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سر خصم  بکوبیم 
به سنگ 

جنگ از آن دست واژگانی است که از 
کودک تا بزرگ برای نشنیدن، نگفتن 
و ندیدنش اشتراک نظر دارند و معتقدند 
خانمان سوز است و تا حد امکان باید 
از آن فاصله گرفت. اما گاهی وقوع 
جنگ در ید اختیار یک طرف نیست. 
همانند آن چه در 31 شهریور 1359 
ایران  عزیزمان  افتاد.کشور  اتفاق 
مظلومانه از سوی رژیم بعث عراق 
و  مردم  و  گرفت  قرار  حمله  مورد 
مسئوالن ما در مقام دفاع با طرف 
مهاجم جنگیدند... ادامه در صفحه 2

صادرات یک میلیون دالری از مرز استان به افغانستان

  شبانه روزی 
می شود
 استاندار گفت: هدف گذاری ما این است که فعالیت مرز ماهیرود سربیشه 2۴ ساعته شود 
و این امر باید انجام گیرد. محمد صادق معتمدیان در شورای مبادالت مرزی خراسان 
جنوبی افزود: برای تحقق این امر، حوزه اقتصادی استانداری باید با تشکیل کمیته ای 
متشکل از دستگاه های مرتبط و برگزاری نشست های تخصصی و کارشناسی منظم، موانع 

و محدودیت های موجود را شناسایی و مرتفع کند ...  مشروح در صفحه 5

فرماندهکلسپاه:انتقامی»سخت،پشیمانکنندهوقاطع«میگیریم

فعالیت مرز

جانباختن۲همشهریبیرجندیدر
ازدحامتشییعکنندگانسردارسلیمانی
صفحه 5

جناب آقای شهرام امیر افشاری
با نهایت تأسف و تألم بدینوسیله درگذشت پدر بزرگوارتان

 مرحوم حاج محمد امیرافشاری
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم، از درگاه احدیت علو 

درجات آن مرحوم و صبر و شکیبایی بازماندگان را مسئلت می نماییم.
شرکت کاشی و سرامیک ایفا سرام

بقا مختص ذات پاک اوست
به مناسبت سومین روز  درگذشت

 پدری مهربان، همسری فداکار و برادری دلسوز مرحوم مغفور 

شادروان حاج محمد امیرافشاری 
جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه ۹۸/10/1۸ از ساعت 14:30 
الی 15:30 در محل مسجد امام حسین )ع( برگزار می گردد 

حضور شما سروران محترم در این جلسه موجب شادی
 روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده مرحوم

در چهارمین سالگرد درگذشت
 پدری دلسوز و همسری مهربان 

شادروان نجفعلی نادعلی 
دلتنگی غروب را با بودن در کنار مزارش سپری می کنیم

 در نهایت ناباوری،  باورمان شده که او دیگر نیست،  دیگر نمی آید 
و دیگر نباید منتظرش باشیم. دیگر آن شمع فروزان را نمی بینیم 
ولی طنین صدای دلنشینش همچنان در گوش ما، مهربانی اش 

در قلب ما و زیبایی چهره اش در یاد ماست.
روحش شاد و قرین رحمت پروردگار باد

همسر و فرزندان

می دانیم حتی اگر هفت سال هم بگذرد،
داغ درگذشت پدر فراموش نمی شود و عظمت هیچ صبری از 
وسعت غم نزدیکترین عزیزان نمی کاهد، فقط کنار می آییم 

و یاد می گیریم به تلخی ها نیندیشیم . روحت شاد پدرم.

هفتمین سالگرد عروج غم انگیز

 زنده یاد محمد حسن اکبرزاده
 را با خاطره مهربانی هایش گرامی می داریم. 

خانـواده

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.

آگهی تجدید مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه پروژه عملیات اجرای بخش اول پروژه 
آبرسانی به محالت عشایری چاه زرد و خواجه منجی کوه شهرستان نهبندان با شماره فراخوان 
به آدرس الکترونیکی  تدارکات  از طریق مناقصه عمومی در سامانه   ۲۰۹۸۰۰۳6۵۴۰۰۰۰۰۴ 

www.setadiran.ir به شرح ذیل برگزار نماید. از پیمانکاران واجد شرایط دعوت می نماید در 
تاریخ مقرر شده در این آگهی نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند

اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی - بلوار شهدای عبادی  نام و نشانی مناقصه گذار
تلفن: ۹-3۲۲33۷0۶-05۶   کدپستی: ۹۷1۹۸۷3351

عملیات اجرای بخش اول پروژه آبرسانی به محالت موضوع مناقصه
عشایری چاه زرد و خواجه منجی کوه شهرستان نهبندان

عملیات اجرایی طرح آبرسانی به محالت عشایری چاه زرد عنوان پروژه
و خواجه منجی کوه شهرستان نهبندان )بخش اول(

دارا بودن گواهی صالحیت در آب با حداقل پایه 5شرایط مناقصه گران
 از سازمان برنامه و بودجه کشور

۶ ماه شمسیمدت اجرای پروژه

شهرستان نهبندان - بخش شوسف - منطقه عشایریمحل اجرای پروژه
 چاه زرد و خواجه منجی کوه

۶1/۶45/۲3۹/44۷ )شصت و یک میلیارد و ششصد و چهل مبلغ برآورد اولیه
و پنج میلیون و دویست و سی و نه هزار و چهارصد و چهل و 

هفت( ریال

اعتبارات بند ه- تبصره 4 قانون بودجه سال ۹۸ )نقدی(محل تامین اعتبار

 ۶5 امتیازحداقل امتیاز ارزیابی

مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه

3/0۸3/000/000 )سه میلیارد و هشتاد و سه میلیون ریال( ، دارای 
حداقل 3 ماه اعتبار به نفع اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir محل دریافت اسناد

13۹۸/10/1۸ لغایت 13۹۸/10/۲0مهلت دریافت اسناد

تا پایان وقت اداری مورخ 13۹۸/11/01آخرین مهلت عودت استاد

زمان و محل جلسه 
بازگشایی پاکت ها

13۹۸/11/۲- در محل اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی

 هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. به اسنادی که پس از مهلت مقرر ارسال گردد ترتیب 
روابط عمومي اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی اثر داده نخواهد شد.

آگهی تجدید مناقصه عمومی )یک مرحله ای(آگهی تجدید مناقصه عمومی )یک مرحله ای( بسم رّب الشهداء و الصدیقین

شهادت سردار رشید اسالم
 سپهبد حاج قاسم سلیمانی
 را که چهره درخشان مقاومت اسالمی 
و مبارزه با ظلم و استعمار بود به پیشگاه 

 حضرت ولی عصر )عج(، رهبر معظم
 انقالب، خانواده گرامی و عموم هموطنان

تبریک  و تسلیت عرض می نماییم.

شرکت فروزان بیرجند – دان  وعلوفه خوشینه

یک شرکت راهسـازی معتبـر جهت تکمیـل پرسنـل
 دعـوت بـه همکـاری می نمـاید 

1- راننده پایه یک ۲- راننده تراکتور 3- راننده غلطک 4- راننده بیل 
مکانیکی 5- راننده بولدوزر ۶- آشپز

۳۲۴۴۲۸۸۶ - ۰۹۱۵۵۶۲۴۸۸۹

ظرفیت پذیرایی ۳۵۰ نفر
 پیـک رایگـان

 مدیریت رستوران زیتون : جعفر خزیمه نژاد

رستوران زیتون شعبه دیگری ندارد
ورودی جلسات رایگان / هزینه پذیرایی رایگان

بیرجند، انتهای خیابان توحید، بلوار جماران بین خیابان نیایش و ستایش، مجتمع تجاری سیب
تلفن تماس رستوران زیتون به شماره های ذیل تغییر یافت

۰۵۶۳۲۰۳۳۰۲۲ – ۰۵۶۳۲۰۳۳۲۰۰ همراه: ۰۹۱۵۳۶۱۳۲۷۴ – ۰۹۱۵۵۶۱۷۵۳۷
قابل توجه همشهریان و مشتریان عزیز رستوران زیتون: سالن پذیرایی زیتون در خراسان جنوبی 

شعبه دیگری ندارد و وابسته به هیچ رستوران دیگری در سطح شهر بیرجند نمی باشد 
خدمتگزار همه شما مردم عزیز و بزرگوار بیرجند

پاسخگویی مدیر عامل شرکت توزیع
 نیروی برق استان خراسان جنوبی

 از طریق سامانه الکترونیک ارتباط مردم و دولت )سامد(
امروزچهارشنبه ۹8/۱۰/۱8 ساعت ۹ الی۱۰/۳۰ صبح

تلفـن: ۱۱۱
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

صفحه 6

 

 

 

تمام اعضای پنتاگون 
تروریست محسوب می شوند 

الریجانی:

صفحه  6

ترور سردار معادل حمله 
نظامی به ایران است

ظریف: 

ترامپ دیگر آرامش
  نخواهد داشت

سردار وحیدی:

صفحه  6
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سرمقاله

سر خصم  بکوبیم 
به سنگ   

 *رجب زاده

)ادامه سرمقاله از صفحه یک( همانند آن چه در 
31 شهریور 1359 اتفاق افتاد.کشور عزیزمان 
ایران مظلومانه از سوی رژیم بعث عراق مورد 
حمله قرار گرفت و مردم و مسئوالن ما در 
مقام دفاع با طرف مهاجم جنگیدند. پس از 
ترور سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
رابطه ایران و آمریکا بیش از هر زمان دیگر 
به جنگ و تقابل مستقیم نظامی نزدیک شده 
است. در این میان اما عده ای همچنان به ماجرا 
تک بعدی نگاه می کنند و می انگارند که در 
صورت وقوع جنگ همه چیز را خواهیم باخت. 
برخی از نمایندگان مجلس به دنبال دیپلماسی 
صرف و پرهیز از هرگونه تقابل و انتقام گیری 
دشمن،  امروز  اگر  اینکه  از  غافل  هستند، 
مالک اشتر را زد و ما در برابرش کوتاه آمدیم 
وعکس العملی نشان ندادیم؛ به سرش می زند 
فردا در محراب، علی)ع( را؛ بزند و تیر خصم 
و زیاده خواهی اش مقام دیگری از بدنه ایران 
اسالمی را نشانه رود. سکوت در برابر رذالت 

پاسخی جز ذلت ندارد. 
از چهره کریه جنگ هر چه بگوییم کم است، 
هیچ رویه مثبتی ندارد و همواره نابودی و کشتن 
و کشته شدن را به دنبال خواهد داشت، اما نگاه 
ایدئولوژیک به ماجرا به ما می گوید که واکنش 
قاطع و کوبنده به شقاوت، دست درازی، تطاول 
و ترور، تنها مسیر پیروزی است. نگاهی به تاریخ 
اسالم تکرار این واقعیت است که حسین بن علی 
علیه السالم در ظهر عاشورا می دانست که اگر 
در برابر لشکر چند ده هزار نفری یزید قرار گیرد، 
به طور قطع و یقین کشته خواهد شد. اما ایمان 
داشت که استوار ماندن دین پیامبر اسالم)ص( جز 
با ریخته شدن خون حسین )ع( و یارانش، میسر 
نخواهد بود و فریاد زد که “ ان کان دین محمد لم 

یستقم اال بقتلی فیاسیوف خذینی”. 
حادثه تروریستی فرودگاه بغداد که منجر به 
شد،  همراهانش  و  سلیمانی  سردار  شهادت 
چنان قلب ملت ایران و آزادگان جهان را جریحه 
دار کرده که جملگی فریاد انتقام سخت سر 
می دهیم. با این حال در حال سپری کردن 
 روزهایی هستیم تا خبری همگانی از تصمیم ها 
در این زمینه بشنویم. گمانه زنی های متفاوتی 
درباره شدت و حدت یا محدود بودن این اتفاق 
صورت  هر  در  دارد.  وجود  وقوع  صورت  در 
برابر  در  که  اند  داده  نشان  همواره  ایرانیان 
فرود  تحقیرآمیز سر  برخوردهای  و   تهدیدها 

نمی آورند و معتقدند که
یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ     

یا او سر ما به دار سازد آونگ
برخورد محکم و انتقام سخت، تنها راه تادیب 
دولت مردان نادان ایاالت متحده آمریکاست 
و هرگونه برخورد نرم میان ایران و آمریکا نه 
تنها آمریکا را ادب نخواهد کرد که او را در 
ادامه رفتارهای گذشته اش، جسورتر و گستاخ 
تر می کند. پس اینک ایران اسالمی بیش 
از هر چیز به تک صدایی نیاز دارد، صدایی 
که  حاال  انقالب.  معظم  رهبر  محور  حول 
وجود نازنین سردار سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی باعث شده است که ایرانیان یکبار 
دیگر دوشادوش هم بایستند، بلند شدن هر 
صدایی از اردوگاه ایران اسالمی که از آن بوی 
تفرقه بیاید، به معنای بازی در زمین دشمن 
است. حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع 
شهید سردار حاج قاسم سلیمانی این پیام را 
به جهانیان مخابره کرد که برای جریان های 
ضد اسالمی  و صهیونیستی، شهید حاج قاسم 
از سردار  است  تر  بسیار خطرناک  سلیمانی 
قاسم سلیمانی. حاال مردم و مسئوالن ما باید 
از این سرمایه اجتماعی به خوبی محافظت 
کنند. دیپلماسی در شرایط کنونی، به تنهایی 
پاسخگوی رفتارهای خارج از عرف بین المللی 
آمریکا نیست، اما با بهره گیری از آن در کنار 
برخورد کوبنده و سخت، می توان جلوی تکرار 

اتفاقات مشابه را گرفت.
ایرانی  هر  خواسته  روزها  این  انتقام سخت، 
است که  شهادت سردار سلیمانی در این حادثه 
تروریستی ناجوانمردانه،  قلبش را می فشاد  اما 
التزام به فرمان و ارادت به والیت ، سلوک سردار 
بزرگ ایران است و ایران در این برهه نیز سر 

تعظیم  به رای و فرمان والیت فرو می آورد.

