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امدادرسانی به264 نفر حادثه دیده خراسان جنوبی جزو سه استان با کمترین طالق در کشور 5کارخانه فروسیلیس آلومینیوم طبس در انتظار تامین برق است 5 5

نقش انسان در تغییر سرشت 
حیوانات،حمله حامی گله،به گله

چند هفته پیش در یکی از روستاهای 
شهرستان خوسف  سگ ها در گرگ 
حمله  گوسفندان  به  غروب  میش  و 
کردند و گوسفندی را دریدند ... گویا با 
سر و صدای خانم صاحب گوسفندان، 
 روستاییان به کمکش آمده و توانستند 
گوسفند رو به موت را از دست سگ 
ها برهانند. بره زخمی همان دم ذبح شد. 
گفته شده  این چهارمین یا پنجمین حمله 
سگ ها به گوسفندان در این روستا از 
آغاز سال است. خبرها از روستاهای دیگر 
نیز حاکی از آن است که سگ ها به 
گوسفندان و مرغ و... )ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
*کاری

افزایش بارندگی این ماه 
نسبت به 30 سال گذشته

بارندگی در استان بودیم و  اوایل بهمن سال ۹۶ شاهد بیشترین   
میزان  بارندگی به ۵.2 میلی متر رسید. اما ... ) مشروح در صفحه ۵ (

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان عنوان کرد : 

کمبود نیرو مشکل عمده حوزه فرهنگ 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: نبود اعتبار و مشکالت زیرساختی و نیروی انسانی عمده ترین 
مشکل حوزه فرهنگ و ارشاد در استان است و باید با برنامه ریزی منسجم و از پیش تعیین شده رو به جلو 

حرکت کنیم تا بتوانیم از وضع موجود خارج شویم ... ) مشروح در صفحه ۵ (

گالیه های اتحادیه ها از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

“ستاد” به نفع صنوف استان یا به ضرر آن ها ؟
سامانه ستاد )تدارکات الکترونیکی دولت، بستری برای انجام مناقصه ها، مزایده ها و خریدهای جزیی 
سازمانی ادارات( چندین سال است کار خود را جدی آغاز کرده است اما صنوف خراسان جنوبی رغبتی آن 
طور که باید ، برای عضویت در آن نشان نداده اند. در همین راستا جلسه ای با حضور ... ) مشروح در صفحه ۵ (

 

گوشت قبل از برجام
 کیلویی چند؟

صفحه 6

صفحه 3,6

 بی  توجهی مسئوالن به خواسته 
مردم رنگ و بوی عمدی بودن دارد

صفحه 6

صفحه 6

 

باید دست مردم 
را بوسید

صفحه 6

 

اهل گفتگو هستیم اما 
فشار و تحمیل  را نمی پذیریم

پیام امام خامنه ای به ملت ایران در آغاز فصل جدید جمهوری اسالمی :

نقشه راه برای گام دوم

مدیریت محترم بیمه البرز جناب آقای فالحی )کد 5953(
حسن برخورد ، سرعت عمل و خدمات مشاوره ای آن نمایندگی بیمه قابل تقدیر است

مراتب تشکر ما را پذیرا باشید
خداوند بر توفیقات شما در ارائه خدمات بیمه ای به شهروندان بیفزاید.

غالمی

به مناسبت سومین روز درگذشت مادری دلسوز و مهربان 

مرحومه کربالئیه لیال یاوری
 )مادر شهید محمود چهکندی نژاد و همسر مرحوم علی اکبر چهکندی نژاد(  

جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه ۹۷/۱۱/2۵ از ساعت ۱4 الی ۱۵ در محل هیئت محترم 

ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های چهکندی نژاد و سایر بستگان

جناب آقای دکتر همراز و خانواده محترم
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادرگرامی تان را تسلیت عرض نموده

 از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحومه غفران و رحمت الهی و برای شما 

و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.
هیئت مدیره، مدیرعامل و پرسنل دارالشفاء امام حسین )ع(

جناب آقای دکتر همراز و خانواده محترم
درگذشت مادر گرامی تان را خدمت شما و فامیل وابسته تسلیت می گوییم

 برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر آرزومندیم.
ضمنا جلسه یادبود آن مرحومه روز جمعه ۹۷/۱۱/26 از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح در محل 

هیئت محترم فاطمیه )واقع در خیابان مطهری - مطهری ۸( )همزمان مجلس زنانه و مردانه( 
منعقد می باشد. تشریف فرمایی شما همشهریان عزیز موجب شادی روح آن مرحومه 

و احترام به این پزشک حاذق و خدمتگزار به مردم شریف استان خراسان جنوبی می باشد. 

مجتمع مسجد عاشورا، هیئت فاطمیه، دارالشفاء فاطمه زهرا )س(
 درمانگاه ولی عصر )عج( ، داراالیتام فاطمه زهرا )س(

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت زنده یاد 

مرحومه حاجیه فاطمه صغری شرقی 
)همسر مرحوم حاج عبدا... شمشادی( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۷/۱۱/2۵ از ساعت ۱۵ الی ۱6 در محل حسینیه آیت ا... آیتی 

برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

مناقصه گذار: اداره کل پست استان خراسان جنوبی خانواده های شمشادی و بستگان
موضوع مناقصه : واگذاری خدمات عمومی ، نظافت ، تخلیه و بارگیری و امور نامه رسانی

 اداره کل پست استان خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( 
خدمات انجام امور نظافت، تخلیه و بارگیری و نامه رسانی اداره کل و خدمات انجام امور نظافت 
و باربری ادارات تابعه سطح استان در سال ۹۸ مطابق با شرایط عمومی، فنی و طرح قرارداد از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
 مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

www.setadiran.ir و مطابق سایر شرایط مندرج در اسناد انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
 را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۹۷/۱۱/۲۴  می باشد .
  ۱- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ اولین روز درج آگهی )۹۷/۱۱/۲۴(  لغایت ۹۷/۱۱/3۰ به مدت ۷ روز 
2- مهلت زمانی ارسال تحویل اسناد: از تاریخ ۹۷/۱۱/3۰ به مدت ۱۴ روز تا پایان وقت اداری 
روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱3 می باشد و به اسناد و مدارکی که بعد از تاریخ فوق واصل می شود 

هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.
 ٣- زمان بازگشایی پاکت ها )الف، ب، ج، د(: روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۹

 ۴- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکت های )الف ، ب ، ج ، د( : بیرجند ، ابتدای خیابان پاسداران - اداره کل پست خراسان جنوبی واحد دبیرخانه 
 تلفن: ۵ - 3۲۲36۲۰۱ - ۰۹۱۵36۲۵۰۲۰ - حضور پیشنهاد کنندگان در بازگشایی پاکات بالمانع است

کمیسیون معامالت اداره کل پست خراسان جنوبی

فراخوان مناقصه عمومی شماره ۲۰9۷۰۰۱۴۲۰۰۰۰۰۰۱ 
همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای

شماره شناسه: ٣۷۷2٣4

تاالر  فیـروزه
جهت رفاه حال همشهریان گرامی

در نظر دارد: به تمامی عزیزانی که تا تاریخ ۹۷/۱2/۱
 جهت رزرو مراسم اقدام نمایند،تخفیفات ویژه ای اعطا کند

 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

۰9۱5۱6۱۱۴۰8 /۰9۱556۲9۰۲۱ /۰56 - 583۲۲59۰

به یک نیروی خانم جهت همکاری در مغازه آرایشی و بهداشتی 
در بازار نیازمندیم.  ۰939۰69۱۱8۴- 3۲۲۲۰655

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 
مرحومه حاجیه خدیجه زینلی 

جلسه یادبودی
 امروز پنجشنبه 9۷/۱۱/۲5 
از ساعت ۱۴ الی ۱5 در محل

 حسینیه هیئت محترم حسینی 
 ) واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد،

 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود.
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حفظ سهام عدالت سود بیشتر را به دنبال دارد

میزان-معاون سازمان  خصوصی سازی اظهار کرد: اگر مشموالن، سهام عدالت خود را نگه دارند طی سال های آینده 
سود بیشتری دریافت خواهند کرد. داود خانی گفت: تعداد مشموالن سهام عدالت حدود ۵۰ میلیون نفر است که اگر 
یک جا اقدام به فروش سهام خود کنند، این اتفاق در بازار سرمایه اختالل ایجاد می کند.

سرمقاله

نقش انسان در تغییر سرشت 
حیوانات،حمله حامی گله،به گله!
 *کاری

 )ادامه سرمقاله ...( که سگها به گوسفندان و مرغ و 
خروس های روستائیان  حمله کرده اند... حاال سگ 
ها متهم ردیف اول کشتار حیوانات روستائیان هستند. 
همان  سگ هایی که  بارها در داستان ها از آن به 
عنوان حیوان وفادار و مهربان و حامی گله و گوسفند و 
حتی انسانها یاد شده است. متاسفانه رفتارهای ناشایست 
انسان با حیواناتی که تا پیش از این اهلی حساب می 
شدند عامل تغییر رفتار و حتی تغییر طبع برخی سگ 
ها شده است. به عقیده یک روستایی قدیمی از زمانی 
که انسانها به خاطر منفعت طلبی خود  حیوانی را  آزار 
می کنند،  این اتفاق ها رخ می دهد. چون گوسفند را 
بعد از پروار کردن می کشند و می خورند حیوان برتر 
و مفیدی محسوب می شود اما در همین زمان حاضر 
نیستند برای  رفع گرسنگی سگ یک تکه نان خشک 
به او بدهند حتی به کسانی که تکه نانی به سگی می 
دهند می گویند:  برای چه به سگ ها نان می دهید 
آن را  به ما بدهید تا به گوسفندانمان بدهیم!این پایان 
داستان عواطف انسانی حتی در جوامع روستایی ماست! 
و نشان می دهد که منفعت طلبی تا چه اندازه در جامعه 
ما وحتی جوامع ساده روستایی هم رسوخ کرده است. 
سگ ها و  گربه ها  و برخی حیوانات دیگر از دیرباز 
در کنار جوامع انسانی زیسته اند و حیات آنها به توجه 
انسانها  وابسته بوده است اما متاسفانه در سالهای اخیر بی 
توجهی  ما به این حیوانات و گرسنگی بیش از حد آنها 
کار را به جایی رسانده است که گویا طبع و سرشت این 
حیوانات نیز تغییر کرده و آنها را به درندگی متمایل نموده 
است! به گفته یک کارشناس محیط زیست این اتفاق 
نه فقط در روستا بلکه در تمام گستره  محیط زیست 
رخ می دهد  و با ورود انسان ها به زیستگاه حیوانات 
و شکار بی رویه،  غذای برخی از حیوانات که حیوانات 
دیگر هستند از بین می رود و نتیجه آن حمله گرگ ها 
به روستاها و شکار گوسفند و مرغ و خروس  است پدیده 
ای که قبال خیلی کم اتفاق می افتاد. شاید پیش ترها 
هر از چند گاهی خبري از شکار و شکارچیان غیر مجاز 
از گوشه و کنار به گوش می رسید اما در چند سال هاي 
گذشته کمتر هفته ای  است که عکسی از شکم پاره 
پاره  قوچ ها و میش هاي زیبا، پلنگ هاي تیر خورده، 
جوجه هاي دزدیده شده از النه یک جغد  ، گوشت 
قرمز بره آهوي پوست کنده شده در کنار سر و ُسم ها، 
دستگیري عامالن کشتار قوچ و میش، منتشر نشود. 
طی سالهای اخیر بارها در فضای مجازی عکس ها و 
فیلم های  از آزار و اذیت حیوانات )مخصوصا سگ( را 
دیده ایم که برای آدمی که خودش را اشرف مخلوقات 
می نامد بسیار زشت و در واقع یک پدیده دردآور است. 
می گویند »درد« را از هر طرف بخوانی »درد« است.

این روزها محیط  )ادامه سرمقاله در ستون مقابل ...(

باشگاه خبرنگاران- رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: با 
توجه به دپو شدن ۱۰ هزار تن شیرخشک صنایع لبنی و یک 
میلیون قوطی شیرخشک نوزاد پیگیر دریافت مجوز صادرات 
هستیم.ناصر مقدسی، از مرتفع شدن بخشی از مشکالت 
نهاده های دامی خبر داد و گفت: با وجود آنکه در هفته های 
اخیر، کمبود نهاده دامی به یک وضعیت بحرانی و قحطی 
تبدیل شده بود، اما از هفته گذشته بخشی از مشکالت نقل 
و انتقال ارز رفع شد که انتظار می رود با ادامه این روند بازار 
نهاده های دامی به تعادل برسد.وی افزود: براساس مصوبه 

ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلو ذرت و سویا ۱۵۰ تومان و 
جو ۱۰۰ تومان افزایش یافته است که همین امر موجب شد تا 
قیمت کلزا، تخم پنبه و یونجه با نوساناتی روبه رو شد.مقدسی 
با اشاره به اینکه قیمت تمام شده شیر خام به باالی ۲ هزار و 
۳۶۰ تومان رسیده است، بیان کرد: با توجه به افزایش قیمت 
تمام شده شیرخام، موضوع را به ستاد تنظیم بازار منعکس 
کردیم چرا که دامداران در فروش هر کیلو شیرخام حداقل با 

زیان ۳۶۰ تومانی روبرو هستند. 
این مقام مسئول با اشاره به اینکه ذخایر نهاده های دامی 

جوابگوی نیاز دامداران نیست، بیان کرد: ذخایر استراتژیک 
پشتیبانی امور دام تنها برای روز مباداست و نمی تواند نیاز کل 

کشور را تامین کند.
به گفته وی، با توجه به آنکه نرخ نهاده های دامی در بازار آزاد 
بسیار باالتر از نرخ مصوب تنظیم بازار است، از این رو این امر 
در قیمت تمام شده تاثیر بسزایی دارد. این مقام مسئول با 
اشاره به اینکه ۱۰ هزار تن شیرخشک در کارخانه ها دپو شده 
است، بیان کرد: قیمت شیرخشک از کیلویی ۱۸ هزار و ۹۰۰ 

تومان به ۱۶ هزار تومان تقلیل یافته است.

قیمت شیر خشک کاهش یافت

افزایش کمک هزینه جهیزیه 
زوج های جوان از سال آینده

مهر-رئیس کمیته امداد از افزایش کمک هزینه جهیزیه 
برای زوج های جوان نیازمند خبر داد و گفت: افزایش 
سرانه کمک هزینه جهیزیه به زودی به استان ها ابالغ 
و از ابتدای سال ۹۸ اجرایی می شود. پرویز فتاح گفت: 
امدادگران کمیته امداد خادم ضعیف ترین اقشار جامعه 
هستند و خاطرنشان کرد: همه مسئوالن باید بدانند 
که مردم آنها را به این جایگاه رساندند و اگر انقالب 
نبود ما کجای کار بودیم.رئیس کمیته امداد به ارتباط 
و  اشتغال  توسعه  برای  بانک ها  با  نهاد  این  مناسب 
ساخت مسکن مددجویان اشاره کرد و افزود: بانک ها 
بارها به این موضوع تاکید کرده اند که کمترین معوقات 
بانکی مربوط به مددجویان امداد است. فتاح گفت: 
استان ها  به  زودی  به  جهیزیه  هزینه  کمک  سرانه 
آینده است. از اول سال  ابالغ می شود و اجرای آن 

خبر خوش
تسنیم- دبیر ستاد تنظیم بازار کشور با تاکید بر اینکه در تامین 
میوه شب عید با کمبودی مواجه نیستیم، گفت: با توجه به 
قیمت مصوب، هیچ خرده فروشی حق ندارد مرغ گرم را باالتر 
از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه کند و در صورت مشاهده 
با متخلف برخورد قانونی می شود.عباس قبادی با اشاره به 
وظایف وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار در تنظیم 

بازار میوه شب عید، گفت: حدود ۵۰ هزارتن سیب و پرتقال 
خریداری شده است و تقریبا ۸۰ درصد سهمیه استان ها در 
سردخانه های استانی ذخیره شده که با تصویب کارگروه های 
تنظیم بازار استان ها، این محصوالت در شبکه توزیع قرار می 
گیرد و قیمت آنها نیز در نیمه اسفندماه ابالغ می شود. وی 
افزود: تکالیف عمده وزارت جهاد کشاورزی را ابالغ کردیم که 
از جمله، افزایش جوجه ریزی در مرغداری ها است و اگر رقم 
اعالمی محقق شود، می تواند نیاز عید و بعد از آن را برطرف 
کند.قبادی ادامه داد: همچنین به وزارت جهاد کشاورزی اختیار 
دادیم در صورت نیاز برای حفظ ذخایر استراتژیک گوشت مرغ 
وارد کند.وی از ممنوعیت صادرات مرغ تا پایان ماه مبارک 
رمضان خبر داد و گفت: مقدار قابل توجهی نهاده، وارد کشور 
شده و مشکالت ارزی هم با کمک بانک مرکزی برطرف شد.

