواپیمای این افسر بلند شد و در رادار همه او را می دیدند. ناگهان 
دیدیم دو میگ 23 عراقی هم باالی سر او هستند و از مسیر 
پشتیبانی می کنند. در همین حال هواپیمای این افسر از صفحه 
رادار حذف شد. پس از یک دقیقه رادار امید توانست او را پیدا کند، 
یک دقیقه بعد افسر اعالم کرد که پل را زدم. همه تعجب کرده 
بودیم ولی سرهنگ هوشیار گفت “نگران نباش اگر محمود می 
گوید زدم یعنی زده است...” نام این افسر محمود اسکندری بود، در 
50 ماموریت برون مرزی و درون مرزی شرکت داشت و متاسفانه 
بعد از بازنشستگی در سال 82 در یک حادثه رانندگی کشته شد.” 

نتیجه نگرفتن دشمن از غائله ها و 
شروع جنگ برای نابودی انقالب

بازنشسته سپاه انصارالرضا )علیه السالم( سید محمودرضا قاسمی، 
دیگر مهمان این نشست، از اولین نیروهایی بود که سال 58 زمانی 
که به دستور امام خمینی )ره( سپاه تشکیل شد، به عضویت این 
نهاد درآمد. او با بیان این که پس از پیروزی انقالب دشمن برای 
به چالش کشاندن این حرکت عظیم مردم دست به کار شد، عنوان 
می کند: اولین مشکل، غائله کردستان بود و پس از آن غائله هایی 
همچون گنبد و سیستان و بلوچستان ایجاد شد اما با هوشیاری امام 
و تابعیت مردم از ولی فقیه موفق نشدند. دشمن هم نتیجه گرفت 
باید حرکت عظیم تری همچون جنگ را ایجاد کند. شهید مرتضی 
مطهری فرمودند، “شرق و غرب همچون دو لبه قیچی هستند 
هرچند تفکرات و اعتقادات متفاوتی دارند اما برای نابودی اسالم و 

انقالب به هم نزدیک شدند.”

وی با بیان این که جزو اولین گروهی بودم که از بیرجند به همراه 
برادران بسیجی اعزام به جنگ شدم، اضافه می کند: پس از چند 
ماه که از جبهه برگشتیم ، شهید بابارستمی از ناجیان شهید چمران 
در کردستان، فرمانده ما در خراسان گفت: “حاال که از نزدیک 
دشمن را دیدید جبهه را فراموش نکنید.” در بهمن 1360 مجددا 
اعزام به جنگ شروع شد. درخواست اعزام را داده بودم که دیدم 
برادر بزرگم شهید سید غالمرضا قاسمی نیز برای ثبت نام آمده 

است. به ایشان گفتم “ نمی شود که از یک خانواده همزمان با هم 
برویم” ایشان مخالفت کردند و گفتند باید به جبهه بروم. هر دو 
آماده شدیم که برویم. روز اعزام فرمانده وقت سپاه مانع ما شد ، به 
برادرم اجازه اعزام دادند اما به من گفتند: به یک شرط اجازه رفتن 
به جبهه را می دهم که به منطقه آسیابان بروی و 50 نفر نیرو را 
جمع کنی” من نیز این کار را کردم و 72 نفر رزمنده را شناسایی و 
جمع کردم. با همین نیروها به سمت اهواز اعزام شدیم. آن زمان 
)3 فروردین 61( ابتدای عملیات فتح المبین بود. پس از مدتی به 
بستان رفتیم و 5 ماهی از آزادسازی آن جا گذشته بود ولی دشمن 
هنوز به بهانه هایی می خواست بستان را بگیرد. دو جبهه معروف 
تشکیل شد، یکی جبهه چذابه که به قتلگاه معروف بود و دیگری 
جبهه عرب ، ما در گردان مالک اشتر به فرماندهی شهید حسن 

فایده در این جبهه بودیم. 

عملیات بیت المقدس از منطقه ما شروع شد
وی اضافه می کند: 19 فروردین بود که بی سیم اعالم کرد آقای 
قاسمی به پشت خط برگردد و خود را به فرمانده گردان معرفی کند. 
فرمانده نیز اعالم کرد “باید برگردید از نظر ما ماموریت شما تمام 
شده است” ، پرسیدم چرا که گفتند : “برادرتان شهید شده است 
و باید حضوری در خانواده داشته باشید.” ما نیز برگشتیم و چند 
روزی ماندیم ولی دل مان طاقت نیاورد و دوباره عازم جبهه جنگ 
شدیم. این بار در روستایی کنار جاده سوسنگرد ماندیم. روزی ما 
را فراخواندند و گفتند آماده باشید باید شناسایی انجام شود. پس از 
چند روز شناسایی در منطقه هویزه و اطراف رودخانه کرخه و گذر 
از خاکریز خودی ها برگشتیم. روز پنجشنبه 9 اردیبهشت بود که 
گفتند گردان ها آماده باشند عملیات بیت المقدس قرار است از این 
منطقه شروع شود. در همین حین بود که فرماندهان به این نتیجه 
رسیده بودند گردان ما باید در روستا بماند، مخالفت کردیم گفتند 
“شما به فرمان امام آمدید و فرماندهانی که ایشان تعیین کردند 

صالح دیدند شما بمانید.” 
غروب پنجشنبه بود و نیروها به سمت خط می رفتند، شهید محمد 
زنگویی در حال رفتن بود که مرا دید و گفت: “ کار ما که تمام شد 
فردا با آقا رضای شما )شهید غالمرضا قاسمی( هستم”. بعد از چند 
دقیقه شهید سید حسین هاشم آبادی را دیدم ایشان هم همین 

را گفتند. روز بعد هر دوی این عزیزان به شهادت رسیدند. 10 
اردیبهشت روز خیلی سختی بود. نزدیک ظهر نیروهایمان برگشتند 

و دیدیم خیلی ها شهید شدند.

تعداد نفربرها و تانک هایشان 
از تعداد رزمنده هایمان بیشتر بود

سرهنگ قاسمی با بیان این که پس از چند روز عملیاتی برای 

گرفتن پادگان حمید انجام شد، ادامه می دهد: اما شب دشمن 
پاتک قوی انجام داد. شاید صدها تانک، نفربر، آدم و مهمات حمله 
کردند تا جلوی پیشروی را بگیرند. حمله تا صبح ادامه داشت و 
تصور نمی کردیم کسی از گردان زنده بماند اما الحمد ا... همه به 
غیر از چند نفر مجروح، سالم بودند. همیشه می گویند در جنگ 
امدادهای الهی است، هنگامی که هواپیمای عراقی ما را بمباران 

کرد، چندین موشک کنارمان به زمین خورد ولی عمل نکرد.
به گفته وی پس از چند روز از سه راهی و ایستگاه حسینیه تا 
نزدیکی خرمشهر حرکت کردیم. آن لحظه دیواره مرز ایران و 
عراق رها بود و فرماندهان سپاه و ارتش به این نتیجه رسیده 
بودند که باید  این جاده مرزی را گرفت تا راه ورودی عراق بسته 
شود. خوشبختانه با عملیاتی بدون درگیری جاده مرزی را گرفتیم. 
اما پس از این موفقیت، عراقی ها ما را به شدت مورد حمله 
توپخانه قرار دادند و چندین نفر از همرزمان مان جلوی چشمان 
مان به شکل وحشتناکی شهید شدند. این رزمنده دفاع مقدس 
به روز 29 اردیبهشت و زمانی که دشمن به این نتیجه رسیده 
بود باید به هر شکل شده جاده اهواز - خرمشهر را بگیرد، اشاره 
می کند و می افزاید: تا صبح بیدار بودیم که نزدیک صبح دشمن 
پاتک زد، شاید تعداد نفربرها و تانک هایشان از تعداد رزمنده 
هایمان بیشتر بود ولی یک نفر به فکر فرار نمی افتاد. دشمن به 
200 متری که رسید دستور حمله داده شد. پس از درگیری ها 
و رشادت های رزمندگان که خود را به تانک ها می رساندند و 
نارنجک می انداختند، عراق مجبور به عقب نشینی شد ، البته این 
عقب نشینی تا اواسط روز بیشتر طول نکشید و دوباره حمله را 
شروع کردند. به خاطر دارم شهید پوررسا، شهید خواجه محمدی 
و چند نفر دیگر جلوتر در یک خاکریز آماده بودند و زمانی که 
عراقی ها آمدند این رزمندگان پشت سرشان قرار گرفتند و حمله 
کردند تلفات سنگینی به عراقی ها وارد شد و دوباره عقب نشینی 
کردند ولی در حین عقب نشینی این عزیزان را هم شهید کردند. 
اگر دشمن این جاده را می گرفت رزمندگان مان را قیچی می 

کرد ولی رشادت این بچه ها اجازه نداد.