چهارشنبه* 18 دی 1398* شماره 4539

اهدای600شاخهنرگسبهمراسمتشییعسرداردلها

صداوسیما - نرگس کاران شهرستان خوسف ۶۰۰ شاخه گل نرگس برای مراسم تشییع و تدفین سردار 
دل ها اهدا کردند.  این گل ها حاصل دسترنج تعدادی از کشاورزان این شهرستان بود که با اهدا و ارسال آن 

به کرمان ، ارادت خود را به سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ابراز کردند.

نسرین کاری - یادم هست در اوج بیماری 
خواندن کتاب را شروع کردم، حتی به بقیه 
بیماران هم انگیزه  برای تالش و شادی می 
دادم. در همین فاصله تصمیم گرفتم برای 
خودم هدف تعیین کنم. این ها صحبت های 
بانوی هم استانی است که توانست  اولیه 
سرطان را شکست دهد و اکنون در سمت 
است.  فعالیت  به  مشغول  گوناگون  های 
لیسانس  فوق  معماری،  لیسانس  فوق  او 
دارای مدرک دکتری مدیریت  و  مدیریت 
مدیرعامل  اکنون  ساالری  سمانه  است. 
خانه مطبوعات خراسان جنوبی و مدیر روابط 
است.   ساختمان  مهندسی  نظام  عمومی 
قصه شکست دادن بیماری سرطان  که اسم 

هولناکی دارد را از زبان او می شنویم: 

بایکاتفاقزمینخوردن
متوجهبیماریامشدم

استخوانی  تومورهای  گوید:  می  ساالری 
معموال در زمان شروع درد ندارند و به همین 
خاطر من دیر متوجه این بیماری شدم. وی 
با اشاره به اینکه برحسب یک اتفاق که با 
زمین خوردن متوجه بیماری شدم، می افزاید: 
با بررسی بیشتر پزشکان مطلع شدند که من 
دچار تومور استخوانی با حجم باالیی هستم. 
وی یادآور می شود: مرحله اول درمان من 
با پیوند استخوانی آزمایشی انجام شد چون 
هنوز اطمینانی در خصوص بهبودی حاصل 
نشده بود. وی با بیان اینکه بعد از مدت یک 
سال مرحله دوم پیوند با توجه به رضایت 
ادامه  شد،  انجام  اول  مرحله  از   پزشکان 
و  بود  خوب  خانواده  مالی  وضع  دهد:  می 
درمان  تکمیل  موارد  خصوص  در  نگرانی 
نداشتیم. وی خاطر نشان می کند: طبیعی بود 
که خانواده ام  نمی خواستند خودم متوجه شوم 
ولی با توجه به شرایط خاصی که داشتم و روند 
درمان و رادیوتراپی متوجه شدم. بانوی موفق 

هم استانی ادامه می دهد: اولین لحظه ای که 
متوجه شدم چون اطالع کافی نداشتم و واژه 
سرطان یک واژه نا امید کننده توی ذهنم بود 
حس کردم همه این کارها برای زنده ماندن 
چند روزه است. او می گوید: روند درمان این 
بیماری به روحیه خیلی مرتبط است ،نسبت به 
وضعیت موجود اجبارا ساعت ها تنها بودم و 

حال جسمی خوبی نداشتم.

مدتزیادیطولنکشید
کهباوضعیتخودمکنارآمدم

او با اشاره به اینکه خیلی وقت ها در ذهنم 
 آن  دنیا را تجسم می کردم و حتی حس 
می کردم واقعا زنده نیستم، می گوید: ولی زیاد 
طول نکشید که با خودم و وضعیتی که داشتم 
کنار آمدم. ساالری تأکید می کند: تصمیم 
گرفتم توکلم به خدا باشد و فقط بخندم و 
انرژی همیشگی خودم را  حفظ کنم. وی با 
اشاره به اینکه دقیقا بعد از پیوند اول شروع 
 کردم به ادامه تحصیل در رشته مورد عالقه ام 
)معماری( و جز نفرات برتر دانشگاه شدم، 
وضع  زمان  این  در  کند:  می  نشان  خاطر 
جسمانی خوبی نداشتم ولی به عنوان یک 

نقطه ضعف به آن نگاه نمی کردم. 

مدت8ماهفقطسقفاتاقم
رامیدیدم

بانوی سخت کوش هم استانی خاطر نشان 
می کند: مرحله دوم پیوند شرایط سخت 
و  داشتم  مطلق  استراحت  و  داشتم  تری 
آسمان  فقط  ماه  مدت 8  به  باورتان شود 
 سقف اتاقم را دیدم. ساالری عنوان می کند: 
به پیشنهاد یکی از اساتید همزمان با رشته 
معماری در رشته مدیریت هم مشغول به 
تحصیل شدم،گاهی دچار مشکل می شدم 
و مجبور به بستری طوالنی مدت بودم اما  
فکر و ذهنم را روی هدفم که ادامه تحصیل 

بود متمرکز کرده بودم. وی با اشاره به اینکه 
دوران درمان با خاطرات تلخی همراه بود، 
یادآور می شود: در این زمان دو تا از دوستانم 
را به خاطر این بیماری، از دست دادم  و 
روند تکمیلی درمان به علت نبود تجهیزات 
در بیرجند کند شده بود. وی با بیان اینکه 
با دوستان بیمار برنامه های شاد برگزار می 
کردیم، یادآور شد: در این روزهای سخت 
تالش کردیم در این دنیای سخت به هم 

انرژی بدهیم و همین در کنار امید موفق شد 
روزهای خوب برسد. بانوی هم استانی بیان 
می کند: سفرهای اجباری به سایر استان ها 
برای درمان داشتم روزها گذشت و من از 

مرحله ایزوله و درمان مرخص شدم.

تالشکردممهربانتر
وباگذشتترشوم

وی یادآور شد: دنیای بیرون برای من جذاب 
تر شده بود، سعی کردم خیلی چیزایی که قبال 
نمی دیدم را ببینم، خیلی حس ها را درک 
کنم، مهربان تر و با گذشت باشم. ساالری 
یادآور می شود: یک روز در  اتاق تاریک )به 
خاطر دارویی که تزریق می کردم( تصمیم 
گرفتم هیچ عکس العملی نداشته باشم که 
اطرافیانم نگران من باشند. وی با اشاره به 

اینکه تقریبا در حد امکان کارهای شخصی ام 
را  خودم انجام می دادم، می افزاید: لبخند  را 
فراموش نکردم و در زمان دردهایی که داشتم 
فقط و فقط با خدا صحبت می کردم و با 
دردی که داشتم از نظر جسمی خیلی به  هم 

ریخته بودم  ولی روحم را بزرگ کردم. 
وی خاطر نشان کرد: از هر کار و یا شخصی 
که انرژی مرا می گرفت دوری کردم،  مطالعه 

خودم در زمینه بیماری شروع کردم.

فعالیتدرمجلهتخصصی
درحوزهمهندسی

ساالری با بیان اینکه با توجه به اینکه در 
دوران بیماری نوشتن را تجربه کردم بالفاصله 
در یک مجله تخصصی مهندسی مرتبط 
 با رشته خودم فعالیت و شروع کردم، بیان 
می کند: در یک بازه زمانی کوتاه با توجه به 
نیاز سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان 
مدیر روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان 
استان معرفی شدم، من در این فاصله دوره 

دکتری مدیریت  را هم  گذراندم. 
بانوی موفق با اشاره به اینکه کتاب های 
انگیزشی همراه با  فیلم هایی از آدم هایی 
کردند   طی  موفقیت  با  را  مسیر  این   که 
دهد:  می  ادامه  خواندم،  می  و  دیدم  می 
خالصه این کارها را به بقیه هم انتقال می 

دادم و سعی می کردم به این بیماری به 
عنوان یک دوست نگاه کنم که روزی  مرا  
ترک می کند و همین طور هم شد. وی 
با بیان اینکه بعد از تحمل دو سال درمان 
عنوان  برگشتم،  عادی  زندگی  به   تقریبا 
می کند: به خودم قول داده بودم که روی 
پاهام می ایستم و زندگی جدیدی شروع 

می کنم و تحصیل را ادامه دادم.

راهاندازیگروهخیریه
“سایهمهربانی”باهمکاریدوستان

وی یادآور می شود: در دوران درمان تصمیم 
گرفته بودم  دلیل خوشحالی بقیه باشم  و روی 
همین هدف گروه خیریه سایه مهربانی را با 
همکاری دوستانم راه اندازی کردم که هدف 
ما روستاهای نیازمندی بود.  او با اشاره به اینکه  
قبل از بیماری با پدرم برای انجام خدمات 
 رفاهی به خیلی از مناطق رفته بودم، اظهار 
این  در  اشتغالزایی  من  هدف  کند:  می 
روستاهاست و درکنار این موضوع کارهایی 
زیادی همچون مناسب سازی مدارس، پیگیری 
زیرساخت های روستا با گروه دنبال کردیم. 
می  استان  مطبوعات  خانه  عامل  مدیر 
گوید: االن هم 2 سال از فعالیت من در 
مدیریت خانه مطبوعات استان می گذرد 
و سعی کردم تمام توان خودم را در این 
حوزه برای مخاطبان داشته باشم.ساالری 
با اشاره به اینکه کارگاه توبافی و نقاشی 
مرزی  روستای  دورترین  در  سنگ  روی 
امیدواری  ابراز  شده  اندازی  راه  استان 
کرد:  جزو کارگاه های برتر استان خواهد 
های  ظرفیت  به  توجه  همچنین   و  بود 
روستا،احیای هنرهای سنتی و خلق ایده 
روستاها  در  من  اهداف  جز  جدید  های 
هستند. وی تأکید می کند: اکنون مشکل 
خاصی ندارم و بر خالف تصور دیگران من 

روزهای بهتری برای خودم ساختم.

داستانزندگیبانوییکهسرطانراشکستداد
امید ، تالش، خنده و شادی چراغ های موفقیت 
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آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک 
قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند 

به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک 
تحدید حدود شماره های زیر:

ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر اتاق پالک ۱۷۱ فرعی 
ا...  رحمت  اراضی  در  واقع  بیرجند  بخش ۲  اصلی  از ۱۳۹۶- 
دهلکوه مورد تقاضای آقای محمد رحیم رمضانی در روز شنبه 
مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰ صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان 
امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله 
این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل 
حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون 
مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر 
حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از 
تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 
ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این 

اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 1۳۹۸/10/1۸

علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان 
بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک
 یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند 
به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک 

تحدید حدود شماره های زیر:
ششدانگ یک باب منزل پالک ۲۱۵ فرعی از ۱۳۹۶ – اصلی بخش 
۲ بیرجند واقع در اراضی رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای عیسی 
خسروی. ششدانگ یکباب منزل پالک ۲۱۶ فرعی از ۱۳۹۶- اصلی 
بخش ۲ بیرجند واقع در اراضی رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای 
کامران شعبانی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰  صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون 
ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره 
های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق 
ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع 
مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از 
تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 
ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این 

اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 1۳۹۸/10/1۸
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی پارس مکانیک به سامان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۸۱۳ و شناسه 
ملی ۱۰۳۶۰۰۶۳۱۸۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
۱ - آقای سعید محمدی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۰۴۷۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و خانم 
فاطمه اله وردی به شماره ملی ۰۶۲۰۰۵۶۱۲۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی داودی به شماره 
ملی ۰۶۵۰۸۲۳۷۴۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اوراق و 
اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای سعید محمدی )مدیر عامل( 

و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )711505(

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره ۹۸۰۷۷۷ محکوم علیه شرکت فراز لبن قهستان محکوم است به پرداخت مبلغ 
۸۶/۳۰۰/۳۹۳ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای علی سجادی و پرداخت مبلغ ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت 

حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه تری بلندر تمام استیل )سالم( و به ابعاد طول ۱۵۰ سانتیمتر، عرض 
۹۰ سانتیمتر، ارتفاع ۹۵ سانتیمتر، مدل ۱۰۳۴ با ظرفیت ۱۶۰۰۰ لیتر، پمپ سانتریفیوژ ۲/۲ کیلو وات، سال ساخت ۱۳۹۰ و با مارک 
 تجاری مهارت جهان که به مبلغ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  کارشناسی شده است از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲ 
از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است 
حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود. 

هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند- محمد آدینه

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( 
شرکت خاورپیشه )سهامی خاص(

شماره ثبت :۹۳۲  شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۲۶۶۹۰ 
بدینوسیله به اطالع کلیه سهام داران محترم شرکت خاورپیشه )سهامی خاص( می رساند: جلسه 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت راس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ 
۹۸/۱۰/۳۰  در محل کشتارگاه خاورپیشه واقع در معصومیه، انتهای خیابان شهاب تشکیل می گردد. 

مقتضی است اصالتا یا وکالتا در جلسه مذکور شرکت فرمایید.
دستور جلسه: ۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره ۲ - تعیین خط مشی آتی شرکت.

هیئت مدیره
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خاورپیشه واقع در معصومیه، انتهای خیابان شهاب تشکیل می گردد. مقتضی است اصالتا یا وکالتا در 

جلسه مذکور شرکت فرمایید.
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۳24۳56۸6 - 0۹۳652۳7014-0۹15706۳220 - خسروی

تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

تر(
 بر

رن
مد

 (

     لولـه بازکنـی 
زی

ه رو
شبان

  

پایانهصادراتیکنارهرشهرک
گلخانهایاستانراهاندازیمیشود

ایسنا- مدیر سازمان تعاون روستایی استان از 
توسط تشکل ها  پایانه صادراتی  دو  راه اندازی 
و بخش خصوصی خبر داد و گفت: رایزنی و 
طرح اولیه انجام شده و برنامه ریزی کرده ایم در 
کنار هر شهرک گلخانه ای یک پایانه صادراتی 
راه اندازی کنیم تا بسته بندی و صادرات رونق 
، انقالب  ابتدای  از  اینکه  بیان  با  وی   گیرد. 

و  شد  تشکیل  روستایی  تعاونی  شرکت   58
تعاونی های روستایی بعد از جنگ نیز فعالیت 
خوبی  سرمایه  شرکت ها  این  افزود:  کردند، 
داشتند، اما مدیریت نشده بود. وی تصریح کرد: 
را  اعتبار  خود  این سال ها شرکت ها  در طول 
حفظ کرده و توانسته اند سوددهی داشته باشند 

چراکه حل مشکل کشاورز را در پی دارد.

رونقپرورشماهیگرمابی
درنهبندان

تولید  از  نهبندان  ایسنا- مدیر جهاد کشاورزی 
خبر  این شهرستان  در  گرمابی  ماهی  تن   ۶۰
داد و گفت: با توجه به باال بودن درجه حرارت 
شهرستان تا کنون ۶5 باب استخر پرورش ماهی 
گرمابی برای ۶1 خانوار ساخته شده است. مالکی، 
اظهار کرد: ارزش ماهی های تولید شده در 9 ماهه 

نخست امسال، بالغ بر 9۰۰ میلیون تومان است.

صادرات۱0میلیوندالریتعاونیهای
خراسانجنوبی

خراسان  تعاونی های  صادرات   - صداوسیما 
جنوبی در 9 ماه گذشته به 1۰ میلیون و 883 هزار 
دالر رسید. سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان گفت: این مقدار صادرات از 11 
تعاونی فعال در ۶ شهرستان به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم انجام شد. اشرفی افزود : کاالهای 
 صادراتی تعاونی های استان به کشور های ترکیه ،

 آلمان ، ایتالیا ، فرانسه ، چین، افغانستان و امارات 
صادر شد. وی عسل، صنایع دستی، سنگ های 
سنگ های  ساختمانی،  شیشه  فرش،  قیمتی، 
صادراتی  اقالم  از  را  معدن  سنگ  و  قیمتی 

تعاونی های استان اعالم کرد.
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امروز آب در برخی نقاط بیرجند قطع است

غالمی- برای انجام تعمیرات شبکه، امروز چهارشنبه 18 دی ماه ،شهروندان مناطق شهرک گلها ؛ خیابان های گلچین، گلبرگ و گلبهار و خیابان های 
غفاری 18و 20 از ساعت 10 الی 13 با قطع آب مواجه خواهند بود. البته تانکرهای آبرسانی دراین مناطق حضور خواهد داشت. در همین زمینه  شرکت آب 

و فاضالب شهری استان  از شهروندان خواسته  عالوه بر پیش بینی تمهیدات الزم، از برداشت و ذخیره بی رویه آب خودداری کنند.
آنها  اتباع  از  ما  که40ساله  کشوری 
میزبانی  مهاجر  بعنوان  کشورمان   در 
می کنیم حاضر نشد اقدام جنایتکارانه 
مسئولین  تا  کند  محکوم  را   آمریکا 
این همسایه های  خواهند، جور  می 

خود فروخته را بکشند.
915...423
باسالم خدمت مدیرکل محترم ورزش 
وجوانان استان خراسان جنوبی جناب 
ورزش  مدیراداره  و  عزیزی  آقای 
وجوانان شهرستان درمیان جناب آقای 
ورزشی  فرهنگی  مجموعه  ابراهیمی 
ازتوابع بخش مرکزی  نوغاب درمیان 
شهرستان را به نام سردارسپاه اسالم 
شهید سلیمانی نام گذاری کنید، در دهه 
مبارک فجرکه به بهره برداری می رسد. 

ازطرف جوانان بسیجی نوغاب درمیان
915...811
آنتن  موبایل  رچ  روستای   باسالم 
نمی دهد و در موقع ضرورت و نیاز حتی با 
اورژانس115 نمیتوان تماس گرفت!حال 
اگر جان کسی در خطر باشد و اتفاقی 
بیفتد چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ از 
اداره محترم مخابرات خواستار پیگیری 

هستیم. جمعی از اهالی روستای رچ
915...097
دوستی پرسید سردار کی به شهادت 
رسید؟ گفتم وقتی که ما خواب بودیم!... 
دشمن  و  بمانیم  خواب  نکند  راستی 

هرچه خواست بکند!!!  انتقام سخت
915...228
دوست  عزیز مهمان 1 یا 2 روزه ! االن 
برادر و  اتباع  صاحبخانه شدن  دیگه 
حسابی سود دارن  در بازار بدون مجوز، 
کامل قرق کردن یا ما باید شاگردی 
به  اقتصاد  ازدست  یاهم  بکنیم  شونو 

وجود اومده از این جریان فرارکنیم.  
903...066
با سالم پیرو پیام آقا یا خانم پرستار در 
مطالبات  مورخه 98/10/15،  روزنامه 
پرستارهای بیمارستان ولی عصر) عج(  
از دیماه سال قبل باقی است وهنوز 
تورم  وضعیت  این  با  نشده،  پرداخت 
و گرانی، کمبود پرسنل، فشار طاقت 
فرسای کار کدام پرستار میتونه با خیال 

راحت وبدون دغدغه خدمت کنه ؟!
991....935
سالم آرزو میکردم شهردار می شدم و 
فقط تنها کاری که انجام میدادم آسفالت 
کردن خیابونای بیرجند بود. بخدا حق ما 
نیست. خصوصا شمال شهر. هر جا رو 

کندن ، بدتر شد ولی بهتر نشد.
915...386
با عرض سالم وخسته نباشید خدمت 
وفرمانده  استان  شورای  مدیریت 
در  خواهشمندم  استان  سپاه  محترم 
آباد  علی  بلوار  پروژه  امکان  صورت 
قید  نامگذاری   گونه  هیچ  که  لوله 
محبوبمان  )شهید  نام  به  نگردیده 

سردار سلیمانی( نام گزاری شود.
910...993
مسئوالن  از  لطفا  سالم،  عرض  با 
فنی  بپرسید  زمین های کنار   دلسوز 
حرفه ای کی داخل محدوده می آید؟ 
عمر صاحبان آن تمام شد. حتما باید 
مسئولی شریک آن می بود که داخل 
محدوده می آمد؟ فکری به حال مردم 
فقیر بیچاره هم بکنید. ا ین زمین ها از 

خیابان بهمن دور تر نیست. 
915...939
باعرض سالم و خسته نباشید استفاده 
نکردن از مداحان جوان و انقالبی در 
هیچ  دارد،  تأمل  خیلی  جای  بیرجند 
جای کشور اینطور نیست، چرا مردم 
باید همیشه تو مراسماتی شرکت کنند 
که فرد خاصی فقط مداحی می کند، 
مگر مداح جوان کم داریم، این سوال 

به دفتر... هم وارد هست.
910...506
به  نسبت  خواهشمندیم  شهرداری  از 
آسفالت سایت اداری اقدام نمایند. مگر 
وجودی  فلسفه  که  است  این  از  غیر 
و  شهروندان  حال  رفاه  اداری  سایت 
دسترسی راحت تر به خدمات است؟ از 
بنیاد ملی نخبگان تا اداره کل استاندارد 

وضعیت اسف باری دارد.
ارسالی به تلگرام  آوا

امسال هم سهمیه های پزشکان استان 
متخصصان  خدمت  محل  و  اعالم 
مشخص شد اما در این میان شهرستان 
زیرکوه چندان مورد توجه قرار نگرفت. 
از سوی دیگر این شهرستان هنوز از 
داشتن یک بیمارستان استاندارد محروم 
است در حالی که برخی از شهرستان ها 

حتی دو بیمارستان دارند.
یک شهروند
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پیام شما

معیارهای صحیح در انتخاب
نماینده مجلس چیست؟

پیشنهاد  می کنم آوا کمی هم به بحث 
انتخاب اصلح بپردازد تا مردم هم بدانند 
این روزها  واقعی چیست؟  معیارهای 
اصولگرا  آقای  یک  زبان  از  ما  همه 
معیارهای مربوط به جریان خودش را 
می شنویم و از یک آقای اصالح طلب 
معیارهای مربوط به روحیات خودشان را 
اما واقعا معیارهای واقعی و بی طرفانه 
انقالب  رهبر  چیست؟  انتخابات   در 
می گویند من این تقسیم بندی های 
و  چپ  و  اصولگرا  و  طلب  اصالح 
راست را قبول ندارم آنوقت بین بزرگان 
استان ما دعوای چپ و راست است. 
 مردم عزیز یادمان باشد ما نماینده ای 
می خواهیم که آزاده باشد جرأت زدن 
حرفش را داشته باشد و به مالحضات 
سیاسی توجه نکند و از حق دفاع کند 
منافع  برای  نه  کند  کار  مردم  برای 
از هر  آزادگی  به نظر من  خودش. و 
چیزی مهمتر است من یک صنعتگر 
هستم که عضو یک تشکل صنفی 
استانی هم هستم  ماهیت این تشکل 
پیگیری مشکالت افراد فعال در حوزه 
اش است اما متاسفانه ما در انتخابات 
ایم  کرده  انتخاب  را  رئیسی  داخلی 
 که خودش به دلیل وابستگی هایش 
نمی تواند از حق ما دفاع کند.  می گوئیم 
موضوع مالیاتمان را پیگیری کنید کاری 
نمی کند و موضعی نمی گیرد که خدای 
نکرده اداره مالیات از او ناراحت نشود 
افزایش  را  کارخانه خودش  مالیات  و 
ندهد به او می گویم با محیط زیست و 
بهداشت مشکل داریم می گوید هیس 
ناراحت می شوند و در کارخانه خودم را 
هم می بندند. وابستگی های سیاسی 
همین  دقیقا  هم  تندرو  جریانات  به 
مردم  برای  بخواهند  کاری  است هر 
 بکنند آخر آقایان که انتخاب می شوند 
راستای  در  این  هیس  گویند  می 
منافع حزب و گروه مان نیست لطفا 
 کمی دقت کنیم و در انتخاب هایمان
کمی حساس تر باشیم آینده ما به دست 

خودمان رقم می خورد نه کسی دیگر.
ح. م از قاین

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

سرمایه گذاری  ۱۴۵ میلیارد تومان 
برای کارخانه طالی هیرد نهبندان 

و  معدن  صنعت،  اداره  رئیس   - ایرنا 
ساخت  برای  گفت:  نهبندان  تجارت 
این  هیرد  طالی  فرآوری  کارخانه 
شهرستان که دهه فجر عملیات اجرایی 
و 500  میلیارد  می شود 145  آغاز  آن 
میلیون تومان سرمایه گذاری می شود. 
پروانه  حاضر  حال  در  افزود:  اردونی 
ساخت  و  تأسیس  جواز  بهره برداری، 
کارخانه طالی هیرد صادر شده است. 
تأسیس  مقدمات  اینکه  بیان  با  وی 
کارخانه فراهم شده است، اظهار کرد: 
برای تأمین زیرساخت های کارخانه به 
توسط  بازدیدی  آن  برق  تأمین  ویژه 
شرکت های سرمایه گذاری انجام خواهد 
اعضای  بازدید  به  اشاره  با  وی  شد. 
معادن  از  سرمایه گذاری  شرکت های 
منطقه  این  در  کرد:  تصریح  شاهکوه 
35 معدن سنگ فعال است که یکی 
از قطب های تولید سنگ های گرانیتی 
عنوان  وی  می شود.  محسوب  کشور 
کرد: استخراج از معادن شاهکوه در حجم 
باال در دست انجام است و به بازارهای 
داخلی عرصه می شود. اردونی، یکی از 
مشکالت معادن شاهکوه را تأمین برق 
دانست و یادآور شد: در ارتباط با چگونگی 
تأمین برق نیز تصمیم گیری خواهد شد. 
وی با اشاره به مزایای اقتصادی معادن 
شد:  یادآور  نهبندان  در  طال  و  سنگ 
کاهش هزینه های تولید، صرفه جویی 
در مصرف نفت و گاز، کاهش انرژی های 
فسیلی، کاهش مشکالت معدن کاران، 
ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی بخشی از 
مزایای این منطقه است. اردونی افزود: 
در حال حاضر 126 معدن دارای پروانه 
بهره برداری در شهرستان وجود دارد که 
77 معدن فعال است و ذخیره قطعی 
این معادن بیش از 85 میلیون تن است.