 )ادامه سرمقاله ...( این روزها محیط زیست هم مثل 
درد است، از هر طرف که نگاهش از هر طرف که 
نگاهش کنی حالش خوب نیست و پر از درد است. 
شکار  تا  آب  رویه ي  بی  مصرف  و  از خشکسالی 
از  زایی،  بیابان  تا  ها  تخریب جنگل  از  غیرقانونی، 
بدرفتاري با حیوانات و آزار زبان بسته ها تا....؛ تا به 
کجایش معلوم نیست. فقط این معلوم است که اگر 
این وضع ادامه یابد، دیگر نه درختی خواهد ماند و 
نه جوي آبی و نه بلبل  غزل خوانی. دیگر نه ایران 
شناخته خواهد شد با »شیر« پرابهتش و نه »ببر« ي 
برایمان باقی مانده است تا به زیبایی انحصاري اش 
بنازیم. خالصه که هیچ نمی ماند.  چقدر زیباست  که 
باقی مانده غذای مان را برای حیوانات بگذاریم، به 
ویژه برای حیواناتی که سالهاست در کنار ما زندگی 
می کنند و فقط دنبال منفعت طلبی خودمان نباشیم.  
و چقدر زیباست که ریزه های نان و برنج را در باغچه 
منزل مان بریزیم تا پرندگان و کبوتران از آن استفاده 
کنند.اسمش موج رسانه ای باشد  یا هرچیز دیگر مهم 
نیست، ولی باید این چالش و حمایت از جایی شروع 
شود  مهم این است که در هر یک از این وقایع یکی 
از سرمایه هاي ایرانی ها از دست می رود و یک قدم 
به نابودي حیات وحش نزدیک می شویم و از طرف 
دیگر یک پله زندگی خود انسانها هم تخریب می شود. 
)خوانندگان محترم می توانند نظرات و پیشنهادات خود 

را به تلگرام Avaeiran1@ ارسال نمایند.(

ایرنا-برای نخستین بار ۲ هزار گوسفند زنده از کشور رومانی با 
هواپیمای باری ۳۳۰ پهن پیکر ایرباس وارد فرودگاه امام شد. 
عملیات ترخیص آن توسط گمرک فرودگاه در اسرع وقت انجام 

می شود.نیاز داخلی کشور به گوشت قرمز ساالنه ۱۰۰ تا ۱۵۰ 
هزار تن است که تولید داخلی جوابگوی مصرف نیست براین 
اساس مجوز واردات آن صادر شد. طبق برنامه دولت، گوشت 
قرمز با ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی با هدف تنظیم بازار و دسترسی 
اقشار کم درآمد و دهک های پایین جامعه از کشورهای مختلف 
از جمله برزیل، اسپانیا، رومانی و کشورهای آسیای میانه و روسیه 
تامین و عرضه می شود. چندی پیش علیرضا رفیعی پور رئیس 
سازمان دامپزشکی کشور گفته بود امسال مجوز واردات ۲۴۰ 

هزارتن گوشت قرمز صادر شده که ۲ برابر سال گذشته است. 
گوشت  واردات  تن  هزار  تا ۱۵۰  روزانه ۱۰۰  وی،  گفته  به 

گرم و ساالنه ۱۳۰ هزار تن گوشت منجمد برزیلی در کشور 
توزیع می شود اما نوسان ارزی و قاچاق دام سبب شده تا در 
این بازار التهاب ایجاد شود.پیش بینی می شود با واردات این 
تعداد دام زنده از رومانی، قیمت گوشت در بازار کاهش یابد.حمید 
ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور نیز گفت: 
ورود دام زنده به کشور عالوه بر اشتغالزایی در سطح کشتارگاه 
ها، روند کاهش قیمت دام زنده، گوشت قرمز، الشه و آالیش 
را در پی خواهد داشت. وی اظهار کرد: برنامه ریزی واردات 
روزانه دام زنده گوسفندی از کشور های مختلف دارای پروتکل 
بهداشتی با سازمان دامپزشکی صورت پذیرفته که به صورت 

روزانه کشتار و به بازار عرضه شود که به طور حتم این اقدام در 
کاهش قیمت دام زنده، الشه ،آالیش )کله و پاچه، دل و جگر( 
تاثیر خواهد داشت. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اضافه 
کرد: قیمت گذاری گوشت تازه وارداتی و گوشت استحصالی از 
دام زنده وارداتی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان انجام می شود؛ البته وظیفه وزارت جهاد کشاورزی 
تامین است و این اقدامات نیز تاکنون در راستای این وظیفه بوده 
و برنامه ریزی توزیع و شبکه های توزیع نیز از سوی وزارت 
صمت انجام می شود. وی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون بیش 

از ۱۲۰ هزارتن انواع گوشت قرمز، وارد کشور شده است.

٢ هزار راس گوسفند زنده از رومانی وارد کشور شد

مرغ باالتر از این قیمت نخرید

مهر-وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال خرید تعدادی 
وارد  و  هستند  خوبی  هواپیماهای  که  هستیم  هواپیما 
آسمان کشور می شوند.محمد اسالمی در مورد راه حل رفع 
مشکالت و برخی رانت هایی که در توزیع قیر ایجاد شده، 
اظهار کرد: ما باید اجازه دهیم توزیع قیر به حالت عادی 
برگردد؛ این همه مصالح ساختمانی داریم قیر هم یکی ازآنها؛ 

همانگونه که بقیه مصالح تأمین می شود، قیر را هم تأمین 
کنند.وی در پاسخ به این پرسش که آیا با خارج شدن قیر از 
بورس کاال موافق هستید، گفت: من وارد این موضوع نمی 
شوم. بحث من این است که اجازه بدهیم توزیع قیر عادی 
شود. به این صورت که مستقیما از پاالیشگاه خریداری 
کرده و به مصرف برسانند. ما وضع موجود را نمی پسندیم.
وزیر راه و شهرسازی درباره موضوع افتتاح کانال مالی ویژه 
حمل و نقل هوایی برای خرید هواپیما که چندی پیش از 
سوی مدیرعامل ایران ایر اعالم شد، تصریح کرد: در حال 
خرید تعدادی هواپیما هستیم.وی در پاسخ به پرسشی که 
آیا هواپیماهای در حال ورود به کشور، دست دوم هستند، 
گفت: نو و دست دوم ندارد؛ هواپیماهای خیلی خوبی هستند.

وزیر راه: تعدادی هواپیمای جدید وارد کشور می شود

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند
پیرو آگهی نوبتی قبلی و به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت، تحدید حدود شماره های زیر:

۱- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک ۲۶۴۲ فرعی از ۴۳۳ - اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت بجد 
مورد تقاضای خانم فاطمه عادل مقدم و غیره ۲-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک ۲۶۴۳ فرعی از ۴۳۳ - اصلی بخش ۲ 
بیرجند واقع در دشت بجد مورد  تقاضای خانم فاطمه عادل مقدم و غیره ۳- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک ۲۶۴۴ 
فرعی از ۴۳۳ - اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای خانم فاطمه عادل مقدم و غیره ۴-ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیمه زار پالک ۲۶۴۵ فرعی از ۴۳۳ - اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای خانم فاطمه عادل مقدم و غیره 
۵- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک ۲۶۴۶ فرعی از ۴۳۳ - اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای خانم 

فاطمه عادل مقدم و غیره در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۱۰ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.
لذا به موجب  ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر 
نباشند، مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت 
به حدود و حقوقي ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موعد مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰  قانون ثبت فقط تا سی 
روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 

ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: ٢۵/۱۳۹۷/۱۱
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی انحالل شرکت تعاونی مسکن نوین گستر ناحیه صنعتی سربیشه

 به شماره ثبت ۱۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۶۵۲

به استناد صورتجلسه احکام و آرای قضایی دادگاه ها یا مراجع ذیصالح مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱- برابر نامه شماره ۷۳۹۶۳ تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سربیشه مستند به ماده ۵۴ قانون 

بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران )موضوع ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون موصوف( شرکت مذکور منحل اعالم گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات انحالل انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف باطری ساز و برق کار اتومبیل 
با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده ۲۲ قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس 
اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ۱۱/۲۴/ ۹۷ جهت ثبت نام در 
سامانه ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه و اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان 

شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها( تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران  - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران - نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر
عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس - عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده ۵ قانون 
خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر - عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک 
تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال - داشتن پروانه 

کسب معتبر دائم - وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

فتوکپی پروانه کسب معتبر )۲ برگ(  - فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول ۲ برگ(  - عکس ۴×۳ رنگی )۶ قطعه( -  فتوکپی 
کارت ملی )۲ برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی - گواهی عدم سوء پیشینه کیفری - گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر 

 داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی انتقالی شرکت خدماتی خدمتگزاران محبوب صادق )سهامی خاص( به شماره ثبت ۷۵6
 و شناسه ملی ۱086۱8۳٢۳۱4 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/04/۱۵ و آگهی مکانیزه به شماره 

۱۳۹۷۳0408٢۷۳000۱٢6مورخ ۱۳۹۷/4/۳۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - مرکز اصلی شرکت به آدرس: استان خراسان 

جنوبی - شهرستان بشرویه - بخش مرکزی - شهر بشرویه-محله ))پاسگاه نیرو انتظامی ((-کوچه جهاد 6-بلوار جهاد-

پالک 46- طبقه همکف  با کدپستی ۹۷8۱6۹۳۳۹۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. لذا شرکت 

فوق تحت شماره 48 در این اداره به ثبت رسید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بشرویه )۳۷۷0۷8(

     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 : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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 انواع گل های آپارتمانی ، درختان میوه ، گل های بیرونی و زینتی ،

کاکتوس ، گلدان سفال و پالستیک ، بذر ، سم ،کودهای ارگانیک

خدمات رسانی رایگان در زمینه: کود، سم، تعویض گلدان

 کارشناسی ، طراحی و اجرای فضای سبز داخلی و بیرونی 

منزل- باغ - ویال - محوطه سازی و غیره 

آموزش های تخصصی در حفظ و نگهداری گل وگیاه

 )با ما همراه شوید نگران گل هاتون نباشید(

بزرگترین بازار گل و گیاه شهرداری 
در استان خراسان جنوبی

آدرس: خیابان بهشتی روبروی چهارشنبه بازار ، داخل پارک خانواده 
بازار گل و گیاه شهرداری - گلخانه من   با مدیریت علی عباسی  09150069386

کود ارگانیک هیومیک اسید )آس ایاس(
از بین برنده شوری خاک- تسریع در جوانه زنی

 ماندگاری آب در اطراف ریشه - رشد بهتر گیاه - افزایش مقاومت گیاه
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شستشوی انواع البسه ، پتو ، روفرشی ، روکش اتومبیل ، پرده توری
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گسترش همکاری علمی دانشگاه بیرجند با دانشگاه های خارجی

غالمی- 5 عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی 98-97 برای تدریس به کشورهای پرتغال، رومانی و لهستان اعزام خواهند شد. مدیر همکاری های علمی 
و بین المللی دانشگاه بیرجند گفت: این اساتید در قالب 30 تفاهم نامه منعقد شده با دانشگاه های خارجی اعزام می شوند.نویدی نیا افزود: این تفاهم نامه ها با دانشگاه های 
باسالم خدمت شهردار محترم، پیشنهاد می شود حاال معتبر جهان در کشورهای ایتالیا، فرانسه، لهستان، رومانی، ترکیه، چین، کره جنوبی، تایوان، افغانستان و بنگالدش منعقد شده که هر کدام از آنها ضمانت اجرایی الزم را دارد.

که قصد بهسازی پارک جنگلی را دارید یک کار اساسی 
و ماندگار انجام دهید، نه مثل دو سال قبل که تنها نیمی 
از پارک را چراغ روشنایی زدند و نیمی که ورودی پارک 
هم هست تاریک مانده فضای اطراف پارک هم می 
تواند بهسازی و به عنوان پارکینک استفاده شود در حال 
حاضر که منظره بسیار نامناسبی دارد مخصوصا سمت 

بلوار شهدای عبادی.لطفا اساسی درست کنید.با تشکر
ارسالی به تلگرام آوا

آب شهرک چهکند دو هفته شده هر روز قطع است .ما که 
بچه کوچک داریم خیلی سخته برامون لطفا پیگیری کنید.
937...695
ما اهالی روستای شیرگ و باغستان از توابع بخش 
مرکزی شهرستان سربیشه که مدتها دچارکمبود آب 
آشامیدنی هستیم به دلیل خشکسالی می خواستم از 
این طریق از دست اندرکاران آبرسانی سیارشهرستان 
سربیشه که با تمام کمبودها نسبت به آبرسانی سیار به 

روستای ماتالش می کنند تشکر وقدردانی کنم  
915...629

از شهرداری تقاضامندم نسبت به تخلیه جوی آب 
کوچه احمدی روشن 17 اقدام فرماید. چون هنگام 
بارندگی آب جلوی منازل جمع می شود و باعث ایجاد 

مشکل برای ساکنان می گردد.  با تشکر
938...462

برای  فکری  کنم  می  خواهش  بیرجند  شهردار 
فضای سبز خیابان امام حسین )ع( مهرشهر و یک 
)عج( ولی عصر  خیابان  از  داخل شهر  به   خروجی 

و خیابان منتهی به پمپ بنزین پشت پلیس را بردارند تا 
کی می خواهد به همین وضع باشد. با تشکر

910...029
با سالم و خسته نباشید خدمت شهردار محترم لطفا در 
 خصوص بهسازی پیاده روهای بلوار بهجت مهر شهر

حاشیه  از  اهالی  و  آموزان  دانش  تردد  به  توجه  با 
خیابان ها و خطر تصادف با خودروها اقدامی نمایید. 
915...358
بیشترین کارایی راهنمایی و رانندگی در این شرایط سخت 
اقتصادی فقط کمین برای جریمه کردن مردمه اونم تو 
سرازیری ها که می دونند سرعت ماشین ها غیر ارادی 
افزایش پیدا می کنه. اما در تعویض پالک و صدور کارت 
شناسایی ماشین ماه ها می گذره  کارت را  صادر نمی کنند!!
939...864
باسالم متولی بند امیرشاه کیه چند سال است پراز 
شن و ماسه شده و این همه آب در این خشکسالی 

از بین می رود خدا را خوش نمیاد.
915...072
سالم. لطفا وقتی بارون میاد در زیرگذر چهکند یک قایق 

موتوری! بگذارید که ما بتوانیم عبور کنیم.با تشکر
937...695
باسالم خدمت شهردار محترم به اطالع می رساند طی 
دو مرحله نامه نگاری اهالی خیابان میرداماد نسبت به 
روشن شدن محوطه مربوط به شهرداری که تبدیل 
شده به یک انباری و هرچه وسایل اسقاطی از سطح 
شهر جمع آوری می کنند در آنجا می ریزند و جمع 
آوری نخاله های ساختمانی و بلوکه ازسطح شهر و 
ریختن آن جلوی درب انباری که چندان چهره خوبی 
برای منطقه ندارد و علیرغم دستور صریح جناب جاوید 
دو  منطقه  از طرف شهرداری  اقدامی  هیچ  تاکنون 
صورت نگرفته خواهشمند است یک مرتبه هم که شده 
برای حرف مردم و دستورات خودتان ارزش قائل شوید.
ارسالی به تلگرام آوا

توزیع  نهال  اصله  هزار   50( خبر  درخصوص  لطفا 
خواهد شد( خواهشا استانداری و دستگاه های نظارتی 
پیگیری کنند چرا درخت کاج و درختان غیر مثمر و 
سراسر زیان ده بین مردم توزیع شود؟ از جون مردم 
این خصوص کارشناسی  در   چی می خواهند؟ چرا 
نمی کنند فقط رفع تکلیف می کنند ، چرا به جای 
درختهای حساسیت زا و سراسر  زیان که دشمنان این 
مردم ترویج می کنند درخت عناب ، زرشک ، بادام بین 
مردم توزیع نمی شود. تا کی باید از خودی و غیر خودی 
ضربه بخوریم. خواهشا پیگیری کنید و مردم کمپین 

تشکیل دهند تا شاید دوستان از خواب بیدار شوند.
919...755
آقای شهردار محترم تو هوای بارونی یک بار هم 

بیایید از خیابان سپیده گذرکنید.
915...796
پاداش آخر خدمت بازنشستگان سال 96 دانشگاه  علوم 
پزشکی بیرجند با گذشت  بیش از 23 ماه هنوز  پرداخت 
نشده با توجه به اینکه بودجه تخصیص شده  ولی دانشگاه 
می گوید پول نداریم خواهشمندیم پیگیری فرمایید. 
901...102
باران رحمت باعث شادی و  به لطف خدای بزرگ 
خوشحالی مردم بیرجند وحومه شد، اما افسوس که 
این رحمت الهی در رودخانه ها هدر می رود وکسی 
نیست جلویش را بگیرد تا جبران خشکسالی ها شود. 
با بستن سدها در مناطق کوهستانی اعم از روستاهای 
باالتر از بند امیرشاه و بنددره و غیره می شود از هدر 
رفتن آب جلوگیری شود اما کسی به فکر نیست.پس 

نگویید خشکسا لی
915...754
ثبت نام در سامانه ثنا رایگانه ولی اگر شما برید دفترهای 
قضایی سطح شهر بخواین برای شما ثبت نام کنند 
11000 تومن از شما می گیرند! انواع عجایب فقط در 
کشور ما قابل مشاهده است. هزینه این ثبت نام متناسب 

با کاری که انجام میشه حداکثر باید 2000 تومن باشه
915...443
 سالم خدمت کارکنان زحمتکش آوا.کوچه ولی عصر )عج(

15 یکی از قدیمی ترین کو چه های مهرشهر می باشد 
چند سال پیش جدول کشی آن انجام ولی آسفالت آن 
انجام نشده از شهردار محترم  محبوب وزحتمکش 
خواهشمندیم نسبت به آسفالت این کوچه هم اقدام نمایند
915...018

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی از سوی رهبر انقالب صادر شد:

                 بیانیه » گام دوم انقالب« خطاب به ملت ایران 
انقالب کبیر اسالمی ایران در حالی چهلمین سالگرد پیروزی خود 
را پشت سر گذاشت و قدم به دهه  پنجم حیات خود نهاد که 
اگرچه دشمنان مستکبرش گمان های باطلی در سر داشتند اما 
دوستانش در سراسر جهان، امیدوارانه آن را در گذر از چالش ها و 
به دست آوردن پیشرفت های خیره کننده، همواره سربلند دیده اند.

