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بزرگداشت سردار سلیمانی 

در امامزادگان باقریه بیرجند

جلسه فوق العاده شورای شهر بیرجند؛

تجدیر نظر شورای شهر در نامگذاری 
میدان سردار سلیمانی

فرسودگی باالی شبکه آب شرب 

در بیرجند 

دلجویی از خانواده های جانباختگان

 مراسم تشییع شهدای مقاومت در کرمان

تکرار تراژدی آوار

آموزش ورزشکاران پهلوانی

 و زورخانه ای 10 کشور در استان
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خشنودی مردم بیرجند از آغاز عملیات #انتقام _سخت 

سیلی اول
دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی
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ــدار  ــا داغـ ــن روزهـ ــه ایـ ــد کـ ــردم بیرجنـ ــیاری از مـ بسـ
بـــه شـــهادت رســـیدن ســـردار رشـــید اســـام حـــاج 
قاســـم ســـلیمانی هســـتند بـــا شـــنیدن آغـــاز عملیـــات 
انتقام جویانـــه ســـپاه پاســـداران بـــه خیابان هـــای شـــهر 
ـــد. ـــتقبال کردن ـــت اس ـــن حرک ـــنودی از ای ـــا خش ـــده و ب آم
شـــلیک  خبـــر  اعـــام  از  پـــس  و  دیـــروز  بامـــداد 
موشـــک های ســـپاه پاســـداران بـــه پایـــگاه االســـد 
ــد  ــان بیرجنـ ــردم و جوانـ ــادی از مـ ــداد زیـ ــکا، تعـ آمریـ
بـــه خیابان هـــا و میادیـــن شـــهر آمدنـــد و بـــا بـــه 

اهتـــزاز درآوردن پرچـــم مقـــدس جمهـــوری اســـامی 
ــپاه  ــت سـ ــن حرکـ ــر« از ایـ ــعار »ا... اکبـ ــردادن شـ و سـ
ـــد. تعـــدادی از کســـبه و ســـاکنان  ـــت کردن پاســـداران حمای
ــربت و  ــع شـ ــا توزیـ ــم بـ ــهر هـ ــز شـ ــای مرکـ خیابان هـ
شـــیرینی در بیـــن مـــردم و خودروهـــا بـــه شـــادی پرداختنـــد. 
معـــاون جبهـــه فرهنگـــی انقـــاب اســـامی قـــرارگاه خاتـــم 
ـــام  ـــربازان اس ـــدام س ـــن اق ـــت: ای ـــا گف ـــه ایرن ـــا ب االوصی
ـــراق  ـــکار در ع ـــکای جنایت ـــای آمری ـــه پایگاه ه ـــه ب در حمل
ـــان  ـــب همـــه مســـلمانان و آزادگان جه موجـــب شـــادی قل

ـــم و از ایـــن حرکـــت  شـــد و همـــه مـــا منتظـــر انتقـــام بودی
ــامی  ــاب اسـ ــداران انقـ ــپاه پاسـ ــز سـ ــین برانگیـ تحسـ
خوشـــحال شـــدیم. هاشـــم صاحـــی افـــزود: وقتـــی خـــون 
حـــاج قاســـم ســـلیمانی ریختـــه شـــد افـــکار عمومـــی 
ملت هـــای جهـــان علیـــه ایـــن جنایـــت آمریـــکا بســـیج 
ـــرگ  ـــعار »م ـــه ش ـــی ب ـــاد قلب ـــگان اعتق ـــروز هم ـــد و ام ش
ـــا  ـــهدا ت ـــت: ش ـــار داش ـــد. وی اظه ـــدا کردن ـــکا« پی ـــر آمری ب
وقتـــی حضورشـــان در دنیـــا اثرگـــذار باشـــد در دنیـــا حضـــور 
دارنـــد و بـــا شـــهادت خـــود هـــم اقـــدام بـــزرگ  تـــری انجـــام 
می دهنـــد و شـــهدایی مثـــل حـــاج قاســـم ســـلیمانی و 
ـــا  ـــور آنه ـــد و حض ـــی دارن ـــن حالت ـــی چنی ـــن حجج محس
موجـــب پشـــتیبانی جبهـــه مقاومـــت در جهـــان بـــود و 
ـــردار  ـــهید س ـــون ش ـــژه خ ـــه وی ـــا ب ـــون آنه ـــم خ ـــروز ه ام
ـــم  ـــا ه ـــت را ب ـــاد مل ـــه آح ـــلیمانی هم ـــم س ـــپهبد قاس س
متحـــد کـــرده اســـت. وی یـــادآور شـــد: اخـــاص شـــهید 
ســـلیمانی، روحیـــه جهـــادی و دوری از پشـــت میزنشـــینی 
ــران  ــردار قلب هـــای ملـــت ایـ و والیت مـــداری، وی را سـ
کـــرد، ایـــن صفـــات موجـــب عـــزت و عظمـــت ایشـــان 
ـــروع  ـــت: ش ـــم گف ـــرورش ه ـــوزش و پ ـــر آم ـــک دبی ـــد. ی ش
انتقـــام بهانـــه ای بـــرای تســـکین غـــم بـــزرگ از دســـت 
دادن شـــهید ســـپهبد ســـلیمانی اســـت و ایـــن شـــروع 
ماجراســـت و همیـــن کـــه هیمنـــه آمریـــکا در منطقـــه 
شکســـته شـــد و بزرگتریـــن پایگاهـــش را مـــورد هـــدف 
ــدی  ــت. مهـ ــدرت ماسـ ــانه قـ ــن نشـ ــم و ایـ ــرار دادیـ قـ
ـــپهبد  ـــهید س ـــی ش ـــن ویژگ ـــزود: بزرگ تری ـــور اف ـــن پ متی
ســـلیمانی اخـــاص بـــود، امـــروز دامنـــه تفکـــر ســـازش 
ــان  ــهادت ایشـ ــد و شـ ــذف شـ ــا حـ ــه مـ کاری از جامعـ

نعمـــت وحـــدت علیـــه آمریـــکا را ایجـــاد کـــرد. 

ـــی  شـــورای هماهنگـــی تبلیغـــات اســـامی خراســـان جنوب
ـــی از  ـــوت عموم ـــا دع ـــپاه، ب ـــجاعانه س ـــدام ش ـــی اق در پ
مـــردم شـــهید پـــرور بیرجنـــد بـــرای حضـــور پرشـــور در 

مراســـم اجتمـــاع و راهپیمایـــی فراخـــوان داد.
ــی  ــم راهپیمایـ ــت: مراسـ ــده اسـ ــوان آمـ ــن فراخـ در ایـ
بـــزرگ مردمـــی بـــه همـــراه حرکـــت هیئـــات مذهبـــی 
در ســـالروز شـــهادت حضـــرت فاطمـــه زهـــرا )س( و 
ــاک  ــر پـ ــن پیکـ ــییع و تدفیـ ــومین روز پـــس از تشـ سـ
ـــپهبد  ـــام، س ـــپاه اس ـــرافراز س ـــردار س ـــاد س ـــه ی ـــهدا، ب ش
شـــهید حـــاج قاســـم ســـلیمانی و مجاهـــد فـــی ســـبیل ا... 
ـــه منظـــور  ـــدس و همرزمانـــش و ب ســـردار ابومهـــدی المهن
تجلیـــل و تقدیـــر از عمـــری مجاهـــدت جانانـــه و خامـــوش 
ـــردم  ـــور م ـــا حض ـــران ب ـــتر ای ـــک اش ـــت و مال ـــرباز والی س
ــد  ــتان بیرجنـ ــهیدپرور شهرسـ ــم و شـ ــناس، فهیـ قدرشـ

برگـــزار خواهـــد شـــد.
ـــن  ـــتان ضم ـــامی اس ـــات اس ـــی تبلیغ ـــورای هماهنگ ش
ــزرگ  ــت بـ ــوی امـ ــعور معنـ ــور و شـ ــن شـ ــکر از ایـ تشـ
ــاق و  ــر میثـ ــی نظیـ ــه های بـ ــق حماسـ ــامی و خلـ اسـ
مشـــایعت جانانـــه و تحســـین برانگیـــز در مراســـم های 
ـــت  ـــدام باصاب بزرگداشـــت ســـردار مقاومـــت و تشـــکر از اق
و بـــه موقـــع در آغـــاز انتقـــام ســـخت، از مـــردم شـــهید 
ـــد  ـــوت می کن ـــد دع ـــتان بیرجن ـــناس شهرس ـــرور و قدرش پ
ــرا )س( در  ــه زهـ ــرت فاطمـ ــهادت حضـ ــالروز شـ در سـ

ـــج  ـــروز پن ـــه ام ـــی ک ـــزرگ مردم ـــی ب ـــاع و راهپیمای اجتم
شـــنبه ۱۹ دی مـــاه ســـاعت ۸ صبـــح در مـــزار شـــهدای 
ـــازان(  ـــدان جانب ـــر از می ـــداران باالت ـــان پاس ـــام )خیاب گمن
ــینیه  ــروج )حسـ ــدان عـ ــمت میـ ــه سـ ــی بـ و راهپیمایـ
ــردم و  ــار مـ ــه اقشـ ــور همـ ــور پرشـ ــا حضـ ــاران( بـ جمـ

حرکـــت هیئـــات مذهبـــی انجـــام خواهـــد شـــد.
ـــارزات  ـــل از مب ـــن تجلی ـــانده و ضم ـــم رس ـــه ه ـــور ب حض
جانانـــه و مجاهدت هـــای خامـــوش مالـــک اشـــتر 
انقـــاب اســـامی، ســـپهبد شـــهید حـــاج قاســـم ســـلیمانی 
و ســـایر شـــهدای گرانقـــدر جبهـــۀ مقاومـــت، نابـــودی و 

مـــرگ آمریـــکا و اســـرائیل را فریـــاد زننـــد.

برگزاری اجالسیه شهدای سادات، امروز در بیرجند
ـــروز  ـــی، ام ـــان جنوب ـــادات خراس ـــهید س ـــیه ۱۴۱ ش اجاس
ــه ایـــن  ــئول دبیرخانـ ــود. مسـ ــزار می شـ ــد برگـ در بیرجنـ
ـــن مراســـم ســـاعت ۸:۳۰ در حســـینیه  اجاســـیه گفـــت: ای
ـــرور  ـــا حضـــور مـــردم شـــهید پ ـــد ب ـــد بیرجن جمـــاران بیرجن
و قدرشـــناس برگـــزار خواهـــد شـــد. زهرایـــی افـــزود: عـــاوه 
بـــر حضـــور بیـــش از ۱۰ هـــزار نفـــر از ســـادات اســـتان در 
ــه  ــه جمعـ ــئوالن و ائمـ ــی از مسـ ــم ، برخـ ــن مراسـ ایـ
ـــرای ایـــن اجاســـیه دعـــوت  ســـادات ســـایر نقـــاط کشـــور ب
ـــادات،  ـــهید س ـــادواره ش ـــزاری ۶۰ ی ـــت: برگ ـــدند. وی گف ش
تجلیـــل و سرکشـــی از خانواده هـــای ایـــن شـــهدا و 

ـــادات  ـــهدای س ـــاد ش ـــه ی ـــی ب ـــابقات ورزش ـــزاری مس برگ
از جملـــه اقدامـــات، در راســـتای برگـــزاری اجاســـیه 
ــت.  ــوده اسـ ــی بـ ــان جنوبـ ــادات خراسـ ــهید سـ ۱۴۱ شـ
ـــن  ـــی ای ـــای جانب ـــادات را از برنامه ه ـــهدای س ـــی ش زندگ

اجاســـیه دانســـت. 

محدودیت های ترافیکی اجالسیه شهدای سادات
 در بیرجند اعالم شد

رئیـــس پلیـــس راهنمایـــی و رانندگـــی اســـتان نیـــز 
ـــادات  ـــهدای س ـــیه ش ـــی اجاس ـــای ترافیک ـــت ه محدودی
در شهرســـتان بیرجنـــد را اعـــام کـــرد. ســـرهنگ"علیرضا 
عباســـی" اظهـــار داشـــت: از ســـاعت 7  صبـــح تـــا 
ـــان  ـــه در خیاب ـــایل نقلی ـــه وس ـــف کلی ـــم توق ـــان مراس پای
ـــوار  ـــا ورودی بل ـــازان ت ـــدان جانب ـــل می ـــداران حدفاص پاس
پیامبراعظـــم)ص(، بلـــوار جمـــاران حـــد فاصـــل میـــدان 
ــا  ــردد خودروهـ ــم تـ ــان معلـ ــع خیابـ ــا تقاطـ ــروج تـ عـ
محـــدود و از ســـاعت ۸ و ۳۰ دقیقـــه صبـــح ممنـــوع 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــح ک ـــزود: تصری ـــد. وی اف ـــد ش خواه
ـــاران  ـــینیه جم ـــراف حس ـــگ در اط ـــای پارکین ـــود فض کمب
از کلیـــه شـــهروندان و شـــرکت کننـــدگان در مراســـم 
درخواســـت مـــی شـــود از پـــارک وســـایل نقلیـــه خـــود 
ـــرای  ـــت ب ـــاد مزاحم ـــازل و ایج ـــی من ـــوی درب خروج جل
مجـــاوران جـــدا خـــودداری کننـــد در غیـــر ایـــن صـــورت 

وســـایل نقلیـــه بـــه پارکینـــگ منتقـــل خواهنـــد شـــد.

هیمنه ای که فروریخت...!!!
mohammadraeifard@yahoo.com امروز خراسان جنوبی - محمد راعي فرد

اصـــا مهـــم نیســـت کـــه آیـــا هـــزار آمریکایـــی کشـــته شـــده انـــد 
ـــوط  ـــایت مرب ـــا س ـــا ی ـــه هواپیماه ـــت ک ـــم نیس ـــا مه ـــچ، اص ـــا هی ی
ـــا  ـــر، اص ـــا خی ـــده باشـــند ی ـــدم ش ـــی منه ـــای آمریکای ـــه پهباده ب
ـــی  ـــا خارج ـــی ی ـــع داخل ـــل مناب ـــر تحلی ـــوش ب ـــه گ ـــت ک ـــم نیس مه
نهـــاد یـــا خیـــر...!! مهمتریـــن احساســـی کـــه بـــه عنـــوان یـــک 
ــا داد موشـــک  ــرورم را جـ ــی غـ ــهروند معمولـ ــی و یـــک شـ ایرانـ
ـــرورش  ـــد و غ ـــا میدان ـــزرگ دنی ـــش را ب ـــه خوی ـــود ک ـــی ب ـــاران قدرت ب
ـــه  ـــا، ن ـــی ادع ـــتیم ب ـــی هس ـــا مردم ـــت. م ـــودی اوس ـــاخصه وج ش
ـــاظ  ـــه لح ـــه ب ـــم و ن ـــن داری ـــرای گفت ـــی ب ـــادی حرف ـــاظ اقتص ـــه لح ب
ــده ای  ــار شـ ــکات تلمبـ ــی مشـ ــان کلـ ــی، در درون خودمـ صنعتـ
ـــم  ـــن حج ـــر ای ـــه ب ـــده ک ـــل نش ـــه ح ـــن ک ـــه ای ـــوز ن ـــه هن ـــم ک داری
ـــای  ـــا در دنی ـــی شـــود، بســـیاری از م ـــزوده م ـــز اف ـــر روز نی ـــم ه عظی
غ همســـایه غـــاز اســـت سیروســـلوک مـــی کنیـــم، بســـیاری  مـــر
ــخند  ــه ریشـ ــان را بـ ــی مـ ــی و فرهنگـ ــای علمـ ــته هـ ــا داشـ از مـ
مـــی گیریـــم، بســـیاری از مـــا بـــا خوانـــدن چنـــد کتـــاب ادعـــای 
ــی  ــر مـ ــم و خویـــش را صاحـــب نظـ ــه داریـ ــری و مباحثـ تحلیلگـ
ـــون  ـــور چ ـــن کش ـــه ای ـــتیم ک ـــی هس ـــا مدع ـــیاری از م ـــم، بس پنداری
جهـــان ســـومی اســـت بایـــد بگذاریـــم درجـــا بمیـــرد، بســـیاری از 
مـــا حاضـــر نیســـتیم بهـــای بهتـــر شـــدن را بپردازیـــم، بســـیاری 
ــه ای  ــان را تافتـ ــی خودمـ ــر لحافـ ــعارهای زیـ ــا دادن شـ ــا بـ از مـ
ــردن  ــوروارد کـ ــا فـ ــا بـ ــیاری از مـ ــم، بسـ ــی پنداریـ ــه مـ جدابافتـ
پســـت هایـــی کـــه اثبـــات کنـــد مـــا چقـــدر بدبخـــت و زبـــون و 
بـــی ریشـــه ایـــم دلمـــان را خنـــک مـــی کنیـــم، بســـیاری از مـــا 
ــی  ــته مـ ــه نوشـ ــی و آزادی چگونـ ــم دموکراسـ ــی دانیـ ــی نمـ حتـ
شـــود، بســـیاری از مـــا کـــور خـــود و بینـــای دیگرانیـــم....!!! امـــا 
دیـــروز از ســـاعت ۲ بامـــداد کـــه پایـــگاه عیـــن االســـد و اربیـــل 
ــد  ــخم زده شـ ــی شـ ــات آمریکایـ ــد و تاسیسـ ــاران شـ ــک بـ موشـ
ـــرات  ـــی ج ـــه کس ـــی ک ـــه ارباب ـــید ک ـــات رس ـــه اثب ـــر ب ـــک ام ـــا ی تنه
ـــه  ـــن ب ـــن چنی ـــت ای ـــمت ابروس ـــاالی چش ـــد ب ـــه بگوی ـــد ک ـــی کن نم
ـــط  ـــه فق ـــد ک ـــران بخواه ـــی از ای ـــه در پیام ـــود ک ـــاده ب ـــی افت دریوزگ
ـــت  ـــارات و کوی ـــتان و ام ـــد، عربس ـــم بزنی ـــه زدی ـــدی ک ـــان ح در هم
و...هـــزاران میلیـــارد تســـلیحاتی دارنـــد کـــه نمـــی داننـــد چگونـــه 
ـــر  ـــزاران نف ـــان ه ـــان میزب ـــد، کشورهایش ـــتفاده کنن ـــا اس ـــد از آنه بای
از مستشـــاران چشـــم ســـبز آمریکاییســـت و ایـــن روزهـــا ســـخت 