 خبر ویژه

»هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند، 
مرده مپندار، بلکه زنده اند که نزد پروردگارشان 
روزی داده می شوند«، خبر بی اندازه جانگداز 
یکی  داغدار  دوباره  ایران  است،  جانسوز  و 
قاسم  سپهبد  شد،  فرزندانش  رشیدترین  از 
نبود  باورمان  رسید،  شهادت  به  سلیمانی 
دیرینه اش  آرزوی  به  و  رفت  او  اما  نشد،  و 
رسید. سپهبد شهید سلیمانی نمونه درخشان 
تربیت شدگان مکتب انقالب اسالمی است، 
شهادت ایشان منشأ یک تحول عظیم در ِسیر 
مبارزه با استکبار جهانی و صهیونیست ها در 
سراسر جهان خواهد بود و راهی که او آغاز 
کرد با مجاهدت جوانان مقاومت اسالمی تا 

دستیابی به پیروزی ادامه خواهد یافت.
در همین راستا با یکی از همرزمان »حاج قاسم« 
شرقی  مرزهای  در  مجاهدت  سال های  در 
کشور و مبارزه  بی امان با اشرار و قاچاقچیان 
پردل،  محمدعلی  پرداخته ایم.  گفت وگو  به 
پاسدار بازنشسته ای است که حدود 3 سال 
همکار و همرزم سردار سپهبد شهید سلیمانی 
در منطقه سیستان و بلوچستان بوده است و 
روزهای  از  خود  خاطرات  سردار  شهادت  با 
حضور در کنار وی را روایت می کند.وی در 
گفت وگو با فارس اظهار کرد: سال 71 که 
 سردار سلیمانی، فرمانده لشکر 41 ثارا... )ع( 
نیروی  قدس  سپاه  فرمانده  و  کرمان  سپاه 
زمینی زاهدان بودند، مأموریت یافتم که به 
عنوان فرمانده گردان المهدی )عج( از لشکر 
پنج نصر و تیپ انصارالرضا )ع( انجام وظیفه 
را  بنده  ایشان  که  بار  هر  افزود:  وی  کنم. 
می دید مرا در آغوش می گرفت و احوالپرسی 

گرمی می کردیم.

رفتار حاج  قاسم با 
زیردستان دوستانه بود

به  اشاره  با  مقدس  دفاع  رزمنده  این 
سلیمانی  شهید  سردار  فردی  خصوصیات 
مهربان،  بسیار  فردی  ایشان  کرد:  عنوان 
باصفا، فروتن و خاکی بودند که برخوردشان 
با نیروهای زیردست، رفتار یک فرمانده نبود، 

بلکه رفاقتی و دوستانه بود.

یک خاطره درس آموز
از »حاج   قاسم«

پردل به بیان خاطره ای از حاج قاسم پرداخت 
و گفت: یک روز قرار بود ایشان از پایگاهی 
که من در آنجا فرمانده بودم، بازدید کنند 

به رسم تمام مراسم هایی که یک فرمانده به 
بازدید می آید تمام نیروها را در محوطه به 
خط کرده بودیم که هلی کوپتر حامل ایشان 
به زمین نشست و به استقبال ایشان رفتیم.

وی با بیان اینکه منطقه خاکی بود و پس 
بلند  هوا  به  زیادی  خاک  بالگرد  فرود  از 
چند  بالگرد  فرود  از  پس  داد:  ادامه  شد، 
بودیم  پیاده شدن سردار  منتظر  دقیقه ای 
به  نیامدند،  ایشان  تعجب  کمال  در  که 
سردار  که  پرسیدم  خلبان  از  دلیل  همین 
کجا هستند. خلبان در جواب سؤالم پاسخ 
داد که سردار از درب دیگر هلی کوپتر رفته 
در  و  ندیده  در محوطه  را  ایشان  و چون 
آنجا نیز جز یک آشپزخانه مکان دیگری 
نبود به آنجا رفتم که دیدم روی نیمکت 

و  نشسته  معمولی  لباس  یک  با  چوبی، 
آشپز هم برایشان چای آورده بود.

نمی خواستم باعث
اذیت نیروها شوم

پردل، با بیان اینکه وقتی دلیل عدم حضور 
پاسخ  را جویا شدم  نیروها  ایشان در جمع 
گفتم  ایشان  به  کرد:  اضافه  دادند،  جالبی 
که  نیروها به خط هستند، تشریف بیاورید 
چراکه  نکنید  را  کار  این  دوباره  گفتند  اما 
من عمداً از این سمت آمدم تا باعث اذیت 
نیروها نشوم.وی با اشاره به هوش و ذکاوت 
نظامی سردار سلیمانی بیان کرد: زمانی که 
در سیستان و بلوچستان بودیم، اشرار 85 نفر 

از نیروهای نظامی پاسگاه گلوگاه را گروگان 
گرفتند که با هوش نظامی که سردار داشتند 
بدون اینکه قطره ای خون از کسی بریزد، 

باعث آزادی این افراد شد.

روایت ذکاوت نظامی »حاج  قاسم«

سردار  داد:  ادامه  بازنشسته  رزمنده  این 
تعقیب  با  و  داده   تشکیل  را  جلسه ای 
نیروها متوجه شدند اشرار گروگان ها را به 
افغانستان،  مرز  بین  رباط  یا  شهرک  یک 
ایران منتقل کردند که منطقه  پاکستان و 
در  افغانی  مجاهدین  و  بود  خودمختاری 
آنجا مستقر بودند.پردل با بیان اینکه اشرار 
افغانستان  به  را  ما  نیروهای  داشتند  قصد 

منتقل کنند، اضافه کرد: سردار خواستند که 
سران قبایل افغان را دعوت کنیم تا با آن ها 
صحبت کنند، سردار به سران قبایل گفته 
بودند زن و بچه شما در شهرک هستند و ما 
نمی خواهیم دخالت کنیم، لذا یا کمک کنید 
که اشرار را بگیریم و یا آن ها را قانع کنید 
سران  افزود:  برگردانند .وی  را  ما  نیروهای 
قبایل وقت خواسته بودند که صحبت کنند 
و سردسته اشرار نیز 24 ساعت وقت خواسته 
بود اما سردار نپذیرفت و گفته بود فقط تا 
غروب فرصت دارند. این رزمنده بازنشسته 
عنوان  ماجرا  این  از  خود  خاطره  ادامه  در 
کرد: زمانی نگذشت که از برجک نگهبانی 
با دوربین دیدیم که نیروهای گروگان گرفته 
شده در یک خط رأس جغرافیایی به خط 

شده و به سمت پایگاه آمدند، البته سردار هم 
سر قولش به آن ها ماند و با گروگان گیرها 
برخوردی نکرد. پردل با بیان اینکه سردار 
در بازدیدی که از مرزهای شرقی داشت به 
منطقه شاهرخت هم آمد، اضافه کرد: آن روز 
همزمان شده بود با روز درگذشت پدر سردار 
احمدی که برای عرض تسلیت به همراه 
سردار سلیمانی به منزل آن ها رفتیم و شب 
در شاهرخت ماندیم، سردار در جمع مردم 
شاهرخت سخنرانی داشت و مردم استقبال 
زیادی کردند به طوری که از سه کیلومتری 

شاهرخت هم آمده بودند.

شهادت اجر زحمات
»حاج قاسم« بود

سردار  برای  شهادت  از  کمتر  افزود:  وی 
همه  این  اجر  قطعاً  و  بود  حیف  سلیمانی 
نمی توانست  چیزی  شهادت  جز  زحمات 
دفاع مقدس عنوان کرد:  رزمنده  باشد.این 
را  ایشان  شهادت  خبر  وقتی  جمعه  صبح 

شنیدم ناراحت و شوکه شدم.

خاورمیانه دیگر جای امنی
برای آمریکا نخواهد بود

باعث  سردار  شهادت  اینکه  بیان  با  پردل 
هم  امروز  افزود:  بود،  خواهد  اتحادآفرینی 
شهادت سردار مثل زمانی که ایشان با حیات 
علیه  را  عراق  مردم  بودند،  جبهه  در  خود 
آمریکا منسجم می کند و آمریکا باید بداند 

دیگر عراق و منطقه خاورمیانه جای امنی 
برایش نخواهد بود.

قاسم  ایران  در  بداند  آمریکا  افزود:  وی 
سلیمانی های زیادی هستند که با مشخص 
شدن جانشین ایشان »سردار قاآنی« نیز که 
یکی از پاسداران نمونه هستند، این موضوع 

آشکارتر شد.

»سردار قاآنی« سال ها 
در کنار سردار بوده است

قاآنی«  »سردار  گفت:  سردار  همرزم  این 
جانشین سردار سلیمانی، در تمام این سال ها 
از  نامی  اگر  و  بودند  سلیمانی  سردار  کنار 
ایشان نشنیدیم، خودشان راضی نبودند که 

در جامعه مطرح شوند.
بیان  به  قاآنی  سردار  با  رابطه  در  وی 
خاطره ای پرداخت و گفت: سردار قاآنی چنان 
اخالص و سادگی داشتند که به خاطر دارم 
در یکی از جلساتی که در زاهدان داشتیم و 
تا شب ادامه داشت، به دلیل نبود امکانات 
برای خواب شب را در سوله ای بودیم که 
از شام، همکاران به شوخی می گفتند  بعد 
سرداران چه شدند و به کجا رفتند؟ البته من 
می دانستم که آن ها هنوز جلسه دارند، چون 
دم در کنار کفش ها خوابیده بودم نیمه شب 
از برخورد چیزی به پایم بیدار شدم، سردار 
بود و  برداشته  پتو  تنها یک  قاآنی بود که 
پشت در خوابید که این رفتار ایشان برای 

همکاران درس بزرگی بود.

۳ خاطره از ۳ سال همراهی با »حاج  قاسم«
محمدعلی پردل، پاسدار بازنشسته از دوران هم رزمی با سردار شهید سلیمانی می گوید ؛
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موفقیت و انرژی

توصیه ها

خوش بین باشیم

تأثیرات ناشی از احساس خوش بینی می تواند در 
مدت زمان بیشتر و طوالنی تری برایتان باقی بماند. 
این نوع از خوشحالی اگر مورد تمرکز و دقت قرار 
بگیرد از بین که نمی رود هیچ، می تواند به مرور 
زمان بیشتر رشد کند. این احساس به شما کمک 
می کند که از داشتن تمامی شرایط موجود در 
زندگی تان قدردان و شکرگزار باشید و در نتیجه به 
خود افتخار کنید. عالوه بر این احساس خوش بینی 
در وجود شما باعث می شود که به توانایی ها و 
تالش های خود مطمئن باشید و برای رسیدن 
به اهداف واالیتان بیشتر و بیشتر تالش کنید.افراد 
خوش بین در زمان مواجهه با ناامیدی و تالش 

می کنند که آن را به حداقل برسانند.