در چنین نقطه  عطفی، رهبر حکیم انقالب اسالمی با صدور 
»بیانیه  گام دوم انقالب« و برای ادامه  این راه روشن، به تبیین 
دستاوردهای شگرف چهار دهه  گذشته پرداخته و توصیه هایی 
اساسی به  منظور »جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسالمی 
بزرگ« ارائه فرموده اند. بیانیه  »گام دوم انقالب« تجدید مطلعی 
است خطاب به ملت ایران و به ویژه جوانان که به  مثابه منشوری 
برای »دومین مرحله  خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی« 
خواهد بود و »فصل جدید زندگی جمهوری اسالمی« را رقم 
خواهد زد. این گام دوم، انقالب را »به آرمان بزرگش که ایجاد 
تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی  

)ارواحنافداه( هست« نزدیک خواهد کرد.

متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم ا... الّرحمن الّرحیم
الحمدهلل رّب العالمین و الّصاله و الّسالم علی سیّدنا 
محّمد و آله  الّطاهرین و صحبه المنتجبین و من 

تبعهم باحسان الی یوم الّدین
 از میان همه  ملّت های زیر ستم، کمتر ملّتی به انقالب هّمت 
می گمارد و در میان ملّت هایی که به پا خاسته و انقالب کرده اند، 
کمتر دیده شده که توانسته باشند کار را به نهایت رسانده و به جز 
تغییر حکومت ها، آرمان های انقالبی را حفظ کرده باشند. اّما 
انقالب ُپرشکوه ملّت ایران که بزرگ ترین و مردمی ترین انقالب 
عصر جدید است، تنها انقالبی است که یک چلّه  ُپرافتخار را 
بدون خیانت به آرمان هایش پشت سر نهاده و در برابر همه  
وسوسه هایی که غیرقابل مقاومت به نظر می رسیدند، از کرامت 
خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دّومین مرحله  
خودسازی و جامعه پردازی و تّمدن سازی شده  است. درودی از 
اعماق دل بر این ملّت؛ بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی 
که اینک وارد فرآیند بزرگ و جهانِی چهل سال دّوم می شود. 
 آن روز که جهان میان شرق و غرب ماّدی تقسیم شده بود و 
کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمی بُرد، انقالب اسالمی 
ایران، با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد؛ چهارچوب ها را شکست؛ 
کهنگی کلیشه ها را به رخ دنیا کشید؛ دین و دنیا را در کنار هم 
مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعالم نمود. طبیعی بود که 
سردمداران گمراهی و ستم واکنش نشان دهند، اّما این واکنش 
ناکام ماند. چپ و راسِت مدرنیته، از تظاهر به نشنیدن این صدای 
جدید و متفاوت، تا تالش گسترده و گونا گون برای خفه کردن آن، 
هرچه کردند به اجل محتوم خود نزدیک تر شدند. اکنون با گذشت 
چهل جشن ساالنه  انقالب و چهل دهه  فجر، یکی از آن دو 
کانون دشمنی نابود شده و دیگری با مشکالتی که خبر از نزدیکی 
احتضار می دهند، دست و پنجه نرم می کند! و انقالب اسالمی 
با حفظ و پایبندی به شعارهای خود همچنان به پیش می رود. 
 برای همه چیز می توان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض 
کرد، اّما شعارهای جهانی این انقالب دینی از این قاعده مستثنی 
است؛ آنها هرگز بی مصرف و بی فایده نخواهند شد، زیرا فطرت 
بشر در همه  عصرها با آن سرشته است. آزادی، اخالق، معنویت، 
عدالت، استقالل، عّزت، عقالنّیت، برادری، هیچ یک به یک نسل 
و یک جامعه مربوط نیست تا در دوره ای بدرخشد و در دوره ای 
دیگر افول کند. هرگز نمی توان مردمی را تصّور کرد که از این 
چشم اندازهای مبارک دل زده شوند. هرگاه دل زدگی پیش آمده، از 
روی گردانی مسئوالن از این ارزش های دینی بوده است و نه از 

پایبندی به آنها و کوشش برای تحّقق آنها. 
انقالب اسالمی همچون پدیده ای زنده و بااراده، همواره دارای 
انعطاف و آماده  تصحیح خطاهای خویش است، اّما تجدیدنظرپذیر 
و اهل انفعال نیست. به نقدها حّساسّیت مثبت نشان می دهد و 
آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرف های بی عمل می 
شمارد، اّما به هیچ بهانه ای از ارزش هایش که بحمدا... با ایمان 
دینی مردم آمیخته است، فاصله نمی گیرد. انقالب اسالمی پس 
از نظام سازی، به رکود و خموشی دچار نشده و نمی شود و میان 
جوشش انقالبی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری 
ابد دفاع می کند. تا  انقالبی  نظام  نظرّیه   از  بلکه  نمی بیند، 

موقعّیت  و  پدیده ها  برابر  در  و  متحّجر  اسالمی،   جمهوری 
های نو به نو، فاقد احساس و ادراک نیست، اّما به اصول خود 
به شّدت پایبند و به مرزبندی های خود با رقیبان و دشمنان به 
شّدت حّساس است. با خطوط اصلی خود هرگز بی مباالتی نمی 
کند و برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماند. بی شک 
فاصله  میان بایدها و واقعّیت ها، همواره وجدان های آرمانخواه 
را عذاب داده و می دهد، اّما این، فاصله ای طی شدنی است و 
در چهل سال گذشته در مواردی بارها طی شده است و بی شک 
در آینده، با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و ُپرانگیزه، با قدرت 
بیشتر طی خواهد شد. انقالب اسالمی ملّت ایران، قدرتمند اّما 
مهربان و باگذشت و حّتی مظلوم بوده است. مرتکب افراط ها و 
چپ روی هایی که مایه  ننگ بسیاری از قیام ها و جنبش ها است، 
نشده است. در هیچ معرکه ای حّتی با آمریکا و صّدام، گلوله  اّول 
را شلیک نکرده و در همه  موارد، پس  از حمله  دشمن از خود دفاع 
کرده و البّته ضربه متقابل را محکم فرود آورده است. این انقالب 
از آغاز تا امروز نه بی رحم و خون ریز بوده و نه منفعل و مرّدد. با 
صراحت و شجاعت در برابر زورگویان و گردن کشان ایستاده و از 
مظلومان و مستضعفان دفاع کرده است. این جوانمردی و مرّوت 
انقالبی، این صداقت و صراحت و اقتدار، این دامنه  عمل جهانی 
و منطقه ای در کنار مظلومان جهان، مایه  سربلندی ایران و ایرانی 
است و همواره چنین باد. اینک در آغاز فصل جدیدی از زندگی 
جمهوری اسالمی، این بنده  ناچیز مایلم با جوانان عزیزم، نسلی که 

پا به میدان عمل می گذارد تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای 
ساختن ایران اسالمی بزرگ را آغاز کند، سخن بگویم. سخن 
اّول درباره   گذشته است.  عزیزان! نادانسته ها را جز با تجربه  خود 
یا گوش سپردن به تجربه  دیگران نمی توان دانست. بسیاری از 
آنچه را ما دیده و آزموده ایم، نسل شما هنوز نیازموده و ندیده 
است. ما دیده ایم و شما خواهید دید. دهه های آینده دهه های 
شما است و شمایید که باید کارآزموده و ُپرانگیزه از انقالب خود 
حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد 
تمّدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی 
)ارواحنافداه( است، نزدیک کنید. برای برداشتن گام های استوار در 
آینده، باید گذشته را درست شناخت و از تجربه ها درس گرفت؛ 
اگر از این راهبرد غفلت شود، دروغ ها به جای حقیقت خواهند 
نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت. 
دشمنان انقالب با انگیزه ای قوی، تحریف و دروغ پردازی درباره  
گذشته و حّتی زمان حال را دنبال می کنند و از پول و همه  ابزارها 
برای آن بهره می گیرند. رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند؛ 

حقیقت را از دشمن و پیاده نظامش نمی توان شنید.
 انقالب اسالمی و نظام برخاسته از آن، از نقطه ی صفر آغاز شد؛ 
اواّلً: همه چیز علیه ما بود، چه رژیم فاسد طاغوت که عالوه  بر 
وابستگی و فساد و استبداد و کودتایی بودن، اّولین رژیم سلطنتی 
در ایران بود که به دست بیگانه -و نه به زور شمشیر خود- بر سِر 
کار آمده بود، چه دولت آمریکا و برخی دیگر از دولت های غربی، 
چه وضع به شّدت نابسامان داخلی و عقب افتادگی شرم آور در علم 

و فّناوری و سیاست و معنوّیت و هر فضیلت دیگر.
ثانیاً: هیچ تجربه  پیشینی و راه طی شده ای در برابر ما وجود 
نداشت. بدیهی است که قیام های مارکسیستی و امثال آن 
نمی توانست برای انقالبی که از متن ایمان و معرفت اسالمی 
پدید آمده است، الگو محسوب شود. انقالبیون اسالمی بدون 
سرمشق و تجربه آغاز کردند و ترکیب جمهورّیت و اسالمّیت 
و ابزارهای تشکیل و پیشرفت آن، جز با هدایت الهی و قلب 
این  نیامد و  امام خمینی، به دست  اندیشه  بزرگ  نورانی و 

نخستین درخشش انقالب بود.
پس آنگاه انقالب ملّت ایران، جهان دو قطبی آن روز را به جهان 
سه قطبی تبدیل کرد و سپس با سقوط و حذف شوروی و 
اقمارش و پدید آمدن قطب های جدید قدرت، تقابل دوگانه  جدید 
»اسالم و استکبار« پدیده  برجسته  جهان معاصر و کانون توّجه 
جهانیان شد. از سویی نگاه امیدوارانه  ملّت های زیر ستم و جریان 
های آزادیخواه جهان و برخی دولت های مایل به استقالل و از 
سویی نگاه کینه ورزانه و بدخواهانه  رژیم های زورگو و قلدرهای 
باج طلب عالم، بدان دوخته شد. بدین گونه مسیر جهان تغییر یافت 
و زلزله  انقالب، فرعون های در بستِر راحت آرمیده را بیدار کرد؛ 
دشمنی ها با همه  شّدت آغاز شد و اگر نبود قدرت عظیم ایمان و 
انگیزه  این ملّت و رهبری آسمانی و تأییدشده  امام عظیم الّشأن ما، 
تاب آوردن در برابر آن همه خصومت و شقاوت و توطئه و خباثت، 

امکان پذیر نمی شد.
 به رغم همه  این مشکالت طاقت فرسا، جمهوری اسالمی روز 
به روز گام های بلندتر و استوارتری به جلو برداشت. این چهل 
سال، شاهد جهادهای بزرگ و افتخارات درخشان و پیشرفت 
پیشرفت  عظمت  است.  اسالمی  ایران  در  شگفت آور  های 
های چهل ساله  ملّت ایران آنگاه به درستی دیده می شود که 
این مّدت، با مّدت های مشابه در انقالب های بزرگی همچون 
انقالب فرانسه و انقالب اکتبر شوروی و انقالب هند مقایسه 
شود. مدیرّیت های جهادی الهام گرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد 
به اصل »ما می توانیم« که امام بزرگوار به همه  ما آموخت، ایران 

را به عّزت و پیشرفت در همه  عرصه ها رسانید.
 انقالب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و کشور که در 
دوران پهلوی و قاجار به شّدت تحقیر شده و به شّدت عقب مانده 
بود، در مسیر پیشرفت سریع قرار گرفت؛ در گام نخست، رژیم ننگین 
سلطنت استبدادی را به حکومت مردمی و مردم ساالری تبدیل 
کرد و عنصر اراده  ملّی را که جان مایه  پیشرفت همه جانبه و حقیقی 
است در کانون مدیرّیت کشور وارد کرد؛ آنگاه جوانان را میدان دار 
اصلی حوادث و وارد عرصه مدیرّیت کرد؛ روحیه  و باور »ما می 
توانیم« را به همگان منتقل کرد؛ به برکت تحریم دشمنان،  اتّکا 
به توانایی داخلی را به همه آموخت و این منشأ برکات بزرگ شد:

 اواّلً: ثبات و امنّیت کشور و تمامّیت ارضی و حفاظت از مرزها 
را که آماج تهدید جّدی دشمنان قرار گرفته بود ضمانت کرد 
و معجزه  پیروزی در جنگ هشت ساله و شکست رژیم بعثی و 

پشتیبانان آمریکایی و اروپایی و شرقی اش را پدید  آورد.
 ثانیاً: موتور پیشران کشور در عرصه  علم و فّناوری و ایجاد 
زیرساخت های حیاتی و اقتصادی و عمرانی شد که تا اکنون 
ثمرات بالنده  آن روز به روز فراگیرتر می شود. هزاران شرکت 
دانش بنیان، هزاران طرح زیرساختی و ضروری برای کشور در 
 حوزه های عمران و حمل و نقل ، صنعت و نیرو ، معدن ، سالمت ،

کشاورزی ، آب و غیره، میلیون ها تحصیل کرده  دانشگاهی یا در 
حال تحصیل، هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور، ده ها 
طرح بزرگ از قبیل چرخه  سوخت هسته ای، سلّول های بنیادی، 
فناوری نانو، زیست فّناوری و غیره با رتبه های نخستین در کّل 
جهان، شصت برابر شدن صادرات غیرنفتی، نزدیک به ده برابر 
شدن واحدهای صنعتی، ده ها برابر شدن صنایع از نظر کیفی، 
تبدیل صنعت مونتاژ به فّناوری بومی، برجستگی محسوس در 
رشته های گوناگون مهندسی از جمله در صنایع دفاعی، درخشش 
در رشته های مهم و حّساس پزشکی و جایگاه مرجعّیت در آن و 
ده ها نمونه  دیگر از پیشرفت، محصول آن روحیه و آن حضور و 
آن احساس جمعی است که انقالب برای کشور به ارمغان آورد. 
ایراِن پیش  از انقالب، در تولید علم و فّناوری صفر بود، در صنعت 
به جز مونتاژ و در علم به جز ترجمه هنری نداشت. ثالثاً: مشارکت 
مردمی را در مسائل سیاسی مانند انتخابات، مقابله با فتنه های 
داخلی، حضور در صحنه های ملّی و استکبارستیزی به اوج رسانید 
و در موضوعات اجتماعی مانند کمک رسانی ها و فّعالّیت های 

نیکوکاری که از پیش  از انقالب آغاز شده بود، افزایش چشمگیر 
داد. پس  از انقالب، مردم در مسابقه  خدمت رسانی در حوادث 

طبیعی و کمبودهای اجتماعی مشتاقانه شرکت می کنند. 
رابعاً: بینش سیاسی آحاد مردم و نگاه آنان به مسائل بین المللی 
را به گونه  شگفت آوری ارتقا داد. تحلیل سیاسی و فهم مسائل 
بین المللی در موضوعاتی همچون جنایات غرب به خصوص 
آمریکا، مسئله  فلسطین و ظلم تاریخی به ملّت آن، مسئله  
جنگ افروزی ها و رذالت ها و دخالت های قدرت های قلدر در امور 
ملّت ها و امثال آن را از انحصار طبقه  محدود و عزلت گزیده ای به 
نام روشنفکر، بیرون آورد؛ این گونه روشنفکری میان عموم مردم در 
همه  کشور و همه  ساحت های زندگی جاری شد و مسائلی از این 
دست حّتی برای نوجوانان و نونهاالن، روشن و قابل فهم گشت. 
خامساً: کّفه  عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین 
کرد. نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور به دلیل آنکه 
این ارزش واال باید گوهر بی همتا بر تارک نظام جمهوری اسالمی 
باشد و هنوز نیست، نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار 
عدالت کار انجام نگرفته است. واقعّیت آن است که دستاوردهای 

مبارزه با بی عدالتی در این چهار دهه، با هیچ دوره  دیگر گذشته 
و  خدمات  بیشترین  طاغوت  رژیم  در  نیست.  مقایسه  قابل 
درآمدهای کشور در اختیار گروه کوچکی از پایتخت نشینان یا 
همسانان آنان در برخی دیگر از نقاط کشور بود. مردم بیشتر 
شهرها به ویژه مناطق دوردست و روستاها در آخر فهرست و 
غالباً محروم از نیازهای اّولیه  زیرساختی و خدمت رسانی بودند. 
جمهوری اسالمی در شمار موّفق ترین حاکمّیت های جهان 
در جابه جایی خدمت و ثروت از مرکز به همه جای کشور و از 
مناطق مرّفه نشین شهرها به مناطق پایین دست آن بوده است. 
آمار بزرگ راه سازی و خانه سازی و ایجاد مراکز صنعتی و اصالح 
امور کشاورزی و رساندن برق و آب و مراکز درمانی و واحدهای 
دانشگاهی و سّد و نیروگاه و امثال آن به دورترین مناطق کشور، 
حقیقتاً افتخارآفرین است؛ بی شک این همه، نه در تبلیغات نارسای 
مسئوالن انعکاس یافته  و نه زبان بدخواهان خارجی و داخلی به 
آن اعتراف کرده است؛ ولی هست و حسنه ای برای مدیران 
جهادی و با اخالص نزد خدا و خلق است. البّته عدالت مورد 
انتظار در جمهوری اسالمی که مایل است پیرو حکومت علوی 
شناخته شود، بسی برتر از  اینها است و چشم امید برای اجرای 
آن به شما جوان ها است که در ادامه بدان خواهم پرداخت. 
سادساً: عیار معنوّیت و اخالق را در فضای عمومی جامعه به 
گونه ای چشمگیر افزایش داد. این پدیده  مبارک را رفتار و منش 
حضرت امام خمینی در طول دوران مبارزه و پس  از پیروزی 
انقالب، بیش  از هر چیز رواج داد؛ آن انسان معنوی و عارف و 
وارسته از پیرایه های ماّدی، در رأس کشوری قرار گرفت که 

