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دعوتیم به ضیافت گلها 
 این روزها که فضای ناخوش مجازی، 
حال ناخوش تری به خیلی از ماها داده 
است؛ مطالعه ی یک کتاب خوب، حال 
خوشی را به ما هدیه می کند که با هیچ 
چیز قابل توصیف نیست. برای همه ی 
ما که مدعی توسعه استان و تالش در 
این حوزه هستیم، شاید یکی از حلقه 
های مفقوده ی همیشگی، ذهن های 
فعال، پویا و توانمندی باشد که گاهی 
نه مدرسه ها و  دانشگاهها می توانند 
و  آموزشگاهها  نه  و  کنند  تربیتش 
مؤسسه ها می توانند کشف و ارتقائش 
دهند. کتاب، استاد بزرگ این آموزش و 

تعلیم و...)ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله
* هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4235
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امام خامنه ای در دیدار با دست اندرکاران کنگره شهدا : 

امیدواریم که ان شاءا... برکات این شهدا شامل حال مردم استان
و آینده  استان و روحیه  استان خراسان جنوبی بشود

آیت ا... رئیسی ، نماینده  مردم استان در مجلس خبرگان رهبری : 

نمی شود کسی اجازه پیدا کند برخالف راه و رسم شهیدان پیام، شعار، سخن، سوال 
و رویکرد دیگری پیدا کند و خدا از خون ۲۰۰۰ شهید خراسان جنوبی نمی گذرد

سردار جعفری ، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی  : 

خراسان جنوبی دارای مقام اول در دفاع از ارزش های انقالب اسالمی، والیت،
راه مقاومت و ایستادگی و پشتیبانی نظام و اهداف واالی انقالب اسالمی است

شکوه حضور در
میهمانی شهدا

 کنگره ملی  ۲۰۰۰ شهید خراسان جنوبی با رمز “یا حسین )ع(” 
و  استقبال بی نظیر مردم  و مسئوالن در بیرجند برگزار شد

جناب آقای ابراهیمی 
انتصاب جناب عالی را به عنوان

 سرپرست اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
 صمیمانه تبریک عرض می نماییم، بی تردید با تبحر و اشراف جناب عالی به مجموعه ثبت 

استان گام های بلندی در راه توسعه ثبتی استان رقم خواهد خورد.
همچنین از زحمات و خدمات صادقانه 

جناب آقای حاجی پور
تقدیر و تشکر نموده و توفیق روز افزون شما را از درگاه احدیت مسئلت می نماییم.

جامعه سردفتران و دفتریاران استان خراسان جنوبی

به اطالع کلیه دوستان  و آشنایان می رساند:
 مراسم سومین روز درگذشت مرحوم 

حاج محمد حسین مسینائی درمیان
 امروز چهارشنبه ۹۷/۹/۲1 از ساعت 15/3۰ الی1۶/3۰ در محل مسجد النبی )ص( 
واقع در خیابان شهدا برگزار می گردد، حضور سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم 

و تسلی خاطر و مزید امتنان بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: مسینائی و جامی

همکار محترم جناب آقای مسعود میرزائی فرد
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر بزرگ گرامی تان  مرحومه

فاطمه ترنجبینی )همسر مرحوم حاج حسین زنجیریان( 
را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،  از خداوند منان برای آن مرحومه 

علو درجات و برای جمیع بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

مدیریت و پرسنل شرکت بهنوش پخش معین شرق

یادبود مرحوم

حـاج محمود اسحقـی
ده سال گذشت، ولی هنوز احساس می کنیم
 که دست های پرتوان تو بر شانه ماست. 

هنوز جمله گهرباری که گفتی 
انسان باشید که انسانیت در هر دین الهی می باشد در گوش 
 ماست و ما می آموزیم آنچه از تو آموختیم به نوه ها و نتیجه ها .

 روحت شاد
جناب آقای مسعود میرزائی فردهمسر و فرزندان و نوه ها

با نهایت تاسف درگذشت مادر بزرگ گرامی تان
 را تسلیت عرض نموده

 از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت واسعه و برای جناب عالی 
و سایر بازماندگان صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم. 

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بیرجند گستر

جناب آقای دکتر محمد حسین جامی
مصیبت وارده را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده  

برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و برای بازماندگان صبر عظیم از خداوند متعال 
خواستاریم. 

پرسنل و مددجویان توانبخشی حضرت ابوالفضل )ع(

   آیـا می دانیدهای دوازدهمین نمایشگاه کتاب استان...
شرح در صفحه2

شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند در نظر دارد: 
یک نفر کارشناس بهداشت حرفه ای و یک نفر کارشناس ارشد فرآوری 
 مواد معدنی جذب نماید. از متقاضیانی که دارای مدارک مربوطه می باشند، 
تقاضا می شود درخواست خود را به همراه مدارک هویتی و رزومه 
کاری حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۸ به دفتر شرکت واقع در سربیشه، 
بلوار امام علی )ع(، روبروی آتش نشانی، شرکت معدنی مواد نسوز 

بیرجند تحویل نمایند. 
شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند

آگهـی استخـدام

جناب آقای محمد تلواری 
    با نهایت تاسف درگذشت داماد خانواده عزیزتان را تسلیت عرض نموده

 از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای جناب عالی
 و سایر بازماندگان صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم.

هیئت حسینی بیرجند

جناب آقای حاج محمد تلواری
با نهایت تاسف درگذشت داماد گرامی تان

 شادروان مهدی جوادزاده
 را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 

علو درجات آن روانشاد و صبر و اجر بازماندگان را از خداوند مسئلت داریم.

انجمن صنفی دفاتر، شرکت ها و کارگزاران زیارتی 
حج و زیارت خراسان جنوبی

پکیـج و رادیاتـور

آغاز فروش ویژه )نقد - اقساط(
بین مدرس 27 و 29    تلفن: 32420499

جناب آقای دکتر محمد زهرایی
 با  ابراز خرسندی انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

کشور  سازندگی  بسیج  سازمان  ریاست    
که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی های 
برجسته شما در صحنه های خدمت صادقانه به 
نظام مقدس جمهوری اسالمی و مردم محروم است 
 تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

روابط عمومی سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی
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شمارش معکوس برای دالر زیر 10 هزار تومان  

ریزش قیمت ها در بازار طال و ارز درحالی ادامه دارد که قیمت دالر در بازار آزاد کماکان از صرافی های دولتی 
 پایین تر است. صرافی های آزاد قیمت دالر را 10 هزار و 300 تومان برای فروش در تابلوهای خود ثبت کرده اند.
 قیمت دالر در صرافی های دولتی به 10 هزار و 500 تومان سقوط کرده است.

)ادامه سر مقاله ( با این همه تالش مسؤولین محترم استان 

به ویژه مسؤوالن محترم اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی برای برگزاری یک نمایشگاه خوب کتاب در 
مرکز استان را نه فقط نمی توان کتمان کرد، بلکه 
باید قابل تقدیر دانست. با کمی وقت گذاشتن برای 
خودمان و خانواده هایمان و خرید چند کتاب خوب 
و مفید و کاربردی از این نمایشگاه و در این فرصت 
باقی مانده، هم این زحمات را پاس بداریم و هم در 
این روزهای سخت زندگی، کمی حال و هوای روحی 
مان را عوض کنیم.؛ چیزی که ظاهراً همگی سخت 

به آن محتاجیم!
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(  

مردم امسال را تحمل کنند 

سال گذشته ارزش صادرات پسته و مغز پسته به بیش 
از یک میلیارد دالر رسید. در شرایطی که قیمت پسته 
در بازار نوسان شدیدی داشته و به کیلویی حدود ۲00 
هزار تومان رسیده، رئیس انجمن پسته اعالم کرد: 
تولید این محصول به یک پنجم پارسال رسیده و بازار 
صادراتی پسته را هم شدیدا تحت تاثیر قرار داده اما 
مردم امسال را تحمل کنند تا از این مشکل عبور کنیم.

کاهش قیمت 10 تا 15 درصدی 
لوازم خانگی از شنبه

در  بازارها  پرنوسان ترین  از  یکی  خانگی  لوازم 
ماه های گذشته بود که متاثر از افزایش قیمت ارز 
و البته برخی سودجویی ها مشکالتی را برای مردم 
اتحادیه  رئیس  طحان پور،  اما  بود،  آورده  وجود  به 
فروشندگان لوازم خانگی  گفت: از شنبه هفته آینده 
4 برند مطرح داخلی و خارجی لوازم خانگی قیمت 
محصوالت خود را 10 تا 15 درصد کاهش می دهند.

الستیک دوباره گران شد

با بیان اینکه  سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران 
قیمت الستیک رادیال ۲0 درصد و تایرهای نخی 3۲ 
درصد افزایش پیدا کرد، گفت: اعمال قیمت های جدید 
باعث شده تا فروش حواله ای الستیک توقف کوتاهی 
داشته باشد. همچنین قرار شده قیمت الستیک رادیال 
۲0 درصد افزایش پیدا کند و در بخش تایرهای نخی 

هم افزایش 3۲ درصدی قیمت ها به تصویب رسید.

سرمقاله

دعوتیم به ضیافت گلها 

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... که گاهی نه مدرسه ها و  

دانشگاهها می توانند تربیتش کنند و نه آموزشگاهها 
و مؤسسه ها می توانند کشف و ارتقائش دهند. کتاب، 
استاد بزرگ این آموزش و تعلیم و مجرای مهم اتصال 
تفکر و تجربه برای پیشرفت استان است. هر چند 
متأسفانه به دلیل افزایش قیمت ها، کتاب از یک 
کاالی اصلی در سبد خرید برخی از خانواده ها به 
کاالیی جانبی و حاشیه ای تبدیل شده و این موضوع 
قطعاً در دراز مدت تأثیر منفی به سزایی در کاهش 
رویکردها و فرایندهای مثبت جامعه خواهد گذاشت، 
اما با این همه باز  همچنان »یار مهرباِن« کودکان 
و بزرگساالن، زنان و مردان و طبقات مختلف جامعه 
باقی مانده و باقی خواهد ماند. کتاب، به عنوان رسانه 
ای مهم و کالبد حقیقی تفکر جامعه و مجرای ارتباط 
تحت  دیگری  مهم  شاخصه  تاریخ،  فکری  میراث 
عنوان »انتقال فرهنگ ها« را نیز در خود دارد که 
این شاخصه در استانی مثل خراسان جنوبی مهم تر 
و دارای ویژگی های اثربخش و ماندگارتری خواهد 
بود. در روزهایی که دوازدهمین نمایشگاه کتاب استان 
آغاز به کار کرده است، سه نکته مهم و اساسی به 
نظرم می آید که در حوزه کتاب و تألیفات استان می 
تواند مورد توجه قرار گیرد؛ نکته اول اینکه به دالیل 
نامعلوم )که شاید ذائقه مردم استان یکی از آن دالیل 
باشد(، تألیفات در استان خراسان جنوبی از تراز فایده 
ی تام به تراز فایده نسبی نزول کرده است؛ یعنی 
هدفمند، به روز، دارای حرف و محتوا برای اثربخشی 
و همچنین دغدغه محور نیستند. نکته دوم اینکه هر 
چند نمایشگاه کتاب به میزبانی استان برگزار می 
شود ولی به دالیلی )که عدم مطالبه گری مردمی 
مؤلفان خراسان  است(،  آن دالیل  از  یکی  احتمااًل 
جنوبی سهم کمی در پر کردن آن و تقدیم محتوای 
مکتوبشان به مردم استان دارند و لذا نمایشگاههای 
کتاب در این سالها عمدتاً نمایشگاههای استان محور 
و محتوا محور برای خراسان جنوبی نبوده اند، بلکه 
نمایشگاههای سرمایه محور در راستای آب کردن 
بخشی از کتاب های فروش نرفته و در انبار مانده 
اند. نکته سوم  انتشاراتی های مختلف کشور بوده 
اینکه در کنار برگزاری نمایشگاههای کتاب، اقدام ها 
و فعالیت ها در راستای ایجاد فرهنگ کتابخوانی و 
از جمله مساعدت های مالی در این زمینه هم مهم 
و غیرقابل اغماض اند. بدون تعارف حتی در استان 
خراسان جنوبی که مدعی فرهنگ و فرهنگ مداری 
نوعی  به  و  آور  خجالت  مطالعه،  پایین  آمار  است، 
محکوم کننده همه تالشها و ادعاهای ما در حوزه 
توسعه فرهنگی استان است. ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

پاییز  میانه  در  مسکن  معامالت  اینکه سطح  وجود  با 
به حد ماه نیمه تعطیل سال یعنی فروردین ماه رسیده 
است، مراجعه برای خرید آپارتمان های بیش از 10 سال 
ساخت به دلیل مزیت قیمتی آنها بیش از دیگر واحدهای 
عرضه شده در بازار است. قابلیت دریافت وام بانکی برای 
خرید آپارتمان های 10 تا 15 سال ساخت از یک سو و 
آپارتمان های نوساز و  تخلیه حباب قیمتی متعارف در 
تازه ساز در مورد واحدهای این گروه سنی از سوی دیگر، 
آنها را به یکی از پرتقاضاترین واحدهای مسکونی موجود 
در بازار تبدیل کرده است. حسن دیگر آپارتمان های 10 تا 
15 سال ساخت این است که آن قدر سالخورده نیستند که 

از نما و متریال آپارتمان بتوان سن آنها را حدس زد و در 
نتیجه از مطلوبیت آن نزد متقاضیان کاسته شود. همچنین 
فرسودگی بنا آن قدر زیاد نیست و با یک بازسازی نه 
چندان پر هزینه می توان نواقص آن را برطرف و با متریال 

به روز چهره واحد را عوض کرد.  
مشاوران امالک اعالم می کنند در حال حاضر مراجعه 
برای خرید واحدهای نوساز بسیار کاهش یافته و به همین 
نسبت عرضه نوسازها نیز روند کاهشی داشته است. اما در 
این شرایط رکود حاکم بر بازار همچنان متقاضیان خرید 
 آپارتمان های با سن بنای دورقمی و به قول واسطه ها 

»به قیمت رسیده« در حال جست وجو هستند.

مرکز پژوهش های مجلس که در هفته گذشته اقدام به 
محاسبه خط فقر مطلق سال 95 کرده بود، این بار خط 
فقر مطلق سال 9۶ و همچنین شش ماهه نخست سال 
9۷ را برآورد کرده است. هسته پژوهشی مجلس ضمن 
اشاره به رشد ۲5 درصدی خط فقر تابستان 9۷ نسبت 
به تابستان 9۶ برای کل کشور، بر لزوم سیاست های 
حمایتی از خانوارهاتاکید می کند. با این حال، گزارش 
سیاست های  این  هدفمندی  بر  اشاره  ضمن  مذکور 
به  یکسان  کمک  برای  دولت  سیاست  از  حمایتی، 

خانوارهای با درآمد زیر 3٫5 میلیون انتقاد می کند و آن 
را غیرهدفمند می داند. این گزارش همچنین سیاست 
افزایش حداقل دستمزد در طول سال را نیز غیرهدفمند 
می داند. رقم خط فقر در کل کشور پراکندگی زیادی 
دارد. برای مثال در شهرستان تهران خط فقر حدود 3٫5 
برابر خط فقر در نقاط روستایی سیستان و  بلوچستان، 
کهگیلویه و  بویراحمد و ایالم است. این موضوع نشان 
می دهد که یک سیاست حمایتی یکسان نباید در کل 

مناطق کشور به اجرا گذاشته شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با توجه به منابع تامین پرداخت یارانه نقدی که 
حامل های انرژی بوده و تغییر قیمتی طی سال های اخیر نداشته است، مبلغ یارانه 
نیز تغییر نکرد؛ بنابراین اگر افرادی معتقدند که باید رقم 45 هزار و 500 تومانی 
افزایش پیدا کند باید در مورد قیمت فعلی حامل های انرژی نیز تصمیم گیری کنند.