رفتار مناسب در منزل میزبان

سراغ یخچال و کمد و غیره نروید. حتی توصیه 
می کنیم بدون اجازه  میزبان وارد آشپزخانه هم 
نشوید. با فرزند میزبان شوخی نکنید، خصوصا 

وقتی که پدر و مادرش دوروبرتان نیستند. 
حتی اگر کودک شروع به گریه کرد، بهتر است 
والدینش را خبر کنید.  از بچه ها نخواهید هدیه ها 
را باز کنند. چون واکنش بچه ها به هدیه ها ممکن 
است غیرمنتظره باشد و احساس ناخوشایندی در 
بقیه ایجاد کند. اگر قصد کمک به میزبان تان را 
دارید، حتما اول از میزبان اجازه بگیرید. خیلی از 
افراد دوست ندارند مهمان تحت عنوان کمک، در 
کاری دخالت کند.بدون اجازه میزبان، دمای اتاق 
را کم یا زیاد نکنید. اگر دمای اتاق ناراحت تان 
می کند، به خود میزبان اطالع دهید خیلی گرم یا 
سردتان است.قبل از رفتن به مهمانی با بچه ها در 
مورد چیز هایی که باید رعایت کنند با آن ها حرف 
بزنید. اگر فرزندتان در مهمانی رفتار نامناسبی 
داشت، او را به گوشه ای ببرید و به آرامی، اما جدی 
به او تذکر بدهید. هرگز در مهمانی به میزبان تان 

توصیه های آشپزی و خانه داری نکنید.
اگر ظرفی در منزل میزبان تان شکستید یا هر 
خسارت دیگری وارد کردید، هرگز برای جبران آن 
پیشنهاد پول ندهید، چون این کار اغلب مورد پسند 
نیست. بهتر است بعدا خسارتی را که وارد کرده اید 
جبران کنید.از میزبان تان رمز وای فای را نخواهید.
طبق میل و خواست خودتان تا دیروقت در منزل 
میزبان نمانید. به غیر از مهمانی های شبانه، باید 
ساعت 10 تا 11 شب، منزل میزبان را ترک کنید. 
فراموش نکنید که میزبان شما باید بعد از مهمانی، 

ریخت و پاش ها را جمع و جور کند.

  رفع درد مفاصل
 و پوکی استخوان با عرق گزنه

عرق گیاه گزنه تنگ کننده مجاری عروق است و 
درد مفاصل را کاهش می دهد. برای درمان آرتریت 
و نقرس می توانید از روغن گزنه استفاده کنید. 

همچنین سیلیس و منیزیم موجود در گیاه گزنه 
به جذب بیشتر کلسیم کمک می کند که به این 
ترتیب، باعث جلوگیری از پوکی استخوان خواهد 
شد. با مصرف این گیاه مانند زردچوبه احتمال ابتال 
به آلزایمر کاهش پیدا می کند؛ مصرف روزانه دو 

فنجان گزنه به تقویت حافظه کمک می کند.

بادام زمینی حاوی 
ترکیبات ضد پیری است؟

بادام زمینی ، به خصوص  وقتی پوست هم دارد، 
حاوی رسوراترول  است که فرآیند پیری سلولی 
را کند می کند و سالمت قلب را بهبود می دهد. 

بادام زمینی آب پز از باالترین سطح  رسوراترول 
برخوردار است، اما بادام زمینی بو داده نیز دارای 
مقدار مناسبی از این ماده است. اگر چه آرد بادام 
زمینی مطمئنا برای افرادی که به بادام زمینی 
آلرژی دارند، دارای طعم فندق است و ماده  ای 

حساسیت زا است، ولی فاقد گلوتن است.

کیوی میوه سالمت قلب، 
تنظیم و هضم غذاست

کیوی،  با توجه به اینکه این میوه منبع مهمی از 
ویتامین ث به شمار می  آید، برای پیشگیری از 
ابتال به سرماخوردگی، چند عدد از آن را در رژیم 

غذایی روزانه  تان جای دهید. کیوی بدون چربی 
است. دو عدد کیوی به تنهایی حاوی فیبر بسیار 
باال است و گزینه خوبی است برای کسانی که 
مدیریت قند خون باید داشته باشند. کیوی میوه 
خوبی برای سالمت قلب، تنظیم هضم غذا و 

مدیریت کلسترول است.

روغن درخت چای 
برای سینوس و پوست مفید است

سال هاست که از روغن درخت چای برای درمان 
بسیاری از بیماری ها استفاده می شود.این روغن 
دارای خواص آنتی باکتریال و ضدقارچی خوبی 

است و تأثیر قابل توجهی بر درمان مشکالت 
پوستی و عفونت ها دارد. برای درمان سرفه  شدید 
یا عفونت سینوس، چند قطره روغن درخت چای 
را در یک کاسه آب گرم، یا وان آب گرم بریزید تا 
از مزایای درمانی آن بهره بگیرید و به صورت بخار 

وارد سینوس ها و ریه های تان شود.

قره قروت برای
 پوکی استخوان مفید است 

قره قروت برای پیشگیری از پوکی استخوان بسیار 
مفید است. زیرا حاوی پروتئین، کربوهیدرات و 
چربی زیادی است.پروتئین موجود در این فرآورده 

نقش ساختاری و استحکامی در بدن به ویژه 
عضالت دارد، به رشد و نمو هم کمک می کند.
قند موجود در قره قروت از نوع الکتوز است که 
انرژی کمتری نسبت به قند معمولی دارد. الکتوز 
در فرآیند تولید قره قروت شکسته شده و به قند 

ساده تر تبدیل می شود.

 میخک حاوی ترکیب شیمیایی به نام اوژنول است که در پزشکی و به ویژه دندانپزشکی سنتی، کاربرد 
گسترده ای به عنوان مسکن موضعی دارد. روغن میخک بهترین راه برای درمان دندان درد است اما می 
توانید از میخک کامل هم استفاده کنید. همچنین مخلوط پودر میخک با رازیانه، زیره سبز و سیاه، زنجبیل 

و مصرف روزانه دو قاشق مرباخوری از آن برای دفع سردی معده و تقویت دستگاه گوارش مفید است.
فراد برای از بین بردن بوی بد دهان و ضدعفونی کردن لثه خود می توانند میخک را با آب لیموی تازه 
بخیسانند و سپس تفت دهند، سپس پودر این ترکیب را با آب مخلوط کرده و لثه خود را با آن ماساژ دهند.

نمک تصفیه نمکی است که در آن ناخالصی های نامحلول مانند فلزات سنگین و همچنین ناخالصی های 
محلول مانند آهک، شن و ماسه طی فرآیندی در کارخانه حذف شده است. نمک خوراکی باید از نوع ید دار 
و تصفیه شده باشد. نمک های تصفیه شده یددار به دلیل خلوص باال میزان ید را بهتر و به مدت بیشتر 
حفظ می کنند. نگهداری و ذخیره نمودن نمک یددار به مدت طوالنی )بیش از 6 ماه( موجب از دست رفتن 
بخشی از ید آن می شود. برای حفظ ید در نمک، باید نمک را دور از نور و رطوبت و در ظرف در بسته 
پالستیکی، چوبی، سفالی و یا شیشه های رنگی و تیره نگهداری کرد و جهت اضافه کردن آن به غذا در 

زمان طبخ، نمک را در انتهای پخت اضافه نمود تا ید آن در حداکثر مقدار حفظ شود.

نمک یددار تصفیه شده چیست؟میخک باعث تسکین درد دندان می شود

به طور حتم یکی از دردناک ترین تجربه هایی که افراد در طول 
زندگی خود با آن مواجه می شوند، مرگ عزیزان است، البته 
هیچ کس را نباید در این غم تنها گذاشت، اما شاید هیچ کس 
به اندازه خود فرد نتواند به خودش کمک کند. با قبول این 
درد و آشنایی با مراحل آن می توان تا حدودی از شدت آن 
کاست و یادتان باشد در نهایت زمان، حالل تمام مشکالت 

است و همه زخم ها با گذشت زمان خوب می شوند.
واضح است که با شنیدن خبر مرگ اطرافیان نمی توان 
احساس خوبی داشت. واکنش افراد نسبت به این خبر با 

یکدیگر متفاوت است. ممکن است ناگهان شروع به گریه 
کنید، شوکه شوید یا احساس پوچی، کرختی و افسردگی 
کنید. برای بعضی ها نیز ممکن است قبول کردن این موضوع 

کمی طول بکشد که این رفتار کامال طبیعی است.
در این روز قطعا به شدت احساس ناراحتی و عذاب می کنید، 
درست مانند تمام کسانی که با شما در مراسم شرکت 
کرده اند. زمانی که همگی با هم برای احترام به شخص 
فوت شده سر خاک او حاضر می شوید و این احساسات 
دردناک را قبول می کنید، در واقع وارد فرآیندی شده اید که 

سرانجام باعث بهبودی حال تان می شود. شاید احساس 
کنید حال تان خیلی بهتر شده است، اما فرآیند بهبودی 
در همه افراد یکسان نیست. ممکن است تمرکز خود 
را در کالس درس از دست بدهید، با اطرافیان بی دلیل 
وارد بحث و جدل شوید یا دچار مشکالت فیزیکی مانند 
دیدن  با  است  ممکن  شوید.  بی خوابی  یا  تنگی نفس 
خوشحالی دیگران دچار احساس خشم، گیجی و نفرت 
شوید، اما این احساسات کامال طبیعی هستند. پس به خود 

و اطرافیان تان کمی وقت بدهید و صبور باشید.

چگونه با مرگ عزیزان مان کنار بیاییم؟

آیه روز

در حقیقت تو هر که را دوست داری نمی  توانی راهنمایی کنی لیکن خداست که هر که را بخواهد 
راهنمایی می  کند و او به راه یافتگان داناتر است. )سوره قصص آیه ۵6(

سخن روز

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز 
نشوند نمی سوزانند. )گراهام بل(
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
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.
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کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریمجدول سودکو
 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  

0۹۱۵   ۸۶۶   ۸00۲ 

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی
  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  -  مهدی وسیله کار

                 اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،
          جک سقفی،لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،

        دیوار برشی،مخازن 

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268  - 09156693515 

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

برگ سبز و سند خودروی سواری پراید  به شماره 
پالک ایران ۳۲  ۲۴۶ د ۲۸ به نام سید حسنعلی 

نصیرائی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۵۵۶۱۷ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
برگ سبز خودروی پژو روآ به شماره پالک مف

ایران ۲۲  ۳۱۱ م ۸۴ به نام مهناز فهیمی به 
شماره ملی ۰۴۵۲۵۸۴۶۸۱ مفقود گردیده

دی و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
قو

مف

تخریب ساختمان وچاه کنی   
تاالر سـی کـاج0891 723 0915 - علیزاده

 و 
ت

ری
دی

ا م
ب

د 
دی

ل ج
سن

پر

3۲358۲۲3 - 09151634873   غالمرضا  احمدی  
بلوار شهدای عبادی - میدان ابن حسام- تاالر سی کاج

در خدمت همشهریان گرامی می باشد.

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش ۲۲ بهمن
۳۲044400 - ۳۲044۱۱۳ -0۹۱۵۱۶00۱۵۸ ابوالفضل خزیمه نژاد

madaen restaurant جهت دریافت اطالعات کلمه رستوران مدائن یا
 را به سامانه 10008590 ارسال کنید. جهت ارتباط بهتر و آسانتر با ما  از طریق

 شماره گیری #  35555*6655* به صورت کامال 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 کادر مجرب و کارآزموده مدیریت با 18 سال سابقه کار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند
 * برگزاری کلیه مجالس با ظرفیت سالن 450 نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان که شما صالح بدانید.

 آماده عقد قرارداد با کلیه 
ارگان ها،  ادارات و شرکت ها

)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر 5 سانت، انواع آجرنما(

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

ی عرضه کلی / جزئی  بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    0۹۱۵۷۲۳۸00۱ - دباغی
جزئ
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سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹
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برای نام نویسی و مصاحبه،  مشخصات و رزومه خود را به آدرس:
 Birjand.sfida@gmail.com حداکثر تا تاریخ ۲۸ دی ماه ارسال فرمایید.

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود به یک نفر مسئول انبار
 با ویژگی های زیر نیاز دارد:

۱- مهارت و آشنایی کامل با ICDL  و تسلط کامل به اینترنت و وب گردی
 و نرم افزارهای فضای مجازی برای تولید محتوا.

۲- مدرک تحصیلی کارشناسی و مقاطع باالتر در رشته های مدیریت،  
اقتصاد،  حسابداری 

۳- ترجیحا متخصص و آشنا با بورس
۴- تابعیت ایرانی، نداشتن سوء  پیشینه و تعهد مالی برای امور محول شده

 از پیش شرط هاست.
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دوهمشهری بیرجندی 
در ازدحام مراسم تشییع 

سردارسلیمانی جان باختند

شبستان- ۲ نفر از کارکنان دادگستری 
خراسان جنوبی بر اثر ازدحام جمعیت در 
میان تشییع کنندگان پیکر مطهر سردار 
داند.  از دست  را  خود  جان  سلیمانی 
محمدحسین رنجانی و محمدحسین 
عبداللهی دو نفر از کارکنان دادگستری 
کل خراسان جنوبی هستند که دیروز در 
اثر ازدحام و فشار جمعیت، جان باختند.