مایه های ایمان مردمش بسی ریشه دار و عمیق بود.
 هرچند دست تطاول تبلیغات مرّوج فساد و بی بندوباری در 
طول دوران پهلوی ها به آن ضربه های سخت زده و لجنزاری 
از آلودگی اخالقی غربی را به درون زندگی مردم متوّسط و 
بخصوص جوانان کشانده بود، ولی رویکرد دینی و اخالقی در 
جمهوری اسالمی، دل های مستعد و نورانی به ویژه جوانان را 
مجذوب کرد و فضا به سود دین و اخالق دگرگون شد. مجاهدت 
های جوانان در میدان های سخت از جمله دفاع مقّدس، با ذکر و 
دعا و روحیه  برادری و ایثار همراه شد و ماجراهای صدر اسالم را 
زنده و نمایان در برابر چشم همه نهاد. پدران و مادران و همسران 
با احساس وظیفه  دینی از عزیزان خود که به جبهه های گوناگون 
جهاد می شتافتند دل کندند و سپس، آنگاه که با پیکر خون آلود 
یا جسم آسیب دیده  آنان روبه رو شدند، مصیبت را با شکر همراه 
کردند. مساجد و فضاهای دینی رونقی بی سابقه گرفت. صف 
نوبت برای اعتکاف از هزاران جوان و استاد و دانشجو و زن و 
مرد و صف نوبت برای اردوهای جهادی و جهادسازندگی و بسیج 
سازندگی از هزاران جوان داوطلب و فداکار آکنده شد. نماز و حج 
و روزه داری و پیاده روی زیارت و مراسم گوناگون دینی و انفاقات 
و صدقات واجب و مستحب در همه جا به ویژه میان جوانان رونق 
یافت و تا امروز، روزبه روز بیشتر و با کیفیت تر شده است و اینها 
همه در دورانی اتّفاق افتاده که سقوط اخالقی روزافزون غرب 
و پیروانش و تبلیغات ُپر حجم آنان برای کشاندن مرد و زن به 

لجن زارهای فساد، اخالق و معنوّیت را در بخش های عمده  
عالم منزوی کرده است و این معجزه ای دیگر از انقالب و نظام 

اسالمی فّعال و پیشرو است. 
سابعاً: نماد پر ابّهت و با شکوه و افتخارآمیز ایستادگی در برابر 
قلدران و زورگویان و مستکبران جهان و در رأس آنان آمریکای 
جهان خوار و جنایت کار، روزبه روز برجسته تر شد. در تمام این چهل 
سال، تسلیم ناپذیری و صیانت و پاسداری از انقالب و عظمت و 
هیبت الهی آن و گردن برافراشته  آن در مقابل دولت های متکّبر 
و مستکبر، خصوصّیت شناخته  شده  ایران و ایرانی به ویژه جوانان 
این مرز و بوم به شمار می رفته است. قدرت های انحصارگر 
جهان که همواره حیات خود را در دست اندازی به استقالل دیگر 
کشورها و پایمال کردن منافع حیاتی آنها برای مقاصد شوم خود 
دانسته اند، در برابر ایران اسالمی و انقالبی، اعتراف به ناتوانی 
کردند. ملّت ایران در فضای حیات بخش انقالب توانست نخست 
دست نشانده  آمریکا و عنصر خائن به ملّت را از کشور برانَد و پس 
از  آن هم تا امروز از سلطه  دوباره  قلدران جهانی بر کشور با قدرت 

و شّدت جلوگیری کند.

جوانان عزیز! اینها بخشی محدود از سرفصل های عمده در 
سرگذشت چهل ساله  انقالب اسالمی است، انقالب عظیم و پایدار 
و درخشانی که شما به توفیق الهی باید گام بزرگ دّوم را در پیشبرد 
آن بردارید. محصول تالش چهل ساله، اکنون برابر چشم ما است: 
کشور و ملّتی مستقل، آزاد، مقتدر، با عّزت، متدّین، پیشرفته در 
علم، انباشته از تجربه هایی گرانبها، مطمئن و امیدوار، دارای تأثیر 
اساسی در منطقه و دارای منطق قوی در مسائل جهانی، رکورددار 
در شتاب پیشرفت های علمی، ر کورددار در رسیدن به رتبه های 
باال در دانش ها و فّناوری های مهم از قبیل هسته ای و سلّول های 
بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن، سرآمد در گسترش خدمات 
اجتماعی، سرآمد در انگیزه های جهادی میان جوانان، سرآمد در 
جمعّیت جوان کارآمد و بسی ویژگی های افتخارآمیز دیگر که 
همگی محصول انقالب و نتیجه  جهت گیری های انقالبی و 
جهادی است. بدانید که اگر بی توّجهی به شعارهای انقالب و 
غفلت از جریان انقالبی در برهه هایی از تاریخ چهل ساله نمی بود 
-که متأّسفانه بود و خسارت بار هم بود- بی شک دستاوردهای 
انقالب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمان های 
بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکالت کنونی وجود نمی 
داشت. ایران مقتدر، امروز هم مانند آغاز انقالب با چالش های 
مستکبران روبه رو است اّما با تفاوتی کاماًل معنی دار. اگر آن روز 
چالش با آمریکا بر سر کوتاه کردن دست عّمال بیگانه یا تعطیلی 
سفارت رژیم صهیونیستی در تهران یا رسوا کردن النه  جاسوسی 
بود، امروز چالش بر سِر حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم 
صهیونیستی و برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه  غرب 
آسیا و حمایت جمهوری اسالمی از مبارزات مجاهدان فلسطینی 
در قلب سرزمین های اشغالی و دفاع از پرچم برافراشته  حزب ا... و 

مقاومت در سراسر این منطقه است.
اگر آن روز، مشکل غرب جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی 
برای ایران بود،  امروز مشکل او جلوگیری از انتقال سالح های 
پیشرفته  ایرانی به نیروهای مقاومت است. اگر آن روز گمان آمریکا 
آن بود که با چند ایرانی خودفروخته یا با چند هواپیما و بالگرد 
خواهد توانست بر نظام اسالمی و ملّت ایران فائق آید، امروز برای 
مقابله  سیاسی و امنّیتی با جمهوری اسالمی، خود را محتاج به 
یک ائتالف بزرگ از ده ها دولت معاند یا مرعوب می بیند و البّته 
باز هم در رویارویی، شکست می خورد. ایران به برکت انقالب، 
اکنون در جایگاهی متعالی و شایسته  ملّت ایران در چشم جهانیان 

و عبور کرده 
از بسی گردنه های دشوار در مسائل اساسی خویش است.

 اّما راه طی شده فقط قطعه ای از مسیر افتخارآمیز به سوی 
آرمان های بلند نظام جمهوری اسالمی است. دنباله  این مسیر 
که به گمان زیاد، به دشوارِی گذشته ها نیست، باید با هّمت و 
هوشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود. مدیران 
جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فّعاالن جوان، در همه  
میدان های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین المللی و نیز در 
عرصه های دین و اخالق و معنوّیت و عدالت، باید شانه های خود 
را به زیر بار مسئولّیت دهند، از تجربه ها و عبرت های گذشته 

بهره گیرند، نگاه انقالبی و روحیه  انقالبی و عمل جهادی را به کار 
بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفته  اسالمی بسازند.
 نکته  مهّمی که باید آینده سازان در نظر داشته باشند، این است که در 
کشوری زندگی می کنند که از نظر ظرفّیت های طبیعی و انسانی، 
کم نظیر است و بسیاری از این ظرفّیت ها با غفلت دست اندرکاران 
تاکنون بی استفاده یا کم استفاده مانده است. هّمت های بلند و 
انگیزه های جوان و انقالبی، خواهند توانست آنها را فّعال و در 
پیشرفت ماّدی و معنوی کشور به معنی واقعی جهش ایجاد کنند.
 مهم ترین ظرفّیت امیدبخش کشور، نیروی انسانی مستعد و 
کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است. جمعّیت 
جوان زیر 40  سال که بخش مهّمی از آن نتیجه  موج جمعّیتی 
ایجاد شده در دهه  60 است، فرصت ارزشمندی برای کشور 
است. 36 میلیون نفر در سنین میانه  15 و 40 سالگی، نزدیک 
به 14 میلیون نفر دارای تحصیالت عالی، رتبه  دّوم جهان در 
دانش آموختگان علوم و مهندسی، انبوه جوانانی که با روحیه  
انقالبی رشد کرده و آماده  تالش جهادی برای کشورند، جمع 
چشمگیر جوانان محّقق و اندیشمندی که به آفرینش های علمی 
و فرهنگی و صنعتی و غیره اشتغال دارند؛ اینها ثروت عظیمی 
برای کشور است که هیچ اندوخته ی ماّدی با آن مقایسه نمی 
تواند شد. به جز اینها، فرصت های ماّدی کشور نیز فهرستی 
طوالنی را تشکیل می دهد که مدیران کارآمد و ُپرانگیزه و 
خردمند می توانند با فّعال کردن و بهره گیری از آن، درآمدهای 
ملّی را با جهشی نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و بی نیاز 
و به معنی واقعی دارای اعتماد به نفس کنند و مشکالت کنونی 
را برطرف نمایند. ایران با دارا بودن یک درصد جمعّیت جهان، 
دارای 7 درصد ذخایر معدنی جهان است: منابع عظیم زیرزمینی، 
موقعیت استثنائی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب، 
بازار بزرگ ملّی، بازار بزرگ منطقه ای با داشتن 15 همسایه با 
600 میلیون جمعّیت، سواحل دریایی طوالنی، حاصلخیزی زمین 
با محصوالت متنّوع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوع، 
بخش هایی از ظرفّیت های کشور است؛ بسیاری از ظرفّیت ها 
دست نخورده مانده است. گفته شده  که ایران از نظر ظرفّیت های 
استفاده نشده  طبیعی و انسانی در رتبه ی اّول جهان است. بی شک 
شما جوانان مؤمن و ُپرتالش خواهید توانست این عیب بزرگ را 
برطرف کنید. دهه  دّوم چشم انداز، باید زمان تمرکز بر بهره برداری 
از دستاوردهای گذشته و نیز ظرفّیت های استفاده نشده باشد و 

پیشرفت کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملّی ارتقا یابد.
 اکنون به شما فرزندان عزیزم در مورد چند سرفصل اساسی 
توصیه هایی می کنم. این سرفصل ها عبارتند از: علم و پژوهش، 
معنوّیت و اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقالل و آزادی، 
عّزت ملّی و روابط خارجی ، مرزبندی با دشمن، سبک زندگی.
اّما پیش از همه چیز، نخستین توصیه  من امید و نگاه خوش 
بینانه به آینده است. بدون این کلید اساسِی همه  قفل ها، هیچ 
گامی نمی توان برداشت. آنچه می گویم یک امید صادق و 
مّتکی به واقعّیت های عینی است. این جانب همواره از امید کاذب 
و فریبنده  دوری جسته ام، اّما خود و همه را از نومیدی بی جا و 
ترس کاذب نیز برحذر داشته ام و برحذر می دارم. در طول این 
چهل سال -و اکنون مانند همیشه- سیاست تبلیغی و رسانه ای 
دشمن و فّعال ترین برنامه های آن، مأیوس سازی مردم و حّتی 
مسئوالن و مدیران ما از آینده است. خبرهای دروغ، تحلیل های 
مغرضانه، وارونه  نشان دادن واقعّیت ها، پنهان کردن جلوه های 
امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن 
یا انکار محّسنات بزرگ، برنامه  همیشگی هزاران رسانه  صوتی 
و تصویری و اینترنتی دشمنان ملّت ایران است؛ البّته دنباله های 
آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده اند که با استفاده از آزادی ها 
در خدمت دشمن حرکت می کنند. شما جوانان باید پیش گام در 
شکستن این محاصره  تبلیغاتی باشید. در خود و دیگران نهال امید 
به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران 
برانید. این نخستین و ریشه ای ترین جهاد شما است. نشانه های 
امیدبخش -که به برخی از آنها اشاره شد- در برابر چشم شما 
است. رویش های انقالب بسی فراتر از ریزش ها است و دست 
و دل های امین و خدمتگزار، به مراتب بیشتر از مفسدان و خائنان 
و کیسه دوختگان است. دنیا به جوان ایرانی و پایداری ایرانی و 
ابتکارهای ایرانی، در بسیاری از عرصه ها با چشم تکریم و احترام 
می نگرد. قدر خود را بدانید و با قّوت خداداد، به سوی  آینده خیز 

بردارید و حماسه بیافرینید.

 و اّما توصیه ها:
۱( علم و پژوهش: دانش،  آشکارترین وسیله  عّزت و قدرت 
یک کشور است. روی دیگر دانایی، توانایی است. دنیای غرب 
به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ 
و قدرت دویست ساله فراهم کند و با وجود تهیدستی در بنیان 
های اخالقی و اعتقادی، با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع 
عقب مانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به دست 
گیرد. ما به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد، توصیه 
نمی کنیم، اما مؤّکداً به نیاز کشور به جوشاندن چشمه ی دانش 
در میان خود اصرار می ورزیم. بحمدا... استعداد علم و تحقیق 
در ملّت ما از متوّسط جهان باالتر است. اکنون نزدیک به دو 
دهه است که رستاخیز علمی در کشور آغاز شده و با سرعتی که 
برای ناظران جهانی غافلگیرکننده بود -یعنی یازده برابر شتاب 
رشد متوّسط علم در جهان- به پیش رفته است. دستاوردهای 
دانش و فّناوری ما در این مّدت که ما را به رتبه شانزدهم در 
میان بیش از دویست کشور جهان رسانید و مایه  شگفتی ناظران 
جهانی شد و در برخی از رشته های حّساس و نو پدید به رتبه های 
نخستین ارتقا داد، همه و همه در حالی اتّفاق افتاده که کشور دچار 
تحریم مالی و تحریم علمی بوده است. ما با وجود شنا در جهت 
مخالف جریان دشمن ساز، به رکوردهای بزرگ دست یافته ایم و 
این نعمت بزرگی است که به خاطر آن باید روز و شب خدا را 
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موفقیت و انرژی

دانش، قدرت است

اگر خودتان را دوست ندارید، 
موفق نمی شوید

اجازه ندهید که ترس و شک شما را عقب نگه دارد. هنوز 
“دیر” نشده است و شما می توانید آن را انجام دهید. 
بزرگترین ترس ما از این نیست که شایسته نیستیم. 
بزرگترین ترس ما از این است که فراتر از اندازه قدرتمند 
هستیم. نور است و نه تاریکی که بیشتر باعث ترس 
مان می شود. از خودمان می پرسیم من باید چه چیزی 
باشم متمایز، نابغه، با استعداد، افسانه؟ در واقع باید این 
را بپرسید که شما چه چیزی نیستید؟ وقتی خودتان را 
دست کم می گیرید هیچ خدمتی به این دنیا نمی کنید. 
هیچ نقطه مثبتی در مورد کوچک شمردن خودتان وجود 
ندارد و افراد پیرامون تان با در کنار شما بودن احساس 
ناامنی می کنند. ما متولد شده ایم تا جلوه ای از قدرت 

خداوند باشیم که در درون ماست.

موفقیت، سفری مداوم است

موفقیت خود سفر است،  نه رسیدن به مقصد. انجام 
دادن این کار اغلب از خود نتیجه مهم تر است.

ماجراجویانه  سفر  یک  عنوان  به  زندگی  به  اگر 
نگاه کنید موفقیت های بزرگ خودشان می آیند: 
زندگی تجربه ای پر از موفقیت و شکست است. 
در حالی که مهم است بر روی اهداف تان تمرکز 
کنید، لحظه ای را به قدردانی از خود  برای مبارزه 
روزمره اختصاص دهید، زیرا این بخشی از یک سفر 
مداوم است. اگر خودتان را با این امر تطبیق بدهید، 
بهتر کنید و بدانید که موفقیت تنها یک سفر است، 
زندگی تان خوب خواهد شد.هر چه بیشتر مطالعه 
چه  هر  آموخت.  خواهید  بیشتری  چیزهای  کنید، 
هم  افکارتان  گستره  بیاموزید،  بیشتری  چیزهای 
بیشتر خواهد شد. بیشتر مردم می گویند که زمان 
کافی برای مطالعه ندارند اما ما باید برای چیزهایی 
که در زندگی برایمان مهم هستند زمان ایجاد کنیم. 
30 دقیقه زودتر بلند شوید و مطالعه کنید، برای اینکه 

دانش واقعا قدرت است.
یکی از بدترین راه ها برای رسیدن به موفقیت که از 
طریق آن یقینا می توانید خودتان را در موقعیت بد قرار 
دهید این است که خودتان را زیر بار بدهی ببرید. بدانید 
که در جامعه سرمایه داری محیط اطراف تان طوری 
تهیه شده است که شما را ترغیب کند بیشتر بخرید. 
به این عبارت ساده بها بدهید: اگر توانایی خریدنش را 
ندارید، آن را نخرید. شک نکنید که “اگر آن را نخرید” 

به نوعی “پس انداز” کرده اید.
رشد و موفقیت شخصی می تواند یک بازی روانی 
کوچکترین  برای  حتی  مثبت  نقاط  باشد.داشتن 
دیگر، جرات  از سوی  است.  ها هم الزم  موفقیت 
داشته باشید و عادت های بدتان را بررسی کنید روشن 

کنید که چرا این عادت ها وجود دارند.