به  گزارش  ایسنا، از سال 1389 که قانون هدفمندی یارانه به مرحله اجرا در آمد، 
تاکنون مبلغ پرداختی به یارانه بگیران تغییری نکرده و در حد همان 45 هزار و 
500 تومان باقی  مانده است. هر چند طی این سال ها انتقادات زیادی نسبت به 
این موضوع مطرح و عنوان می شد که با توجه به تغییرات تورم مبلغ یارانه های 
نقدی از ارزش چندانی برخوردار نبوده و باید در مورد آن تجدید نظر شود. با این 
حال فعال حدود ۷۷ میلیون نفر در هر ماه یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی 
را دریافت می کنند. اینکه چرا با وجود پیشنهاداتی که مطرح است تغییری در 
مبلغ یارانه های نقدی ایجاد نمی شود، موضوعی است که محمد باقر نوبخت، 
رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در حاشیه انعقاد تفاهم با وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت به آن پاسخ داد. آن طور که نوبخت توضیح داد یارانه ها از محل 
مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی است که سوخت به همراه برق و آب آن را 
تشکیل می دهد پرداخت می شود. از این منبع باید 50 درصد به مردم باز گردانده 
شود، 30 درصد به تولید و ۲0 درصد به خزانه رفته و صرف امور عمرانی و جاری 
دولت شود. اما طی چند سال اخیر مجلس، قانون هدفمندی را اصالح کرد و 
قرار شد هر آن چه از محل اصالح قیمت آب و برق ایجاد می شود به خود این 
شرکت ها برگشته تا بتوانند سرمایه گذاری انجا م دهند، چرا که در حال  حاضر نیز 
بهای تمام شده آب و برق بیش از آن چیزی است که در اختیار مردم قرار گرفت 

و از آنها دریافت می شود.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، بر این اساس باید از محل تامین یارانه ها 
آب و برق را جدا کرد و تنها سوخت باقی می ماند که برای بنزین 1000 تومان 
و برای گازوئیل و سایر سوخت ها قیمت ها از چند سال پیش تغییری نکرده است 
و هر مقداری که ایجاد می شود به خزانه رفته و وارد حساب سازمان هدفمندی 

یارانه ها می شود و طبق تبصره »14« قانون بودجه که به مربوط به هدفمندی 
یارانه هاست، مطرح می شود. نوبخت اظهار کرد: اگر بگویند چرا یارانه را از 45 
هزار تومان باالتر و حتی  به 450 هزار تومان نمی رسانید باید گفت،  برای اینکه 
کاالهایی که از افزایش قیمت آنها یارانه تامین می شود گران نشده است. بنابراین 
اگر اصرار بر افزایش مبلغ یارانه وجود دارد باید این کاالها گران شود، اما در این 
مورد باید مسائلی را رعایت کرد. وی با اشاره به اینکه می پذیریم که در حال  حاضر 
قیمت سوخت در ایران با منطقه تفاوت دارد، گفت: باید توجه داشت که نمی توان 
کامال در این مورد قیاس کرد و باید سایر شاخص ها را نیز در نظر گرفت. به  هر 
حال افزایش قیمت حامل های انرژی اثر روانی دارد و باید برای هر تغییری در آن 
بررسی های همه جانبه انجام گیرد. این  در حالی است که در بودجه سال آینده ارقام 
برای تبصره هدفمندی یارانه ها به گونه ای تنظیم شده است که افزایش قیمتی در 
حامل های انرژی دیده نشده است و در  عین  حال هر گونه تغییری ایجاد شود تمام 

منابع آن به خود مردم برخواهد گشت.

چرا بازار نوسازها دچار رکود قیمتی شد؟

خط فقر در سال جاری، ۲5 درصد رشد کرد

چرا یارانه از ۴5 هزار و 500 تومان بیشتر نمی شود؟

با صاحبان  مرکزی  بانک  رئیس کل  نشست  چهارمین 
دیدگاه های مختلف اقتصادی به منظور همفکری درباره 
مسایل مرتبط با بانک مرکزی و اقتصاد کشور برگزار شد. 
همتی با اشاره به برگشت تدریجی ارز ناشی از صادرات به 
چرخه اقتصادی کشور اظهار کرد: با توجه به روند کاهشی 
قیمت ارز امیدواریم با ارائه ارزهای بیشتر در چرخه اقتصاد، 
واردات مورد نیاز تولید کشور با نرخ های پایین تر ارز تأمین 
شود. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تعیین سقف 
برای تراکنش های کارت های بانکی گفت: در هیچ جای 
دنیا با استفاده از کارت های اعتباری و دستگاه کارتخوان، 
نمی توان مبالغ کالن جابه جا کرد. وی در ادامه افزود: ظهر 
نویسی چک های تضمین شده و در وجه حامل بودن آنها 
باعث ایجاد فضای غیر شفاف در معامالت بود و نظارت 
را  تجاری  تبادالت  بر  مالیاتی  سازمان  و  مرکزی  بانک 
منتفی می کرد که این مشکالت با توجه به مصوبه شورای 
مرکزی  بانک  توسط  قوا،  سران  اقتصادی  هماهنگی 

برطرف شد. همتی، آغاز به کار کانال های مالی ایران با 
چندین کشور و حذف دالر از تبادالت تجاری ایران با آن 
کشورها را اقدام مهمی در حوزه تحریم مالی ایران توصیف 
کرد و افزود: عمال بین ایران و برخی از کشورها پیمان 
پولی دو جانبه ایجاد شده است و در آینده این موضوع 
موضوع  به  مرکزي  بانک  کل  رئیس  می شود.  تقویت 
مداخله هدفمند و هوشمندانه در بازار ارز و همچنین تامین 
نیازهای ارزی تولیدکنندگان و تامین کامل نیاز کاالهای 

اساسی و دارو اشاره کرد. 
در این نشست اقتصاددانان ضمن کارآمد خواندن اقدامات 
اخیر بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی و بانکی که 
منجر به ایجاد شفافیت و کاهش قیمت ارز شده، بر ادامه 
تاکید  اقدامات تکمیلی دیگر  این سیاست ها و  و توسعه 
کردند. همچنین ضرورت اصالح نظام پولی و بانکی کشور 
و افزایش استقالل بانک مرکزی، لزوم برنامه ریزی برای 
کنترل نقدینگی و تعدیل تدریجی نرخ سپرده های بانکی، 
جلوگیری از رکود، اهمیت برآورد درست درآمد ناشی از 
صادرات نفت در الیحه بودجه کل کشور و حرکت به سمت 
تک نرخی شدن ارز، واگذاری بنگاه های اقتصادی بانک ها، 
ضرورت هدف گذاری نرخ ارز، تعامل بیشتر با صادرکنندگان 
برای آوردن ارز آنها به چرخه اقتصاد، جلوگیری از ایجاد 
بانک ها  چهره  بازسازی  و  آینده  سال  در  بودجه  کسری 
در بین مردم و مسئوالن از موضوعات مطرح شده بود.

در هیچ جای دنیا با دستگاه کارتخوان
نمی توان مبالغ کالن جابه جا کرد

آگهی تغییرات شرکت مسافربری ارمغان سفر سربیشه )سهامی خاص( به شماره ثبت 5332 و شناسه ملی 14005800468 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/02/8 و مجوز شماره 33/42094 مورخ 1397/8/30 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای سلطانعلی میر شاه جمال به شماره ملی 2268837521 و خانم زهرا میرشاه به 
شماره ملی97 09227147 و آقای مهران میرشاه جمال به شماره ملی 0920709222 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب شدند. 2 - آقای جواد امیر آبادی زاده به شماره ملی 0652503421 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسنی شیرگ به 
شماره ملی 0651424909 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 - روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )313389(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139760308002000255- 1397/08/15  هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد حسن 

هیزمی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 0880092981 صادره از قاین  به شماره ملی 0880092981 در ششدانگ یکباب منزل به 
مساحت 134/15 مترمربع در قسمتی از پالک 133 فرعی از 1589- اصلی بخش 11 قاین واقع در قاین بیست متری فرخ آباد- فرخ آباد 
3 خریداری )مع الواسطه( از حاج محمد حسین ضیائی ورثه محمدعلی ضیائی مالک رسمی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

تاریخ انتشار نوبت اول: 139۷/09/05      تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/9/۲1مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقـی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

ایزوگـام محمـدزاده 
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آگهی تغییرات شرکت مسافربری ارمغان سفر سربیشه )سهامی خاص( به شماره ثبت 5332 و شناسه ملی 14005800468 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/02/8 و مجوز شماره 33/42094 مورخ 1397/8/30 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای سلطانعلی میر شاه جمال به شماره ملی 2268837521 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و خانم زهرا میرشاه به شماره ملی 0922714797 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهران میرشاه جمال به شماره ملی 
0920709222 به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای حسین صباغ به شماره ملی 5239075581 به 
عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای 
سلطانعلی میر شاه جمال )رئیس هیئت مدیره ( و خانم زهرا میر شاه )نایب رئیس هیئت مدیره ( به همراه مهر شرکت معتبر است و 
اوراق عادی و اداری با امضای آقای سلطانعلی میر شاه جمال )رئیس هیئت مدیره ( و آقای حسین صباغی )مدیرعامل( و در صورت غیاب 

مدیرعامل، با امضای خانم زهرا میر شاه )نایب رئیس هیئت مدیره ( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )313390(

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر     شهرام  مداحی 3647  363  0915

     32 44 66 66/32 42 43 20 -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید2۱ ، نبش نبوت 2۱ ، پالک ۱0۵

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

جهت رفاه حال شهروندان گرامی

 فـروش ویژه فـرش و مبل هامـون
فرش و مبل مستعمل شما را خریداریم.   نقد *  اقساط

نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737

دوازدهمین  نمایشگاه بزرگ کتاب استان تا روز شنبه 24 آبان ماه از ساعت 15/30 لغایت 21/30  دایر می باشد ؟

در روز پنجشنبه و جمعه  نمایشگاه کتاب عالوه بر بعدازظهر ،  صبح از ساعت 9 تا 11 نیز دایر می باشد ؟

جهت بهره مندی از تخفیف نمایشگاه می بایست از سالن B غرفه بانک شهر ، بن کارت تهیه فرمایید ؟ 

انتشارات می بایست 10 درصد تخفیف را عالوه بر 20 درصد تخفیف بن کارت اعمال نماید ،  در مجموع می توانید 
از 30% تخفیف بهره مند گردید؟

با مراجعه به غرفه اطالع رسانی می توانید تراکت بانک اطالعاتی ناشرین حاضر در نمایشگاه را دریافت نمایید؟ 

با اجرای طرح »کتابفروشی های همراه با نمایشگاه « می توانید تا 2 هفته پس از پایان نمایشگاه با ارائه بن کارت 
های خریداری شده  با مراجعه به کتابفروشی های : پاتوق کتاب ، شهر کتاب ، قهستان و سیمرغ از اعمال تخفیف 

نمایشگاهی برخوردار شوید ؟  

امروز در غرفه برنامه های جانبی واقع در محوطه نمایشگاه ، از ساعت   18 تا 19 برنامه شب فرهنگی فردوس به 
اجرا در خواهد آمد ؟

 امروز در غرفه  کودک و نوجوان واقع در محوطه نمایشگاه از ساعت 15/30 تا 21/30 برنامه هایی از قبیل کارگاه 
 آموزش نقاشی با موضوع کتاب و کتابخوانی ، معرفی کتاب کودک و نشست با نویسنده کتاب کودک ، قصه گویی ،

 آموزش زیبا خوانی و روان خوانی ، مسابقه زیبا خوانی کودک و نوجوان به اجرا در خواهد آمد ؟

در غرفه کودک و نوجوان  به فرزندان تان کتاب اهدا می گردد؟ 

امروز   نشست تخصصی با موضوع:  اهمیت پژوهش ، نقش جایگاه علوم انسانی در پیشرفت جامعه ، نقش فرهنگ 
در پیشرفت جامعه ، فرهنگ ایرانی – اسالمی  ساعت 18 تا  20 با حضور دکتر بهنام فر در غرفه پژوهش و آثار 

مفاخر استانی برگزار خواهد گردید؟ 

امروز   تبیین دو کتاب کنج و رسته پیاده توسط سرکارخانم دکتر درمیانی نویسنده محترم  این دو کتاب  در غرفه 
ایثار و شهادت واقع در سالن  B  ساعت 19 انجام خواهد پذیرفت ؟ 

آیـا می دانیـد کـه:

آیـا می دانیـد کـه:

آیـا می دانیـد کـه:

آیـا می دانیـد کـه:

آیـا می دانیـد کـه:

آیـا می دانیـد کـه:

آیـا می دانیـد کـه:

آیـا می دانیـد کـه:

آیـا می دانیـد کـه:

آیـا می دانیـد کـه:

آیـا می دانیـد کـه:

 آیا می دانید های دوازدهمین  نمایشگاه بزرگ کتاب 

 کمیته اطالع رسانی دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139760308002000258- 1397/08/15 هیئت 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه 
به  فرزند حسین  مقدم  کار  گل  رضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  و 
شماره شناسنامه 55 صادره از قاین به شماره ملی 0889015082 
مترمربع    267/95 مساحت  به  منزل  یکباب  ششدانگ   در 
در تمامی یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک 674- اصلی از 
محل مالکیت مشاعی خودش و قسمتی از قسمت مجهول پالک 
674- اصلی بخش 11 قاین واقع در خیابان شهید رجائی - رجائی 3 
از محل مالکیت مشاعی خودش و قسمتی از قسمت مجهول پالک 
674- اصلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۷/09/05 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۷/9/۲1
محمد براتی اسدآباد- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک قاین

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

0۹۱۵   0۵۶   2۱00

 از همشهریان عزیز تقاضا می شود بارعایت عفاف و حجاب اسالمی در محل نمایشگاه 
 ما را درهرچه بهتر برگزار شدن این حرکت فرهنگی همراهی نمایند

قابل توجه سهام داران بورس
احراز هویت سجام

انجام می شود.
7.30 صبح تا 8.30 شب

پاسداران
روبروی شعبه تامین اجتماعی
دفتر پیشخوان خدمات دولت

چمنی
3242 3242

کارت ملی همراه داشته باشید
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

سالم آوا لطفا پیامم را به عنوان یک شهروند به 
آقای عبادی  . حاج  برسان  استان  مسوولین عالی 
نماینده محترم ولی فقیه در استان ، آیت ا... رئیسی 
عزیز  نماینده محترم مردم در مجلس خبرگان ، اقای 
امروز  باور کنید  استان  استاندار جهادی  معتمدیان 
عکس شما را که در یک صف در کنگره شهدا کنار 
هم و با چفیه زیبای بسیجی دیدم خدا رو شکر کردم 
که انسان های وارسته ای را در یک قاب عکس در 
استان دیده ام که نیت خدمت به مردم را دارند . شکر 
خدا یک استاندار قوی و خوب  نصیبمان شد نماینده 
های مجلس هم که نیت خیر دارند نماینده ولی 
فقیه هم که همراه و پشتیبان هستند کاش وحدت 
به معنای واقعی کلمه در خراسان جنوبی و در زیر 
مجموعه ها  اتفاق بیفتد تا بتوانیم به توسعه همه 
جانبه و حقیقی فکر کنیم باور کنید تمام ضربه هایی 
که در گذشته در استان خورده ایم همه از نبود همین 
وحدت بوده که امیدواریم حضرت آیت ا... رئیسی که 
معطر به عطر تولیت آستان امام رضا )ع( نیز هستند 
به عنوان محور این وفاق این مسوولیت مهم را بر 
عهده گرفته و برای تحقق هر چه بیشتر وفاق در 

استان  تالش نمایند انشاا... 
ارسالی به سروش آوا
بزرگترین  این  بخاطر  عزیز  مسئوالن  بر  درود 
در  احسن  نحو  به  که  شهید   2000 ملی  کنگره 
استان اجرا شد. جا دارد از تمامی دست اندرکاران 
که مدت هاست بخاطر این کنگره ملی و کنگره 
های دیگر  که در راستای آن برگزار شد زحمت می 
کشند صمیمانه تشکر و قدردانی کنیم. این کنگره 
ها، نمایشگاه  زیبای حرا تا حرم که واقعا زحمت 
کشیده بودند یادی شد از  شهدای عزیزمان که همه 

ما مدیون خون این شهدا هستیم. 
یک شهروند
سالم، واقعا باید تاسف خورد برای بعضی بازنشسته ها 
 که راحت جای یک نیروی جوان رو برای کار کردن

 می گیرند وهیچکس هم نیست که رسیدگی کند. 
938...213

از رانندگان ترانزیت سوخت به افغانستانم.با تشکر 
از  قدردانی  و  استان  گمرک  زحمتکش  عزیزان  از 
پرسنل جان برکف مرزبانی میل 78 )ماهیرود(.چرا بعد 
از بازگشایی مجدد مرز ماهیرود ما رانندگان از آنتن 
دهی تلفن همراه در خاک افغانستان محروم شدیم.