آخرین کلمه شهید “علی” بود
علیرضا الهی بازنشسته سپاه حفاظت ولی امر نیز مهمان این 

نشست بود. او که پس از ثبت نام در بسیج، دوره های آموزشی را 
در پادگان بیرجند گذرانده بود، اضافه می کند: اوایل سال 61 که به 
آبادان فرستاده شده بودیم ، فرمانده سپاه آنجا برایمان نحوه گرفتن 
خرمشهر توسط عراق را بازگو کردند. او که 48 ماه سابقه خدمت 
در جبهه های جنگ از جمله عملیات بیت المقدس را دارد تعریف 
می کند: برای این عملیات در گردان شهید آهنی با نام ابوذر بودیم، 
ما را به نخلستانی بردند که از کنارش رودخانه کارون عبور می کرد. 
شب 10 فروردین به سمت رودخانه کرخه و شهر هویزه رفتیم. با 
بشکه بر روی رودخانه پلی درست کرده بودند، پس از رودخانه نیز 
میدان مین بود و پس از آن خاکریزی با 7 متر ارتفاع قرار داشت 
که تیربارهای دشمن روی آن نصب شده بود. به همراه رزمندگان 
به پایین خاکریز که رسیدیم ، پای فرمانده گردان روی مین رفت و 
قطع شد، انفجار مین باعث شد عراقی ها متوجه حضورمان شوند 
و تیربارها را به روی ما بگیرند. پس از درگیری ها، موفق شدیم به 
باالی خاکریز برسیم. آنجا جاده ای بود که عراقی ها وسط آن را 
به شکل زیگ زاگی کانال زده بودند. به همراه 8 نفر از رزمندگان به 
داخل کانال رفتیم و پاکسازی را شروع کردیم. پیشروی ما تا سپیده 
دم ادامه داشت و پس از اقامه نماز، تا ظهر جلو رفتیم. شرایط هم 
به گونه ای بود که بوی گاز، دود، خمپاره و گرد و خاک راه گلویمان 
را بسته بود آبی هم همراه نداشتیم. ساعت حدود 11 بود که شهید 
غالمحسین براتی از دوستان صمیمی من گفت: به باالی کانال 
می روم، تو تیربار را به دست من بده، بعد از این که تیربار را باالی 
کانال گذاشتیم من مشغول آماده کردن تیربار شدم و شهید براتی با 
اسلحه به عراقی ها که به 30 متری ما رسیده بودند تیراندازی می 
کرد. ایشان پس از مدتی گفتند “علی عراقی ها راچنان زدم که با 
خون خودشان و بوته ها آغشته شدند.” اما عراقی ها همین طور 
جلو می آمدند به 15 متری ما رسیدند. تیربار را آماده کرده بودم 
خواستم به سمت کانال شلیک کنم که دیدم یک تیر زد. متوجه 
شدم عراقی ها هنگام فرار سوزن تیربار را برده بودند. همان زمان 
شهید براتی دوباره گفت “علی” و به پشت سر من رفت. تصور 
کردم می خواهد دوباره بگوید عراقی ها را با تیر زده ام اما متوجه 
شدم پای من داغ شده است. دیدم سر این شهید روی کمر من بود 

و آخرین کلمه ای که گفتند نام من بود...

عراقی ها خواب این را هم نمی دیدند که
 بتوانیم حمله کنیم و خرمشهر را پس بگیریم

پس از این که سر ایشان را روی زمین گذاشتم دیدم عراقی 
ها به2 متری من رسیدند. اسلحه را سمت شان گرفتم و به 
عربی گفتم سالح را زمین بگذارید. دیدم ستون پشت سرشان 
به قدری هست که این جمله من فایده ای ندارد. یک نفر از آخر 
ستون اشاره کرد که بیا و اسیر شو، من هم با خودم گفتم اسیری 
که به هیچ وجه، چند تیر زدم و شروع کردم به عقب برگشتن. 
عراقی ها به سمتم نارنجک های خمپاره ای پرت می کردند. 
من هم همان ها را برمی داشتم به سمت شان پرت می کردم. 
هنگام عقب گرد تک و تنها بودم فکر نمی کردم پشت سرم 
همه شهید شده باشند و در محاصره کامل قرار بگیرم. پس 
از خروج از کانال دیدم پل ها را منهدم کردند و پیکر حدودا 
100 شهید در یک نقطه ریخته شده بود. خودم را به رودخانه 
رساندم و با طنابی که از پل باقی مانده بود به آن طرف آب 
رفتم.  نزدیک غروب به پشت خط رسیدم. وی ادامه می دهد: 
روز بعد اعالم کردند هرکسی دوست دارد می تواند به جاده 
مرزی ، همان جایی که محمود آقای قاسمی گفتند، برود. ما 
هم همراه شان رفتیم. این رزمنده دفاع مقدس از خبر آزادسازی 
خرمشهر سخن می گوید و اضافه می کند: 2 بعدازظهر 3 خرداد 
به خرمشهر رفتیم. با دیدن شهر بسیار تعجب کردم. عراقی ها 
تمام درختان را قطع کرده بودند که چتربازان نتوانند فرود بیایند 
و به جای آن ها چوب های نوک تیز را همچون تیر برق نصب 
کرده بود. عراقی ها حتی فرش های خانه های خرمشهر را در 
 سنگر پهن کرده و با آهن سنگرشان را مستحکم کرده بودند ، 
خواب این را هم نمی دیدند که بتوانیم حمله کنیم و خرمشهر را 
پس بگیریم. بعد از دو ساعت به مقر خودمان برگشتیم. 5 تا 6 
روز آنجا مستقر بودیم و پس از ماموریت ما این عملیات تمام شد.
 گفتنی است موفقیت در این عملیات حاصل فرماندهی مشترک، 

اتحاد و همکاری بین سپاه و ارتش بود.

از انهدام پل عراقی ها تا رشادت شهدای خراسان جنوبی
شرح عملیات بیت المقدس از زبان 3 رزمنده هم استانی

پاسخ مسئوالن به پیم شما

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز   

09156655054 - مهدی برگی

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 
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 نبش رجایی  15   
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موفقیت و انرژی

اعمال شب قدر

افراد موفق شور و شوق انجام کار  دارند

 افراد موفق می گویند ما توسط اشتیاق مان هدایت
می شویم. آنها کارشان را با عشق انجام می دهند و آن 
را به همکاران خود نیز منتقل می کنند.پول درآوردن در 
فکر آنها دلیل اصلی کار کردن نیست، بلکه یکی از نتایج 
آن است. آنها مطمئن هستند که اگر کاری را با عشق 
انجام دهند حتما به ثروت و پول نیز خواهند رسید. برای 
موفق بودن سعی کنید با قلب تان کار کنید و در آن 
کار عالی شوید. هیچ جادویی در کار نیست، همه اش 
تمرین است و تمرین است و تمرین. با تمرین کردن 
مدام است که می توانید یک کار را به خوبی انجام دهید. 
افراد موفق معموال ایده های خالقانه زیادی را در ذهن 
خود دارند اما این موضوع همانگونه که یک فرصت 
بسیار خوب است، در صورت نداشتن تمرکز می تواند به 

عنوان تهدید لحاظ شود.

اعمال شب نوزدهم
 ماه مبارک رمضان

شب نوزدهم اول شب قدر است و شب قدر همان 
شبی است که در تمام سال شبی به خوبی و فضیلت 
آن نمی رسد، عمل در آن بهتر است از عمل در هزار 
ماه و در آن شب )شب قدر( تقدیر امور سال انجام می 
شود و مالئکه درآن شب به اذن پروردگار به زمین 

نازل می شوند. 
السالم مشرف علیه  زمان  امام  به خدمت   مالئکه 
 می شوند و آنچه برای هر کس مقدر شده است بر 
امام علیه السالم عرض می کنند. اعماال شب قدر بر 
دو نوع است، یکی آنکه در هر سه شب باید انجام داد 

و دیگر آنکه مخصوص است به هر شبی.
اما اعمالی که در هر سه شب قدر  مشترک است و 
باید انجام داد : غسل است ) مقارن غروب آفتاب که 

بهتر است نماز شام را با غسل خواند (
دو رکعت نماز است که در هر رکعت بعد از حمد هفت 
مرتبه توحید بخواند و بعد از فراغ هفتاد مرتبه بگوید 
استغفر ا... و اتوب الیه و در روایتی است که از جای 
خود بر نخیزد تا حق تعالی او و پدر و مادرش را بیامرزد.

قرآن مجید را بگشاید و  آن را بخواند. 
زیارت امام حسین )ع( است که در خبر است چون 
شب قدر می شود منادی از آسمان هفتم ندا می کند 
که حق تعالی آمرزید هر کسی را که به زیارت قبر امام 
حسین )ع( آمده. بعد احیا داشتن این شب ها است که 
در روایت آمده هر کس احیا کند شب قدر را گناهان 
او آمرزیده شود، هر چند به عدد ستارگان آسمان و 
سنگینی کوه ها وکیل دریاها باشد. صد رکعت نماز 
کند که فضیلت بسیار دارد و افضل آن است که در 
هر رکعت بعد از حمد ده مرتبه توحید بخواند. مراسم 

قرآن بر سر گذاشتن و دعای شریف جوشن کبیر.