کنترل اصالت فرآورده های 
سالمت محور از طریق سایت

از  اعم  را  خود  فرآورده  رقمی(   16( اصالت   کد 
و  بهداشتی،دارویی  و  غذایی،آرایشی  محصوالت 
تجهیزات پزشکی وارداتی )خارجی( توسط مراجعه به 

سایت به آدرس  TTAC.IR می توانید کنترل نمایید.
روی لینک استعالم کلیک نمایید.کد اصالت 16 رقمی 
یا UID مورد نظر را به طور کامل و با دقت وارد نمایید. 

پیام مربوط به کنترل اصالت فرآورده قابل رویت است.
مرکز اطالع رسانی کمیته مبارزه با قاچاق کاال

 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

سبزیجات برگ سبز تیره
 فواید زیادی برای افراد عصبی دارد

سبز  برگدار  انواع  عمده  طور  به  سبزیجات، 
دارند.  عصبی  سیستم  برای  بسیاری  فواید  تیره، 
سبزیجات برگدار سرشار از ویتامین ها، مواد معدنی 

از  استفاده  توانید  می  روش  دو  هستند.به  فیبر  و 
افزایش  خود  غذایی  رژیم  در  را  سبزیجات  این 
آنها در  دهید. یک روش ساده و محبوب ترکیب 
ساالدهای مختلف است. روش ساده دیگر مصرف 
 آنها در وعده غذایی صبحانه است.کاهو و شاهی

گزینه های خوبی هستند.

به جای گوشت
 آرد مصرف نکنید

گوشت  مصرف  به  که  افرادی  اکثر  بزرگ   اشتباه 
است.  آرد  حد  از  بیش  مصرف  ندارند،  ای  عالقه 
مصرف آردهای تصفیه شده ضمن این که شما را 

دچار اضافه وزن فوری می کند، عاملی برای ابتال به 
سوء تغذیه است. به جای مصرف آرد سفید موجود 
در شیرینی ها، انواع نان ها و ماکارونی، سبزیجات، 
ساالد و یا آب سبزیجات را انتخاب کنید تا از این 
طریق ویتامین ها، مواد معدنی و فیبر کافی دریافت 

نمایید.

هرگز روی زغال
 کباب نکنید !!!

وقتي گوشت را روي زغال کباب مي کنید، مقداري از 
چربي گوشت روي زغال و خاکستر مي ریزد و وقتي 
چربي با این حرارت بسیار زیاد برخورد مي کند ماده 

سرطان زا تولید مي شود که این ماده با دود حمل شده و 
دوباره به گوشت برمي گردد و براي بدن خطرناك است. 
متخصصان  توصیه مي کنند یک روش سالم و بي ضرر 
براي کباب کردن گوشت، سرخ کردن و یا تنوري کردن 
این ماده خوراکي است. طبخ غذا در مدت زمان طوالني و 

در دماهاي پایین تر روش بسیارسالم تري است.

ابتال به آلرژی غذایی
 در بزرگسالی!

ابتال به آلرژی های غذایی تنها محدود به دوران کودکی 
نیست و بزرگساالن نیز می توانند بیشتر از گذشته به این 
شرایط مبتال شوند. نرم تنان صدفدار و مغز دانه های 

درختی از جمله مقصران اصلی بروز آلرژی های غذایی 
محسوب می شوند. نظریه های مختلفی درباره محرك 
های این شرایط مطرح است که از آن جمله می توان 
به استفاده گسترده از آنتی بیوتیک ها و داروهای ضد 
التهاب غیر استروئیدی  که اثر منفی بر دستگاه گوارش 

دارند، اشاره کرد.

مصرف زردچوبه، انباشت پالك در شریان ها را متوقف کرده و منجر به کاهش کلسترول ال دی ال می شود. ریحان به کبد 
و کلیه ها کمک می کند تا سموم ساخته شده را از بین ببرند. در واقع مصرف ریحان برطرف کننده مشکالت و عفونت های 

گوارشی است. عالوه بر این، برای از بین بردن هر گونه سم مخفی از خون شناخته می شود.
اگر در بدن شما جیوه یا فلزات دیگری وجود دارد، حتما گشنیز مصرف کنید. این گیاه نه فقط فلزات را از بدن شما دفع می  کند، 
بلکه برای پاك  سازی خون بسیار مفید است. همچنین گشنیز می  تواند مشکالت قلبی - عروقی و اضطراب را از بین ببرد.

گزنه حاوی آهن است و کم خونی را کاهش می دهد. گزنه برای تصفیه سریع خون و حذف توکسین  های آن فوق العاده 
است. این گیاه ادرارآور بوده و برای تمیزکردن کلیه ها و کبد موثر عمل می  کند.آلوئه ورا برای درمان بسیاری از ناخوشی های 
روزمره و همچنین پاکسازی بدن از توکسین  ها یا همان سموم مفید است. آلوئه ورا باعث پاکسازی کبد و کلیه ها می  شود. 

نکات بسیاری درباره چگونگی کاهش وزن وجود دارد، اما بسیار سخت است که بفهمیم کدام را باید باور کنیم 
و کدام یک واقعا کار می کند.بر خالف باور عموم، اینکه چقدر می خورید مهم نیست، اینکه چه نوع غذایی می 
خورید، مهم است. اگر یک برنامه غذایی متعادل را با یک برنامه ورزشی مرتب ترکیب کنید، بدن بیشتر مستعد 
کاهش وزن می شود تا اینکه بخواهید به خود گرسنگی بدهید. به خاطر داشته باشید کیفیت از کمیت مهم تر 
است. وعده کوچک یعنی کار سیستم گوارشی برای پردازش غذا راحت تر می شود، از این رو پروسه هضم غذا و 
سوخت و ساز بدن سریع تر می شود. اضافه کردن ادویه و تندی به غذا مقداری روی سرعت سوخت و ساز بدن 
تاثیر دارد، بعالوه با اضافه کردن ادویه جات می توانید نقش نمک را کمرنگ تر کنید. سیب زمینی شیرین، ویتامین 

و مواد مغذی بیشتری از سیب زمینی معمولی دارد. پس گاهی می تواند جایگزین مناسبی باشد.

چند نکته ساده برای کاهش وزن غذاهای گیاهی که خون را تصفیه می کنند!

 پاداش دادن به خودتان برای شروع و حفظ رفتارهای مثبت، 
به ترك عادت های بد کمک می کند. بنابراین با پاداش دادن به 
خودتان، این کمبود را جبران می کنید. با گذر زمان مغز، ترشح 

دوپامین را با این رفتار مثبت تازه هماهنگ می کند.
 مهم نیست که چگونه به خودتان پاداش می دهید، اما پاداش هر 
چه باشد باید برای تان لذت بخش باشد. مثال با هدف ترك دیر 
رسیدن به محل کار، برای به موقع رسیدن به خودتان شیرینِی 
موردعالقه تان را جایزه بدهید، پس از اینکه یک روز را به این شکل 
سپری کردید، به عنوان جایزه یک ناهار در رستوران موردعالقه تان 

میل کنید.

برای تأثیرگذاری بیشتر، بهتر است که پاداش بی درنگ و در اولین 
فرصت ممکن پس از انجام رفتار مثبت پرداخت شود. معموال برای 
چند هفته و تا زمانی که رفتار جدیدتان تبدیل به عادت شود، به 

پاداش نیاز دارید، پس از آن نیاز به پاداش کمتر خواهد شد. 
  از حمایت دیگران بهره مند شوید

هر زمان که تصمیم به ترك عادتی گرفتید، با آدم هایی که در 
زندگی تان حضور دارند در مورد آن صحبت کنید. اخبار خوب 
خود را از طریق شبکه های اجتماعی یا هر راهی که می شناسید 
با دیگران به اشتراك بگذارید. زیرا این کار شما را مسئولیت پذیرتر 
و موفقیت شما را بیشتر می کند. شما خود را نسبت به اهداف تان 

متعهد می دانید و می توانید در روزهای سخت از حمایت دوستان 
تان بهره مند شوید. مهم نیست عادت شما چقدر کوچک باشد؛ 
حمایت جمعی یک ابزار کلیدی برای از بین بردن عادات بد است. 
دریافت کردن حمایت از افراد دیگر به شما احساس ارزشمند بودن 

می دهد و به موفقیت شما کمک می کند.
 انسان ها بنده  عادات خود هستند؛ اما این موضوع نباید باعث شود 
شما زندانی عادات خود شوید. خودتان را بشناسید و بدانید که قادر 
به انجام خیلی از کارها هستید. از نکات گفته  شده استفاده کنید و 
عادات بد خود را کنار بگذارید، فراموش نکنید که قدرت در درون 

خود شماست.

پاداش دادن موجب ترک عادت بد می شود

آیه روز

اوست کسی که از آسمان آبی فرود آورد که ]آب[ آشامیدنی شما از آن است و روییدنی]هایی[ که ]رمه  های خود 
را[ در آن می چرانید ]نیز[ از آن است. )سوره نحل/ آیه 10(

سخن روز

همه انسان ها نابغه هستند، اما اگر برای سنجش میزان نبوغ یک ماهی، توانایی او در باال رفتن از درخت را مالك قرار 
دهید، آن ماهی در تمام مدت زندگی اش حس خواهد کرد که یک احمق است. “آلبرت انیشتین”
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۸۶۲۳
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۷۲۶
۳۹

۱۸۵
۱۶۵4

۸۷

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.

۱۵۳۸۹۲۶۷4

۶۲۹۵۷4۳۱۸

4۸۷۳۶۱۹۵۲

۷4۶۲۸۹۱۳۵

۵۱۲۶۳۷۸4۹

۹۳۸۱4۵۲۶۷

۲۷4۹۱۶۵۸۳

۸۹۱۷۵۳4۲۶

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

سازنــده انــواع کابینــت
 MDF کالسیک و ممبران 
انواع کمد دیواری،
 سرویس خواب،

 میز اداری و کنفرانس 

 093630500۷1 مدیریت: توانا
جمهوری 30 ، سمت مزار شهدا، قلعه

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

کار خوب اتفاقی نیست

در فروشگاه لوازم  یدکی خودرو 
به یک همکار و شراکت در کار 
نیازمندیم.  091582541۷2

به یک فروشنده آقا با سابقه کار 
در پوشاک آقایان با حقوق مکفی 
نیازمندیم.    09155622318

جواز تفنگ شکاری تک لول 
به شماره A00825 ساخت روسیه 

به نام محمد جالیری به شماره ملی 
0652418831 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

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

0۹۱۵   0۵۶   ۲۱00 

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، کناف 

و ... با قیمت مناسب    09156633230- برگی

32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

۱ د
00 ) مدرن برتر(

Cinemaferdosi_ :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

پارادایسکلمبوس
14:3020شروع سانس

تخت گازقانون مورفی
18:1521:3016:15شروع سانس

حمـل بار، اثاثیه ، جهیـزیه
 و انواع مبلمـان

 با ایسوزو ۵/۵ و ۶/۵ متر
به تمام نقاط کشور به همراه کارگر و 

بارچین ماهر )مخصوص اثاثیه(
۱00 درصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ 0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵- سعدی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

برگزاری کارگاه آموزش تخصصی 
تکثیر و پرورش زالوی طبی 

سـرفصـل دوره :
آشنایی با تکثیر و پرورش زالو، درآمدزایی و صادرات

 مجوزهای الزم صنعت زالو، استحصال فرآورده های آن
 خرید تضمینی محصول ، اعطای گواهینامه

 آموزش شرکت در دوره، شغلی نوین با حداقل
تلفن تمـاس : 32213272- 09021632273 هزینه و درآمد عالی

بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی ، مجتمع تجاری میرداماد واحد 125 - مهندس اکبری

موسسه زالوپروران شرق
 شماره ثبت: 443

با ظرفیت محدود
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کمبود نیروی انسانی عمده ترین مشکل حوزه فرهنگ و ارشاد است

کارخانه فروسیلیس آلومینیوم طبس در انتظار تامین برق است

زهری نهبندان بیشترین بارندگی در خراسان جنوبی

کسب مقام اول توسط مرکز علمی- کاربردی شهرداری بیرجند 

غالمی - سرپرست مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری بیرجند گفت: مرکز آموزش علمی- کاربردی شهرداری مقام اول رعایت اجرای قوانین 
و مقررات آموزشی در بین مراکز علمی -کاربردی استان را کسب نمود. ابراهیم جان آور تصریح کرد: مراکز علمی -کاربردی یک دانشگاه مهارتی و 
کارآفرین می باشد و برای تربیت نیروی مهارتی  و تخصصی مسئولیت سنگینی دارند که همان آموزش مهارت و تربیت نیروی کار مورد نیاز جامعه است.

گالیه های اتحادیه ها از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

حوادث 

خبر ویژه

افزایش 8 درصدی بارندگی در 
بهمن نسبت به 30 سال گذشته

گروه خبر - سال پیش اوایل بهمن سال ۹۶ شاهد  
بیشترین بارندگی در استان بودیم و میزان بارندگی به 
5.2 میلی متر رسید. اما به گفته مدیرعامل آب منطقه ای 
خراسان جنوبی  همچنان  استان در وضع   خشکسالی و 
هشدار  قرار داشت. امامی افزود: گر چه میزان بارندگی به 
حدی نبود که رواناب جاری شود اما کشاورزان از نعمت 
الهی برخوردار شدند و در برخی نقاط مدتی چاه های 
کشاورزی را خاموش کردند. بارندگی سال گذشته در 
خراسان جنوبی نسبت به بلند مدت 85 درصد و نسبت 
به سال قبل آن ۶0 درصد کاهش را نشان می دهد. 
امامی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای  با بیان اینکه 
بارندگی های بهمن  امسال نسبت به سال گذشته 
میزان  کرد:  اظهار  است،  یافته  افزایش  درصد   ۹0
بارندگی ها نسبت به بلند مدت 30 ساله 8 درصد 
افزایش داشته است. به گفته وی در بارندگی های 
بهمن  امسال دو میلیون مترمکعب آب وارد سدهای 
مخزنی استان شد که امید است بتوانیم حجم زیادی 
از رواناب ها را ذخیره سازی کنیم. امامی با اشاره به 
وجود 7 سد مخزنی هم گفت: بیشترین آبگیری مربوط 
به سدفرخی قاین با 770 هزار مترمکعب و کمترین 
مربوط به سد دره بید طبس با 50 هزار مترمکعب بوده 
است.وی افزود: در بارندگی بهمن بقیه سدهای خراسان 
جنوبی شامل سد رزه درمیان 320 هزار مترمکعب، 
سد حاجی آباد زیرکوه 330 هزار مترمکعب، سدپارسا 
سرایان 100 هزار مترمکعب، کریت طبس 130 هزار 
مترمکعب و نهرین طبس 240 هزار مترمکعب، سد دره 
بید 40 هزار مترمکعب و سد کریت 120 هزار مترمکعب 
آبگیری شدند. مدیرکل هواشناسی نیز گفت: با احتساب 
بارش های 48 ساعت اخیر، میانگین بارش باران استان 
در سال زراعی جاری به 52 میلیمتر رسید. خندان رو 
افزود: میانگین بارندگی های استان در بلندمدت )25 
سال گذشته( 54 میلیمتر بوده است که میزان بارندگی 
های استان نسبت به مدت مشابه بلندمدت یک درصد 
کاهش دارد. وی ادامه داد: در مدت مشابه سال زراعی 
گذشته فقط چهار میلیمتر بارندگی در استان داشته ایم 
که بارندگی های سال زراعی جاری 4۹ میلیمتر افزایش 
دارد. سامانه بارشی که از روز دوشنبه هفته جاری فعال 
شده بود، دربیشتر نقاط استان شدت گرفت و عالوه بر 
خوشحالی مردم و کشاورزان، موجب جاری شدن روان 
آب و سیالب شده است.به گزارش آوا شدت بارندگی ها 
در برخی نقاط استان به حدی بود که باعث گرفتارشدن 
مسافران در اقصی نقاط استان شد در همین زمان 
به  2۶4 نفر امداد رسانی شد اما متاسفانه سیالب در 
شهرستان درمیان جان سه هم استانی را گرفت که 
ضرورت دارد  آگاهی بخشی بیشتری درباره وضع خاص 
استان در هنگام بارانهای سیالبی و خطرات ناشی  از  آن 
به عموم مردم از طریق رسانه ها وسازمانهای مسئول 
داده شود. )خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش 
 @avasardabir را درباره این ستون به حساب کاربری

در تلگرام ارسال فرمایند.(

3 کشته بر اثر سیالب در استان  

گزیک شهرستان  در  صداوسیما-سیالب 3 کشته 
درمیان در پی داشت. مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی تویوتا 
دوکابین به داخل رودخانه شهر گزیک یک خانم و 
دو نفر مرد جان خود را از دست دادند.شهریاری افزود: 
با توجه به احتمال ادامه بارش برف و باران رانندگان از 

ورود به مسیر رودخانه ها جدا خودداری کنند.

