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صفحه 7

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی:

فرهنگ نقدپذیری و مطالبه گری 

در کشور ضعیف است
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفحه2

نماینده مجلس خواستار شد: 

اجرای کامل طرح توسعه شهرستان نهبندان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفحه2 

توزیع منابع با لحاظ آینده 

خراسان جنوبی در دستور کار است
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفحه2

برد تیم سرخپوشان بیرجند

 مقابل بنتونیت طبس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفحه 7

اتباع خارجی می توانند تحت پوشش 

بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفحه3 

هزینه مراسم ترحیم اموات برای بازسازی 

و احیای قنوات اختصاص یافت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفحه3

اهم دستاوردهای آموزش و پرورش 

صفحات5،4 و 8خراسان جنوبی

صفحه 2

سال طالیی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی:

 هزینه کرد ۱47 میلیارد تومانی برای افتتاح ۱5۹ پروژه جهاد کشاورزی همزمان باهفته دولت 
معرفی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی برای سومین سال متوالی بعنوان دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی

امروز خراسان جنوبی _ گروه خبر 
همزمــان بــا هفتــه دولــت بــا هزینــه کــرد ۱۴۷ میلیــارد 
تومانــی از ۱59 پــروژه جهــاد کشــاورزی خراســان جنوبی 
بهــره بــرداری مــی شــود، پــروژه هایــی کــه بــرای ۲۷5 
نفــر شــغل جدیــد ایجــاد کــرده و اشــتغال ۴هــزار و ۶۸۷ 
نفــر را تثبیــت و ۱۸ هــزار و ۷۱۱ خانــوار نیــز از خدمــات 

ــد شــد. ــد خواهن آن بهره من
ــی  ــان جنوب ــاورزی خراس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
جمــع  در  دولــت  هفتــه  هــای  برنامــه  درتشــریح 
ــا ۱0۶  ــان اینکــه حــوزه آب و خــاک ب ــا بی ــگاران ب خبرن
ــا  ــین آالت ب ــازی ماش ــیون و بهس ــروژه و مکانیزاس پ
ــا  ــروژه ه ــی پ ــروژه دارای بیشــترین درصــد فراوان ۱3 پ
هســتند، گفــت: پــروژه هــای آب و خــاک شــامل انتقال 
ــوات، احــداث و  ــای قن ــاری تحــت فشــار، احی آب، آبی

بازســازی ســدهای ذخیــره آب می شــود.

رشد دوبرابری اعتبارات مصوب و رشد
 4برابری اعتبارات قنوات در سال جاری

غالمرضــا قوســی بــه رشــد دو برابــری اعتبــارات مصــوب 
ســازمان در ســال جــاری نســبت به ســال گذشــته اشــاره 
کــردو افــزود: امســال حــدود ۸۶ میلیــارد تومــان اعتبــار 
ــاری  ــار آبی ــزار هکت ــرای ۱۲ ه ــه اج ــم ک ــوب داری مص

تحــت فشــار نیــز برنامــه ریــزی شــده اســت.
اعتبــار  برابــری  چهــار  رشــد  بــه  چنیــن  هــم  وی 
ــه  ــه ب ــاری ک ــال ج ــوات در س ــت قن ــازی و مرم بازس
ــه داد:  ــرد و ادام ــان رســیده ، اشــاره ک ــارد توم ۸۴ میلی
ــارد  ــز ۱00 میلی ــران نی ــت بح ــارات مدیری ــل اعتب از مح
تومــان اعتبــار مصــوب داریــم کــه درصــدی بــه اســتان 
ــت. ــری اس ــال پیگی ــی در ح ــه و مابق ــاص یافت اختص

نوسازی ماشین آالت کشاورزی
 و پرداخت تسهیالت 5۶ میلیاردی 

وی بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته5۶ میلیــارد تومــان 
تســهیالت بــرای نوســازی ماشــین آالت کشــاورزی 
اختصــاص یافتــه اســت، ادامــه داد: بــه همیــن منظــور 
۷۶0 دســتگاه تراکتــور وارد اســتان شــده و ۴0 دســتگاه 
کمبایــن و دو هــزار و 300 دســتگاه ادوات کشــاورزی نیز 

خریــداری شــده اســت.

معرفی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بعنوان 
دستگاه برتر در طول سه سال متوالی 

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان در ادامــه بــه 

راه انــدازی خــط تولیــد شــیر خشــک در اســتان و ایجــاد 
فرصــت هــای شــغلی جدیــد اشــاره کــرد و افــزود: جهــاد 
کشــاورزی خراســان جنوبــی طــی ســه ســال متوالــی از 
ســال 9۷ تــا کنــون در جشــنواره شــهیدرجایی بــه عنــوان 
ــات  ــان از توفیق ــه نش ــده ک ــی ش ــر معرف ــتگاه برت دس

خــوب ایــن مجموعــه دارد.
ــانه  ــی رس ــا همراه ــاورزی ب ــاد کش ــزود: جه ــی اف قوس
هــا ، تولیدکننــدگان و دســتگاه هــای اجرایــی در داخــل 
ــی کــه ســایر  ــش های و خــارج اســتان بســیاری از چال
غ و تخــم  اســتان هــا بــه طــور مثــال در تنظیــم بــازار مــر

غ داشــتند را نداشــته اســت. مــر

کسب رتبه اول استان در اجرای
 پروژه آبیاری تحت فشار 

وی هــم چنیــن بــه کســب رتبــه اول اســتان در اجــرای 
ــه ســطح اشــاره  ــاری تحــت فشــار نســبت ب ــروژه آبی پ
کــردو گفــت: در توســعه زیرســاخت هــای بخــش 
کشــاورزی از جملــه اجــرای پــروژه نهضــت گلخانــه ای 
در خراســان جنوبــی اتفاقــات خوبــی رقــم خورده اســت.

راه اندازی خط تولید شیر خشک با تولید 
۱۰ تنی 

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان جنوبــی هــم 
چنیــن بــه اجــرای طــرح هــاب شــتر در اســتان اشــاره 
کــرد وبــا بیــان اینکــه ایســتگاه اصــالح نــژاد در بجــد در 
حــال احــداث و ایســتگاه حیدرآبــاد نهبنــدان نیــز آمــاده 

بهــره بــرداری اســت، ادامــه داد: احــداث کشــتارگاه 
شهرســتان نهبنــدان و زیرکــوه در حــال انجــام اســت و 
تحویــل دو دســتگاه شــیر ســرد کــن جهــت جمــع آوری 
شــیر، احــداث خــط تولیــد شــیر خشــک شــتر و تولیــد 
۱0 تــن شــیر خشــک از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه 

اســت.

خسارت 244۰ میلیاردی خشکسالی
 به خراسان جنوبی

قوســی خســارات ناشــی از خشکســالی را در اســتان 
ــزود:  ــرد و اف ــالم ک ــان اع ــارد توم ــزار و ۴۴0 میلی دو ه
طوفــان نیــز ۴۴0 میلیــارد تومــان بــه اســتان خســارت 

وارد آورده اســت.

پایان شهریور ماه اخرین مهلت 
پالک گذاری ماشین آالت کشاورزی

مســئول اداره امــور فنــاوری هــای مکانیــزه بخــش 
کشــاورزی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان جنوبــی 
نیــز در ایــن نشســت بــه آخریــن مهلــت پــالک گــذاری 
ماشــین آالت کشــاورزی تــا پایــان شــهریور مــاه اشــاره 
کــرد و گفــت: در صــورت عــدم پــالک گــذاری ســهمیه 
ســوخت بــه تراکتــور و ماشــین آالت کشــاورزی تعلــق 

نخواهــد گرفــت و دچــار مشــکل خواهنــد شــد.
رنجــی افــزود: از تمامــی بهــره بــرداران بخش کشــاورزی 
ــالک  ــرای پ ــهریور ب ــان ش ــا پای ــود ت ــت می ش درخواس

گــذاری ماشــین آالت اقــدام کننــد.

