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این داستان، آغاز و  
پایانش همین است

سالم بر تو ای ساالر دل ها! سالم 
بر تو ای فرمانده بی مثال قلب ها! 
سالم بر تو ای زالل تر از آب، ای 
پرفروغ تر از خورشید! سالم بر تو 
زیباتر  و  آفتاب  از  تر  مهربان  ای 
ذوالفقار  ای  تو  بر  سالم  ماه!  از 
والیت، ای خنجر حق بر حنجره 
پلید یزیدیان زمان! سالم بر تو ای 
تفسیر  »من المؤمنین رجال صدقوا 
ما عاهدوا... علیه فمنهم من قضی 
نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا 
تبدیال« !   ... مشروح در صفحه 2

 

 

 

صدها قاسم سلیمانی خواب 
را از چشم آمریکا می ربایند

رئیسی: 

صفحه  2

از آمریکای جنایتکار
 انتقام خواهیم گرفت

روحانی: 

راه سردار سلیمانی  را 
ادامه می دهیم

سید حسن نصرا... :

صفحه  2

صفحه  2

سردار سلیمانی  اجر مجاهدت هایش را  گرفت

شهادت
 حاج قاسم
را   به آغوش کشید
رهبر انقالب اسالمی : انتقام سخت
 در انتظار جنایتکاران خواهد بود

خانـواده محتـرم راج پـور
صبر در مصیبت نیمی از ایمان است.  

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت همکار عزیزمان 

مرحـوم عـارف راج پـور
 ما را نیز اندوهگین ساخت، برای آن عزیز از دست رفته 

همجواری با اولیای الهی و برای شما و سایر بازماندگان عزیز صبر 
توام با سالمتی مسئلت می نماییم.

مدیریت مالی و  اداری  و همکاران دفتر مالی و اداری
 شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور

پرستاری،  سایه سفید محبت است در کالبد دلسوزان پاک دل

جنـاب آقـای بهـزاد نخعـی
انتخاب شما را به عنوان 

پرستار نمـونه استانی 
صمیمانه شادباش می گویم، پیروزی و تندرستی شما آرزوی 

همیشگی من است.
لیال هرمزی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت
حاج کربالیی محمدحسین عباسی

)کارمند بازنشسته جهاد کشاورزی(
را به اطالع اقوام ، دوستان و آشنایان می رساند:

مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم امروز شنبه 98/1۰/14 ساعت 14 
 الی15   از محل سالن اجتماعات آرامستان )غسالخانه(  برگزار  می گردد

حضور شما سروران ارجمند مزید امتنان است .
خانواده های عباسی،حاجی رضایی و سایر فامیل وابسته

به یک نیروی باسابقه جهت کار در مشاور امالک نیازمندیم.
امالک دادرس  33  64  561  0915 -  64  42  42  32

انا هلل و انا الیه راجعون
به مناسبت سومین روز درگذشت

 مرحوم عارف راج پور 
جلسه ترحیمی 

امروز شنبه 98/1۰/14 از ساعت 14 الی 15 در محل 
 هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد.
تشریف فرمایی سروران ارجمند موجب شادی روح آن 

مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: راج پور،  موسوی نژاد

فراخوان جذب مدرس در دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان
دانشگاه جامع علمی -کاربردی به منظور تأمین مدرسان آموزشی مراکز آموزش تحت نظارت 
از بین افراد متخصص، مجرب، بومی و ساکن، واجد شرایط در رشته های مورد نیاز بر اساس 
 https://jam.uast.ac.ir شرایط مندرج در سامانه جامع جذب و مدرسان به آدرس 
دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان می توانند بعد از مطالعه کامل متن فراخوان نسبت 
به ثبت نام اقدام نمایند. جهت اطالع از رشته های مورد نیاز استان خراسان جنوبی به سایت

WWW.KJ.UAST.AC.IR مراجعه فرمایید.

بسم رب الشهداء و الصدیقین

شهـادت
 سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

 فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی
 را محضر نورانی امام عصر )عج( و نایب بزرگوارشان امام 

خامنه ای)مدظله العالی(، تمامی مجاهدان جبهه مقاومت، مردم 
شریف ایران اسالمی و به  ویژه خانواده معظم آن مجاهد نستوه 

تبریک و تسلیت عرض می نماییم.
روابط عمومی و تبلیغات سپاه انصارالرضا)علیه السالم( 

خراسان جنوبی

شرکت کویرتایر در نظر دارد: انواع چوب و تخته های ضایعاتی کارخانه )حدود 20 تن ضایعات 
موجود و حدود 230  تن ضایعات سالیانه( را به صورت یکجا از طریق مزایده براي مدت یک سال 
به فروش رساند. از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید ، پیشنهاد کتبي خود را با رعایت شرایط 
شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداري روز پنجشنبه  مورخ  98/10/19 در پاکات دربسته به 
شرح پاکت الف: سپرده شرکت در مزایده ، پاکت ب: تکمیل فرم مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی 
قرار داده و به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند، کیلومتر 11 جاده کرمان ، کارخانه کویرتایر 
ارسال نمایند. در صورت تمایل جهت رویت چوب های ضایعاتی امکان بازدید از مورخ 98/10/11 
لغایت 98/10/19 در ایام و ساعات اداری امکان پذیر می باشد. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه 

پیشنهادها  مختار است.     
روابط عمومی شرکت کویرتایر

  آگهی مزایده  شماره 8 شرکت کویرتایر 

پیام محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی به مناسبت
 شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

از میان مؤمنان، مردانی هستند که به آن چه با خدا عهد بستند، صادقانه وفا کردند، برخی از آنان به شهادت 
 رسیدند و برخی از آنها در}همین{ انتظارند و} هرگز عقیده خود را{ تبدیل نکردند.)آیه 23 سوره احزاب(

سحرگاه روز گذشته خبر شهادت اَبَرمردی گوش دنیا را پر کرد که  خط شکن پیکار با جبهه ظلم و ستم و استکبار 
و مبارزه با شیاطین و اشرار عالم بود. سردار سرافرازی که فرماندهی والیتمدار، مطیع محض فرماندهی معظم کل 
قوا، خداترس و متدین، الیق و مجاهد، شجاع و صریح، خستگی ناپذیر، دشمن شناس و استکبار ستیز، متواضع و 
نجیب، دلسوز و مهربان، مردمدار و وحدت آفرین بود. او نخستین فردی بود که نشان ذوالفقار را به عنوان عالی ترین 

نشان نظامی ایران از فرماندهی معظم کل قوا گرفت و مالک اشتری بود که چهره بین المللی مقاومت شد. 
 شهادت سردار سپهبد “حاج قاسم سلیمانی” که بدون تردید پاداش مجاهدت های او بود، دل ها را خلید، جان ها 
را به اندوه نشاند و مایه تأثر بسیار شد. درود خداوند و رحمت واسعه الهی بر این شهید عالی مقام باد. اینجانب شهادت 
بزرگمرد جهاد و شهادت، سردار سپهبد” حاج قاسم سلیمانی” و همراهان شهیدش را محضر حضرت بقیه ا... االعظم 
ارواحنا روحی له الفداه، ولی امر مسلمین جهان، آحاد ملت ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی،مردم شریف و والیتمدار 
خراسان جنوبی و به ویژه خانواده گرامی ایشان تبریک و تسلیت عرض می نمایم و از خداوند متعال علو درجات را برای 

محمدصادق معتمدیان - استاندار خراسان جنوبیاین شهید واالمقام مسئلت دارم.

إِنَّا هلّل و إِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن

با عرض تسلیت به ساحت مقدس حضرت 
مهدی علیه السالم و نایب بر حقش

 رهبر بزرگ انقالب اسالمی ایران )دام ظله(
به همه  اهل ایمان و به طور خاص به مردم انقالبی ایران اسالمی 

 و باالخص مردم عزیز خراسان جنوبی، شهادت
پر افتخار سردار عظیم الشأن اسالم 

حاج قاسم سلیمانی
  و  همراهان را تعزیت دارم. دشمنان پست و فرومایه اسالم که شکست های 
خود را با اینگونه حیله  جنون آمیز می خواهند جبران کنند، بدانند که 
اجل حتمی خود را نزدیکتر می کنند. در خزانه  قدرت خداوند قهار و ملت توحیدی 
اسالمی ایران، قاسم سلیمانی ها فراوانند و اگر آن بنده  مطیع خدا و رسول از میان 

امت تا مقام عندربهم پرواز نمود، دیگران کار خود را انجام خواهند داد. 
ایران اسالمی به اشاره رهبر حکیم انقالب سه روز عزای عمومی دارد 
 که دل های آماده، به قطره قطره  خون آن شهید عظیم الشأن، 
رزمنده  جان بر کف خواهد آفرید.  کوردالن نیز بدانند که باالخره عمر 
و زندگی این جهان پایانی دارد، زیبایی زندگی این سردار اسالم و 
 زیبایی شهادت او را ببینید و چشم بصیرت خود را باز نمایید که 

لِِمْثِل َهَذا َفْلَیْعَمِل الَْعاِمُلوَن.

سید علیرضا عبادی- نماینده ولی فقیه 
در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند
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سرمقاله

