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  رئیس جمهوری در خراسان جنوبی:

 هدف ما تغيير شرایط 
به نفع مردم است

سياست 2

 واکنش وزارت خارجه به بیانیه ضدایرانی
  کمیته چهارجانبه اتحادیه عرب؛ 

 سخيف، مداخله جویانه 
و تناقض آميز است 

قیمت  2000  تومان  /    شماره   885        شنبه 20 شهریور   1400  /   4 صفر 1443  / 11 سپتامبر   2021

رییس جمهوری گفت: هــدف و تصمیم ما در این دوره 
کار و فعالیت و تالش است تا شــرایط به نفع مردم و سفره 

آنان تغییر کند. 
به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی در سومین سفر استانی 
خود و در ســفری از پیش اعالم نشــده به استان خراسان 
جنوبی سفر کرد و از سوی مقام های استان مورد استقبال 

قرار گرفت.
وزیران کشور، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه، رئیس دفتر رئیس جمهور 
و معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیسی را در سفر به استان 

خراسان جنوبی همراهی می کنند.
بازدید از معادن زغال سنگ طبس، شرکت در شورای 
اداری اســتان و دیــدار با نخبــگان از جملــه برنامه های 

رئیس جمهور در خراسان جنوبی است.
 وظیفه دولت خدمتگزاری به مردم 

بویژه در مناطق محروم است
رئیس جمهور از استان خراسان جنوبی و شهرستان طبس 
به عنوان خطه مردمان صبور، مقاوم و پرتالش نام برد و گفت: 
مردم این منطقه همیشــه در صحنه هــای مختلف انقالب 
حضوری بسیار با ارزش و مثال زدنی داشته اند و وظیفه دولت 
این اســت که خدمتگزاری به همه مردم به ویژه به مردم این 

مناطق داشته باشد. 
رئیســی صبح جمعه در بدو ورود به شهرستان طبس در 
استان خراسان جنوبی و در سومین سفر استانی خود، با بیان 
اینکه سفر به استان های مختلف به دور از تشریفات معمول انجام 
می شود، گفت: معادن از ذخایر ارزشمند این استان است که اگر 
فعال شود، هم مشکل اشتغال، هم مشکل تولید و رونق تولید و 

هم مسائل اقتصادی حل می شود.
رئیس جمهور مساله کشاورزی را از دیگر موضوعات مهم 
اســتان عنوان کرد و افزود: بخاطر کمبود نزوالت آسمانی در 
این منطقه، کشاورزی مردم با مشــکالتی مواجه شده است 
اما مردم این مناطق نشان داده اند که تهدیدها را به فرصت ها 

تبدیل می کنند.
رئیســی با بیان اینکه هدف از ســفرهای استانی بررسی 
مشکالت و محرومیت های استان و تصمیم گیری برای رفع آن 
با مشارکت مردم و مدیران استان است، اظهار داشت: نیروهای 
کارآمد ارزشمندی به ویژه جوانان برومند را در استان خراسان 
جنوبی داریم که می توانند نقش آفرین باشــند و با کمک این 

نیروی انسانی، دولت خواهد توانست در جهت رفع مشکالت 
استان گام هایی بردارد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مساله آب مشکل بسیاری از 
استان های کشور است، گفت: این موضوع را در دولت به صورت 
ویژه دنبال می کنیم و با راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت از 
جمله انتقال آب از دریای عمان، اقداماتی را در دستور کار قرار 

داده ایم تا مشکل دسترسی مردم به منابع آبی برطرف شود.
رئیس جمهور درخصوص درخواست و اشتیاق مردم طبس 
برای دیدار با رهبر معظم انقالب، گفت: بدون شک ایشان هم 
همین اشتیاق را برای دیدار با مردم دارند ولی شرایط کرونایی 
اجازه نمی دهد مثل قبل دیدارها صورت بگیرد اما به بنده نیابت 
دادند که سالم ایشان را به مردم عزیز در استان خراسان جنوبی 
و طبس برسانم و ایشان هم همواره برای مردم دعا می کنند و 
همیشه نگران مسائل و مشکالت استان های مختلف به ویژه 