خریداری ۱2 هزار راس دام مازادعشایر
مدیــر شــرکت پشــتیبانی امــور دام خراســان جنوبی 
نیــز در ادامــه از خریــد ۱۲ هــزار راس دام مــازاد عشــایر 
ــر  ــزود: ب ــر داد و اف ــته خب ــاه گذش ــی دو م ــتان ط اس
ــایر  ــازاد عش ــده، دام م ــادر ش ــتورالعمل ص ــاس دس اس
اســتان بــه دلیــل شــرایط خشکســالی و کمبــود نهــاده 
ــزد ارســال مــی  ــه اســتان ی ــب ب ــداری شــده و اغل خری
شــود و درصــدی از وجــه هــم بــه حســاب عشــایر واریــز 

شــده اســت.
ــز بعــد از طــی  ــزود: مابقــی وجــه نی مهــدی روشــن اف
مراحــل اداری طــی هفتــه هــای آینــده پرداخــت خواهــد 
ــان  ــم چن ــز ه ــتان نی ــد دام در اس ــه خری ــد و برنام ش

ــه دارد. ادام

افتتاح کشتارگاه خوسف تا سه ماه آینده
جهــاد  ســازمان  دامــی  تولیــدات  بهبــود  معــاون   
ــرف  ــف ظ ــتارگاه خوس ــاح کش ــز از افتت ــاورزی نی کش
3 مــاه آینــده خبــر داد و گفــت: در شهرســتان خوســف 
ــورد  ــای م ــی ه ــرایط و ویژگ ــام ش ــا تم ــتارگاهی ب کش
ــی  ــرفت فیزیک ــه پیش ــت ک ــاخت اس ــال س ــاز در ح نی
باالیــی دارد و بــا توجــه بــه بحــث خریــد دام در راســتای 
رفــع مشــکالت ایــن پــروژه جلســاتی برگزار شــده اســت.
ــاه  ــه م ــرف دو س ــرد ظ ــدواری ک ــار امی ــی اظه ابراهیم

ــود. ــاح ش ــروژه افتت ــن پ ــده ای این
وی در پاســخ بــه مشــکالت تامیــن نهــاده و خــروج دام 

مولــد از اســتان نیــز عنــوان کــرد: مشــکل تامیــن نهــاده 
ــر غصــه ای اســت کــه گریبانگیــر  هــای دامــی قصــه پ
ــن  ــه تامی ــان این ک ــا بی ــت. وی ب ــده اس ــداران ش دام
نهــاده هــای یارانــه دار مــورد توجــه دولــت اســت، گفــت: 
ســال گذشــته ماهانــه 9 هــزار تــن علوفــه بــرای اســتان 
ــه ۲0  ــاه گذشــته ب ــا م ــزان ت ــن می ــه ای جــذب شــده ک

هــزار تــن رســیده اســت.
وی بــه تراکــم زیــاد دام در اســتان طی دو ســال گذشــته 
اشــاره کــرد و گفــت: ســاالنه بایــد ۲0 تــا ۲5 درصــد دام 
ــم  ــادل به ــن تع ــه ای ــوند ک ــذف ش ــه ح ــد از چرخ مول

خــورده و مــا نگرانــی در ایــن زمینــه نداریــم.

صدور 8 پروانه بهره برداری 
در حوزه صنایع تبدیلی تکمیلی 

جهــاد  ســازمان  غذایــی  و  تبدیلــی  صنایــع  مدیــر 
کشــاورزی خراســان جنونــی نیــز بــا بیــان اینکــه 
کشــتارگاه خوســف یکــی از مجهزتریــن کشــتارگاه هــا 
در کشــور اســت، افــزود: بــا افتتــاح ایــن کشــتارگاه نــه 
تنهــا مشــکل اســتان برطــرف مــی شــود بلکــه پاســخ 
ــز  ــرز نی ــده از م ــای وارد ش ــام دام ه ــتار تم ــوی کش گ

ــود. ــد ب خواه
حســینی هــم چنیــن از صــدور ۸ّ پروانــه بهــره بــرداری 
در حــوزه صنایــع تبدیلــی تکمیلــی از ابتــدای ســال خبــر 
داد و گفــت: ۲9۶ میلیــارد ریــال اعتبــار در حــوزه صنایــع 

تبدیلــی تکمیلــی هزینــه شــده اســت.

خریداری 282۹ تن گندم کشاورزان استان
جهــاد  ســازمان  تولیــدات گیاهــی  بهبــود  معــاون 
ــت از  ــن نشس ــز در ای ــی نی ــان جنوب ــاورزی خراس کش
خریــد ۲ هــزار و ۸۲9 تــن گنــدم مــازاد کشــاورزان 
در اســتان خبــر داد و افــزود: ۱00 درصــد مطالبــات 
کشــاورزان اســتان در بحــث خریــد گنــدم پرداخــت شــده 
و شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان هیــچ بدهــی 

ــدارد. ــاورزان ن ــه کش ب

مرمت 25 درصد قنوات خراسان جنوبی 
ــازمان  ــی س ــی و مهندس ــور فن ــاک و ام ــر آب و خ مدی
جهــاد کشــاورزی خراســان جنوبــی نیــز در ایــن نشســت 
ــی ۶ هــزار و 9۴۷ رشــته  ــار کــرد: در خراســان جنوب اظه
قنــات داریــم کــه حــدود 5 هــزار و 300 رشــته قنــات در 

ســامانه ثبــت شــده اســت.
محمــدی بــا بیــان اینکــه طــول قنــوات اســتان حــدود 
۴ هــزار کیلومتــر اســت کــه هــزار و ۷۲ کیلومتــر مرمــت 
شــده، ادامــه داد: امســال اعتبــار قنــوات اســتان بــه ۸3 
ــار  ــد چه ــده رش ــان دهن ــیده و نش ــان رس ــارد توم میلی

برابــری نســبت بــه ســال گذشــته اســت.
وی بیــان کــرد: اگــر ۱00 درصــد اعتبــارات اختصــاص داده 
ــر  ــات دیگ ــش از ۸0 قن ــد بی ــدا کن ــص پی ــده تخصی ش
ــر از  ــر دیگ ــد و ۲900 کیلومت ــد ش ــت خواه ــتان مرم اس

قنــوات اســتان نیازمنــد مرمــت اســت.
 مدیــر شــرکت خدمــات حمایتــی جهــاد کشــاورزی 
خراســان جنوبــی در ایــن نشســت از ذخیــره کــود 
شــیمیایی در اســتان خبــر داد و گفــت: در بحــث تامیــن 
ــدارد و  ــود ن ــکلی وج ــاورزان مش ــاز کش ــورد نی ــود م ک

ــت. ــده اس ــام ش ــتان انج ــازی الزم در اس ــره س ذخی

رها سازی 22۱ هزار و 5۰۰ قطعه بچه ماهی گرمابی
نائــب زاده مدیــر شــیالت و امــور آبزیــان ســازمان جهــاد 
ــا ســازی ۲۲۱  ــه ره ــز ب ــی نی کشــاورزی خراســان جنوب
هــزار و 500 قطعــه بچــه ماهــی گرمابــی در اســتان اشــاره 
کــردو گفــت: از ابتــدای ســال تاکنــون ۱۲0 هــزار قطعــه 
ــرای  ــده و ب ــازی ش ــا س ــتان ره ــا در اس ــی تیالپی ماه
ــی  ــار 500 هــزار قطعــه الرو بچــه ماهــی گرماب ــن ب اولی

وارد اســتان و رهــا ســازی شــده اســت.
ســازمان  اقتصــادی  امــور  و  برنامه ریــزی  معــاون 
ــه  ــه ب ــز در ادام ــی نی ــان جنوب ــاورزی خراس ــاد کش جه
محدودیــت تســهیالت نهضــت گلخانــه ای اشــاره کــرد 
و گفــت: ســال گذشــته مبلــغ ۴00 میلیــارد تومــان بــرای 

رئیس شورای شهر بیرجند عنوان کرد:

 برگزاری جلسه مشورتی

 با نخبگان برای

 انتخاب شهردار 

برخـورد با پروتکل شکنـان
 5 بیمار دیگر قربانی کرونا                                موردی از قارچ سیاه نداشتیم

۱۵ اثر تاریخی خراسان جنوبی
امسال مرمت شد 

استاندار: تا نقطه مطلوب 
هنوز فاصله داریم
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عزای عمومی...!!!