کشف 8 هزار و 600 عدد قرص قاچاق
 در شهرستان قاین

8 هزار و ۶00 عدد قرص قاچاق در قاین کشف و 
ضبط شد. فرمانده انتظامي شهرستان قاین گفت: 
مأموران ایست و بازرسی فرماندهی انتظامی قاین، 
دستگاه  به یک  عبوری  کنترل خودروهای  هنگام 
اتوبوس مشکوک و خودرو را برای بازرسی متوقف 
کردند. زال بیکی افزود: در بازرسي از خودرو 8 هزار 
و ۶00 قرص ترامادول قاچاق، 10 کیلو پارچه خارجی 
و 40 کیلوگرم انفیه به ارزش 58 میلیون و 250 هزار 
ریال کشف و در این رابطه خودرو توقیف و یک متهم 

دستگیر و به مراجع قضایي معرفي شد.

آغازعملیات لکه گیری و روکش آسفالت 
گرم در محور خوسف - خور

دادرس مقدم- عملیات لکه گیری و روکش آسفالت 
گرم در محور خوسف - خور به طول ۹ کیلومتر آغاز 
شد. سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
شهرستان خوسف گفت: این پروژه  پیمانی با اعتبار 800 
میلیون تومان از اعتبارات ملی اجرا می شود. اعتمادی 
مقدم افزود: روکش آسفالت محور ماژان - قلعه زری 
و محور سیوجان- نصرآباد حوزه این شهرستان ازجمله 
اقدامات در دستور کار اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای خوسف است که تا پایان سال به شرط تامین 

اعتبار عملیاتی می شود.

امدادرسانی به264 نفر حادثه دیده 
در خراسان جنوبی

 

ایرنا - مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: به2۶4 
نفر حادثه دیده در پی بارندگی و جاری شدن سیالب، 
شد.  امدادرسانی  استان  در  یخبندان  و  برف  بارش 
میرجلیلی افزود: سه شنبه شب با بارش برف و کوالک 
در مناطق کوهپایه ای و ارتفاعات، تعدادی از محورهای 
مواصالتی استان برای ساعاتی مسدود و یکهزار و 200 
نفر در حسینیه، مساجد و تکایا اسکان داده شدند. وی 
ادامه داد: در این مدت محورهای قاین - بیرجند، بیرجند 
-اسدیه و برخی جاده های شهرستان فردوس مسدود 
شد که نیروهای امدادی بالفاصله برای بازگشایی این 
محورها اقدام کردند. میرجلیلی با بیان اینکه در این مدت 
108 خودرو گرفتار در سیالب رهاسازی شدند، گفت: 

17 مورد آبگرفتگی منازل هم کمک رسانی شد.

خراسان جنوبی جزو  سه استان 
با کمترین طالق در کشور

صداوسیما-مدیرکل ثبت احوال استان گفت:  هزار و 70 
مورد طالق از ابتدای سال تا دی ماه در خراسان جنوبی 
رخ داده است که از این نظر جزو سه استان با کمترین 
میزان در کشور هستیم. فاطمی، میانگین سن طالق را در 
مردان خراسان جنوبی 25 تا 2۹ سال اعالم کرد و افزود: 
این رقم در زنان 20 تا 24 سال و 25 تا 2۹ سال است.

نمونه گیری16 هزار راس دام
 علیه بیماری سل 

کاوش-معاون سالمت اداره کل دامپزشکی خراسان 
جنوبی گفت: 1۶ هزار و 740 راس دام سنگین استان 
به منظور شناسایی دام های آلوده به بیماری های سل 
و بروسلوز از ابتدای سال جاری تاکنون نمونه گیری 
و آزمایش شدند. بخشی، با بیان اینکه این بیماری ها 
جزو بیماری های قابل انتقال از دام به انسان هستند 
افزود: هشت هزار و 340 راس علیه بیماری سل تست 
توبرکولیناسیون و هشت هزار و 400 راس علیه بیماری 

بروسلوز خون گیری و آزمایش شدند.

“ستاد” به نفع صنوف استان یا به ضرر آن ها ؟
الکترونیکی  )تدارکات  ستاد  سامانه  حسینی- 
دولت، بستری برای انجام مناقصه ها، مزایده 
ها و خریدهای جزیی سازمانی ادارات( چندین 
سال است کار خود را جدی آغاز کرده است اما 
صنوف خراسان جنوبی رغبتی آن طور که باید ، 
برای عضویت در آن نشان نداده اند. در همین 
راستا ظهر دیروز جلسه ای با حضور نمایندگان 
اتاق اصناف استان، مسئول سامانه ستاد ، نماینده 
مرکز توسعه و تجارت الکترونیک کشور و رئیس 
اداره امور مالیاتی بیرجند حول مشکالت این 

سامانه برای صنوف استان برگزار شد. 
قوامی، بازرس اتاق اصناف و نماینده اتحادیه 
لوازم خانگی با بیان این که فروش محصوالت 
از طریق سامانه ستاد برای ما 7 درصد سود 
دارد ولی اداره امور مالیاتی بر مبنای 12 درصد 
سود مالیات را محاسبه می کند، ادامه داد: این 
مشکل ما هیچگاه حل نشده و موجب شده در 

سامانه ثبت نام نکنیم.
کاظمی، نماینده اتحادیه خرازی و پالستیک 
نیز به شرکت از استان های دیگر در مناقصه 
های سازمان های خراسان جنوبی اشاره کرد 
و گفت: در مناقصه ای که مرتبط با یکی از 

سازمان های حمایتی دولت بود، من و فردی 
از 11 روز  از مشهد شرکت کردیم که پس 
طبق  که  این  با  داد،  انصراف  مشهدی  فرد 
ضوابط پس از انصراف، برنده شرکت نفر دوم 
است ولی این نهاد دولتی خواستار برگزاری 
دوباره مناقصه شد. وی با بیان این که در این 
مناقصه ها هیچ تعهدی از طرفین گرفته نمی 
شود، اضافه کرد: نظارتی نیز بر کیفیت کاالها 
سامانه    خواستاریم  راستا  همین  در  نیست، 

استانی مناقصه ها را برگزار کند.

استانی نشدن سامانه ، 
تعطیلی صنوف را به همراه دارد

خانی نژاد از اتحادیه پارچه فروشان هم خواستار 
ورود فروش پارچه به مدارس در این سامانه شد 
و افزود: اکنون به گونه ای شده که مدارس یا با 
رابطه و باند بازی پارچه را فقط از یک نفر خریداری 
می کنند و یا پارچه خریداری شده با کیفیت بسیار 
پایین به دست شان می رسد. حصاری نماینده 
اتحادیه خیاطان نیز در تکمیل این سخن بیان 
کرد: خراسان جنوبی در تولید پوشاک توان رقابت 
با استان هایی چون خراسان رضوی را ندارد در 
نتیجه استانی شدن سامانه بهترین کار است. وی 

با بیان این که در گذشته بانک ها پس از خرید 
پارچه ، آن را به خیاطان استان می دادند تا آماده 
شود، خاطرنشان کرد: تمام کارخانه های پارچه نیز 
در داخل استان نمایندگی دارند و می توان پارچه را 
هم از داخل استان تامین کرد. به گفته وی تا زمانی 
که سامانه استانی نشود، مشکالت نیز حل نشده و 

صنوف بیشتری تعطیل خواهند شد.

 اداره امور مالیاتی با ما کنار نمی آید
بهدانی، نماینده اتحادیه لوازم الکترونیک نیز 

تصریح کرد: ما در استان دارای دفتر و نیروی 
کار هستیم و هزینه می دهیم ولی در مناقصات 
شرکتی در تهران که شاید هیچ کدام از این ها 
را نداشته باشد قیمت پایین تر می دهد و برنده 
می شود زیرا او در ماه 100 مورد این گونه دارد 
ولی ما در استان فقط یک مورد امکان شرکت 
در مناقصه را داریم. وی با بیان این که در این 
مواقع مجبوریم از سود خود بزنیم ، گالیه کرد: 
با این حال اداره امور مالیاتی این موضوع را نمی 

بیند و با ما کنار نمی آید.
معامله که  از  نیم درصد  به  بهدانی همچنین 
شرکت کننده به عنوان کارمزد باید در سامانه 

پرداخت کند اشاره و یادآور شد: این نیم درصد را 
ارگان دولتی باید بدهد زیرا او با قیمت پایین خرید 

را انجام داده و سود کرده است.

دفترچه ضرایب تصویب شده در 
استان بین 3 تا 9 درصد پایین تر

 از دفترچه تهران است
رئیس اداره امور مالیاتی بیرجند در ادامه به برخی 
از موارد مطرح شده از سمت نمایندگان اتحادیه 
ها پاسخ داد. ندا، با بیان این که برای تعیین سود 

کاالها، دفترچه ضرایب در تهران تنظیم و به 
استان ها ارسال می شود، ادامه داد: این دفترچه 
در مجمع امور صنفی استان مطرح و در صورت 
مخالفت ، ضرایب سود آن تغییر می کند، پس از 
تصویب دفترچه ، اداره کل امور مالیاتی موظف 

به اجرای آن می شود. 
وی اضافه کرد: اگر سود فروش یکی از لوازم 
خانگی 7 درصد است، در کنار آن سود فروش 
باشد،  می  درصد  تا 22  دیگری  برند  با  کاال 
بنابراین سود در نظر گرفته شده میانگینی بین 
این ها است. وی تاکید کرد: برای اجناس خاص 
یا فروشگاه با کاالهایی تنها از یک برند، فرد 

می تواند به اتاق بازرگانی مراجعه کرده و اداره 
امور مالیاتی، پس از اخذ مجوز این اتاق ، سود 
افزود:  بهدانی  را در نظر بگیرد.  تصویب شده 
دفترچه ضرایب تصویب شده در استان بین 3 تا 

۹ درصد پایین تر از دفترچه تهران است.
رئیس اداره امور مالیاتی بیرجند همچنین بر ثبت 
اطالعات خرید و فروش صنوف در سامانه ماده 
1۶۹ قانون جامع امور مالیاتی تاکید کرد و افزود: 
در صورت ثبت اطالعات دقیق ، ما نیز همان را 
در نظر گرفته و مالیات را برای مابه التفاوت خرید 

و فروش شما محاسبه می کنیم.

استانی شدن معامالت به ضرر 
صنوف خواهد بود

فیوضی، نماینده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
کشور هم در پاسخ به درخواست نمایندگان صنوف 
اظهار کرد: استانی شدن معامالت به ضرر شما 
خواهد بود. وی با بیان این که طبق ماده 47 
قانون برنامه ششم توسعه ، دستگاه های دولتی 
مکلف اند در شرایط یکسان از داخل استان ها 
خرید کنند، عنوان کرد: در خراسان جنوبی تامین 
 کننده هایی را داشتیم که با استفاده از سامانه ستاد ، 
فروش شان بسیار بیشتر شده است. فیوضی از 
85 هزار تامین کننده ثبت شده در سامانه ستاد 
کشور سخن گفت و افزود: خراسان جنوبی هزار 
و 500 عضو و خراسان رضوی 3 هزار و 200 
عضو دارد، فرقی بین دو استان نیست اما آن ها 
به این باور رسیدند که سامانه ستاد به ضررشان 
 نیست. وی ضمن ارائه توضیحاتی درباره ثبت نام

و استفاده از سامانه ستاد، به همایشی که به میزبانی 
استان در هفته دوم اسفند برگزار می شود اشاره 
و خاطرنشان کرد: قول می دهم با افزایش تعداد 
اعضای این سامانه در خراسان جنوبی، کالس 
راه  اقسام  و  انواع  رایگان، درباره  آموزشی  های 
کنم. برگزار  را  سامانه  در  کردن  شرکت  های 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: نبود اعتبار 
و مشکالت زیرساختی و نیروی انسانی عمده ترین 
مشکل حوزه فرهنگ و ارشاد در استان است و 
باید با برنامه ریزی منسجم و از پیش تعیین شده 
رو به جلو حرکت کنیم تا بتوانیم از وضع موجود 
خارج شویم. به گزارش تسنیم، نبی زاده در شورای 
هماهنگی و برنامه ریزی ادارات فرهنگ و ارشاد 
اظهارکرد: سند توسعه فرهنگ و هنر استان بر 
اساس ظرفیت های موجود و با توجه به کمبودها 

با چشم انداز چهارساله بی شک از ضروریات است 
که در دستور کار این اداره کل قرار گرفته و باید 
بتوانیم ظرفیت های جدیدی را در حوزه فرهنگ 
و هنراستان ایجاد کنیم که انتظار داریم معاونان 
و روسای ستادی و شهرستان های استان با تعامل 
و همفکری به سمت توانمندسازی بیشتر حرکت 
کنند و بستری حرفه ای تر در حوزه فرهنگ و هنر 

در استان ایجاد کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد با اشاره به مشکالت 

حوزه فرهنگ و هنر در استان با بیان اینکه تهیه 
برنامه جامع برای پیگیری مطالبات و افزایش 
همکاری با سایر نهادهای دولتی به منظور افزایش 
برنامه های فرهنگی و اجتماعی می تواند ارزشمند 
باشد، تصریح کرد: در دوران کاری در مجموعه 
در  آمده  وجود  به  فرصت  قدر  باید  خود  اداری 
راستای خدمت رسانی بی منت به مردم را بدانیم، 
وظیفه شناس باشیم و به اموری که به ما واگذار 

شده است به نحو احسن عمل کنیم.

وزیر  سیاست های  به  توجه  بر  تأکید  با  وی   
عالی  مدیریت  رویکردهای  ارشاد،  و  فرهنگ 
استان، نگاه ویژه به اقتصاد مقاومتی، ارتقای حوزه 
شهرستان ها و ارتقای زیرساخت های فرهنگی 
و هنری در تدوین سند چشم انداز است، گفت: 
دستگاه های اجرایی وابسته به این اداره کل استان 
مکمل همدیگر هستند و در برگزاری باشکوه 
برنامه های فرهنگی و اجتماعی در استان این 
نهادها باید همکاری های همه جانبه داشته باشند.

زهری نهبندان با 34 میلیمتر بارندگی در ساعات 
گذشته بیشترین مقدار بارش ها در خراسان جنوبی 
را ثبت کرده است. به گزارش صداوسیما،کارشناس 
هواشناسی استان گفت: در این مدت طبسین و 
حسین آباد نهبندان با 33 میلیمتر و جنوب بیرجند 
22.4 میلیمتر، بیرجند 1۶.4 میلیمتر، نهبندان 12.2، 
خور 3.7، فردوس 12.1، بشرویه 2.3، طبس 10.5، 
زهان   ، اسدیه ۶.1  شهر 8،  آرین  سرایان 8.1، 

12.4، محمد شهر 11.4، سربیشه 20.5، حاجی 
آباد 27.8، ارسک بشرویه 2.5، فتح آباد فردوس 
20، طاهرآباد فردوس 13، خوسف 10.7، دیهوک 
طبس 0.5، قاین 1، عشق آباد طبس 7.5، خضری 
2، پیکوه طبس 10.5، محمد آباد پسکوه قاین 5، 
کالته سورگ قاین 5، باغستان 23، انارستانک 8، 
سرند فردوس 8، مهوید فردوس 15، خلف درمیان 
21، روستای درمیان 1۶، معدن قلعه طبس ۹.۹، 

ماهمیران خوسف 7، فریز خوسف20.2، علی آباد 
زارعین خوسف 8.8، معدن پروده  3.۶، کریمو 
نهبندان 17،  زیرکوه 10، کهنو  آبیز  سرایان 7، 
شاهکوه نهبندان 21.5، چاهداشی 14، چاهدراز 8، 
مود 2۶، کنگان 22، کفاز 14.5، ماهیرود 4، کالته 
گاویج درمیان 1۹.5، درخش درمیان 2۶ ، خرو 
طبس 2۶، رقه بشرویه 10.۶، سرند دیهوک ۶.5، 
پیرحاجات طبس 12، چیروک طبس 20.7، ده 

محمد طبس 10.5، سه قلعه سرایان 5.8، ده شور 
طبس 1.۶، کلشانه طبس 12.5، تپه طاق 14.2 
میلیمتر، میغان نهبندان 27، ابراهیمی 17، خنگ 15 
، گزیک درمیان 2۶.1، رباط خان طبس 17، دوست 
آباد سرایان 4، معصوم آباد زیرکوه 31، آلنگ نهبندان 
18، حیدرآباد نهبندان 11.5، قدمگاه نهبندان ۹.5، 
کنیف سربیشه 17.5، اسفزار سربیشه 2۶، حجت آباد 

سربیشه33 میلی متر باران باریده  است.

گفت:  طبس  تجارت  و  معدن  رئیس صنعت، 
این  در  دنیا  فروسیلیس  کارخانه  بزرگترین 
یورو  میلیون  گذاری 50  سرمایه  با  شهرستان 
 در مرحله اخذ مشاور برای تامین انرژی است.
به گزارش ایرنا، محمود زارع نیا  افزود: حدود یک 
سال پیش یک گروه سرمایه گذار خارجی از کشور 
قزاقستان، آلمان و چین، تولید فروسیلیس آلومینیوم 

را در شهرستان طبس امکان سنجی کرد.