استانهای کمتر برخوردار هستند.
رفع مشکالت کشور نیازمند اقدام و عمل است

رئیس جمهور با بیان اینکه به برکت انقالب اسالمی کارهای 
بسیاری در طبس و استان خراسان جنوبی انجام شده و چهره 
امروز این منطقه و استان با قبل از انقالب کامال متفاوت است، 
گفت: این منطقه از ظرفیت های بســیار ارزشمندی از جمله 
معادن برخوردار است که متاسفانه بخش زیادی از آن معطل 

مانده و باید با تالش و اقدامات فوری احیا و فعال شود. 
رئیســی طی ســخنانی در اجتماع مردم طبس در محل 
امامزاده حسین ابن موسی الکاظم)ع( این شهرستان، با بیان 
اینکه استان خراسان جنوبی و طبس از سرمایه جوانان توانمند، 
فعال و اندیشــمند برخوردار اســت، اظهار داشت: توسعه و 
سازندگی کشور در بخش های مختلف با پیگیری دولت و همت 
مردم و دستان توانمند جوانان کشــور انجام می شود و امروز 

دولت آمادگی دارد که در خدمت فرهیختگان و صاحبنظران 
باشد و از مشارکت و نظرات کارشناسی آنان استفاده کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه مردم این خطه در موضوع کرونا 
بســیار خوب عمل کردند،  گفت: در توجه و کمک مومنانه به 
محرومین و کسانی که مشکل مالی داشتند، مردم این منطقه 

از زن و مرد، پیر و جوان کارهای خداپسندانه ای انجام دادند.
رئیسی با اشــاره به اینکه با همه تالش های انجام شده در 
جهت رفع مشکالت شهر و روستا باز هم شاهد کمبودهایی 
هســتیم، گفت: امام جمعه محترم و نماینده محترم شما در 
مجلس شورای اسالمی نکاتی را نسبت به برخی از ظرفیت های 
این منطقه بیان کردند که حتما در تصمیم گیری ها مورد توجه 

قرار خواهد گرفت.
رئیس جمهور با اشــاره به ظرفیت های شهرستان طبس 
گفت: ۴ فصل بودن محصوالت کشــاورزی شهرســتان از 
ویژگی های این منطقه اســت و همه محصوالت هم متنوع و 

استراتژیک هستند.
رئیسی خاطرنشان کرد: فعال شدن اقتصاد گردشگری در 
این شهرستان می تواند هم اشتغال ایجاد کند و هم وضع موجود 
را رونق دهد و اینکه مضجع نورانی حضرت حسین ابن  موسی 
 الکاظم )ع( میلیونها زائر دارد می تواند اقتصاد گردشگری را در 

منطقه فعال کند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه وزیر راه و شهرسازی برای 
اصالح راههای استان بررسی های خوبی انجام داده و اجرای آنها 
در دستور کارشان هست، گفت: همه این موارد دنبال خواهد 
شد البته همه این کارها چه وضعیت راه، چه وضعیت معادن 
و وضعیت کشاورزی منطقه نیازمند دست توانای شما مردم 
است. جوان های بسیار خوب، فرهیختگان صاحب نظر، حضرات 
علما، طالب و افاضل خوب و مردمان پرتالش و پرامیدی در این 
منطقه داریم که با امید تالش می کنند و این سرمایه خوبی برای 

کشور و پشتوانه خوبی برای دولت است.
رئیسی خاطرنشان کرد: امیدواریم ان شاءاهلل در این سفر 
و سفرهای از این دست که بدون تشریفات معمول انجام می 
شود، بتوانیم اصِل کار را دنبال کنیم. حضور خارج از تشریفات 
ما در استانها برای این است که از نزدیک با مسائل استان ها آشنا 
شویم و اولویت ها را مشخص کنیم و برای رفع مشکالت با اولویت 