این داستان، آغاز و  
پایانش همین است 
* هرم پور

سالم بر تو ای ساالر دل ها! سالم بر تو ای 
فرمانده بی مثال قلب ها! سالم بر تو ای زالل 
تر از آب، ای پرفروغ تر از خورشید! سالم بر تو 
ای مهربان تر از آفتاب و زیباتر از ماه! سالم بر 
تو ای ذوالفقار والیت، ای خنجر حق بر حنجره 
پلید یزیدیان زمان! سالم بر تو ای تفسیر  »من 
المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا... علیه فمنهم 
من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا 
رشادت  و  یادت  نامت،  با  ها  سال  تبدیال«!  
این  همه  با  ها،  قرن  و  کردیم  زندگی  هایت 
 یادها و افتخارها زندگی خواهند کرد. سال ها 
با تو، َمرد سلحشوری های بی مرز، آسوده خاطر 
از هر گزندی بودیم و قرن ها در خواب و بیداری، 
با دست های  ماند. سال ها   مدیونت خواهند 
پرقدرتت و قدم های استوارت که نقشه آرامش 
اسرائیل غاصب و اذنابش را به اضمحالل برده 
بود، به دل هایمان امید دادی و قرن ها همچنان 
امیدوارِ حضور ادامه دهندگان راهت و پرچمداری 
تو  گذشته،  دیروزهای  بود.  خواهند  فرزندانت 
بودی،  مقاومت  های  جبهه  مانند  بی  سردار 
والفجر  در  فاو و چزابه و شلمچه  از سرزمین 
 ۸ و  کربالی ۴ و کربالی ۵ تا  دشت های 
عراق و لبنان و سوریه. امروز و فرداهای نیامده، 
تو شهید به آسمان پرکشیده ای که همنشین 
کروبیان کربالیی شدی! نمی دانم در وصفت 
چیزی بگویم یا به همه آنچه در این ساعت 
 های غم انگیز  رخ داد، بسنده کنم! نمی دانم
بگویم که تو همه اخالص بودی و همه اخالص، 
ایرانی  ها  میلیون  رنج  و  غم  به  یا  بودی!  تو 
استناد کنم که با هر عالقه و سلیقه سیاسی 
و اجتماعی و فرهنگی، از هر طبقه و مذهب 
و سن و جنسیتی، ِمهرت به دلشان ُمهر شده 
بود و عشقت به جان شان، پیوست؟! اما بگذار 
بگویم تو، فرزند روح ا...، سرباز رهبر، میراث دار 
 ثاراللّهی که انتقام خونت را حسین بن علی)ع(،
آن هنگام که بر تّل زینبیه، َعلَم تداوم حرکت 
تا ظهور  از کربال  نهادی،  بر دوش  را  عاشورا 
مهدی منتقم، مژه داد! بگذار بگویم تو همان 
سید شهیدان اهل اخالصی، سید شهیدان اهل 
عمل، سید شهیدان اهل والیت، سید شهیدان 
اهل محبت، سید شهیدان اهل معرفت، سید 
سال  که  همان  عدالت!  و  اهل حق  شهیدان 
پیش  از دستان مقتدایت،  نشان ذوالفقار گرفتی، 
و همان که همسرت، جانانه و عاشقانه سرود؛ 
»َعلَم بر زمین نمی ماند سردارم«. و چه خوب 
همه  با  فرانسوی  مزدور  خبرگزاری  آن  گفت 
خباثتش که؛ »تاریخ، از روز شهادتت به عنوان 
لحظه دگرگونی یاد خواهد کرد«! به راستی که 
تو، ترمیم دل های شکسته بودی و اینک تفسیر 
واقعی »حول حالنا الی احسن الحال« شدی! تو 
حالوت لحظه های خوش جهاد بودی و اینک 
مرهم زخم های کهنه و به دل نشسته فراق!  
»حاج  هزاران  برای  دوباره  تولدی  شهادتت، 
قاسم سلیمانی« شد و پرکشیدنت، بهانه ای تازه 
برای پرواز میلیون ها دل عاشق در همه جای 
جهان به سمت وحدتی نامتنهایی؛ به وسعت دل 
هایی که حتی یک بار نامی از تو، »حاج قاسم 
سلیمانی«، بزرگ َمرد »رابُری« را شنیده بودند، 
چشم های پرحیا و صورت محجوب و محبوبت 
را دیده بودند، و طعمی از هزاران واژه سراسر 
عشق و اخالصت را چشیده بودند. تو تفسیر 
آن کالم نغزی که »بهشت را به بها می دهند 
نه به بهانه« و تکمیل آن صحبت قندی که 
»راه کاروان عشق از میان تاریخ می گذرد و 
هر کس در هر زمره که می خواهد ما را بشناسد 
داستان کربال را بخواند« و تعریف آن حقیقت 
پر احساس که »ای شقایق های آتش گرفته ، 
دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما 
را بر خود دارد،آیا آن روز نیز خواهد رسید که 
بلبلی دیگر در وصف ما سرود شهادت بسراید؟« 
آری!  سرایش زمزمه ظهور نزدیک است. و از 
شهادت تو، چه دلیلی محکم  تر بر این حقیقت 
که روزی در کنار مهدی موعود، حضرت ثارا... 
نیز خواهد آمد و انتقام خون شهیدان را خواهد 
گرفت؟ ما همه، و فرزندان مان همه، و آنان 
از  آنان که  اند همه، و   که اکنون در گهواره 
امروز تا همه روزهای دنیا لحظه لحظه به تو 
می اندیشند همه،  همراه و همگام، منتقم خون 
پاکت خواهیم بود. عهد می بندیم برای آن روز،  

از همین امروز، آماده باشیم.
این عاشقان را جز شهادت، مرگ، ننگ است

در کام شان بی دوست ماندن، چون شرنگ است
این واژه در قاموس دل با خون، قرین است

این داستان، آغاز و پایانش همین است  
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

شنبه* 14 دی 1398* شماره 4535

شهادت سردار بزرگ ایران ، حاج قاسم سلیمانی موج 
عظیمی از واکنش های داخلی و خارجی را در پی داشت 

که در ادامه برخی از این واکنش ها آمده است.

روحانی: انتقام خواهیم گرفت
با تسلیت شهادت سردار بزرگ اسالم  رئیس جمهور 
و ایران، فرمانده شجاع سپاه قدس، سردار سپهبد قاسم 
سلیمانی و تعدادی از همراهان ایشان به ویژه مجاهد 
بزرگ ابومهدی المهندس، به دست آمریکای متجاوز و 
جنایت پیشه، تاکید کرد: بی تردید انتقام این جنایت هولناک 
را ملت بزرگ ایران و دیگر ملت های آزاده منطقه، از 

آمریکای جنایتکار خواهند گرفت.

رئیسی: صدها قاسم سلیمانی خواب را از 
چشم آمریکا می ربایند

حجت االسالم رئیسی، رئیس قوه قضاییه نیز در پیامی 
نوشت: امروز جبهه مقاومت گرچه داغدار شهادت حاج 
قاسم سلیمانی و همرزم مجاهدش ابومهدی المهندس 
است اما طنین گام های استوار این سرداران سرافراز در 
گوش تاریخ باقی خواهد ماند و از هر قطره خون پاک 
آنان، صدها قاسم سلیمانی در منطقه و جهان خواهد رویید 
تا خواب را از چشم دولت تروریست آمریکا و تروریسم 

بین الملل در سراسر جهان برباید.

خباثت و حماقت آمریکا ، درخت مقاومت در 
منطقه و جهان را تنومندتر خواهد کرد

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در بیانیه ای با اعالم 
انزجار و محکومیت شدید اقدام تروریستی و جنایتکارانه 
نیروهای آمریکایی در به شهادت رساندن سردار سرفراز 
سپاه اسالم حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه 
، نوشت: خباثت و حماقت نیروهای تروریست آمریکایی در 
ترور سردار سلیمانی، این شهید قهرمان و سردار مبارزه با 
تروریسم و افراط گرایی، بدون تردید درخت مقاومت در 

منطقه و جهان را تنومندتر خواهد کرد.

شمخانی: قاسم جان
 پر کشیدنت گوارای وجود

دبیر شورای عالی امنیت ملی در دلنوشته ای برای سردار 
شهید سلیمانی نوشت: پر کشیدنت گوارای وجود. قاسم 

جان، تو بردی. میدان، میدان تو بود و دشمن مقهور نگاه 
نافذت. این شور برانگیخته ، طومار دشمن کورت را در 
هم خواهد پیچید و آن گستره که زیر نفوذ قلب تو بر 
انقالب و مستضعفان عالم گشوده شد. دیری نخواهد 

گذشت که برافروزد و عالم بگیرد.

سخنگوی دولت: در آینده نزدیک پاسخ 
آمریکا را می دهیم

علی ربیعی سخنگوی دولت نیز با اشاره به شهادت سردار 
سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس گفت: آمریکا 
خط قرمز را رد کرد و ملت ایران در زمان مقتضی، به طور 

قاطعانه و در آینده نزدیک پاسخ آن را می دهد.

آشنا: آمریکا از خطوط قرمز عبور کرد
واکنش جمهور،در  رئیس  مشاور  آشنا  الدین   حسام 
 به ترور سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس پاسداران 
انقالب اسالمی در بغداد در توئیتی نوشت:  ترامپ با قمار 
خود، آمریکا را وارد خطیرترین شرایط منطقه ای کرده  
است.  کسی که پا را از خطوط قرمز فراتر بگذارد باید 

آماده تحمل تبعاتش باشد.

مرعشی: سردار سلیمانی مورد اعتماد 
همه سیاسیون بود

حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران گفت: سردار 
سلیمانی یک ویژگی شاخص داشت و آن این بود که با 
همه گروه ها و جناح ها و نحله های فکری ایران با احترام 
برخورد می کرد و همواره خواسته اش گسترش و افزایش 

وحدت برای پیشبرد کشور بود.

سید حسن نصرا... : راه او را ادامه می دهیم
سید حسن نصرا... ، دبیرکل حزب ا... لبنان، در واکنش به 
حمله پهپادهای آمریکایی و شهادت سردار سلیمانی و 
معاون حشد الشعبی گفت: به او به خاطر این سرنوشت 
و این شهادت عظیم غبطه می خورم. وی افزود: ما کسانی 
هستیم که پس از سردار سلیمانی باید راه او را تکمیل کرده 
و برای تحقق اهدافش و حمل پرچم او به پا خیزیم. دبیر 
کل حزب ا... لبنان »قصاص عادالنه« را مأموریت مقاومت 
مجاهدان،  قاتالن  عادالنه  قصاص  گفت:  و  دانست 
مسئولیت و امانت و مأموریت مقاومان است. رهبر حزب ا... 

لبنان درباره آمریکایی ها نیز گفت: »قاتالن آمریکایی با این 
جنایت بزرگ، به هیچ یک از اهداف خود نخواهند رسید... 
اما اهداف حاج قاسم به دلیل روح با عظمت و خون او و 
به دست برادران و فرزندان مقاومش، محقق خواهد شد«.

انصارا... یمن: ترامپ پشیمان می شود
جنبش انصارا... یمن اعالم کرد، آمریکا از اقدام وقیحانه 
خود در حمله به کاروان حشد الشعبی و به شهادت رساندن 
سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، معاون حشد 
الشعبی شدیدا پشیمان می شود. این جنبش تأکید کرد، 

حمله آمریکا به کاروان حشد الشعبی محور نیروهای 
مقاومت را یکپارچه  خواهد کرد.

مقام روسی: گرفتن انتقام ترور سردار 
سلیمانی چندان طول نمی کشد

رئیس کمیته امور خارجی سنای روسیه خبر ترور سردار 
سلیمانی را »خبری سخت« توصیف کرد و گفت: انتقام این 
حمله مدت زیادی طول نمی کشد. وی توضیح داد: بدترین 
سناریو این است که ترور سردار سلیمانی،انتقام آمریکایی ها 
از حمله عراقی ها به سفارت این کشور در بغداد باشد.

واکنش موگرینی به شهادت سردار سلیمانی
خارجی  سیاست  پیشین  مسئول  موگرینی  فدریکا 

به  در  آمریکا  تروریستی  اقدام  پی  در  اروپا  اتحادیه 
شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاسداران، گفت: گسترش شدیدا خطرناک 
تنش در خاورمیانه اتفاق افتاده است. امیدوارم کسانی 
که هنوز باور به کار بستن خرد و منطق دارند غالب 
شوند و بخشی از دستاوردهای گذشته حفظ شود و از 

تقابلی در مقیاس بزرگ جلوگیری شود.

بولتون: نقشه ترور سلیمانی از مدت ها پیش
 در حال برنامه ریزی بود

جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا نیز در واکنش 
به شهادت حاج قاسم سلیمانی در توییتی با ابراز خرسندی 
از این اقدام تروریستی با بیان این که این نقشه از مدت ها 
پیش در حال برنامه ریزی بوده است، آن را یک ضربه 
کاری علیه آن چه رفتارهای خصمانه جهانی نیروهای 

قدس سپاه پاسداران می خواند، دانست.

ایران از جایی که آمریکا انتظارش را ندارد، 
پاسخ خواهد داد

مشاور ارشد دولت آلمان در سیاست بین الملل در توییتی با 
اشاره به شهادت سردار سلیمانی در حمله آمریکا، نوشت: این 
حرکت آمریکا اقدام تالفی جویانه ایران را به همراه خواهد 
داشت، اما نه لزوما در جایی که آمریکا انتظارش را دارد.

لس آنجلس تایمز: ترور سلیمانی، 
بزرگ ترین قمار ترامپ است

روزنامه لس آنجلس تایمز در گزارشی نوشت: با صادر کردن 
دستور حمله به قاسم سلیمانی، یکی از عالی ترین مقامات 
نظامی ایران، »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا دست 
به بزرگترین قمار دوران ریاست جمهوری خود زده است. 
این گامی است که آمریکا را به مسیر افزایش خشونت های 
جنگ طلبانه پیش می برد. این روزنامه آمریکایی افزود: این 
اقدام آمریکا به نوعی روی گردانی ترامپ از وعده های او 
 مبنی بر بیرون کشیدن نظامیان آمریکایی از بحران های 

موجود در غرب آسیا است.