حوادث

رویارویی والیبالیست های 
دستگاه های اجرایی  

فارس- سوت آغاز مسابقات والیبال 
دستگاه های اجرایی  با شرکت ۱۴ تیم 
روز گذشته در سالن حجاب مجموعه 
ورزشی خاتم االنبیاء بیرجند نواخته  شد. 
گفتنی است؛ تیم های برتر هریک از 
رشته های ورزشی مسابقات کارمندان 
دستگاه های اجرایی نیمه دوم بهمن  

به رقابت های کشوری اعزام می شوند.

ورزشی
*جمعی از کارکنان صدا و سیمای مرکز 
استان، با سفر به کرمان در پوشش 
مراسم باشکوه تشییع و تدفین سردار 
بزرگ اسالم و انقالب همکاری کردند.
 *معاون عملیات فرماندهی انتظامی از 
راه اندازی سامانه پیام کوتاه ۱۱۰۵۶ پلیس 
استان برای افراد سخت گویش خبر داد.
*فرمانده انتظامی طبس از کشف ۶۶ 
کیلوگرم تریاک در بازرسی از اتوبوس 

در این شهرستان خبر داد.
بزرگترین  گفت:  خوسف  فرماندار   *
در خوسف  استان  کشتارگاه صنعتی 

احداث می شود.

اخبار کوتاه

پرداخت ۹۰ درصد غرامت های 
کشاورزان خسارت دیده

کشاورزان  غرامت  درصد   ۹۰ وسیما-  صدا 
خسارت دیده خراسان جنوبی در بخش های 
زراعی و باغی در سال زراعی ۹۸-۹۷ پرداخت 
شد.  مدیر صندوق بیمه محصوالت کشاورزی 
استان گفت: ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 
غرامت بیمه به خسارت دیدگان تعیین تکلیف 
شد و در حساب بیمه ای کشاورزان قرار گرفت.
سامانه  به  ورود  با  کشاورزان   : افزود  غنچه 
بیمه ای می توانند از مبلغ غرامت تعیین شده 
خسارات خود مطلع و غرامت تعیین شده را 

نقدی برداشت و یا تهاتر انجام دهند.

اعزام هم استانی ها با  4۵ اتوبوس 
به آیین تشییع شهید  سلیمانی 

دادرس مقدم- مدیر کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای استان گفت : ۴۵ دستگاه اتوبوس برای 
حضور مردم در مراسم تشییع و  خاکسپاری 
سردار شهید سلیمانی، به  مشهد و کرمان اعزام 
شد. شهامت با تسلیت شهادت این شهید بزرگوار 
و یاران همراهش، اظهار کرد: میزان گشت جاده 
ای نیز در محورهای شهرستان های خوسف، 
دیهوک و طبس افزایش داشته است. همچنین 
مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
به صورت شبانه روزی آماده پشتیبانی، اعزام  و 
ارائه خدمات با هدف تسهیل در تردد عزاداران 
مراسم تشییع و خاکسپاری سپهبد شهید قاسم 

سلیمانی در کرمان است.

۲4 مصوبه سفر استاندار
 به نهبندان اجرایی شد

ایرنا - فرماندار نهبندان گفت: ۲۴ مصوبه سفر 
استاندار خراسان جنوبی به نهبندان با اعتبار ۱۳۰ 
اجرایی شد.  به صورت کامل  تومان  میلیارد 
بیکی افزود: نهبندان با پیشرفت ۸۹ درصدی 
در اجرایی شدن مصوبات سفر استاندار در صدر 
شهرستان های استان قرار دارد. وی با اشاره به 
اینکه تمام مصوبات سفر استاندار وارد فاز اجرایی 
شده و تعدادی از مصوبات در دهه فجر امسال 
به بهره برداری می رسد، اضافه کرد: اجرایی شدن 
این مصوبات باعث توسعه مختلف شهرستان و 

حل بسیاری از مشکالت شده  است.

اعتباری که به 4 پروژه 
بیابان زدایی رونق داد

ایسنا- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
قاین گفت: جذب اعتبارات مصوب صندوق 
توسعه ملی در سال جاری باعث شد چهار پروژه 
بیابان زدایی در شهرستان قاین برای مبارزه با 
بیابان زایی و گرد و غبار با اشتغالزایی مطلوب 
مقابله  طرح  کرد:  اظهار  گلی،  شود.  اجرایی 
با بیابان زایی و تثبیت شن های روان همراه با 
عملیات کاشت نهال در منطقه چاه یوسف و 
بیابانی  از عرصه های  در ۴۰۰ هکتار  قیصار 
این شهرستان، یکی از این پروژه ها محسوب 

می شود که در حال انجام است.

فراخوان ادبی »خدا حافظ سردار« 
برای نوجوانان

استانی  مهرواره  نخستین  فراخوان  غالمی- 
خدا حافظ سردار منتشر شد. حمیدی، مدیر کل 
کانون استان هدف از برگزاری این مهرواره را 
با سردار  نوجوانان  و  بیشتر کودکان  آشنایی 
شهید حاج قاسم سلیماني و تعمیق باورهای 
فرهنگ ایثار و شهادت در آنان دانست و افزود: 
عالقمندان به شرکت در این مهرواره می توانند 
آثار خود را با موضوعات  زندگی و رشادت های 
شهید قاسم سلیمانی، مقاومت و پایداري، ایثار، 
ایران سرزمین من و در قالب شعر و داستان و 
آثار ادبی تا تاریخ ۱۰ بهمن به آدرس بیرجند، 
خیابان یاس، پالک  ۴۴ اداره کل کانون پرورش

 فکری کودکان و نوجوانان ارسال نمایند.

عرضه صنایع دستی بیرجند
 در ۲۰ نمایشگاه داخلی و خارجی

صداوسیما- صنایع دستی بیرجند در بیش از 
۲۰ نمایشگاه داخلی و خارجی عرضه شد.رئیس 
اداره میراث فرهنگی، بیرجند گفت: بیش از ۸۰ 
نفر از صنعتگران شهرستان بیرجند از ابتدای 
امسال تاکنون در ۲۵ نمایشگاه سراسری، بین 

الملی و خارج از کشور شرکت کرده اند.

برگزاری اجالسیه شهدای سادات
 و گرامیداشت شهدای مقاومت

فارس-کنگره ۱۴۱ شهید سادات خراسان جنوبی 
همزمان با ۱۹ دی ماه سالروز شهادت حضرت 
فاطمه زهرا)س( و گرامیداشت سردار شهید 
»قاسم سلیمانی« و شهدای مقاومت در حسینیه 
جماران بیرجند برگزار می شود. این مراسم در 
حسینیه جماران با حضور ۱۰ هزار نفر از سادات 
استان به خصوص خانواده شهدای سادات و 
رزمندگان استان و با سخنرانی حجت االسالم 
قاضی عسکر نماینده ولی فقیه در سازمان حج 

و زیارت برگزار خواهد شد.

بازنگری شورای شهر بیرجند 
در تعیین میدان سردار سلیمانی

رجب زاده- شورای شهر بیرجند پس از اعالم 
میدان عروج به عنوان میدان سردرا شهید قاسم 
سلیمانی با بازخوردهایی مواجه شد که تصمیم 
بر بازنگری این انتخاب پس از بررسی های 
کارشناسانه گرفت. رئیس شورای شهر بیرجند 
به »آوا« گفت: در نشست شب گذشته شورا 
تصمیم بر آن شد پس از کارشناسی، دریافت 
نظرات شهروندان و بررسی بازخورد ها از افکار 
پاسداران،  بلوار  میان گزینه های  از  عمومی 
میدان فرودگاه ، میدان اجتماعات در مرکزشهر 
که دربرنامه احداث است و میدان تعیین شده 
قبلی؛ میدان سپاه)عروج (،  یک مکان انتخاب 
و به نام سردار بزرگ ، شهید قاسم سلیمانی 
مزین شود. تقی زاده افزود: اقناع شهروندان در 
این زمینه مورد توجه است و پس از بررسی ها، 
میدان یا بلواری که کمترین حاشیه را پس از 
تغییرنام داشته باشد انتخاب و تصمیم نهایی، 

شنبه ۲۱ دی به شهروندان اعالم می شود.
در جلسه روز دوشنبه شورای شهر بیرجند با رأی 
اعضای شورای شهر و نظر شهردار، »عروج«؛ 
میدانی که به نام سپاه شناخته می شود، به نام 
سردار شهید قاسم سلیمانی نامگذاری شد. پس 
بازخوردها  و  نظرات مردمی  برخی  اعالم،  از 
بیرجند گزینه های  باعث شد شورای شهر 
دیگری را هم عالوه بر این میدان، بررسی کند.

بقاع متبرکه استان میزبان عزاداران فاطمی 

تسنیم- به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( سوگواره یاس نبوی در ۳۰ بقعه متبرکه خراسان جنوبی برگزار می شود 
 حجت االسالم اسماعیل مختاری ، معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گفت:  سوگواره یاس نبوی در ایام فاطمیه دوم

 ۲ روز قبل و ۲ روز بعد و روز شهادت حضرت زهرا )س( از ۷ تا  ۱۲ بهمن ماه استان برگزار می شود.

گروه خبر- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با 
بیان اینکه امروز مسئله حق طلبی و عدالت طلبی 
به دل ها ریخته و شرایط جهان عادی نیست، 
به  خداوند  آخرالزمانی  شرایط  این  در  افزود: 
شما توفیق داده زیرا برپایی مجالس، مداحی ها 
را  دشمن  مذهبی  هیئت های  برنامه های  و 
حجت االسالم  است  کرده  عصبانی  سخت 
با مسئوالن  دیدار  در  عبادی سه شنبه شب 
هیئت های مذهبی و مداحان بیرجند گفت: 
مجالس، مداحی ها و برنامه های هیئت های 
مذهبی دشمن را سخت عصبانی کرده است. 

امام جمعه بیرجند خطاب به هیئت های مذهبی 
و مداحان گفت: شما با مطلوب فاصله دارید چرا 

که شرایط جامعه امروز با گذشته متفاوت است 
باید در این مسئولیت خطیر با ارائه راهکارها و 

اهداف، متناسب با نیاز جامعه کار کنید.حجت 
االسالم عبادی یادآور شد: مداحان و مسئوالن 
هیئت های مذهبی فرماندهان جبهه فرهنگی 
هستند و امروز بدون برنامه، طرح، زمان بندی 
و تخصص نمی شود کار مفید کرد و در هر امر 

تخصصی حرف اول را می زند. 
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان هم گفت: 
هیئت های مذهبی تبدیل به درمانگاه دردهای 
اجتماعی شود. حجت االسالم رضایی اظهار 
کرد: سه عنصر مهم مردم، مداح و روحانی در 
اختیار هیئت های مذهبی است و از این جهت 

در عرصه فرهنگی و اجتماعی می توانند بسیار 
تأثیرگذار باشند.وی با تأکید بر نقش آفرینی 
آسیب های  حوزه  در  مذهبی  هیئت های 
اجتماعی بیان کرد: حدود هزار و ۳۰۰ هیئت 
مذهبی وجود دارد که اگر هر کدام فقط در 
پیشگیری از یک طالق نقش آفرینی کنند، 
اتفاق شگرفی در حوزه خانواده رخ خواهد داد.

وی افزود: از طرف دیگر در هیأت های مذهبی 
باید در راستای، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، 
تقویت باورهای مردم کار کرده و آنان را با 

حالل و حرام الهی آشنا کنیم.