دست به اقدام بزنیم.
رئیس جمهور گفت: بنای ما این است که با فعل ماضی با مردم 
سخن بگوییم یعنی بگوییم این اقدامات انجام شد، »می شود« 

زیاد گفته شده ما نمی خواهیم خیلی به می شودها اتکا کنیم 
ولی چیزی که برنامه دولت است را دنبال می کنیم.

رئیسی افزود: احساس ما این است که ان شاءاهلل مشکالت 
یکی پس از دیگری حل خواهد شد و این به شناخت مشکل و 
مساله شناسی و شناخت راهکارهای برون رفت از مشکالت و 
حل مساله و تعیین اولویت ها و عزم و اراده جدی برای یک کار 
میدانی نیاز دارد که مجموع این اقدامات هم به اعتماد عمومی 

تبدیل می شود.
 نظام پیمانکاری باید متحول شود

رئیس جمهوری در پاســخ به مطالبــات کارگران معدن 
زغالسنگ طبس تاکید کرد: نظام پیمانکاری باید کامال متحول 

و به هیچ عنوان نباید حقوق کارگران ضایع شود. 
رئیسی روز جمعه در ادامه سفر به خراسان جنوبی،  از معدن 
زغالســنگ پروده طبس بازدید کرد و در جمع کارگران این 
مجموعه اظهار داشت: کارگران نباید نگران بیمه، دستمزد و 

سختی کار خود باشند و این از موضوعات مهم است.
وی افــزود: از همین االن بــه مــدت ۲۰ روز حداکثر به 
پیمانکاران وقت می دهم که وضعیت زندگی کارگران را در اینجا 
متحول کنند و اگر این اقدام را در این مدت انجام ندهند، اقدام 

الزم را انجام می دهم.
رئیس جمهوری گفت: معادن شهرســتان طبس زمینه 
توسعه فراوانی دارد و باید زیرساخت های آن تکمیل شود که 
اگر این منطقه و معادن آن درست توسعه پیدا کند، نیاز کشور 
کامال برطرف می شود و نیازی به واردات نداریم و اینجا کامال 

این استعداد را دارد.
وی تحقق ایــن موضوع را منوط به ۲ شــرط اساســی 
دانست و اظهار داشــت: اول اینکه زیرساخت ها باید تکمیل 
شــود و معتقدم کارگران عزیز که اینجــا کار می کنند باید 

 حقوقشــان کامال پرداخت شــود و حقی از آنان ضایع نشود. 
رئیس جمهوری امروز پس از دیدار با مردم شهرستان طبس 
در محل معادن زغالسنگ این شهرستان حضور پیدا کرد و از 

نزدیک پای درد دل کارگران این معادن نشست.
رئیســی در بازدید هوایی با بالگرد، معادن حاشــیه ای و 
ظرفیت های شهرستان طبس را بررسی کرد و با توضیحات 
استاندار و مدیران اســتان از توانمندی ها، مسائل و مشکالت 
منطقه اطالع یافت. پایین بودن دستمزد و مشکالت بیمه ای از 
جمله مشکالت مطرح شده از سوی کارگران معادن زغالسنگ 

در بازدید رئیس جمهوری بود.
 با همت دولت و همراهی مردم، 
مشکالت قابل حل خواهند بود 

 ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور در ادامه ســفر به استان 
خراســان جنوبی، بعد از ظهر جمعه در محله حاشیه نشین 

کاظمیه این شهر حضور یافت. 
رئیسی با حضور در مقابل مســجد این محله از نزدیک با 
مردم دیدار و به سخنان و مشکالت آنان گوش نمود و سپس 
در سخنان کوتاهی تاکید کرد با همت دولت و همراهی مردم، 