امروز خراسان جنوبی - محمد راعي فرد
mohammad.raeifard99@gmail.com
تلفـات انسـانی مـا در مواجهـه با کرونـا همچنـان ادامه 
دارد و در عـدد ۶۰۰ نفـر دارد تثبیـت مـی شـود، واقعا این 
یـک شرمسـاری و افتضـاح بزرگـی اسـت کـه بـه دلیـل 
تکـرار مـرگ و میـر آن هم با عدد باال ظاهـرا قبح آن برای 
مسـئولین و مدیـران ما ریخته اسـت، آنقـدر این نابودی 
هـای انسـانی تکـرار می شـود کـه برخی خوشـحال اند و 
بـر مـردم منـت  دارند که فکر مـی کردیـم روزی ۱۵۰۰ نفر 
مـرگ ناشـی از کرونـا خواهیـم داشـت و ایـن موفقیـت 

بزرگـی اسـت برای مدیریت بهداشـت کشـور !!!
مـا هـم بـه نوبـه خـود فـوت هموطنـان سـرگردان مـان 
در دنیـای متناقـض و پـر از  تضـاد گفتـه هـای آقایان را 
کـه هـر دو دقیقـه یک نفـر را بـه کام مرگـی دردناک می 
کشـاند را بـه دوسـتان و مدیـران عزیـز تبریـک و تهنیت 
عـرض مـی کنیـم و تقاضـا داریـم کـه بـه آنـان در یـک 
مراسـم  رسـمی و پرزرق برق نشـان درجه یک خدمت و 
لیاقـت داده شـود، چه آنانـی که در خریـد و اهمال ورود 
واکسـن نقـش داشـتند و چـه آنانـی کـه بـا قـول هـای 
بیهـوده مـردم را بـرای دریافـت میلیـون هـا ُدز واکسـن 
داخلـی سـرکار گذاشـتند، چه آنانـی که در بوجـود آوردن 

مافیـای دارو نقـش بـارز و پررنگی داشـتند...!!!
آنچنــان کــه گوینــد و شــنیده ایــد تــا شــش مــاه دیگــر 
قــرار اســت مــردم واکســینه شــوند امــا بــا آمــار مــرگ و 
ــدون احتســاب  ــه بطــور متوســط ۳۵۰ نفــر ب میــر روزان
شــروع فاجعــه مــوج ششــم و بــا اســتناد بــه آمارهــای 
رســمی کــه بنــا بــه گفتــه مســئولین ذیربــط بایــد دو تــا 

ســه برابــرش کــرد...!!
طبــق آمــار ۶۰ میلیــون ایرانــی بایــد واکســینه شــوند تــا 
ــه  ــه از مــرگ هــای مظلومان ــاری چنیــن شــرم آوران آم
ــا احتســاب ُدز دوم  ــی ب ــان کاســته شــود یعن ــردم م م
ــت  ــود، واقعی ــق ش ــه و تزری ــد تهی ــون ُدز بای ۱۲۰ میلی
ــه  ــی ک ــای ممکن ــان ه ــن زم ــه در بهتری ــت ک ــن اس ای
ــه  ــم ب ــه کنی ــن تهی ــی واکس ــه راحت ــتیم ب ــی توانس م
آنچنــان جــدال هــای درون گروهــی و تســویه حســاب 
هــای سیاســی فــرو غلطیــده بودیم کــه این شــانس را از 
مــردم مــان دزدیدیــم، جالــب اینکه هیــچ یــک از آقایان 
نــه اینکــه مســئولیتی بعهــده نمــی گیرنــد کــه طلبــکار 

هــم هســتند ...!!
نماینــدگان مجلــس کــه دیــگ اســتیضاح و نطــق هــای 
آتشــین شــان بــر دولــت اســبق و وزرایــش بــه شــکلی 
عجیــب بــه ُغلیــدن و جوشــش افتــاده بــود ایــن روزهــا 
بــه چنــان آرامشــی رســیده کــه انــگار از عــرش بــه فــرش 
هبــوط کــرده، بــا کمتریــن چالــش، حاشــیه و باالتریــن 
رای هایــی کــه در طــول عمــر مجلــس ســابقه نداشــته، 
دولــت را ســاپورت بــه معنــای واقعــی کــرد و اینــک در 
یــک ریــکاوری لــذت بخــش فــرو رفتــه ، هــر چنــد کــه 
ایــن مجلــس و بــا توجــه بــه شــواهد موجــود حداکثــر 
بیــن ۶ تــا ۹ مــاه دیگــر بــه دلیــل ضعــف هــای مدیرانــی 
ــکار  ــارا و تحــت فشــار اف ــد، اجب ــول شــان کردن ــه قب ک
عمومــی تیــغ تیــز اســتیضاح هــا و کارت زرد های شــان 

شــروع خواهدشــد...!!!
بـه نظر می رسـد که کمیسـیون فرهنگـی مجلس طرحی 
را تدویـن و ارائـه دهـد کـه ضمـن عـزای عمومـی  بـرای 
مـردم ایـران به دلیل عمق فاجعه بیمـاری کرونا روزی را 
نیـز بـه یادبود چنین کشـتارهای جمعی به نـام عزیزانی 
کـه از دسـت رفتـه و خواهنـد رفـت در تقویم کشـور قرار 
دهنـد تـا یـاد ایـن مـرگ هـای فاجعـه بـار همـواره زنده 

بمانـد و عبرتی باشـد بـرای آینـدگان و مدیرانش...!

سرمقاله

رئیس شورای شهر بیرجند عنوان کرد:

 برگزاری جلسه مشورتی با نخبگان و کارشناسان
 امور شهری برای انتخاب شهردار مرکز استان 

امروز خراسان جنوبی _ گروه خبر 
در ادامه جلسـات غیر علنی شـورای شـهر بیرجند برای انتخاب شهردار مرکز 
اسـتان روز گذشـته جلسـه ای با حضور نخبگان و کارشناسـان امور شـهری 
برگـزار تـا آیتـم هـای مـورد نیاز بـرای انتخـاب شـهردار مشـخص و تعیین 
شـود. رئیـس شـورای شـهر بیرجنـد در گفـت وگـو بـا خبرنـگار مـا بـا بیان 
اینکـه تالش می شـود با تشـکیل یـک تیم کارشناسـی خبره شـهرداری در 
شـان مرکز اسـتان انتخاب شـود،افزود:این تیم کارشناسی آیتم ها و مالک 
هایـی کـه شـهردار بایـد داشـته باشـد را تعریف می کننـد و عالوه بـر این از 
نقطه نظرات آنها در انتخاب شـهردار هم اسـتفاده می شـود. دکتر محمودی 
راد انتخاب شـهردار بیرجند را نیازمند کار کارشناسـی و چکش کاری در شورا 
برشـمرد و ادامه داد:عالوه بر این در جلسـه روز گذشـته شـورای شهر به نامه 

های ارسـالی شـورا هم پاسـخ داده شد .

بازدید سرزده از داروخانه های بیرجند

مامــوران اداره کل بازرســی از تعــدادی داروخانــه هــای ســطح شــهر بیرجنــد بــه 
صــورت ســرزده بازدیــد بــه عمــل آمــده  و بــه گــزارش امــروز خراســان جنوبــی، 
مامــوران حجــم قابــل توجهــی داروی تاریــخ مصــرف گذشــته از چنــد روز تا چند 
مــاه در ایــن داروخانــه هــا کشــف و جمــع آوری کردنــد. برخــی از داروهــای تاریخ 
گذشــته داروی مــورد نیــاز بیمــاری هــای خــاص بوده اســت. بازرســی کل اســتان 
خراســان جنوبــی در راســتای وظایــف و تکلیــف قانونــی و در جهــت جلوگیــری 
از هرگونــه اقــدام غیرقانونــی، بــا صیانــت و جدیــت الزم نســبت بــه موضوعــات 
اقــدام و خصوصــا نســبت بــه امــر تأمین ســالمت عمومی شــهروندان بــا اهتمام 

ویــژه اقــدام مــی نمایــد.

طرح اجرای هماهنگ استاندارد
 در استان پیگیری می شود

مدیـر کل اسـتاندارد خراسـان جنوبـی گفت: از ابتدای سـال جـاری  ، تعداد 
۱۱۰۰  مـورد بازرسـی در راسـتای طـرح اجـرای هماهنـگ اسـتاندارد )طاهـا( 
از مراکـز عرضـه کاال در اسـتان بـه منظـور نظـارت بـر کاالهـای مشـمول 
اسـتاندارد اجبـاری صـورت پذیرفته اسـت . محمد رضا مروی مقـدم افزود: 
به منظور شناسـایی و استانداردسـازی واحدهای تولیدی مشـمول مقررات 
اسـتانداردهای اجبـاری و اجـرای طـرح طاهـا در اسـتان طـی پنـج ماهـه 
ابتدای سـال حدود ۱۱۰۰ مورد بازرسـی و ۶۰  نمونه برداری از مراکز عرضه کاال 
در سـطح خراسـان جنوبی انجام گرفته اسـت . وی ادامه داد : بازرسـی های 
انجـام شـده بیشـتر در صنعـت غذایی و کشـاورزی بـوده و در این خصوص 
عمـده نمونه برداری هـا مربـوط به محصـوالت واحدهای غذایی، کشـاورزی 
و شـیمی انجام پذیرفته اسـت. مدیرکل اسـتاندارد خراسان جنوبی  تصریح 
کـرد: اجـرای طـرح طاها ) طـرح  اجرای هماهنگ اسـتاندارد ( که به صورت 
کشـوری انجـام می پذیرد بازار فـروش را برای عرضه کاالهای غیراسـتاندارد 

مشـمول اسـتاندارد اجباری بسـیار محدود و غیرممکن  کرده اسـت. 