ـــد...!!!  ـــی برن ـــر م ـــه س ـــا ب ـــوف و رج در خ
مثـــال هـــای فـــوق را از آن بـــاب بـــه میـــان آوردم کـــه متوجـــه 
شـــویم نظـــام شاهنشـــاهی چگونـــه دســـت بســـته و گـــوش بـــه 
فرمـــان همیـــن آمریکایـــی بـــود کـــه در روزهـــای آخـــر ســـفیرش 
ـــت ،  ـــد، گف ـــت باش ـــی بایس ـــرت م ـــدرت و غی ـــاد ق ـــه نم ـــاه ک ـــه ش ب

وقـــت رفتـــن اســـت...!!! 
ـــی و فســـادهای اقتصـــادی  کشـــور مـــن کوهـــی از مشـــکات مدیریت
و اداری دارد، از بـــاز کـــردن فضـــای سیاســـی و آزادی دوری مـــی 
ــارهای  ــترین فشـ ــز، بیشـ ــه خـــط قرمـ ــرده بـ ــد و تبدیلـــش کـ کنـ
ـــد  ـــوان و بای ـــی ت ـــا م ـــت، ام ـــردم اش اس ـــر دوش م ـــده ب ـــرد کنن خ
ایـــن مشـــکات را حـــل کـــرد چـــه بـــا تعامـــل و چـــه بـــا فشـــار 
ـــردم اش را  ـــد م ـــدگاری بای ـــرای مان ـــن ب ـــور م ـــی، کش ـــکار عموم اف

بهتـــر بشناســـد و بیشـــتر درک شـــان کنـــد..!!
 ایـــران هـــر چـــه باشـــد ایـــران اســـت، شـــاید نفـــرت آمریـــکا و 
ـــخ  ـــت، تاری ـــران اس ـــودن ای ـــران ب ـــن ای ـــه همی ـــتانش در منطق دوس
ـــا  ـــه اینج ـــد ک ـــم ش ـــه خواهی ـــم متوج ـــر ورق بزنی ـــب اگ ـــی تعص را ب

ـــت...!!! ـــران اس ای

بزرگداشت سردار سلیمانی در امامزادگان باقریه بیرجند
یـــه  باقر امامـــزادگان  در  ســـلیمانی  ســـردار  بزرگداشـــت  مراســـم 
ــه  ــتگذاری ائمـ ــورای سیاسـ ــر شـ ــس دفتـ ــد. رئیـ ــزار شـ ــد برگـ بیرجنـ
جمعـــه اســـتان در ایـــن مراســـم گفـــت: امـــروز در ایـــران مـــا، حـــاج 
ــه  ــد کـ ــان دیدیـ ــییع ایشـ ــم تشـ ــتند و در مراسـ ــاد هسـ یـ ــم ها ز قاسـ
پـــا شـــد. حجـــت االســـام رحیـــم آبـــادی افـــزود:  قیامتـــی بـــزرگ بر
یـــب وعده هـــای دنیـــوی و شـــیطانی را نخـــورد  ســـردار ســـلیمانی فر

ــود.  ــورا بـ گرد مکتـــب عاشـ ــا و شـ

جمع آوری ۳میلیارد و ۷۸2میلیون تومان زکات
ـــی)ره(  ـــام خمین ـــداد ام ـــه ام ـــی کمیت ـــارکت های مردم ـــعه مش ـــاون توس مع
ــارد و  ــاه گذشـــته ۳میلیـ اســـتان گفـــت: مـــردم خراســـان جنوبـــی در ۹مـ
ــزود:از  ــی افـ ــد رفیعـ ــد. احمـ ــت کردنـ ــان زکات پرداخـ ــون تومـ 7۸۲میلیـ
ـــون  ـــتحبی، ۴۸۳میلی ـــان مس ـــون توم ـــارد و 7۹۸میلی ـــک میلی ـــم ی ـــن رق ای
ــادات و  ــام و سـ ــه عـ ــان فطریـ ــون تومـ ــب، ۹7۳میلیـ ــان زکات واجـ تومـ

۵۲۲میلیـــون تومـــان کفـــاره اســـت. 

اخذ مجوز رشته مهندسی پزشکی در دانشگاه بیرجند  
رئیـــس گـــروه برنامه ریـــزی و توســـعه آموزشـــی دانشـــگاه بیرجنـــد 
ـــع  ـــد در مقط ـــته جدی ـــوز رش ـــذ مج ـــه اخ ـــق ب ـــد موف ـــگاه بیرجن ـــت: دانش گف
کارشناســـی مهندســـی پزشـــکی شـــد.  محمدعلـــی رســـتمی نژاد، در جمـــع 
ـــده  ـــی آین ـــال تحصیل ـــد در س ـــگاه بیرجن ـــه  دانش ـــان اینک ـــا بی ـــگاران   ب خبرن
ـــذب  ـــوز ج ـــذ مج ـــه اخ ـــق ب ـــکی موف ـــی پزش ـــی مهندس ـــع کارشناس در مقط
ــاس  ــور براسـ ــته مذکـ ــوز رشـ ــذ  مجـ ــزود: اخـ ــت، افـ ــده اسـ ــجو شـ دانشـ
سیاســـت های توســـعه رشـــته ها در دانشـــگاه بیرجنـــد، بـــه ویـــژه توســـعه 

متـــوازن رشـــته ها در مقاطـــع مختلـــف بـــوده  اســـت. 

تولید ۶۰ تن ماهی گرمابی در نهبندان
ـــاال  ـــه ب ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــدان گف ـــتان نهبن ـــاورزی شهرس ـــاد کش ـــر جه مدی
بـــودن درجـــه حـــرارت شهرســـتان تاکنـــون ۶۵ بـــاب اســـتخر پـــرورش 
ـــی  ـــد مالک ـــت. محم ـــده اس ـــاخته ش ـــوار س ـــرای ۶۱ خان ـــی ب ـــی گرماب ماه
ـــار  ـــر داد و اظه ـــتان خب ـــن شهرس ـــی در ای ـــی گرماب ـــن ماه ـــد ۶۰ ت از تولی
کـــرد: بـــا توجـــه بـــه بـــاال بـــودن درجـــه حـــرارت شهرســـتان تاکنـــون 
۶۵ بـــاب اســـتخر پـــرورش ماهـــی گرمابـــی بـــرای ۶۱ خانـــوار ســـاخته 

ـــت. ـــده اس ش

اعالم شماره جدید کاالبرگ نفت سفید در نهبندان
ــتان  ــای شهرسـ ــرای خانوار هـ ــفید بـ ــت سـ ــرگ نفـ ــد کاالبـ ــماره جدیـ شـ
ـــرکت  ـــی ش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــام گ ـــاس اع ـــر اس ـــد. ب ـــام ش ـــدان اع نهبن
ملـــی پخـــش فرآورده هـــای نفتـــی منطقـــه خراســـان جنوبـــی، کاالبـــرگ 
ـــفید  ـــت س ـــای نف ـــری کاالبرگ ه ـــماره ۳۱۴ ، ۲۱۴، ۵۱۴ و ۱۱۴ از س ـــای ش ه
ــره  ــره،  ۵ و ۶ نفـ ــره، ۳ و ۴ نفـ ــب ۱ و ۲ نفـ ــه ترتیـ ــای بـ ــرای خانوار هـ بـ
و 7 نفـــر بـــه بـــاال از تاریـــخ ۱7 دی تـــا ۱۵ اســـفند امســـال بـــرای عرضـــه 
ــه  ــود. الزم بـ ــد بـ ــار خواهـ ــا، دارای اعتبـ ــندگی هـ ــفید در فروشـ نفـــت سـ
ذکـــر اســـت کـــه کاالبـــرگ اعـــام شـــده مختـــص خانوار هـــای ســـاکن در 
مناطقـــی اســـت کـــه فاقـــد گاز و علمـــک گاز باشـــند. همچنیـــن تحویـــل 
ســـوخت بـــه ایـــن خانوار هـــا منـــوط بـــه نـــام نویســـی در ســـامانه جدیـــد 

تجـــارت آســـان اســـت.

سرمقاله
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سیلِی اول و هوشیاری مدام
امروز خراســـان جنوبی -  محمد فاضل

ـــورت  ـــه ص ـــد، ب ـــن االس ـــگاه عی ـــه در پای ـــود ک ـــیلی اول ب ـــن س ای
آمریـــکا نواختـــه شـــد. ضربتـــی کوبنـــده در همـــان ســـاعتی کـــه 
بـــه نامـــردی، ارتـــش تروریســـت آمریـــکا، ســـردار دل هـــا را بـــه 
ــده  ــن قاعـ ــم و ایـ ــر زدیـ ــا محکمتـ ــد ، مـ ــاند. زدنـ ــهادت رسـ شـ
ــه ای  ــه گونـ ــوم، بـ ــگاه مظلـ ــه در جایـ ــتیم کـ ــرام گذاشـ را احتـ
ــم  ــم و ظالـ ــه برظلـ ــیم بلکـ ــم باشـ ــریک ظالـ ــه شـ ــینیم کـ ننشـ
ـــم  ـــه خواهی ـــم ادام ـــه براندازی ـــادش را از منطق ـــا بنی ـــم و ت تاختی
داد چـــه انتقـــام خـــون ســـلیمانی آن قـــدر گســـترده اســـت کـــه 
ـــی را  ـــکا، آدم ـــا در آمری ـــد. اص ـــی یاب ـــان نم ـــات پای ـــک عملی ـــا ی ب
ـــلیمانی  ـــگاه س ـــا جای ـــاوی ب ـــی مس ـــه تعریف ـــت ک ـــوان یاف ـــی ت نم
ـــت  ـــان اس ـــس جمهورش ـــه رئی ـــپ ک ـــد. ترام ـــته باش ـــا داش ـــرای م ب
بســـاز و بفروشـــی اســـت کـــه آمـــده و مـــی رود. پمپئـــو و چنـــد 
رجـــل دیگـــرش روی هـــم بـــاز نمـــی تواننـــد در برابـــر شـــخصیت 
ــا  ــع مـ ــه واقـ ــد. بـ ــرار بگیرنـ ــلیمانی قـ ــی سـ ــای جهانـ و کاریزمـ
آدمـــی در تـــراز حـــاج قاســـم در آمریـــکا نمـــی بینیـــم کـــه بـــه 
گوئیـــم او را بـــه تقـــاص مـــی زنیـــم امـــا تقـــاص خـــون ســـردار 
را بـــا شکســـتن هژمونـــی و ابهـــت آمریـــکا مـــی گیریـــم. ایـــن 
ســـیلی هـــم یکـــی از قطعـــات همیـــن پـــازل اســـت در دنیایـــی 
ـــا،  ـــی ه ـــای یانک ـــره ه ـــر نع ـــد در براب ـــی کن ـــرات نم ـــی ج ـــه کس ک
ـــار،  ـــه افتخ ـــر قل ـــتاده ب ـــه ایس ـــتیم ک ـــا هس ـــن م ـــد ای ـــی کن نجوای
ـــل  ـــت متقاب ـــا ضرب ـــت را ب ـــان، ضرب ـــب جهانی ـــگاه متعج ـــر ن در براب
جـــواب مـــی دهیـــم. رهبـــر فرزانـــه انقـــاب هـــم در ســـخنرانی 
ــی  ــه مهمـ ــد : "حادثـ ــه فرمودنـ ــه جانبـ ــی همـ ــروز در نگاهـ دیـ
ـــاال  ـــت ح ـــری اس ـــز دیگ ـــام چی ـــث انتق ـــت، بح ـــاده اس ـــاق افت اتف
یـــک ســـیلی بـــه آنهـــا زده شـــد ایـــن مســـاله دیگـــری اســـت. 
کارهـــای نظامـــی ایـــن چنینـــی کفایـــت آن قضیـــه را نمی کنـــد. 
ــان  ــه پایـ ــه بـ ــکا در منطقـ ــز آمریـ ــاد برانگیـ ــور فسـ ــد حضـ بایـ
ـــا  ـــا پ ـــکا هرج ـــد. آمری ـــد ش ـــم خواه ـــن ه ـــا ا... چنی ـــد." ان ش برس

مـــی گـــذارد مـــی خواهـــد بمانـــد.
ـــن  ـــد. ای ـــتفاده کن ـــوء اس ـــد س ـــی خواه ـــد. م ـــد بدوش ـــی خواه  م
کـــه در هـــول و والی رفتـــن افتـــاده انـــد یعنـــی خـــون شـــهید 
چـــون دریـــای مطهـــر مـــی خواهـــد زمیـــن منطقـــه را از لـــوث 
ــر  ــک نظـ ــوان یـ ــه عنـ ــن درس را بـ ــد. ایـ ــاک کنـ ــان پـ وجودشـ
مشـــرف بـــه همـــه واقعیـــت هـــا بخوانیـــم از کام حضـــرت 
آیـــت ا... خامنـــه ای کـــه " همـــه بدانیـــم دشـــمنی موســـمی و 
ـــاظ  ـــه لح ـــا ب ـــت. م ـــگی اس ـــی و همیش ـــه ذات ـــت بلک ـــی نیس فصل
ـــا  ـــم ت ـــوی کنی ـــود را ق ـــی خ ـــی و امنیت ـــادی، نظام ـــی، اقتص سیاس
ـــر  ـــد اگ ـــال کنن ـــده ای خی ـــه ع ـــد. اینک ـــه بزن ـــد ضرب ـــمن نتوان دش
ــکا از اقداماتـــش دســـت برمـــی دارد،  ــاه بیاییـــم، آمریـ ــا کوتـ مـ
ـــد  ـــمن را رص ـــیم. دش ـــب باش ـــد مراق ـــت." بای ـــی اس ـــتباه فاحش اش
ـــی  ـــه م ـــق ک ـــینان مناف ـــی نش ـــه ای" آلبان ـــت "موریان ـــم و حرک کنی
خواهنـــد فضـــا را بـــه ســـمت برنامـــه هـــای شـــیطانی ببرنـــد را 
ـــل  ـــیاری کام ـــا هوش ـــه ب ـــیم و هم ـــته باش ـــر دور نداش ـــم از نظ ه
بـــرای عظمـــت وطـــن تـــاش کنیـــم. حـــرف آخـــر هـــم تأکیـــد 
بـــر راهبـــرِد رهبـــر انقـــاب اســـت کـــه " وحدتـــی کـــه در زیـــر 
تابـــوت شـــهید ســـلیمانی و شـــهدای همراهـــش حاصـــل شـــد، 
ــم  ــد تکریـ ــردم بایـ ــری مـ ــت گیـ ــد. جهـ ــوظ بمانـ ــد محفـ بایـ
ــد."  ــاب باشـ ــای انقـ ــاب و ارزش هـ ــردان انقـ ــهدا و مـ از شـ
ســـرمایه اجتماعـــی" شـــکل گرفتـــه بـــا اعجـــاز شـــهادت حـــاج 
قاســـم و ابومهـــدی و یـــاران شـــان را مثـــل جـــان عزیـــز 
ــاک  ــن خـ ــه ایـ ــد بـ ــرات نکنـ ــمنی جـ ــچ دشـ ــا هیـ ــم تـ بداریـ

خداخـــواه، چـــپ نـــگاه کنـــد.....

خواهشـــمندیم  مربوطـــه  مســـئولین  از  باســـام.   915...
ــام  ــه نـ ــتان را بـ ــز اسـ ــم مرکـ ــای مهـ ــز و بلوارهـ ــی از مراکـ یکـ
سردارســـلیمانی نامگـــذاری کننـــد تـــا بخـــش کوچکـــی از جهـــاد 
ــدا…   ــم عنـ ــد. اجرکـ ــده باشـ ــران شـ ــوار جبـ ــهید بزرگـ ــن شـ ایـ

...915 ســـام مدیـــرکل محتـــرم آمـــوزش وپـــرورش اســـتان! از 
شـــما خواهشـــمندم از دبســـتان... واقـــع در خیابـــان رجایـــی از 
ـــاون  ـــر و مع ـــار مدی ـــوه رفت ـــا نح ـــید ت ـــته باش ـــد داش ـــک بازدی نزدی
ــوزان را  ــش آمـ ــر دانـ ــف بـ ــارت ضعیـ ــن نظـ ــه و همچنیـ مدرسـ

ببینیـــد.

بررســـی  جهـــت  خواهشـــمندیم  محتـــرم!  اســـتاندار   915...
ـــریف  ـــه تش ـــن محل ـــه ای ـــن ، ب ـــه پایی ـــه معصومی ـــکات محل مش
بیاوریـــد. مســـئولین بیرجنـــد گویـــا فرامـــوش کردنـــد کـــه ایـــن 

ــت! ــد اسـ ــتان بیرجنـ ــزو شهرسـ ــه جـ محلـ
 

...915 باســـام... خدمـــت مســـئولین محتـــرم لطفـــا میـــدان 
ـــلیمانی  ـــم س ـــاج قاس ـــا ح ـــردار دله ـــام س ـــه ن ـــهر را ب ورودی مهرش

نامگـــذاری نماییـــد. 

ـــی در  ...915 باسام...اســـتفاده نکـــردن از مداحـــان جـــوان و انقاب
ـــت،  ـــور نیس ـــور اینط ـــای کش ـــچ ج ـــل دارد، هی ـــای تأم ـــد ج بیرجن
ــه  ــد کـ ــرکت کننـ ــماتی شـ ــه در مراسـ ــد همیشـ ــردم بایـ ــرا مـ چـ
ـــم  ـــوان ک ـــداح ج ـــر م ـــد، مگ ـــی کن ـــی م ـــط مداح ـــی فق ـــرد خاص ف

ـــم؟ داری

ـــور  ـــًا در خ ـــدان اص ـــمت زاه ـــد از س ـــام؛ ورودی بیرجن ...915 س
ـــت. ـــتان نیس ـــز اس مرک

...915 باســـام نصـــب تابلـــوی راهنمـــا در محـــور رکات تـــا 
ــه راهـــی  ــه خصـــوص سـ ــد. بـ ــات مـــی باشـ عیلکـــی از ضروریـ
ــد  ــف و بیرجنـ ــتان خوسـ ــمت دو شهرسـ ــه سـ ــه بـ ــان کـ خلیـ
مســـیر واضـــح نبـــوده و باعـــث ســـردرگمی مـــردم شـــده اســـت. 