مشکالت قابل حل خواهند بود.
رئیس جمهور در جمع اهالی منطقــه کاظمیه بیرجند، 
حضور در میان مــردم را توفیقی برای خود دانســت و افزود: 
می دانم که همه شما تولید کننده محصوالت کشاورزی بوده 
اید اما خشکسالی و کم آبی ناشی از کاهش نزوالت جوی باعث 
مهاجرت روستائیان به حاشیه شهرها شده و تولید این منطقه 

با مشکل مواجه شده است.
رئیسی با بیان اینکه مردم و بویژه جوانان این منطقه اهل کار و 
فعالیت هستند، گفت: دولت به عنوان خدمتگزار شما به معیشت 
و زندگی مردم توجه دارد و ما همه تالش خود را انجام خواهیم 
داد تا زمینه کار و تالش برای جوانان فراهم شود و شرایط به نفع 

معیشت و کسب و کار مردم تغییر کند.
رئیس جمهور با اشاره به تعطیلی بسیاری از مشاغل و کسب 
و کارها بخاطر شیوع بیماری کرونا در کشور، گفت: خوشبختانه 
با تالش های صورت گرفته در زمینه تولید و واردات واکسن، 
واکسیناسیون شتاب گرفته و با تکمیل آن زمینه بازگشایی 

فعالیت ها و کسب و کارها فراهم خواهد شد. 
حضور در نشست شورای اداری استان، دیدار با نخبگان و 
بازدید از برخی مناطق استان از جمله برنامه های این سفر یک 

روزه اعالم شد.

گزارش

رئیس جمهوری در خراسان جنوبی:

 هدف ما تغییر شرایط به نفع مردم است

بررسی عوامل افزایش میل به خودکشی در ایران، به بهانة یک روز جهانی

حکایت شهروندان پریشان حالی 
که به آمار پیوستند

جهان 5

شهرنوشت 6

 در سالروز 11 سپتامبر؛ واشنگتن ناامید از کابینه طالبان، 
درمورد احیای القاعده هشدار داد؛    

هراس از بازگشت 
یدان »ُاسامه«  به کابل مر

 امروز بیستمین سالگرد واقعه ای است که 
بنابر سخنان بسیاری از تئوریسین های غربی 
و شرقی، تاریخ معاصر آمریکا و سپس تحوالت 
جهان را به دو قســمت تقســیم کرد. بخش 
اعظمی از اســاتید دانشــگاه ها و همچنین 
سیاسیونی که 11 سپتامبر ۲۰۰1 میالدی را 
به یاد دارند و نظاره گر برخورد دو هواپیمای 
مسافربری به برج های دوقلوی مرکز تجارت 
جهانی نیویورک بودند، عمــاًل معتقدند که 
قبل از ان واقعه که جهان را مبهوت و متحیر 
کرده بود، ایاالت متحده اساساً در یک بحران 
ارگانیِک سیاسی اسیر شده بود و نیازمنِد یک 

هیجان مهندسی شده برای فضای تحوالت 
جهان معاصر بود. 

به همین دلیل آنهــا معتقدند آمریکای 
قبل  از 11 ســپتامبر با آمریکای پس از آن 
به هیچ وجه با یکدیگر قابل مقایســه نیست. 
بخش دیگری از تحلیلگران و حتی کســانی 
که در دولت وقت به رهبری بوِش پسر حضور 
داشتند هم نمی دانســتند که چه اتفاقی رخ 
داده است. آنها فقط می دانستند که شخص 
در آنســوی دنیا به نام »اســامه بن الدن« 
تشکیالتی را رهبری می کند که در نهایت او 

را عامل این حمله دانستند...

رکود شدید در بازار لوازم التحریر فقط به دلیل آموزش آنالین نیست؛

ترک تحصیل؛ حلقه ای از زنجیرة فقر فراگیر
چرتکه 3