توفیق مداحان دراین شرایط آخرالزمانی

می
مقا

س : 
عک

فرزند شهید ناصری گفت: یک ماه دیگر مراسم 
ازدواج من بود، سردار به شدت پیگیر برگزاری 
مراسم ما بودند و قول دادند به جای پدرم بیایند، 
اما این اتفاق تلخ افتاد.  به گزارش فارس، زهرا 
ناصری، دختر سردار شهید محمدناصری، اظهار 
کرد: سحرگاه جمعه متوجه شهادت سردار شدم 
و احساس کردم بار دیگر پدرم را از دست دادم 
و یتیم شدم، تمام داغ شهادت پدرم برایم زنده 
پدرم ۵ سال  موقع شهادت  افزود:  شد. وی 
داشتم و زیاد درک نکردم، اما امروز در زمان 
شهادت حاج قاسم درک می کنم و از طرفی 
به دلیل  وابستگی ها و رابطه عمیق عاطفی که 

داشتم، شهادت ایشان برایم بسیار سنگین بود.
این فرزند شهید گفت: باور نمی کردم که ایشان 
به شهادت رسیده اند تا اینکه که به فرودگاه رفتم 

و تابوت شهید را دیدم، در مسیری که تابوت 
شهدا به سمت حرم مطهر رضوی می بردند 

و  بهمن  عاشورا، ۲۲  روز  از صحنه  تلفیقی 
رحلت امام ایجاد شده بود. وی افزود: سال ۹۵ 

که مراسم یادبودی برای پدرم گرفتیم قرار بود 
سردار سلیمانی هم در آن مراسم حضور داشته 
باشند، اما اطالع دادند که نمی توانند بیایند، دلگیر 
شدم، اما چند روز بعد از این مراسم، در روز جمعه 
که روز تعطیلی بود و بعد از مدت ها می بایست 
در کنار خانواده باشند، به مشهد و خانه ما آمدند 
تا از من دلجویی کنند. با آن کمبود وقت، این 

کار کوچکی نبود و بسیار ارزش داشت.
دختر شهید ناصری با بیان اینکه فردی به 
اندازه سردار ندیده بودم که تا این حد عطش 
شهادت داشته باشد، گفت: بیشترین جمله ای 
که از سردار به یاد دارم درخواست دعا برای 
شهادت بود، همیشه و هر لحظه ای که سردار 
را می دیدم از من می خواستند از امام رضا)ع( 
و پدرم، شهادت ایشان را بخواهم. وی افزود: 

شاید یکی از دالیل خواستن شهادت این بود 
که می گفتند وقتی بچه های شهید را می بینم 
نگاه می کنم، طاقت  آن ها  به چشم های  و 
ندارم و شرمنده ام که من هستم و پدر آن ها 
نیست.وی افزود: عشق به شهادت در ایشان 
به حدی بود که وقتی قرآنی برایشان خریده 
بودم و هدیه دادم، نگاهی انداختند و صفحه 
اولش را باز کردند و خواستند بنویسم با آرزوی 

شهادت و آن موقع قرآن را گرفتند.
ناصری  محمدناصر  سرلشکر  شهید  سردار 
هفتم خرداد سال ۱۳۴۰ در یکی از روستاهای 
تابعه گازار بیرجند متولد شد. وی هفدهم مرداد 
در کنسولگری جمهوری  ماه سال  ۱۳۷۷ 
اسالمی در مزار شریف به وسیله نیروهای 

جنایتکار طالبان به شهادت رسید.

دخترشهید ناصری: قرار بود جای پدر به مراسم ازدواجم بیایند

س
 فار

س :
عک

سپاه  کننده  هماهنگ  معاون  خبر-  گروه 
و  آموزان  دانش  امروز  گفت:  انصارالرضا)ع( 
نوجوانان منتقم خون شهید سلیمانی هستند 
و به طور قطع انتقام خون شهید سلیمانی 
گرفته می شود و نباید در این انتقام تردیدی 
داشت. سرهنگ حمیدرضا برات زاده صبح  روز 
گذشته در اجتماع دانش آموزان و نوجوانان 
اقدام  از  محکومیت  در  بیرجند  شهرستان 
تروریستی آمریکا و شهادت سردار سلیمانی 
اظهار کرد: اقدام خودجوش دانش آموزان با 

عشق و شعور در محکومیت اقدام تروریستی 
آمریکا قابل تحسین است.وی گفت: ملت 
اخیر  روزهای  در  جهان  آزاده  ملل  و  ایران 
شکوه و عزت و عظمت زیادی آفریدند و این 
تجمعات بی سابقه در هیچ جای دنیا نیست. 
سرهنگ برات زاده  با بیان اینکه به پاس 
خدمات شایسته سردار شهید سلیمانی همه 
مردم از اقشار مختلف در کشور اجتماع کردند 
افزود: اگر دانش آموزان قرار است مسیر شهید 
سلیمانی را ادامه دهند باید ویژگی های شهید 

سلیمانی را داشته باشند. وی با بیان اینکه اگر 
می خواهیم مسیر سردار سلیمانی را ادامه دهیم 
باید مولفه های قدرت مانند والیتمداری و ولی 
فقیه و تولید علم داشته باشیم افزود: سردار 
سلیمانی با تمام وجود در مسیر والیتمداری 
حرکت کرد و ما نیز هر جا که گوش به فرمان 

ولی فقیه بودیم به موفقیت رسیدیم.
نوجوانان بیرجندی روز گذشته  در اجتماع ۴۰۰ 
نفری، اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت 
رساندن سردار سپهبد سلیمانی و همرزمانش 

را محکوم کردند. در این اجتماع، دانش آموزان 
دختر و پسر مقطع متوسطه دوم بیرجند، مسیر 
میدان عروج تا مقابل سپاه بیرجند را راهپیمایی 
و با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر 

اسرائیل، جنایت دولت ترامپ در به شهادت 
رساندن سردار سپهبد سلیمانی و همرزمانش 
را محکوم کردند و خواهان انتقام سخت از این 

جنایتکاران شدند.

“قاسم ها”  پی خو نخواهی  تو

نیم
 تس

س :
عک

صداوسیما- ۲ هزار خانوار زیر پوشش بهزیستی تا کنون 
با تسهیالت این نهاد خانه دار شده اند. مدیرکل بهزیستی 
استان گفت: از ابتدای طرح نهضت تأمین مسکن معلوالن 
و مددجویان در استان، تا کنون برای تأمین مسکن ۲۳۹۳ 
خانوار تحت پوشش، اقدام که منازل ۲ هزار خانوار تحویل 
شان شده و بقیه در دست ساخت است.عرب نژاد افزود : 
از ۲ هزار واحد تحویل داده شده به خانوار های زیر پوشش، 
۱۰۲ واحد مسکونی مربوط به خانوار های دارای حداقل 
دو عضو معلول و بیشتر شهری و ۹۱ واحد مسکونی نیز 
مربوط به خانوار های روستایی دارای حداقل دو عضو 
معلول است. وی گفت: امسال سقف کمک بالعوض 
به  مربوط  واحد های مسکونی  به  بهزیستی  پرداختی 

خانوار های تک معلول و سایر مددجویان ۱۰ میلیون 
تومان است ولی کمک بالعوض مربوط به خانوار های دو 
عضو معلول روستایی، با افزایش دو برابری به ۳۶ میلیون 

تومان رسیده است.
مدیرکل بهزستی استان گفت: امسال در تفاهم نامه فی 
مابین بنیاد مسکن انقالب اسالمی با سازمان برنامه و 
بودجه کشور تحت عنوان طرح مسکن محرومین هم، 
حمایت  تحت  خانوار های  به  مسکونی  واحد   ۵۰۰۰
استان  در  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  و  بهزیستی 
اختصاص یافته که تا کنون حدود ۳۰۰ خانوار تحت 
پوشش بهزیستی برای بهره مندی از این طرح به بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی استان معرفی شده اند . 

برای  مطلوبی  بسیار  شرایط  جنوبی  خراسان  استان 
استفاده از انرژی های نو به خصوص انرژی خورشیدی 
دارد. به گزارش تسنیم، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان ظهر روز گذشته در بازدید از نیروگاه های 
خورشیدی استان اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۶ تا اول آذر 
امسال حدود ۵ میلیارد و ۲۷۹ میلیون تومان هزینه انرژی 
خریداری شده از سرمایه گذاران نیروگاه های خورشیدی 
در استان پرداخت شده است. دادگر با بیان اینکه این مبلغ 
مربوط به ۵ هزار و ۳۹۲ مگاوات انرژی است گفت: این 
میزان توسط ۲۲۱ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲ هزار 

و۳۵۷ مگاوات تولید شده است. 
 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق افزود: شهرستان های 

بشرویه و بیرجند بیشترین تعداد و شهرستان های قاین و 
بیرجند بیشترین ظرفیت نصب شده را دارند. دادگر گفت: 
میانگین درآمد هر نیروگاه خانگی ۵ کیلو وات در ماه تقریبًا 
۹۵۰ هزار تومان است. وی با اشاره به پیک ۲۸۸ مگاواتی 
مصرفی استان در تابستان امسال بیان کرد: ظرفیت 
۲۰.۸۶ مگاواتی نیروگاه های تجدیدپذیر معادل ۷.۲ درصد 
از این مقدار است که از این نظر نیز استان خراسان جنوبی 

رتبه برتر در کشور را دارد. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ادامه داد: 
وضعیت تعداد نیروگاه های خورشیدی و ظرفیت نصب 
شده با توجه به تعداد مشترکان آن ها و پیک بار در مقایسه 

با سایر استان ها بسیار مطلوب بوده است. 

درآمد ۵ میلیاردی سرمایه گذاران برق خورشیدی در استان۲ هزار مددجوی  بهزیستی خانه دار شدند

است  این  ما  استاندار گفت: هدف گذاری   
که فعالیت مرز ماهیرود سربیشه ۲۴ ساعته 
شود .و این امر باید انجام گیرد. به گزارش 
مبادالت  شورای  در  معتمدیان  ایرنا،  
مرزی خراسان جنوبی افزود: برای تحقق 
این امر، حوزه اقتصادی استانداری باید با 

از دستگاه های  تشکیل کمیته ای متشکل 
مرتبط و برگزاری نشست های تخصصی و 
کارشناسی منظم، موانع و محدودیت های 

موجود را شناسایی و مرتفع کند.
وی در خصوص ترغیب و جلب توجه کشور 
افزایش  همسایه به ظرفیت مرز ماهیرود و 

میزان صادرات کاال به افغانستان، اظهار کرد: 
در این زمینه الزم است به خواسته ها و مطالبات 
اصلی طرف مقابل که همانا واردات کاال از 
این کشور است، توجه کنیم. معتمدیان گفت: 
به دلیل شرایط خاص و تحریمی موجود، در 
زمینه واردات بخشی از کاالها و نیازهای اساسی 

کشور از طریق افغانستان اقدام می کنیم.
از برنامه ها و هدف گذاری استان  وی یکی 
در مرز ماهیرود را سرعت بخشی به افزایش 
گفت:  و  دانست  مرزی  صادرات  ظرفیت 
این  در  باید  اجرایی  دستگاه های  همه 
کرد:  بیان  استاندار  کنند.  روان سازی  زمینه 
همه  قانونی  تکلیف  مرز،  در  ظرفیت سازی 
مرزی  مبادالت  ساماندهی  شورای  اعضای 
و  باید همه همراهی  راستا  این  در  و  است 
کمک کنند تا به زودی این امر محقق شود. 
معتمدیان تصریح کرد: طبق آمار استخراجی 

در سال ۲۰۱۸، از کشور ایران در مجموع یک 
اروپایی  به ۲۷ کشور  میلیارد دالر صادرات 
قریب  داشتیم در حالی که در همین سال 
خراسان  از  تنها  صادرات  دالر  میلیارد  یک 
جنوبی و از مرز ماهیرود به کشور افغانستان 
صورت گرفته است. وی افزود: آمارها نشان 
می دهد صادرات کاال از استان ما، طی سال 
۲۰۱۸ به افغانستان معادل کل صادرات ایران 
به ۲۷ کشور اروپایی در همان سال بوده و این 
در حالی است که تنها ۳۰ درصد از ظرفیت 
صادرات به کشور افغانستان در اختیار ما است.

صادرات یک میلیون دالری از مرز استان به افغانستان

 فعالیت مرزشبانه روزی می شود

ابتدایـی تا دکتـرا
ketab_Aseman98 @درسی - کمک درسی
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و شرایط شرکت در مزایده در فرم مربوطه لحاظ گردیده است.           
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره هاي 32663350-32662508 تماس حاصل فرمایید. 

آگهی مزایده  فروش امالک  تجاری )مرحله اول(

وضعيت جاماندگان یارانه 
حمایت معيشتی اعالم می شود

 بر اساس اعالم ستاد شناسایی مشموالن کمک 
حمایت معیشتی، وضعیت جاماندگان به زودی از 
طریق پیامک و یا سایر روش ها اعالم خواهد شد.

اعالم فراخوان حج ۹۹ به  زودی 

ایسنا- در جلسه شورای برنامه ریزی و هماهنگی 
بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت با 
اشاره به برخی پیگیری ها برای ارزان تر شدن سفر 
سوریه، اعالم شد که به زودی فراخوان حج ۹۹ 

برای ثبت نام زائران اعالم می شود.

الیحه ساماندهی سهميه های
 کنکور در جهت رفع انتقادهاست 

وزیرعلوم گفت: الیحه ساماندهی سهمیه های 
کنکور توسط وزارت علوم و وزارت بهداشت به 
دولت تقدیم شده و در این الیحه پیشنهاد داده 
ایم که برنامه سهمیه های موجود در کنکور چگونه 
شود تا نگرانی ها و بعضا انتقاداتی که به آن مطرح 
بوده برطرف شود. غالمی افزود: این الیحه فعال 
یک پیشنهاد است و باید ابتدا دولت تصویب کند 
و بعد به مجلس برود. مسائلی که باید در مجلس 
اصالح شود به مجلس برود و مسائلی نیز که 
مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی است به 
شورای عالی انقالب فرهنگی مربوط می شود و 

باید در آنجا رفع شود.