نماینده مجلس خواستار شد: 

اجرای کامل طرح توسعه شهرستان نهبندان

توزیع منابع با لحاظ آینده خراسان جنوبی در دستور کار است

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی:

فرهنگ نقدپذیری و مطالبه گری در کشور ضعیف است

نماینده مردم شهرسـتان های نهبندان و سربیشه 
در مجلـس بـا اشـاره بـه طـرح توسـعه  نهبنـدان 
کـه از مصوبـات سـفر مقام معظم رهبری اسـت، 
گفـت: بخـش اعظمـی از بـرکات ایـن طـرح کـه 
تحت عنوان سـند و طرح توسـعه نهبندان اسـت 

بـرای نهبندان محقق نشـد.
 مصطفـی نخعـی بـا اشـاره بـه طـرح توسـعه 
نهبنـدان اظهـار داشـت: طرح توسـعه شهرسـتان 
معظـم  مقـام  سـفر  مصوبـات  از  نهبنـدان کـه 
رهبری اسـت متاسـفانه بخش اعظمـی از برکات 
ایـن طـرح که تحـت عنوان سـند و طرح توسـعه 
نهبندان اسـت برای این شهرسـتان محقق نشـده 
اسـت کـه بـه دنبـال به روزرسـانی و احیـای ایـن 
طـرح هسـتیم چـرا کـه پایـه و زمینـه توسـعه 

نهبنـدان در بخش هـای مختلـف اسـت.
بـه گـزارش تسـنیم، وی با بیـان اینکـه در بخش 
راه هـا اتفاقات خوبـی در حال رقم خوردن اسـت، 
تمـام مسـیرهای محـور  تـا جایـی کـه  گفـت: 

دوبانـده نهبنـدان بـه بیرجند و زابـل  و همچنین 
محور شـهداد – نهبندان تعیین تکلیف شـده که 
امیدواریـم بـا اختصـاص اعتبـارات، اجـرای  این 
طرح شـتاب بگیرد. نخعی افـزود: دپارتمان ملی 
معـدن نهبنـدان، سـاختمان اورژانـس نهبنـدان 
و راه انـدازی دانشـکده سـالمت نهبنـدان نیـز از 
طر ح هـا و پیگیری هـای مهمـی اسـت  کـه در 

مرحلـه اجرایی اسـت.
وی بـه مصوبـه بازگشـایی بازارچـه دوکوهانـه در 
کارگـروه ویـژه مرز و همچنین پیگیری در سـطح 
وزارت کشـور و وزارت امـور خارجـه اشـاره کـرد و 
گفـت: امیدواریـم بـا پیگیـری جـدی اسـتاندار 
خراسـان جنوبـی که اخیـرًا در تحقق این مسـئله، 
پیگیـری و زحمـات زیادی متحمل شـده اند این 
بازارچـه بـه زودی بازگشـایی تـا مشـکالت عدیده 
جامعـه سـاکن در  روسـتاهای مرزی و بازگشـت  
مـردم و همچنیـن جـذب  نیـروی کار منطقـه را 

شـاهد باشیم.

نخعی افزود: خشکسـالی های مداوم، فرسـودگی 
شـبکه های آب روستایی و عدم تکمیل بسیاری 
از مجتمع هـا در شهرسـتان های حـوزه انتخابیـه، 
مـردم قانـع و صبـور روسـتاها را بـا مشـکالت 

عدیـده ای روبـه رو کرده اسـت. 
بیـان داشـت: علی رغـم تعـدد روسـتاها و  وی 
کمبـود اعتبارات، با اولویـت دهی به موضوع آب 
در یـک سـال گذشـته، پیگیری هـای مجدانـه ای 
در راسـتای تامیـن آب شـرب روسـتاهای حـوزه 
انتخابیـه صـورت گرفتـه و نتایج مثبتـی حاصل 

است. شـده 
نخعی با اشـاره به اینکه با پیگیری های مسـتمر 
صـورت گرفته و با همـت متولیان آب و فاضالب 
روسـتاهای  بـه  آبرسـانی  و شهرسـتان،  اسـتان 
باغسـتان و شـیرگ در بخـش مرکزی و روسـتای 
درویـش آبـاد در بخش مود شهرسـتان سربیشـه 
آغـاز شـد، گفـت: با تکمیل آبرسـانی بـه مجتمع 
درویـش آبـاد بالغ بر ۱۰ روسـتا و جمعیتی قریب 

۱7۰۰ نفـر از نعمـت آب شـرب برخـوردار خواهنـد 
شـد. وی یـادآور شـد: تاکنـون بالغ بـر 7 میلیارد 
تومـان در مجتمـع مذکـور هزینـه شـده و مقـرر 
اسـت در ماه هـای آینـده آبرسـانی به ۳ روسـتای 
درویش آباد، شـیرگ و باغسـتان به اتمام رسیده 
و اهالـی ایـن سـه روسـتا از نعمـت آب شـرب 

مناسـب بهره مند شـوند.

رئیس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی خراسـان 
جنوبـی گفـت: ایـن سـازمان تالش می کنـد با در 
نظـر گرفتـن واقعیـات، ظرفیت ها را شناسـایی و 
منابـع موجـود را بـه نحـو عادالنـه بـا پیش بینی 
آینـده اسـتان توزیـع کنـد. مجیـد پورعیسـی در 
جمـع خبرنگاران ضمن گرامیداشـت یاد و خاطره 
شـهدای واالمقـام دولت به ویژه شـهیدان رجایی 
و باهنـر افـزود: مسـیر رسـیدن بـه توسـعه بایـد 
همـراه بـا تعییـن هـدف و برنامه ریزی مناسـب 

باشـد و در دولت جدید با اسـتفاده از ظرفیت های 
موجود در اسـتان و بهره گیری از توان دلسـوزان و 
مدیران توانمند، مسـیر توسـعه اسـتان به صورت 

ویـژه و مطلـوب همچنان دنبال شـود.
وی گفـت: یکی از کارهای مهم سـازمان مدیریت 
و برنامه ریـزی اسـتان ایـن اسـت کـه بـا اجـرای 
طرح هـای  اجـرای  یـا  سرشـماری  طرح هـای 
مختلـف آماری، اطالعات و آمار اسـتانی را تهیه، 

اسـتخراج و تحلیـل کند.
وی ادامـه داد: این اطالعات و آمار بعد از اینکه با 
دقت بررسـی شـد با صحت و سـقم تعیین شده، 
در اختیـار افـرادی قـرار می گیـرد کـه می خواهنـد 

بـرای اسـتان برنامه ریزی کنند.
پورعیسـی گفـت: همچنیـن نقشـه هایی توسـط 
ایـن سـازمان تهیـه و اطالعـات مختلـف اسـتان 
روی آن بارگـذاری شـده کـه بـه صـورت فضایـی 

امـکان رصـد اسـتان را فراهـم می سـازد.
سـازمان  گذشـته  سـال  داشـت:  اظهـار  وی 
مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان اقدام بـه تدوین 

و به روزرسـانی سـند راهبـردی آمایـش اسـتان، 
یکپارچه سـازی اطالعـات مکانی اسـتان، تدوین 
اسـناد توسـعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی، 
تکمیـل پایگاه داده هـای مکانی اسـتان و امکان 
مشـاهده مکانـی اطالعـات مطالعـات آمایـش 
اقتصـاد  کالن  سیاسـت های  اجـرای  اسـتان، 
سیاسـت های  اجـرای  و  اسـتان  در  مقاومتـی 