ــود. ــری شـ ــا پیگیـ لطفـ

ــد!  ــرم بیرجنـ ــهردار محتـ ــد شـ ــدس جاویـ ــام؛ مهنـ ...915 سـ
بعضـــی از ســـازمان هـــا و ادارات ماننـــد پارکهـــا، رفاهـــی 
و اجرائیـــات را خصوصـــی ســـازی نماییـــد، تـــا کار اربـــاب 
ـــکر ـــرد. باتش ـــام پذی ـــن انج ـــو احس ـــه نح ـــر و ب ـــان ت ـــوع آس رج

مطالب  مورد  در  خود  نظرات  بیان  با  عزیز  خوانندگان 
این صفحه می توانند سوژه ها و عکس های خبری خود 
شماره  به  یا  پیامک   30007650009996 شماره  به  را 

50002030355  تلگرام نمایند.

ـــام  ـــه ن ـــد ب ـــن بیرجن ـــی از میادی ـــه شـــورای شـــهر یک ـــا مصوب ب
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــد ک ـــذاری ش ـــلیمانی نامگ ـــردار س ـــهید س ش
ـــدان  ـــن می ـــی ای ـــه جانمای ـــبت ب ـــی نس ـــای مردم ـــراض ه اعت
ـــد. ـــزار ش ـــر برگ ـــد نظ ـــرای تجدی ـــورا ب ـــاده ش ـــوق الع ـــه ف جلس

بـــه گـــزارش مهـــر، طبـــق مصوبـــه جلســـه گذشـــته شـــورای 
شـــهر بیرجنـــد تصمیـــم بـــر ایـــن شـــد کـــه میـــدان ســـپاه 
ـــام ســـردار ســـلیمانی  ـــه ن ـــر اعظـــم)ص( ب ـــوار پیامب واقـــع در بل
ـــات را از  ـــی اعتراض ـــم برخ ـــن تصمی ـــه ای ـــود ک ـــذاری ش نامگ
ـــدان  ـــن می ـــودن ای ـــیه ب ـــر در حاش ـــی ب ـــهروندان مبن ـــوی ش س

ـــت. ـــال داش ـــه دنب ـــهر را ب ـــزی ش ـــته مرک و دوری از هس
ـــاده  ـــوق الع ـــه ف ـــب جلس ـــنبه ش ـــه ش ـــور س ـــن منظ ـــه همی ب
شـــورای شـــهر بیرجنـــد بـــه منظـــور تجدیـــد نظـــر در ایـــن 
ـــه  ـــن زمین ـــف در ای ـــنهادات مختل ـــد و پیش ـــزار ش ـــه برگ مصوب
ـــد  ـــهر بیرجن ـــورای ش ـــس ش ـــت. رئی ـــرار گرف ـــی ق ـــورد بررس م
ـــی  ـــورا مبن ـــی ش ـــه قبل ـــت: مصوب ـــار داش ـــه اظه ـــن جلس در ای
بـــر نامگـــذاری میـــدان ســـپاه بـــه نـــام ســـردار ســـلیمانی 

بازتاب هـــای مختلفـــی در بیـــن مـــردم داشـــت.
ــی از  ــن برخـ ــن بیـ ــرد: در ایـ ــان کـ ــی زاده بیـ ــم تقـ ابراهیـ
شـــهروندان اعتراضاتـــی داشـــتند مبنـــی بـــر اینکـــه میـــدان 
ــت از  ــعه اسـ ــال توسـ ــرار دارد و در حـ ــیه قـ ــپاه در حاشـ سـ
ـــام  ـــه انج ـــن زمین ـــری در ای ـــه بازنگ ـــت ک ـــاز اس ـــن رو نی همی
ـــنهادات  ـــتا پیش ـــن راس ـــه در ای ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــود. وی ب ش

مختلفـــی از ســـوی مـــردم و اعضـــای شـــورای شـــهر بـــرای 
ایـــن نامگـــذاری پیشـــنهاد شـــده اســـت، عنـــوان داشـــت: 
نامگـــذاری تمـــام یـــا بخشـــی از بلـــوار پاســـداران، خیابـــان 
ـــنهاداتی  ـــه پیش ـــات از جمل ـــدان اجتماع ـــد و می ـــم، توحی معل
ـــه  ـــت ک ـــاز اس ـــده و نی ـــرح ش ـــه مط ـــن زمین ـــه در ای ـــت ک اس

اعضـــای شـــورا در مـــورد آن تصمیـــم گیـــری کننـــد.
ـــام  ـــر ن ـــه تغیی ـــان اینک ـــا بی ـــد ب ـــهر بیرجن ـــورای ش ـــس ش رئی
ـــردم  ـــوی م ـــی از س ـــا مخالفت های ـــاید ب ـــا ش ـــی خیابان ه برخ
مواجـــه شـــود، عنـــوان داشـــت: بـــه نظـــر می رســـد میـــدان 
اجتماعـــات کـــه قـــرار اســـت در مجـــاورت میـــدان ابـــوذر و 
ــن  ــی از بهتریـ ــد یکـ ــود، می توانـ ــداث شـ ــهر احـ ــز شـ مرکـ
ـــن  ـــه داد: ای ـــی زاده ادام ـــد. تق ـــه باش ـــن رابط ـــا در ای گزینه ه
ـــود  ـــد خواهـــد ب ـــروژه ادوار شـــوراهای شـــهر بیرجن ـــن پ بزرگتری
ـــام  ـــه ن ـــهر ب ـــکان ش ـــن م ـــن و مهمتری ـــی بزرگتری ـــه نوع و ب

ـــد. ـــد ش ـــذاری خواه ـــهید نامگ ـــن ش ای
ـــی  ـــه قبل ـــت: مصوب ـــه گف ـــن رابط ـــز در ای ـــد نی ـــهردار بیرجن ش
ـــردم  ـــت و م ـــردم داش ـــوی م ـــادی از س ـــای زی ـــورا بازخورده ش
ـــا میـــدان شـــهر  ـــان ی ـــد بزرگتریـــن و بهتریـــن خیاب انتظـــار دارن
ـــد  ـــی جاوی ـــود. محمدعل ـــذاری ش ـــهید نامگ ـــن ش ـــام ای ـــه ن ب
ـــدان پاســـداران  ـــه اینکـــه نامگـــذاری بخشـــی از می ـــا اشـــاره ب ب
ـــردم  ـــای م ـــت و تقاض ـــد داش ـــی نخواه ـــورد خوب ـــم بازخ بازه
ـــه  ـــال گزین ـــه دنب ـــد ب ـــرد: بای ـــان ک ـــود، بی ـــخ داده نمی ش پاس

ـــی  ـــات م ـــدان اجتماع ـــه می ـــه باشـــیم ک ـــن زمین ـــری در ای بهت
توانـــد یکـــی از ایـــن گزینه هـــا باشـــد. وی بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــدان  ـــاورت می ـــد و در مج ـــهر بیرجن ـــز ش ـــدان در مرک ـــن می ای
ــوذر  ــدان ابـ ــت: میـ ــان داشـ ــود، بیـ ــداث می شـ ــوذر احـ ابـ
ــود  ــرجای خـ ــی سـ ــع ترافیکـ ــی از تقاطـ ــوان بخشـ ــه عنـ بـ
باقـــی خواهـــد مانـــد و میـــدان جدیـــد در کنـــار آن ســـاخته 
می شـــود. شـــهردار بیرجنـــد بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه طـــرح 
ایـــن میـــدان تهیـــه و بـــه نوعـــی از دو مـــاه قبـــل ایـــن 
پـــروژه وارد فـــاز اجرایـــی شـــده اســـت، عنـــوان داشـــت: 
تاکنـــون بالـــغ بـــر 15 میلیـــارد تومـــان بـــرای تملـــک 
بازارچه هـــای واقـــع در مســـیر ایـــن پـــروژه هزینـــه شـــده 
ــن  ــم ایـ ــاش می کنیـ ــورا تـ ــب در شـ ــورت تصویـ و در صـ
ـــورای  ـــای ش ـــی از اعض ـــم. یک ـــرا کنی ـــه زودی اج ـــروژه را ب پ
شـــهر بیرجنـــد نیـــز در ایـــن جلســـه گفـــت: خواســـته 
مـــردم نامگـــذاری بهتریـــن مـــکان شـــهر بـــه نـــام ســـردار 
ـــان در  ـــن خیاب ـــد ای ـــار دارن ـــردم انتظ ـــت و م ـــلیمانی اس س
مرکـــز شـــهر واقـــع شـــده باشـــد. گفتنـــی اســـت؛ خیابـــان 
از  پاســـداران، میـــدان فـــرودگاه و میـــدان تجمعـــات 
ــن  ــده در ایـ ــرح شـ ــنهادات مطـ ــن پیشـ ــه مهمتریـ جملـ
ـــورا  ـــده ش ـــه آین ـــه هفت ـــد در جلس ـــرر ش ـــه مق ـــود ک ـــه ب زمین
ـــم  ـــی و تصمی ـــی بررس ـــورت کارشناس ـــه ص ـــوع ب ـــن موض ای

گیـــری نهایـــی در مـــورد آن انجـــام شـــود.

ـــردار  ـــییع س ـــم تش ـــگان مراس ـــر از جانباخت ـــواده دو نف ـــی از خان ـــان جنوب ـــتری خراس ـــس کل دادگس رئی
ـــین  ـــی »محمدحس ـــان جنوب ـــتری خراس ـــان دادگس ـــر از کارکن ـــرد. ۲ نف ـــی ک ـــد و دلجوی ـــلیمانی، تفق س
ـــه  ـــن مجموع ـــکاران ای ـــر از هم ـــدادی دیگ ـــراه تع ـــه هم ـــه ب ـــی« ک ـــین عبدالله ـــی« و »محمدحس زنجان
ـــت  ـــام جمعی ـــر ازدح ـــر اث ـــد، ب ـــده بودن ـــان ش ـــی کرم ـــا، راه ـــردار دله ـــییع س ـــم تش ـــرکت در مراس ـــرای ش ب
ـــروز  ـــح ام ـــخ، صب ـــه تل ـــن حادث ـــال ای ـــه دنب ـــد. ب ـــود را از دســـت دان ـــدگان جـــان خ ـــان تشـــییع کنن در می
ـــرای  ـــی ب ـــان جنوب ـــام خراس ـــه الس ـــا علی ـــپاه انصارالرض ـــده س ـــمی« فرمان ـــی قاس ـــردار »عل )1۸ دی( س
ـــم  ـــام »ابراهی ـــت االس ـــن حج ـــت. همچنی ـــی رف ـــان جنوب ـــتری کل خراس ـــلیت بـــه دادگس ـــرض تس ع
حمیـــدی« رئیـــس کل دادگســـتری خراســـان جنوبـــی بـــه همـــراه دادســـتان مرکـــز اســـتان، رئیـــس 
ـــگان  ـــازل جانباخت ـــور در من ـــا حض ـــاد ب ـــن نه ـــن ای ـــی از معاونی ـــد و جمع ـــتان بیرجن ـــتری شهرس دادگس
ـــن  ـــان ای ـــای کارکن ـــواده ه ـــی« از خان ـــین زنجان ـــی« و »محمدحس ـــین عبدالله ـــه »محمدحس ـــن حادث ای
نهـــاد دلجویـــی کـــرد. بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش، مقـــرر شـــده اســـت کـــه پیکـــر ایـــن دو جانباختـــه 
ـــزار شـــهدای  ـــد از گل ـــردم شهرســـتان بیرجن ـــا حضـــور م ـــروز پنجشـــنبه ب ـــا ام مراســـم تشـــییع ســـردار دله
ـــادات  ـــهدای س ـــره ش ـــان کنگ ـــوان مهم ـــه عن ـــود و ب ـــییع ش ـــاران تش ـــینیه جم ـــا حس ـــد ت ـــام بیرجن گمن

ـــند. ـــاران باش ـــینیه جم در حس

جلسه فوق العاده شورای شهر بیرجند؛

تجدیر نظر شورای شهر در نامگذاری میدان سردار سلیمانی
 میدان سردار سلیمانی تغییر می کند

دلجویی از خانواده های جانباختگان
 مراسم تشییع شهدای مقاومت در کرمان
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شهید عباس صفری نادری
مـــردم شـــريف! از حبيـــب بـــن مظاهـــر، از ابوالفضـــل العبـــاس)ع(، 
از علـــى اكبـــر)ع( و ... و از فـــداكاری هـــاى ايـــن شـــيران مخلـــص 
ـــر  ـــه خاط ـــم ب ـــا ه ـــات م ـــه زحم ـــد ك ـــق بگيري ـــام سرمش ـــدر اس در ص
ـــر  ـــدن اســـام اســـت. مـــردم، قـــدر ايـــن رهب ـــده مان ـــداوم راه آنهـــا و زن ت
ـــل  ـــا در همـــان جه ـــود م ـــر وجـــود ايشـــان نمى ب ـــه اگ ـــد ك ـــز را بداني عزي
ـــرفمان  ـــزت و ش ـــم و ع ـــتعمار مى ماندي ـــلطه اس ـــر س ـــب و در زي و مرك
ـــال  ـــه ح ـــا ب ـــر ت ـــود و اگ ـــده ب ـــه ش ـــور ك ـــان ط ـــد هم ـــوب مى ش پايك
هـــم توانســـته ايم قدمـــى در راه اســـام برداريـــم جـــدا بـــه خاطـــر 
ـــد ســـايه  ـــوده اســـت... مـــردم! خـــدا نكن ـــوار ب وجـــود هميـــن ســـيد بزرگ
ـــان  ـــام زم ـــب ام ـــن نائ ـــد از اي ـــود، نكن ـــم ش ـــرمان ك ـــز از س ـــر عزي رهب
غافـــل شـــويد، اگـــر ايـــن جنـــاب را مى خواهيـــد و دوســـت داريـــد و 

مى دانيـــد كـــه راه گشـــاى مشـــكات مملكـــت اســـام اســـت.

دلنوشته

حوادث

از ال به الی نامه ها 
احمدرضا نعمتی

دشـــمن نمـــی دانســـت و مـــا و ســـردارمان و وســـعت و گســـتره تفکـــر و تســـلط 
ـــه عجیـــب هـــم نیســـت  ـــود؛ البت ـــود اصـــاً کـــور ب ـــه ب مـــان را دســـت کـــم گرفت
ـــب  ـــت. عجی ـــده اس ـــا آفری ـــق ه ـــام را از احم ـــمنان اس ـــد دش ـــه خداون ـــرا ک چ
ایـــن اســـت کـــه مـــا ایـــن همـــه بـــزرگ و نیرومنـــد بـــوده و هســـتیم امـــا برخـــی 
ـــش  ـــای پی ـــده ه ـــه آین ـــتیم ک ـــی دانس ـــتیم. نم ـــن را نمی دانس ـــان ای از خودم
ـــا  ـــا ب ـــه ه ـــن آین ـــتن ای ـــه شس ـــوس ک ـــت و افس ـــدر اس ـــا ک ـــی از م روی برخ
ـــا خـــون هـــای پاکـــی چـــون خـــون ســـردار رشـــید  خـــون ســـخت اســـت آنهـــم ب
ـــان  ـــن ددمنش ـــدگان ای ـــاد کنن ـــش و ایج ـــده داع ـــم کوبن ـــام و دره ـــان اس جه
ـــد  ـــلیمانی و مجاه ـــاج قاســـم س ـــهید ح ـــپهبد ش ـــردار س ـــر، س ـــی خب ـــدا ب از خ
نام آشـــنای عـــراق ابومهـــدی المهنـــدس و همراهـــان باوفـــای آنـــان... آری 
ـــی از  ـــاش برخ ـــدار ب ـــرای بی ـــری ب ـــاره دیگ ـــا چ ـــا گوی ـــت ام ـــخت اس ـــًا س واقع
ـــود. اثبـــات حقانیـــت  ـــده ب مـــا و ســـایر مســـلمانان و آزادگان جهـــان باقـــی نمان
و مظلومیـــت علـــی)ع( بـــا شـــهادت مالـــک اشـــتر هـــا و عمارهـــا ســـخت اســـت 
ـــای  ـــل ه ـــی قف ـــد تمام ـــاه کلی ـــی ش ـــم... وقت ـــاد ببری ـــخ را از ی ـــد تاری ـــا نبای ام
ـــان  ـــی باشـــیم ضـــرر و زی ـــای بدل ـــی کلیده ـــر در پ ـــم اگ ـــم را در دســـت داری عال
و خســـارت مـــان حتمـــی و قطعـــی اســـت... و بایـــد بدانیـــم کـــه حـــق و باطـــل 
در هیـــچ حـــوزه ای ممـــزوج و مخلـــوط شـــدنی نیســـت و جنـــگ میـــان حـــق و 
باطـــل ابـــدی اســـت و خداونـــد گشـــایش کار اهـــل حـــق و حقیقـــت را در نظـــام 
اســـامی مـــا در عملـــی کـــردن بـــی کـــم و کاســـت فرامیـــن ولـــی امـــر مســـلمین 
جهـــان و رهبـــر معظـــم انقـــاب قـــرار داده اســـت؛ و ســـردار حـــاج قاســـم 
ســـلیمانی کـــه بـــی اذن مقـــام معظـــم رهبـــری هیـــچ اقدامـــی انجـــام نمـــی داد 
و پشـــتیبان و پیـــرو محـــض حضـــرت آقـــا و ســـربازان گـــوش بـــه فرمـــان 
ـــه بـــود، چـــه خـــوب ایـــن مســـیر را تـــا پیـــروزی نهایـــی حـــق و باطـــل  معظـــم ّل
بـــه مـــا نشـــان داد. کیســـت کـــه امـــروز در ایـــن عالـــم بـــا دیـــدن عـــزت ســـرداری 
کـــه حقیقتـــا در عمـــل خـــود را ســـرباز والیـــت می نامیـــد و بـــه ایـــن مهـــم بـــاور 
و ایمـــان قلبـــی داشـــت غبطـــه نخـــورد و در آرزوی چنیـــن عاقبـــت و ســـرانجام 
خوشـــی نباشـــد؟ شـــهادت حـــاج قاســـم ســـلیمانی معجـــزه ای بـــود کـــه 
ـــا بهشـــت موعـــود  ـــدار و هوشـــیار کـــرد و آزادراهـــی را از زمیـــن ت خیلی هـــا را بی
الهـــی بـــا تمـــام عائـــم و ملزوماتـــش را بـــرای مـــا و همـــه آزادی خواهـــان 
جهـــان ایجـــاد نمـــود و قطعـــًا ایـــن آزادراه از ایـــن پـــس پرترافیـــک تریـــن 
مســـیرهای عالـــم خواهـــد بـــود و در نهایـــت بـــه ظهـــور امـــام عصر)عـــج( روحـــی 

ـــاءا... ـــد. ان ش ـــد ش ـــل خواه ـــدا متص ـــه ف ـــراب مقدم ـــا لت و ارواحن

کشف بیش از 1/5 کیلو هروئین در"طبس"
ـــرم  ـــو و 650 گ ـــک کیل ـــف ی ـــس از کش ـــتان طب ـــی شهرس ـــده انتظام فرمان
هروئیـــن در بازرســـی از ســـواری پـــژو 405 در شهرســـتان"طبس"خبر داد. 
ــی از  ــوران در بازرسـ ــت: مأمـ ــار داشـ ــور" اظهـ ــی پـ ــرهنگ"محمود علـ سـ
ـــو و 650  ـــک کیل ـــود؛ ی ـــور ب ـــزی کش ـــهرهای مرک ـــازم ش ـــه ع ـــودرو 405 ک خ
ـــده 27 ســـاله خـــودرو  ـــن رابطـــه رانن ـــد کـــه در ای گـــرم هروئیـــن کشـــف کردن

ـــد. ـــتگیر ش دس

توقیف ۳۲۰ کیلوگرم محموله غیر مجاز ماهی و میگو
ـــد  ـــاز در بیرجن ـــد غیرمج ـــوی منجم ـــی و میگ ـــرم ماه ـــه 320 کیلوگ محمول
متوقـــف شـــد. رئیـــس شـــبکه دامپزشـــکی بیرجنـــد گفـــت: در بازدیـــد 
و بررســـی انجـــام شـــده از یـــک محمولـــه منجمـــد ماهـــی تـــازه کـــه از  
ـــرم  ـــدار 320 کیلوگ ـــود، مق ـــده ب ـــل ش ـــد حم ـــه بیرجن ـــار ب ـــتان چابه شهرس

ماهـــی و میگـــوی منجمـــد کشـــف و ضبـــط شـــد. 