بسیارجای نگرانی ست.  
915...707

با سالم خدمت استاندار و شهردار محبوب مدتها پیش 
قراربود اسم خیابان کارگران به خیابان ملت تغییر یابد 
چون جنب خیابان دولت است خیلی خوب است شما 

را بخدا آقای شهردار یک کاری بکنید
915...726

خسته نباشید خدمت شهردار سخت کوش و جهادی. 
چند روزی است حضرتعالی و برکت حضورتان درتقریبا 
جای جای شهر گزارش شد. خدا قوت تان دهد، ولی 
ما جمعی از خورده مالکان اراضی انتهای سراب چشم 
به بذل عنایت وتوجه خاص شما داریم، امیدواریم به 

مشکل ما هم  رسیدگی بفرمایید، سپاسگزاریم
915...268

نصب المان زعفران،زرشک و عناب در مبادی ورودی 
بیرجند و المان کاج در یکی از میادین شهر به کجا 
انجامید؟حدود سه ماه مانده تا نوروز شهرداری بیرجند 

برای زیباسازی ورودی های شهر چه برنامه ای دارد؟
937...897

ارگ کاله فرنگی، ارگ بهارستان و هفت باغ تاریخی 
بیرجند )امیرآباد، حاجی آباد، معصومیه، منظریه سراب، 
شوکت آباد، رحیم آباد و اکبریه(که هر کدام در تملک 
نهادی جداگانه است و به عناوین مختلف درب آنها بسته 
است آیا نوروز امسال قابل بازدید خواهند بود؟ شورای 
شهر و شهردار محترم و فرماندار به این موضوع ورود 
کرده و شما رسانه محترم هم گزارشی در این باب تهیه 

فرمایید.چرا اجازه بازدید نداریم؟
915...254

باالخره این سهام بی عدالتی رو به کارگرکه حق 
مسلمش هست ندادن کجا باید ثبت نام کند؟ راهی 
کی  واقعا  شد؟  چی  کارگران  کاالی  بن  نیست؟ 
نیازمندتر از قشرکارگر هست که زیرخط فقر هستند 

هرجا رفتیم برا سهام عدالت گفتند جواب نگرفتیم
903...066

ضمن عرض سالم و خوشامدگویی خدمت استاندار 
محترم انشا ا... برای دو بانده کردن جاده شهرک بعثت 
)علی آباد لوله( جهت جلوگیری از تصادفات مرگبار و 

تخصیص پالک به خانوار شهرک اقدامی بفرمایید
915...099

شهردار و شورای محترم شهر بیرجند، به غیر از شهر 
بیرجند در کجای کشور سراغ دارید فردی بتواند با 
ساخت وسازهای غیر مجاز و نصب پنجره های بازشو  
هم مردم را از نعمت آفتاب محروم کند هم از آسایش 
و آرامش! جالب این هست که ساکنان محل در زمان 
دفاع مقدس حضور فعاالنه و طوالنی مدت داشته اند  
اما دیگر زن و بچه هاشون حتی نمی توانند تا وسط 

حیات خودشون بروند ! 
915...893

20 درصد اضافه حقوق که هر ساله انجام می شده. 
تکلیف گرانی 200 درصدی که به بهانه گران شدن 

ارز نصیب مردم شده چه می شود؟.
915...537

تشکر از شهردار عزیز به خاطر زیباسازی میدان توحید. 
خدا اجرتان دهد. به وضوح شاهد تغییرات عظیمی در 
شهر هستیم که سال های سال منتظرش بودیم و 
هیچوقت محقق نمی شد. امیدواریم ایشان هرچه 
دادند عمل کنند و  به همه وعده هایی که  زودتر 
دل این مردم را شاد کنند.  میدان اجتماعات هم از 
بزرگترین پروژه هایی است که آرزو داریم هرچه زودتر 

شاهد محقق شدنش در بیرجند باشیم.
یک شهروند

فراخواناعطایگواهینامهاستانیرعایتحقوقمصرفکنندگان

صداوسیما-صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با همکاری انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به آن دسته از واحدهای تولیدی و خدماتی که برای رعایت حقوق مصرف کنندگان فعالیت 
مؤثری ارائه کرده اند، بر اساس ضوابط مربوط و در صورت احراز شرایط، گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان اعطاء می کند.  از متقاضیان دعوت شده است با مراجعه به سایت صنعت، معدن 
و تجارت استان و یا دبیرخانه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان  فراخوان و فرم مربوطه را دریافت و پس از تکمیل فرم مذکور، درخواست خود را به همراه مدارک الزم برای ثبت نام کنند.

 انتشارپیام مقام معظم رهبری در کنگره 2000شهید

سردار جعفری: خراسان جنوبی مقام اول دفاع از ارزش های انقالب اسالمی است

حجت االسالم رئیسی: خدا از خون 2000 شهیداستان نمی گذرد

اجالسیه نهایی کنگره ملی 2 هزار شهید خراسان جنوبی با حضور 
خانواده معظم شهدا، نماینده ولی فقیه در استان، سردار سرلشکر 
محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
تولیت آستان قدس رضوی ،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم قوه قضاییه، استاندار خراسان جنوبی، نمایندگان مردم در 
مجلس ، فرماندهان نظامی و انتظامی، ائمه جمعه و قشرهای 
مختلف مردم روز گذشته با رمز “یا حسین )ع(” در حسینیه جماران 
بیرجند برگزار شد. بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
 دست اندرکاران کنگره  شهدای استان )که در تاریخ 14 آبان 97(
شد. منتشر  همایش  این  محل  در  دیروز  بود،  شده   برگزار 
حضرت آیت ا... خامنه ای در این دیدار، خراسان جنوبی را استانی 
مؤمن خیز و عالم پرور خواندند و با تجلیل از سابقه حضور پرشور و 
مؤثر مردم این استان در نهضت انقالب اسالمی و دفاع مقدس، 
ترین  بهترین و شریف   از  بزرگداشت شهیدان  امروز  گفتند: 
کارهاست و کشور به آن احتیاج دارد. رهبر انقالب اسالمی با 
اشاره به تهاجم خطیر دشمنان در مسائل معنوی، افزودند: البته 
رویش های انقالب در سراسر کشور محسوس است و با تالش و 
گسترش این رویش ها، دشمن در تهاجم به معنویات نیز همچون 
جنگ سخت، شکست خواهد خورد. ایشان با تأکید بر لزوم 
برگزاری با کیفیت بزرگداشت شهیدان و ثبت و ضبط خاطرات 
و شرح احوال آنان، گفتند: شهیدان عزیز در زمان حیات شان با 
جان خود وارد میدان دفاع شدند و امروز با هویت و معنویت خود 
از کشور و اسالم دفاع می کنند، بنابراین دفاع مقدس تمام شدنی 

نیست و یک حقیقت در حال پیشرفت است.

متنکاملبیاناتمعظملهبهشرحذیلاست:

بسم ا... الّرحمن الّرحیم
یکی از بهترین و شریف ترین کارها به خصوص در روزگار 
ما، بزرگداشت شهداست؛ به خصوص در بعضی از مناطق که 
گرایش عمومی مردم به سمت مسائل دینی و انقالبی است، 
این کار، رونق و شکوه بیشتر و بهتری می گیرد؛ استان شما از 

این قبیل است بحمدا... . 
بنده البّته با بیرجند و آن استان مؤمن خیز و عالِم خیز از قدیم آشنا 
هستم؛ استان خراسان جنوبی این جور بوده؛ هم مردم مؤمنی 
در آن بوده اند چه در خود بیرجند، چه در قائن و چه در بقّیه  
شهرهای استان، هم علمای برجسته  و بزرگی در این استان 

بوده اند که حاال در زمان ما و آنچه خود ما از نزدیک دیده ایم.
مرحوم آقای تهامی، مرحوم آقای آیتی، مرحوم آقای عارفی، 
این سه نفر ماّلی بزرگ که دو نفر از اینها تحصیل کرده های 
نجف بودند. مرحوم آقای آیتی شاگرد مرحوم آقا ضیاء بود؛ 
مرحوم آقای تهامی شاگرد آقای نائینی بود؛ آقای عارفی هم 

شاگرد مرحوم حاج شیخ )2( در قم بود که از فضالی قم بود.
و دین داری مردم را هم آنجا دیده بودیم. 

سال 42 که هیچ خبری در آنجا از مسائل نهضت وجود نداشت، 
بنده آمدم آنجا و مسائل نهضت را روی منبر مطرح کردم، 
یک استقبال و جوشش درونی ای از مردم مشاهده شد که واقعًا 

تعّجب آور بود!  که نشان دهنده  عالقه مندی آنها بود. 
خب بحمدا... در دوران دفاع مقّدس هم خیلی تالش کردند، 
کار کردند و دو هزار و اندی شهید؛ غیر از جانبازها و آزادگان 
و مفقوداالثرها و مانند اینها، بیش از دو هزار نفر، این استان 
شهید داده؛ آن شهدایی که مشّخصند و امیدواریم که ان شاءا... 
برکات این شهدا شامل حال مردم و آینده  استان و روحیه  

استان بشود.امروز کشور ما به این بزرگداشت ها احتیاج دارد. 
تهاجم دشمنان در سطح مسائل معنوی، بسیار خطیرتر و 
مشکل سازتر است از سطح مسائل عادی و حمالت سخت و 
مانند اینها و تالش دشمن، امروز این است.البّته همچنان که 
در زمینه  فشار سخت و جنگ سخت، دشمن ناکام مانده، در 
اینجا هم ناکام مانده، بحمدا... رویِش انقالبی در کشور به طور 
محسوسی مشاهده می شود، لکن این به تالش احتیاج دارد؛ 
این با تالش، این جور شده و اگر تالش بود، این رویش ها 
ادامه پیدا خواهد کرد و پیش خواهد رفت؛ ان شاءا... پیش 
خواهد رفت، در این تردیدی نیست و لذا تشکیل این جلسات 
و بزرگداشت شهیدان خیلی با ارزش و خیلی بااهمّیت است. 
شما این کار را دنبال کنید؛ این کنگره  بزرگداشت شهیدان را 
هرچه می توانید، باکیفّیت برگزار کنید، شرح حال این شهدا را 
بنویسید. ما می بینیم که یک شهید گمنام، یک شهیدی که نه 
سردار بوده، نه فرمانده بوده، نه شخصّیت معروفی بوده، وقتی 
شرح حالش نوشته می شود و می آید در اختیار افکار عمومی، 
]البّته[ وقتی که  را در موارد زیادی منقلب می کند؛  دل ها 
درست و با رعایت جوانب گوناگون، این شرح حال ها نوشته 
شود؛ این کار را بکنید.خب سی سال از پایان جنگ گذشته 
لکن قضایای مهّم دفاع مقّدس تمام شدنی نیست، روزبه روز 
اینها رو به پیشرفت است. شهدای عزیز ما در زمانی که زنده 
بودند، دفاع کردند؛ با جاِن خودشان رفتند میدان؛ امروز با هوّیت 
خودشان، با معنوّیت خودشان دارند از هوّیت کشور دفاع می 
کنند، از اسالم دارند دفاع می کنند؛ این خیلی چیز مهّمی است. 
سراغ پدرها و مادرها بروید. حاال متأّسفانه بسیاری از پدران و 
مادران شهیدان از دنیا رفته اند لکن سراغ آنهایی که هستند 
-پدران شان، مادران شان، آنهایی که همسر داشتند، همسران 
شان- بروید، بپرسید، بخواهید شرح حال این شهدای عزیز را 
و آن را ثبت کنید؛ و سعی کنید که باکیفّیت از آب ]درآورید[؛ 
حاال کّمّیات قابل توّجه است لکن مهم تر از کّمّیات، کیفّیات 
است که آنها را بایستی ان شاءا... مالحظه کنید. به  هر  حال ما 
سالم صمیمانه و درود حقیقی خودمان را به شهیدان عزیز و 
خانواده های شهدا عرض می کنیم، شهدای خراسان جنوبی، 
بیرجند و بقّیه  شهرها، و به مردم آن منطقه هم سالم می 
رسانیم.جناب آقای عبادی سالم ما را به مردم بیرجند و مردم 
خراسان جنوبی برسانند و امیدواریم ان شاءا... همیشه مشمول 
الطاف الهی باشند و آقای استاندار هم همان طور که گفتند، 
ان شا ا...به مشکالت مردم برسند و کارهای الزمی را که در 

آنجا باید انجام بگیرد، ان شاءا... انجام بدهند.
والّسالم علیکم و رحمه ا... و برکاته

سرلشکرجعفری:
اینکهآمریکاباخروجازبرجامایرانراپای
میزمذاکرهبرگرداندیکتخلفوخیالاست

سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در اجالسیه نهایی کنگره 2000 شهید استان ضمن 
گرامیداشت یاد شهیدان دفاع مقدس، شهدای انقالب اسالمی، 
شهدای مدافع حرم و شهدای راه امنیت، اظهار  کرد: به روح بلند 
و ملکوتی حضرت امام)ره( بنیان گذار جمهو ری اسالمی و معمار 
کبیر انقالب اسالمی درود فرستاده و از ارواح طیبه همه شهیدان 
استمداد می طلبیم ما را در پیمودن راه شان و محقق ساختن 

اهداف واالی انقالب اسالمی یاری کنند. 