جهـش تولیـد در اسـتان کـرد.
پورعیسـی بـا اشـاره بـه نقـش دبیـری سـازمان 
مهـم  شـورای  دو  در  برنامه ریـزی  و  مدیریـت 
بـه  اسـتانی  اعتبـارات  توزیـع  افـزود:   اسـتان 
سـند  تصویـب  و  بررسـی  شهرسـتان،  تفکیـک 
ارتقـای وضعیـت زنـان اسـتان، اسـناد اقتصادی 
و اشـتغالزایی روسـتایی اسـتان، تعیین تکلیف 
محـدوده طـرح جامـع منطقـه نمونه گردشـگری 
اولویت هـای  بررسـی  نیـز  و  بیرجنـد  دره  بنـد 
پژوهشـی استان از عمده دسـتور کارهای شورای 
برنامه ریـزی و توسـعه در سـال ۱۳۹۹ بـوده کـه 
اثـرات مفیـد جلسـات آن در حوزه هـای مختلـف 

می شـود. مشـاهده  اسـتانی 
وی گفـت: از جملـه وظایـف مهـم و ملمـوس 
انجـام گرفتـه توسـط شـورای فنـی اسـتان در 
سـازمان مدیریت و برنامه ریـزی، تعیین ضوابط 
تشـخیص صالحیـت و رتبه بندی پیمانـکاران و 
معمـاران محلـی در اسـتان، بررسـی اشـکاالت 
توسـط  اجرایـی طرح هـای مطروحـه  موانـع  و 
عوامـل مربوطـه در نظـام فنـی و اجرایـی کشـور 
بـا توجـه بـه ویژگی هـای اجتماعـی، اقتصادی، 
سیاسـی، اداری و منطقـه ای اسـتان و تعییـن 
اشـکاالت  رفـع  منظـور  بـه  الزم  راه حل هـای 
فراهـم  افـزود:  اسـت. ی  بـوده  آنهـا  اعمـال  و 
آوردن امـکان حداکثـر اسـتفاده از تـوان فنـی و 
مهندسـی عوامـل اجرایـی موجـود در اسـتان و 
ایجـاد زمینـه مشـارکت تشـکل های غیردولتـی 
اسـتانی )صنفـی - تخصصـی( در تصمیمـات 
شـورا، همـکاری در تصمیم گیری و سـاماندهی 
از  اسـتانی  جدیـد  عمرانـی  پروژه هـای  شـروع 

دیگـر اقدامـات انجـام شـده اسـت.   

از منکـر  بـه معـروف و نهـی  امـر  دبیـر سـتاد 
خراسـان جنوبـی بـا اشـاره بـه ضـرورت میـدان 
دادن بـه جوانـان، گفـت: فرهنـگ نقدپذیـری و 
مطالبـه گـری در کشـور بـه خصوص در دسـتگاه 

هـای اجرایـی دچـار ضعـف اسـت.
سـردار »علـی قاسـمی« در نشسـت صمیمـی با 
جمعـی از جوانـان فعـال سیاسـی، رسـانه ای و 
فرهنگـی بیرجند اظهار کرد: همـه انبیا و اولیای 
الهـی بـه اقتضـای زمـان خودشـان بـه دنبـال 
پیـاده سـازی دیـن خداونـد در جامعـه بودنـد و 

اسـالم کاملتریـن دین اسـت.
از منکـر  بـه معـروف و نهـی  امـر  دبیـر سـتاد 
خراسـان جنوبـی با بیـان اینکه انقالب اسـالمی 

زمینه سـاز دولت اسـالمی اسـت، گفت: رکن امر 
بـه معـروف و نهـی از منکـر از وظایـف فـردی و 
دینـی همـگان اسـت امـا اقتضائـات اجتماعی 
در هـر زمانـی از تاریـخ موجـب شـده تـا امـر بـه 
معـروف و نهـی از منکـر در جامعـه بـه صـورت 

کامـل اجرا نشـود.
جایـگاه  و  نقـش  اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  وی 
از  جوانـان  کـرد:  تأکیـد  جامعـه،  در  جوانـان 
سـرمایه های اصلـی و ارزشـمند کشـور هسـتند 

دارنـد. مطالبه گـری  و  آرمان خواهـی  کـه 
قاسـمی ادامـه داد: در کشـور ما علـی رغم اینکه 
آزادی وجـود دارد امـا پذیـرش نقـد و مطالبـه 
گـری بـه خصـوص در دسـتگاه هـای اجرایـی 

کشـور دچـار ضعـف اسـت.
از منکـر  بـه معـروف و نهـی  امـر  دبیـر سـتاد 
خراسـان جنوبـی بـا اشـاره بـه انجـام اقدامـات 
فرهنگـی،  بحـث مسـائل مختلـف  در  مبنایـی 
گردشـگری و بـازار افـزود: باید دولـت و مجلس 
بایـد بـرای اصـالح قوانین دسـت و پاگیـر و رفع 
موانـع تولیـد و بروکراسـی اداری کاری انقالبـی 

انجـام دهنـد.
وی بـر پاسـخگویی درسـت بـه شـبهات نسـل 
جـوان تأکیـد کرد و گفـت: با توجه بـه تأکیدات 
رهبـر معظـم انقـالب در بیانیـه گام دوم انقالب 
بایـد جوانـان را وارد میدان کـرد و از نیروی آنان 

غفلت نشـود.  
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اقدامی جهادی و خداپسندانه در خراسان جنوبی؛ 

هزینه مراسم ترحیم اموات برای بازسازی و احیای قنوات اختصاص یافت

اتباع خارجی می توانند تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند

نگارخانه و مرکز آموزشی وحدت درمیان افتتاح شد

گروه اسـتان ها- رئیس سـازمان بسیج سـازندگی خراسان 
جنوبـی گفـت: یکـی از موضوعاتـی کـه در بحـث نهضـت 
کمـک مومنانـه پیگیری می شـود کمک مجموعـه نهادها 
و خیـران در بحـث پروژه هـای عمرانـی محرومیت زدایـی 
اسـت و مـردم می تواننـد هزینـه مراسـم ترحیـم را بـه 

پروژه هـای محرومیـت بدهنـد.
خراسـان  سـازندگی  بسـیج  رئیـس  تسـنیم  بـه گـزارش 
جنوبـی در جمـع خبرنـگاران بـا توجـه بـه اینکـه یکـی از 
موضوعاتـی کـه در بحـث نهضـت کمک مومنانـه پیگیری 
بحـث  در  و خیـران  نهادهـا  می شـود  کمـک مجموعـه 
پروژه هـای عمرانـی محرومیت زدایی اسـت، اظهار داشـت: 
بـا رایزنی هایی که همـراه با مجموعه های خیـران خارج از 
اسـتان شـده اسـت، بخشـی از هزینه های مراسـم  ترحیم 

بـه بحـث احیـای قنـات اختصـاص یافته اسـت.
بـا کمـک  قایـن  شهرسـتان  در  افـزود:  هنـری  مهـدی 
بخش هـای مختلـف و بـا توجه به هماهنگـی با مجموعه 
جهـاد و اهالـی روسـتا سـه پـروژه احیـای قنات بـا اعتبار 
450 میلیـون تومـان انجام شـد. رئیس بسـیج سـازندگی 
تومـان  میلیـون  مبلـغ 450  از  خراسـان جنوبـی گفـت: 
60 درصـد یعنـی نزدیـک بـه 270 میلیـون تومـان کمـک 
مجموعـه این خیـران بود و از آنجایی که بـا توجه به کرونا 
مراسـم مربـوط به ترحیـم انجام نمی شـود هزینه هـا برای 

کمـک بـه احیـا  و مرمـت قنـوات اهدا شـد.
هنـری بـا بیـان اینکه اهـدای هزینه هـای مربـوط به ختم 
و ترحیـم بـرای احیـای قنـوات کشـاورزی کاری  جدیـدی 
بـود، افـزود: بـا توجـه بـه کار خوبـی کـه شـد مردم اسـتان 

می تواننـد نـذورات خـود را در مـاه هـای محـرم و صفـر  و 
هزینه هـای مراسـم در بحـث کمـک بـه پروژه هـای زیـر 
سـاخت اشـتغال اختصاص دهند و چون پروژه های آب و 
کشـاورزی اولویت استان اسـت این اقدامات خیرخواهانه 

می توانـد کمـک بزرگی باشـد.
بـا  رایزنـی کـه  بـا  سـال  ابتـدای  از  داشـت:  بیـان  وی 
مجموعه هـای خیـران و مجموعه هـا در قالـب کمک هـای 
مومنانـه نیـز صـورت گرفـت 500 میلیـون تومـان کمـک 
خیـران بـرای کمـک بـه منابـع آب و کشـاورزی بـود که 10 
پـروژه را آغـاز کردیـم و امیـد اسـت بـا ترویـج ایـن سـنت 
حسـنه بتوانیم مبالغ بیشـتری در این مسـیر بـرای کمک 
بـه اجـرای پروژه هـای محرومیت زدایـی سـوق دهیـم و 
باعث کمک به عمران و آبادانی روسـتاهای اسـتان شویم.