سرمایه  مجوز  اوایل  همان  در  اظهارکرد:  وی 
گذاری خارجی آن را پیگیری کردند و در یک 
سال مجوز تاسیس این طرح نیز تحت عنوان 
تولید محصولی به نام فروسیلیس آلومینیوم توسط 

سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر شد.
از دالیل سرمایه گذاری در  اینکه  بیان  با  وی 
طبس دسترسی به مواد اولیه است، گفت: ماده 
اولیه این طرح از باطله های زغال سنگ است 

و دورنمای پروژه از نگاه سرمایه گذار مثبت بود.
زارع نیا بیان کرد: حدود یک سال برای مطالعات 
فنی، اقتصادی و مالی طرح کار کردند و اکنون به 
نتایج نهایی رسیدند و ارزیابی مثبتی داشتند.وی با 
بیان اینکه از جمله زیرساخت هایی که این طرح 
نیاز دارد برق است، افزود: نوع فرآیند تولید آنها به 
روش القایی عمل می کنند و بیشترین انرژی مورد 
نیازشان برق است بنابراین جانمایی پروژه باید به 

گونه ای باشد که برق از محل پست 400 مگاوات 
تامین شود و یا در مسیر خطوط انتقال پست 400 
مگاوات باشد.وی عنوان کرد: در فاز اول این طرح 
حدود 150 مگاوات برق نیاز است که هفته اخیر 
این گروه به ایران آمدند و بررسی های زیادی را 
انجام دادند. وی گفت: همچنین در نشست هایی 
که به همراه فرماندار طبس و شبکه سازمان 
برق خراسان با سرمایه گذاران داشتیم، مقرر شد 

سرمایه گذار برای تامین منابع انرژی، مشاور خود 
را انتخاب کند. وی بیان کرد: در این راستا کوره 
ها نیز در خارج از کشور ساخته شده و امیدواریم 
عملیات اجرایی را به زودی آغاز کنیم که بتواند 
کوره ها را حمل کند. زارع نیا یادآور شد: جانمایی 
پروژه در نشست های مختلف توسط کارشناسان 
بررسی شده و به گونه ای خواهد بود که کمترین 

مخاطرات زیست محیطی را داشته باشد.
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 *تیم 4 نفره کوهنوردی شرکت کویرتایر به قله الله زار
کرمان صعود کرد.

*پرواز صبح دیروز مسیر تهران-بیرجند-تهران به علت 
نقص فنی کنسل شد.

*بارندگی روزهای گذشته، 50 درصد حجم سازه  های 
آبی شهرستان نهبندان را آبگیری کرد.

*مدارس دهستان عربخانه نهبندان روز چهارشنبه به 
دلیل برف و یخبندان تعطیل شد.

*رئیس آب منطقه ای طبس گفت: با آبگیری سد نهرین 
طبس آب شرب مردم این شهر در سال ۹8 تامین شد.
*3۶ تن و 500 کیلوگرم انواع فرآورده های خام دامی 

غیر بهداشتی در استان از ابتدای امسال معدوم شد.
*جانشین پلیس راه استان گفت: با تالش نیروهای 
راهداری و پلیس راه تمام محورهای مواصالتی خراسان 

جنوبی باز و قابل تردد است.
*14 هزار قطعه جوجه مرغ 25 روزه، در آتش سوزی 

یک واحد مرغداری در اطراف بیرجند تلف شدند.
*شهرداری آیسک، 40 هزار مترمکعب از رواناب های 
بارندگی های اخیر را در سازه های خود، ذخیره سازی کرد.
درمیان،  فرماندار  زاده  بشیري  محمد  حضور  *با 
حجت االسالم سجادي نماینده ولي فقیه در سازمان 
جهاد کشاورزي  و جمعي از مسئوالن شهرستان از 

تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزي تجلیل شد.
*مسابقات مینی گلف قهرمانی شرق کشور، 25 و 2۶ 

بهمن در مجموعه ورزشی پوریا برگزار می شود. 
*مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت: تا پایان 
سال 12 پروژه خیرساز دیگر به بهره برداری خواهد رسید.

*مدیر جمعیت هالل احمر درمیان گفت: 540 سبد 
غذایی در قالب طرح پویش »برای مادران« بین مادران 

باردار و شیرده نیازمنداین شهرستان توزیع شد.
*مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان 
جنوبی گفت: یک هزار و ۹40 کیلومتر راه در استان در 

پی بارش برف، برف روبی شد.

اخبار کوتاه استان
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حمل تخصصی اثاثیه منزل 
با کادری مجرب و ماهر

جابجایی اثاثیه منزل و اداری
 با کامیون ایسوزو اتاق بزرگ 
و پتودار * 100 درصد تضمینی
عبدالهی:
 0۹1۵۳۶18۵۴۶ 
0۹1۵۶008۵۴۶

مژده                                   مژده
فروشگاه بزرگ ارزان سرا

افتتاح شد 
کلیه اجناس فقط و فقط 5000 تومان 

آدرس: روبروی انقالب 10

کناف ، دکوراسیون 
بازسازی، طراحی و مشاوره 

0۹1۵۵۶10111
 رحیمی

خونـه تـو  نـو کـن
نقاشی ساختمان تهران پارس

اجرای انواع رنگ های نانو، صنعتی و کناف
با قیمت مناسب و کیفیت عالی 
  0۹1۵۶۷0۵۳۲۳- عبدالهی

کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، 
برنج، آلومینیوم و ... شما را با 

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
09036240644

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب

عرضه انواع برنج ایرانی با بهترین کیفیت
 و پخت عالی از بهترین مزارع مینودشت

زیر قیمت بازار  *** کشت 1و2

09155626177- 09014235006 جعفری - مهدی آبادی
آدرس: میدان آزادی - خیابان شهید برگی  - روبروی مسجدالحسین )ع( جوادیه

خیابان مدرس - نبش مدرس 33 - سوپر مارکت مهدی )خورشیدی(

به شرط پخت

پخش مستقیم برنج ایرانی امید

برنج رستورانیکلی - جزئی
ایزوگام و قیرگونی آراسته

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
0۹1۵۵۶۵8۲۶8 - 0۹1۵۶۶۹۳۵1۵ 

10سال ضمانت



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
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رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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انتقاد آیت ا... مکارم از شعارهای 
اختالف انگیز در راهپیمایی قم

حضرت آیت ا... مکارم شیرازی در درس خارج فقه در 
مسجد اعظم قم اظهار کردند: اعتقاد بنده این است که 
اسالم، انقالب و نظام به وسیله دشمنان از بین نخواهد 
رفت؛ اما ممکن است به وسیله دوستان ضربه خورده و از 
بین برود.ایشان فرمودند: رهبر انقالب قبل از ۲۲ بهمن 
با صراحت فرمودند، شعارهای اختالف انگیز و شخصی 
ندهید؛ اما در همین راهپیمایی قم عده ای چه شعارهایی 
دادند؟ با اینکه گفته بودند مراقب باشید، مراقبت نکردند.

معاون اول رئیس جمهور: 
باید دست مردم را بوسید

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با اشاره 
به حضور گسترده و چشمگیر ملت ایران در راهپیمایی 
۲۲ بهمن گفت: باید در مقابل کار عظیم، آگاهانه و 
هوشمندانه ملت ایران سر تعظیم فرود آورد و دست 
مردم را بوسید. دشمنان ملت ایران تصور نمی کردند 
که در این شرایط شاهد حضور معنادار مردم ایران در 
راهپیمایی باشند و ما باید قدردان ملت ایران باشیم و 

تمام تالش خود را برای خدمت به آنها به کار گیریم.

آیت ا... جنتی: بی  توجهی مسئوالن 
به خواسته های مردم گاهی 

رنگ و بوی عمدی بودن دارد

آیت ا... جنتی دبیر شورای نگهبان با اظهار تأسف از 
برخی بی  توجهی مسئوالن به خواسته های به حق 
مردم که گاهی رنگ و بوی عمدی بودن به منظور 
ایجاد نارضایتی دارد، اظهار کرد: حاال که مردم با وفا، 
در حمایت از نظام خود خوب در صحنه حاضر شدند، 
مسئوالن هم باید همه توان خود را برای حل مشکالت 
گرانی و معیشت به کار بندند، به ویژه که اکنون در آستانه 

سال نو دغدغه مردم و اقشار آسیب پذیر کم نیست.

اگر مجمع لوایح FATF را تصویب 
نکند، باید نتیجه آن را بپذیرد 

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه حتما باید زودتر 
راه حل هایی برای گرانی داشته باشیم، گفت: در جلسه 
هیئت دولت در مورد جلسه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام صحبت شد برخی مسئولین گفته اند با فضایی 
که برای بانک های ما ایجاد کرده اند در صورت عدم 
تصویب این لوایح فشار بیشتر می شود. واعظی تصریح 
کرد: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح را 

تصویب نکند باید نتیجه آن را بپذیرد.

گوشت قبل از برجام کیلویی چند؟

حجت االسالم مجتبی ذوالنور ،رئیس کمیته هسته ای 
مجلس گفت: در گذشته ای که برجام را نداشتیم مردم 
گوشت کیلویی ۲0 هزار تومان می خوردند اکنون گوشت 
1۲0 هزار تومانی استفاده می کنند. ذوالنور نماینده مردم 
قم و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود:اکنون 
مردم به من به عنوان نماینده فشار وارد می کنند که از 
دولت بخواهید که گوشت را کوپنی کنند که الاقل از 

طریق کوپن چیزی به ما برسد. 

انتقادات تُند و تیز قالیباف از دولت

قالیباف ، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
ظلمی که به کشور شد این بود آنهایی که نتوانستند 
در حوزه کار خودشان، در حوزه اقتصاد مشکل کشور را 
حل کنند امروز به جای اینکه مسئولیت بپذیرند، طوق 
بی عرضگی خودشان را گردن آمریکا می اندازند و مثال 

می گویند مشکل این مرغ یخی بر گردن آمریکاست.

اهل گفتگو هستیم اما فشار
 و تحمیل را نمی پذیریم

رئیس جمهور گفت: اگر کسی در یک موضوع خاصی 
با ما حرف و گفتگو داشت، در صورتی که حرمت 
کشور و قانون و مقررات بین المللی را محترم بشمارد، 
ما همیشه اهل گفتگو، کالم، منطق و جدال احسن به 
تعبیر قرآن مجید هستیم اما حاضر به پذیرش تحمیل، 
زور و فشار و زیرپا گذاشتن حقوق ملی خود نیستیم.

ایجاد شکاف بین آمریکا و اروپا
 با اینس تکس ، کامال بیهوده است

مصباحی مقدم،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: اینکه گفته می شود اینس تکس باعث شکاف 
بین آمریکا و اروپا می شود، حرف کاماًل بیهوده ای است. 
آن ها قدم به قدم کار خود را با احتیاط صددرصدی 
انجام می دهند و نمی خواهند آمریکا را عصبانی کنند.

حضرت فاطمه زهرا سالم ا... علیها فرمودند:
ُحبَِّب إلَیَّ من ُدنیاُکم ثاَلٌث: تاِلَوةُ ِکتاِب ا... و النََّظُر في َوجِه َرسوِل ا... و اإلنفاُق في َسبیِل ا...
از دنیای شما محبّت سه چیز در دل من نهاده شد: تالوت قرآن، نگاه به چهره پیامبر خدا و 

انفاق در راه خدا. 
)نهج الحیاة ، ح 164(

خواهم  می  من  آنچه  اّما   )3 از صفحه  متن  )ادامه 
بگویم این است که این راه طی شده، با همه اهمّیتش 
فقط یک آغاز بوده است و نه بیشتر. ما هنوز از قلّه هاي 
دانش جهان بسیار عقبیم؛ باید به قلّه ها دست یابیم. باید 
از مرزهاي کنوني دانش در مهمترین رشته ها عبور کنیم. 
ما از این مرحله هنوز بسیار عقبیم؛ ما از صفر شروع کرده 
ایم. عقب ماندگي شرم آور علمي در دوران پهلوي ها و 
تازه شروع شده  دنیا  قاجارها هنگامي که مسابقه علمي 
این کاروان  از  بود، ضربه سختي بر ما وارد کرد و ما را 
شتابان، فرسنگ ها عقب نگه داشته بود. ما اکنون حرکت 
را آغاز کرده و با شتاب پیش مي رویم ولي این شتاب باید 
سال ها با شّدت باال ادامه یابد تا آن عقب افتادگي جبران 
شود. اینجانب همواره به دانشگاه ها و دانشگاهیان و مراکز 
پژوهش و پژوهندگان، قاطع و جّدي در این باره تذّکر و 
هشدار و فراخوان داده ام، ولي اینک مطالبه عمومي من 
از شما جوانان آن است که این راه را با احساس مسئولّیت 
بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید. سنگ بناي 
یک انقالب علمي در کشور گذاشته شده و این انقالب، 
شهیداني از قبیل شهداي هسته اي نیز داده است. به پا 
خیزید و دشمن بدخواه و کینه توز را که از جهاد علمي شما 

به شّدت بیمناک است ناکام سازید.
برجسته  معني  به  معنوّیت  اخالق:  و  معنوّیت   )2  
کردن ارزش هاي معنوي از قبیل: اخالص، ایثار، توّکل، 
ایمان در خود و در جامعه است، اخالق به معني رعایت 
فضلیت هایي چون خیرخواهي، گذشت،کمک به نیازمند، 
دیگر  و  نفس  به  اعتماد  تواضع،  شجاعت،  راستگویي، 
دهنده  جهت  اخالق،  و  معنوّیت  است.  نیکو  خلقّیات 
همه حرکت ها و فّعالّیت هاي فردي و اجتماعي و نیاز 
اصلي جامعه است؛ بودن آنها، محیط زندگي را حّتي با 
حّتي  آن  نبودن  و  سازد  مي  بهشت  ماّدي،  کمبودهاي 
و  معنوي  آفریند. شعور  ماّدي، جهّنم مي  برخورداري  با 
وجدان اخالقي در جامعه هرچه بیشتر رشد کند برکات 
جهاد  محتاج  گمان  بي  این،  آورد؛  مي  بار  به  بیشتري 
همراهي  بدون  جهاد،  و  تالش  این  و  است  تالش  و 
و  اخالق  یافت.  نخواهد  چنداني  توفیق  ها  حکومت 
معنوّیت، البّته با دستور و فرمان به دست نمي آید، پس 
حکومت ها نمي توانند آن را با قدرت قاهره ایجاد کنند، 
اّما اّواًل خود باید منش و رفتار اخالقي و معنوي داشته 
باشند، ثانیًا زمینه را براي رواج آن در جامعه فراهم کنند 
و به نهادهاي اجتماعي در این باره میدان دهند و کمک 
برسانند؛ با کانون هاي ضّد معنوّیت و اخالق، به شیوه 
ها  جهّنمي  که  ندهند  اجازه  خالصه  و  بستیزند  معقول 
رسانه  کنند.ابزارهاي  جهّنمي  فریب،  و  زور  با  را  مردم 
اي پیشرفته و فراگیر، امکان بسیار خطرناکي در اختیار 
و  است  نهاده  اخالق  ضّد  و  معنوّیت  ضّد  هاي  کانون 
پاک  هاي  دل  به  دشمنان  روزافزون  تهاجم  اکنون  هم 
از  گیري  بهره  با  نونهاالن  حّتي  و  نوجوانان  و  جوانان 
هاي  دستگاه  بینیم.  مي  خود  چشم  به  را  ابزارها  این 
بر عهده  باره وظایفي سنگین  این  در  مسئول حکومتي 
صورت  مسئوالنه  کاماًل  و  هوشمندانه  باید  که  دارند 
اشخاص  از  مسئولّیت  رفع  معني  به  البّته  این  گیرد. 
رو پیش  دوره  در  نیست.  غیرحکومتي  نهادهاي   و 

 باید در این باره ها برنامه هاي کوتاه مّدت و میان مّدت 
جامعي تنظیم و اجرا شود؛ انشاءا... .

کننده  تعیین  کلیدِي  نقطه  اقتصاد یک   3( اقتصاد: 
سلطه  مهّم  عامل  و  قّوت  نقطه  قوي،  اقتصاد  است. 
ضعیف،  اقتصاد  و  است  کشور  نفوذناپذیري  و  ناپذیري 
نقطه ضعف و زمینه ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان 
است. فقر و غنا در ماّدیات و معنوّیات بشر، اثر مي گذارد. 
اقتصاد البّته هدف جامعه اسالمي نیست، اّما وسیله اي 
است که بدون آن نمي توان به هدف ها رسید. تأکید بر 
تقویت اقتصاد مستقّل کشور که مبتني بر تولید انبوه و 
با کیفّیت، توزیع عدالت محور و مصرف به اندازه و بي 
اسراف و مناسبات مدیرّیتي خردمندانه است و در سال 
تأکید  آن  بر  و  تکرار  بارها  اینجانب  از سوي  اخیر  هاي 
شده، به خاطر همین تأثیر شگرفي است که اقتصاد مي 
انقالب  بگذارد.  جامعه  فرداي  و  امروز  زندگي  بر  تواند 
فاسد  و  وابسته  و  ضعیف  اقتصاد  از  نجات  راه  اسالمي 
عملکردهاي  ولي  داد،  نشان  ما  به  را  طاغوت  دوران 
و درون دچار چالش  بیرون  از  را  اقتصاد کشور  ضعیف، 
هاي  وسوسه  و  تحریم  بیروني  چالش  است.  ساخته 
دشمن است که در صورت اصالح مشکل دروني، کم اثر 
و حّتي بي اثر خواهد شد. چالش دروني عبارت از عیوب 

ساختاري و ضعف هاي مدیرّیتي است.
 مهمترین عیوب، وابستگي اقتصاد به نفت، دولتي بودن 
بخش هایي از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست، 
استفاده  داخلي،  ظرفّیت  و  توان  به  نه  و  خارج  به  نگاه 
بندي  بودجه  کشور،  انساني  نیروي  ظرفّیت  از  اندک 
هاي  ثبات سیاست  عدم  و سرانجام  نامتوازن  و  معیوب 
اجرایي اقتصاد و عدم رعایت اولوّیت ها و وجود هزینه 
دستگاه  از  هایي  بخش  در  مسرفانه  حّتي  و  زائد  هاي 
هاي حکومتي است. نتیجه اینها مشکالت زندگي مردم 
از قبیل بیکاري جوان ها، فقر درآمدي در طبقه ضعیف 

و امثال آن است.
مقاومتي  اقتصاد  این مشکالت، سیاست هاي  حّل  راه   
است که باید برنامه هاي اجرایي براي همه بخش هاي 
آن تهّیه و با قدرت و نشاط کاري و احساس مسئولّیت، 
در دولت ها پیگیري و اقدام شود. درونزایي اقتصاد کشور، 
مولّد شدن و دانش بنیان شدن آن، مردمي کردن اقتصاد 
از  استفاده  با  برونگرایي  دولت،  نکردن  گري  تصّدي  و 
ظرفّیت هایي که قباًل به آن اشاره شد، بخش هاي مهّم 
این راه حل ها است. بي گمان یک مجموعه جوان و دانا 
و مؤمن و مسلّط بر دانسته هاي اقتصادي در درون دولت 
خواهند توانست به این مقاصد برسند. دوران پیِش رو باید 
میدان فّعالّیت چنین مجموعه اي باشد. جوانان عزیز در  
سراسر کشور بدانند که همه راه حل ها در داخل کشور 
است. اینکه کسي گمان کند »مشکالت اقتصادي صرفًا 
ضّد  مقاومت  هم  تحریم  علّت  و  است  تحریم  از  ناشي 
استکباري و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه 
حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه گرگ 
است« خطایي نابخشودني است. این تحلیل سراپا غلط، 
هرچند گاه از زبان و قلم برخي غفلت زدگان داخلي صادر 
مي شود، اّما منشأ آن، کانون هاي فکر و توطئه خارجي 

است که با صد زبان به تصمیم سازان و تصمیم گیران و 
افکار عمومي داخلي القا مي شود.