تقدیمکردن2هزارشهیدنشاندهندهبارز
ایمانووالیتمداریمردمخراسانجنوبیاست

وی با بیان اینکه همواره به یاد شهدا و استفاده از فیض و 
برکت و عنایت همه شهیدان به ویژه شهیدان مخلص این 
دیار که هم در انقالب اسالمی و هم در دوران دفاع مقدس 
و دفاع از انقالب اسالمی در عرصه های امنیت و غیره  جان 
خودشان را تقدیم کردند، نیاز داریم، افزود: تقدیم کردن 2 هزار 
شهید و بیش از 4 هزار جانباز از سوی استانی که جمعیتی زیر 
یک میلیون نفر دارد، نسبت بسیار زیادی بوده که نشان دهنده 
بارز ایمان و والیت مداری مردم شهید پرور خراسان جنوبی 
است.فرمانده کل سپاه با تاکید بر این مطلب که به برکت 
اصالت هر  ایمان و  و  این معرفت  و  معنا  این  خون شهدا 
روز عمق بیشتری بگیرد و استان شما نخستین استان در 
والیتمداری و دفاع از ارزش های نظام اسالمی است و انشاءا... 
همیشه همین مقام اول را حفظ کند، گفت: براساس آخرین 
نظرسنجی در مهر ماه استان خراسان جنوبی دارای مقام اول 
در دفاع از ارزش های انقالب اسالمی، والیت، راه مقاومت و 
ایستادگی و پشتیبانی نظام و اهداف واالی انقالب اسالمی 
است و در میان استان ها باالترین حمایت و پشتیبانی مربوط 
به استان شماست، از همین حیث باید به این رتبه و مقام 
افتخار کرده و انشاءا... همیشه آن را در طول تاریخ انقالب 
اسالمی حفظ کنید.سرلشکر جعفری ضمن اشاره به تاکیدات 
مقام معظم رهبری نسبت به شهدا و ارزش و ارزش گذاری 
یاد شهیدان و این جلسات باشکوه، خاطرنشان کرد:  در 2 
کنگره شهدای قزوین و خراسان جنوبی رهبر معظم انقالب 
بیاناتی در این ارتباط داشتند. نخستین نکته ای که فرمودند 
این  بود که برگزاری جلسات یادواره شهیدان در ادامه همان 
شهادت است همان طور که حضرت زینب )س( ادامه دهنده 
راه سید و ساالر شهیدان امام حسین )ع( بودند و اگر نبود آن 
حرکت زینبی و عاشورایی ابتر می ماند. بنابراین برگزاری این 
چنین جلساتی ادامه راه شهیدان است و قدر این جلسات و 
این نشست ها را باید بدانید.وی با بیان اینکه روز به روز باید 
یاد شهدا و تکرار نام شهدا در جامعه ما رواج پیدا کند و اگر 
این شد آن وقت مسئله شهادت در جامعه ماندگار خواهد 
شد و در چنین جامعه ای دیگر شکست وجود نخواهد داشت، 
تصریح کرد: شهدا تا زنده هستند با تن خودشان از اسالم 
دفاع می کنند و وقتی شهید شدند با جان خودشان بشارت به 
جامعه مومنین می دهند. نباید هیچ گاه از تهدیدها و فشارها و 
سختی ها بهراسید بلکه باید راه استقامت و پایداری را ادامه 

داده و هیچ اندوهی به دل خودتان راه ندهید.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ادامه داد: نطق 
شهدا بعد از شهید  شدن شان باز می شود و لیکن ما نباید گوش 
 مان سنگین باشد بلکه مهم این بوده که بشنویم این صدا را ،

چرا که خدای متعال در ندای شهدا اثر گذاشته و حرف و پیام 
آن ها روی دل ها اثر کرده و دل ها را منقلب می کند ولی ما و 

یا برخی مسئوالن باید دقیق تر این را نگاه کنیم.

برخیمسئوالنماگوششانسنگیناست

سرلشکر جعفری اضافه کرد: برخی از مسئوالن ما گوش شان 
سنگین است و این پیا م ها را درست نمی شنوند، اگر این پیام ها 
و صداها به  درستی شنیده شود گرایش به دشمن، آمریکا و 
غرب رخت بر خواهد بست؛ این ضعف هایی که شما مشاهده 
می کنید ناشی از این موضوع بوده که این پیام ها را نمی شنویم 
چراکه اگر بشنویم روحیه ها قوی و حرکت جدی خواهد شد.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه امروز آنچه در جامعه 
ایران اسالمی موج می زند “حیات معنوی” است، ابراز کرد: 
حیات معنوی به  معنای روحیه، احساس هویت، هدف داری 
حرکت به سمت آرمان ها و عدم توقف و امید به آینده است. 
حیات معنوی به معنای خسته نشدن از سختی ها و مقاومت و 
ایستادگی و ادامه دادن این راه الهی است که امروز شاهدیم 

در ایران اسالمی موج می زند.
 فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی افزود: با همه 
مشکالتی که در جامعه وجود دارد اما به برکت خون شهیدان 
این حیات معنوی استمرار پیدا کرده و دشمنان را به خاک 
مذلت نشانده و هر چه تالش می کنند که این مردم را خسته 
کنند و جمهوری اسالمی را به شکست کشانده و یا وادار 
به تسلیم و عقب نشینی کنند، نمی توانند. این نقش مردم در 
جامعه اسالمی، در حرکت اسالمی و در انقالب اسالمی و 
ضامن بقای جمهوری اسالمی است. خون شهیدان و راه 

شهیدان ضمانت کننده این راه الهی است.

قدرتآمریکاروبهافولوزوالاست

سرلشکر جعفری با تاکید بر اینکه امروز ملت ایران در جهان 
پرچمدار چنین حرکتی در این مسیر الهی است و بسیاری از 
کشورهای دیگر در حال الگوگیری از ایران اسالمی در مقاومت 
و ایستادگی در برابر نظام سلطه و استکبار جهانی هستند، بیان 
داشت: بزرگترین دستاورد این راه و خون شهدا بقای انقالب 
اسالمی در منطقه و جهان است. در جامعه ای که مسئله شهادت 
ماندگار باشد دیگر شکست وجود نخواهد داشت.وی تاکید کرد: 
نکته ای که امروز شاهدیم و مقام عظمای والیت نیز اعالم کردند 
این بود که اقتدار و هیمنه آمریکای امروز ضعیف تر از آمریکای  
چهار دهه قبل است؛ قدرت آمریکا رو به افول و زوال است. 
امروز این نکات و دستاوردها نه تنها از زبان مسئوالن جمهوری 
اسالمی و زبان مبارک مقام معظم رهبری بیان می شود بلکه 
دشمنان هم به این نکات اقرار می کنند و تقریباً از فشار، مبارزه و 

تهدید علیه ایران اسالمی و انقالب اسالمی ناامید شدند.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بخش دیگری 
از سخنانش با تاکید براینکه خواسته های ترامپ آرزوهایی است 
که مطلقاً قابل تحقق نیست، اظهار کرد: چیزی در تاریخ نیست 
که نشان دهد ایران در برابر خواسته های آمریکا حتی با وجود 
فشار سنگین اقتصادی تسلیم شود؛ این بزرگترین درس امروز 
برای ملت های تحت ستم است .وی با بیان اینکه این ایده که 
آمریکا با خروج از برجام، ایران را پای میز مذاکره برگرداند 
نیز فقط یک تخلف و خیال است، ادامه داد: این ها اقرار به 
شکست های بزرگی است که آمریکا در طول 40 ساله عمر 
پربرکت انقالب اسالمی متحمل شده و امروز به این اقرار ها 
رسیده اند.سرلشکر جعفری با بیان اینکه همیشه آمریکایی ها و 
دشمنان انقالب اسالمی با شکست مواجه بودند، بیان کرد: از 
ابتدای پیروزی انقالب در بیابان های طبس شکست خوردند، 
جنگ را به ما تحمیل کردند برای اینکه انقالب اسالمی به 
جهان صادر نشود اما همین جنگ هشت ساله و مقاومت سبب 
شد انقالب اسالمی به جهان و ایستادگی و مقاومت به دیگر 
کشورها صادر شود. فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
مقاومت مردم غزه و فلسطین، عراق و یمن را در برابر جنایت ها 
و جنگ طلبی ها مدیون ایستادگی و مقاومت ملت بزرگ ایران 
و به برکت خون شهیدان  دانست و افزود: این ها شکست های 
پی در پی است که دشمنان متحمل شدند.وی با بیان اینکه 
 ،88  ،78 سال  ناامنی های  با  اسالمی  جمهوری  دشمنان 
دی ماه سال قبل به  دنبال توسعه ناامنی در کشور بودند، اضافه 
کرد: در تابستان امسال نیز با فشار اقتصادی به دنبال توسعه 
ناامنی بودند اما در این سو با ملتی بصیر، والیتمدار، زیرک، 
هوشمند و دین دار مواجه اند .فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی افزود:  انقالب اسالمی امروز در این مقطع حساس 
تاریخ درحال نشان دادن شعارهای اسالمی، راه اسالم و مسیر 
زندگی اسالمی به دنیاست و این یاری دین خدا توسط ملت 
بزرگ ایران رمز پیروزی ها و موفقیت های ما بوده و از سویی 
رمز شکست های پی درپی دشمنان وعده الهی است.   سرلشکر 
جعفری خاطرنشان کرد: حوادث مختلفی در تاریخ انقالب 
اسالمی پیش آمده و ما مات و مبهوت بودیم از اینکه این 
پیروزی و این نصرت از کجا و چگونه به دست آمد؟حال آنکه 
بخش قابل توجهی از این پیروزی ها در برابر برنامه ریزی های 

گسترده دشمنان مدیون نصرت الهی و دستگیری است که 
خداوند متعال از مومنین در این راه می کند؛ بنابراین این ملت 
هیچ ترسی ندارند و هیچ چیز آن ها را اندوهگین نمی کند. 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در خاتمه با بیان 
اینکه عمل به دستورات الهی و آیات نورانی قرآن کریم راه 40 
ساله ملت بزرگ ایران به ویژه خانواده معظم شهیدان و مومنین، 
مجاهدین و انقالبیون است، گفت: ملت ایران اسالمی در طول 
40 سال از عمر انقالب اسالمی این راه را ادامه داده و به این 
راه افتخار می کنند. از خدای بزرگ عاجزانه می خواهیم توفیق 

استقامت هر  چه بیشتر در این راه را به ما عطا فرماید.

حجتاالسالمرئیسی:
بیداریاسالمیبهبرکتخونشهداست

تولیت آستان قدس رضوی نیز گفت: بیداری اسالمی که امروز 
 در منطقه داریم به برکت خون شهداست و خون امام حسین )ع(
از ملت ها جهل زدایی کرد. حجت االسالم سید  و شهدا 
ابراهیم رئیسی در این اجالسیه بیان کرد: امروز شاهد بیداری 
اسالمی در منطقه هستیم و این بیداری نصیب تمامی امت 
اسالمی در کشورهای مصر، تونس، یمن، آفریقا و سراسر 
منطقه شده است. وی ادامه داد: بسیار تالش کردند یاد شهدا 
 نباشد اما می بینید که خون ابی عبدا... )ع( و شهدا از عالم 
جهل زدایی کرد. نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری 
گفت: بزرگ در هر قشری، قبیله ای، شهر، ده، روستا، فامیل، 

قبیله و سایر وجود دارد اما بین بزرگ و بزرگوار فرق است.
وی اظهار کرد: بزرگواری جایگاهی است که انسان در پرتو 
تسلط بر قوای نفسانی و عبودیت پروردگار پیدا می کند لذا هر 
بزرگی، بزرگوار نیست بلکه بزرگوار کسی است که بتواند در 
کرامت نفسانی جایگاه پیدا کند.حجت االسالم رئیسی گفت: 
برخی کرامت را به معنای بخشش، یا کرامت را بخشش بعد از 
سوال می دانند اما در حقیقت کرامت یعنی انسان به جایگاهی 
برسد که جز خدا نبیند و جز به او نیاندیشد و آنچه بر او مسلط 
است خدا باشد. وی تاکید کرد: انسان در پرتو این خدابینی، 
خداخواهی و خدامحوری گاهی اوقات الزم است مال، آبرو و 
جانش را ببخشد که می بخشد لذا شهدا قبل از اینکه مقام شهدا 
بیابند، مقام کرامت داشتند. وی با بیان اینکه تا کسی کریم 
نباشد شهید نیست، یادآور شد: انسان باید به جایی برسد که با 
علم و اختیار جان را کف دست گذاشته و در میدان حضور پیدا 
کند.وی گفت: امامان و پیشوایان و بزرگان دین ما مقام کرامت 
داشتند و خداوند آنها را به باالترین مقام ها یعنی شهادت نائل 
کرد و اگر کسی شهید شد به وجه ا... نظر کرد، وجاهت در عالم 

فقط مال خداست لذا اگر بخواهیم بمانیم باید وجه ا... شویم.
 حجت االسالم رئیسی گفت: وجاهت در خانه خدا و اهل بیت )ع(
است و رمز جاودانگی شهدا نظر کردن به وجه ا... است به همین 
دلیل شهدا ماندگار شدند. وی عنوان کرد: زمینی که با شهدا نسبت 
پیدا کرد به رستگاری رسید همچنانی که خداوند متعال خودش 
 خونخواه خون حسین )ع( است اگر کسی خونش با ثارا...  )ع(
متصل شد خونخواه او خداست.نماینده مردم  استان در مجلس 
خبرگان رهبری گفت: مگر می شود خدا از خون 2 هزار شهید 
خراسان جنوبی و هزاران شهید در جهان اسالم بگذرد، مگر 
می شود کسی اجازه پیدا کند برخالف راه و رسم شهیدان پیام، 
شعار، سخن، سوال و رویکرد دیگری پیدا کند، مگر خدا از خون 

شهدا می گذرد....)ادامه در صفحه 5(
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موفقیت و انرژی

تغییر افکار

ریسک کنید

عزت نفس هم معنای اعتماد به  نفس است و حتی 
با وجود طرد شدن، عزت نفس یک شخص هیچ 
تغییری نمی کند. بیشتر وقت ها افراد به خاطر اینکه از 
طرد شدن واهمه دارند، از فرصت ها استفاده نمی کنند. 
 طرد شدن باعث می شود فرد احساس حقارت کند. 
تغییر  را  فرد  نفس  عزت  شدن  طرد  واقعیت،  در 
نمی دهد. شما همان فرد باقی می مانید، به همان 
اندازه ارزشمند و مهم که قبل از شروع مکالمه بودید. 
هیچ کس نمی  تواند عزت نفس شما را بگیرد. فقط 
خودتان هستید که می توانید این کار را بکنید. طرد 
شدن تا زمانی که اتفاق نیفتاده است یک توهم است، 
چرا باید وقت تان را نگران این که اگر این اتفاق بیفتد 
یا آن اتفاق بیفتد هدر دهید؟ از فرصت استفاده کنید و 

برای آنچه می خواهید دست به تالش بزنید. 

افكار خود را تغییر دهید

اگر  نکنید.  فکر  مداوم  ناگوار  رویدادهاي  مورد  در 
رئیس تان شما را از کار برکنار کرد و یـــا در یـک 
امتـحــان مهم قبول نشدید، توصیه ما این است 
از  را  افـکـار خود  لذت بخش  کاري  انجام  با  که 
مشکالت تان دور کنید چون تفکر به مسائل در 
چـهـارچـوب مـنـفي ذهن منتهي به یافتن راه حل 
هاي کمتر خواهد شد. با کـمک کردن بـه احـوال 
خـود و کـسب اعتماد به نفس، افـرادي کـه داراي 
آزاد  را  خود  تـوانند  مي  بدبینانه هستند،  تمایالت 
سـاختـه و خـالقانه تـر فکر کنند. براي اغلب مردم 
آوردن چنین روحیه اي فقط چند هفته  به دست 
طول مي کشد، اما به محض یادگیري تـکنـیـک 
خوش بیني، دیگر برگشت به بدبیني بعید خواهد بود.