اعتراف رویترز پس از شهادت حاج قاسم
خبرگزاری انگلیسی رویترز با انتشار خبر شهادت سردار 
سلیمانی نوشت: او طی دو دهه گذشته از چندین عملیات 
ترور علیه وی توسط سازمان های غربی، اسرائیلی و عربی 

جان سالم به در برده بود.

بیانیه مهم شورای عالی امنیت ملی
شورای عالی امنیت ملی نیز بیانیه ای صادر کرد. بخشی از  
بیانیه به این شرح است: همانگونه که مقام معظم رهبری در 
پیام خود فرمودند انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است 
که دست پلید خود را به خون پاک سردار سلیمانی آغشته 
کردند. این جنایتکاران با انتقام سخت منتقمین خون سردار 
سلیمانی در زمان و مکان مناسب روبرو خواهند شد. بدون 
تردید خط جهاد ومقاومت با انگیزه ای مضاعف ادامه پیدا 
خواهد کرد و درخت مقاومت هر روز تنومند تر و شکوفاتر 
خواهد شد. پیروزی از آن مجاهدان این راه مبارک است 
و آنانکه به این جنایت دل خوش کرده اند بدانند که این 
گونه اقدامات کور و بزدالنه اراده جمهوری اسالمی ایران 
را در تداوم بدون تنازل سیاست مقاومت فعال قوی تر 

نموده و تلخکامی آنان را زود و شدید خواهد کرد.

سردار سرتیپ قاآنی به فرماندهی
 نیروی قدس سپاه منصوب شد

درپی شهادت سردار پرافتخار حاج قاسم سلیمانی، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا با صدور حکمی 
سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی را به فرماندهی نیروی 

قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی منصوب کردند.

ترور سردار سلیمانی ،  بزرگ  ترین قمار ترامپ

زمان تشییع پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مشخص شد

خانواده سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اعالم کردند: پیکر مطهر شهید سلیمانی صبح امروز )شنبه ۱۴ دی ماه( در بغداد تشییع می شود و عصر شنبه به میهن 
عزیزمان منتقل خواهد شد.  صبح یکشنبه )۱۵ دی ماه( نیز پیکر شهید سلیمانی در دانشگاه تهران تشییع خواهد شد و مقام معظم رهبری بر پیکر ایشان نماز 

می خوانند.  پس از آن پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، به وصیت ایشان در گلزار شهدای شهر کرمان به خاک سپرده می شود.
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اطالعیه ی جّوی هواشناسی خراسان جنوبی در خصوص بارش ها

صداوسیما -کارشناس هواشناسی استان گفت: این بارش ها از امروز در  همه استان آغاز می شود و تا اوایل روز دوشنبه ادامه دارد. لطفی افزود: شدت این بارش ها در سرایان، فردوس، قاین، زیرکوه، نهبندان و بخش هایی از طبس، بیرجند 
و سربیشه خواهد بود. وی گفت: رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید، در برخی نقاط گرد و خاک و بارش برف در ارتفاعات به ویژه شمال شرق قابل پیش بینی است. لطفی در خصوص وقوع رواناب، آبگرفتگی معابر، سیالبی شدن 

مسیل ها، تگرگ و احتمال وقوع صاعقه، لغزندگی سطح جاده و کاهش دید دراثر شدت بارش و مه هشدار داد. پرهیز از سفر های غیر ضرور، حرکت با سرعت مطمئنه با توجه به کاهش دید و لغزندگی سطح جاده توصیه می شود.
از  بعد  هستم  ساختمان  کاردان 
 مصاحبه  آوا با مهندس عباسی رئیس
 نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی
زلزله خطر  برای  ایشون  هشدار   و 

دوستانم القا می کردند که به خاطر مهم 
جلوه دادن کار مهندسی مردم رو می 
دقیقه  امروز صبح هنوز چند  ترسونن 
از زلزله نگذشته بود که یکی از همین 
دوستان تماس گرفت که آشنایی ندارین 
ساختمان منزل ما رو از نظر استحکام 
بنا  بررسی کنه  واسه همین خواستم 
هم از روزنامه آوا هم از نظام مهندسی 
که همیشه روی قواعد کار خودش و 
سالمت مردم برای حفظ امنیت مردم 
تأکید داره، تشکر کنم.کاش شهروندان 
هم این هشدارها رو جدی بگیرند برای 
جان عزیز خودمون و خانواده مون بیشتر 
از اینها ارزش قائل باشیم تا خدای نکرده 
در بالیای طبیعی امنیت خاطر بیشتری 
داشته برای خودمان تأمین کرده باشیم.  
915 ... ۶۰4

نمی دانم مسئولین با چه منطقی اجازه 
داده اند. فروشگاه  ... شعبه ای در خیابان 
طالقانی که خود مشکل ترافیکی دارد 

بزند؟ آیا نظارتی نیست ؟!!!
915...357

این وضعیت  با  عزیز سالم   استاندار 
گرانی بنزین ما بیرجندیها برای گذران 
دویست  توانیم  نمی  فراغت  اوقات 
- سیصد کیلومتر راه طی کنیم تا به 
آیسک،  کریمو،  گردشگری  منطقه 
طبس، کویرلوت، فردوس و ...که خیلی 
دورند سفر کنیم. پس بهتر نیست برای 
و  کوهستانی  مناطق  شهروندان،  ما 
گردشگری داخل شهر باالخص بند دره 
که منطقه واقعا زیبایی است را بهسازی 
)آسفالت، ایمن سازی، روشنایی، سکو، 
سرویس بهداشتی و ...( نمایید تا ما هم 

بتوانیم از امکانات آنجا استفاده کنیم.
915...918
محترم،  استاندار  خدمت  سالم  با 
دل  درد  به  معتمدیان  آقای  جناب 
ماشهروندان ساکن در روستای نوغاب 
درمیان  شهرستان  مرکزی  بخش 
رسیدگی کنید. این روستا یک روستای 
مهاجرپذیردرشهرستان درمیان می باشد 
وحاشیه نشین های شهرستان درمیان 
دراین روستا ساکن می شوند به علت 
اشتغال پایه دار بخش کشاورزی وچاه 
های کشاورزی که دراراضی این روستا 
اشتغال ایجاد کرده است وتاکنون پنج 
هزارنفر ازجمعیت درمیان را این روستا 
در خود جای داده است زیرساخت های 
این روستا جوابگو این جمعیت نیست و 
تاکنون هیچ تدبیری از سوی مسئولین 
است.  نشده  اندیشیده  شهرستان  این 
ازحضرتعالی  روستا  این  شهروندان  ما 

خواستار پیگیری مشکالت هستیم.
915...811
گزارش  یک  امکان  صورت  در  لطفا 
شده  مدت  یک  االن  که  کنید  تهیه 
مجازی  فضای  و  دیوار  سایت  داخل 
تبلیغ گرفتن نوبت برای پزشکان انجام 
میشه،این دوستان به کجا وابسته اند؟با 
منشی های دکترها در ارتباطند که به 
این راحتی نوبت در ازای دریافت پول 
از  باید  بیمار  تهیه می کنند؟یک فرد 
فاصله دور به مطب دکتر بیاد و بعد با 
اعالم اینکه نوبت نیست برو ۲ هفته 
دیگه،بعد این افراد متاسفانه خارج از نوبت 

با تبانی منشی مطب نوبت بفروشند؟
915....443
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پیام شما

موضع دوگانه آمریکا 
در مبارزه با تروریسم 

* علی اکبر یاری القار

آمریکا و در رأس آن شخص ترامپ 
که به رغم داعیه قانون مداری، پایبند 
این  با  نیست،  بین المللی  قوانین  به 
و  دوگانه  موضوع  تروریستی  اقدام 
خباثت بار خود را اثبات کرد. شهید 
سردار سلیمانی از معدود افرادی بود 
تروریسم  از  بشر  ر هایی  که دغدغه 
را داشت.  بعد از حوادث 11 سپتامبر 
اصلی  دغدغه  تروریست  با  مبارزه 
عمومی  افکار  بین المللی،  مجامع 
نوع  هر  از  جهان  خواهان  آزادی  و 
 طیف سیاسی بوده است. شجاعت ها 
و رشادت های این شهید عزیز نه تنها 
افکار  عموم  بر  بلکه  ایران  ملت  بر 
عمومی جهان، مجامع بین المللی و 
حتی مقامات آمریکایی نیز محرز و 
آشکار بود. شهادت این شهید عزیز 
که قوی ترین پایه در مبارزه با پدیده 
توسط   هم  آن  بود  تروریسم  نحس 
تروریسم،  با  مبارزه  داران  داعیه 
سفید  کاخ  مقامات  دوگانه  موضع 
به  جهان  آزادی خواهان  همه  بر  را 
اثبات رساند. شهادت این شهید عزیز 
توسط مدعیان حقوق بشر بزرگترین 
خدمت به تروریسم جهانی و به ویژه 
تروریسم منطقه ای بود. شهید عزیز 
سردار سلیمانی سرباز فداکاری بود که 
به رغم مشروعیت و مقبولیت فراوانی 
که در افکار عمومی ایران از هر طیف 
هیچگاه  داشت،  سیاسی  جناح  و 
داعیه سیاسی نداشت و تنها دغدغه 
اش مبارزه با تروریسم بود. بسیاری 
به وی پیشنهاد کاندیداتوری ریاست 
جمهوری را دادند که با وجهه مشروع 
وی احتمال پیروزی اش بسیار فراوان 
سیاست  بازی  از  داد  ترجیح  اما  بود 
کناره بگیرد و به امر مقدس دفاع از 
مظلوم و مبارزه با تروریسم بپردازد. 
تخصص اصلی وی به رغم رشادت 
های بی نظیر نظامی، تسخیر قلوب 

بود نه سرزمین.
آمیز  جنون  و  نسنجیده  اقدام  این 
ترامپ، آمریکا و منطقه خاورمیانه را 
بسیار ناامن تر از گذشته خواهد کرد که 
تقابل و تالفی نیروهای مقاومت از یک 
طرف و جرأت و جسارت تروریست ها 
خیز  بحران  منطقه  دیگر  سوی  از 
تر خواهد کرد.   بحرانی  را  خاورمیانه 
به عالوه در سطح بین المللی آمریکا 
چگونه می خواهد افکار عمومی ایران 
و جهان در ترور یکی از سرداران که 
بیشترین سهم در مبارزه با تروریسم 
داشته  منطقه  به  آرامش  بازگشت  و 
است را اقناع نماید؟ در سطح داخلی 
نیز گروه هایی که طرفدار بهبود روابط 
با آمریکا بودند نیز تغییر موضع داده و 
بیانات رهبر انقالب را نافذ می دانند که 
بهبود روابط با آمریکا غیر ممکن است. 
این اقدام آمریکا طیف های سیاسی و 
جریان های مقابل در سطح داخلی را 
در راستای منافع و مصالح ملی به هم 

نزدیک تر خواهد کرد.

یادداشت

در جریان حمله به کاروان حشدالشعبی در 
نزدیکی فرودگاه بغداد، سردار سرلشکر قاسم 
سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی به همراه ابومهدی المهندس 
معاون حشد الشعبی و چند نفر از اعضای این 

سازمان به شهادت رسیدند.