امروز خراسان جنوبی – حمیدی 
مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان جنوبـــی 
ـــه کشـــی  گفـــت: بیرجنـــد اولیـــن شـــهر دارای سیســـتم لول
آب شـــرب اســـت، بـــه همیـــن دلیـــل شـــهر بیرجنـــد از 
ـــت. ـــوردار اس ـــع برخ ـــوط توزی ـــی در خط ـــودگی باالی فرس

مهنـــدس هاشـــمی مقـــدم در نشســـت هـــم اندیشـــی 
مانـــور عملیاتـــی شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان 
ـــرکت  ـــن از ش ـــای معی ـــتان ه ـــور اس ـــا حض ـــه ب ـــی ک جنوب

هـــای آبفـــای خراســـان رضـــوی، سیســـتان و بلوچســـتان، 
ـــران  ـــع بح ـــت: درواق ـــد، گف ـــزار ش ـــزد برگ ـــهد و ی ـــان، مش کرم
عـــدم تعـــادل اســـت کـــه ســـبب آشـــفتگی، شـــتابزدگی و 
اســـترس مـــی شـــود و اگـــر برنامـــه پیشـــگیری مناســـب و 
ـــرده  ـــاذ ک ـــبی اتخ ـــر مناس ـــیم و تدابی ـــته باش ـــخصی داش مش

باشـــیم، مـــی توانیـــم بـــه مســـائل فائـــق شـــویم.
وی بـــا بیـــان اینکـــه در اســـتان خراســـان جنوبـــی بـــا 
مخاطـــرات زبـــادی مواجـــه هســـتیم کـــه زلرلـــه و تغییـــر اقلیـــم 
ـــاران  ـــروز ب ـــبب ب ـــم س ـــر اقلی ـــت و تغیی ـــا اس ـــن آنه مهمترب

ـــایی  ـــاس شناس ـــن اس ـــر همی ـــزود: ب ـــده، اف ـــیابی ش ـــای س ه
ــد  ــه بایـ ــت کـ ــی اسـ ــل اساسـ ــرات، اصـ ــای مخاطـ و احصـ
ـــل  ـــئله تبدی ـــه مس ـــود و ب ـــدی ش ـــت بن ـــدی و اولوی ـــته بن دس
و بـــرای حـــل آن راهکارهایـــی پیـــش بینـــی گـــردد. مدیرعامـــل 
ــه  ــه بـ ــی در ادامـ ــان جنوبـ ــاب خراسـ ــرکت آب و فاضـ شـ
اقدامـــات مؤثـــر انجـــام شـــده در حـــوزه مدیریـــت بحـــران و 
پدافنـــد غیرعامـــل در شـــرکت آبفـــای اســـتان اشـــاره کـــرد و 
ـــات  ـــراری، مطالع ـــن آب اضط ـــات تأمی ـــام مطالع ـــت: انج گف
ـــل و نصـــب شـــیرآالت قطـــع ســـریع در ســـازه  ـــد غیرعام پدافن

مخـــازن از جملـــه اقدامـــات شـــرکت مـــی باشـــد. وی در 
ـــد  ـــه مشـــخصات تأسیســـات آبرســـانی شـــهر بیرجن ادامـــه ب
ـــهر  ـــی آب در ش ـــه کش ـــر لول ـــزود: عم ـــرد و اف ـــاره ک ـــز اش نی
بیرجنـــد بـــه 95 ســـال پیـــش برمـــی گـــردد بـــه همیـــن 
ــاال  ــهر بـ ــن شـ ــع در ایـ ــبکه توزیـ ــودگی شـ ــل فرسـ دلیـ
ـــل  ـــد غیرعام ـــل و پدافن ـــت عام ـــر مدیری ـــر دفت ـــت. مدی اس
شـــرکت آب و فاضـــاب خراســـان جنوبـــی هـــم در ایـــن 
ـــا،  ـــران ه ـــدی بح ـــطح بن ـــه س ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــه گف جلس
ـــرکت  ـــود ش ـــد خ ـــه رخ ده ـــطح س ـــران س ـــه بح ـــی ک در صورت
ـــکات را دارد،  ـــه مش ـــدن ب ـــق آم ـــت فائ ـــاب ظرفی آب و فاض
ـــه همـــکاری ســـایر ادارات اســـتان  ـــاز ب در بحـــران ســـطح دو نی
ـــتفاده از  ـــه اس ـــاز ب ـــک، نی ـــطح ی ـــران س ـــد و در بح ـــی باش م
ظرفیـــت اســـتان هـــای معیـــن مـــی باشـــد. مســـگر ادامـــه 
ـــه هـــا کـــه  ـــدی محل ـــر اســـاس تقســـیم بن ـــد ب داد: شـــهر بیرجن
ـــج قســـمت تقســـیم  ـــه پن ـــده ب توســـط شـــهرداری انجـــام گردی
ــت  ــدوده تحـ ــت محـ ــن نشسـ ــت در ایـ ــرار اسـ ــده و قـ شـ

ـــود. ـــی ش ـــن معرف ـــای معی ـــتان ه ـــش اس پوش

ارائه آموزش های امدادی به ۸۰ دهیار

ـــی  ـــای همگان ـــوزش ه ـــه آم ـــی از ارائ ـــان جنوب ـــر خراس ـــال احم ـــت ه ـــل جمعی مدیرعام
ـــم  ـــد رحی ـــر، محم ـــزارش مه ـــه گ ـــر داد. ب ـــزی خب ـــش مرک ـــار بخ ـــه ۸0 دهی ـــر ب ـــال احم ه
ـــش  ـــاران بخ ـــژه دهی ـــر وی ـــال احم ـــی ه ـــی همگان ـــه آموزش ـــیه جلس ـــهریاری در حاش ش
مرکـــزی در جمـــع خبرنـــگاران بیـــان کـــرد: دهیـــاران هســـته های اصلـــی هـــر منطقـــه 
بـــوده کـــه می تواننـــد در انتقـــال مفاهیـــم و مباحـــث مختلـــف بـــه جامعـــه مخاطـــب 
ـــال  ـــی ه ـــای همگان ـــن رو آموزش ه ـــه داد: از ای ـــد. وی ادام ـــا کنن ـــزایی ایف ـــش بس نق
ـــاران  ـــر از دهی ـــرای ۸0 نف ـــی ب ـــرات طبیع ـــر مخاط ـــی در براب ـــات آمادگ ـــا موضوع ـــر ب احم
ــه و  ــو و مبتکرانـ ــای نـ ــه طرح هـ ــر ارائـ ــهریاری بـ ــد. شـ ــزار شـ ــزی برگـ ــش مرکـ بخـ
جدیـــد بـــرای فراگیـــری برنامه هـــای آگاهـــی بخشـــی بیـــن افـــراد جامعـــه تأکیـــد و 
اظهـــار کـــرد: اســـتفاده از ظرفیـــت رســـانه ها، خبرگـــزاری هـــا و فضاهـــای مجـــازی 
و صـــدا و ســـیما می توانـــد آگاهـــی و آمادگـــی مـــردم در شـــرایط حادثـــه و بحـــران 

را افزایـــش می دهـــد. 

هوشمندسازی یکی از چهارراه های شهر بیرجند

ـــی انتظامـــی اســـتانداری  ـــر کل امنیت ـــا حضـــور مدی ـــری اســـتان ب ـــه پایـــش تصوی جلســـه کمیت
ـــزار شـــد. ـــد برگ ـــه در محـــل شـــهرداری بیرجن ـــی و اعضـــای کمیت خراســـان جنوب

ـــه  ـــد هـــدف از برگـــزاری جلســـات کمیت ـــاوری اطاعـــات و ارتباطـــات شـــهرداری بیرجن ـــر فن مدی
ـــا و  ـــود آنه ـــت موج ـــگ، ظرفی ـــز مانیتورین ـــود مرک ـــت موج ـــی وضعی ـــری را بررس ـــش تصوی پای

ـــرد. ـــوان ک ـــوع آن عن ـــع و رج ـــکات و رف ـــائل و مش ـــای مس احص
ـــتقرار  ـــرای اس ـــبی را ب ـــت مناس ـــم ظرفی ـــم بتوانی ـــزود: امیدواری ـــژاد اف ـــی ن ـــلم قل ـــدس مس مهن
ـــی  ـــگ ترافیک ـــم و فرهن ـــه نظ ـــاد و ب ـــتان ایج ـــطح اس ـــمند در س ـــای هوش ـــامانه ه ـــب س و نص
ـــی  ـــه هوشمندســـازی یک ـــد نســـبت ب ـــدام شـــهرداری بیرجن ـــم. وی از اق ـــهروندان کمـــک کنی ش
از چهـــارراه هـــای ســـطح شـــهر بـــا همـــکاری پیمانـــکار خبـــر داد و یـــادآور شـــد: در چهـــار 
ـــارکت  ـــا مش ـــن ب ـــدد دوربی ـــدرس( 9 ع ـــوی و م ـــواب صف ـــان ن ـــع خیاب ـــدرس )تقاط راه اول م
ـــا قابلیـــت نظـــارت،  ـــن دوربیـــن هـــا ب ـــکار نصـــب شـــده اســـت. وی خاطـــر نشـــان کـــرد: ای پیمان

ـــت. ـــده اس ـــب ش ـــف نص ـــت تخل ـــی و ثب ـــاک خوان پ

 در نشست هم اندیشی مانور عملیاتی شرکت آبفای شرق کشور در بیرجند مطرح شد:

فرسودگی باالی شبکه آب شرب در بیرجند 
وای از مشت گره کرده ایرانی ها

شعر امروز

دستشـــانبازشـــدآلودهبهخون،جانیها

بیدواماســـتولیخندهشیطانیها

کـــمعلمـــدارندادیمدراینکربوبال

کـــمنبودنددراینخاکســـلیمانیها

جـــایهرقطرهخون،صدگلازاینباغشـــکفت

کـــیجهاندیدهازایـــنگونهفراوانیها؟

آرزوداشـــتبهیارانشهیدشبرسد

رفتپیوســـتبهحـــاجاحمدوطهرانیها

شـــعلهشـــدخشمفروخوردهماازاینداغ

کممبادازسرشـــانسایهنادانیها

برســـانیدبهآنهاکهپشـــیماننشوند

ثمرینیســـتدرایندســـتپشیمانیها

غیرتاســـتاینکههمهپیـــروجوانمیبندند

گرهبرچکمهوســـربندبهپیشـــانیها

انتقامشبهخداازحججیســـختتراســـت

وایازمشـــتگرهکردهایرانیها!

راهیقدسشـــدهلشکرآزادیقدس

اینخبررابرســـانیدبهســـفیانیها

ـــری  ـــرای پیگی ـــی ب ـــان جنوب ـــتاندار خراس اس
ـــاعد  ـــول مس ـــتان ق ـــازان اس ـــکات جانب مش
جنوبـــی،  خراســـان  گـــزارش  بـــه  داد. 
ـــدار صمیمـــی  ـــان در دی محمصـــادق معتمدی
ــتان  ــد اسـ ــاالی 70 درصـ ــازان بـ ــا جانبـ بـ
بعـــد از اســـتماع مشـــکات و خواســـته 
ـــه  ـــن وظیف ـــرد: ای ـــان خاطرنشـــان ک هـــای آن
ماســـت کـــه تـــا حـــد امـــکان و تـــا آن 
جـــا کـــه در حـــوزه اختیـــارات دســـتگاه 
ــر مطالبـــات  هـــای اجرایـــی اســـت، پیگیـ
ــیم. وی  ــازان باشـ ــای جانبـ ــته هـ و خواسـ
ــای  ــه فرصـــت هـ ــن کـ ــر ایـ ــد بـ ــا تأکیـ بـ
ــرعت  ــه سـ ــدود اســـت و بـ مدیریتـــی محـ
مـــی گـــذرد، تصریـــح نمـــود: بایـــد از ایـــن 
ـــم  ـــتفاده کنی ـــه ای اس ـــه گون ـــا ب ـــت ه فرص

کـــه شـــرمنده خـــون شـــهدا نباشـــیم. 
اســـتاندار خراســـان جنوبـــی بـــا اشـــاره بـــه 
ایـــن کـــه در نظـــام اســـامی، خدمـــت بـــه 
مـــردم در اولویـــت کارهاســـت، تصریـــح کـــرد: 
بایـــد در ایـــن زمینـــه بـــه گونـــه ای اقـــدام 
کنیـــم کـــه بعـــد از فراغـــت از دوره مدیریـــت، 
ــیار  ــده بسـ ــام نشـ ــای انجـ ــت کارهـ لیسـ
کمتـــر از اقدامـــات صـــورت گرفتـــه باشـــد.  
معتمدیـــان در ادامـــه بـــا مـــرور خواســـته 
هـــای جانبـــازان، گفـــت: تمـــام تـــاش 
ــای  ــه هـ ــه دغدغـ ــت کـ ــن اسـ ــر ایـ ــا بـ مـ
شـــما عزیـــزان برطـــرف گـــردد. وی متذکـــر 
ـــاز  ـــده نی ـــوان ش ـــوارد عن ـــی از م ـــد: بخش ش
بـــه اصـــاح قانـــون دارد لـــذا بـــرای رفـــع 
ــهید  ــاد شـ ــور و بنیـ ــا وزارت کشـ ــان بـ شـ

کشـــور مکاتبـــه خواهـــد شـــد. بـــه گفتـــه 
وی  جهـــت رفـــع مشـــکاتی کـــه در حـــوزه 
ــل  ــی در داخـ ــای اجرایـ ــتگاه هـ کاری دسـ
اســـتان اســـت، دســـتورات الزم صـــادر 
خواهـــد شـــد. شـــایان ذکـــر اســـت: بهســـازی 
ــی و  ــن راهـ ــای بیـ ــع هـ ــر و مجتمـ معابـ
ــتفاده  ــرای اسـ ــوخت بـ ــای سـ ــگاه هـ جایـ
ـــای  ـــگ ه ـــش پارکین ـــازان، افزای ـــر جانب بهت

مختـــص جانبـــازان و معلـــوالن در ســـطح 
ـــازان،  ـــواده جانب ـــه خان ـــیدگی ب ـــهرها، رس ش
توجـــه بـــه اشـــتغال فرزنـــدان جانبـــازان، 
بـــرای  ایثارگـــری  حـــق  اختصـــاص 
تأمیـــن مســـکن  فرزنـــدان جانبـــازان، 
ـــازان  ـــمی جانب ـــرایط جس ـــا ش ـــب ب متناس
ـــازان حاضـــر در  و... از خواســـته هـــای جانب

ایـــن جلســـه بـــود.