تفكري به خصوص داشته باشید
اشخاص خوش بین تمایل دارند به جاي این که 
در برابر مسائل کلي از طریق راه حل هاي عمومي 
بـراي  خاص  مسائل  با  دهند،  نـشان  واکنش 
رسیـدن بـه یـک راه حـل عـمـومـي دست به 

گریبان شوند.
متنوع فكر کنید

تفکري  از  بدبین  افراد  بر خالف  بین  افراد خوش 
ایده هاي  ملّون برخورداند. در برابر موقعیت ها و 
جدید روشنفکرتر بـاشید. از مصر بـودن در مـورد 
دیـدگاه هـاي خـود بـاز ایستاده و شروع به لذت 

بردن از افکار و نظرات دیگران نمایید.
همه چیز را قطعي ندانید

اشخاص خوش بین بندرت مسائل را قطعي و بدون 
اشکال مي دانند؛ آنها همیشـه انتقاد پذیر بوده و 
نظرات خوب دیگران را مد نظر قرار داده و به دنبال 

اصالح خود هستند.

زغال اخته با خواص ضد باکتریایی،
 ضد اسهال و ضد ویروس

بیشتر  که  است  ای  خوشمزه   خوراکی  اخته  زغال 
کودکان خوردن آن را دوست دارند، زغال اخته سرشار 
از آنتی اکسیدان است و در برابر سموم مضر از بدن 

محافظت می کند. این خوراکی خوشمزه با خواص ضد 
باکتریایی خود ضد اسهال و ضد ویروس است و مقدار 
منگنز باالی موجود در آن استخوان ها را قوی نگه 
خوهد داشت،  همچنین محتوای باالی ویتامین زغال 
اخته سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده و مقادیری 
زیاد از فیبر، آهن، منیزیم و ویتامین های گروه ب دارد.

افزایش ریسک ابتال به سرطان
 با مصرف همبرگر و پیتزا

همبرگر و پیتزا عالوه بر افزایش وزن در بزرگساالن، 
ممکن است خطر ابتال به سرطان را نیز افزایش دهند. 
درصدی   ۱۰ افزایش  با  پرانرژی  غذاهای  مصرف 

سرطان های مرتبط با چاقی بین زنان مرتبط است. 
پیتزا دارای  غذاهای فرآوری شده مانند همبرگر و 
تراکم انرژی باال هستند و شما نیاز به مصرف مقدار 
بیشتری از آنها برای دریافت مواد مغذی الزم دارید. 
بالعکس غذاهای کامل از جمله سبزیجات، میوه ها، 

پروتئین های کم چرب دارای انرژی کم هستند.

حذف وعده غذایی
 شب نادرست است

برای کاهش وزن نباید وعده غذایی را حذف کرد، 
بلکه باید شام را در محدوده ساعت ۷ تا ۸ شب صرف 
کرد و بین صرف شام تا خواب حدود ۳ ساعت فاصله 

وجود داشته باشد. زیرا تمامی هورمون هایی که کمک 
به متابولیسم بدن می کنند شب هنگام با ما استراحت 
 می کنند در نتیجه کالری دریافتی نه تنها سوخته

نمی شود بلکه تبدیل به چربی می شود هیچ وعده 
غذایی را حذف نکنید و به مرور زمان از نتایج مطلوبی 

برخوردار شوید. 

فعالیت های مفید بعد
 بازگشت از باشگاه 

نشستن جلوی تلویزیون بعد برگشت از باشگاه کار 
آسان و دل پذیری است اما بهتر است این کار را انجام 
ندهید. انجام فعالیت های سبک راه خوبی برای افزایش 

سرعت ریکاوری است؛ چرا که سرعت گردش خون 
را افزایش می دهد. در طول روز فعالیت های سبک 
انجام دهید. حتی می توانید قبل از رفتن به سر کار 
نیز این کارها را انجام دهید. مثال بلند شوید، راه بروید، 
در حالی  که ایستاده اید حرکات کششی انجام دهید و 

نفس عمیق بکشید.

پوست سیب زمینی بیشتر از
 خودش سرشار از ویتامین است

بیشتری  مغذی  مواد  محتوی  سیب زمینی  پوست 
است. پوست سیب زمینی بسیار بیش از گوشت آن 
آهن، کلسیم، پتاسیم، منیزیم، ویتامین ب 6 و ویتامین 

ث دارد. به عنوان مثال ۱۰۰ گرم پوست سیب زمینی 
نسبت به همین وزن سیب زمینی هفت برابر کلسیم 
بیشتر و ۱۷ برابر آهن بیشتر دارد. با دور انداختن پوست 
سیب زمینی 9۰ درصد از آهن و نیمی از فیبر موجود 
در آن را دور می اندازید. ویتامین آ موجود در آن برای 

سالمت سلول ها و تنظیم سیستم ایمنی مفید است.

حتما عینک آفتابی ضد UV  بزنید. اگر اهل اسکی هستید، یادتان باشد که برف اشعه های ماورای بنفش را تا ۱۰۰ 
درصد انعکاس می دهد. بنابراین در ارتفاعات آسیب ها دو برابر هستند. عینک آفتابی شما باید حداقل »یو وی ۴۰۰« 

باشد. در این صورت اشعه های ماورای بنفش A و B تا حد زیادی بلوکه می شوند.
حواستان باشد که آب مروارید در کمین تمام اعضای خانواده هست. حتی کودکان نیز باید در روزهای برفی از 

عینک های آفتابی استفاده کنند. اگر اهل اسکی هستید، باید بیشترین دقت را در خرید عینک آفتابی داشته باشید.
اگر عینک ندارید و یا آن را جا گذاشته اید، بهتر است ساعاتی را که در هوای بیرون قرار دارید، حتی در 
روزهای ابری محدود کنید. یادتان باشد که اشعه های ماورای بنفش از ابرها نیز عبور می کنند و به سطح 

پوست و چشم ها می رسند.

عدم استفاده از کاالی اصل و استفاده از محصوالت آرایشی و بهداشتی تقلبی موجب بروز عوارض جسمی و صدمات 
پوستی، کبدی، ریوی و بیماری های مختلفی چون آلرژی و زخم های پوستی و حتی سرطان می شود.امکان استفاده 
از رنگ های غیر مجاز حساسیت زا و مضر برای سالمتی در این محصوالت بسیار زیاد است. احتمال آلودگی های 
میکروبی، آلودگی های شیمیایی مانند باقیمانده سموم دفع آفات نباتی، مواد رادیو اکتیو و سموم ناشی از رشد قارچ ها و 
 کپک ها در این محصوالت بسیار زیاد است. مواد غیر مجازی که در لوازم آرایشی تقلبی و غیرمجاز استفاده می شوند،

می توانند بسیار خطرناک، سرطان زا و گاهی کشنده باشند و اغلب آن ها مواد سمی یا تاریخ گذشته هستند. 
مرکز اطالع رسانی اداره غذا وکمیته مبارزه با قاچاق کاال 

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكی بیرجند

عوارض ناشی از محصوالت آرایشی و بهداشتی قاچاقاز چشم ها محافظت کنید

هرکسی اهدافی را برای رسیدن خود به خوشبختی در ذهن ترسیم 
می کند، اما تحقیقات نشان داده خوشبختی واقعی در احساس 
آرامش در لحظه حال است. اگر تصمیم دارید اهداف خود را برای 
سال آینده مشخص کنید این کار را با نگرانی انجام دهید زیرا با این 
کار مانع تحقق آن می شوید.  در ضمن مطالعات انجام شده توسط 
دنیل گیلبرت استاد روان شناسی دانشگاه هاروارد نشان داده تفکر 
»زمانی خوشبخت می شوم که...« کامال بیهوده است زیرا زندگی 
آرام در لحظه حال را از بین می برد و در عین حال خوشبختی را 
منوط به شرطی می کند که معلوم نیست تحقق یابد و یا این که 

با تحقق یافتنش چقدر به انسان کمک کند.

موجب  چندان  نیز  درآمد  افزایش  داده حتی  نشان  بررسی ها 
تعیین کننده  عامل  درصد   ۱۰ فقط  زیرا  نیست  خوشبختی 
خوشبختی به ثروت و سطح اجتماعی  بستگی دارد. مشخص 
شده افزایش درآمد پس از حدود ۱۱ماه دیگر فرقی با قبل برای 
انسان نمی کند و این تا زمانی که درآمد ۱۱ برابر شود، ثابت است.
۴۰ درصد خوشبختی به عادت های فکری، احساسات، کلمات و 
 رفتار بستگی دارد و 5۰ درصد مابقی نیز تا حد زیادی ژنتیکی است.

در واقع ما به جای انتظار یک هدف ایده آل باید به باال بردن 
عوامل تعیین کننده سطح خوشبختی در خود بپردازیم.

خاصی  سطح  به  رسیدن  با  که  می کنید  فکر  هم  شما  اگر 

از تحصیالت، شغل و پول، زیبایی و حتی سفر یا همسر به 
خوشبختی می رسید سخت در اشتباهید، زیرا با رسیدن به هر 
یک از آنها می بینیم که بسیار کمتر از آنچه تصور کرده بودیم، 
خوشبختیم و خوشحال می شویم و هر بار که تجربه این حس را 

هم داریم از هیجان آن کاسته می شود.
دیگر به بیشتر و بهتر و ای کاش روزی... فکر نکنید، زیرا در این 
صورت امکان خوشبختی کلی را از خود گرفته اید و آرامش و 
خوشحالی خود را مشروط به هدفی کرده اید که شاید تاثیر چندانی 
در وضعیت شما نداشته باشد، زیرا مهم این است که احساس 

خوشبختی باید از درون بجوشد.   

خوشبختی واقعی درچیست؟

آیه روز

و آنچه به شما داده شده برخورداری ]و کاالی[ زندگی دنیاست و آنچه پیش خداست برای کسانی که 
گرویده  اند و به پروردگارشان اعتماد دارند بهتر و پایدارتر است. )سوره شوری/ آیه ۳6(

پیام روز

چیزهایی به  رسیدن  خاطر  به  نباید  هرگز  را  دارند  زیادی  اهمیت  که  چیزهایی  آوردن  دست   به 
که اهمیت کمتری دارند، رها کنید )گوته(
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۸۱۷۲
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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جدول سودکو

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684
32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 ۱0

0

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

10سال ضمانت

فروش نهال عناب
زرشک،انار و ...  1205   125  0901

شرکت فنی مهندسی 
نکو شهرساز بیرجند

مجری پایه 3 
)مشارکت و ساخت بنا(

 09151611802 - قاینی زاده
  09151603473- خاکی

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

یک واحد سه خوابه حدود 130متر 
، طبقه اول با کلیه امکانات اجاره 

داده می شود. 32428088

کارت دانشجویی اینجانب علیرضا محمدزاده 
به شماره دانشجویی 95137135170092 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09380160779 - 09151641464

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز
مجری انواع طرح و رنگ های روز

روغن ، اکرولیک ، مولتی کالر، کنیتکس
 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح 

)کاغذ، سنگ و ...(  09156655054 

به چند راننده مینی بوس با تجربه 
و با حقوق مکفی نیازمندیم.

09914393931

به دو خانم جهت همکاری در مغازه آرایشی 
و بهداشتی و پوشاک )در بازار( نیازمندیم.           

32220655 -09152695168

شرکت شتاب گستر رهاورد طلوع بیرجند 
به تعدادی بازاریاب خانم و آقا با حقوق ثابت یک 
میلیون در ماه نیازمند است. طالقانی 2،  ساختمان 

آلما، طبقه 2،  واحد 203     32236199

به یک برنامه نویس اندروید 
و یک طراح وب،  دارای رزومه کاری 
جهت کار در شرکت برنامه نویسی 

نیازمندیم. 
)حقوق اداره کار و مزایا توافقی(

32220005 - 09156654987

یک شرکت معتبر تبلیغاتی به دو 
نفر کارشناس فروش خانم دارای 

روابط عمومی باال با حقوق ثابت 
و پورسانت نیازمند است.

32230873
09365403880

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

استامبولی چهارشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

شرکت پخش پاسارگاد نماینده انحصاری محصوالت تیرک، ساندیس 
و لپ لپ جهت پیشبرد اهداف فروش خود در استان خراسان جنوبی 

اقدام به جذب بازاریاب آقا و خانم با حقوق ثابت و پورسانت می نماید. 
اولویت با افراد دارای سابقه می باشد 

ضمنا به یک خانم جهت چیدمان هم نیازمندیم
آدرس: بیست متری اول مدرس- تقاطع مفتح - دفتر پخش پاسارگاد

شماره های تماس:
09905095949 - 09120634058 - 056- 32251082 

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  0۹۱۵۵4۳۸۷۶0 و ۳۲4۵۷0۳۳

فروشگـاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی/  نصب و فیلتر رایگان 

                      1۸ ماه گارانتی
ط  

سا
  اق

د و
نق

برق خورشیدی )۲۲0-۱۲( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی
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کنگره 2 هزار شهید به استان رنگ وبوی معنوی داد

نام نویسی 485 کارگر و واحد نمونه برای داوری جشنواره امتنان

صداوسیما- 447 کارگر و گروه کار و 38 واحدکار برای داوری در سی امین جشنواره امتنان خراسان جنوبی نام نویسی کردند. جشنواره امتنان، هر ساله با 
هدف تجلیل از کارگران و گروه کارهای نمونه و به منظور ترویج و تقویت فرهنگ کار و تالش در سه مرحله مقدماتی، استانی و کشوری در سه بخش 

صنعت ، خدمات و کشاورزی برگزار می شود. بیشترین تعداد ثبت نام ها مربوط به بخش صنعت و خدمات و شهرستان های بیرجند، قاین و طبس  است.

اخبار کوتاه

) ادامه از صفحه 3(... حجت االسالم رئیسی با 
بیان اینکه خدا از خون حسین )ع( نمی گذرد، 
افزود: چقدر تالش کردند نام، یاد، راه و کربالی 
حسین را محو کنند اما عاشورا روز تولد عاشوراییان 
شد در حالی که می خواستند عاشورا در عاشورا 
بماند. رئیسی با تاکید بر اینکه از خون شهدا نمی 
گذریم، گفت: خانواده شهدا بدانند در تمام نسل 
ها پرچم شهادت در زندگی شما و خانواده شما 
برافراشته است و این پرچم برافراشته هیچ زمانی 

از زندگی شما محو نخواهد شد. رئیسی گفت: 
فرهنگ شهادت مقابل هجوم دشمنان به همه 
ما درس تسلیم نشدن، مقاومت، ایستادگی بر 
فرهنگ و استقالل، اقتصاد مقاومی می آموزد و تا 
امروز هرآنچه بوده به برکت خون شهدای انقالب 
اسالمی بوده است. وی اظهار کرد: نرخ جرم در 
استان مرزی خراسان جنوبی نسبت به استان های 
دیگر پایین ترین است که رمز آن در این مجالس 
ارزشمند، فرهنگ دینی، تدین و دینداری مردم به 
خداست. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: مرزبانان این استان چون دل در گرو خدا 
دارند و در هر کوی و برزنی عطر شهید و شهادت 
نزوالت  کاهش  کمبودها،  علیرغم  دارد  وجود 
آسمانی و مشکالت امروز در جایگاه دفاع از نظام، 
ارزش های الهی، پاسداری از خون مطهر شهیدان 
و گوش به فرمان رهبری بودن جزو پیشتازان 

کشور، نظام مقدس و امت اسالمی هستند.

پرچم شهدا مانع از وادادگی و 
تسلیم در برابر دشمنان می شود

حجت االسالم رئیسی در ادامه با بیان اینکه 
حضور در جمع خانواده شهدا افتخاری بسیار 

بزرگ است که باید شکرگزار خداوند باشیم،    
با اختیار قراردادن جان در کف  افزود: شهدا 

دست به ندای حق لبیک گفتند.
امامان ما هم مقام کرامت داشتند و باالترین 
مقام که شهادت است خداوند به شهدا نائل 
کرد و اگر کسی شهید شد به معنی آن است 
که وجه ا... بر او نظر کرده و اگر ما بخواهیم 
بمانیم باید مورد نظر وجه ا... قرار گیریم و راز 
ماندگاری شهدا این است که شهدا به وجه ا... 