اتبــاع خارجــی هماننــد ســایر افــراد می تواننــد تحــت 
ــه و از  ــرار گرفت ــی ق ــن اجتماع ــه تأمی ــش بیم پوش

ــد. ــتفاده کنن ــای آن اس مزای
رئیــس اداره بیمــه شــدگان تأمیــن اجتماعــی خراســان 
جنوبــی  گفــت: اتبــاع خارجــی ماننــد دیگــر شــهروندان 
کشــورمان می تواننــد بــا داشــتن مدارکــی مثــل کارت 
ــده  مجــوز  ــه نشــان دهن ــه اشــتغال ک اقامــت و پروان
کار از اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســت، عضــو 

صنــدوق ســازمان تأمیــن اجتماعــی شــوند.
اکبــری افــزود: اتبــاع بــا داشــتن دو مــدرک گفته شــده 
می تواننــد در همــان نرخ هــای 12، 14 و 1۸ درصــد، 
خــود را بیمــه کننــد و یــا از طریــق کارفرمایشــان تحــت 

پوشــش بیمــه تأمیــن اجتماعــی قــرار بگیرنــد.
وی ادامــه داد: خدمــات درمانــی و بازنشســتگی بــرای 

اتبــاع هماننــد دیگــر افــراد اســت و تنهــا تفــاوت بیمــه 
آن هــا، بحــث تعلــق نگرفتــن بیمــه بیــکاری بــه آنــان 

ــه  ــط ب ــکاری فق ــه بی ــون، بیم ــق قان ــه طب ــت ک اس
ــرد. ــق می گی ــان کشــور تعل شــهروندان هم

رئیــس اداره بیمــه شــدگان تأمیــن اجتماعــی خراســان 
جنوبــی تصریــح کــرد: ایــن افــراد اگــر قصــد مهاجــرت 
بــه کشــور خودشــان را داشــته باشــند معمــوال بــا 
و  بیمــه ای مواجــه نمی شــوند  بحــث  در  مشــکلی 
ــا در  ــه آن ه ــت بیم ــی اس ــن الملل ــی بی ــون بحث چ

کشورشــان نیــز پذیرفتــه می شــود.  
ــاع خارجــی عــاوه  ــوان کــرد: بیمــه شــدگان اتب او عن
بــر کــد بیمــه، یــک کــد پیگیــری جداگانــه نیــز دارنــد 
کــه بــرای دریافــت خدمــات درمانــی می تواننــد از 

ایــن کــد نیــز اســتفاده کننــد.
اکبــری بیــان کــرد: ایــن افــراد اگــر بخواهنــد خودشــان 
ــا  ــد ب ــر حضــوری می توانن ــد، در روش غی را بیمــه کنن
ــه  ــبت ب ــی نس ــن اجتماع ــایت تأمی ــه س ــه ب مراجع

بیمــه کــردن خــود و یــا خانــواده اقــدام کننــد.

امروز خراسان جنوبی - گروه خبر
مرکز  و  نگارخانه  دولت،  هفته  با  همزمان 
آموزشی وحدت درمیان با متراژ 300 متر مربع 
افتتاح شد. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی 
خراسان جنوبی در مراسم افتتاحیه نگارخانه، 
از سال 1392 آغاز و 7  عنوان کرد: این پروژه 
هزار و 99۸ میلیون ریال از اعتبارات استانی، 
علوی  بنیاد  اعتبارات  از  ریال  میلیون  هزار   3
برای  ملی  اعتبارات  از  ریال  میلیون  2 هزار  و 
ساخت آن هزینه شده است. به گزارش امروز 
خاطرنشان  زاده   نبی  ناصر  جنوبی،  خراسان 
را  اثر   70 نمایش  ظرفیت  نگارخانه  کرد: 

فضای  از  بیشتر  برداری  بهره  هدف  با  و  دارد 
آموزشی  مرکز  نگارخانه،  کنار  در  شده،  فراهم 
که  این  بیان  با  وی  است.  شده  ساخته  نیز 
ویژگی های فرهنگی شهرستان درمیان نیاز به 
بسترهای فرهنگی را بیشتر کرده است، ادامه 
اعتبار  تخصیص  با  پروژه،  این  ادامه  در  داد: 
داشت.  خواهیم  نیز  را  نمایش  سالن  ساخت 
وی از افتتاح دو نگارخانه در بشرویه و سرایان 
نیز خبر داد و  از هفته دولت  در پنجمین روز 
بیان کرد: زیرساخت های فعلی در حد ظرفیت 
های  حمایت  با  اما  نیست،  استان  فرهنگی 
متر  هزار   9 سال گذشته  سه  طی  شده  انجام 

استان  آموزشی  و  فرهنگی  فضاهای  به  مربع 
در قالب نگارخانه، سالن نمایش، مراکز اداری 
و فرهنگی، سالن های چند منظوره، سینما و 
توسعه  معاون  است. حسینی  اضافه شده   ...
جنوبی  خراسان  استانداری  منابع  و  مدیریت 
نیز در این مراسم با تأکید بر این که بسیاری 
از مشکات و زمینه پذیرش خیلی از مقبوالت 
مرتفع می شود،  فرهنگی  به مسایل  توجه  با 
اضافه کرد: امیدواریم گام های برداشته شده 
در این راستا گسترش پیدا کند به خصوص در 
مناطق مرزی استان که نیاز به زیرساخت های 

فرهنگی و هنری ضروری تر است.

0935 ســام باتوجــه بــه گســترش روزافــزون 
ــر اســت بجــای  ــان بهت ــا در کشــور آقای کرون
تبلیغــات و دادن وعــده ســرخرمن هرچــه 
برنامــه جهــادی  بــا اجــرای یــک  زودتــر 

واکسیناســیون عمومــی را عملــی کننــد.

بیرجنــد  شــهرداری  از  ســام   0915
خواهشــمندیم نســبت بــه روشــنایی مســیر 
دوچرخــه ســواری و پیــاده روی مســیر رفــت 
بــه بنــد دره اقــدام فرماینــد. عابــران پیــاده و 
دوچرخــه ســواران در ایــن مســیر بــا مشــکل 

امنیــت و روشــنایی مواجــه هســتند.
 

دادســتان،  توجــه  قابــل  باســام.   0903
مراجــع نظارتــی وبازرســی و پلیــس امنیــت 
اقتصــادی اســتان بــه اوضــاع نابســامان 
ــیدگی  ــتان رس ــران در اس ــف ای ــه متخل بیم
کنیــد. دیــه خــون مــردم را مثــل آب خــوردن 

می کشــند.! بــاال 
0936 بــا ســام جنــاب آقــای اســتاندار! 
ــه بیشــترین  ــد ک ــی دانن ــه م ــی شــک هم ب
زحماتــی کــه در دســتگاه هــای دولتــی مــی 
کشــند نیروهــای طــرح هســتند. پــس چــرا 
در  باشــند  داشــته  حقــوق کمتــری  بایــد 
ــت  ــوق پرداخ ــاه حق ــد م ــی ادارات چن بعض

ــد. ــیدگی کنی ــا رس ــت. لطف ــده اس نش

مشــکل  بــه  چراکســی  ســام   0935
اینترنــت  کنــد  وســرعت  دهــی  آنتــن 
درمهرشهررســیدگی نمیکنــه ســرعت اینترنــت 
ــت هــم  ــره وهروق ــرده هــم کمت ــزون م ازحل
ــیدگی  ــن رس ــط گفت ــم فق ــگ زدی به9990زن

پابرجاســت. مشــکل  ولــی  میکنیــم 

0915 ســام بــرای درمــان کرونــا نیــاز بــه 
تغذیــه خــوب هــم هســت اگــر بــرای بیماران 
ــز  ــتی نی ــته معیش ــک بس ــک کم ــد ی نیازمن
ــا  ــان آنه ــود درم ــه شــود در بهب در نظــر گرفت

ــود. ــد ب ــر خواه ــیار موث بس

0915 ســام هــر گونــه اجتمــاع تــوی ایــن 
ایــام محدودیــت هــا بایــد منــع بشــود. 
باشــد  بــازار  در  اجتمــاع  بخواهــد  حــاال 
یــا اجتمــاع در پایــگاه هــای بهداشــتی. 
ــا  ــارخون ی ــک فش ــرای ی ــت ب ــت نیس درس
پایــگاه هــای  نوجــوان…  یــک  مراقبــت 
بهداشــتی را شــلوغ کرد.یــک ضــرب المثــل 
ــرای  ــا ب ــه ام ــرگ خوب ــه م ــه میگ هســت ک

همســایه. اینجــا هــم صادقــه/

یادداشت امروز

حسن آقای خمینی
 را نمی شود سانسور کرد!