قول مساعد استاندار برای
 پیگیری مشکالت جانبازان



تنقالتیکهرودهراچسبناکمیکند
خـــوردن تنقالتـــی مثـــل چیپـــس و پفـــک اگـــر بـــه 
ــما  ــرای شـ ــد بـ ــود، می توانـ ــل شـ ــادت تبدیـ ــک عـ یـ
دردســـر ســـاز باشـــد. مطالعـــات امـــروزه نشـــان داده 
ــان  ــرای زنـ ــک بـ ــرف چیپـــس و پفـ ــه مصـ ــت کـ اسـ
ــات  ــن تحقیقـ ــاس ایـ ــر اسـ ــت. بـ ــر اسـ ــیار مضـ بسـ
ــرف  ــادی مصـ ــک زیـ ــه چیپـــس و پفـ ــی کـ خانم هایـ
ــر در  ــان دیگـ ــایر زنـ ــتر از سـ ــر بیشـ ــد دو برابـ می کننـ
ـــاروری هســـتند. خـــوردن پفـــک چســـبندگی  معـــرض ناب
روده را افزایـــش مـــی دهـــد و باعـــث یبوســـت مـــی 
ـــه  ـــال ب ـــع باعـــث ابت ـــا ســـخت کـــردن عمـــل دف شـــود و ب
ـــل  ـــک عام ســـرطان روده خواهـــد شـــد.حتی مصـــرف پف

ــت. ــان اسـ ــدان در زنـ ــت های تخمـ ــاد کیسـ ایجـ

خوراکیهاییکهبهاندازهسیگارمضرهستند
پژوهش هـــای انجـــام شـــده نشـــان می دهـــد کـــه 

ـــکالت و  ـــک، ش ـــس، پف ـــد چیپ ـــی مانن ـــالت مصنوع تنق
آدامـــس موجـــب بـــروز کـــم اشـــتهایی، مشـــکالت عصبـــی، 
متوقـــف شـــدن رشـــد کـــودکان و نازایـــی می شـــود. 
غذا هـــای  از  پرهیـــز  و  ســـالم  غذا هـــای  مصـــرف 
صنعتـــی و آمـــاده می توانـــد عاملـــی بـــرای پیشـــگیری 
ـــی  ـــول ط ـــدید محص ـــدن ش ـــا دی ـــد. گرم ـــا باش از بیماری ه
ـــای آزاد  ـــاد رادیکال ه ـــه ایج ـــر ب ـــد ســـرخ شـــدن منج فرآین
ـــواد  ـــه م ـــبیه ب ـــی ش ـــواد زیان ـــن م ـــود. ای ـــید می ش پراکس
شـــیمیایی موجـــود در دود ســـیگار دارنـــد و ســـبب ابتـــالی 
ـــن  ـــود. ای ـــه می ش ـــینه و مثان ـــه، س ـــرطان ری ـــه س ـــراد ب اف
خطـــر بـــرای زنانـــی کـــه بـــه دفعـــات در طـــول مـــاه از 
ـــد،  ـــتفاده می کنن ـــاندویچ اس ـــزا و س ـــد پیت ـــی مانن غذا های

ـــت.  ـــتر اس ـــر بیش ۴ براب

سیربرایدرمانچهبیمارییهاییمفیداست؟
یـــک متخصـــص طـــب ســـنتی گفـــت: مصـــرف ســـیر 

ـــرس و  ـــاری نق ـــود بیم ـــزاج، بهب ـــردی م ـــان س ـــرای درم ب
بیماری هـــای قلبـــی بســـیار مفیـــد اســـت.

و گـــو  گفـــت  در  محمدرضـــا حاجـــی حیـــدری، 
بـــا باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان،  گفـــت: ســـیر در 
طـــب ســـنتی دارای مـــزاج گـــرم و خشـــک اســـت 
و گونـــه کوهـــی آن کـــه موســـیر گفتـــه مـــی شـــود 
ـــوردن  ـــه خ ـــیر دارد ک ـــد س ـــابهی همانن ـــواص مش خ
ــص  ــن متخصـ ــود. ایـ ــی شـ ــه مـ ــیار توصیـ آن بسـ
ســـیر  خـــواص  بـــه  اشـــاره  بـــا  ســـنتی  طـــب 
تصریـــح کـــرد: مصـــرف ســـیر بـــه صـــورت خـــام و 
جوشـــانده بـــرای درمـــان ســـرفه مزمـــن، دردهـــای 
مفصلـــی  دردهـــای  و  معـــده  نفـــخ  ســـیاتیک،  
موثـــر اســـت. همچنیـــن اســـتفاده از ســـیر بـــه 
بهبـــود بیمـــاری نقـــرس، دردهـــای ناحیـــه لگـــن، 
زانـــو و روماتیســـم کمـــک می کنـــد. او افـــزود: 
ــان  ــت در درمـ ــا پرخاصیـ ــو امـ ــد بـ ــاه بـ ــن گیـ ایـ

بهبـــود بیمـــاری آســـم، تنگـــی نفـــس و گـــرم 
کـــردن معـــده هـــای ســـرد بســـیار مفیـــد اســـت. 
حاجـــی حیـــدری تصریـــح کـــرد: پختـــن ســـیر بـــا 
ــر  ــی زیـ ــون مردگـ ــرای خـ ــرف آن بـ ــل و مصـ عسـ
ـــورت  ـــه داد: ق ـــت. او ادام ـــد اس ـــیار مفی ـــم بس چش
ــای ادراری و  ــت هـ ــرای عفونـ ــام بـ ــیر خـ دادن سـ
برگشـــت ادرار از مثانـــه بـــه کلیـــه هـــا )بیمـــاری 
افـــراد بســـیار  ادراری ( در  ریفالکـــس سیســـتم 
ـــب  ـــرد: ترکی ـــار ک ـــدری اظه ـــی حی ـــت. حاج ـــر اس موث
ســـیر خـــرد شـــده بـــا عســـل و اســـتعمال آن بـــر روی 
ـــت. ـــر اس ـــیار موث ـــدن، بس ـــرده  ب ـــای ورم ک ـــمت ه قس

حاجـــی حیـــدری گفـــت: ممکـــن اســـت مصـــرف 
ســـیر و لیمـــو تـــرش باعـــث بهبـــود عالئـــم بالینـــی 
در بیمـــاران قلبـــی شـــود امـــا شـــواهد علمـــی کافـــی 
ــر  ــای کرونـ ــی رگ هـ ــدن گرفتگـ ــاز شـ ــوص بـ درخصـ

ــدارد. ــود نـ قلبـــی وجـ

ـــان  ـــای خراس ـــای ج ـــوز در ج ـــاوم هن ـــوده و نامق ـــای فرس خانه ه
ـــی رود  ـــمار م ـــه ش ـــان ب ـــان انس ـــرای ج ـــدی ب ـــد ج ـــی تهدی جنوب
ـــی خـــود آوار شـــده و در  ـــر ســـر اهال ـــه ای کوچـــک ب ـــا حادث ـــه ب ک
ـــت  ـــد غفل ـــدی نبای ـــدارهای ج ـــخ از هش ـــراژدی تل ـــن ت ـــرار ای تک
ـــدای  ـــد و ص ـــع ش ـــح قط ـــل صب ـــان اوای ـــادر هم ـــدای م ـــرد. ص ک
ـــودم  ـــرگ خ ـــر م ـــن منتظ ـــد از آن، م ـــی بع ـــم کم ـــدر ه ـــن پ ای
بـــودم کـــه صـــدای دایـــی بلندتـــر و نزدیک تـــر شـــد،» جـــواب 
بدیـــن هـــر کـــی صدامـــو می شـــنوه جـــواب بـــده«، مـــن بـــا 
ـــن  ـــام« و ای ـــن اینج ـــم »م ـــاال آوردم و گفت ـــم را ب ـــت صدای زحم
ـــرا  ـــای م ـــران ج ـــی و دیگ ـــا دای ـــردم ت ـــرار ک ـــا تک ـــه را باره جمل
پیـــدا کردنـــد. پنجـــم دی مـــاه ســـال ۸۲ آخریـــن شـــبی بـــود 
ـــر  ـــون دیگ ـــری اش همچ ـــواده ۱۱ نف ـــع خان ـــه در جم ـــه محبوب ک
شـــب ها زندگـــی کـــرد و صبـــح روز بعـــد از آن جمـــع تنهـــا او 
ـــداز  ـــد.  بع ـــرون آم ـــر آوار بی ـــش از زی ـــه جان ـــر نیم ـــه پیک ـــود ک ب
حـــدود ۶ ســـاعت زیـــر آوار باالخـــره چشـــمانش روشـــنایی را دیـــد 
امـــا هیچـــگاه آن صحنـــه بســـیار دردنـــاک و باورنکردنـــی را از یـــاد 
ـــود  ـــده ب ـــان خوابی ـــل در کنارش ـــب قب ـــه ش ـــواده ای ک ـــرد، خان نب
ـــد و او از  ـــده بودن ـــار هـــم آرمی ـــر خروارهـــا خـــاک در کن ـــروز زی ام
آن پـــس بایـــد زندگـــی را بـــه تنهایـــی در ایـــن دنیـــا ادامـــه دهـــد. 
ـــه  ـــا رســـیدن پنجـــم دی مـــاه خاطـــرات دردنـــاک زلزل هـــر ســـاله ب
بـــم در خاطـــر بازمانـــدگان زنـــده شـــده و چـــه تلـــخ اســـت آن 
ـــه  ـــر صفح ـــات دردآور ب ـــب کلم ـــه در قال ـــرات ک ـــی از خاط بخش
ــه را  ــخ زلزلـ ــه تلـ ــم  واقعـ ــود. طعـ ــاری می شـ ــانه ها جـ رسـ
ـــان  ـــان خراس ـــر مردم ـــه خاط ـــیدند بلک ـــم نچش ـــان ب ـــط مردم فق
جنوبـــی نیـــز از لرزه هایـــی کـــه زمیـــن لـــرزه خضـــری دشـــت 
ـــه هـــا زد آزرده  ـــن خان ـــر ت ـــوه و زهـــان ب ـــا زیرک ـــس ی ـــاض، طب بی
ـــدگان در  ـــت بازمان ـــه دس ـــه ب ـــی ک ـــیار قربانیان ـــه بس ـــت و چ اس
خـــاک دفـــن نشـــدند. امـــا دردناکتـــر از ایـــن وقایـــع تلـــخ آن 
ـــان  ـــران و خراس ـــال در ای ـــد س ـــر چن ـــه ه ـــراژدی زلزل ـــه ت ـــت ک اس
جنوبـــی تکـــرار می شـــود امـــا بازهـــم تجربـــه ای بـــرای ایمـــن 
شـــدن خانه هـــای مســـکونی نیســـت. مســـکن یکـــی از 
ـــان  ـــی انس ـــت زندگ ـــه در کیفی ـــوده ک ـــر ب ـــی بش ـــای اساس نیازه
ـــه طـــور مســـتقیم دخیـــل اســـت از همیـــن رو تأمیـــن مســـکن  ب
ـــعه  ـــای توس ـــی در برنامه ریزی ه ـــیار مهم ـــگاه بس ـــب جای مناس
ـــی ســـومین اســـتان  ـــی دارد.خراســـان جنوب اقتصـــادی و اجتماع
ـــاهد  ـــا ش ـــتان باره ـــن اس ـــردم ای ـــت و م ـــور اس ـــز کش ـــه خی زلزل
ــور  ــه طـ ــه بـ ــد کـ ــتر بوده انـ ــاالی ۶ ریشـ ــای بـ ــن لرزه هـ زمیـ

میانگیـــن هـــر ۱۲ ســـال یکبـــار روی می دهـــد.

احتمالوقوعزلزلهدرخراسانجنوبیزیادوخیلیزیاد
ـــال  ـــردوس در س ـــاض و ف ـــت بی ـــه دش ـــخ زلزل ـــای تل تجربه ه
ـــوه در  ـــال ۷۶ و زیرک ـــول در س ـــال ۵۷، اردک ـــس در س ۴۷، طب
ســـال ۹۱ ایجـــاب می کنـــد کـــه مـــردم ایـــن اســـتان خطـــر 
زلزلـــه را بیـــش از پیـــش جـــدی گرفتـــه و در مقاوم ســـازی 

ـــند.  ـــته باش ـــت داش ـــتر هم ـــکونی بیش ـــای مس واحده

هفتشهرفرسودهدرخراسانجنوبی
معـــاون بازآفرینـــی شـــهری اداره کل راه و شهرســـازی خراســـان 
ـــردم از بازســـازی  ـــم م ـــه اســـتقبال ک ـــا اشـــاره ب ـــز ب ـــی نی جنوب
ــا  ــه بـ ــت کـ ــن اسـ ــدف ایـ ــت: هـ ــوده گفـ ــای فرسـ بافت هـ

درجاســـازی و ســـاخت مســـکن های جدیـــد در محـــالت 
هـــدف بازآفرینـــی شـــهری معضـــل بافـــت فرســـوده حـــل 
ـــتقبال  ـــردم، اس ـــادی م ـــوان اقتص ـــه ت ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــود ام ش
ـــزاده  ـــن علی ـــت. حس ـــوده اس ـــم ب ـــتان ک ـــرح در اس ـــن ط از ای
ــتان  ــوده در اسـ ــت فرسـ ــهر دارای بافـ ــت شـ ــود هفـ از وجـ
خبـــر داد و افـــزود: از همیـــن رو بـــه میـــزان یـــک هـــزار و 
ـــود  ـــهری وج ـــی ش ـــوب بازآفرین ـــدوده مص ـــار مح ـــت هکت هف
دارد کـــه ســـهمیه اســـتان در طـــرح بازآفرینـــی ۳۵۰ واحـــد 
بـــوده امـــا تاکنـــون ۳۴ نفـــر متقاضـــی نوســـازی بوده انـــد. 
وی تســـهیالت ۹ درصـــد بـــرای دوران مشـــارکت را از جملـــه 
ــوان  ــوده عنـ ــای فرسـ ــازی بافت هـ مشـــوق های طـــرح نوسـ
ــا  ــل بافت هـ ــن قبیـ ــکن در ایـ ــاخت مسـ ــت: سـ ــرد و گفـ کـ
ــی  ــدارد از طرفـ ــادی نـ ــه اقتصـ ــازان توجیـ ــوه سـ ــرای انبـ بـ
ـــت  ـــن اس ـــالت پایی ـــن مح ـــاکنان ای ـــادی س ـــوان اقتص ـــم ت ه
لـــذا آنطـــور کـــه انتظـــار می رفـــت طـــرح پیشـــرفت خوبـــی 
نداشـــته اســـت. علیـــزاده اظهـــار داشـــت: راه و شهرســـازی 
در تـــالش اســـت بـــا واگـــذاری زمین هایـــی در ایـــن قبیـــل 
ـــر  ـــت منج ـــا در نهای ـــد ت ـــق ده ـــاز رون ـــاخت و س ـــه س ـــالت ب مح
ـــاون  ـــد. مع ـــد باش ـــم درآم ـــار ک ـــرای اقش ـــکن ب ـــد مس ـــه تولی ب
ـــی  ـــان جنوب ـــازی خراس ـــهری اداره کل راه و شهرس ـــی ش بازآفرین
یکـــی از برنامه هـــای راه و شهرســـازی بـــرای محـــالت هـــدف 
ــوان  ــرمایه گذاران عنـ ــه سـ ــن بـ ــذاری زمیـ ــی را واگـ بازآفرینـ
ـــای  ـــاخت واحده ـــرای س ـــرمایه گذاران ب ـــت: از ورود س ـــرد و گف ک
مشـــارکتی اســـتقبال می کنیـــم کـــه در همیـــن راســـتا پـــروژه 
هشـــت بهشـــت در محلـــه فـــرزان بیرجنـــد شـــروع شـــده و انتظـــار 
مـــی رود بـــا ایـــن طـــرح منجـــر بـــه رونـــق ســـاخت و ســـاز در 
ــم  ــاد تفاهـ ــه انعقـ ــاره بـ ــا اشـ ــود. وی بـ محـــالت هـــدف شـ
نامه هایـــی بـــا ســـتاد اجرایـــی فرمـــان حضـــرت امـــام)ره( و 
ـــا  ـــن تفاهم نامه ه ـــب ای ـــد: در قال ـــاز یادآورش ـــکن س ـــران مس خی
ــاز ۲۰۰  ــکن سـ ــران مسـ ــه خیـ ــده کـ ــف شـ ــی تعریـ پروژه هایـ
ـــزار  ـــک ه ـــام)ره( ی ـــرت ام ـــان حض ـــی فرم ـــتاد اجرای ـــد و س واح
ـــه از  ـــان اینک ـــا بی ـــزاده ب ـــد. علی ـــل کرده ان ـــکن را تقب ـــد مس واح
ـــه  ـــه تهی ـــد در مرحل ـــت واح ـــاز هش ـــکن س ـــران مس ـــهمیه خی س
نقشـــه قـــرار گرفتـــه و بـــه زودی عملیـــات اجرایـــی آن شـــروع 
می شـــود، اضافـــه کـــرد: ســـتاد اجرایـــی فرمـــان حضـــرت 
ـــس  ـــدان و طب ـــد، نهبن ـــتان های بیرجن ـــز در شهرس ـــام)ره( نی ام
ـــرایط  ـــد ش ـــان واج ـــه متقاضی ـــداث و ب ـــب را اح ـــکن مناس مس

ـــرد. ـــد ک ـــذار خواه واگ

خطرآواردر۴۰درصدخانههایروستایی
ــدان  ــز چنـ ــتایی نیـ ــکونی روسـ ــای مسـ ــت واحدهـ وضعیـ
ــکن  ــاد مسـ ــرکل بنیـ ــه مدیـ ــور کـ ــت و آنطـ ــب نیسـ مناسـ
ـــرده  ـــالم ک ـــا اع ـــی در آماره ـــان جنوب ـــالمی خراس ـــالب اس انق
ــای  ــکن واحدهـ ــوس و مسـ ــماری نفـ ــق سرشـ ــت؛ طبـ اسـ
ـــده اند ۸۸  ـــایی ش ـــتان شناس ـــه در اس ـــتایی ک ـــکونی روس مس
هـــزار و ۸۳۵ واحـــد بـــوده کـــه از ایـــن تعـــداد 46/1 درصـــد 
ـــی از آن  ـــتند و نگران ـــتحکم هس ـــد مس ـــزار واح ـــادل ۴۱ ه مع
بابـــت نیســـت. آســـمانی مقـــدم ادامـــه داد: امـــا ۱۲ هـــزار 
ــم دوام و  ــح کـ ــد از مصالـ ــادل 13/9 درصـ ــد معـ و ۳۰۰ واحـ
ـــد دوام  ـــدودی می توانن ـــا ح ـــه ت ـــده ک ـــتفاده ش ـــه دوام اس نیم