نظر کردند.رئیسی خاطرنشان کرد: مگر کسی 
می تواند در کنار پرچم شهدا به جای استقالل 
در  همچنین  و  بزند  وادادگی  از  دم  جامعه 
بزند. تسلیم  و  کوتاهی  از  دم  دشمنان  برابر 
ایستادگی  را  آنان  پیام  و  وی فرهنگ شهدا 
اقتصاد  از  حمایت  و  تحریم ها  برابر  در 
مقاومتی و داشته های ملت ایران عنوان کرد 
و خاطرنشان کرد: تاکنون همه دستاوردهای 

انقالب به برکت خون شهدا بوده است.

برنامه های ایثار و شهادت
 به داخل جامعه هدایت شد

جنوبی  خراسان  )ع(  انصارالرضا  سپاه  فرمانده 
نیز گفت: برنامه های فرهنگی امسال در حوزه 
ایثارگری و شهادت را به داخل جامعه، خانواده، 
کردیم.  هدایت  دیگر  مراکز  و  ها  دانشگاه 
سردار علی قاسمی در اجالسیه نهایی کنگره 
2000 شهید استان، با بیان اینکه رمز عملیات 
جنوبی خراسان  شهید  هزار   2 ملی   کنگره 

»یا حسین)ع(« است، اظهار کرد: تشکیل ستاد 
استانی این کنگره در 27 کمیته اجرایی چندین 
سال است که آغاز شده و حدود 3 سال است 

که پیگیر این موضوع بودیم. وی عنوان کرد: در 
راستای برگزاری کنگره ملی 2هزار شهید استان 
تالش ما بر این بود که تمام برنامه ها در سال 97 
پیوست معنوی شهید و شهادت داشته باشد و 

فضای استان عطر شهدا را به خود بگیرد.
قاسمی گفت: باید به موضوع فرهنگ شهادت 
توجه شود و مردمی کردن برنامه های کنگره و 
برگزاری نمایش و همایش های رزمی در تمامی 
برنامه ها از جمله اقدامات انجام شده در راستای 

برگزاری کنگره ملی دو هزار شهید استان بوده 
آبروی  برنامه های  برگزاری  افزود:  وی  است. 
ظرفیت  از  استفاده  کوچه ها،  افتخار  و  محله 
هنرمندان در ایجاد نمایشگاه ها و خدمات رسانی 
به  حمایتی  بسته های  اهدای  و  محرومان  به 
دیگر  از  شهدا  خانواده های  توسط  محرومان 

اقدامات انجام شده است.
اربعین  در  موکب ها  نصب  شد:  یادآور  وی 
حسینی)ع( و مشهد مقدس، برقراری ارتباط با 
جوانان و نوجوانان از طریق برنامه های فرهنگی 
و تولید فیلم ها و مستندهایی درزمینه شهدا از جمله 
اقدامات انجام شده در راستای برگزاری کنگره ملی 

دو هزار شهید خراسان جنوبی است.
قاسمی توجه به کیفی کردن برنامه ها، دیدار 
با خانواده شهدا و پیام کنگره به خانواده شهدا، 
دیدار با 270 نفر از بستگان نزدیک شهدا در 
مشهد مقدس و فرهنگ سازی در زمینه نذر 
فرهنگی را از دیگر اقدامات عنوان کرد و گفت: 
فرهنگ  یک  به  جنوبی  خراسان  در  امر  این 
تبدیل شد و به نیابت از شهدا ختم صلوات و 

ختم قرآن تالوت می شود.
وی همچنین تولیدات هنری و فرهنگی شامل 

ساخت المان ها و تولیدات رادیویی و تلویزیونی 
و تولید کتاب و 100 کتاب جیبی را از دیگر 
اقدامات انجام شده، عنوان کرد. وی با تصریح 
به اینکه کنگره 2 هزار شهید خراسان جنوبی 
است،اظهار  داده  معنوی  رنگ وبوی  استان  به 
کرد: زنده نگهداشتن یاد و نام شهدا، گرامیداشت 
خانواده های شهدا و ترویج و گفتمان سازی نذر 
فرهنگی از مهمترین برنامه های کنگره بوده و 
همچنین 733 برنامه فرهنگی با موضوع کنگره 

تولید و به مخاطبان ارائه شده است.

شناسایی پیکرهای مطهر شهدا 
با به کارگیری باالترین فناوری روز

رئیس مرکز تحقیقات ژنتیکی نور هم در این 
مراسم گفت: شناسایی پیکرهای مطهر شهدا با 
به کارگیری باالترین فناوری روز دنیا انجام می 
شود. توالیی اظهار کرد: در شرایطی که دفاع 
مقدس جای خود را به جهاد علمی سپرد در مرکز 
تحقیقات نور به عنوان سربازان جهاد علمی فعالیت 
می کنیم.وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری 
فرمان دادند اگر امنیت و عزت می خواهید به 
علم اهمیت دهید، افزود: خدمت کردن در این 
راه افتخار بزرگی است که نصیب هر کس نمی 
شود. وی با اشاره به اینکه شناسایی پیکرهای 
مطهر شهدا با به کارگیری باالترین فناوری روز 
دنیا انجام می شود، گفت: خانواده های شهدا باید 
بدانند اگر کنار پیکر شهدای خود نیستند اما خادمین 
مرکز تحقیقات ژنتیکی به محض شناسایی شهدا 
برای تکریم این شهدا کم نمی گذارند. توالیی با 
بیان اینکه همکاران ما در مرکز تحقیقات نور با اتکا 
به عنایت الهی و کشف رازهای خلقت به تفحص 

و شناسایی شهدا می پردازند، عنوان کرد: با ایجاد 
یک گنجینه ژنتیکی اطالعات استخراج و مورد 

مقایسه قرار داده می شود. 
وی با بیان اینکه از همه خانواده هایی که دارای 
فرزند مفقوداالثر هستند نمونه خون گرفته می 
شود، افزود: بسیاری از والدین شهدای گمنام در 
سنین کهنسالی قرار دارند و یا فوت شده اند، 
های  نمونه   این  آوری  جمع  در  اگر  بنابراین 
خونی سرعت عمل نداشته باشیم بسیاری از 

آن ها را از دست خواهیم داد.

 در حاشیه:
- در این مراسم همچنین دو پرستوی گمنام دفاع 
مقدس در میان استقبال خانواده معظم شهدا، 
میهمان  جنوبی  خراسان  جانبازان  و  ایثارگران 
کنگره ملی 2000 شهید  شدند. یکی از شهیدان 
21 ساله در عملیات ایذائی والفجر 8 به درجه رفیع 
شهادت نائل آمده و پیکر مطهر وی در جزایر 

بوارین تفحص شده است.
دیگر شهید گمنام که دیروز میهمان کنگره   2 
هزار شهید خراسان جنوبی است، 19 ساله و در 
عملیات رمضان به درجه رفیع شهادت نائل آمده و 
پیکر مطهر وی در شرق بصره تفحص شده است.
- در کنگره ملی 2000 شهید خراسان جنوبی با 
حضور مسئوالن استانی و کشوری، تمبر کنگره 

ملی دو هزار شهید استان رونمایی شد.
- در این  مراسم از 100 عنوان کتاب چاپ شده در 
زمینه دفاع مقدس نیز رونمایی شد. این کتاب ها 
پیرامون زندگی نامه شهدا، فرهنگ پایداری، اشعار 
دفاع مقدس و حوزه ادبیات و پایداری با معرفی 

شهدای استان چاپ شده است./ گروه خبر

حوادث 

تورم اقتصادی  فاقد توجیه 
در استان

نسرین کاری - مرکز آمار ایران گزارشی درباره نرخ تورم 
در استان های گوناگون کشور در شهریور سال جاری 
منتشر کرده است. بر اساس این گزارش نرخ تورم  این 
ماه  در تمام کشور 25 و 7 دهم درصد بود،  اعالم نرخ 
تورم به تفکیک استان ها نشان داد باالترین نرخ های 
تورم برای لرستان، کرمانشاه و ایالم به عنوان سه 
استان غربی کشور رقم خورده است، این در حالی است 
که جمعیت این استان ها جزو فقیرترین و بیکارترین 

استان های کشور به حساب می آیند.  
با 27  این گزارش  این میان خراسان جنوبی در  در 
درصد نرخ تورم بعد از چهار محال و بختیاری، لرستان 
و کردستان قرار دارد. نرخ تورم استان یک ماه بعد یعنی 
در مهر با افزایش روبه رو بوده است و رقم 36/8 درصد 
را نشان می دهد که نشان از افزایش تقریبا 9 درصدی 
و وضع قرمز  دارد. اما  نرخ تورم آبان در استان کاهش 
چشمگیری داشته و براساس گزارش مرکز آمار ایران 
فقط 1/3 درصد بوده است! نرخ تورم ملی به عنوان معیار 
سنجش تغییرات قیمت کاالها و خدماتی است که به 
مصرف خانوارها در مناطق شهری و روستایی می رسد. 
در طرح آمارگیری از قیمت کاالها و خدمات مصرفی در 
استان برای خانوارهای شهری 455  قلم کاال و خدمت 
و برای خانوارهای روستایی 279 قلم کاال و خدمت 
ماهانه آمارگیری می شود.یک کارشناس اقتصادی  در 
این باره می گوید: در وضع موجود فردی با کمترین 
درآمد ماهیانه برای خرید مایحتاج الزم باید همان مبلغی 
را  پرداخت کند که یک فرد پر درآمد پرداخت می 
کند. در مناطق فقیرنشین و روستایی یا مناطق  دارای 
بیشترین آمار بیکاری، بیشتر هزینه ها صرف کاالهای 
خوراکی می شود که به همین خاطر زمانی که تورم 
اقالم خوراکی باال رفته روی تورم و هزینه کرد خانواده  
تاثیر بیشتری می گذارد. تورم برای افرادی که درآمد 
ثابتی دارند و حقوقشان  فقط از راه دستمزد گیری است 

موجب کاهش قدرت خرید و کاهش رفاه  می شود.
 به گفته وی باال بودن تورم  اقتصادی موجب  بی 
ثباتی و نوسانات اقتصادی شده و تصمیم گیری به 
ویژه برای حوزه سرمایه گذاری کار مشکلی می شود 
چراکه یک سرمایه گذار باید بتواند به راحتی قیمت 
مواد اولیه را پیش بینی کند که در این وضع این پیش 
بینی ها کار سختی می شود. از این رو الزم است 
مسئوالن برنامه مدونی برای مهار تورم داشته باشند تا 
شاهد افزایش نرخ تورم در سطحی نامتعادل نباشیم. 

 افزایش نرخ تورم در استان محروم خراسان جنوبی 
که وضع اقتصادی و  بیشتر شهروندان آن  مناسب 
نیست ، آثار مخرب بیشتری دارد و غیر قابل توجیه 
است و الزم است مسئوالن برای مهار و کاهش تورم 
استان چاره ای بیندیشند.خوانندگان ارجمند مي توانند 
نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربري 

avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

مردم ساالری دینی نخستین
 دستاورد انقالب اسالمی است

ساالری  مردم  گفت:  رضوی  قدس  آستان  تولیت   
دینی نخستین دستاورد بزرگ انقالب اسالمی است و 
 مراجعه به رای مردم در کشور ما نگاه تشریفاتی نیست. 
به گزارش ایرنا، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی 
دوشنبه شب در نشست تبیین ابعاد فرهنگی و سیاسی 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی در 
دفتر امام جمعه بیرجند افزود: اگر امام خمینی )ره( از 
کلمه مردم استفاده می کردند به طور واقعی مردم را باور 
داشتند، اگر از کارآمدی دین در عرصه زندگی صحبت 
می کردند کارآمدی دین را باور داشتند و اگر از خدا اسم 
می بردند با همه وجود خدا را باور داشتند. وی اظهار کرد: 
خدا باوری، مردم باوری و دین باوری به عنوان اینکه 
دین در متن زندگی انسان معاصر می تواند زندگی مردم 
را اداره کند از باورهای امام راحل بود و مردم ساالری 
دینی از دستاوردهای چهل ساله انقالب اسالمی است.
وی گفت: مردم ساالری دینی یعنی محوریت با دین 
مداری است و این همان خواسته مردم در شعارهایشان 
بود که عمل به مبانی دین و شریعت خواست آنها بود. 
وی افزود: امروز توجه به خواست و رای مردم در همه 
سطوح جامعه از بزرگترین جایگاه نظام تا یک شهر و 

روستا نهادینه شده است.

جذب 173 دانش آموز بازمانده 
از تحصیل در مراکز آموزشی

173 دانش آموز بازمانده از تحصیل در خراسان جنوبی، 
امسال در مراکز آموزشی جذب شدند. معاون آموزش 
ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش گفت: این دانش 
آموزان در رده سنی 6 تا 11 سال و بیشتر در مناطق 
روستایی و عشایری اند. حسینی افزود: بیشتر این دانش 
آموزان در شهرستان های بیرجند و سربیشه جذب مراکز 
آموزشی شدند. وی گفت: تخصیص اعتبار ایاب و ذهاب 
این افراد به مراکز آموزشی، اجرای طرح روستا مرکزی 
برای تجمیع دانش آموزان، توزیع بسته های حمایتی ، 
تأسیس مدارس کوچک از طریق تعدیل نرم تشکیل 
آموزشگاه، تأمین کالس و نیرو با استفاده از طرح خرید 
خدمات، سرباز معلم و غیره از فعالیت های آموزش و 
پرورش استان برای بازگشت و حمایت از دانش آموزان 

بازمانده از تحصیل است.

آغاز توزیع 5 تن 
گوشت منجمد وارداتی

صداوسیما- توزیع 5 تن گوشت گوسفند منجمد وارداتی 
در خراسان جنوبی آغاز شد. معاون بازرسی و حمایت از 
مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
هدف از توزیع را تنظیم در بازار توزیع کاالهای اساسی 
اعالم کرد و گفت: بر اساس سهمیه اختصاص داده شده 
به خراسان جنوبی، عرضه گوشت بسته بندی و متناسب 
با ضریب جمعیتی از روز گذشته با همکاری سازمان 
های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت استان 
آغاز شده است.تهوری، سهم بیرجند را یک تن و 700 
کیلوگرم اعالم کرد و افزود: قیمت مصوب برای بسته 
تومان،  تومان، سردست 37500  ران 38500  بندی 
تومان  گردن 34500  تومان،  گردن 35500  راسته 
و قلوه گاه 26500 تومان است. وی گفت: گوشت 
گوسفند منجمد وارداتی در شهر بیرجند در فروشگاه 
خیابان  و  غفاری  چهارراه  در  اتکا  ای  زنجیره  های 
شعبانیه، رفاه، فروشگاه فرهنگیان و یک قصابی در 
خیابان کارگران در حال توزیع است تا به دست مصرف 
کنندگان برسد.وی همچنین از توزیع گوشت منجمد 
گوساله برزیلی در آینده در خراسان جنوبی خبر داد و 
گفت: 10 مرکز برای فروش گوشت قرمز منجمد در 
شهرستان بیرجند در نظر گرفته شده است که با پارچه 
نوشته طرح تنظیم بازار مشخص خواهند شد.تهوری، 
درباره قیمت گوشت قرمز منجمد گوساله نیز افزود: 
در این مورد هیچ گونه قیمت آزادی وجود ندارد و 
قیمت همان قیمت مصوب است.وی با بیان اینکه 
فروش هرگونه گوشت منجمد با قیمت باالتر تخلف 
محسوب می شود، گفت: در آذرماه 7 واحد متخلف به 
ارزش 10 میلیون تومان شناسایی و پرونده تخلف آنان 

به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

برخورد خودرو با تیر برق در بیرجند
 3 مصدوم داشت

غالمی-رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری بیرجند گفت: برخورد یک دستگاه پژو 405 
با تیر برق در بیرجند صبح دیروز )سه شنبه( 3 مصدوم 
بر جای گذاشت.حسینی  اضافه کرد: آتش نشانان پس 
از ایمنی محل نسبت به قطع سیستم برق خودرو اقدام 
و از خطرات احتمالی پیشگیری کردند. وی با بیان 
اینکه پس از انتقال خودرو به پارکینگ توسط جرثقیل 
آتش نشانان به ماموریت خود پایان دادند، عنوان کرد: 
در این حادثه 3 مرد مصدوم که توسط عوامل اورژانس  

به بیمارستان منتقل شدند.