سردار پرافتخار اسالم
آسمانی شد

در پی شهادت این سردار پرافتخار اسالم و 
شهدای همراه او رهبر معظم انقالب پیامی 

صادر کردند. در این پیام آمده است: 
پرافتخار  و  بزرگ  ایران! سردار  عزیز  ملت 
اسالم آسمانی شد. ارواح طیبه  شهیدان، روح 
مطهر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند. 
سال ها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در 
میدان های مبارزه با شیاطین و اشرار عالم، و 
سال ها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام 
سلیمانی عزیز را به این مقام واال رسانید و 
خون پاک او به دست شقی ترین آحاد بشر 
به  را  بزرگ  این شهادت  زمین ریخت.  بر 
پیشگاه حضرت بقیه  ا ... ارواحنا فداه و به روح 
مطهر خود او تبریک و به ملت ایران تسلیت 

عرض می کنم.

شهادت پاداش تالش بی وقفه  او 
در همه  این سالیان بود

او نمونه  برجسته ای از تربیت شدگان اسالم 
و مکتب امام خمینی بود، او همه  عمر خود 
شهادت  گذرانید.  خدا  راه  در  جهاد  به  را 
این  همه   در  او  بی وقفه  تالش  پاداش 
سالیان بود، با رفتن او به حول و قوه  الهی 
کار او و راه او متوقف و بسته نخواهد شد، 
جنایتکارانی  انتظار  در  سختی  انتقام  ولی 
است که دست پلید خود را به خون او و 

دیگر شهدای این حادثه آلودند.
مقاومت  بین المللی  چهره   سلیمانی  شهید 
خونخواه  مقاومت  دلبستگان  همه   و  است 
ـ  ـ و نیز همه  دشمنانـ  اویند. همه  دوستانـ 
بدانند خط جهاد مقاومت با انگیزه  مضاعف 
ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار 
مجاهدان این راه مبارک است، فقدان سردار 
فداکار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه مبارزه و 
دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتالن و 

جنایتکاران را تلخ تر خواهد کرد.

سه روز عزای عمومی در کشور

ملت ایران یاد و نام شهید عالی مقام سردار 
سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او 
آقای  جناب  اسالم  بزرگ  مجاهد  به ویژه 
ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت 
در  عمومی  عزای  روز  سه  اینجانب  و 
گرامی  همسر  به  و  می کنم  اعالم  کشور 
ایشان  بستگان  دیگر  و  عزیز  فرزندان  و 

تبریک و تسلیت می گویم.
به گزارش تسنیم، سردار قاسم سلیمانی سال 

1335 در شهرستان رابُر از توابع کرمان به 
دنیا آمد، پدرش یک کارگر بنای ساده بود. 
مناطق  همان  در  را  نوجوانی اش  دوران  او 
جنگ  آغاز  و  انقالب  پیروزی  با  و  گذراند 
تحمیلی به عضویت سپاه پاسداران که یک 

تشکیالت تازه تأسیس بود، درآمد.
سال   ۲4 جنگ،  آغاز  در  سلیمانی  قاسم 
کار،  ابتدای  همان  در  و  داشت  سن 
کرمان  نیروهای  از  گردان  دو  فرماندهی 
را به عهده گرفت و اندکی بعد با پیشنهاد 
از  را  جدیدی  تیپ  باقری،  حسن  شهید 
تیپ  این  و  داد  تشکیل  کرمان  نیروهای 
چند ماه بعد در زمستان سال ۶1، با اضافه 
شدن نیروهایی از سیستان و بلوچستان و 
تبدیل  )ع(  ثارا..   41 لشکر  به  هرمزگان 
لشکرهای  جمله  از  )ع(  ثارا...  لشکر  شد. 
معروف و خط شکن دفاع مقدس بود که 
والفجر8،  مثل  بزرگی  عملیات های  در 

کربالی 4 و 5 و... نقش آفرینی کرد.
ساله   4۰ خدمت  دوران  بخواهیم  اگر 
نیروی  روزهای  این  ساله   ۶3 فرمانده 
قدس را به سه بخش تقسیم کنیم، اولین 
پایان  و   ۶7 سال  تابستان  در  آن  بخش 
اگرچه  رسید.  اتمام  به  تحمیلی  جنگ 
جنگ برای بسیاری از همرزمان او در این 
سلیمانی  قاسم  برای  اما  شد  تمام  تاریخ 
 9 انجامش  که  بود  جدیدی  دوران  آغاز 
سال طول کشید. از جمله مسئولیت های 
لشکر 41 ثارا...)ع( به فرماندهی او پس از 
پایان جنگ، مقابله با اشرار، قاچاقچیان و 
بود  جنوب شرق  در  امنیت  برهم زنندگان 
بافت  با  آشنایی  به دلیل  و قاسم سلیمانی 
قبولی  قابل  کارنامه  توانست  منطقه،  این 
به جای  امرش  تحت  نیروهای  و  خود  از 
فرماندهی  دوران  مهمترین  اما  بگذارد. 
»حاج قاسم« از اواسط سال 7۶ ــ وقتی 
مسئولیتی  شد؛  آغاز  ــ  بود  ساله   4۲ که 
که دامنه تأثیرات آن مرزهای جغرافیایی 
بر  زیادی  تأثیرات  و  درنوردید  را  کشور 

گستره جغرافیایی جهان اسالم گذاشت.
پاسداران  سپاه  کل  فرماندهی   تغییر  با 
انقالب اسالمی در سال 7۶، یکی از اولین 
نیروها،  فرماندهان  در سطوح  جابه جایی ها 
انتصاب سردار سلیمانی به فرماندهی نیروی 
قدس بود. قاسم سلیمانی پس از سردار احمد 
فرماندهی  که  بود  نفری  دومین  وحیدی، 
شاخه برون مرزی سپاه را به عهده می گرفت. 
برون مرزی  شاخه  به عنوان  قدس  نیروی 
سپاه پاسداران، یکی از نیروهای پنج گانه این 
نهاد است که در افکار عمومی )حداقل تا 
چند سال قبل( کمتر نامی از آن برده می شد.

 تغییر فرماندهی همزمان
با بحران کشور همسایه

این  فرماندهی  به  انتصاب سردار سلیمانی 
طالبان  درگیری های  با  بود  همزمان  نیرو 
این  افغانستان و به همین دلیل برخی  در 
انتصاب را بی ارتباط با آشنایی »حاج قاسم« 

با مناطق شرق کشور نمی دانستند؛ اشرافی 
که میزان موفقیت آن را در مقطع فرماندهی 
سال های  طی  )ع(،  ثارا...   41 لشکر  بر  او 

گذشته به خوبی می توان درک کرد.

 دوران ثبات در جبهه مقاومت

در  سلیمانی  سردار  فرماندهی  کارنامه  در 
نیروی قدس، نقاط درخشان بسیاری وجود 

دارد که بسیاری از آنها شاید برای همیشه 
پنهان بماند اما آنچه الاقل در ظاهر و برای 
نمونه می توان دید،  تقویت و ثبات حزب ا... 
لبنان، تقویت نیروهای مقاومت فلسطینی 
در جریان جنگ های 33 روزه، ۲۲ روزه و 
تقویت محور  و  نیز شکل گیری  و  روزه   8
مقاومت خصوصاً در 8 سال اخیر و پس از 

شروع بحران در سوریه و عراق است.
شیوه و منطق کاری نیروی قدس در این 
کشورها و در بسیاری از نقاط دیگر - که 
اسالمی  از سوی جمهوری  نیازمند کمک 
از خاک و جان مسلمین  ایران برای دفاع 
خفته  ظرفیت های  کردن  فعال   - هستند 
در  مثال،  برای  کشورهاست.  همان  در 
عراق »حشد الشعبی« و در سوریه »بسیج 
مردمی« )قوات الدفاع الوطنی( تشکیل شد 
و با کمک آنها و هدایت و مشاوره نیروی 
این دو  قدس سپاه، بساط تروریست ها در 

کشور تقریباً جمع شد.
کنار فرماندهی بی نظیر سردار سلیمانی در 
میدان جنگ، در خالل همین بحران ها بود 
که افکار عمومی با چهره دیگری از »حاج 
قاسم« آشنا شد؛ چهره ای که او را در قامت 
نیز  کارکشته  دیپلمات  و  سیاستمدار  یک 
نشان می داد که توانایی اقناع و همراه  سازی 
دیگر کشورها را برای ورود به جبهه جنگ 
مقابله با تروریست ها در سوریه دارد. قاسم 
سلیمانی به عنوان نماینده ایران در سفر به 
مسکو طی مذاکره با پوتین رئیس جمهور 

روسیه توانست از ظرفیت عملیاتی روس ها 
نیز برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند.

سابق  فرمانده  اسدی  محمدجعفر  سردار 
نیروهای ایرانی در سوریه در این رابطه به 
تسنیم گفت: »پس از چهار سال مبارزه و 
مقاومت ایران در سوریه، سردار سلیمانی در 
سفری به روسیه، بیش از دو ساعت با پوتین 
دیدار و گفتگو کرد تا روس ها را قانع کند در 

سوریه حضور یابند.«

در  قاسم«  »حاج  اسدی،  سردار  گفته  به  
این سفر به پوتین تفهیم کرد که »سوریه 
آخرین سنگر جبهه شرق است و اگر این 
برای  ارزشی  غربی  ها  بدهید،  دست  از  را 

شما قائل نیستند.«

کمک به جبهه مقاومت
شیعه و سنی نمی شناسد

برای حاج قاسم - به گفته خودش - فرقی 
میان مسلمانان نبود و باید به همه آنان در 
برابر ظالمان و دشمنان یاری رساند. او در 
اوج مبارزه با تروریست ها در سوریه و عراق، 
اعالم کرد که برای نظام اسالمی، کمک به 
شیعه و سنی تفاوتی ندارد. برای نمونه به 
اکثر  اگرچه  که  کرد  اشاره  فلسطین  مردم 
تسنن  اهل  از مذهب  آنها  اتفاق  به  قریب 
ایران  اسالمی  جمهوری  ولی  هستند، 
داشته  آنها  از  را  حمایت  و  دفاع  بیشترین 
است. این حقیقت نیز در تاریخ ثبت شد که 
وقتی دامنه جنایات داعش به کردستان عراق 
کشید، این قاسم سلیمانی بود که به کمک 

آنها رفت و مانع از سقوط اربیل شد.

حلقه مقاومت شکل می گیرد

از  یکی  که  است  روشن  و  واضح  امروزه 
اهداف اصلی دشمنان برای سقوط سوریه، 
لبنان  حزب ا...  و  ایران  ارتباط  کردن  قطع 

با شکست داعش و نقش آفرینی  بود ولی 
نیروی قدس در سوریه و عراق، یک حلقه 
مستحکم به نام حلقه مقاومت تشکیل شد 
و  لبنان  و  سوریه  عراق،  ایران،  زنجیره  و 
فلسطین را به هم متصل کرد. جای تردید 
خواست  خالف  موضوع  این  که  نیست 
فرماندهی  با  ولی  است  اسرائیل  و  آمریکا 
و تشکیل  میدان  در عمق  قاسم سلیمانی 
بسیج مردمی در سوریه و عراق این موضوع 
به واقعیت بدل گشت و اتحادی از جنس 
پاسداران، فاطمیون، زینبیون، حیدریون و... 
ایجاد کرد. نقش بی بدیل سردار سلیمانی در 
مدیریت منطقه و مقابله با دشمنان، القابی 
و  خاورمیانه«  فرد  »قدرتمندترین  چون 
»کابوس اسرائیل« را از سوی آمریکایی ها 

و اسرائیلی ها برای او به دنبال داشته است.