ضعف و بی حالی
 نشانه چیست؟

کم کاری تیروئید می تواند موجب خستگی، ضعف، 
حافظه،  مشکالت  افسردگی،  وزن،  افزایش  رخوت، 
سر،  موی  شدن  نازک  پوست،  خشکی  یبوست، 

شکننده شدن ناخن و رنگ زرد پوست شود. پرکاری 
تیروئید می تواند موجب خستگی، کاهش وزن، افزایش 
میزان ضربان قلب، تحمل نکردن گرما، عرق ریختن، 
عصبانیت، ضعف عضالنی و بزرگ شدن تیروئید شود.

آهن مهم ترین ماده معدنی است که کمبود آن باعث 
بروز ضعف و بی حالی می شود.   

رمز طول عمر 
بیماران کبدی

سیروز به التهاب شدید کبد گفته می شود که مهمترین 
عامل بروز سرطان کبد است. پیاده روی و تمرین های 
قدرتی، مرگ و میر ناشی از بیماری های کبدی و سیروز 

را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. با توجه به 
شیوع چاقی و زندگی کم تحرک، شیوع بیماری  های 
مزمن کبدی رو به افزایش است. مطالعات اخیر نشان 
می دهد پیروی از یک الگوی فعالیت بدنی منظم، مرگ 
و میر ناشی از بیماری های کبد و به ویژه سیروز کبدی 

را کاهش می دهد.

پنج سوپر میوه ای که باید 
در رژیم غذایی گنجانده شوند

مصرف میوه ها با طیف گسترده رنگ ها می تواند تامین 
کننده انواع وسیع مواد مغذی فراتر از ویتامین ها و مواد 
معدنی باشد. ۵ سوپرمیوه را که قویاً با کاهش ریسک ابتال 

به بیماری های مزمن مرتبط هستند: لیموترش زرد،  توت 
فرنگی،  پرتقال،  لیموترش سبز،  گریپ فروت صورتی و 
قرمز بعد از این میوه ها، به ترتیب تمشک و گریپ فروت 
سفید قرار می گیرند. همچنین توجه به رسیده بودن میوه 
هم مهم است. میوه های رسیده، از جمله خانواده توت ها، 

به مراتب آنتی اکسیدان بیشتری دارند.

مصرف سس مایونز برای
 بیماران قلبی و قندی مضر است

مصرف سس مایونز در اکثر خانواده ها رواج پیدا کرده 
است و متأسفانه برخی از مردم مصرف آن را در سبد 
غذایی خود قرار می دهند. افرادی که دارای بیماری های 

قلبی و قندی هستند باید از مصرف سس مایونز دوری 
کنند چرا که رشد باکتری ها و میکروب ها در سس مایونز 
بیشتر شده و موجب تشدید بیماری های بدن می شود؛ از 
طرفی به دلیل وجود رسوبات پتاسیم و بنزوات سدیم در 
سس، این ماده سرطان زاست و مصرف بیش از حد آن 

به ویژه برای بزرگساالن مضر خواهد بود. 

فواید معجزه گر 
بیدمشک و عرق آن

عرق بیدمشک اسانسی است که از گیاه بیدمشک 
بسیار  عطر  بر  عالوه  اسانس  این  می شود،  گرفته 
عالی، دارای خواص درمانی بسیاری است. بیدمشک 

گیاهی است از نژاد بید که سنبله های آن دارای اسانس 
خوشبو و معطر است. عرق بیدمشک تقویت کننده 
دستگاه عصبی و جوشانده برگ آن با عسل آرام کننده 
اعصاب است، همچنین جوشانده گل آن بیماری های 
عصبی، افسردگی، دردهای عضالنی و بیماری های 

روماتیسمی را درمان می کند.

شدت بروز بیماری ها در ساعات گوناگون شبانه روز متفاوت است. به طور معمول حمالت قلبی صبح زود رخ می دهد و 
تحقیقات نشان داده که حمله قلبی در صبح شدیدتر از شب است. 

بدن برای پیش بینی تکرار ریتم های خواب، متابولیسم و دیگر فرآیندهای فیزیکی به نشانه هایی مانند نور و 
هورمون ها واکنش نشان می دهد. به طور معمول حمالت قلبی صبح زود رخ می دهد  این موضوع به این دلیل است 
که مونوسیت ها )نوعی از گلبول های سفید خون( در شب در بافت قلبی حضور دارند و در طول روز در خون هستند، 
در نتیجه حفاظت از قلب در صبح کاهش می یابد. از طرفی، عفونت های انگلی نیز به ساعات مختلف شبانه روز 

بستگی دارد. همچنین عالئم آلرژیک نیز به روز وابسته است و عموما در نیمه شب و اوایل صبح تشدید می شوند.

از دیدگاه طب جدید عالئم افسردگی رابطه مستقیمی با مصرف زیاد غذاهای آماده )همبرگر، سوسیس، پیتزا( و مصرف 
زیاد شیرینی های پردازش شده )کلوچه، دونات( دارد، به طوری که مصرف مواد ذکرشده خطر ابتال به افسردگی را تا شش 
سال بعد مصرف باال می برد؛ یک مطالعه آینده نگر به نقش حفاظتی رژیم مدیترانه ای شامل سطح باالی مصرف سبزی، 

میوه، آجیل، حبوبات و ماهی همچنین سطح پایین مصرف گوشت و لبنیات پرچرب در برابر افسردگی تأکید می کند.
الگوی غذایی شامل سبزیجات، میوه، گوشت، ماهی و حبوبات منجر به کاهش 3۵ درصدی خطر ابتال به افسردگی 
می شود.کیفیت غذایی بهتر با سطح پایین عالئم سایکولوژیک مرتبط است؛ مصرف غذاهای آماده شامل رشته ماکارونی، 
همبرگر، پیتزا، سرخ کردنی ها و سایر غذاهای فرآوری شده، با افزایش خطر ابتال به افسردگی همراه است.مصرف فیبر، 

بتاکاروتن، ویتامین ب  شش، ویتامین »سی«، پتاسیم، زینک فوالت و آهن رابطه معکوسی با افسردگی دارند.

غذاهایی که افسرده می کندحمله قلبی معموال چه ساعتی از روز رخ می دهد؟

زنان قوی نسبت به نیازها و خواسته هایشان با اعتماد به نفس و 
خوش بین هستند. درست است که خیلی ها آن ها را افرادی سخت 
گیر و رئیس مسلک می شناسند اما واقعیت این است که آن ها 
زنانی احساساتی هستند. ویژگی های زنان قوی را در این مقاله بیشتر 

بشناسید و از آن ها بهره بگیرید.
آن ها دایره دوستان کمی دارند: زنان قوی به راحتی می توانند آدم های 
که نمی خواهند را از زندگی خود حذف کنند. به عنوان مثال آدم هایی که 
مانع پیشرفت شان می شود. به همین دلیل دوستان آن ها کم هستند. 
دوستانی که می خواهند در زندگی شان باشند. اگر دوست یک زن قوی 

هستید مطمئن باشید که او شما را در زندگی اش می خواهد.

زنان قوی برنامه ریزهای خوبی هستند: زنان قوی توانایی انجام 
کارهایشان را دارند. آن ها با تمرکز به اهداف شان طوری برنامه 
ریزی می کنند که به آن برسند. آن ها برنامه ریزی های روزانه و 

اهداف هفتگی و ماهیانه دارند.
آن ها از برنامه های ضعیف متنفر هستند : از آن جا که برنامه ریزهای 

خوبی هستند با برنامه ریزی های ضعیف کامال ناامید می شوند.
زنان قوی اعتماد به نفس باالیی دارند: زنان قوی احساس خوبی به 
هویت خود دارند و خودشان را همان طور که هستند دوست دارند. 
اعمال آن ها با اخالقیات و باورهایشان یکسان است. آن ها نیازی 

به متقاعد کردن دیگران نمی بینند و با خودشان رو راست هستند.

زنان قوی پذیرش باالیی دارند: زنان قوی انتظارات واقعی از 
خودشان و دیگران دارند و می دانند که برای زندگی کردن باید 

توانایی پذیرش شرایط را داشته باشند.
زنان قوی  از  مجرد بودن نمی ترسند: زنان قوی هیچ مشکلی با 
مجرد بودن ندارند. آن ها می دانند پیدا کردن شخصی که بتوان 
 رابطه مثبت و موفقی با او داشت ممکن است اما یک زن قوی الزاما 

شادی اش را در گرو بودن با یک شخص دیگر نمی داند.
مردهای ضعیف از زنان قوی می ترسند: علت این که مردهای 
ضعیف از زنان قوی می ترسند این است که اعتماد به نفس شان 

به آن ها احساس ضعف و تهدید منتقل می کند.