امروز خراسان جنوبی - زنگویی
 zangoei@birjandtoday.ir
بخواهیــد یــا نخواهیــد، "آقــا ســید حســن" بــه 
ــی  ــود حت ــی ش ــده م ــودن، دی ــی" ب ــِف "خمین وص
رو  او  از  تلویزیــون،  هــای  دوربیــن  همــه  اگــر 
برگرداننــد. مگــر مــردم او را از دریچــه تصویــر دیــده و 
او بــا دوربیــن معــروف و محبــوب شــده کــه بــا روی 
گردانــی دوربیــن هــا، فرامــوش شــود و محبوبیتش، 
را بــاد ببــرد؟! ســلبریتی کــه نیســت کــه بــا سانســور 
ــود؟!   ــوش ش ــدن، فرام ــکار ش ــوع ال ــر و ممن تصوی
ایــن نــوع مواجهــه بــا او و چهــره هــای مــورد 
محبــت و احتــراِم مــردم، فقــط تلویزیــون را از 
مرجعیــت رســانه ای مــی انــدازد. نــگاه مــردم را بــه 
ســمت رســانه هــای دیگــر مــی بــرد کــه اســتاندارد 
ــت  ــانه ای را رعای ــاق رس ــه ای و اخ ــای کار حرف ه
ــون  ــم تلویزی ــن اش را ه ــراِن مبی ــد. خس ــی کنن م
مــی بینــد کــه بــا بودجــه بیــت المــال تغذیــه مــی 
ــد و  ــگاه باش ــود دانش ــرار ب ــه ق ــانه ای ک ــد. رس کن
ــا  ــا دریغ ــاند ام ــت بنش ــر کاس معرف ــی را س ملت
ــداد عملــی، ایــن  کــه نــوع سیاســت گــذاری و برون
آرزو را در فهرســت ناممکــن هــا نوشــته اســت. کاش 
ــا ایــن شــیوه  تصمیــم گیــران، مــی دانســتند کــه ب
ــران  ــوی دیگ ــه س ــردم را ب ــط م ــانی، فق ــاع رس اط
ــه در  ــد ک ــی کردن ــد. کاش درک م ــی دهن ــول م ه
ــه  ــگار" دارد ب ــهروند- خبرن ــرِ "ش ــه عص ــرایطی ک ش
ــر  ــِس خب ــی دارد، حب ــدم برم ــانه" ق ــهروند- رس "ش
و حصــر اطــاع رســانی غیــر ممکــن اســت و اصــرار 
بــر غیــر ممکــن هــم "نقــش بــر آب زدن " اســت کــه 
ــم  ــه در  مراس ــرد. آنچ ــی ب ــش را م ــروی متولیان آب
ــت  ــی و دول ــای رئیس ــرت آق ــت حض ــد بیع تجدی
محتــرم ســیزدهم در حــرم امــام اتفــاق افتــاد، 
ــت  ــا خواس ــق ب ــه مطاب ــد  ک ــود، بمان ــه ای نب حرف
ــر  ــداد. فضــای گســترده و پ طراحــان هــم نتیجــه ن
اثِررســانه هــای مجــازی، او را بیشــتر در چشــم 
ــدت  ــخنان وح ــد، س ــنیده مان ــه ناش ــاند و آنچ نش
ــی" از  ــای خمین ــن آق ــه "حس ــن و حمایتگران آفری
ــروز،  ــخِت ام ــرایط س ــه در ش ــود ک ــد ب ــت جدی دول
همــه بــدان بــاور و تاکیــد داریــم. انــگار فقــط 
بانیــان ایــن وضــع نمــی پســندند بــا هــم بــودن را. 
انــگار نــاِن برخــی هــا در تنــور ناهمراهــی پخــت مــی 
ــر غوغــا بســته  ــه محیــط پ شــود و زیســِت شــان ب
ــان  ــت آن ــم دس ــور ه ــکان ام ــه س ــا ک ــت. دریغ اس
اســت. امــا بداننــد کــه بــه رغــم تــاش آنــان، ســید 
حســن خمینــی،  آیــت ا... ای اســت کــه بــا وصــف 
خمینــی بــودن، در دیــده و دل مــردم، حرمــِت ویــژه 
دارد. دوســتان تلویزیــون و همــه مــا رفتــار مــان را 
بــا رهبــر معظــم انقــاب، حضــرت آیــت ا... خامنــه 
ای تنظیــم کنیــم کــه آقــا ســید حســن را در مراســِم 
ــان  ــد. مدعی ــی دهن ــای م ــش، ج ــار خوی ــرم، کن ح
ــد. ــاب، سرمشــق بگیرن ــر انق ــری از رهب ــی گ انقاب
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سالروز شهادت شهید : 
محمد دهقانی را گرامی می داریم.

ادامه از صفحه 8
اداره امور تربیتی و مشاوره

راه اندازی خط ارتباطی مشاوره 1570
1- راه اندازی تلفن گویای1570 برای پاسخگویی به  سواالت مشاوره ای 

و روانشناختی دانش آموزان به صورت رایگان 
2- اجرای طرح صدای مشاور و پاسخگویی و مشاوره تلفنی به بیش از 
5000 نفر از دانش آموزان و والدین توسط مشاوران  هسته ها و مراکز 

مشاوره
3- اجرای طرح همدل: پاسخگویی و مشاوره تلفنی به بیش از 70,000 

نفر از دانش آموزان و والدین در مدارس استان توسط مشاوران مدرسه
4- ساماندهی همیار مشاور مدارس و  رشد و ارتقای تشکل همیار 

مشاور در مدارس استان از 100همیار به 1668 همیار مشاور 
5- برگزاری کارگاه های آموزش خانواده و پیش از ازدواج با همکاری 
بهزیستی برای 2000نفر از والدین مدارس ابتدایی و 2000نفر از دختران 

پایه یازدهم 
6- تولید بیش از 1000 محتوای آموزشی با رویکرد مشاوره ای تحصیلی- 

تربیتی در سامانه شاد
7- پوشش بیش از 37000 دانش آموز متوسطه اول در اجرای آزمون 

های توانایی، رغبت و سالمت روان
8- پوشش نود درصدی طرح رابطان در مدارس ابتدایی 

9- تهیه، تدوین و چاپ کتاب همای سالمت2 و ارسال به مدارس 
استان،  وزارت و ادارات کل آموزش و پرورش دیگر استان ها

10- فعال سازی پایگاه های انتخاب رشته کنکور سراسری در مرداد ماه هر 
سال و پاسخگویی و انجام مشاوره انتخاب رشته برای بیش از 3000نفر از 

داوطلبان آزمون سراسری

اداره فرهنگی و هنری
برگزاری اردوهای راهیان نور

یکی از ابداعات این استان طراحی و اجرای سامانه اینترنتی برای اردوی 

مجازی راهیان نور می باشد و از آن جهت ثبت نام دانش آموزان و 
فرهنگیان قبل از اجرای برنامه ها و برای حضور و غیاب دانش آموزان 
مورد استفاده قرار گرفت و در پایان 2 هزار و 400 دانش آموز  متوسطه در 

این سفر مجازی شرکت کردند.

اوقات فراغت
مشارکت 30 درصدی دانش آموزان در 400 پایگاه مجازی غنی سازی 
اوقات فراغت دانش آموزان که به منظور رشد همه جانبه شخصیت آنان؛ 
استمرار فعالیت های پرورشی سال تحصیلی در ایام تابستان؛  ارتقای 
سطح دانش و بینش اعتقادی، علمی، اجتماعی و مهارت های فنی و 
حرفه ای، فرهنگی و هنری ایشان برگزار می شود، یکی دیگر از خدمات 
آموزش و پرورش در راستای توسعه فعالیت های تربیتی به شمار می 

رود. 