و  الزم  دو  این  فساد:  با  مبارزه  و  عدالت   )4  
و سیاسي،  اخالقي  و  اقتصادي  فساد  یکدیگرند.  ملزوم 
توده چرکین کشورها و نظام ها و اگر در بدنه حکومت 
به  زننده  ضربه  و  ویرانگر  زلزله  شود،  عارض  ها 
مشروعّیت آنها است و این براي نظامي چون جمهوري 
اسالمي که نیازمند مشروعّیتي فراتر از مشروعّیت هاي 
بسیار  است،  اجتماعي  مقبولّیت  از  تر  مبنایي  و  مرسوم 
وسوسه  است.  ها  نظام  دیگر  از  تر  بنیاني  و  تر  جّدي 
حکومت  ترین  َعلَوي  در  حّتي  ریاست،  و  مقام  و  مال 
)علیه  امیرالمؤمنین  حضرت  خود  حکومت  یعني  تاریخ 
الّسالم( کساني را لغزاند، پس خطر بُروز این تهدید در 
جمهوري اسالمي هم که روزي مدیران و مسئوالنش 
هرگز  دادند،  مي  زیستي  ساده  و  انقالبي  زهد  مسابقه 
بعید نبوده و نیست و این ایجاب مي کند که دستگاهي 
قواي  در  قاطع  رفتاري  و  تیزبین  نگاهي  با  کارآمد 
واقعي  معناي  به  و  باشد  داشته  دائم  حضور  گانه  سه 
هاي  دستگاه  درون  در  ویژه  به  کند،  مبارزه  فساد  با 
حکومتي. البّته نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت 
کشورهاي  از  بسیاري  با  مقایسه  در  اسالمي  جمهوري 
دیگر و به خصوص با رژیم طاغوت که سر تا پا فساد 
مأموران  بحمدا...  و  است  کمتر  بسي  بود،  فسادپرور  و 
ولي  اند،  داشته  نگاه  را  خود  سالمت  غالبًا  نظام  این 
حّتي آنچه هست غیرقابل قبول است. همه باید بدانند 
مقامات  همه  مشروعّیت  شرط  اقتصادي  طهارت  که 
شیطان  از  باید  همه  است.  اسالمي  جمهوري  حکومت 
حرص بر حذر باشند و از لقمه حرام بگریزند و از خداوند 
و  نظارتي  هاي  دستگاه  و  بخواهند  باره کمک  این  در 
نطفه  تشکیل  از  حساسّیت،  و  قاطعّیت  با  باید  دولتي 
مبارزه  این  کنند.  مبارزه  آن  رشد  با  و  پیشگیري  فساد 
الّطبع  منیع  و  جهادگر  و  ایمان  با  هایي  انسان  نیازمند 
مبارزه  این  است.  نوراني  هایي  دل  و  پاک  دستاني  با 
بخش اثرگذاري است از تالش همه جانبه اي که نظام 
جمهوري اسالمي باید در راه استقرار عدالت به کار برد. 
عدالت در صدر هدف هاي اّولّیه همه بعثت هاي الهي 
و  داراي همان شأن  نیز  اسالمي  در جمهوري  و  است 
ها  زمان  همه  در  مقّدس  اي  کلمه  این،  است؛  جایگاه 
و سرزمین ها است و به صورت کامل، جز در حکومت 
حضرت ولي عصر )ارواحنافداه( میّسر نخواهد شد ولي 
به صورت نسبي، همه جا و همه وقت ممکن و فریضه 
اي بر عهده همه به ویژه حاکمان و قدرتمندان است. 
بلندي  هاي  گام  راه  این  در  ایران  اسالمي  جمهوري 
برداشته است که قباًل بدان اشاره اي کوتاه رفت؛ البّته 
بیشتري صورت  کارهاي  باید  آن  تشریح  و  توضیح  در 
پنهان  و  نمایي و الاقل سکوت  واژگونه  توطئه  گیرد و 
است،  انقالب  دشمنان  جّدي  برنامه  اکنون  که  سازي 
خنثي گردد. با این همه اینجانب به جوانان عزیزي که 
گویم  مي  صریحًا  است  آنها  انتظار  چشم  کشور،  آینده 
آنچه تاکنون شده با آنچه باید مي شده و بشود، داراي 
اسالمي، دل هاي  در جمهوري  است.  اي ژرف  فاصله 
مسئوالن به طور دائم باید براي رفع محرومّیت ها بتپد 
و از شکاف هاي عمیق طبقاتي به شّدت بیمناک باشد. 
نیست  تنها جرم  نه  ثروت  اسالمي کسب  در جمهوري 
اّما تبعیض در توزیع منابع  که مورد تشویق نیز هست، 
عمومي و میدان دادن به ویژه خواري و مدارا با فریب 
به  انجامد،  مي  عدالتي  بي  به  که همه  اقتصادي  گران 
شّدت ممنوع است؛ همچنین غفلت از قشرهاي نیازمند 
این سخنان در  نیست.  قبول  رو مورد  به هیچ  حمایت، 
بارها تکرار شده است ولي  قوانین،  قالب سیاست ها و 
ها  جوان  شما  به  امید  چشم  آن  شایسته  اجراي  براي 
به  کشور  گوناگون  هاي  بخش  اداره  زمام  اگر  و  است 
بحمدا...  کاردان -که  و  دانا  و  انقالبي  و  مؤمن  جوانان 
برآورده خواهد شد؛  امید  این  نیستند- سپرده شود،   کم 

انشاءا... .

معني  به  ملّي  استقالل  آزادي:  و  استقالل   )5  
آزادي ملّت و حکومت از تحمیل و زورگویي قدرت هاي 
حّق  معناي  به  اجتماعي  آزادي  است.  جهان  گر  سلطه 
همه  براي  اندیشیدن  و  کردن  عمل  و  گیري  تصمیم 
هاي  ارزش  جمله  از  دو  هر  این  و  است؛  جامعه  افراد 
اسالمي اند و این هر دو عطّیه الهي به انسان هایند و 
هیچ کدام تفّضل حکومت ها به مردم نیستند. حکومت 
و  آزادي  منزلت  هستند.  دو  این  تأمین  به  موّظف  ها 
استقالل را کساني بیشتر مي دانند که براي آن جنگیده 
آنها  جمله  از  خود  ساله  چهل  جهاد  با  ایران  ملّت  اند. 
است. استقالل و آزادي کنوني ایران اسالمي، دستاورد، 
بلکه خون آورِد صدها هزار انسان واال و شجاع و فداکار 
است؛ غالبًا جوان، ولي همه در رتبه هاي رفیع انسانّیت. 
با تأویل و توجیه هاي  این ثمر شجره طّیبه انقالب را 
قرار  در خطر  توان  نمي  مغرضانه،  بعضًا  و  لوحانه  ساده 
داد. همه -مخصوصًا دولت جمهوري اسالمي- موّظف 
که  است  بدیهي  وجودند.  همه  با  آن  از  حراست  به 
و  سیاست  کردن  زنداني  معني  به  نباید  »استقالل« 
نباید  »آزادي«  و  خود  مرزهاي  میان  در  کشور  اقتصاد 
در تقابل با اخالق و قانون و ارزش هاي الهي و حقوق 

عمومي تعریف شود.

مرزبندي  خارجي،  روابط  مّلي،  عّزت   )6  
»عّزت،  اصِل  از  هایي  شاخه  سه،  هر  این  با دشمن: 
اند. صحنه  المللي  بین  روابط  در  و مصلحت«  حکمت، 
یافته  پدیده هایي است که تحّقق  امروز شاهد  جهاني، 
بیداري  نهضت  جدید  تحّرک  ظهورند:  آستانه  در  یا 
اسالمي بر اساس الگوي مقاومت در برابر سلطه آمریکا 
منطقه  در  آمریکا  و صهیونیسم؛ شکست سیاست هاي 
در  آنها  خائن  همکاران  شدن  گیر  زمین  و  آسیا  غرب 
جمهوري  سیاسي  قدرتمندانه  حضور  گسترش  منطقه؛ 
سراسر  در  آن  وسیع  بازتاب  و  آسیا  غرب  در  اسالمي 
جمهوري  عّزت  مظاهر  از  بخشي  اینها  سلطه.  جهان 
مدیران  حکمت  و  شجاعت  با  جز  که  است  اسالمي 
سلطه  نظام  سردمداران  آمد.  نمي  دست  به  جهادي 
آنها عمومًا شامل فریب و خدعه  پیشنهادهاي  نگرانند؛ 
آمریکاي  بر  عالوه  ایران  ملّت  امروز  است.  دروغ  و 
جنایتکار، تعدادي از دولت هاي اروپایي را نیز خدعه گر 
و غیرقابل اعتماد مي داند. دولت جمهوري اسالمي باید 
مرزبندي خود را با آنها با دّقت حفظ کند؛ از ارزش هاي 
انقالبي و ملّي خود، یک گام هم عقب نشیني نکند؛ از 
تهدیدهاي پوچ آنان نهراسد و در همه حال، عّزت کشور 
و ملّت خود را در نظر داشته باشد و حکیمانه و مصلحت 
جویانه و البّته از موضع انقالبي، مشکالت قابل حل خود 
مشکلي  هیچ  حّل  آمریکا  مورد  در  کند.  حل  آنان  با  را 
متصّور نیست و مذاکره با آن جز زیان ماّدي و معنوي 

محصولي نخواهد داشت.

بسیار  باره  این  در  الزم  سخن  زندگي:  سبک   )7  
همین  به  و  گذارم  وامي  دیگر  فرصتي  به  را  آن  است. 
سبک  ترویج  در  غرب  تالش  که  کنم  مي  اکتفا  جمله 
زندگي غربي در ایران، زیان هاي بي جبران اخالقي و 
اقتصادي و دیني و سیاسي به کشور و ملّت ما زده است؛ 
مقابله با آن، جهادي همه جانبه و هوشمندانه مي طلبد 
که باز چشم امید در آن به شما جوان ها است. در پایان از 
حضور سرافرازانه و افتخارانگیز و دشمن شکن ملّت عزیز 
در بیست و دّوم بهمن و چهلمین سالگرد انقالب عظیم 
اسالمي تشّکر مي کنم و پیشاني سپاس بر درگاه حضرت 
 حق مي سایم. سالم بر حضرت بقّیه ا... )ارواحنا فداه(؛
سالم بر ارواح طّیبه شهیدان واال مقام و روح مطّهر امام 
ایران و سالم ویژه  بر همه ملّت عزیز  بزرگوار و سالم 

به جوانان. 

دعاگوی شما   
سیّد علی خامنه ای
  ۲۲ بهمن ماه ۱3۹۷

به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی از سوی رهبر انقالب صادر شد

بیانیه »گام دوم انقالب« خطاب به ملت ایران 

توصیه پورمختار به رئیس جمهور 
FATF درباره تصویب

ارتباطی  کانال  ثبت  درباره  پورمختار  علی  محمد 
اینستکس، گفت: این اقدام که از سوی سه کشور 
بیانگر آن است که  اروپایی ترتیب داده شده است، 
اروپایی ها هم توجهی به برجام و آثار و تبعات آن ندارند.

او تأکید کرد: اروپایی ها با این اقدام خود نشان دادند 
که نمی خواهند با ایران همکاری داشته باشند و ثبت 
این کانال هم صرفا برای فریب دولتمردان ماست.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با بیان 
اینکه اروپایی ها با این اقدام بار دیگر چهره فریبکارانه 
دشمنی  کرد:  تصریح  گذاشتند،  نمایش  به  را  خود 
با کشورمان  آلمان  فرانسه و در مقاطعی  انگلیس، 
کامال روشن و بدیهی است و ما نباید گول حرف ها و 
وعده های توخالی آنان را بخوریم.پورمختار در واکنش 
به اظهارات برخی از مقامات اروپایی مبنی بر اینکه 
اجرای این کانال منوط به تصویب FATF در ایران 
است، گفت: توصیه بنده به دولتمردان، رئیس جمهور 
و به ویژه مسئوالن وزارت خارجه این است که دیگر 
فریب اروپایی ها را نخورند و دستگاه های تصمیم گیر را 

برای تصویب FATF تحت فشار نگذارند.

پیشنهاد وقیحانه مشاور
 جان کری درباره برجام

»ایالن  قلم  به  گزارشی  در  آمریکایی  نشریه  یک 
گلدنبرگ«، مشاور سابق جان کری، وزیر خارجه اسبق 
»مرکز  اندیشکده  کارشناس  بروئر،  اریک  و  آمریکا 
رئیس جمهور  کرده  پیشنهاد  آمریکا«  جدید  امنیت 
برجام  به  ایران  از  امتیاز  اخذ  از  پس  آمریکا  بعدی 
برگردد. گلدنبرگ و بروئر در یادداشتی در فارن پالیسی 
این  را  پیشنهادشان  کارشناس،  دو  این  می نویسند: 
از  بایستی  بعدی  »رئیس جمهور  داده اند:  ادامه  طور 
اهرم فشاری که پس از خروج ترامپ از برجام ایجاد 
شده برای رسیدن به تفاهم اولیه بر سر بسیاری از 
مسائل محل اختالف با ایران و آینده برنامه هسته ای 
این کشور استفاده کنند. پیامی که باید به ایران و دنیا 
بدهیم این است: ما انتظار داریم که بار دیگر به توافق 
برگردیم، اما قبل از آن الزم است صحبت کنیم.«

ادعای تازه نتانیاهو علیه ایران

نتانیاهو در گفتگو با خبرنگاران پیش از پرواز به لهستان 
برای شرکت در نشست ضد ایرانی ورشو، با ادعای 
اینکه عملیاتی را علیه نیروهای وابسته به ایران در 
منطقه قنیطره واقع در سوریه انجام داده اند، اظهار کرد: 
»ما هر روزه علیه ایران )در سوریه( اقداماتی انجام 

می دهیم، حتی همین اکنون«.
زیادی  »دالیل  افزود:  ادعاهایش  ادامه  در  نتانیاهو 
وجود دارد که ایران از نشست ورشو نگران باشد. این 
واقعیت که سران اسرائیل )با دیگر کشورها( در یک 
اتاق بنشینند و درباره یک موضوع - ایران - صحبت 

کنند، دستاوردی در تقابل با ایران است«.

بی محلی ترکیه به نشست 
ضد ایرانی لهستان

مقام  ترکیه، یک  روزنامه »حریت«  گزارش  بر  بنا 
ارشد وزارت خارجه این کشور تاکید کرده که موضوع 
مشارکت آنکارا در نشست ضد ایرانی لهستان اصال در 
دستور کار ترکیه نیست و این کشور در این نشست 
در هیچ سطحی شرکت نمی کند.این مقام ترکیه ای 
تصریح کرد: »مشارکت سیاسی ترکیه در چنین نشستی 
که یک کشور را هدف قرار می دهد، ممکن نیست در 
نتیجه ما هیچ نماینده  ای به این نشست نمی فرستیم«.

آمریکا مجبور خواهد شد
 با ایران وارد مذاکره شود

فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست 
شورای  در  آمریکایی ها  گفت:  مجلس  خارجی 
هم  هسته ای  انرژی  بین المللی  آژانس  و  امنیت 
اما  کنند،  مطرح  را  ایران  موضوع  داشتند  تالش 
سرخوردگی  نوعی  و  نرسیدند  نتیجه  به  هم  آنجا 
برای آنان در پی داشت. بعد از ۲۲ بهمن شرایطی 
خواهد  فراهم  آمریکا  مقابل  سیاسی  فضای  در 
شد. خواهند  ایران  با  مذاکره  به  مجبور  که  شد 
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جوادیه برگزار می گردد، حضور سروران گرامی مزید امتنان می باشد.                                              خانواده خسروی 
جلسه یادبود شهید علیرضا خسروی 

و پدر گرانقدرشان