بیاورنـــد و ۴۰ درصـــد مســـکن روســـتایی فاقـــد اســـتحکام 
الزم هســـتند کـــه شـــامل ۳۵ هـــزار و ۵۰۰ واحـــد می شـــود. 
ـــدود  ـــان ح ـــکن محروم ـــاز اول مس ـــاح ف ـــا افتت ـــت: ب وی گف
ــود  ــه می شـ ــاوم اضافـ ــای مقـ ــه واحدهـ ــد بـ ــزار واحـ ۲ هـ
ـــهمیه  ـــر از س ـــه فج ـــا ده ـــه ت ـــت ک ـــن اس ـــی ای ـــذا پیش بین ل
ــه  ــار اضافـ ــن آمـ ــه ایـ ــر بـ ــد دیگـ ــکن ۵۰۰ واحـ ــاد مسـ بنیـ
شـــود و تـــا پایـــان ســـال نیـــز تمامـــی پنـــج هـــزار واحـــد 
بـــه بهره بـــرداری برســـد. مدیـــرکل بنیـــاد مســـکن انقـــالب 
ــهیالت  ــا تسـ ــن بـ ــه زمیـ ــی، ارائـ ــان جنوبـ ــالمی خراسـ اسـ
ـــاخت  ـــرای س ـــکن ب ـــاد مس ـــات بنی ـــه اقدام ـــب را از جمل مناس
خانه هـــای مقـــاوم روســـتایی دانســـت و افـــزود: تســـهیالت 
ـــازی در  ـــرای مقاوم س ـــتائیان ب ـــه روس ـــی ب ـــون تومان ۲۵ میلی
ـــردم  ـــتن م ـــی نداش ـــل توانای ـــه دلی ـــا ب ـــده ام ـــه ش ـــر گرفت نظ
ــازی  ــتر بازسـ ــد بیشـ ــزار واحـ ــاالنه ۲ هـ ــت، سـ در بازپرداخـ
ــات  ــتان های قاینـ ــه شهرسـ ــان اینکـ ــا بیـ ــود. وی بـ نمی شـ
و بیرجنـــد هـــر کـــدام ۲۰ درصـــد از واحدهـــای نامقـــاوم را 
دارا هســـتند، افـــزود: درمیـــان بـــا ۱۴ درصـــد، سربیشـــه ۱۲ 
ـــس  ـــد، طب ـــدان ۶ درص ـــد، نهبن ـــت درص ـــف هش ـــد، خوس درص
ـــد و  ـــار درص ـــرایان چه ـــرویه و س ـــد، بش ـــج درص ـــردوس پن و ف
ـــای  ـــاوم در رده  ه ـــر مق ـــای غی ـــد واحده ـــک درص ـــا ی ـــوه ب زیرک
بعـــدی هســـتند. از ســـال گذشـــته دولـــت و ۲ نهـــاد بنیـــاد 
مســـکن و کمیتـــه امـــداد پویـــش مســـکن محرومـــان را در 
کشـــور راه انـــدازی کـــرده انـــد کـــه ســـهم اســـتان خراســـان 
ـــت.  ـــد اس ـــزار واح ـــاوم ۱۰ ه ـــکن های مق ـــن مس ـــی از ای جنوب
آســـمانی مقـــدم در ارتبـــاط بـــا شـــاخص های توزیـــع 
واحدهـــای مســـکونی ویـــژه محرومـــان نیـــز گفـــت: از ایـــن 
ـــج  ـــکن و پن ـــاد مس ـــه بنی ـــوط ب ـــد مرب ـــزار واح ـــج ه ـــداد پن تع
ـــی )ره(  ـــام خمین ـــداد ام ـــه ام ـــه کمیت ـــوط ب ـــد مرب ـــزار واح ه
اســـت کـــه در بخـــش بنیـــاد مســـکن واحدهـــای نامقـــاوم 
ـــزار  ـــاح ۲ ه ـــه افتت ـــاره ب ـــا اش ـــد. وی ب ـــرار دارن ـــت ق در اولوی
ـــان  ـــه خراس ـــت ب ـــر نوبخ ـــفر اخی ـــهمیه در س ـــن س ـــد از ای واح
جنوبـــی اظهـــار داشـــت: بـــه ازای هـــر واحـــد ۴۰ میلیـــون 
تومـــان تســـهیالت بـــا بازپرداخـــت ۱۵ ســـاله بـــه صـــورت 
ـــان  ـــون توم ـــقف ۲۵ میلی ـــا س ـــد ت ـــر واح ـــنه و ه قرض الحس

کمـــک بالعـــوض پرداخـــت شـــده اســـت.

دلبستگیبهمنازلقدیمی
کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی )ره( خراســـان جنوبـــی نیـــز 
کـــه ســـاخت پنـــج هـــزار مســـکن محرومـــان را در اســـتان 
بـــرای مددجویـــان خـــود تعهـــد کـــرده تاکنـــون ۵۰۰ واحـــد 
را تکمیـــل و تحویـــل داده اســـت امـــا در ایـــن بیـــن برخـــی 
ـــان  ـــرای مددجوی ـــاوم ب ـــکن مق ـــاخت مس ـــد س ـــکالت رون مش
ــرکل  ــت. مدیـ ــرده اسـ ــه کـ ــدی مواجـ ــا کنـ ــتایی را بـ روسـ
کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی )ره( خراســـان جنوبـــی 
یکـــی از مشـــکالت فـــراروی ســـاخت مســـکن مددجویـــی را 
دلبســـتگی ایـــن افـــراد بـــه منـــازل قدیمـــی عنـــوان کـــرد و 
گفـــت: تالش هـــای زیـــادی انجـــام می شـــود تـــا بتوانیـــم  
مددجویـــان را متقاعـــد کنیـــم کـــه بـــرای ســـاخت مســـکن 
مقـــاوم اقـــدام کننـــد. رضـــا ســـلم آبـــادی اظهـــار داشـــت: 
همـــه تالش هـــا بـــر ایـــن اســـت کـــه قیمـــت تمـــام شـــده 
ــن  ــب ایـ ــد و اغلـ ــن باشـ ــان پاییـ ــرای مددجویـ ــکن بـ مسـ
ـــانی  ـــروی انس ـــوان نی ـــه عن ـــاز ب ـــاخت و س ـــان در س مددجوی
هزینه هـــای کارگـــری  در  تـــا  شـــده اند  گرفتـــه  بـــه کار 
صرفه جویـــی شـــود. وی بـــا بیـــان اینکـــه کمبـــود یـــا نبـــود 
ـــی  ـــکن مددجوی ـــاخت مس ـــد س ـــتاها رون ـــی روس ـــن در برخ زمی
ـــان  ـــدی مواجـــه کـــرده اســـت، گفـــت: عـــده ای از مددجوی ـــا کن را ب
کـــه وضعیـــت مالـــی ضعیفـــی دارنـــد، در روســـتاهای کوهســـتانی 
ـــن  ـــکن در ای ـــاد مس ـــه بنی ـــتند ک ـــاوم هس ـــکن نامق ـــاکن مس س
روســـتاها زمیـــن بـــرای واگـــذاری نـــدارد و تســـطیح اراضـــی 
ـــل  ـــود ۳۸ گس ـــا وج ـــرد.  ب ـــادی در برمی گی ـــه زی ـــز هزین ـــی نی مل
ـــمان  ـــخ گوش ـــر در بی ـــت خط ـــوان گف ـــی می ت ـــان جنوب در خراس
ـــن  ـــه در ای ـــوع زلزل ـــه وق ـــر نشـــان می دهـــد ک ـــن ام ـــرار دارد و ای ق
ـــات  ـــا اقدام ـــوان ب ـــن می ت ـــت بنابرای ـــن نیس ـــتان دور از ذه اس
ـــا  ـــی ت ـــداد طبیع ـــن رخ ـــا ای ـــی ب ـــای علم ـــگیرانه و برنامه ه پیش
ـــدرکاران و  ـــت ان ـــر دس ـــد اگ ـــرد. بی تردی ـــه ک ـــادی مقابل ـــد زی ح
مـــردم مقاوم ســـازی در ســـاخت و ســـازها و اســـتحکام بنـــا را 
ـــی  ـــی و مال ـــد، خســـارت های جان ـــرار دهن ـــورد توجـــه جـــدی ق م

ــود. ــدود می شـ ــیار محـ ــه بسـ ناشـــی از زلزلـ
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بيـــش از يـــك قـــرن اســـت كـــه آهـــن بـــه عنـــوان يـــك مـــاده مغـــذي ضـــروري شـــناخته 
ـــوز  ـــرن 21 هن ـــن در ق ـــي از آه ـــي غن ـــواد غذاي ـــه م ـــيع ب ـــي وس ـــود دسترس ـــت. باوج ـــده اس ش
ـــه  ـــود تغذي ـــاري كمب ـــن بيم ـــايع تري ـــن ش ـــر آه ـــي فق ـــم خون ـــن و ك ـــه ای آه ـــود تغذی كمب

ـــت. ـــا اس اي در دني
آهـــن یـــک عنصـــر معدنـــی اســـت کـــه در مقادیـــر جزئـــی در تمامـــی ســـلول هـــا یافـــت مـــی 
ـــد  ـــر روز 90 درص ـــًا ه ـــود و تقريب ـــي ش ـــداري م ـــدن نگه ـــط ب ـــي توس ـــه خوب ـــر ب ـــن عنص ـــود. ای ش
ـــرا  ـــده از صف ـــور عم ـــه ط ـــن ب ـــه آه ـــود و  بقي ـــي ش ـــتفاده م ـــددًا اس ـــده و مج ـــت ش ـــن بازياف آه
دفـــع مـــي شـــود. بـــراي حفـــظ تعـــادل آهـــن و تأميـــن 10 درصـــد اتـــالف آن، آهـــن بایـــد از 
ـــن  ـــود آه ـــورت كمب ـــن ص ـــر اي ـــه در غي ـــرد  ک ـــرار گی ـــدن ق ـــترس ب ـــی در دس ـــواد  غذای ـــق م طری

ـــود. ـــی ش ـــن م ـــر آه ـــی فق ـــم خون ـــه ک ـــال ب ـــرد مبت ـــود و ف ـــی ش ـــاد م ایج
ـــت.  ـــایع اس ـــاروری ش ـــنین ب ـــان در س ـــوان و زن ـــران نوج ـــودکان، دخت ـــن در ک ـــر آه ـــی فق آنم
درمـــان کـــم خونـــی فقـــر آهـــن شـــامل تشـــخیص علـــت ایجـــاد ایـــن نـــوع کـــم خونـــی 
،مکمـــل یـــاری آهـــن و رژیـــم غذایـــی حـــاوی آهـــن اســـت. در حـــال حاضـــر بـــه دلیـــل 
شـــرایط اقتصـــادی جامعـــه  ترکیبـــات ســـبد غذایـــی بســـیاری از خانوارهـــا تغییـــر کـــرده 
ــی از  ــی و برخـ ــرف هفتگـ ــه مصـ ــه بـ ــرف روزانـ ــی از مصـ ــواد غذایـ ــی از مـ ــت و برخـ اسـ
ـــی را  ـــت غذای ـــر امنی ـــن ام ـــد و همی ـــده ان ـــل ش ـــه تبدی ـــرف ماهان ـــه مص ـــی ب ـــرف هفتگ مص
ـــه  ـــروم ب ـــای مح ـــتان ه ـــهر و اس ـــیه ش ـــق حاش ـــوص مناط ـــه خص ـــا ب ـــیاری از خانواره در بس

خطـــر انداختـــه اســـت.
ـــوه  ـــات و می ـــز، لبنی ـــت قرم ـــوص گوش ـــه خص ـــی ب ـــواد غذای ـــالم م ـــه اق ـــت هم ـــش قیم افزای
طـــی یـــک ســـال گذشـــته باعـــث شـــده اســـت کـــه ســـهم گوشـــت قرمـــز در ســـبد خریـــد 
خانـــوار محـــدود شـــود .گوشـــت قرمـــز منبـــع اصلـــی و خـــوب دریافـــت آهـــن در ســـفره 
ـــد و  ـــا 35 درص ـــدود 15 ت ـــن آن ح ـــذب آه ـــه ج ـــود ک ـــی ش ـــوب م ـــی  محس ـــای ایران خانواره
زیســـت دسترســـی بیشـــتری نســـبت بـــه آهـــن غیـــر هـــم دارد. آهـــن غیـــر هـــم در منابـــع 
ـــر گاو  ـــم ،جگ ـــن ه ـــی آه ـــع غن ـــت . منب ـــد اس ـــا 20 درص ـــذب آن 2 ت ـــود دارد و ج ـــی وج گیاه
غ  ـــر ـــت م غ و گوش ـــر ـــم م ـــز، زرده تخ ـــت قرم ـــی گوش ـــاده غذای ـــن م ـــر از ای ـــه غی ـــت  و ب اس
هـــم دارای آهـــن هـــم هســـتند امـــا مقـــدار آهـــن آن از جگـــر گاو کمتـــر اســـت. در حـــال 
حاضـــر بـــا توجـــه بـــه شـــرایط اقتصـــادی جامعـــه برخـــی از خانوارهـــا کـــه قـــدرت خریـــد 
ـــز  ـــت قرم ـــد گوش ـــی توانن ـــواری نم ـــاه خ ـــل گی ـــی مث ـــه دالیل ـــا ب ـــد ی ـــز را ندارن ـــت قرم گوش
غ مصـــرف کننـــد مـــی تواننـــد از منابـــع گیاهـــی حـــاوی آهـــن  یـــا جگـــر گاو یـــا تخـــم مـــر
ـــات  ـــال حبوب ـــوان مث ـــه عن ـــد. ب ـــن کنن ـــر را تأمی ـــن عنص ـــه ای ـــود ب ـــاز خ ـــادی از نی ـــد زی ـــا ح ت
ـــری،  ـــوید، جعف ـــل ش ـــی مث ـــبزی های ـــفید و س ـــا س ـــی ، لوبی ـــم بلبل ـــا چش ـــدس ، لوبی ـــل ع مث
ترخـــون و جعفـــری منابـــع خـــوب آهـــن گیاهـــی هســـتند . همچنیـــن در 100 گـــرم  تخـــم 
ریحـــان 8/9میلـــی گـــرم، پســـته 14 میلـــی گـــرم، تـــوت خشـــک 5/9 میلـــی گـــرم و بـــادام 
خشـــک 7/4 میلـــی گـــرم آهـــن وجـــود دارد کـــه از منابـــع بســـیار خـــوب آهـــن گیاهـــی 

هســـتند.
ـــی  ـــوب م ـــن محس ـــوب آه ـــیار خ ـــع بس ـــز از مناب ـــه زده نی ـــورت جوان ـــه ص ـــدس ب ـــا ع ـــدم ی گن
ـــه  ـــن جوان ـــی از ای ـــد و حت ـــل کنی ـــو می ـــا آبلیم ـــاالد ب ـــراه س ـــا را هم ـــد آنه ـــی توانی ـــه م ـــوند ک ش
هـــا بـــه صـــورت تـــازه یـــا خشـــک شـــده در غذاهـــای کـــودکان اســـتفاده کنیـــد. بایـــد توجـــه 
ـــوع  ـــن ن ـــذب  ای ـــش ج ـــرای افزای ـــت ب ـــک اس ـــوع فری ـــی از ن ـــع گیاه ـــن مناب ـــون آه ـــت چ داش
ـــد  ـــج بای ـــا نارن ـــرش ی ـــو ت ـــل لیم ـــن C مث ـــع ویتامی ـــا مناب ـــده را ب ـــر ش ـــی ذک ـــع گیاه ـــن، مناب آه

ـــرد. ـــرف ک مص
روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تکرارتراژدیآوار
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گفته می شود

ـــدید  ـــی ان ان« از تش ـــی »س ـــبکه تلویزیون ـــود ش ـــی ش ـــه م *گفت
تدابیـــر امنیتـــی در اطـــراف کاخ ســـفید ســـاعاتی پـــس از حمـــات 
ـــراق  ـــاک ع ـــکا در خ ـــی آمری ـــگاه نظام ـــک پای ـــه ی ـــران ب ـــکی ای موش

ـــر داد. خب
*گفتـــه مـــی شـــود یـــک منبـــع دولتـــی فرانســـه می گویـــد 
برنامـــه ای بـــرای خـــارج کـــردن ۱۶۰ نظامـــی خـــود از عـــراق، بعـــد از 

عملیـــات موشـــکی ایـــران نـــدارد. 
ـــه  ـــرده ک ـــد ک ـــان تأکی ـــه عم ـــر خارج ـــود وزی ـــی ش ـــه م *گفت
ــران و  ــن تهـ ــری بیـ ــرای میانجی گـ ــی بـ ــی فرصتـ ــرایط کنونـ در شـ

واشـــنگتن وجـــود نـــدارد.
ــن  ــی از بزرگ تریـ ــای آمریکایـ ــود نیروهـ ــی شـ ــه مـ *گفتـ
ـــدند ـــارج ش ـــده، خ ـــع ش ـــزور واق ـــه در دیرال ـــوریه ک ـــی س ـــدان نفت می

*گفتـــه مـــی شـــود خبرگـــزاری کویـــت اعـــام کـــرد صفحـــه 
ـــود. پیـــش  ـــن خبرگـــزاری در شـــبکه هـــای اجتماعـــی هـــک شـــده ب ای
از ایـــن، ایـــن خبرگـــزاری خبـــری را دربـــاره تصمیـــم آمریـــکا بـــرای 

ـــود. ـــرده ب ـــش ک ـــان پخ ـــی عریفج ـــگاه نظام ـــه پای تخلی

حضــرت  آیــت ا... خامنــه  ای در دیــداری کــه بــه مناســبت روز ۱9 دی مــاه 
بــا مــردم قــم داشــتند، فرمودند:»مــردم سراســر کشــور چشمشــان بــه مــردم 
قــم اســت در روز ۱9دی، بــه مناســبت آن حادثــه بســیار مهــم و تاریــخ ســاز 
مــا از ایــن خاطــره ۱9دی بایــد درس بگیریــم. قضیــه ۱9دی اینجــور بــود کــه 
بخاطــر دفــاع از مقــام مرجعیــت رهبــر عظیــم الشــان و بــزرگ انقــاب مــردم 
قــم بخاطــر دفــاع از ایشــان آمدنــد در برابــر رژیــم طاغــوت ســینه ســپر کردنــد. 
چــه چیــزی آنهــا را وســط ایــن میــدان کشــید؟ ایمــان و غیــرت دینــی. وقتی 
ــم مواجــه  ــا نیروهــای رژی ــان هــا و ب ــد در خیاب ــم آمدن جمعــی از مــردم ق
ــه آن  ــه شــهادت رســیدند و تعــدادی مجــروح شــدند ن شــدند و تعــدادی ب
قیــام کننــدگان قمــی و نــه دیگــران هرگــز فکــر نمــی کردنــد همیــن حرکــت 
منشــا چــه تحــول عظیمــی نــه تنهــا در ایــران بلکــه در دنیــا خواهــد شــد . 
ــا اخــاص قــم انقــاب عظیــم 57 را  مگــر نشــد؟ همیــن حرکــت مــردم ب
کلیــد زد. عوامــل زیــادی وجــود دارد البتــه مهــم ایــن اســت ســرآغاز حرکــت 
یــک اقــدام مردمــی از روی ایمــان وغیــرت دینــی بــود. ایــن همیشــه بایــد 
یادمــان باشــد.همچنانی کــه در ایــن قضیــه کار بزرگــی انجــام گرفــت. حادثــه 
ــر داد.آن روز  ــان را تغیی ــه و جه ــخ منطق ــت. مســیر تاری ــی انجــام گرف بزرگ
مــردم دستشــان خالــی بــود امــروز مــا بــه حمــدا... دســتمان خالــی نیســت. 
مــردم ایــران امــروز در برابــر زورگویــان عالــم مجهــز هســتند امــا تکیــه بــه ابزار 
نظامــی نیســت. ابــزار نظامــی وقتــی فایــده مــی بخشــد کــه متکی بــه ایمان 
و غیــرت دینــی باشــد.این روزهــا خیلــی دربــاره شــهید ســلیمانی ایــن رفیــق 
خــوب و عزیــز و خوشــبخت مــا صحبــت هــای درســتی شــده اســت.  شــهید 
هــم شــجاع بــود هــم بــا تدبیــر بود.برخــی شــجاعت دارنــد امــا تدبیــر الزم را 