تأثیر فرهنگ جهاد و مقاومت
از جبهه های ایران

همان طور که گفته شد، از جمله قابلیت های 
فرماندهی سردار سلیمانی در نیروی قدس 
و  آشکار  ظرفیت های  کردن  فعال  سپاه، 
پنهان در جبهه مقاومت به جای فرماندهی 
مستقیم بر نیروها بود و درست در همین 
از  دیگری  چهره  با  ما  که  است  نقطه 
و  کارکشته  فرمانده  این  توانمندی های 
نیروهای تحت امرش مواجه می شویم و آن 
همراه کردن نیروهای مبارز با فرهنگ های 
مختلف از سراسر جهان اسالم است که یک 
نمونه آن را در سوریه دیدیم؛ جبهه ای که 
رزمندگان و مجاهدان ایرانی، لبنانی، سوری، 
افغانستانی، عراقی، پاکستانی و... کنار هم با 

دشمن مشترک جنگیدند.
راز موفقیت فرمانده نیروی قدس در برقراری 
کشورهای  مردمی  توده های  با  ارتباط 
دهه های  در  باید  شک  بدون  را  مسلمان 
مقدس  دفاع  سال های  جریان  در  و  قبل 
جست وجو کرد. قاسم سلیمانی که به وضوح 
دوران  از  به جامانده  روحیات  تأثیر  تحت 
جنگ تحمیلی قرار دارد، سعی کرد تا این 
فرهنگ را در تمامی گستره جبهه مقاومت 
بسط و گسترش دهد و در واقع با تمسک به 
همین ویژگی  بود که می تواند جبهه متحدی 
از مجاهدان کشورهای اسالمی را دور هم 
جمع کند. بخشی از گفتگوی 9۰ دقیقه ای 
اخیر او نیز به تبیین و تشریح همین موضوع 
اختصاص داشت و وی به خوبی توانست این 
مسئله را در قالب دو خاطره منحصر به فرد 

به مخاطب خود منتقل کند.
به هر ترتیب، سخن گفتن از مردی که بیش 
از نیمی از عمر 4۰ساله خدمت خود را در 
گمنامی و مجاهدت های خاموش گذرانده کار 
آسانی نیست، سال ها باید بگذرد تا کسانی 
پیدا شوند و بتوانند برخی از نقاط ناشناخته 
کارنامه درخشان این مجاهد نستوه را برای 
افکار عمومی آشکار کنند تا شاید از آن طریق 
بهتر بدانیم حقایقی پنهان از مجاهدت های 

این فرمانده شهید را درک کنیم.

سردار  دل ها آسمانی شد
رهبر معظم انقالب در پی شهادت سردار سلیمانی : انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است

بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 
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شلغم خاصیت میکروب کشی
 و ضد ویروسی دارد

است.  سلولز  و  پروتئین  نشاسته  حاوی  شلغم 
مصرف شلغم برای مبتالیان به بیماری دیابت 
عنوان  به  توان  می  را  آن  خام  و  است  مفید 

دلیل  به  شلغم  کرد.  مصرف  گیاهی  انسولین 
داشتن خاصیت میکروب کشی و ضد ویروسی 
در پیشگیری و معالجه سرماخوردگی مفید و خلط 
آور است. در زمستان به طور حتم باید از شلغم 
استفاده کنید تا با مصرف آن خود را در تمام سال 

در برابر بیماری ها بیمه کنید.

ماسک شوید 
و بابونه 

برای پوست های  قابل توصیه  از ماسک های 
بابونه  و  شوید  ماسک  به  می  توان  جوش دار 
اشاره کرد. روش تهیه:  یک قاشق غذاخوری 

شوید و بابونه را در یک لیوان آب دم کنید و 
بعد این را صاف کرده و روزی دو سه بار پوست 
را با این مایع شستشو دهید. این ماسک بیشتر 
برای جوش های سرسفید و سرسیاهی که هنوز 
عمیق و فراگیر بر روی سطح پوست نشده اند، 

توصیه می  گردد.

اسفرزه برای تمیزی بدن
 از ضایعات تلنبار شده مفید است

تخمه اسفرزه خواص فوق العاده ای دارد. غالف 
قدیمی  ضایعات  دفع  به  اسفرزه  تخمه های 
که حدود 2 تا 5 کیلو از وزن بدن هر فردی 

را تشکیل می دهند کمک می کند. اگر شما به 
تان  بدن  به  اسفرزه مصرف کنید  طور مرتب 
کمک خواهید کرد که از شر ضایعات و مواد زائد 
انباشته در آن خالص شود. در نتیجه احساس 
سبکی زیادی خواهید کرد و اندازه  دور شکم تان 

کوچک تر خواهد شد.

روغن بادام تلخ
 درمان چرک و عفونت گلو

درمان اطفال در زمان عفونت سخت است اگر  
“تب “ ندارد مقداری  “روغن بادام تلخ “ را گرم 
 کرده و پیشانی، اطراف چشم و دماغ، گونه ها، 

گلو و تمام سینه را به آرامی چرب کرده و ماساژ 
محل  روی  مرتب  را  گرمی  پارچه  بعد  دهید 
های چرب شده قرار دهید تا کمی گرم بماند. 
در نهایت اگر سرفه دارد و روی سینه را چرب 
کرده اید مقداری پنبه روی آن بگذارید و لباس 

را روی آن بپوشانید.

خواص 
روغن هل

روغن هل از دانه هل به دست می آید. روغن 
هل برای ماساژ به کار برده می شود و از اضطراب 
می کاهد،افزودن چند قطره روغن هل در آب، 

غذا  به هضم  برد،  می  بین  از  را  ها  میکروب 
کمک می کند و سوخت و ساز بدن را بهبود 
می بخشد،کاهش دهنده وزن است، فشار خون 
را کاهش می دهد، سموم را از بدن دفع می کند، 
رسوب کلسیم و اوره را از کلیه خارج می کند، 

افسردگی و خستگی مفرط را از بین می برد.

شیرین کننده های مصنوعی را کنار بگذارید  این مواد می توانند نورون های عصبی را تخریب کنند. پس از 
قندهای طبیعی در حد متعادل مصرف کنید. از رنگ های طبیعی به جای مصنوعی در غذا استفاده کنید 
برخی رنگ های مصنوعی که به نوشیدنی ها و  آب نبات ها افزوده می شوند و به شکل وسیع در غذاهای آماده 
وجود دارند مسموم کننده نورون ها هستند. شیشه های شیر پالستیکی نخرید اگر می خواهید برای فرزندتان 
شیشه شیر بخرید، حتما انواع شیشه ای را انتخاب کنید. اگر شیشه شیر پالستیکی است از ریختن شیر گرم 
داخل آن خودداری کنید. میوه و سبزی های فصل بخورید خرید میوه تازه یعنی مصرف کمتر آفت کش ها و 

نگه دارنده ها. به میوه های خارج از فصل  آفت کش و نگه دارنده های فراوانی زده می شود.

نمک تصفیه نشده به علت داشتن ناخالصی در افرادی که سابقه بیماری های گوارشی، کلیوی و کبدی 
دارند و حتی مصرف مداوم آن در افراد سالم منجر به بروز ناراحتی های گوارشی، کلیوی و حتی کاهش 
جذب آهن در بدن می شود. همواره به تاریخ مصرف نمک و وجود پروانه ساخت از وزارت بهداشت بر 
روی بسته بندی توجه نمایید. دقت کنید که عبارت نمک یددار تصفیه شده یر روی بسته بندی نمک 
درج شده باشد و از خرید هر گونه نمک فاقد استانداردهای نمک خوراکی یددار با عنوان صادراتی صنعتی 
و یا نمک دریا  خودداری نمایید. نمک باید به مقدار کم مصرف شود و همان مقدار کم نمک نیزفقط از 

نوع تصفیه شده یددار باشد. مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی.

نمک تصفیه نشده موجب کاهش جذب آهن در بدن می شودپیشنهاداتی برای زندگی سالم

هرقدر از آرامش ذهنی بیشتری برخوردار باشیم، به همان 
نسبت نیز میزان خالقیت، مهارت و توانایی های ما در 
زمینه های مختلف شکوفاتر  می شود. گاهی سخت است 
که بخواهید از جای تان بلند شوید و حرکتی انجام دهید، اما 
اگر بخواهید، می توانید. اولین قدم برای این منظور، نوشتن 
اهداف تان است. در تهیه این فهرست واقع بین باشید و 
تالش کنید واقعا مرحله به مرحله و قدم به قدم پیش بروید. 
اگر موضوع شغلی است، از کارهای کوچک شروع کنید تا 

به نتایج بزرگ برسید.

به فهرست تان وفادار باشید: اگر فهرستی از کارهایی را که 
باید تا آخر روز، هفته یا ماه انجام دهید، آماده کرده اید، حتما 
به آن فهرست وفادار بمانید. به تعویق انداختن کارها یکی از 
دالیل ایجاد استرس و اضطراب و از دست رفتن آرامش 
است؛ حتی اگر آن کار، خریدن یک بسته آدامس از بقالی سر 
کوچه باشد! پاکسازی، یکی دیگر از راهکارهای شروع دوباره 
است. رایانه، تبلت، تلفن همراه تان را از پیغام های غیرضروری 
خاطرات  یادآور  شما  برای  که  پیغام هایی  و  ایمیل ها  و 
ناخوشایند است، پاکسازی کنید. چسبیدن به گذشته، مانع از 

رسیدن به آینده است. در این راستا اتاق کار، اتاق شخصی تان 
در منزل و هرجایی که خاطرات گذشته در آن پنهان شده 

را پاکسازی کنید.
بگویید،  به هر کسی دروغ  باشید:  راست  رو  با خودتان 
نمی توانید به خودتان دروغ بگویید. به این دلیل که دست تان 
برای خودتان رو می شود. هرچه تعداد پنهان کاری های تان 
از خودتان بیشتر باشد و به قول روانشناسان، مسایلی که 
زیر فرش زده اید، بیشتر باشد، ذهن ناآرام تری خواهید داشت. 

پس اول از همه با خودتان روراست باشید.

آرامش خود را پیدا کنید

آیات روز

مگر آنان که توبه کرده و ایمان آورده و کار شایسته انجام دادند که آنان به بهشت درمی  آیند و 
ستمی بر ایشان نخواهد رفت. )سوره مریم/ آیه ۶۰(

سخن روز

موفقیت مثل ستونی است که نیمۀ راه آن به سمت باال پر از روغن است. می توانی تمام راه را به پایین 
بلغزی یا اینکه مبارزه کنی تا به باالی آن برسی. )شان پال(
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موفقیت و انرژی

امیدواری

نگرانی ها را بشویید

دور  و  استراحت  برای  نشستن  و  دراز کشیدن 
کردن تنش های روزمره ایده مناسبی است اما 
برای اینکه بتوانید از آنچه انجام می دهید لذت 
ببرید بهتر است کارهای بیشتری انجام بدهید. 
یک دوش ترتیبی ابتدا با آب گرم و سپس با آب 
ولرم و بعد با آب خنک برای کاهش استرس بسیار 
اثر گذار است. اگر امکانش را دارید از روغن ها و 
صابون های مخصوص وان برای خوشبو کردن 
فضا و ایجاد احساس خوشایند استفاده کنید. برای 
رفع استرس های شدید باید یاد بگیرید فکر کردن 
به مساله نگران کننده را برای مدتی متوقف کنید. 
آب این احساس آرامش در ماهیچه ها را  تقویت 

می کند.