کار هایی که زنان قوی انجام می دهند

آیه روز

چون نزد آن آمد آوا رسید که خجسته ]و مبارک گردید[ آنکه در کنار این آتش و آنکه پیرامون آن است 
و منزه است  خدا پروردگار جهانیان. )سوره نمل/ آیه ۸(

سخن روز

کسی که از سرما نلرزیده، کسی که در عمرش گرسنگی نکشیده، کسی که شب تا سحر بی خواب نمانده، 
چگونه ممکن است از سیری، از گرما، از پرتو آفتاب صبح لذت ببرد. )بزرگ علوی(
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۸۹
۶۳4۹
۹۵۳
۱۶۷4

۵۱۷۳
۲۷۹

۸۲۱4
۱۶

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

4۲۶۱۳۸۹۷۵

۷۵۳4۹۲۸۱۶

۸۱۹۷۶۵۲۳4

۱۷۸۲4۹۵۶۳

۹۳۵۶۸۱۷4۲

۲۶4۵۷۳۱۹۸

۵4۱۳۲۷۶۸۹

۳۸۷۹۵۶4۲۱

۶۹۲۸۱4۳۵۷

جدول سودکو

بیرجند-  پاسداران ۳-  جنب مسجد  امام حسین )ع(
0۹۱۵۸۶۱00۵۶ -  ۳۲۲۱۱000- ۳۲۲۲۲۷۱۱  مدیریت: جاویدان پور

ی حسینیون تهیه غذا
شله مشهدی اصل

حلیم مخصوص با سرآشپز مشهد

جابجایی اثاثیه با ایسوزو ۵/۵ متر 
مجهز به پتو  و ضربه گیر

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری داریم.
تهران - مشهد- زاهدان - بیرجند

و بالعکس * 100 درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 

۵/۵ و ۶/۵ متر

0۹۳۶۸۹۹0۷۲۲ -0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵

فروشگاه بزرگ ارزان سرا
انواع لوازم کادویی و بلورجات

فقط ۵ هزار تومان

آدرس: روبروی انقالب ۱0

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.

09155618482 -32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

3243۵۶8۶ - 093۶۵237014-091۵70۶3220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

00 ) مدرن برتر(

فروش انواع نشاء  گوجه ، بادمجان 
فلفل و غیره    091۵72123۵9 

093۶4782۶0۵ -093۶4782۵0۶

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

سامورایی در برلین
14:301۶:1۵22:4۵شروع سانس

تگزاس ۲
17:4۵21:1۵شروع سانس

به یک نفر نیروی آقا )کارگر ساده( 
نیازمندیم.    32447312

سرویس کولر در اسرع وقت
0۹۱۵۳۶۲۲۶۹0

استخدام نیروی ساده خانم
 در رستوران

3234231۵ -0939۶843371

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

مرکز تخصصی تعمیر و فروش مانیتور
 و مینی کیس های قدرتمند اروپایی

 در حد آک
160G HDD -DDR3 2 RAM

قابل ارتقا
قیمت ماه رمضان ۶20 هزار تومان

حاشیه پاسداران 1۵
ساعت کاری ماه رمضان: 18 الی 20

@ asbirjsnd  :کانال تلگرام ما 
Www.asbirjand.ir

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

09370937338

برگ سبز خودروی وانت پیکان به شماره پالک 
719 ب 82 ایران ۵2 به نام فاطمه برومند 
نسب به شماره ملی 0۶۵1841208 مفقود 

گردیده و از درجه اغتبار ساقط می باشد.

برگ سبز سواری سپند )پی کی آی( به شماره 
پالک 1۶2 د 13 ایران 72 به نام عیسی جعفری 

به شماره ملی 22179۶87۶9 مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به یک شاگرد ماهر خانم جهت 
شیفت عصر سالن زیبایی

 در محدوده معلم نیازمندیم.
  324۵۵303

09399441888

تاالر و رستـوران کریم 
کشیک ماه مبارک رمضان
آماده پذیرایی از جلسات افطاری 

شما همشهریان عزیز هستیم.

پنیر، سبـزی، چای و سـوپ 
رایگـان می باشد

آدرس: خیابان ارتش
 حدفاصل معلم و غفاری

۳۲۲۱۸۴۹۰

یک برگ اصل پروانه اشتغال به کار حرفه مهندسی معدن 
با شماره 2800۵1 مورخ 88/3/3 متعلق به آقای مرتضی 

جاللی فر دارای شناسنامه به شماره 1۵۶ صادره از 
طبس متولد 13۵2 با شماره عضویت 2800۵1 در نظام 

مهندسی معدن استان خراسان جنوبی مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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آماده باش ۶۷ تیم امدادی در خراسا ن جنوبی برای مواجهه با سیالب

 کاوش- مدیرکل مدیریت بحران استانداری از آماده باش 67 تیم امدادی و عملیات طی بازه زمانی صبح دیروز تا صبح امروز در استان خبر داد. 
میر جلیلی بیان کرد: این تیم های عملیاتی و امدادی شامل امدادگران هالل احمر، واحدهای پلیس راه، تکنسین های اورژانس، آتش نشانی، شهرداری ها، 
دهیاری ها و راهداران هستند که در حالت آماده باش کامل قرار دارند. وی از سیالبی شدن مسیل ها و آبگرفتگی منازل در 11 شهرستان خبر داد.

خبر ویژه

گفت:  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  *رئیس   
مهم ترین اولویت استان موضوع زیرساخت است و باید 
زیرساخت حمل و نقل برای ارتباط با استان های دیگر 
و کشور افغانستان و سرمایه گذاری بخش خصوصی 

ایجاد شود تا این بخش رونق گیرد.
* مدیرکل کمیته امداد گفت: 1۵6پایگاه حامی یابی در 
شب  های قدر با هدف حمایت مادی و معنوی خیران از 

ایتام و خانواده های طرح محسنین برپا می شود.
*مدیر جهاد کشاورزی درمیان گفت: عملیات گازرسانی 
به مجتمع گلخانه ای این شهرستان با اعتبار 600 

میلیون تومان انجام شد.
*یک دستگاه اتوبوس با ۵ هزار و 100 لیتر گازوئیل 

قاچاق در شهرستان بیرجند توقیف شد.
*مهلت ثبت نام پذیرش بدون آزمون مقاطع تحصیلی 
دکترا سال تحصیلی 98 - 99  و  ارشد  کارشناسی 

دانشگاه بیرجند تا 1۵ خرداد تمدید شد.
*6 طرح بهداشتی- درمانی با اعتبار بیش از 2 میلیارد 

تومان در شهرستان قاین به بهره برداری رسید.
*معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گفت: ۵۵0 

هکتار از اراضی کشاورزی زیرکشت چغندرقند رفت. 
*مجتمع فرهنگی مذهبی مسجد صاحب الزمانی)عج( 
مهر شهر با  حضور جمعی از مسئوالن به بهره برداری رسید.

*بیکی ،فرماندار نهبندان در دیدار با مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی گفت: آبرسانی 
در فصل زمستان به بیش از 62 روستای شهرستان با 
تانکر انجام شد که به دلیل گرمی هوا در فصل تابستان 

این تعداد به 90 روستا افزایش می یابد. 
*عملیات تعمیر، تجهیز و راه اندازی اولین خانه برک 

ایران در شهر مود از توابع شهرستان سربیشه آغاز شد.
*اهالی روستای عشایری تپه طاق بخش دستگردان 
طبس، میهمان سفره افطاری رهبر معظم انقالب شدند.

*30 نفر از عوامل برنامه “ماه مهربانی” حقوق و مزایای 
یک شب از برنامه را به آزادسازی زندانیان جرائم غیر 

عمد خراسان جنوبی اختصاص دادند.
*فردوس و باغستان در 48 ساعت گذشته با 23 میلیمتر 

باران بیشترین مقدار بارشها را ثبت کرده است.
*مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گفت: 11 
تیم امدادی هالل احمر در ۵ شهرستان به مناطق 

گرفتار در سیالب اعزام شدند.