ندارنــد برخــی اهــل تدبیــر انــد امــا اهــل عمــل نیســتند. شــهید دل و جگــر 
داشــت و بــه دهــان خطــر مــی رفــت. شــهید ســلیمانی بــه دهــان خطــر مــی 
رفــت و ابایــی نداشــت بــا تدبیــر بــود و منطــق داشــت بــرای کارهایــش. ایــن 
تدبیــر فقــط در میــدان نظامــی نبــود. در میــدان سیاســت هــم بــود. در عرصــه 
سیاســت هــم شــجاع بــود و هــم بــا تدبیــر بــود. ســخنش تاثیــر گــذار بــود.از 
همــه اینهــا باالتــر اخــاص او بــود. اهــل ریــا نبــود. در میــدان جنــگ، برخــی 
حــدود شــرعی را فرامــوش مــی کننــد امــا او مراقــب بــود. جایــی کــه نبایــد 
ســاح بــه کار می رفــت، ســاح بــه کار نمــی بــرد، احتیــاط هایــی می کــرد کــه 
خیلــی هــا آن را الزم نمــی دانســتند. بــه دهــان خطــر مــی رفــت امــا مراقــب 
جــان ســربازانش بــود. در مســائل داخــل کشــور، اهــل حــزب و جنــاح نبــود، 
امــا بــه شــدت انقابــی بــود. انقابــی گــری خــط قرمــز قطعــی او بــود. بعضی 
ســعی نکننــد ایــن را کمرنــگ کننــد.  ذوب در انقــاب بــود،  پایبنــد بــه خــط 
امــام و انقــاب بــود. شــاید برخــی دوســتان نداننــد ولــی دشــمنان خــوب 
مــی داننــد کــه او بــا کمــک بــه ملــت هــای منطقــه توانســت همــه نقشــه 
هــای نامشــروع آمریــکا در غــرب آســیا را خنثــی کنــد. نقشــه آمریــکا در مورد 
فلســطین ایــن بــود کــه آنقــدر آنهــا را در ضعــف نگــه دارنــد کــه نتواننــد دم از 
مقاومــت بزننــد امــا او دســت فلســطینی هــا را پــر کــرد. کاری کرد کــه بتوانند 

مقاومــت کننــد. بــرادران فلســطینی مکرر پیش بنــده ایــن را شــهادت داده اند. 
گوشه ای در جلســه ای کــه بــا مســئوالن داشــتیم، حــاج قاســم 

می نشســت کــه دیــده نمی شــد. بایــد می گشــت 
تــا او را پیــدا کرد. نقشــه آمریــکا در ســوریه، عراق، 
لبنــان بــا کمــک ایــن شــهید خنثــی شــد.فعا 

يــك ســيلي بــه آمريكايــي هــا زده شــد، بحــث انتقام 
موضــوع ديگريســت. بايــد حضــور فســاد انگيــز آمريكايــي 

هــا در منطقــه تمــام شــود.
چنــد روز قبــل از قضایــای آبــان مــاه، در یــک کشــور اروپایی، 
ــه  ــع شــدند علی ــزدور جم ــی م ــی و ایران ــدادی آمریکای تع
ایــران توطئــه کــردن کــه نقشــه آنهــا منجر بــه حــوادث آبان 
مــاه شــد.مذاکره و پشــت میز نشســتن، مقدمــه دخالــت 
ــه  ــی و فتن ــگ و ویران ــه جن ــت.آمریکایی ها در منطق اس
آوردنــد. اصــرار هــم دارنــد همیــن فســاد و ویران گــری را در 
ایــران هــم  داشــته باشــند. ایــن منطقــه قبــول نمی کنــد 

حضــور آمریــکا را. دولت هــای برخاســته از ملــت ایــن 
مســاله را قبــول نمی کننــد.«

امروز خراسان جنوبی - صادق
ســردار رمضــان شــریف ســخنگوی ســپاه پاســداران گفت:»همــان ســاعتی 
کــه آنهــا آن جنایــت عظیــم را مرتکــب شــدند، ســاعت یــک و ۲۰ دقیقــه 
روز چهارشــنبه پایــگاه آمریــکا در عــراق و پایــگاه دوم آنهــا هــم در منطقــه 
اربیــل مــورد حملــه همزمــان قــرار گرفت.آمریکایی هــا دســتپاچه جلســه 
اضطــراری تشــکیل دادنــد اول اعــام کردنــد ترامــپ ســخنرانی می کنــد و 
لحظاتــی بعــد گفتنــد ســخنرانی لغو شــد و قطعا پیــام را دریافــت کرد.مردم 
داغــدار ایــران و جبهــه مقاومــت و پاســداران انقــاب اســامی و رزمنــدگان 
جبهــه مقاومــت مصمــم هســتند راهــی را کــه حــاج قاســم شــروع کــرده 
بــود بــا قــدرت و قــوت ادامــه دهنــد و لحظــه ای را بــرای حملــه متجــاوزان 
ــه  ــه موشــکی ســپاه ب ــح حمل ــف در توضی ــد داد.«ظری از دســت نخواهن

پایگاه  هــای آمریــکا در عــراق گفت:»ایــن حملــه یــک هــدف مشــروع 
از نظــر حقــوق بین الملــل اســت.این اقــدام در جهــت حــق دفــاع 

مشــروع مــا در برابــر یــک اقــدام نظامِی تروریســتی بوده اســت.
ایــران یــک پایــگاه نظامــی آمریــکا کــه از آنجــا علیه ســردار 

ســلیمانی و مقاومــت اقــدام شــده بــود، مــورد حملــه 
رئیــس  رئیســی  ابراهیــم   ... داد.«آیــت  ه قــرار  قو

پیامــی قضاییــه هــم در پــی حملــه انتقام جویانــه ایــران 
در صــادر کــرد و گفت:»فرزنــدان رشــید ملــت  ایــران 

از ســپاه پاســداران انقــاب اســامی، انتقــام  ســخت 
ــده  کردنــد.آمریکایی هــای تروریســت را کوبن آغــاز 

ــر  ــت دقیــق موشــک های پ جمهــوری اصاب قــدرت 
بــه  ایــران  ــای اشــغالی اســامی  پایگاه ه

در ردگیــری و انهــدام آمریــکا و ناتوانــی آن هــا 
بــار  ــودن موشــک ها،  ــالی ب ــر پوش دیگ

ــت  ــتکباری را ثاب ــدرت اس ق
ــر حاتمی  کرد.«امی
دفــاع  وزیــر 
و پشــتیبانی 
ی  هــا و نیر
ــلح  مس
ر  د

حاشــیه جلســه هیــات دولــت در جمــع خبرنــگاران دربــاره حملــه موشــکی 
ــام  ــک انتق ــن ی ــن االســد گفت:»ای ــگاه عی ــه پای ســپاه ب
ســخت بــود و بــا توجــه بــه اراده محکــم و قاطعــی کــه در 
نیروهــای مســلح بــرای انتقــام وجــود داشــت، بــا شــلیک 
ده هــا موشــک ســاخت جمهــوری اســامی ایــن مســاله رخ 
داد.در ایــن حمــات یــک پایــگاه مهــم آمریکایــی کــه خودشــان 
ــار  ــرای اولین ب ــد، ب ــام داده ان ــادی در آن  انج ــای زی ــد هزینه ه گفتن
ــت و درس  ــرار گرف ــدف ق ــورد ه ــی دوم  م ــگ جهان ــخ جن ــد از تاری بع
بزرگــی  بــرای ایــاالت متحــده بــود.« وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 
حملــه موشــکی آخریــن پاســخ ایــران بــه اقــدام تروریســتی آمریکاســت، 
اظهــار داشــت: »اقدامــات بعــدی مــا متناســب بــا رفتــار آمریــکا خواهــد 
بــود.« علــی مطهــری نماینــده مــردم تهــران در مجلس شــورای اســامی در 
ایــن بــاره گفــت: » حملــه موشــکی بــه پایــگاه عین االســد پاســخ دو ملــت 
ایــران و عــراق بــه آمریــکا بود.مــا وظیفــه داریــم در مقابــل ظلــم و تعــدی 
کــه بــه مــا می شــود پاســخ بدهیــم و ایــن اقدامــی کــه انجــام شــد نشــان 
داد کــه ایــران در وعــده ای کــه داده بــود جــدی و صــادق است.پاســخ اصلــی 
قطعــا اخــراج کامــل نیروهــای آمریکایــی از خاورمیانــه و  آزادی فلســطین 
اســت کــه ان شــاءا.... بــه برکــت خــون ســپهبد شــهید قاســم ســلیمانی این 
اتفاقــات رخ خواهــد داد.« ســردار عباس نیلفروشــان معاون عملیات ســپاه 
پاســداران انقــاب اســامی پــس از حملــه موشــکی بــه پایــگاه عین االســد 
گفــت: »طــی بررســی هایــی کــه ســپاه بــه عمــل آورد پایــگاه عیــن االســد 
بــه عنــوان چشــم فتنــه و جایــی که عملیــات هــای تروریســتی آمریــکا در 
منطقــه از آنجــا طراحــی و اجــرا می شــد و تــرور شــهید ســلیمانی هــم از 
آنجــا طراحــی و اجــرا شــده بــود، ســپاه تصمیــم گرفــت تا ایــن اتــاق فرمان 
تــرور را فشــل کنــد و فرماندهــی اســتکبار در منطقــه را از بیــن ببرد.بــا وجود 
آنکــه اطاعــات مــا حاکــی از آمادگــی صــد در صــدی نیروهــای آمریکایــی 
در منطقــه و پایــگاه عیــن االســد بــود و همــه شــواهد اعــم از سیســتم های 
راداری و ســایر تجهیــزات آمریکایــی گــواه ایــن ادعــا اســت، آنهــا بــه هیــچ 
عنــوان نتوانســتند موشــک های بالســتیک ســپاه را حتــی چنــد متــر 
منحــرف کننــد و موشــک های مــا  دقیقــا بــه اهــداف اصابــت کردنــد.

مــا قصــد راه انــدازی جنــگ تمــام عیــار نداریــم، بــا ایــن حــال آمــاده 

صــد درصــدی دفــاع از آرمانهــای انقاب هســتیم و چنانچه دشــمن دســت 
از پــا خطــا کنــد تــا حــد بازدارندگــی کــه شــأن ملــت ایران اســت حــرف آخر 
را مــی زنیــم. دشــمن بایــد بدانــد بازدارندگــی حــق مســلم مــا اســت و مــا 
شــروع کننــده نبوده ایم.بــه کشــورهای منطقــه بــا قاطعیــت اعــام می کنم 
اگــر ســرزمینی یــا پایگاهــی مــورد اســتفاده متجاوزیــن قــرار گیــرد در دایره 
هــدف مــا اســت.قبل از اجــرای عملیــات، بــا اشــراف اطاعاتــی بســیار باال، 
ــگاه  ــه و پای ــکا در منطق فعالیت هــا و حــرکات نیروهــای تروریســت آمری
هوایــی عیــن االســد را دقیقــًا بررســی کردیــم. بیــش از دو روز اســت کــه 
ــود  ــده ب ــا ش ــزات آمریکایی ه ــاح و تجهی ــوی س ــل دپ ــد مح ــن االس عی
ــا در اداره  ــه ای آمریکایی ه ــگاه منطق ــن پای ــت مهم تری ــاظ اهمی و از لح
و هدایــت عملیات هــای تروریســتی بــه حســاب می آمــد.« »قیــس 
ــراق نوشت:»پاســخ نخســت  ــب اهــل الحــق ع ــرکل عصائ ــی« دبی الخزعل
ایــران بــه تــرور فرمانــده شــهید ســلیمانی داده شــد.اکنون نوبــت پاســخ 
ــه عراقی هــا  ــدس اســت.از آنجــا ک ــده شــهید المهن ــرور فرمان ــه ت ــراق ب ع
ــد  ــران نخواه ــخ ای ــر از پاس ــا کمت ــخ آنه ــد، پاس ــجاعت و غیرتن دارای ش
ــر مجمــع تشــخیص  ــی دبی ــده است.«محســن رضای ــک وع ــن ی ــود؛ ای ب
مصلحــت نظــام  در شــبکه ســه ســیما گفت:»اقتــدار و حیثیــت آمریــکا 
ــانی وارده  ــی و انس ــات تجهیزات ــاری از تلف ــزودی آم ــد .ب ــکباران ش موش
شــده بــه آمریکایــی هــا اعــام خواهــد شــد.ما ثبــت کردیــم کــه آمریــکا بــا 
ایــن همــه تجهیــزات پیشــرفته و آمــاده بــاش نتوانســتند از ســامانه هــای 
خــود اســتفاده کننــد. دســتمان روی ماشــه اســت.اگر آنهــا خطایــی کننــد 
فــوران خشــم و نیروهــای انقــاب را خوهنــد دید.«»محمــد علــی الحوثی« 
عضــو ارشــد انصــارا... گفــت: »آنچــه ایرانی هــا دربــاره ادامــه پاســخ اعــام 
کردنــد از مهم تریــن عوامــل بازدارنــده است.ســاح های آمریکایــی و دولــت 
ایــن کشــور کــه ملــت یمــن را می کشــند در عــراق و غیــره نیــز دســت بــه 
کشــتار می زنند.جنگنده هــای آمریکایــی کــه کــودکان، زنــان، مــردان، 
ــی  ــتند همان های ــن کش ــره را در یم ــران و غی ــکان، امدادگ ــات، پزش قض
ــی در  ــدس را کشــتند.« عطــا هللا مهاجران ــه ســلیمانی و المهن هســتند ک
توئیتــی نوشــت:»آمریکایی ها، بــه ویــژه دالل جهانــی دونالــد ترامــپ، تــا 
ــا  ــید ت ــرد و دوش ــه ک ــه را سرکیس ــی منطق ــور های عرب ــت کش می توانس
ــاع موشــکی را در آرامکــو  ــاع موشــکی بدهــد. عربســتان کارآمــدی دف دف

دیــد و ارتــش آمریــکا در عین األســد، بــه تعبیــر مرحــوم فخرالدیــن حجازی 
کــه ســرود: مــوز را طاقتــی اگــر می بــود/ کمــر خویــش راســت می فرمــود.« 
ونــدی شــرمن عضــو تیــم آمریکایــی مذاکــره کننــده برجــام بــا انتقــاد از 
ــرش نوشــت:»همه  ــران در توئیت ــه موشــکی ای ــه حمل ــپ ب ــش ترام واکن
چیــز خــوب اســت؟! واقعــا. اگــر هــر کــس دیگــری ایــن حــرف را زده بــود، 
دونالــد ترامــپ او را تحقیــر می کرد.البتــه ایــن خبــر خوبــی اســت کــه هیــچ 
تلفاتــی وجــود نداشــته اســت و امیــدوارم کــه بــرای عراقی هــا هــم اینطــور 
ــد ترامــپ، اکنــون یــک برهــه بســیار جــدی اســت  ــوده باشــد امــا دونال ب
نــه زمــان حریــف طلبیــدن.« نانســی پلوســی رئیــس مجلــس نماینــدگان 
آمریــکا در واکنــش بــه حمــات موشــکی ایــران علیــه مواضــع کشــورش در 
عــراق از ایــران خواســت تــا بــه خشــونت پایــان دهــد و بــه دولــت ترامــپ 
نیــز تاکیــد کــرد تــا تحریــکات غیرضــرور را متوقــف کنــد. وزارت خارجــه 
ــن  ــگاه عی ــه پای ــران ب ــه موشــکی ای ــا ، حمل ــان و بریتانی فرانســه، آلم
االســد را محکــوم کــرده و از ایــران خواســتند فعالیــت هــای تنــش زای 
ــردم  ــت: م ــرات گف ــدز" ســناتور دموک ــاب منن ــد. "ب ــف کن خــود را متوق
آمریــکا عاقــه ای بــه یــک جنــگ بی پایــان و بی هــدف دیگــر ندارنــد و 
دونالــد ترامــپ بایــد بــرای ادامــه درگیــری نظامــی علیــه ایــران از کنگــره 
ــکا  مجــوز بگیرد."مارکــو روبیــو" ســناتور جمهوریخــواه بیــان کــرد: آمری
بــرای حملــه ســه شــنبه شــب ســپاه پاســداران آمادگــی داشــت. رئیــس 
ــرای پاســخ دارد.  ــای بســیاری ب ــه ه ــپ( گزین ــد ترام ــوری )دونال جمه
ــم داشــت."میت  ــه خواهی ــن حمل ــری از ای ــی کامــل ت ــه زودی ارزیاب ب
ــا  ــای م ــد از نیروه ــت: خداون ــم گف ــواه ه ــناتور جمهوریخ ــی" س رامن
ــکا،  ــای آمری ــه نیروه ــران ک ــات ای ــد. حم ــی کن ــت م ــراق حفاظ در ع
ــرار داد محکــوم مــی کنم."ریــک اســکات"  ائتــاف و عــراق را هــدف ق
ــن  ــا متحدتری ــان م ــردان و زن هــم در صفحــه شــخصی اش نوشــت: م
مــردم در دنیــا هســتند. ترامــپ نشــان داد هــر کار الزم بــرای حفاظــت 
از آنهایــی کــه بــه کشــور خدمــت مــی کننــد را انجــام مــی دهــد. ایــران 
بایــد ایــن مســاله را در نظــر بگیرد."تــد کــروز" هــم توئیــت کــرد: ترامــپ 
تروریســت هــا را نابــود و آمریــکا را ایمــن مــی کند.نیویــورک تایمــز هــم 
ــور  ــت.رئیس جمه ــپ اینجاس ــی ترام ــوس حکمران ــت:»مرحله کاب نوش
ناپایــدار و اســتیضاح شــده، آمریــکا را بــه ســمت جنــگ بــا ایــران ســوق 
ــردن  ــی ک ــاره مخف ــم درب ــن ه ــی المیادی ــبکه تلویزیون ــد.« ش ــی ده م
ــارس،  ــج ف ــگ اول خلی ــان جن ــزارش داد:»در زم ــا گ ــته ه ــداد کش تع
ــت  ــر اصاب ــر اث ــود را ب ــان خ ــر از نظامی ــدن ۳7 نف ــته ش ــکا کش آمری