نگاه امیدوارنه به مسیر حرکت

باعث  مسیر،  انتهای  بودن   مشخص 
می شود تا یک خانم باردار مانند یک آهنربا که 
براده های آهنی را جذب خود می کند، همه 
مشقت های گذشته و آینده را در لحظه حال 
به روح و جسم خود وارد نکرده و چهره آینده را 
زشت و ناپسند نبیند. زیرا او به آینده امیدوار است. 
داالن تنگ و تاریک مشکالت قرار است چقدر از 
روح ما را مسخر خود کند؟ تا چه قسمتی از ظرف 
روح مان را می توانیم به تحمل یک سختی 
اختصاص دهیم؟! بهترین راه نجات دیدن نور 
امیدی در انتهای مسیر است. یعنی بدانیم جایی 
می توان مشکل تمام می شود گشایش وجود 
 دارد. در نگاهی باالتر، نه تنها در انتهای مسیر 
می توان گشایش را همراه با خود سختی  تصور 
کرد بلکه خود این سختی سکویی برای رسیدن به 
خواسته های دیگر می شود. اینها یعنی آب دادن 
به بذر امید و امیدواری. اگر در زندگی خانوادگی تان 
دچار مشکل شده اید، با همسر یا خانواده او به بن 
بست رسیده اید، به معنای این نیست که همیشه 
اوضاع شما به همین شکل باقی خواهد ماند. با 
این زاویه دید جدیدی که مطرح شد، شما امیدوار 
می شوید که انتهای این مسیر، یک تغییر بزرگ و 
مثبت چه در روح شما و چه در ظاهر زندگی، در 

انتظارتان خواهد بود.
هدف گذاری یکی از مهم ترین مبانی موفقیت 
است. همه ی ما خواسته ها و آرزوهایی داریم و 
با تمام وجود می خواهیم به آنها دست یابیم اما 
 باید بدانیم داشتن یک آرزو  و رویا به تنهایی

نمی تواند تضمینی برای تحقق آن رؤیا باشد.
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امام جمعه بیرجند: برای رشد و پیشرفت ورزش همگانی همه مسئول هستیم

تسنیم- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه ورزش باستانی مایه افتخار است گفت: برای توسعه ی ورزش همگانی همه مسئول هستیم و باید هماهنگ شده و قدمی در این جهت برداریم. 
حجت االسالم  عبادی صبح پنجشنبه  در دیدار با معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: فرهنگ و ورزش همگانی دو مسئله اصلی برای کار وزارت ورزش و جوانان 

محسوب می شوند که بسیار حائز اهمیت هستند. وی افزود: بیش از هر جایی در استان ما ورزش باستانی که همراه با فرهنگ نیاکان ماست رواج دارد و این بسیار خوشایند و مایه افتخار است.

شهید   سلیمانی مالک گونه 
برای رهبر و ملت ایران 

سربازی کرد
مهر- امام جمعه موقت بیرجند گفت: 
شهید سلیمانی مالک گونه برای رهبر 
و ملت ایران سربازی کرد و خون او 
نیز بصیرت بخش شد. حجت االسالم 
جمعه  نماز  خطبه های  در  مختاری 
سردار  شهادت  کرد:  اظهار  بیرجند 
سلیمانی نشان تقابل گسترده جبهه 
استکبار و آمریکا و بغض آنان نسبت 

به جبهه حق است.

شهادت سردار سلیمانی
 نوید بخش ضعف و زبونی 

دشمنان است
با  سربیشه  شهرستان  جمعه  امام 
تسلیت و تبریک شهادت سردار رشید 
اسالم حاج قاسم سلیمانی گفت: تاریخ 
این دو شهید  از رشادت های  مملو 
ایرانی و عراقی بوده و افزود: شهادت 
رضایت نامه می خواهد و رضایت نامه 
این شهید واالمقام  به دست اهل بیت 
امضا شد. حجت االسالم نجمی پور 
با بیان اینکه این سردار رشید همواره 
آرزوی شهادت داشت، گفت: جنایات 
آمریکا ثابت کرد دشمن هیچ گاه از 
توطئه دست برنداشته و شهادت این 
زبونی  و  ضعف  بخش  نوید  سردار 

دشمنان است.

خطبه های آدینه

بخشش قاتل پای چوبه  دار

صداوسیما- قاتل محکوم به قصاص 
در فردوس، صبح پنجشنبه پای چوبه 
دار با بخشش اولیاء دم از اعدام نجات 
یافت. مدیر روابط عمومی و ارتباطات 
دادگستری کل استان گفت: این قاتل 
محکوم به اعدام که مردی ۲۸ ساله 
است از سال ۹۵ تاکنون به اتهام قتل 
طی  از  پس  و  بوده  زندان  در  عمد 
مراحل قانونی و تأیید استیذان قصاص 
نفس ، آماده اجرای حکم قصاص بود. 
مقتول،  دم  اولیای  افزود:  رستگاری 
پای  قصاص،  حکم  اجرای  هنگام 
چوبه ی دار از حق قصاص نفس متهم 
گذشتند و حیاتی دوباره به او بخشیدند.

جنون آنی مادر، دختر 
خردسال را به کام مرگ برد

صداوسیما-  مادری در اثر جنون آنی، 
فرزند یک و نیم ساله خود را در بیرجند 
آگاهی  پلیس  رئیس  رساند.  قتل  به 
روز  صبح   ۱۰ ساعت  گفت:  استان 
پنجشنبه با اعالم مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع قتل در یکی 
از محالت شهرستان بیرجند بالفاصله 
مأموران پلیس به محل حادثه اعزام 
شدند. سرهنگ حسینی افزود: مأموران 
با حضور در محل حادثه مشاهده کردند 
مادری ۲۴ ساله در اثر جنون آنی، دختر 
خردسال یک ونیم ساله خود را با چاقو 
به قتل رسانده است و حالت روحی 
آگاهی  پلیس  رئیس  ندارد.  مناسبی 
گفت: مأموران متهم را دستگیر و با 
حضور مقام قضائی و پزشکی قانونی 
جسد مقتول به سردخانه منتقل شد 
و متهم نیز برای تحقیقات تکمیلی 
به پلیس آگاهی تحویل داده شد. وی 
افزود: تحقیقات پلیس درباره انگیزه قاتل 
از وقوع جنایت ادامه دارد و علت اصلی 
قتل منوط به نظریه پزشکی قانونی و 
بود. خواهد  قضائی  مقام  نظر  اظهار 

حوادث

اهمیت به ورزش در ارزشیابی 
مدیران لحاظ می شود

ایرنا - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
گفت: دستگاه های فعال و پرتالش در زمینه 
ورزش کارکنان به عنوان دستگاه نمونه معرفی 
خواهند شد و این موضوع در ارزشیابی مدیران 
دستگاه ها نیز لحاظ می شود خوش خبر عصر 
پنجشنبه در نخستین نشست شورای ورزش 
همگانی استان که با حضور معاون فرهنگی و 
توسعه ورزش همگانی وزیر ورزش و جوانان 
برگزار شد،  با تأکید بر استفاده از همه ظرفیت ها 
اضافه  استان  در  ورزش  بیشتر  توسعه  برای 
کرد: تقویت فرهنگ ورزش نیز اهمیت دارد تا 
میزان اقبال موجود کاهش پیدا نکند. مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز با بیان اینکه در 
حوزه رسانه ای استان بستر فرهنگ سازی آماده 
است گفت: حدود ۱۴۵ نشریه، پایگاه خبری و 
نمایندگی رسانه های کشوری ظرفیت بسیار 
گسترده برای همگانی کردن ورزش است.نبی 
زاده با اشاره به رصد رسانه های استان برای مدت 
مشخص اظهار کرد: بعد از موضوع زیرساخت ها، 
ورزش و مسایل فرهنگی مهمترین موضوعاتی 
پرداخته  آن  به  استان  رسانه های  در  که  بود 
می شود. عرب نژاد، مدیرکل بهزیستی استان نیز 
با تأکید بر اینکه معلوالن، سالمندان و کودکان 
باید در بخش ورزش به صورت خاص دیده 
شوند گفت: خراسان جنوبی۲۳ هزار معلول دارد 
اما امکانات ورزشی در اختیار آنها صفر است. وی 
با اشاره به اینکه ۱۰ هزار کودک که در مهدها 
حضور دارند نیز جامعه هدف بهزیستی هستند 
ادامه داد: هیچ توجهی به این سه قشر در زمینه 

ورزش تاکنون نشده است.

خراسان جنوبی بیش از ۹ هزار 
ورزشکار سازمان یافته خانم دارد

گروه خبر- مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده 
استانداری گفت: از مجموع ۲۳ هزار و ۴۸۹ 
ورزشکار سازمان یافته در این استان، بیش از 
۹ هزار نفر ورزشکار خانم هستند. نخعی روز 
و  مدیران  هم اندیشی  نشست  در  پنجشنبه 
نخبگان فرهنگی استان، افزود: ۳۷۸ هزار و 
۹۸۱ نفر جمعیت کل زنان خراسان جنوبی است 
که ۴۹ درصد جمعیت استان را تشکیل می دهند 
و این قشر از جامعه ظرفیت ها و توانمندی های 
زیادی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. وی 
اظهار داشت: ۲ نفر از ورزشکاران خانم استان به 
تیم ملی دعوت شده اند و ۳۰ باشگاه خصوصی 
بانوان در خراسان جنوبی داریم که ۱۰ درصد 
باشگاه های کل استان مربوط به بانوان است. 
معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزیر 
ورزش و جوانان هم گفت: براساس آمارهای 
بخش سالمت افسردگی بین مردم شیوع پیدا 
کرده که خطر بزرگی است و ۶۵ درصد جمعیت 
وزن هستند. اضافه  و  چاقی  دچار  ما  کشور 

احمدی افزود: شیوع کم تحرکی در خراسان 
جنوبی ۵۱ درصد است که در مقایسه با میانگین 
کشوری که ۵۷ درصد بوده، آمار خوبی است 
اما همین ۵۱ درصد عدد بزرگی است و نیمی 
از جمعیت استان با مشکل کم تحرکی دست و 
پنجه نرم می کنند. وی همچنین گفت: استان 
هزار  پنج  ورزشی  خراسان جنوبی یک سالن 
متری برای میزبانی رویدادهای ورزشی نداشته و 
در شهرستان ها نیز سالن های کوچک که بتواند 
به صورت چندمنظوره در اختیار عالقه مندان به 

ورزش قرار بگیرد وجود ندارد.

تخصیص سهمیه سوخت 
ناوگان وانت بار بر اساس پیمایش

 ثبت شده در بارنامه

ناوگان  غالمی- تخصیص سهمیه سوخت 
وانت بار بر اساس پیمایش ثبت شده در بارنامه از 
بهمن امسال آغاز می شود. معاون حمل و نقل 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
گفت: رانندگان و مالکان وانت بار برای فعالیت 
در جاده های برون شهری باید اسناد حمل وانت 
بار از جمله کارت هوشمند راننده، کارت هوشمند 
وانت بار و بارنامه را همراه داشته باشند. گرجی 
تسهیل  برای  مربوطه  زیرساخت های  افزود: 
شرایط اخذ کارت هوشمند راننده و ناوگان در 
دستور کار قرار گرفته است و رانندگانی که 
تاکنون نسبت به دریافت کارت اقدام نکرده اند 
باید به مراکز ثبت نام کارت هوشمند در سراسر 
استان مراجعه و نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  کاری- 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه  نخستین 
همایش ملی پنبه ۱۵ و ۱۶ دی به میزبانی 
بشرویه برگزار می شود، افزود: هدف از برپایی 
این همایش ارائه آخرین یافته های ترویجی و 
علمی در زمینه کشت پنبه است. قوسی روز 
پنجشنبه در نشست خبری تأکید کرد: این 
همایش برای اولین بار با حضور مهمانان کشور 
برگزار می شود تا ظرفیت های بهره وری پنبه 
در خراسان جنوبی به سایر استانها معرفی شود. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یادآور 

شد: از مسئوالن  و فعاالن کشاورزی  ۱۷ 
به  دعوت  همایش  این  برای  استان کشور 
عمل آمده است و تاکنون ۳۰۰  نفر در سایت 

همایش ثبت نام کرده اند. 