اخبار کوتاه

معاون استاندار: شهرداری ها با افزایش بودجه عمرانی از کمک دولت بهره مند می شوند

مطالبه گری مردم و مسئوالن استان ثمر داد

دالیل تاخیر کلنگ زنی 
راه آهن بیرجند از زبان وزیر؛

نمی خواستیم بدقولی شود
 امین جم- وزیر راه چند روز پیش در سفری بی سابقه ، 
در استان حضور یافت و بیش از بیست پروژه را افتتاح 
کرد. اما در این میان خلف وعده برای کلنگ زنی آغاز 
پروژه راه آهن بیرجند، واکنش های متعددوانتقادات 
بسیاری  را در پی داشت. سید محمد باقر عبادی  نماینده 
مردم بیرجند ، درمیان و خوسف در مجلس در این باره به 
خبرنگار آوا گفت: پروژه راه آهن از ایستگاه یونسی گناباد 
تا چابهار ادامه دارد و به نوعی خط شرقی کشور را در 
برمی گیرد ، این یک ابرپروژه است که تاکنون اتفاقات 
مثبتی برای آن رخ داده و از نقاط  متعدد احداث زیرساخت 
های آن آغاز شده است. وی با اشاره به اینکه باید نکات 
مثبت روند اتصال راه آهن را دید و تاکنون نیز فعالیت 
های بسیار خوبی  انجام گرفته است، گفت : مطمئنا 
در این مسیر نقاطی از استان نیز به راه آهن متصل 
می شوند زیرا راه ارتباطی شمال و جنوب محسوب می 
شوند و مردم نباید به خاطر شایعات نگران باشند. نماینده 
مردم بیرجند ، درمیان و خوسف در مجلس ادامه داد: در 
سفر وزیر راه نیز درباره آغاز عملیات احداث زیرساخت 
راه آهن بیرجند سوال کردم و ایشان تاکید داشتند که 
بهتر است ابتدا مناقصه برگزار و پیمانکار مشخص شود 
تا بعد از شروع عملیات کار معطل نماند و نگرانی هایی 
برای مردم نیز به وجود نیاید و بدقولی نشود. عبادی در 
پایان تصریح کرد : برخی شایعات پخش شده که نباید 
به آنها توجه کرد زیرا حرف های کوچه بازاری است و 
طبق قول وزیر ، تا دو سه ماه آینده مناقصه برگزار و 
کار شروع خواهد شد.) خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

کلنگ زنی راه آهن بیرجند حداکثرتا سه ماه آینده
در حالی که پس از مدت ها انتظار مردم برای کلنگ 
زنی پروژه راه آهن بیرجند به گناباد ، در سفر وزیر 
راه  به خراسان جنوبی این موضوع مسکوت ماند اما 
در ساعات پایانی این سفر ، حجم مطالبات مردم و 
 پیگیری استاندار و مسئوالن خبر خوشی را رقم زد.

به گزارش خبرنگار ما ، شنیده ها حاکی از آن بود که 
پس از اعالم استاندار بر کلنگ زنی خط آهن مرکز 
استان در توافق با وزیر که آرزوی دیرینه اهالی این 
منطقه نیز  بوده است ، دست های پشت پرده ای فعال 
و با سنگ اندازی در  این مسیر و با تکیه به نگاه محدود 
و بخشی نگری خود مسئوالن ملی را برای عدم انجام 
کلنگ زنی تحت فشار قرار دادند. شواهد حاکی از آن 
است که خوشبختانه تالش های این گروه که خود را 
در مقابل مردم و نگاه های کارشناسی قرار داده بودند 
 به فرجام خوبی نرسید و در آخرین ساعات سفر وزیر ، 
اسالمی قول کلنگ زنی این پروژه را طی حداکثر 

سه ماه آینده به مردم استان داد. در این زمینه یک 
آوا گفت: اهمیت این  کارشناس مسائل استان به 
موضوع از آن جهت است که نگاه کارشناسی در میان 
هیاهوی سیاسی عده ای محدود در تصمیم گیری اجرا 
یا عدم اجرای این خط آهن غلبه کرد و تالش های 
مسئوالن عالی استان برای پیگیری این مطالبه نیز به 
نتیجه رسید. رجایی  افزود: سفر وزیر راه در نوع خود و 
با توجه به حجم برنامه ها و حضور چشمگیرتمام بدنه 
وزارتخانه در استان اقدامی کم نظیر بود که با فشارهای 
 هدفمند برخی به ایجاد نارضایتی در مردم قرار بود 
بی ثمر جلوه نماید که این فرصت از دست بهانه 
جویان گرفته شد. وی با اشاره به وضع کشور و نیاز 
ویژه به همدلی و امید افزود : بر اساس نگاه مقام معظم 
رهبری این اقدامات در این بستر از زمان نمی تواند 
در راستای منافع مردم و نظام اسالمی باشد. رجایی 
حضور مسئوالن یک وزارتخانه در این سطح را در یک 

استان جلوه ای از خدمات انقالب و نظام برای مردم 
دانست و اظهار  کرد: بدون شک رفت و آمد مسئوالن 
عالی کشور و آن هم در وزراتخانه زیربنایی چون 
 راه و شهرسازی ثمرات خیری برای مناطق محروم

 علی الخصوص استان خواهد داشت.به نقل ازروابط 
این سفر  راه در جریان  وزیر  استانداری،  عمومی 
با اشاره به اقداماتی که در استان در حال انجام 
بلندي  گام  ها  پروژه  این  تحقق  با  گفت:  است، 
برای شکوفایي و رونق اقتصادي در استان برداشته 
خواهد شد و اگرچه بودجه ها محدودند اما سعي 
با  تا  است  آن  و شهرسازي  راه  وزارت  مجموعه 
بتواند در جهت تقویت زیرساخت ها  بلند  همت 
در استان گام هاي اساسي را بردارد. وی با اشاره 
به اینکه یکي از پروژه هاي محوري در خراسان 
جاده  هاي  زیرساخت  توسعه  و  تکمیل  جنوبي، 
اي و فرودگاهي است، عنوان کرده: خط راه آهن 

سراسري چابهار- زاهدان- بیرجند آغاز شده و دو 
قطعه از منطقه زاهدان عملیات اجرایي شروع شده 
و طي دو یا سه ماه آینده عملیاتي اجرایي آن از 
بیرجند آغاز خواهد شد تا هر چه سریعتر کریدور 
شمال به جنوب تکمیل شود. اسالمی، ضمن اشاره 
به نقش راه آهن در توسعه اقتصادی استان افزود: 
با اجرای این کریدور، ذخایر معادن این استان صادر 
تاثیرگذار  منطقه  این  اقتصادي  توسعه  در  و  شده 
خواهد بود. وی به نگاه ویژه دولت به خراسان جنوبی 
اشاره کرد و گفت : در این سفر  706 میلیارد تومان 
پروژه شامل 3۵0 میلیارد تومان پروژه بهره برداري 
و 3۵0 میلیارد تومان پروژه کلنگ زني داشته ایم و 
اگر به این موارد پروژه راه آهن را هم اضافه نماییم 
وزارت راه و شهرسازي در مجموع هزار میلیارد تومان 
در استان در حال کار کردن است که بودجه بسیار 
قابل توجهي است و این در حالي است که تمام 

بودجه ساالنه وزارت راه و شهرسازي حدود هشت 
هزار میلیارد تومان است که نشان از همت و توجه 

ویژه دولت به این استان دارد.

نت
نتر
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طرح بهسازی خیابان جمهوری در قالب 
طرح جامع ترافیک بررسی شود

مهر-فرماندار بیرجند با اشاره به اجرای طرح بهسازی 
خیابان جمهوری گفت: این طرح مشکالت تردد و نیاز 
مردم در دسترسی به بازار را برطرف نمی کند و باید در 
قالب طرح جامع ترافیکی بررسی شود. ناصری در جلسه 
بازآفرینی شهری، با بیان اینکه ابتدا شرایط واگذاری 
ارگ بهارستان باید مشخص شود، اظهار کرد: بنیاد 
مستضعفان باید پاسخ دهد با چه مقیاسی می خواهند 
تملک ارگ بهارستان را انجام دهد. وی با اشاره به 
اینکه خیابان جمهوری با خیابان های منتهی به بازار 
تهران بسیار تفاوت دارد، افزود: یکی از محورهای پرتردد 
خیابان جمهوری است لذا باید دسترسی مردم به این 
نقطه راحت باشد. وی با بیان اینکه پارکینگ حاشیه ای 
خیابان جمهوری باید در اختیار مردم و گردشگران باشد 
و کسبه باید از پارکینگ طبقاتی استفاده کنند، گفت: 
اما مشکالت  تکمیل خواهد شد  خیابان جمهوری 
تردد و نیاز مردم به بازار برطرف نخواهد شد لذا این 
طرح باید در قالب طرح جامع ترافیک بررسی شود.

 A منفی بیشترین گروه خونی
 مورد نیاز استان

فارس- مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی با بیان 
اینکه از ابتدای ماه مبارک رمضان تا شنبه  هفته جاری 
663 نفر به مراکز اهدای خون مراجعه کردند، گفت: 
طی این مدت 473 واحد خون توسط 27 خانم و 446 
آقا اهدا شد. عاملی با بیان اینکه مرکز خون گیری قائم 
بیرجند صبح ها از ساعت 7:30 تا 13:30 و شب ها  از 
ساعت 20:30 تا 24 پذیرای اهداکنندگان خون است، 
اضافه کرد: مرکز خون گیری میدان ابوذر بیرجند و 
مرکز طبس شب ها بعد از افطار از ساعت 20:30 تا 24 
دایر است. عاملی با تأکید بر اینکه در استان به همه 
گروه های خونی نیاز است اما بیشترین نیاز ما به گروه 
خونی A منفی است، اظهار کرد: با توجه به ماه مبارک 
رمضان و کاهش مراجعه مردم برای اهدای خون از 
شهروندان خواستاریم با هر گروه خونی که دارند به 

ویژه گروه های خونی منفی خون اهدا کنند.