آغاز طرح آگاه سازی و پیشگیری
 از معلولیت های دوران سالمندی

صداوسیما- طرح آموزش، آگاه سازی و پیشگیری 
از معلولیت های دوران سالمندی از سوی بهزیستی 
خراسان جنوبی آغاز شد. معاون توسعه پیشگیری اداره 
کل بهزیستی استان گفت: هدف اصلی از اجرای این 
طرح، تغییر نگرش و افزایش آگاهی به میانساالن 45 
تا 65 سال و 65 تا 85 سال و ارائه خدمت به این افراد 
است. شادمهری، با بیان اینکه در این طرح 6 عنوان به 
صورت TOT )تمرکز بر تربیت آموزشگر( گنجانده شده 
است، افزود: آرتروز، پوکی استخوان، بیماری های قلبی 
و عروقی، سکته مغزی، دیابت و سقوط از جمله مباحث 

آموزشی در این طرح است.

خبرهای ویژه

*رئیس جمعیت هالل احمر زیرکوه گفت:  مانور شبانه 
جستجو و نجات شهری امداد و نجات جمعیت هالل 

احمر در شهرستان زیرکوه برگزار شد.
*مدیرکل هواشناسی گفت: سرما و یخبندان صبح امروز  

چهارشنبه محسوس تر خواهد بود.
*مدیر سازمان تعاون روستایی از خرید توافقی بیش از 
458 تن انواع محصوالت کشاورزی استان از ابتدای 

سال زراعی جاری تاکنون خبر داد.
*مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف عنوان کرد: 
خراسان جنوبی رتبه پنجم تولید گل نرگس در کشور 
را دارد و خوسف هم در استان رتبه نخست را به خود 

اختصاص داده است.

سردارقاسمی،فرماندهسپاهانصارالرضا)ع(خراسانجنوبی:
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جواد رضایی-روز گذشته مدیر کل پیشگیری  های 
مردمی و مشارکت های مدنی معاونت اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بازدید 
از خانه محله شعبانیه بیان کرد: قوه قضاییه 5 
وظیفه کلی بر عهده دارد که فقط 2 مورد آن 
رسیدگی به شکایات و جرائم می باشد و سه 
وظیفه دیگر در جهت پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی و جرائم تبیین شده است که برای 
معاونت  بند در سال 89  این  عملیاتی کردن 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه 
تاسیس شده است. سید علی اصغر رفاهی ادامه 
های  آسیب  و  جرائم  کاهش  حوزه  در   داد: 
اجتماعی در صورتی موفق خواهیم بود که به 
پیشگیری بها داده شود ، که تولیت پیشگیری  
با قوه قضاییه است و از اقداماتی که  بر خالف 
در  ای  جزیره  های  فعالیت  و  کاری  پراکنده 

همه  است،هماهنگی  انجام  حال  در  گذشته 
ارگان ها برای انجام کار مشارکتی در این زمینه 
است که در استان ها در قالب شورای پیشگیری 
از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی با حضور 

مسئوالن استانی انجام  می گیرد.

1600 برنامه ستادی در رابطه با آسیب 
های اجتماعی پیس بینی شده است

وی با بیان اینکه 1600 برنامه ستادی در رابطه 
با آسیب های اجتماعی پیش بینی شده است، 
افزود: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری 
مبنی در نظر گرفتن برنامه های علمی و عملی 
برنامه ای که توسط  در حوزه پیشگیری هر 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت 
قوه قضاییه در نظر گرفته شده است، پیوست 
پیشگیری های  مدیرکل  است.  داشته  علمی 

مردمی و مشارکت های مدنی معاونت اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه استفاده از 
ظرفیت مردمی در مقابله و پیشگیری با جرایم 
و آسیب های اجتماعی را حائز اهمیت دانست 
و اظهار کرد: در این راستا سامانه سجام راه 
اندازی شده است که تمام افراد می توانند با 
مراجعه به آن مشکالت و مسائل منطقه زندگی 

خود را اطالع رسانی کنند.
رفاهی با بیان اینکه واحدهای نظارتی زیادی 
شاهد  هم  هنوز  ولی  دارد  وجود  کشور  در 
مشکالتی در این زمینه هستیم، افزود: طبق 
اصل 8 قانون اساسی به امر به معروف و نهی 
از منکر باید بها داده شود و سجام یعنی امر به 
معروف و نهی از منکر الکترونیکی که به وسیله 
آن مردم بر مردم نظارت می کنند.وی ادامه 
در  سجام  سامانه  در  شده  ارائه  داد:گزارشات 
سه سطح کشور،استان و شهرستان به مدیران 
عالی رتبه کشوری،استانی و شهرستانی ارسال 

و مورد پیگیری قرار می گیرد.
مدیرکل پیشگیری های مردمی و مشارکت های 
از وقوع  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  مدنی 
جرم قوه قضاییه تعدا اعضای سامانه سجام را 
در استان 400 نفر عنوان کرد. وی همچنین 
استفاده از ظرفیت سمن ها و ارتقا و توانمندسازی 
تشکل های مردمی و تشکل های مذهبی از 
جمله برنامه های معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم قوه قضاییه برشمرد و گفت: در 

قضاییه  قوه  رویکرد  ها  پرونده  به  رسیدگی 
تغییر کرده و کشف علت و راه های جلوگیری 
از وقوع جرم مد نظر قرار گرفته است. رفاهی 
تصریح کرد: در خصوص کارگاه های آموزشی  
های  آسیب  و  مجازی  فضای  اعتیاد،  مانند 
اجتماعی،  محتواهای آموزشی توسط معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه 
تولید شده است که می توان از آن استفاده کرد.

2 هزار عنوان مجرمانه در
 کشور وجود دارد

از  پیشگیری  گفت:  قضاییه   قوه  مقام  این   
آسیب های اجتماعی نیازمند همگرایی بین تمام 
دستگاه ها است. وی با اشاره به اینکه حدود 2 
هزار عنوان مجرمانه در کشور وجود دارد،گفت: 
از این تعداد  10 اتهام اولویت دارند و نزاع ها و 
درگیری های فیزیکی از آن جمله  می باشد که 
برای این منظور در خانه محله ها  باید کارگاه 
های  پیشگیری از خشونت برگزار شود. رفاهی با 
بیان اینکه مردم باید قوه قضاییه را در کنار خود 
ببینند همچنین به بها دادن به مسائل فرهنگی 

در خانه محله ها تاکید کرد.

 احداث گلخانه در کنار 
خانه  محله شعبانیه

قالسی مود رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و 
ورزشی شهرداری بیرجند نیز بیان کرد: کالس 

کارگاه  دستی،  صنایع  شامل  آموزشی  های 
کنترل  اعتیاد،  از  پیشگیری  خانواده،  مشاور 
خانه  در  آزاری  کودک  از  جلوگیری  و  خشم 

محله شعبانیه انجام  گرفته است. 
وی از احداث گلخانه در کنار خانه محله شعبانیه 
برای آموزش خبر داد و ادامه داد: جامعه هدف 
فصل  در  و  هستند  اقشار  همه  از  مرکز  این 
نیز  فراغت   اوقات  های  نیزکالس  تابستان 
فروش  گفت:برای  قالسی  شود.  می  برگزار 
محصوالت ساخته شده توسط زنان سرپرست 
خانوار مکان هایی در چهاشنبه بازار و همچنین 
قسمتی از پارک جنگلی و پارک پیامبر اعظم 

)ص( در دستور کار  قرار دارد.
از  دیگر  یکی  شهریور  محله 17  توسعه  نهاد 
کرد.  بازدید  آن  از  رفاهی  که  بود  هایی  مکان 
عادل مقدم  عضو نهاد توسعه محله 17شهریور 
با اشاره به قبرستان ناصح در این محله بیان کرد: 
این مکان دارای فضای خوبی برای ایجاد فضای 
سبز و مکان های تفریحی دارد که اکنون وضع 
نامناسبی دارد که نیازمند ورود قوه قضاییه می باشد  

تا  محلی مفید برای اهالی ایجاد شود.
بهسازی  و  عمران  اداره  رئیس  پور  جاللیان 
شهری راه و شهرسازی استان در مورد قبرستان 
مکان  این  بهسازی  برای  کرد:  بیان  ناصح  
اعتبارات گرفته شده است، این قبرستان  مالکیت 
شخصی داشته که باید توسط شهرداری تملک 

می شده  که  هنوز انجام نگرفته است.

پیشگیری از آسیب های اجتماعی نیازمند همگرایی بین تمام دستگاه ها است

نت
نتر

س:ای
عک

 دکترزهرایی، فرزند خراسان جنوبی
 رییس سازمان بسیج سازندگی کشورشد

کاوش-با حکم رییس سازمان بسیج مستضعفین؛ دکتر 
محمد زهرایی فرزندخراسان جنوبی به عنوان رییس 
سازمان بسیج سازندگی کشور منصوب شد. زهرایی 
دارای دکترای مدیریت و تجربه چندین ساله فعالیت در 
بسیج سازندگی خراسان جنوبی بوده و از سال گذشته به 

عنوان جانشین این سازمان فعالیت نموده است. 
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رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند:
اِعَمْل بَفرائِض ا... تَُكن أتَقی الناس

به فرایض خدا عمل کن، تا از پرهیزکارترین مردم باشی.
)کافي : 2/ 82/ 4(

ماجرای دیدار اخیر قالیباف 
و رئیسی چه بود

پیرهادی، دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت درباره 
دیدار اخیر قالیباف و رئیسی، گفت: قالیباف و رئیسی 
هر دو عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و هر 
و  روابط  و  هستند  ساله   40 رفیق  و  مشهدی  دو 
دوستی شان قدیمی است. طبیعی است که هر هفته 
همدیگر را ببینند و از مشورت های همدیگر بهره ببرند.

تحریک مردم علیه روحانیت 
ابزار جنگ نرم دشمن است

آیت ا... ری شهری، تولیت آستان حضرت عبدالعظیم 
)ع( تحریک مردم علیه روحانیت را یکی از ابزار های 
جنگ نرم دشمن برشمرد و گفت: در دوران بحرانی 
قبل از انقالب روحانیت نقش خود را به خوبی ایفا 
کرده و مردم را در جهت پیروزی انقالب حرکت داد، 
امروز دشمن به خوبی این رمز و راز را دریافت کرده و 
درصدد ضربه زدن به ارتباط مردم با روحانیت است.

مطهری به تقطیع سخنانش در
 خصوص قیمت بنزین اعتراض کرد

به سوالی  پاسخ  نماینده تهران گفت: در  مطهری، 
گفتم به خاطر جلوگیری از قاچاق بنزین بهتر است 
بنزین دو نرخی شود، مثال تا هشتاد لیتر در ماه هزار 
تومان و از آن بیشتر مبلغی باالتر. بعد گفتم حدس می 
زنم مردم هم موافق باشند چون به مصلحت کشور 
است. اما برخی خبرگزاری های عوام فریب و فرصت 
طلب و نیز صدا و سیما در برنامه حاال خورشید خبر 
را از قول من به این صورت منتشر کردند: »حدس 
می زنم مردم موافق افزایش قیمت بنزین هستند.« 

حال اقتصاد ایران با برجام 
و FATF خوب نمی شود 

مهدی پازوکی، استاد دانشگاه در رابطه با اظهارات 
روحانی مبنی بر اینکه اگر CFT را نپذیریم حدود 20 
درصد هزینه اقتصادی را متحمل خواهیم شد، گفت: 
هزینه اقتصادی عدم الحاق ایران به CFT بسیار 
باالتر از 20 درصدی است که روحانی به آن اشاره 
کرده است. حال اقتصاد ایران به قدری وخیم است 
که به وسیله برجام و FATF بهبود نمی یابد. تنها 
راه بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه راهکارهای 
با رانت و رانت خواری  صحیح مدیریتی و مبارزه 
است که این کار به وسیله FATF انجام می شود.

شعار مرگ بر آمریکا یک شعار 
عقده مآبانه و حاکمیتی نیست

رحیم پور ازغدی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
گفت: شعار »مرگ بر آمریکا« شعار پس از انقالب 
اسالمی نیست، این شعار از سال 32 که آغاز تسلط 
کامل آمریکا بر ایران است مطرح شد، تسلط های 
قبلی آمریکا بر ایران ناقص بود و از آن زمان کامل 
شد. این شعار »مرگ بر آمریکا« اختراع ایدئولوژیک 
این  نیست،  حاکمیتی  و  مآبانه  عقده  شعار  یک  و 
است. نهضت  آغاز  با  همزمان  ریشه،  از  شعار 

تصمیم حزبی گرفته ایم 
و در این باره سکوت می کنیم

ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه در واکنش به 
اظهارات اخیر رئیسی، درباره معرفی نامزد اصولگرایان 
در آخرین انتخابات ریاست جمهوری گفت: بنا نداریم 
درباره این موضوع صحبت کنیم و به موضوع دامن 
بزنیم. وی در پاسخ به اینکه آیا این یک تصمیم حزبی 
است یا نه، می گوید: بله این تصمیم حزبی است. 

موضوع موشک هیچگاه مورد 
مذاکره نبوده است

ظریف، وزیر امور خارجه درباره تست اخیر موشکی 
اعالم  می توانم  خارجه  وزیر  به عنوان  بنده  گفت: 
مذاکره  مورد  هیچ گاه  موشک  موضوع  که  کنم 
نبوده و در قطعنامه 2231 هم درباره ممنوعیت آن 
برای ایران چیزی مورد تایید و تصویب قرار نگرفته 
است. اساساً دکترین دفاعی ما مبتنی بر بازدارندگی 
و تدافعی است، نه تهاجمی و این مسئله را جمهوری 
اسالمی ایران در طول تاریخ خود ثابت کرده است.

کف گرگی برای کسانی که جلوی 
آزادی بیان را می گیرند، الزم است 

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 
گفت: درباره حصر در مجلس نهم داد و فریاد کردند 
و ابوترابی نطق مرا قطع کرد و من گفتم نطقم باید 
تمام شود و یکی کت من را می کشید و من او را هل 
می دادم پنج متر آن ور تر می رفت. بعد گفتند کف 
گرگی زده البته گاهی کف گرگی هم برای کسانی 
است. الزم  می گیرند،  را  بیان  آزادی  جلوی  که 

در رابطه با پولشویي ابهام وجود دارد

روحانیت  جامعه  عضو  شبستری،  مجتهد  ا...  آیت 
مبارز گفت: در رابطه با مسئله پولشویی و کمک به 
جبهه های رهایی بخش ابهام وجود دارد، همچنین 
پیرامون کلمه »تروریسم« ابهام وجود دارد؛ منظور 
از تروریسم چیست و آیا از نظر آن ها سپاه شامل 
جزو  هم  ا...  حزب  اینکه  یا  و  می شود؟  تروریست 
نیرو های تروریستی محسوب می شود یا خیر. خالصه 
بخش پالرمو و مبارزه با پولشویی و اصل ملحق شدن 
به کنوانسیون FATF محل بحث و مناقشه است.