پذیرفته شدن ۱۴۰ مقاله 
در همایش ملی پنبه 

وی بیان کرد:  ۱۷۰ مقاله علمی ترویجی به 
دبیرخانه ارسال شده که  از این تعداد ۱۴۰ 
مقاله پذیرفته شده است. قوسی افزود: هشت 
کارگاه آموزشی برای رفع نیازهای علمی و 

فنی بهره برداران در این همایش برگزار خواهد 
شد. قوسی با تاکید بر اینکه الیاف پنبه خراسان 
جنوبی از  مرغوبیت بهتری نسبت به سایر 
استان ها  برخوردار است،  یادآور شد: اکنون 
بیش از  هفت هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی 

کشاورزی استان زیر کشت پنبه قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی  از لحاظ 
سطح زیرکشت و میزان تولید پنبه مقام پنجم 
را به خود اختصاص داده است، افزود: یش 
بینی می شود امسال ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن پنبه 
از اراضی زیرکشت برداشت شود که  نسبت به 

سال قبل ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد خواهد داشت. 
وی ادامه داد: مکان شرکت آنالین در نخستین 
nccotton.  همایش ملی پنبه از طریق سایت

areeo.ac.ir  نیز وجود دارد. 

رونمایی از دو رقم جدید پنبه
  »پرتو« و »تابان« در بشرویه 

این  در  نیز  بشرویه   مدیر جهاد کشاورزی 
نشست، از رونمایی دو رقم جدید پنبه »پرتو« و 
» تابان« در اولین همایش ملی علمی ترویجی 
یافته های کاربردی پنبه خبرداد. سرچاهی 

نمایشگاه  همایش   حاشیه  در  شد:  یادآور 
این  تخصصی ترویجی برپا می شود که  
نمایشگاه دارای ۳۰ غرفه با همکاری صندوق 

های خرد زنان روستایی و عشایری است. 

گروه خبر- استاندار روز پنجشنبه در سفر به 
زیرکوه از چند پروژه عمرانی در دست اجرای 
این شهرستان در بخش زهان بازدید کرد.
معتمدیان به همراه معاونان اقتصادی و عمرانی 
خود و جمعی از مسئوالن استان به منظور 
بررسی سند  قبلی،  پیگیری مصوبات سفر 
توسعه و محرومیت زدایی و بازدید از چند طرح 

به شهرستان مرزی زیرکوه سفر کرد.
وی از پروژه های کتابخانه شهدای غزه زهان، 
اصالح تقاطع جاده افین و مسجد جامع افین 
بازدید و در ادامه خانه بوم گردی سرای حاج 
احمد روستای گردشگری افین را افتتاح کرد. 
ساخت کتابخانه های شهرهای زهان، آبیز و 
حاجی آباد از مصوبات سفر قبلی استاندار به 
شهرستان زیرکوه است.بازدید پروژه احداث 

جاده خطیبی، طرح گازرسانی و آبرسانی و 
اردکول،  روستای  محرومان  مسکن  پروژه 
جدید  ساختمان  آباد،  حاجی  شنای  استخر 
فرمانداری، شرکت در نشست بررسی سند 
توسعه و محرومیت زدایی و بررسی مصوبات 
سفر قبلی از دیگر برنامه های معتمدیان در 
است.  زیرکوه  شهرستان  به  یک روزه  سفر 
افین  بوم گردی روستای  اقامتگاه  همچنین 
شهرستان زیرکوه با حضور استاندار و مسئوالن 

شهرستانی و استانی افتتاح شد.
استاندار خراسان جنوبی همچنین در نشست 
شهرستان  و  توسعه  محرومیت زدایی  سند 
زیرکوه، گفت: ساخت مجتمع آموزشی در 
این  باید  که  دارد  اولویت  حاجی آباد  شهر 
طرح نیز با روش ترکیبی و مشارکت سازمان 

بسیج سازندگی، اجرا و به بهره برداری برسد. 
و  توسعه  سند  در  اینکه  بیان  با  معتمدیان 
محرومیت زدایی استان چهار شهرستان مرزی 

مورد  نهبندان  و  سربیشه  درمیان،  زیرکوه، 
توجه قرار گرفته  است اضافه کرد: براساس 
تفاهم نامه های منعقد شده، ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام )ره( متولی شهرستان نهبندان، 
بنیاد مستضعفان متولی شهرستان درمیان، 
و  سربیشه  شهرستان  متولی  امداد  کمیته 

زیرکوه  شهرستان  متولی  سازندگی  بسیج 
انتخاب شد که این الگو برای اولین بار در 
کشور در خراسان جنوبی اجرایی شد. نماینده 

این  در خراسان جنوبی گفت:  دولت  عالی 
تفاهم نامه ها با هم افزایی دستگاه ها و تمرکز 

بر خدمت رسانی اجرایی خواهد شد. 
همچنین در این نشست، اصالح و بازسازی 
توزیع  لوله ای ۱۴۰ کیلومتر شبکه فرسوده 
آب روستایی با اعتبار ۳۵۰ هزار میلیون ریال، 
آبرسانی به روستاهای باالی ۲۰ خانوار )شامل 
۱۰ روستا( در قالب ۸ پروژه با اعتبار ۳۸۵ هزار 
میلیون ریال، حذف مدارس دارای سیستم 
گرمایشی غیراستاندارد تا هفته دولت سال 
۱۳۹۹، هوشمندسازی ۲۰۰ کالس درس با 
کمک دستگاه معین، حذف مدارس کانکسی 
تا سال ۱۴۰۰، احداث مدرسه ۶ کالسه در 
و  سازی  محوطه  و  بهمن آباد  و  حاجی آباد 

دیوارکشی ۲۰ مدرسه روستایی مصوب شد.

شامگاه  نمک،  و  نان  آیین  آبادی-  مهدی 
چهارشنبه با حضور معاون ورزش همگانی 
کشور و استاندار و بسیاری از عالقه مندان در 

زورخانه امیرعرب بیرجند برگزار شد. 
معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت 
ورزش و جوانان پس از بازدید از موزه ورزش  
های زورخانه ای و پهلوانی استان با اشاره به 
حمایت های استاندار در حوزه ورزش استان، 

گفت: تا پایان سال حدود ۲۰ پروژه ورزشی  
برداری  بهره  به   افتتاح و ۵۰ خانه روستایی 
می رسد. احمدی با بیان اینکه برنامه های 
ورزش همگانی در قالب طرح فجر تا نوروز 
برگزار  استان  های  شهرستان  مشارکت   با 
می شود، اضافه کرد: ۱۰۰ میلیون تومان برای 
تجهیز خانه های روستایی و ۱۰۰ میلیون تومان 
برنامه  های ورزش همگانی  برگزاری  برای 

اختصاص یافته است وی ضمن امیدورای برای 
توسعه زیرساخت های استان، افزود: میزبانی در 
مسابقات کشوری، رشد شاخص های استان 
در مشارکت عمومی در ورزش همگانی بیانگر 
است.  استان  ورزش  خوب  های  پیشرفت 
احمدی عنوان کرد: ۲۷ صدم درصد در مالیات 
ارزش افزوده به ورزش اختصاص یافته است 
که بخش عمده آن استانی و  در جهت توسعه 

فعالیت هئیت های ورزشی توزیع می شود. 
مربی ورزش زورخانه ای استان و مربی تیم 
ملی نوجوانان نیز در حاشیه این مراسم به 
خبرنگار آوا گفت: آیین  نان و نمک از سنت 
های بسیار کهن و فراموش شده زورخانه 
معظم  مقام  مطالبه  به  توجه  با  که  است 
رهبری در حوزه کار فرهنگی بعد از گذشت 
 بیش از دو قرن این مراسم احیا و همگام با 

روز شده  به  اسالمی  و  ایرانی  های  ارزش 
است. علی قمری افزود: در این مراسم هر 
ورزشکار پس از قرائت سوگند نامه پیمان 
می بندند تا به ارزش های اخالقی و فرهنگ 
پهلوانی پایبند باشد. وی اضافه کرد: پس از 
قرائت سوگندنامه، پیشکسوت زورخانه  با آب 
و نان و نمک از ورزشکار پذیرایی می کند و 

وی به جرگه جوانمردان می پیوندد.

 نخستین همایش ملی پنبه در بشرویه برگزار می شود

بازدید استاندار از طرح های عمرانی زیرکوه 

آیین “ نان و نمک” در گود زورخانه امیر عرب برگزار شد
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اقامه نماز  از  گروه خبر- مردم استان بعد 
جمعه در یک تظاهرات باشکوه از جنایت 
اعالم  سلیمانی  سردار  شهادت  در  آمریکا 
اقامه  از  بعد  جمعه  ظهر  کردند.  انزجار 
خطبه ها و نماز جمعه، مردم استان در یک 
جنایت  از  نظیر  کم  و  شکوه  با  تظاهرات 
آمریکا در به شهادت رساندن سردار قهرمان 
اسالم و جبهه مقاومت شهید قاسم سلیمانی 

و همراهانش اعالم انزجار کردند.
در تظاهرات روز گذشته، مردم بیرجند هم 
چون مردم همه شهرهای استان و ایران با 
چشم هایی اشکبار با شعارهایی چون حسین 
حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست، 
مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر 
منافق نفرت خود را نسبت به این اقدام ظالمانه 
نشان دادند. در این تظاهرات مردم از دولت و 
مجلس خواستار پاسخ مناسبی در قبال این 

جنایت استکبار جهانی شدند.

قطره قطره خون سردار »سلیمانی« 
رزمنده  جان بر کف خواهد آفرید

ایران  گفت:  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 

اسالمی به اشاره رهبر انقالب سه روز عزای 
عمومی دارد که دل های آماده، به قطره قطره 
خون آن شهید عظیم الشأن، رزمنده جان بر 

کف خواهد آفرید. حجت االسالم عبادی در 
پیامی شهادت سردار عظیم الشأن اسالم حاج 
قاسم سلیمانی را تسلیت گفت. در بخشی از 

به  تسلیت  عرض  با  است:  آمده  پیام  این 
ساحت مقدس حضرت مهدی علیه السالم 
و نایب بر حقش رهبر بزرگ انقالب اسالمی 

ایران )دام ظله( به همه ی اهل ایمان و به 
طور خاص به مردم انقالبی ایران اسالمی 
جنوبی،  خراسان  عزیز  مردم  باالخص  و 

شهادت پر افتخار سردار عظیم الشأن اسالم 
حاج قاسم سلیمانی و همراهان را تعزیت 
که  اسالم  فرومایه  و  پست  دشمنان  دارم. 

شکست های خود را با اینگونه حیله ی جنون 
آمیز می خواهند جبران کنند، بدانند که اجل 

حتمی خود را نزدیکتر می کنند.

سردار سلیمانی فرمانده والیتمدار، 
وحدت آفرین و نجیب بود

استاندار هم در پیامی به مناسبت شهادت 
سردار حاج قاسم سلیمانی گفت: این سردار 
و  خداترس  والیتمدار،  فرماندهی  سرافراز 
صریح،  و  شجاع  مجاهد،  و  الیق  متدین، 
و  متواضع  استکبارستیز،  و  دشمن شناس 
نجیب، مردمدار و وحدت آفرین بود. در پیام 
محمدصادق معتمدیان آمده است: سحرگاه 
امروز خبر شهادت ابرمردی گوش دنیا را پر 
کرد که  خط شکن پیکار با جبهه ظلم و 
ستم و استکبار و مبارزه با شیاطین و اشرار 
اینجانب شهادت  عالم بود. وی بیان کرد: 
بزرگمرد جهاد و شهادت، سردار سپهبد “حاج 
قاسم سلیمانی” و همراهان شهیدش را به 
محضر حضرت بقیه ا... االعظم ارواحنا روحی 
له الفداه، ولی امر مسلمین جهان، آحاد ملت 
ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، مردم 
شریف و والیتمدار خراسان جنوبی و به ویژه 
خانواده گرامی ایشان تبریک و تسلیت عرض 
می نمایم و از خداوند متعال علو درجات را 

برای این شهید واالمقام مسئلت دارم.