روایت شهرداران از مشکالت شهری

 گروه خبر- صبح دیروز شهرداران استان در نشستی 
صمیمی با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
به بیان مشکالت حوزه خدمت خود پرداختند. به 
معاون هماهنگی  این نشست  در  گزارش تسنیم، 
امور عمرانی استانداری گفت: اگر شهرداری ها بتوانند 
بودجه عمرانی خود را به 70 درصد برسانند از هرگونه 
کمک مالی و امکانات دولتی می توانند بهره مند شوند. 
میرجعفریان افزود: افزایش بودجه عمرانی شهرداری 
ها جدی پیگیری و گزارش آن در جلسات آینده ارائه 
می شود. وی گفت: دستگاه ها نباید با تقابل برنامه ها 
را پیش ببرند چرا که هر جا انحراف از تعامل باشد، 
استانداری حمایت نمی کند. وی بر نگاه تعاملی بین 
شهرداری ها و دستگاه های اجرایی تاکید کرد و افزود: 
هرگونه صرفه جویی از هزینه های جاری شهرداری 
ها منجر به خدمات عمرانی برای شهروندان می شود.

ضرورت تهیه طرح جمع آوری 
آب های سطح شهر

فرهادی معاون فنی دفتر هماهنگی امور عمرانی 
استانداری خراسان جنوبی نیز در این جلسه بیان 
کرد: شهرداران باید برای شناسایی محالت ناکارآمد 
و بازآفرینی شهری تالش کرده و هرچه سریعتر این 
محالت را معرفی کنند. وی با بیان اینکه شهرداران 
باید نسبت به طرح ممیزی اقدام کنند، خاطرنشان 
کرد: ضرورت تهیه طرح جمع آوری آب های سطح 
شده،  پیش بینی  قیر  با  پروژه ها  مطابقت  شهری، 
استفاده از آسفالت باکیفیت، استفاده از مصالح بومی 
پروانه های  در  ایمنی  ضوابط  رعایت  و  استاندارد 
ساختمانی توسط مهندسان بومی و واجد شرایط 
و با هماهنگی دفتر فنی استانداری صورت گیرد.

گفت:  عمرانی  امور  هماهنگی  دفتر  فنی   معاون 
به روزرسانی نقشه های پایه شهر، نظارت بر ساخت 
و سازهای حریم شهر و کنترل ساخت و سازهای 
غیرمجاز، تغییر کاربری از طریق مبادی رسمی، تهیه 
نقشه برای فضای سبز و بوستان های شهری توسط 
مهندسان بومی و واجد شرایط و با هماهنگی دفتر 

فنی استانداری باشد. وی با تاکید بر اینکه باید از 
دانش جدید منظرسازی کم آب در شهرها استفاده 
شود، افزود: شهردارها دستگاه های اجرایی را مجاب 
به استفاده از ابزار قانونی کنند. فرهادی گفت: با توجه 
می شود  توصیه  آسفالت  هزینه  بودن  سنگین  به 
روکش آسفالت انجام شود و در موضوع مطالبات 
از دستگاه های اجرایی به خصوص نظامی و انتظامی 
مکاتباتی با مرکز انجام گرفته و در صورت نیاز اگر 

موضوع دیگری باشد پیگیری خواهد شد.

عدم پرداخت مطالبات از سوی دستگاه های 
اجرایی از چالش های پیش روی شهرداری ها
جاوید شهردار بیرجند نیز در این جلسه تصریح کرد: 
باید جایگاه شهرداران در زمینه پاسخگویی به نیاز 
شهروندان مشخص شود و عدم پرداخت مطالبات 
از چالش های پیش  از سوی دستگاه های اجرایی 
روی شهرداری و دستگاه های اجرایی است که اگر 
هماهنگی بین شهرداری و دستگاه های اجرایی انجام 
شود مشکالت برطرف خواهد شد. وی  اظهارکرد: 
دیگر  از  شهرداری ها  مزایای  و  حقوق  موضوع 
مشکالتی است که باید در این راستا تالش شود 
و به دنبال روزنه  برای کمک به شهرداری ها باشیم.

کمبود نیروی انسانی در آتش نشانی نیمبلوک
گفتنی است عمده مشکالت مطرح شده از سوی 
شهرداران مسائل مالی، کمبود قیر و درخواست قیر 
رایگان، نیاز به اعتبار تملک و دارایی بیشتر برای 

شهرها، مشکل نیروی انسانی، نبود درآمد پایدار و 
درآمد محلی، آسفالت معابر، کمبود نیروی انسانی در 
آتش نشانی نیمبلوک، نیاز به تعویض خودروی آتش 
نشانی شهر نیمبلوک و خودروی جمع آوری زباله بود.

مشکالت شهرداری طبس گلشن نیز با مشکالت 
سایر شهرداری ها مشترک بود اما بیشترین گالیه 
شهردار طبس گلشن از کمبود اعتبارات بود که در 
این راستا بیان کرد: هر دولتی که روی کار می آید 
پا روی شانه شهرداری گذاشته و رأی می آورد اما 

وقتی که می رود اعتبارات شهردارها را با خود می برد.

نداشتن ماشین آالت سنگین از 
مشکالت شهرداری نهبندان

بخشی شهردار نهبندان نیز درخواست پرداخت حق و 
حقوق شهرداری توسط دستگاه های دولتی را داشت 
و یادآور شد: نداشتن ماشین آالت سنگین از دیگر 
مشکالت شهرداری نهبندان است و از تملک راه و 

شهرسازی برای اراضی شهرداری نیز گالیه داشت.
شهردار قهستان نیز در این نشست کم عرض بودن 
معابر و سخت بودن بافت شهر قهستان را از جمله 
کار  موضوع  این  گفت:  و  کرد  عنوان  مشکالت 
آسفالت معابر شهر را با مشکل مواجه کرده است.

وی همچنین موات اعالم شدن دو سوم زمین های 
شهر قهستان، فرسوده بودن سیستم آب شهری و 
کمبود ماشین آالت عمرانی را از دیگر مشکالت 

شهر قهستان عنوان کرد.

کاظمی شهردار فردوس نیز در این جلسه با اشاره به 
اینکه  از پتانسیل های شهر فردوس موضوع گردشگری 
  و میان راهی بودن است، گفت: شهرستان فردوس در 
کار جداسازی آب شرب از شهرهای دیگر پیشتاز است. 
وی نیاز به اعتبار برای پوشش فضای سبز، مطلوب 
نبودن آسفالت معابر، مطالبه داشتن از دستگاه های 
از آب و فاضالب شهری و  اجرایی، طلب داشتن 
کمبود اعتبارات تملک و دارایی کمتر از 20 درصد 
را از جمله مشکالت شهرداری فردوس عنوان کرد.

اجرای طرح جامع تفصیلی شهر دیهوک
خطیب شهردار دیهوک نیز در این جلسه یادآور شد: 
شهرستان دیهوک در مسیر جاده ترانزیتی قرار دارد 
که این بسیار حائز اهمیت است و باید از این ظرفیت 
استفاده شود. وی از انجام طرح جامع تفصیلی شهر 
دیهوک خبر داد و اظهار کرد:  طرح عملیاتی راهبردی 
دیهوک نیز در حال مطالعه است و طرح بازآفرینی 

شهری نیز در دستور کار قرار گرفته است.

نبود خودروی حمل آب از مشکالت درح 
مقیمی شهردار درح نیز در این جلسه نبود خودروی 
آتش  نیروی  و  نشانی  آتش  خودروی  آب،  حمل 
نشانی متخصص و عملیاتی را از جمله مشکالت 

شهر درح عنوان کرد.

نبود خودروی حمل پسماند در شهر مود
دریافت  کرد:  بیان  جلسه  این  در  نیز  مود  شهردار 

درخواست های  جمله  از  پسماند  حمل  خودروی 
خارج  عملیات  به  توجه  با  و  است  مود  شهرداری 
از محدوده پرسنل آتش نشانی مود نیاز به داشتن 
خودروی آتش نشانی جدید داریم چراکه خودروی 
فعلی فرسوده است. وی همچنین طرح تفصیلی را 

یکی از چالش های شهر مود عنوان کرد.

انجام طرح تفکیک آب شرب 
در شهر گزیک

خزاعی نژاد شهردار گزیک نیز در این جلسه از انجام 
طرح تفکیک آب شرب در این شهرستان خبر داد و 
بیان کرد: طرح بازآفرینی شهری را تصویب کردیم و 

طرح تفصیلی شهرداری گزیک نیز در حال اجراست.
اراضی  کردن  ایجاد  مشکل  نیز  آیسک  شهردار 
وقفی در آیسک را از جمله مشکالت عنوان کرد و 

خواستار رفع آن شد.