تلگرام نه با راي دولت و روحاني 
که با حکم قضایي فیلتر شد

معزی، دبیر شورای اطالع رسانی دولت در پاسخ به 
اظهارات ضرغامی که گفته بود »تلگرام به دستور 
روحانی فیلتر شد« گفت: برادر بزرگوار آقای ضرغامی 
جهت یادآوری عرض می کنم تلگرام نه با رای دولت و 
روحانی که با حکم قضایی فیلتر شد ولی دوستان شما 
ریشخند کردند: دولِت تلگرام! شنیده اید بی حافظه ایم 
اما نه اینقدر! راستی؛ فیس بوک و توییتر را کی فیلتر 
اینستاگرام اند؟ فیلتر  دنبال  کسانی  چه  االن  کرد، 

بازي سازش محکوم 
به شکست است 

حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: در 
برجام دیدیم که شرکت های اروپایی با کوچکترین 
تهدید آمریکا، بالفاصله کشور را ترک کردند، بنابراین 
نمی توانیم به آنها اعتماد کنیم. خوشبختانه در همه 
حوزه ها از جمله، گاز، پتروشیمی و نفت نیروهای 
متخصص و توانمندی داریم و نیاز نیست خودمان 
به  محکوم  سازش  بازی  کنیم.  دیگران  معطل  را 
هایی  جریان  یا  و  افراد  بنابراین  است.  شکست 
که بحث سازش را مطرح می کنند اگر به تقویت 
بنیان های اقتصادی کشور می پرداختند سریع تر 
به نتیجه مطلوب و کاهش مشکالت می رسیدیم. 

واکنش  در  فعال سیاسی  زیباکالم، 
که  نبوی  بهزاد  اخیر  اظهارات  به 
نسبت به هجمه هایی که از سوی 
وارد  دولت  به  اصالح طلبان  برخی 

می شود واکنش نشان داده و گفته 
با  نمی توانند  »اصالح طلبان  بود 
روحانی،  دولت  از  تند  انتقادات 
جدا  را  دولت  از  خودشان  حساب 
کنند« گفت: دقیقاً همین طور است، 
دولت  از  اصالح طلبان  وقتی  چون 
شدند،  سرخورده  و  ناامید  روحانی 

نبودند اصالح طلبانی که سعی  کم 
از دولت جدا  را  کردند حساب خود 
کنند که حجاریان نیز تا حدودی از 
این قاعده مستثنی نبود. وی افزود: 

به شکل  هیچ گاه  حجاریان  البته 
خود  حساب  نکرد  سعی  آشکارا 
ولی  کند  جدا  روحانی  دولت  از  را 
بودند  اصالح طلبانی چون حضرتی 
که خود را  در مقام حمله شدید به 
روحانی قرار دادند. به طور کلی این که 
به مردم  اصالح طلبان تالش کنند 

بگویند که »ای مردم، حساب ما را 
آنچه  و  کنید  روحانی جدا  دولت  از 
روحانی و دولتش انجام می دهد به ما 
مربوط نیست« بازی کردن با مردم 
است. زیباکالم تاکید کرد:  در ارتباط 
است  این  واقعیت  روحانی  با دولت 
اصالح طلبان  تالش های  اگر  که 
در انتخابات 96 نبود، شاید او حتی 
4 میلیون رای نیز نمی آورد، بنابراین 
امروز  نمی توانند  اصالح طلبان 
بگویند  و  کنند  پشت  روحانی  به 
ربطی  ما  به  دولت  »عملکرد  که 
بگوییم  مردم  به  باید  ما  ندارد«. 
»این اصالح طلبان بودند که از شما 
خواستند که در انتخابات شرکت کنید 
و به روحانی رای دهید«. ما مسئولیت 
حمایت از دولت روحانی را می پذیریم 
به  روحانی  که  هستیم  شرمنده  و 
وعده های انتخاباتی خود پایبند نبود 
مردم  به  باید  حال  عین  در  ولی 
توضیح دهیم که گزینه دیگری نبود.

 تالش های اصالح طلبان نبود روحانی 4میلیون رای نیز نداشت 
شرمنده ایم که روحانی به وعده هایش عمل نکرد

در  جمهور  رئیس  روحانی،  حسن 
پایان نشست مشترک سران سه قوه 
گفت: مقام معظم رهبری رهنمودی 
را دادند بر مبنای این رهنمود جدید،  
جلسه ای داشتیم که این سیاست را 
چگونه اجرایی و عملیاتی کنیم. البته 
جلسات دیگری هم ظرف این هفته 
خواهیم داشت و تا هفته آینده نکاتی 
را که مورد نظر مقام معظم رهبری 
است، نهایی خواهیم کرد. وی افزود: 
در همین چارچوب ممکن است در 
مواردی هم برای بودجه سال آینده 
زودی  به  و  باشد  الزم  اصالحاتی 
رئیس  شد.  خواهد  مجلس  تقدیم 
جمهور خطاب به ملت ایران تاکید 
کرد: بعد از 13 آبان آمریکایی ها بسیار 
بودند که شاهد یک  این  انتظار  در 
بهم ریختگی در زمینه اقتصاد کشور 
باشند اما مردم بزرگوار و همه فعاالن 
کردند  عمل  گونه ای  به  اقتصادی 
که خوشبختانه همه چیز به عکس 

آمریکایی ها  داد:  ادامه  روحانی  شد. 
تورم،  آبان   13 از  بعد  می خواستند 
مشکالت اقتصادی، مسایل بازار، ارز 
و همه چیز را به نحو دیگری ببینند و 

خوشبختانه بانک مرکزی، بخش های 
دیگر اقتصادی و  مردم عزیز و بزرگوار 
کاماًل  که  کردند  عمل  گونه ای  به 
برای همه دنیا و برای داخل کشور 
ما محسوس است که آرامش مردم 
بعد از 13 آبان مقداری بیشتر شده 
است و همه تالش ها این است که 

این آرامش را ادامه دهیم و بتوانیم از 
مشکالت روی دوش مردم بکاهیم. 
از تالش  قدردانی  با  رئیس جمهور 
پیشرفت  برای  صادرکنندگان  های 

خوب در سال جاری نسبت به سال 
گذشته و افزایش بیش از 13 درصدی 
در صادرات کشور، گفت: با چارچوبی 
که تعیین شده تا چگونه ارز صادرات 
غیرنفتی به داخل بازار و کشور برگردد، 
درآمدهای  برای  مطمئنی  راه حل 
است. شده  پیش بینی  ما  ارزی 

کاماًل براي همه ما محسوس است که آرامش مردم 
بعد از 13 آبان مقداري بیشتر شده است

روحانی باید دنده معکوس بکشد

گفت:  جمهور  رئیس  مشاور  آشنا،  الدین  حسام 
فشار هایی بر روحانی وارد می شود که نه فقط می تواند 
آدم را متوقف کند، بلکه می تواند آدم را به عقب هم 
برگرداند. البته من هم معتقدم که اگر روحانی بخواهد 
با همین فرمان ادامه دهد، میراث بزرگی از خودش 
باقی نمی گذارد. این را می توانم بگویم که روحانی، احتیاج دارد در یک لحظه 
تاریخی، دنده معکوس بکشد و قدرت موتور خودش را افزایش دهد تا از 
این سختی ها عبور کند. آن لحظه تاریخی به نظر من رسیده است. لحظه 
تاریخی، لحظه تحریم است. برای من، لحظه تحریم، آن لحظه اساسی و 
لحظه تاریخی ملت ایران و حاکمیت ایران است. ما در تحریم می توانیم 
نیلی هم گفته بودند، بگیریم و  از آن ها را  تصمیمات سختی که بخشی 
مخالفان را متقاعد کنیم به اصالح. وی افزود: روحانی هرجا با فساد مواجه شده 
برخورد کرده. البته قبول دارم که شتایش کال کم است و چیز جدیدی نیست.

اصالح طلبان در رابطه جهانگیری و روحانی فتنه کردند

قوچانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در 
مورد صحبت  جهانگیری درباره عدم اختیار در دولت 
حتی در حد تغییر منشی گفت: آن چیزی که اتفاق 
افتاد یک کدورت کوتاه مدتی بود که بعد با دیداری 
که بین رئیس جمهور و معاون اول صورت گرفت حل 
شد و اکنون تردیدی ندارم که جهانگیری ادامه خواهد داد. به نظرم در بحث 
انتخاب برخی از وزرا و ترمیم کابینه بود. وی در واکنش به این سوال که معاون 
اول رئیس جمهور و رئیس جمهور باید با هم مشورت داشته باشند، باالخره 
صحبت های جهانگیری ناظر بر عدم مشورت بوده، گفت:  نه؛ مشورت صورت 
گرفته بود اما شاید آن فرآیندی که منتهی به تصمیم شده بود، سبب شد که 
جهانگیری جا بخورد، وگرنه جهانگیری نیز قبول دارد که تصمیم گیری نهایتا 
با رئیس جمهور است چون کابینه متعلق به رئیس جمهور است. اما به هر حال 
فتنه کردن برخی دوستان اصالح طلب در روابط بین این دو نفر بی تاثیر نبود.

رئیس جمهور بعدي ایران یک اصولگرا خواهد بود 

مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  مقدم،  مصباحی 
نظام درباره شرایط سیاسی داخل کشور و دو جریان 
اصولگرا و اصالح طلب گفت: در شرایط کنونی تنها 
دو جریان سیاسی در کشور وجود دارد و جریان سومی 
وجود ندارد که اگر مردم از دو جریان ناامید شدند به 
سمت جریان دیگر گرایش پیدا خواهند کرد. در جریان اصولگرا طیف های 
مختلفی وجود دارد و ممکن است سخن شما درباره برخی از طیف های جریان 
اصولگرایی صحیح باشد و مردم تمایلی به حمایت از آنها نداشته باشند. با این 
وجود در جریان اصولگرایی طیف های موثر و معقولی وجود دارد که مردم 
از آنها عبور نخواهند کرد. در نتیجه کلید موفقیت اصولگرایان در انتخابات 
مجلس و ریاست جمهوری آینده حمایت از میانه روهای جریان اصولگرایی 
خواهد بود. در انتخابات آینده مجلس اکثریت مجلس در اختیار اصولگرایان قرار 
خواهد داشت. بنده معتقدم رئیس جمهور بعدی ایران یک اصولگرا خواهد بود.

نباید وعده هایي که نشدني است به مردم داد

باید  گفت:  مبارز  روحانیت  جامعه  عضو  ابراهیمی، 
کاری کرد که زیرمجموعه ها به مردم دروغ نگویند، 
باید  ندهند.  مردم  به  است  نشدنی  که  وعده هایی 
شفافیت را در کارها صادقانه در میان بگذارند. هر 
چه کارهای مثبت انجام داده اند را بگویند و هر جا 
اشتباه داشته اند به اشتباه خود اقرار کنند. من معتقدم اگر این کارها انجام نشود 
ما وضعیت مان وخیم خواهد شد. مردم اصل انقالب را رها نمی کنند اما اگر 
اعتماد نباشد مسئوالن هر چقدر که کار کنند مردم با بدبینی نگاه خواهند کرد. 
مسئوالن هنوز فرصت دارند و مردم هنوز خیلی امید دارند و ناامید نشده اند 
و این امید مردم باید تشدید شود یعنی به گونه ای باشد که کارهای مثبتی 
انجام دهند. به عنوان مثال در بازار نظارتی وجود ندارد و اجناس با قیمت های 
متفاوت فروخته می شود. این نظارت اگر درست انجام نشود هر چقدر هم که 
دولت خدمت کند در مردم اثر نخواهد داشت. باید وضعیت بازار را سامان داد. 

برخی صبح در فراکسیون امید و ظهر در والیی اند

در  قم  مردم  نماینده  فراهانی،  امیرآبادی  احمد 
بنده دیگر  مجلس شورای اسالمی گفت: به نظر 
چیزی  آن  و  ندارد  وجود  اصولگرا  و  اصالح طلب 
که هست انقالبی بودن یا ضد انقالب است؛ این ها 
صرفا اسم است و اسم راه به جایی نمی برد و آن 
چیزی که مشکل مردم را حل می کند عدالت طلبی ومبارزه با رانت و فساد 
است، دانشجویان به عنوان فریادگران جامعه باید این موارد را از مسئولین 
پیرامون عدم  دانشجویان  برخی  اعتراض  به  پاسخ  در  کنند. وی  مطالبه 
شفافیت در عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسالمی گفت: متاسفانه در 
مجلس نمایندگانی هستند که صبح در فراکسیون امید، ظهر در فراکسیون 
والیی و شب در فراکسیون مستقل هستند؛ من در شفافیت آرا پیگیر هستم 
که عملی شود، اما برخی نمایندگان برای آنکه از طرف فراکسیون خود 
مورد فشار قرار نگیرند با طرح شفافیت آرای نمایندگان مخالفت می کنند.

صدای پای انتخابات مجلس را شنیدم  

قاسم میرزایی نکو، عضو فراکسیون امید مجلس 
شورای اسالمی گفت: در خصوص صحبت های 
صدای  روحانی،  حتی  و  قالیباف  رئیسی،  اخیر 
انتخابات مجلس شنیده می شود و معتقدم اقدامات 
انتخاباتی آنها بسیار زود هنگام آغاز شده و متاسفانه 
مانع از حل برخی مشکالت می شود. در واقع در حال حاضر زمان مناسبی 
برای تبلیغات انتخاباتی و یا مطرح کردن خود برای انتخابات آن هم به این 
گونه نیست و انجام این کارها کشور را از مسائل اصلی خود دور می کند. وی 
تاکید کرد: معتقدم اگر قالیباف، احمدی نژاد یا رئیسی ادعایی در خصوص 
مسائل انتخاباتی دارند، گرفتاری های کشور را حل کنند و از طریق حل 
مشکالت مردم، خود را مطرح کنند و با حرف های خود مانع خدماتی که 
در حال حاضر به مردم ارائه می شود، نشوند. وقت برای کارهای انتخاباتی 
زیاد است و در حال حاضر زمان مناسبی برای تبلیغات این چنینی نیست.

رونمایی از تمبر یادبود کنگره 2000 شهید استان و بیش از 100 کتاب شهدای خراسان جنوبی

به مناسبت هفتمین روز درگذشت مادری مهربان و دلسوز

حاجیه بی بی مرضیه حسینی
)همسرمرحوم حاج محمد حسین مرتضوی(

جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 97/9/21 از ساعت 14:30 الی15:30 در محل هیئت 
محترم ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد،تشریف فرمایی شما عزیزان باعث شادی روح 

آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های:حسینی،مرتضوی،اسداللهی،معصومی

خسروی،حضرتی،حکیم زاده و سایرفامیل وابسته

همکار محترم جناب آقای محمدرضا آیتی
با نهایت تاسف درگذشت پدر گرامی تان 

شادروان حاج عباس آیتی 
را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و خود را در غم شما شریک می دانیم. 

شرکت زیارتی ثامن االئمه )ع(- وحیدنیا

 با بیش از 10 سال تجربه
مشاوره اولیه رایگان

* با حضور پزشک، روانشناس، مددکار و پرستار
* درمان نگهدارنده با متادون، بوپره نورفین و اپیوم

* درمان کوتاه مدت ) سم زدایی(28 روزه
*مشاوره فردی و روان درمانی ، گروه درمانی،

 زوج درمانی
 * خانواده درمانی

* کنترل و پیگیری درمان
 با تست های اعتیاد متوالی 

طالقانی ۷- اولین کوچه سمت راست - کلینیک زندگی
0939288064۷ - 093۷2446204 -  3222163۷