ــرد.« ــان ک ــی، پنه ــک عراق موش

ژنرال ذوب در انقالب

پژواک یک سیلی

توئیتر سیاسیون



نایب قهرمانی پوالدمرد خراسان جنوبی در تهران
ــوازم  ــدون لـ ــت بـ ــابقات لیفـ ــان جنوبی در مسـ ــرد خراسـ پوالدمـ
قهرمانـــی کشـــور انتخـــاب تیـــم ملـــی بـــا دســـت پر بـــه بیرجنـــد 
ـــادی در رده ســـنی  ـــارس علیرضـــا محمودآب ـــه گـــزارش ف بازگشـــت. ب
نوجوانـــان ایـــن ماراتـــن ملـــی بـــا گردن آویـــز نقـــره بـــر ســـکوی 
ــدون  ــت بـ ــابقات لیفـ ــتاد. مسـ ــا ایسـ ــی رقابت هـ ــب قهرمانـ نایـ
ـــدود ۴۰۰  ـــرکت ح ـــی باش ـــم مل ـــاب تی ـــور انتخ ـــی کش ـــوازم قهرمان ل
ـــاالن  ـــان و بزرگس ـــان، جوان ـــنی نوجوان ـــای س ـــر رده ه ـــکار برت ورزش

ـــد. ـــزار ش ـــران برگ ـــد ته ـــهر آیلن ـــه ش ـــران در مجموع ای

نشست روسای هیأت های ورزشی سربیشه برگزار شد
نشســـت روســـای هیـــأت هـــای ورزشـــی شهرســـتان سربیشـــه 
بـــه منظـــور بررســـی مســـائل، مشـــکالت، پتانســـیل هـــا و 
ـــای  ـــأت ه ـــف هی ـــن تکلی ـــتان، تعیی ـــتعدادهای ورزش شهرس اس
ـــنهادی  ـــای پیش ـــه ه ـــه برنام ـــتان و ارائ ـــدی شهرس ـــی بالتص ورزش
دهـــه فجـــر هیـــأت هـــای ورزشـــی در شهرســـتان سربیشـــه تشـــکیل 
ـــان شهرســـتان  ـــا رئیـــس اداره ورزش و جوان ـــری نی جلســـه داد. اکب
ـــزرگ  ـــن جلســـه، ضمـــن تســـلیت شـــهادت ســـردار ب سربیشـــه در ای

ـــام  ـــا تم ـــت: ب ـــلیمانی گف ـــم س ـــاج قاس ـــهید ح ـــپهبد ش ـــالم، س اس
ـــی  ـــای ورزش ـــأت ه ـــدی هی ـــاء و توانمن ـــرای احی ـــزه ب ـــوان و انگی ت
ـــای  ـــه روس ـــن جلس ـــتیم. در ای ـــای کار هس ـــه پ ـــتان سربیش شهرس
ـــتان  ـــن ورزش شهرس ـــدگان و رابطی ـــی و نماین ـــای ورزش ـــأت ه هی
بـــه بیـــان دیـــدگاه هـــا، نظـــرات و پیشـــنهادات خـــود در جهـــت 
رفـــع مســـائل و مشـــکالت پیـــش روی ورزش ایـــن شهرســـتان 
پرداختنـــد و برنامـــه هـــای پیشـــنهادی خـــود را جهـــت اجـــرا در 

ـــد. ـــالم کردن ـــر اع ـــه فج ـــام ا… ده ای

خراسان جنوبی میزبان مسابقات آزاد 

بدنسازی کشور شد
فدراســـیون بدنســـازی و پـــرورش انـــدام کشـــورمان میزبانـــی 
ــور را  ــرق کشـ ــدام شـ ــازی و پرورش انـ ــی بدنسـ ــابقات قهرمانـ مسـ
بـــه خراســـان جنوبی واگـــذار کـــرد. ایـــن رویـــداد ورزش منطقـــه ای 
از ۲۳ تـــا ۲۶ بهمن مـــاه امســـال در رشـــته های پرورش انـــدام، 
بـــادی کالســـیک، فیزیـــک کالســـیک و فیزیـــک بـــدن برگـــزار 
می شـــود. گفتنی اســـت، در مســـابقات قهرمانـــی بدنســـازی و 
ـــتان های  ـــرد از اس ـــر ۲۰۰ پوالدم ـــور قریب ب ـــرق کش ـــدام ش ـــرورش ان پ
سیستان وبلوچســـتان، خراســـان جنوبی، هرمـــزگان، خراســـان رضوی، 

کرمـــان، خراســـان رضوی و یـــزد بـــه رقابـــت می پردازنـــد.

کسب مقام سوم  دانشگاه بیرجند در مسابقات تنیس 

روی میز بانوان دستگاه های اجرایی استان

 

ـــی  ـــان زن دســـتگاه هـــای اجرای ـــز کارکن مســـابقات تنیـــس روی می
ـــا حضـــور 12 ورزشـــکار در محـــل ســـالن  ـــی ب اســـتان خراســـان جنوب
ســـرحدی شهرســـتان بیرجنـــد برگـــزار شـــد. در پایـــان مســـابقات ، 
تیـــم  تنیـــس روی میـــز کارکنـــان دانشـــگاه بیرجنـــد موفـــق بـــه 
شـــد. رقابت هـــا  ایـــن  تیمـــی  ســـوم  مقـــام  کســـب 

ــرد  ــن پورفـ ــره حسـ ــی، زهـ ــره صالحـ ــیرزایی، طاهـ ــوش شـ پریـ
و طاهـــره مجنونـــی بـــه عنـــوان اعضـــای تیـــم تنیـــس روی 
میـــز کارکنـــان دانشـــگاه بـــه مربیگـــری فاطمـــه گنجـــی در ایـــن 

رقابت هـــا شـــرکت کردنـــد.

اخبار ورزشي
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امروز خراسان جنوبی- قاسمی
رئیـــس هیئـــت ورزش هـــای پهلوانـــی و زورخانـــه ای اســـتان 
اعـــالم کـــرد: بـــرای اولیـــن بـــار در یـــک رشـــته ورزشـــی آمـــوزش 
ورزشـــکاران ۱۰ کشـــور در رشـــته های مرتبـــط بـــا ورزش هـــای 
زورخانـــه ای و کشـــتی پهلوانـــی بـــرای شـــرکت در مســـابقات 
بین المللـــی بـــه مربیـــان و مرشـــدان خراســـان جنوبی واگـــذار 
ــری  ــت خبـ ــته در نشسـ ــری روز گذشـ ــدی قمـ ــت. مهـ ــده اسـ شـ
عنـــوان کـــرد: در مجمـــوع ۴۰ ورزشـــکار از رده ســـنی ۱8 ســـال بـــه 
ــد  ــان جنوبی خواهنـ ــان خراسـ ــه مهمـ ــه مـــدت یـــک هفتـ ــاال بـ بـ
ــتان،  ــورهای افغانسـ ــکاران از کشـ ــن ورزشـ ــزود: ایـ ــود. وی افـ بـ
اندونـــزی، قرقیزســـتان، پاکســـتان، عـــراق، تاجیکســـتان، عـــراق، 
ــرکت  ــرای شـ ــه بـ ــتند کـ ــاال هسـ ــا و گواتمـ ــا، کوبـ ــدا، کنیـ اوگانـ
در مســـابقات بین المللـــی ورزش هـــای زورخانـــه ای و کشـــتی 
پهلوانـــی کـــه از ۲8 دی مـــاه جـــاری تـــا دوم بهمـــن مـــاه برگـــزار 
ــن  ــۀ وی ایـ ــه گفتـ ــد. بـ ــوزش می بیننـ ــتان آمـ ــود، در اسـ می شـ
ــان جنوبی  ــی خراسـ ــی بومـ ــش از ۱۷ مربـ ــط بیـ ــکاران توسـ ورزشـ
آمـــوزش خواهنـــد دیـــد کـــه بـــرای آمـــوزش رشـــته های تیمـــی 
۱۲ مربـــی و کشـــتی  زروخانـــه ای۳ مربـــی، هنرهـــای فـــردی 
ـــه  ـــد ک ـــر چن ـــت و ه ـــم گرف ـــر خواهی ـــی در نظ ـــز ۲ مرب ـــی نی پهلوان
ـــا  ـــتان ه ـــر اس ـــان دیگ ـــه از مربی ـــت ک ـــت داش ـــیون درخواس فدراس
ـــن  ـــم ای ـــیون ه ـــم و فدراس ـــول نکردی ـــا قب ـــی م ـــود ول ـــتفاده ش اس

را پذیرفـــت کـــه تمـــام مربیـــان بومـــی اســـتان باشـــند.

به قول مدیرکل آموزش ورزشكاران را قبول کردیم
ـــان  ـــا بی ـــتان ب ـــه ای اس ـــی و زورخان ـــای پهلوان ـــت ورزش ه ـــس هیئ رئی
ــه ورزشـــکاران برخـــی از ایـــن کشـــورها از توانمنـــدی باالیـــی  اینکـ
برخـــوردار هســـتند، گفـــت: ایـــن ۴۰ ورزشـــکار در خراســـان جنوبی از 
نزدیـــک محیـــط زورخانـــه و ورزش پهلوانـــی را در محیـــط زورخانـــه 
ـــنتی  ـــم س ـــن و مراس ـــات و آیی ـــگ و اخالقی ـــا فرهن ـــد و ب ـــد دی خواهن
آشـــنا مـــی شـــوند. قمـــری بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه برنامـــه آمـــوزش 
ـــد  ـــی خواه ـــه در پ ـــان هزین ـــون توم ـــوع 8۰ میلی ـــکاران در مجم ورزش
داشـــت، بیان کـــرد: مـــا تاکنـــون هیـــچ اسپانســـری را پیـــدا نکـــرده 
ـــول  ـــه ق ـــتان ک ـــان اس ـــرکل ورزش و جوان ـــول مدی ـــا ق ـــط ب ـــم و فق ای
همـــکاری و مســـاعدت را در بخـــش هزینـــه هـــا، اســـکان و تغذیـــه 
ـــه  ـــن برنام ـــان ای ـــم و در پای ـــرده ای ـــول ک ـــی را قب ـــن میزبان ـــد ای دادن
ـــاد  ـــه ارگان و نه ـــت چ ـــم گف ـــفاف خواهی ـــال ش ـــورت کام ـــه ص ـــم ب ه
ـــان  ـــر نش ـــد. وی خاط ـــرده ان ـــک ک ـــا کم ـــه م ـــن راه ب ـــخصی در ای و ش
کـــرد: دو ورزشـــکار از خراســـان جنوبی نیـــز در تیـــم ملـــی ایـــران در 
مســـابقات بین المللـــی ورزش هـــای زورخانـــه ای و کشـــتی پهلوانـــی 
حضـــور خواهـــد داشـــت. بـــه گفتـــۀ وی در رشـــته ورزش هـــای 
زورخانـــه ای و کشـــتی پهلوانـــی بیـــش از ۶۰۰ ورزشـــکار ســـازماندهی 
ـــتای  ـــز در راس ـــته نی ـــال گذش ـــم و از س ـــان جنوبی داری ـــده در خراس ش
ـــن  ـــذب ای ـــوان را ج ـــوز و نوج ـــتیم ۴۰۰ دانش آم ـــتعدادیابی توانس اس
ـــوان  ـــه عن ـــوند و ب ـــی ش ـــوب نم ـــار محس ـــزو آم ـــه ج ـــم ک ـــته کنی رش

ـــزار  ـــدود ۲ ه ـــت ح ـــوان گف ـــی ت ـــی م ـــور کل ـــه ط ـــتند و ب ـــوز هس کارآم
ـــد.  ـــی کنن ـــت م ـــتان فعالی ـــن ورزش در اس ـــر در ای نف

افتتاح دو زورخانه تا دهه فجر
رئیـــس هیئـــت ورزش هـــای پهلوانـــی و زورخانـــه ای اســـتان گفـــت: 
ــداد۹  ــن تعـ ــه از ایـ ــود دارد کـ ــه وجـ ــان جنوبی ۲۳ زورخانـ در خراسـ
زورخانـــه در شـــهر بیرجنـــد قـــرار دارد. قمـــری افـــزود: همچنیـــن ۱۴ 
ـــه  ـــه ۲ زورخان ـــت ک ـــاخت اس ـــال س ـــان جنوبی در ح ـــه در خراس زورخان
ــاری  ــال جـ ــر سـ ــه فجـ ــوه و طبـــس در دهـ ــتان های زیرکـ در شهرسـ
ـــس،  ـــن، طب ـــای قای ـــتان ه ـــرد: شهرس ـــان ک ـــود. وی بی ـــاح می ش افتت
بیرجنـــد، بشـــرویه، فـــردوس، خوســـف و اســـدیه گـــود زورخانـــه ای 
ـــم  ـــا ه ـــتان ه ـــر شهرس ـــتند و در دیگ ـــت هس ـــال فعالی ـــد و در ح دارن
در صـــدد احـــداث زورخانـــه هســـتیم تـــا در کل اســـتان ایـــن ورزش 

ـــم. را توســـعه دهی

چرا زورخانه بین المللی برای مسابقات نداریم
ـــا اشـــاره  ـــه ای اســـتان ب ـــی و زورخان رئیـــس هیئـــت ورزش هـــای پهلوان
بـــه قهرمانـــان و مـــدال آوران اســـتان و اینکـــه در کشـــور، خراســـان 
ـــا توجـــه بـــه  ـــرآمد اســـت، انتقـــاد کـــرد: ب جنوبـــی در ایـــن ورزش س
پتانســـیل باالیـــی کـــه در ورزشـــکاران، مرشـــدان و مربیـــان داریـــم 
چـــرا نبایـــد یـــک گـــود زورخانـــه بیـــن المللـــی داشـــته باشـــیم تـــا 
بتوانیـــم میزبانـــی مســـابقات را برعهـــده بگیریـــم. قمـــری افـــزود: 

ـــی  ـــدارد میزبان ـــکویی ن ـــچ س ـــا هی ـــل م ـــه در مقاب ـــمالی ک ـــان ش خراس
مســـابقات بیـــن المللـــی را دارد چـــرا کـــه دارای زیرســـاخت خیلـــی 
ـــان  ـــر نش ـــتیم. وی خاط ـــروم هس ـــا از آن مح ـــد و م ـــی باش ـــی م خوب
ـــای مســـاعدی  ـــرکل ورزش و جوانـــان و اســـتاندار قـــول ه ـــرد: مدی ک
ـــی در  ـــن الملل ـــه ای بی ـــود زورخان ـــریعتر گ ـــه س ـــر چ ـــه ه ـــد ک داده ان

اســـتان احـــداث شـــود و امیدواریـــم عملیاتـــی شـــود.

نگه داشتن ورزشكاران بر عهده مسئوالن استانی
رئیـــس هیئـــت ورزش هـــای پهلوانـــی و زورخانـــه ای اســـتان بـــا 
بیـــان اینکـــه از نامالیمـــات برخـــی مواقـــع خســـته مـــی شـــویم، 
گفـــت: در برخـــی از مســـابقات کشـــوری حـــق ورزشـــکاران و 
ـــن  ـــعه ای ـــه توس ـــری در زمین ـــود. قم ـــی ش ـــع م ـــا تضیی ـــان م مربی
ـــا هســـتند و در  ـــده م ـــرگ برن ـــا ب ـــان م ـــرد: جوان ـــان ک ـــم بی ورزش ه

ـــم  ـــه داری ـــی ک ـــالف نظرهای ـــدا از اخت ـــا ج ـــی م ـــته ورزش ـــن رش ای
ـــن  ـــم و ای ـــی گذاری ـــا نم ـــر پ ـــود را زی ـــت خ ـــاد و رفاق ـــچ گاه اتح هی
ـــم و  ـــده ای ـــه دی ـــت ک ـــی اس ـــرام و درس ورزش پهلوان ـــل م ـــه دلی ب
ـــود.  ـــی ش ـــی م ـــته ورزش ـــن رش ـــدال آوری در ای ـــعه و م ـــث توس باع
وی افـــزود: همچنیـــن از آمـــوزش و پـــرورش درخواســـت داریـــم 
ـــتعدادیابی  ـــر اس ـــم بهت ـــا بتوانی ـــد ت ـــا باش ـــار م ـــر در کن ـــوی ت ـــه ق ک
ـــم.  ـــه دهی ـــل جامع ـــف و تحوی ـــده را کش ـــتعدادهای آین ـــم و اس کنی
ـــم  ـــا ه ـــت ه ـــود حمای ـــکاران از نب ـــدی ورزش ـــه ناامی ـــری در زمین قم
عنـــوان کـــرد: مـــا در هیئـــت وظیفـــه کشـــف نمـــودن و پـــرورش 
ـــد  ـــی کن ـــب م ـــدال کس ـــا م ـــکار م ـــی ورزش ـــم و وقت ـــکار را داری ورزش
ـــه  ـــد برنام ـــت آن بای ـــگاه داش ـــرای ن ـــه ب ـــتند ک ـــئوالن هس ـــن مس ای
ــن  ــیم و ایـ ــته باشـ ــزش در ورزش نداشـ ــا ریـ ــند تـ ــته باشـ داشـ

ـــد. ـــی باش ـــی م ـــای ورزش ـــته ه ـــام رش ـــا در تم ـــکل ورزش م مش

رئیس هیئت ورزش های پهلوانی: چرا نباید زورخانه بین المللی داشته باشیم!

آموزش ورزشكاران پهلوانی
 و زورخانه ای 10 کشور در استان
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