شهرداری طبس مسینا 
از کمبود اعتبار رنج می برد

شهردار طبس مسینا نیز موات اعالم شدن اغلب 
زمین های شهر طبس مسینا توسط راه و شهرسازی 
این شهر  از مشکالت  را  بوده  قبال شخصی  که 
از  مسینا  طبس  شهرداری  گفت:  و  کرد  عنوان 
کمبود اعتبار رنج می برد. در این جلسه کمبود ماشین 
از  شهرداری ها  برای  نشانی  آتش  سنگین  آالت 
دیگر مشکالت مشترک شهرداری ها بود و اغلب 
شهرداران درخواست پیگیری مصوبات سفر استاندار 

به شهرستان ها را برای رفع مشکالت خود داشتند.

جدا افتادن بخشی از شهر اسدیه 
در طرح جامع تفصیلی شهر

از جمله مشکالت دیگری که در این جلسه مطرح 
شد جدا افتادن بخشی از شهر اسدیه در طرح جامع 
تفصیلی شهر بود که در طرح هادی جزو شهر بوده 
اما اکنون جدا افتاده و نمی توان زیرساخت ها را به 

آنجا برد که نیاز به توجه دارد. 
حوادث

200 برنامه بزرگداشت فتح خرمشهر
 در بیرجند برگزار می شود

 ایرنا-فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند گفت: 
200 برنامه در پایگاه های مقاومت بسیج، مساجد، محله 
ها و روستاهای این شهرستان به مناسبت سوم خرداد 
روز آزادی خرمشهر و پیروزی عملیات بیت المقدس 
برگزار می شود که 20 برنامه محوری است. سرهنگ 
پاسدار مهدی صادق احمدی در نشست خبری در 
خصوص برنامه های سوم خرداد و گرامیداشت سالگرد 
با  صمیمی  نشست  افزود:  خمینی)ره(  امام  ارتحال 
رزمندگان عملیات بیت المقدس و دیدار رزمندگان با 
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی از جمله این برنامه 
ها است. وی برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای 
مسلح، گردهمایی ویژه مسئوالن اداره ها و بسیجیان 
دستگاه های اجرایی، عطرافشانی مزار شهدا، توزیع 200 
پرس غذای گرم در محله موسی بن جعفر)ع(، نشست 
دانش آموزان با مادران شهدا و محفل قرآنی، حضور در 
نماز جمعه و سرکشی از خانواده شهدای عملیات بیت 

المقدس را از دیگر این برنامه ها ذکر کرد. 

سیل جان یک نفر را گرفت

مدیرعامل جمعیت هالل احمر گفت: چهار نفر بر اثر 
سیالب در روستای شیرگ سربیشه مفقود و سه نفر 
پیدا شدند ولی یک خانم جان خود را از دست داد. 
ی بیان کرد: در شهرستان درمیان هم سه مفقودی 
گزارش شده است که امدادگران برای پیدا کردن آنان 
در تالش هستند.. وی از گرفتار شدن 2 نفر در سیالب 
شهرستان درمیان خبر داد و گفت: با فروکش کردن 

سیالب به افراد مورد نظر امدادرسانی خواهد شد.

باند سابقه دار اراذل و اوباش
 در فردوس دستگیر شدند

سربازی- فرمانده انتظامی فردوس از دستگیری باند 
سابقه دار اراذل و اوباش در این شهر خبر داد و گفت: 
این باند پنج نفره سال ها بود در شهرستان هر گونه 
منکری را مرتکب می شدند که با قاطعیت دادستان 
محترم و پس از یک کار پیچیده اطالعاتی تمام اعضای 

این باند دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

میدان مرکزی میوه و تره بار
 در بیرجند احداث می شود

به مکاتبه مرجع  با توجه  بیرجند  غالمی- شهردار 
قضایی در باب صیانت از حقوق عامه، از احداث میدان 
مرکزی میوه و تره بار در این شهر خبر داد. جاوید 
در جلسه ای که به این منظور و با حضور نمایندگان 
دستگاه های ذیربط برگزار شد، اظهار کرد: سازمان 
ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری با هدف مدیریت ایجاد، توسعه، بهره برداری 
و نگهداری میادین مرکزی میوه و تره بار و نظارت 
بر عملکرد آنها و سایر دستگاه های مربوطه، در نظر 
گرفتن قانون بهبود فضای کسب و کار و حمایت از 
تولید کنندگان کوچک و متوسط استانی و شهرستانی 
و بررسی وضع بازار روزهای شهرداری و وضع معیشت 
شهروندان می بایست کار کارشناسی میدان میوه و 
تره بار را انجام دهند. به گفته وی سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی و اتحادیه 
میدان میوه و تره بار با محوریت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان جنوبی و همکاری اتاق اصناف و در 
نظر گرفتن متوسط مصرف میوه در فصول گوناگون، 
تناسب قیمت با شهرها و مراکز استان های مجاور و 
مکان های تامین میوه و تره بار آمار تکمیلی تا نیمه 

خرداد تهیه تا در جلسه آتی اتخاذ تصمیم شود.

دستگاه های اجرایی محدودیتی در ارائه خدمات به عشایر ندارند
 غالمی-مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی گفت: 
آیین نامه ساماندهی عشایر کشور پس از تصویب، 
ابالغ شده است و براساس این آیین نامه، دستگاه 
های اجرایی هیچ محدودیتی در ارائه خدمات در 
روز  پور  حسین  حسین  ندارند.  عشایری   مناطق 
شهرستان  عشایر  شورای  نشست  در  شنبه  سه 
خوسف یکی از اولویت های اداره کل امور عشایر 
مناطق  در  آموزان  دانش  سواد  ارتقای  را  استان 
های  دستگاه  همه  افزود:  و  کرد  بیان  عشایری 
فرهنگی موظف هستند برنامه های مناسبی در این 
خصوص داشته باشند. وی گفت: کاشت، داشت، 
دارویی  گیاهان  بازاریابی  و  بندی  بسته  برداشت، 

از اولویت های سازمان امور عشایر کشور است و 
دارویی  گیاهان  دهکده  با  قرارداد همکاری  انعقاد 
جهاد دانشگاهی استان در دست پیگیری است. وی 
اظهار کرد: برای هر منطقه، شهرستان و استان باید 
نسخه های توسعه متناسب با آن منطقه تدوین شود 
و نمی توان یک نسخه واحد را برای تمام مناطق 
تجویز کرد. وی در پاسخ به گالیه نماینده عشایر 
شهرستان در خصوص انتقال دام گفت: انتقال دام 
در استان تحت شرایط خاصی است که با پیگیری 
های انجام شده جابه جایی دام در مناطق عشایری 
سهولت بیشتری دارد. فرماندار خوسف هم در این 
درصد  فقط 1۵  اینکه  به  توجه  با  گفت:  نشست 

اعتبارات در کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها 
توزیع می شود، الزم است مدیران کل پیگیری های 
الزم را برای دریافت اعتبارات ملی داشته باشند. وی 

با اشاره به شروع پرداخت تسهیالت مراحل سوم 
و چهارم اشتغال روستایی و عشایری افزود: پرونده 

هایی به مبلغ هزار و ۵00 میلیارد ریال در بانک های 
عامل تکمیل شده است و امیدواریم در این مراحل 
تسهیالت این واحدهای تولیدی نیز پرداخت شود.

شفیعی بیان کرد: تنها کشتارگاه صنعتی استان در 
از مهمترین پرونده هایی است که  خوسف یکی 

در بانک های عامل تکمیل شده و طی چند روز 
آینده تسهیالت آن پرداخت خواهد شد. وی گفت: 
راه اندازی کشتارگاه در راستای تکمیل چرخه تولید 
در شهرستان است که می تواند در افزایش دامداران 
شهرستان به خصوص دامداران عشایر نقش مهمی 
ایفا کند.فرماندار خوسف اظهار کرد: در راستای تامین 
علوفه دام و همچنین کاهش خسارت های ناشی از 
بروز روان آب طی سال گذشته بیش از 120 بند و 
پشته خاکی احداث شده است. شفیعی میزان پرداخت 
تسهیالت به عشایر شهرستان خوسف در سال 97 را 
۵0 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این تسهیالت از 
محل صندوق توسعه ملی و قرض الحسنه بوده است.

وی
وس

:  م
س

عک

یما
وس

صدا
س:  

عک



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

 امام کاظم علیه السالم فرمودند : 
َدْعـَوةُ الّصـائِـِم تُْستَجاُب ِعنَْد اِفْطاِرهِ 

دعـای شخـص روزه  دار هنگام افطار مُستجاب می  شود. 
)بحار االنوار: ج ۹3، ص 255، ح 33(

12:30
19 :50
23 :42
3 :54
5 :30

جناب آقای دکتر محمودی راد
رئیس محترم بیمارستان ولی عصر )عج(

 سرکار خانم دکتر شیردالن و سرکار خانم عبداللهی 
ICU از زحمات شما و کلیه پرسنل محترم بخش

 که نهایت تالش خود را برای بهبودی مادر عزیزم سرکار خانم رمضانی نموده اید 
تشکر و قدردانی نموده و برایتان آرزوی توفیق روز افزون از درگاه ایزد منان دارم.