ادامه ثبت نام متقاضيان دریافت 
بسته معيشتی تا 24 دی ماه 

عصر اعتبار- سرپرستان خانواری که تاکنون برای 
دریافت یارانه اقدام و ثبت نام نکرده اند و متقاضی 
پیگیری  برای  معیشتی هستند،  بسته  دریافت 
ثبت درخواست در سایت و  برخورداری   فرآیند 
 hemayat.mcls.gov.ir تا ۲۴ دی ماه 

فرصت دارند.

مردم نگران قيمت ارز نباشند 

عصر اعتبار- رئیس کل بانک مرکزی اظهار 
کرد: با امکانات خوبی که در اختیار داریم هیچ 
ارزی  وارد شدن شوک  در خصوص  نگرانی  
افزایش  نگران  مردم  و  ندارد  وجود  بازار  به 

ناگهانی قیمت ارز نباشند.

ترور سردار معادل حمله نظامی به 
ایران است و به آن پاسخ می دهيم 

ظریف وزیر خارجه درباره اقدام تروریستی آمریکا و 
شهادت سردار سلیمانی گفت: ترور سردار سلیمانی 
اقدام تهاجمی و معادل حمله نظامی به ایران است، 
به آن پاسخ خواهیم داد و پاسخ ما متناسب با آن و 
به همان میزان خواهد بود. پاسخی قانونی خواهیم 

داد چراکه ما مثل ترامپ، بی قانون نیستیم.

آمریکا تصميم برای تحریم
 عراق را تکذیب کرد 

جمهور  رئیس  ترامپ  دونالد  تهدید  ادامه  در 
خارجه  وزارت  عراق،  تحریم  برای  آمریکا 
تصمیمی  که  کرد  اعالم  گذشته  روز  آمریکا 

برای تحریم عراق ندارد.

سردار وحيدی: ترامپ دیگر
 آرامش  نخواهد داشت 

سردار وحیدی رئیس کمیسیون دفاعی، امنیتی 
مجمع تشخیص با بیان اینکه   ترامپ دیگر آرامش  
سخت،  بسیار  ما  انتقام  گفت:  داشت،  نخواهد 

دردناک، طوالنی مدت و نابودکننده خواهد بود.

مقام آمریکایی: احتمال حمله
 بزرگ ایران تا 24 ساعت آینده 

وی  نام  به  که  آمریکایی  مقام  یک   - فارس 
اشاره ای نشده، در گفت  وگو با »آسوشیتدپرس« 
گفت که آمریکا پیش بینی کرده یک حمله مهم 
حدود یک روز دیگر انجام می شود»سی. ان. ان« 
نیز از آماده باش کامل نیروهای و پدافند هوایی  

آمریکا در سطح منطقه از روز دوشنبه خبر داد.

خروج آرام نيروهای نظامی از عراق

خبرگزاری »آنسا« گزارش داد که نظامیان ایتالیایی 
مستقر در پایگاه نظامی »یونیون ۳« در بغداد این 
مکان را ترک کردند. به نوشته این منبع خبری، 
مقامات دفاعی ایتالیا خارج ساختن نیرو های خود 
را به اطالع روسای ناتو رسانده بودند. یک رسانه 
آلمانی نیز نوشت ارتش آلمان خود را برای خروج 
ناگهانی از عراق آماده می کند. این در حالی است 
که وزیر دفاع آمریکا اعالم کرد که این کشور هیج 

برنامه ای برای خروج از عراق ندارد.

تحليلگر لبنانی: در مقابل ایران،
 کسی کنار آمریکا نخواهد ماند

»محمود علوش« تحلیلگر لبنانی در گفت و گویی 
با بعید دانستن وقوع جنگ مستقیم میان آمریکا و 
ایران گفت: چنین جنگ هایی برای منطقه و جهان 
بسیار ویران کننده  است. کشورهایی هم که اکنون 
از ترور سردار استقبال کرده اند حاضر به ماندن کنار 

آمریکا در هر رویارویی احتمالی نیستند.

پاسداران  سپاه  فرمانده    - خبر  آخرین 
مردم  وداع  مراسم  در  اسالمی  انقالب 
کرمان با شهدای مقاومت در میان شعارهای 
»سالمی، سالمی انتقام انتقام« گفت: حرف 
آخر را اول می زنم. انتقام می گیریم؛ انتقامی 
سخت، محکم، پشیمان کننده، قاطع و تمام 
کننده.سرلشکر حسین سالمی  فرمانده سپاه 
در میدان آزادی کرمان در پاسخ به شعارهای 
حاضران برای انتقام گیری شهادت سپهبد 
اینکه شهید حاج قاسم  بیان  با  سلیمانی 
سلیمانی تقوا را از ابوذر یاد گرفته بود، اظهار 

کرد: او ابوذر بوده و هست و وفاداری را از 
این  و  بود  گرفته  ابوالفضل)ع(  حضرت 
وفادارای و عشق به اسالم و والیت و ایران 
عزیز را اثبات کرد. او میثم، عمار و یاسر بود. 
وی افزود: این کار آمریکا به پایان استکبار و 
سلطه آنان بر جهان خواهد انجامید. سالمی 
با بیان اینکه شهید سلیمانی در عین جدیت 
شخصیتی مهربان داشت، گفت: او در مقابل 
دشمن چون کوه استوار و در برابر مردم نرم، 
خاضع و فروتن بود و با مهربانی و لبخند 
با آنان مواجه می شد. فرمانده کل سپاه با 

اشاره به اینکه شهادت حاج قاسم سلیمانی 
و یارانش نقطه پایان آنان نیست، بلکه نقطه 
آغاز آنان محسوب می شود، اظهار کرد: حاج 
قاسم یک راه است که تازه آغاز شده و ما را 
به قله های بلند می رساند. دشمن بداند شهید 
سلیمانی از قاسم سلیمانی خطرناک تر است.

آیا خطر جنگ گسترده تر
 با ایران وجود دارد؟

نیویورک تایمز نیز در گزارشی نوشت : بیشتر 
تحلیل گران معتقدند با ترور قاسم سلیمانی، 
ایران گزینه ای جز انتقام ندارد چرا که به جز 
غرور ملی یا آبروداری، در این جا مساله ای 
مطرح است که برای تمام کشورها مهم 
از  حفاظت  که  خویش  از  حفاظت  است: 
رهبران ارشد را هم شامل می شود. کشتن 
یکی از این رهبران به جز توهین یا ضربه 
به قابلیت های نظامی یک کشور، تهدیدی 
علیه عملکرد و کارایی آن کشور است.ایران 
برای حفظ موازنه شرایط دشواری پیش رو 
دارد. این کشور از یک سو به دنبال حمالت 

آمریکا  به  تا  بود  خواهد  تالفی جویانه ای 
ارزش  سلیمانی  کشتن  که  بدهد  نشان 
پیامدهای آن را نداشت  حمالتی که در شان 
ارزش های سلیمانی و فراتر از قدرت نظامی 
آمریکا باشد  و از یک سو تالش خواهد کرد 
ماشه یک جنگ تمام عیار را نکشد.اگر ایران 
موفق شود نتایج برای آمریکا و همپیمانانش 
هزینه بار خواهد بود، اما جنگی مستقیم در 
نخواهد گرفت. اما ایران هیچ راهی ندارد 
کند  حاصل  اطمینان  قطعی  طور  به  که 
که کدام اقدام ها می توانند هر دو هدف را 
عملی کنند. بدسنجی ها می تواند تنش ها را 
از کنترل خارج کند.هر زنجیره ای از اقدامات 
تالفی جویانه به جای این که طرف مقابل را 
پس  براند به تنش زایی بیشتر طرف مقابل 
و شروع چرخه ای دیگر از اقداماتی انجامیده 
که بیش از پیش پرهزینه  بوده اند. پیشران 
دیگری که کنترل این چرخه را دشوارتر 
می کند این است که گاهی اهداف و مقاصد 
آمریکا روشن نیست. بیانیه های رسمی بر 
اهداف محدود مانند بازدارندگی از حمالت 

ایران تاکید می کنند در حالی که مقامات 
ارشد از برخی اهداف جامع مانند اخراج ایران 
از منطقه یا حتی سرنگونی نظام این کشور 
سخن می گویند. این بالتکلیفی و تردیدها 
همراه با قدرت نظامی آمریکا رهبران ایران را 
برای طراحی بدترین ها تحت فشار می گذارد.
پیش بینی می شود ایران مانند همیشه از 
حمالت نامتقارن - استفاده از نیابتی ها یا 
مجموعه حمالت کوچک - برای هدف قرار 
دادن نیروها، همپیمانان یا منافع اقتصادی 

آمریکا استفاده کند.

تمامی اعضای پنتاگون از این پس 
تروریست محسوب می شوند 

به  اشاره  با  مجلس  رئیس  الریجانی 
آمریکا  اقدام متقابل علیه  جزئیات طرح 
پنتاگون،  اعضای  کلیه  که  کرد  تاکید 
های  سازمان  و  موسسات  ها،  شرکت 
عامالن  و  فرماندهان  و  آن  به  وابسته 
شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی 

نیروهای تروریستی محسوب می شوند.

انتقام می گيریم؛ انتقامی سخت، محکم، پشيمان کننده، قاطع و تمام کننده

 نیویورک تایمز - در ماه مه سال ۲018 
از  را  متحده  ایاالت  ترامپ  دونالد  که 
در  کرد،  خارج  ایران  ای  هسته  توافق 
توجیه این اقدام یکجانبه خود گفت که 
برجام ناقص است و یکی از دالیل آن، 
پایان بیشتر محدودیت های اعمال شده 
بر برنامه هسته ای ایران پس از 15 سال 
است، بعد از آن ایران برای تولید سوخت 
هسته ای به هر اندازه ای که بخواهد، 
آزاد خواهد بود. اما ایران به جای وا دادن 
از  زیر فشار تحریم های آمریکا، زودتر 
برنامه از پایان محدودیت های هسته ای 

ترامپ  بازی  نظر می رسد  به  داد.  خبر 
نتیجه عکس سنگینی داشته است! این 
تصمیم ایران عمال ناقوس مرگ توافق 
تواند  می  و  بود  سال ۲015  ای  هسته 
به بازآفرینی شرایطی منجر شود که یک 
دهه پیش اسرائیل و آمریکا به تخریب 
تاسیسات ایران تهدید کردند. ایران روز 
یکشنبه به طور رسمی از برجام خارج شد، 
اما وزیر امور خارجه این کشور احتمال 
توافق در صورت  به  بازگشت کشورش 
فشار  اعمال  مسیر  از  ترامپ  بازگشت 
حداکثری و لغو تحریم ها را مطرح کرد. 

این اتفاق می تواند کورسوی امیدی به 
دیپلماسی باشد که به نظر می رسد ترور 
سردار سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس 
ایران، توسط ایاالت متحده احتمال آن 
را به کلی از بین برده است.با این حال، 
برخی از کارشناسان معتقدند که تالش 
ها برای مهار جاه طلبی های هسته ای 
ایران از طریق دیپلماسی برای همیشه 
محکوم به شکست شده است. از دیدگاه 
بیشتر جهانیان به ویژه اروپایی ها، روس 
توافق هسته ای   ها و چینی ها که در 
عقب  به  ترامپ  تصمیم  بودند،  شریک 

بحران  این  به  بود که  توافق  از  نشینی 
جمهور  رئیس  یکجانبه  اقدام  انجامید. 
آمریکا سیری از حوادث را آغاز کرد که 
انجامید  سلیمانی  سردار  ترور  به  نهایتا 
با  را  کشور  دو  تواند  می  هم  اکنون  و 
دهد. سوق  درگیری  سمت  به  سرعت 
تصمیم ایران به این معناست که دیگر 
هیچ محدودیتی در شمار سانتریفیوژهای 
وجود  سازی  غنی  سطح  یا  و  فعال 
 نخواهد داشت. هدف از توافق هسته ای 
سال ۲015 این بود که ایران دست کم 
کافی  به سوخت  دستیابی  با  یک سال 

داشته  فاصله  ای  هسته  برای کالهک 
از  ایران  قبلی  باشد. عقب نشینی های 
تعهدات برجامی زمان هشدار را به چند 
ها  نگرانی  اکنون  بود.  داده  کاهش  ماه 
سالح  اولین  به  ایران  نزدیکی  درباره 
هسته ای افزایش یافته و این مساله می 
متحده  ایاالت  نظامی  اقدام  خطر  تواند 
دهد. افزایش  را  ایران  علیه  اسرائیل  و 

ایران با عقب نشينی از برجام ترامپ را به چالش کشيد
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