در پی شهادت سردار سرفراز اسالم حاج قاسم سلیمانی انجام شد ؛ 

خروش مردم استان در اعالم انزجار از جنایت تروریستی آمریکا

حسابداری: 
* مهارت های دیپلم: حسابداری عمومی مقدماتی، حسابداری عمومی تکمیلی، رایانه کار  
حسابداری مالی، حسابدار حقوق و دستمزد، حسابداری صنعتی، مسئول و سفارشات، 

سرپرست ترخیص کاال، کاربر امور بانکی .
* حسابداری شرکت ها و ثبت اسناد، دفتر روزنامه و کل، گزارشات مالی، ارزش افزوده، 

معامالت فصلی، اظهارنامه، لیست دستمزد و نرم افزار هلو و محک، رافع و ...
 کامپیوتر: 

کاربر رایانه، کاربر ICDL و کاربر فتوشاپ و...

مجتمع  آموزشی پارسیان برگزار می نماید: 

با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  ۳۲۲۳۷۸۸۶ همراه: ۰۹۱۵۵۶۰۵۴۴۱
آدرس: بیرجند، نبش طالقانی ۱۵، ساختمان عسل، طبقه سوم

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش ۲۲ بهمن
۳۲۰۴۴۴۰۰ - ۳۲۰۴۴۱۱۳ -۰۹۱۵۱۶۰۰۱۵۸ ابوالفضل خزیمه نژاد

madaen restaurant جهت دریافت اطالعات كلمه رستوران مدائن یا
 را به سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰ ارسال كنید. جهت ارتباط بهتر و آسانتر با ما  از طریق

 شماره گیری #  ۳۵۵۵۵*۶۶۵۵* به صورت كامال رایگان اقدام فرمایید

پیـک رایگان مصرف برنج صد در صد ایرانی
با مـا لذت غذاهـای ایـرانی را تجربـه کنید

با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 
و كادر مجرب و كارآزموده مدیریت با ۱۸ سال سابقه كار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند
 * برگزاری كلیه مجالس با ظرفیت سالن ۴۵۰ نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان كه شما صالح بدانید.

 آماده عقد قرارداد با كلیه 
ارگان ها،  ادارات و شركت ها

برنامه مالقات مردمی

جناب آقای مهندس شهامت
 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 

دوشنبه ها ساعت ۹ الی ۱۳ دفتر مدیر کل
تلفن هماهنگی: ۹- ۳۲۳۴۲۱۳۷ 

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
 استان خراسان جنوبی
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حدیث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : على جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستى 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانى - عضو اتحادیه مطبوعات محلى و شرکت تعاونى مطبوعات کشور

چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان 

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعى
اذان صبح 
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دعــوت بـه همکـارى
به تعدادى مدرس زبان خانم و آقا
 جهت همکارى در آموزشگاه زبان نیازمندیم. 

تلفن: 09035611301 

آگهى مزایده و فروش امالك غیر منقول ورشکسته آقاى محمد براتى
هیئت تصفیه امور ورشکستگى آقاى محمد براتى در نظر دارد: با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به فروش نقدى بخشى از اموال غیرمنقول آقاى محمد براتى با کاربرى هاى مندرج در جدول ذیل از طریق مزایده اقدام نماید. لذا از کلیه 
متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و نیز اخذ فرم شرکت در مزایده از تاریخ 1398/10/18 لغایت 1398/10/25 به هیئت تصفیه امور ورشکستگى آقاى محمد براتى واقع در خیابان مطهرى ، مطهرى 17، پالك 4 

انجمن حمایت زندانیان مراجعه فرمایند. ضمنا هیئت تصفیه در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحاتکاربرى اعیان ( متر مربع)عرصه (متر مربع)پالك ثبتىآدرس ملک مورد مزایدهردیف

ساختمان دو طبقه (دوسقف) اسکلت فلزى، کف سرامیک و انشعابات آب، برق، تلفن، گازمسکونى250268/42 قطعه 70 از بلوك یکروستاى شمس آباد - انقالب 15

اسکلت فلزى پیچ و مهره، سقف کامپوزیت، دیوار برشى،(همکف مغازه ، زیرزمینتجارى250288/901626/66 اصلى از 3940/4959 فرعى خیابان غفارى - حاشیه بلوار غفارى - نبش پاس2
 انبارى تجارى، طبقات دفتر تجارى)

اعیان در حال ساخت با اسکلت فلزى ، سقف هاى کرومیت کمپوزیت ، سفت کارى شدهمسکونى715352/41520 فرعى از 4324 اصلى بخش یک بیرجندخیابان کاظمیه - نبش کاظمیه 36

سه دانگ از 78/32 متر مربع تجارىتجارى--39/16   8756 فرعى از 249 اصلى خیابان مدرس - بین مدرس 21 و 423

مدیر تصفیه - ناظر مالى آدرس : خیابان مطهرى - مطهرى 17 - پالك 4 ( انجمن حمایت زندانیان بیرجند) تلفن تماس : 32235705

سردار  دل ها

شهادت 
مبارکت باد

شهادت سردار سرافزار جهان اسالم و فرمانده مقاومت 

شهید حاج قاسم سلیمانی 
را محضر رهبر معظم انقالب ، امت اسالمى و مردم شریف  استان

تبریک و تسلیت عرض نموده و یادش را گرامى مى داریم.

شرکت راه سازى مسیریاب - شرکت پخش فرآورده هاى نفتى کندوان - صنایع سنگ پاسارگاد - شرکت بتن آماده مشرق زمین - شرکت حمل و نقل پیمان بار 

شهادت مظلومانه سردار 
سرافراز اسالم و سرباز والیت 

و یاور امت 
 سپهبد پاسدار 

شهید حاج قاسم سلیمانى
 را به ملت شریف ایران 
تسلیت عرض مى کنیم.

شهادت سرباز فداکار حضرت ولى عصر عجل ا... تعالى فرجه الشریف و رهبر فرزانه انقالب اسالمى 

سردار سپهبد  پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانى
 قلوب ملت شهیدپرور ایران و همه حق طلبان و مجاهدان راه عزت و سربلندى ملت هاى آزاده را 
جریحه  دار کرد. فقدان این بزرگ مرد فداکار و برجسته، اگر چه براي آزادگان و مستضعفان عالم 
و همۀ آنان که او را از نزدیک می شناختند، حادثۀ غم انگیز و دردناکى است، اما زندگی و مرگ 
انسان هایى مانند او، حماسه اي است که ملت ها را بیدار و ریشه هاى  انقالب جهانى اسالم را 
محکم تر مى کند. یقینا امروز نه تنها کشورهاى منطقه، بلکه همۀ ملت هاى جهان آرامش و امنیت 
خود را مدیون مجاهدت هاى این سردار عزیز در مبارزه با گروهک هاى وحشى تروریستى هستند.  
شهادت این فرمانده دالور که براى خود او سرانجامى سعادت بار و فوزى عظیم است را محضر رهبر  
فرزانه انقالب اسالمى ، ملت بزرگ ایران، جبهه مقاومت و همه آزادگان جهان و به ویژه خانواده 

صبور آن بزرگ مرد تسلیت عرض مى کنم.  عاش سعیدا و مات شهیدا
محمد رضا مجیدى- دبیرکل مجمع مجالس آسیایى

بسم ا... الرحمن الرحیم

«من المؤمنین رجال 
َصدقوا ما عاهدوا ا... 

علیه فمنهم من قضى 
نحَبه و منهم من ینتظر 

و ما بَدلوا تبدیال»

پیام تسلیت مدیر کل فرهنگ و ارشاد  اسالمى خراسان جنوبى در  پى

شهادت سردار حاج قاسم سلیمانى
اناهللا و انا الیه راجعون 

در میان مؤمنان مردانى هستند که بر سر عهدى که با خدا بستند صادقانه ایستاده اند؛ بعضى 
پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضى دیگر در انتظارند؛ 

و هرگز تغییر و تبدیلى در عهد و پیمان خود ندادند. «سوره مبارکه احزاب آیه 23»
شهادت مظلومانه سردار سرافراز اسالم و سرباز والیت و یاور امت، حاج قاسم سلیمانى موجب 
تاسف و حسرت عمیق شد. سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانى که عمرى با مجاهدت و ایثار، تمام دقایقش 
مصروف مبارزه با تجاوز، بى  عدالتى و تروریسم شده بود، خود به دست آلوده تروریست  هاى بین  المللى به شهادت رسید. 
شهید سلیمانى چهره  بین المللى مقاومت است او با اخالصى کم نظیر و مجاهدت شجاعانه در جبهه هاى حق 
علیه باطل به دفاع از کیان این سرزمین الهى و امنیت مردم ایران پرداخت و پس از سال ها مبارزه و حضور در خط 
مقدم مبارزه با داعش و تروریست هاى منطقه، در پى حمله جنایتکارانه تروریسم دولتى آمریکایى به یاران شهیدش 

پیوست.ضمن تسلیت شهادت سردار رشید اسالم به همه ظلم  ستیزان و سربازان جبهه حق، رهبر معظم انقالب
 و خانواده معزّز آن شهید، استمرار راه باعزتش را با عظمتى فزون  تر از خداوند بزرگ مسئلت دارم. 

 مدیریت و پرسنل شیرینى عربى

بسم رب الشهداءوالصدیقین
شهادت پاداش مجاهدان راه خداست

سردار سرافراز اسالم شهید حاج قاسم سلیمانى
 سراسر عمر خویش را صرف خدمت به اسالم و امت اسالمى نمود.

اوکه از یادگاران دفاع مقدس بود با اخالصى کم نظیر و مجاهدتى 
شجاعانه اسوه از خودگذشتگى و ایثار براى همه نسل هاست.

سرلشکر شهید سلیمانى قهرمان مبارزه با تروریسم و چهره 
بین المللى مقاومت بود.

این آخرین بار نخواهد بود که چهره اى مومن، صادق، 
بااخالص و دلى سرشار از عشق و ایمان به آرمان هاى 
بلند الهى هدف تیر عناد و دشمنى جنایتکاران قرار مى گیرد.

راه او با رفتنش تمام نمى شود و مسیرش ادامه  خواهد یافت 
 شهادت این سردار رشید و نستوه اسالم را محضر حضرت 
ولى عصر(عج) و مقام معظم رهبرى ، ملت مسلمان ایران و 

جامعه علمى کشور تسلیت عرض مى نماییم.
اساتید ،کارکنان و دانشجویان دانشگاه صنعتى بیرجند

شهادت سردار  سرافراز جهان 
اسالم و سرباز صادق و فداکار
 دین و قرآن، نظامى مومن

 و پارسا و پرهیزکار

 سپهبد پاسدار 

شهید حاج قاسم سلیمانى
 را به ملت ایران تسلیت مى گوییم.

صنایع چوب ذاکریان

 امام صادق علیه  السالم فرمودند :
هُ أْن یَکوَن مِن أصحاِب القائِِم فَلیَنتَِظر َو لْیََعمل بِالَوَرع َمن َسرَّ

هر کس خوش دارد از یاران امام مهدى علیه  السالم باشد، باید منتظر باشد و پارسایى پیشه کند.
الغیبۀ ، نعمانى ، ص 200
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