رمضانـی

قابـل توجـه
 همشهریان بیرجندی
مشاوره،خرید و فروش 

،بازسازی و تعمیرات امالک 
بیرجندی ها 

در مشهد مقدس  
۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷
جعفر خسروی

نسرین کاری -  روز گذشته در دانشگاه بیرجند همایش روز جهانی تنوع 
زیستی با همکاری گروه زیست شناسی دانشکده علوم این دانشگاه و  با حضور  
 مسئوالن محیط زیست استان، دانشجویان و اعضای هیئت علمی برگزار شد.
رئیس دانشکده علوم در این مراسم عنوان کرد: تنوع زیستی بحثی فراگیر و 
سخت است. سید مرتضی موسوی با بیان اینکه زندگی ما با حوزه اکوسیستم 
و تنوع گونه ای و ژنتیک گره خورده است، ادامه داد: در این استان حوزه  
اکوسیتسم و تنوع گونه ای پررنگ تر است. وی یادآور شد: با توجه به 
خشکسالی های استان  وضع  محیط زیست حادتر است و  دانشگاه هم باید 
در بحث علمی و فرهنگسازی موثر عمل کند. وی خاطر نشان کرد:  زمانی که 
آگاه سازی کافی و موثر باشد غنای فرهنگی در حوزه محیط زیست در شان 
کشور خواهد بود. رئیس دانشکده علوم ضمن اشاره به ظروف یکبار مصرف  
خاطر نشان کرد: باید فرهنگ سازی در این زمینه انجام شود و استارت کار را 
خودمان بزنیم. وی تاکید کرد: همان طور که در زمینه شهر پاک اول هستیم 
در جایگاه حفاظت محیط زیست هم پیشگام باشیم. وی با بیان اینکه شرایط 
توپوگرافیک و تشکیالت زمین شناسی منجر به پیدایش تنوع بیولوژیک بی 
نظیر و متنوعی در استان گردیده است،  ادامه داد:  در زیستگاه های استان، 
بیش از  هزار  گونه گیاهی، حدود 253 گونه جانوری شامل 60 گونه از 
رده پستانداران، 197 گونه پرنده،50 گونه از رده خزندگان و 3 دوزیست 

شناسایی شده اند.
 تنوع زیست محیطی در بیابان ها و جنگل و کوه چشم انداز زیبایی دارد
مدیر گروه زیست شناسی دانشکده علوم هم با اشاره به  یک خرداد روز 

تنوع زیستی یاد آور شد: سازمان ملل این روز را در سطوح گوناگون ژنتیک و 
اکوسیستم و تفاوت نژادهای گوناگون معرفی کرده است.مریم مودی ادامه داد: 
تنوع زیست محیطی در بیابان ها، تاالب ها ، جنگل و کوه چشم انداز زیبایی دارد 
و جدایی ناپذیر نیستند. وی ادامه داد: نابودی تنوع زیستی و زیستگاه ها لزوم 
 اهمیت توجه به محیط زیست در حوزه های علمی و دانشگاهی را می طلبد.

وی خاطر نشان کرد: برای حفاظت از گونه های در معرض تهدید و خطر 
همکاری همه نهادها و سازمان ها الزم و ضروری است.

وی ادامه داد: همچنین تغییر اقلیم باعث ایجاد ناهماهنگی در زیست بوم از 
جمله تغییر فصل گل دهی )قبل از مهاجرت حشرات( یا تغییر دوره گرم 
و سرد شدن هوا )قبل از مهاجرت پرندگان( می شود. وی تاکید کرد: وقوع 
طوفان های شدید، خشکسالی های شدید، کاهش بارندگی یا افزایش ناگهانی 
بارش ها از تاثیرات تغییر اقلیم است که به طور مستقیم روی گونه و زیستگاه 

اثر می گذارد.
لزوم حرکت های بزرگ در حوزه محیط زیست و جانداران

مدیرکل محیط زیست استان نیز در این مراسم افزود: برای افزایش درک و 
آگاهی مردم جهان از اهمیت مسائل مربوط به تنوع زیستی و محیط زیست 
حرکت های بزرگی باید شود. حسن اکبری  با اشاره به اینکه در سال 2019  
سازمان ملل برای حمایت از گونه های گیاهی و حیوانی این روز را  انتخاب 
کرد، ادامه داد: هدف از انتخاب این روز تمرکز بر روی حفظ تنوع زیستی 
به عنوان پایه ای برای حفظ تنوع غذایی و در نتیجه حفظ سالمتی انسان 
است. وی خاطر نشان کرد:  هدف اصلی این است که مردم و دولت ها آگاه 

شوند که زنجیره غذایی، تغذیه سالم و در نتیجه سالمت ما به تنوع زیستی و 
اکوسیستم های سالم وابسته است.

تنوع زیستی همه رده های ژن، گونه و اکوسیستم
 را تحت تاثیر قرار می دهد

وی با تاکید بر اینکه تغییر اقلیم تنوع زیستی را در همه رده های ژن، گونه 
و اکوسیستم به شدت تحت تاثیر قرار می دهد، ادامه داد: تغییر اقلیم  موجب  
مهاجرت گونه ها، تغییرات فیزیولوژیک آن ها، تاخیر یا تعجیل در فصل تولید 
مثل، تغییر دوره زمستان خوابی می شود.  به گفته وی از بین رفتن تنوع مواد 
غذایی و کمبود  دسترسی به رژیم غذایی متنوع با بیماری ها و عوامل تهدید 

کننده سالمت مانند دیابت، چاقی و سوء تغذیه ارتباط مستقیم دارد. 
یک میلیون گونه جانوری و گیاهی در معرض خطر انقراض می باشند

اکبری با بیان اینکه برابر اعالم شورای جهانی تنوع زیستی متاسفانه یک 
میلیون گونه جانوری و گیاهی در معرض خطر انقراض می باشند، ادامه 
داد:  آموزش جامعه دانشگاهی و مسئوالن برای جلوگیری از پیامدهای این 
معضل بزرگ که برابر با انقراض انسان است اهمیت ویژه ای دارد. وی با 
بیان اینکه استان خراسان جنوبی با وسعتی بالغ بر 15میلیون هکتار 9 
درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است،  افزود: اقلیم استان 
از نوع خشک و بیاباني است، اما با توجه به موقعیت قرارگیري مناطق 
پست یا مرتفع، به دو دسته خشک و گرم و خشک و مالیم تقسیم مي 
شود. وی ابراز تاسف کرد: اطالع درستی در مورد گونه های گیاهی استان 
وجود ندارد و دیگر گونه ها هم کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند که باید 

نسل امروزی این نعمت خداوندی را بررسی و شاخص بندی کنند که 
دانشگاه نقش موثری در تحقق این مهم دارد. در پایان مراسم از اکبری 
مدیرکل محیط زیست استان تقدیر شد و همچنین در حاشیه این مراسم 
نمایشگاهی از عکس ها و تاکسیدرمی )حیوانات خشک شده( دایر بود که 

دانشجویان و مهمانان از آن بازدید کردند. 
۷۰ درصد تنوع ژنتیکی استان از دست رفته است 

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: در نیم 
قرن گذشته 70 درصد تنوع ژنتیکی گونه های برجسته استان از دست 
رفته است. به گفته این مسئول از جمله گونه های شاخص استان می 
توان به یوزپلنگ ایرانی، پلنگ، آهو، قوچ و میش، کل و بز، جبیر، انواع 
گربه سانان کوچک، روباه شنی، خرگوش و روباه معمولی اشاره نمود که 
متاسفانه به دلیل شکار بی رویه در خطر انقراض هستند. وی با بیان اینکه 
افزود:  تا مردم نخواهند نمی شود به زور محیط زیست را نگه داشت، 
تاکنون 120 شهید و هزاران مجروح و معلول حفاظت محیط زیست نشانه 
همین تعارض است که متاسفانه برخی افراد برای تخریب محیط زیست به 
هموطنان خود هم رحم نکردند. مدیرکل محیط زیست استان با بیان اینکه  
اگرچه اغلب مناطق استان دارای اقلیم بسیار خشک می باشد، ولی تاالب 
ها و آبگیرهای استان از جمله پناهگاه حیات وحش تاالب کجی نمکزار 
نهبندان عالوه بر پرندگان ساکن همه ساله میزبان جمعیت های بزرگ از 
پرندگان مهاجر از قبیل: انواع آبچلیک، انواع حواصیل، آنقوت، خوتکا و انواع 

اردک، فاالروپ، پاشلک، سنقر و دم جنبانک ابلق است.

نابودی محیط زیست تهدید جدی سالمت همه جانداران
در مراسم روز جهانی تنوع زیستی در دانشگاه بیرجند عنوان شد:

عکس: ریوندی