جشنواره فرهنگی و هنری )فردا(
سی و نهمین دوره جشنواره فرهنگی و هنری فردا در 2600مدرسه ویژه 
دانش آموزان  با هدف شكوفاشدن استعدادها و توانمندی های دانش 
آموزان و مشارکت دانش آموزان در برنامه ها و فعالیت های پرورشی 
برگزار می شود که نتایج آن؛ مشارکت بیش از 125000 نفر رشته در این 
دوره از مسابقات در سطح استان، کسب راهیابی 2444 اثر به مرحله 
استانی، 952مقام استانی، راهیابی 271 نفر به مرحله کشوری و کسب  
44 مقام مقام های اول تا سوم و برگزیده کشوری توسط دانش آموزان 

استان می باشد. 
جشنواره فرهنگی و هنری پرسش مهر رئیس جمهور

فراخوان ملی پرسش مهر رئیس جمهور یکی از طرح های اجرایی در 
مدارس با هدف پرورش روحیه پرسشگری دانش آموزان، ایجاد نشاط و 
شادابی، افزایش توانایی انتقاد و پرسشگری، برگزار می شود که ماحصل 
آن کسب 35 مقام کشوری در2 بخش فرهنگیان و دانش آموزان، می 

باشد.

اولین فراخوان ملی جشنواره معلمان هنرمند
جشنواره معلمان هنرمند با هدف جریان سازی و بسترسازی برای 
تولید و توسعه محتوای  منطبق بر فرهنگ اسالمی، انقالبی، ملی 
و بومی، تقویت مبانی فکری، فرهنگی وهنری معلمان، ایجادزمینه 
تحرّک، پویایی، شادابی و نشاط بیشتر معّلمان از طریق رقابت های 
سازنده و تعالی بخش و تكريم و نكوداشت معلمان هنرمند برگزار 
می شود که ثمره آن مشارکت بیش از 274 نفر از همکاران فرهنگی 
استان و کسب 5 مقام دوم، سوم و شایسته تقدیر کشوری توسط 

فرهنگیان، می باشد.

جشنواره مهتاب در نور
یکی از اهداف برنامه های عفاف و حجاب تبیین سیاست ها، بررسی 
مسائل و ارائه روش های کاربردی و اجرایی با تشکیل بانک اطالعات 
مقاالت مرتبط و مستند می باشد. در این جشنواره در بخش کتابخوانی 
همه شرکت کنندگان برگزیده اعالم شدند و رتبه بندی نداشته است. در 
سایر رشته های ادبی، پژوهشی و هنرهای تجسمی تعداد دانش آموزان 

برگزیده 6 نفر و فرهنگیان دو نفر بوده است.

جشنواره فرهنگی و هنری علوی
معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با همکاری بنیاد بین 
المللی غدیر و با هدف آشنایی دانش آموزان با سیره امیرالمؤمنین)علیه 
السالم( و آشنایی با دریای بیکران معارف واالی غدیر با مشارکت بیش 
از 280نفر، در دو بخش دانش آموزان و فرهنگیان از استان و کسب یک 
مقام سوم کشوری در بخش فرهنگیان و کسب چهار نفر مقام برگزیده 

کشوری در بخش دانش آموزی برگزار شد.

جشنواره فرهنگی و هنری علمدار
اولین جشنواره فرهنگی و هنری علمدار، یادواره شهیدآسمانی سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی با هدف: گسترش و تعمیق فرهنگ ایثار، مقاومت 
و شهادت، معرفی اسوه ایثار، اخالص و عمل برای نسل جوان و نوجوان 
کشور ، صیانت از میراث ارزشمند شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان 
مدرسه و مکتب درس آموز با مشارکت بیش از 250 نفر از 1560مدرسه 
استان خراسان جنوبی در این جشنواره، در دو بخش دانش آموزان و 
فرهنگیان – کسب دو مقام چهارم و پنجم کشوری در بخش فرهنگیان 

برگزار شد.

معاونت تربیت بدنی و سالمت
طرح کنترل وزن و چاقی دانش آموزان

معاونت تربیت بدنی و سالمت در راستای ارتقای سطح سالمت دانش 
آموزان، توسعه سالمت جسمانی و افزایش سواد حرکتی طرح »کنترل 
با رویکرد ترویج سبک زندگی  را  وزن و چاقی دانش آموزان )کوچ( 
فعال و سالم« در دستور کار خویش قرار داده است که ثمرات آن شامل: 
پوشش بیش از  94 درصدی دانش آموزان استان، کاهش تعداد دانش 
افزایش دانش   آموزان دارای اضافه وزن و چاق به میزان2/3 درصد، 
بهبود نگرش و کمک به دانش آموزان در مدیریت وزن خویش و داشتن 
سبک زندگی فعال و سالم و غربالگری و تعیین شاخص توده بدنی کلیه 

دانش آموزان استان در دو مرحله اولیه و ثانویه می باشد. 

مدارس پویا
کیفیت بخشی به درس تربیت بدنی، ارتقای سطح سوادحرکتی دانش 
آموزان، توسعه مهارت های بنیادین ورزشی در دانش آموزان، توسعه 
آمادگی جسمانی دانش آموزان، استفاده از تمام فضای مدرسه جهت 
انجام فعالیت بدنی، شاداب سازی مدارس و  افزایش سرانه ورزشی 
استان، 10کالس درس تربیت بدنی و  8 مدرسه پویا در شهرستان ها راه 

اندازی شده است.

توزیع اقالم و تجهیزات ورزشی و بهداشتی
در راستای برقراری عدالت آموزشی و کیفیت بخشی به درس تربیت بدنی 
در بین دانش آموزان مدارس سراسر استان و  متناسب با نیازسنجی 
صورت گرفته اقالم ورزشی تهیه و در بین مدارس شهرستان های 12 گانه 

استان توزیع  می شود.این تجهیزات ورزشی با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد 
ریال تهیه  و به شهرستان ها ارسال شده است.

تولید محتوای الکترونیکی درس تربیت بدنی
با توجه به شیوع ویروس کرونا استفاده از مطالبی که بتواند مسائل و 
موضوعات کتاب ها را برای کودکان محسوس و عینی نماید، ضرورت 
دارد. از این رو معاونت تربیت بدنی و سالمت با همکاری گروه های 
آموزشی درس تربیت بدنی و سایر متخصصان اقدام به تولید بیش از 
360محتوای الکترونیکی در حوزه درس تربیت بدنی برای کلیه دوره های 

تحصیلی نموده است.

چمن مصنوعی
نمودن  تخصصی  بدنی،  تربیت  درس  به  بخشی  راستای کیفیت  در 
آموزش رشته های ورزشی در سطح مدارس، برگزاری بهینه مسابقات 
و المپیادهای درون مدرسه ای، افزایش سرانه ورزشی، افزایش سواد 
معاونت  ای  مدرسه  درون  ورزشی  های  اندازی کانون  راه  و  حرکتی 
تربیت بدنی و سالمت استان اقدام به احداث و راه اندازی 6زمین چمن 

مصنوعی نموده است.  

)معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع(
  امور رفاهي

1- پوشش بیمه تکمیلی بیش از 15900 نفر از همکاران و خانواده های 
آنان 

2- اسکان بیش از 196500 نفر روز در قالب 25900 خانوار در سال
3- اعطای تسهیالت بانکی در قالب قرض الحسنه 20،000،000 ریالی و 
مرابحه 50،000،000 ریالی و همچنین تسهیالت رفع احتیاجات ضروری 
500،000،000ریالی و نیز تسهیالت بانک ملت در قالب رفع احتیاجات 

ضروری، شاپ کارت و کارت اعتباری
برای  لیزینگ   لوازم خانگی شرکت  4- اعطای 736 فقره تسهیالت 

همکاران عضو صندوق ذخیره فرهنگیان از طریق شرکت لیزینگ
5-پوشش بیمه حوادث 165000 نفر  از دانش آموزان و همکاران در سال

6- پیگیری پرداخت خسارت حوادث به مبلغ 9،961،466،763 ریال به 
بیمه شدگان

7- پرداخت هزینه های بیماری صعب العالج همکاران و دانش آموزان 
به مبلغ 4،500،000،000 ریال از سال 97

8- پیگیری پرداخت دیه مسئولیت  دانش آموزی
9- پوشش بیمه آتش سوزی  و  اتومبیل  برای همکاران فرهنگی به 

صورت اقساط از طریق بیمه معلم
 10- پیگیری ثبت نام مسکن فرهنگیان استان و ثبت نام در سامانه 
به تعداد 2691 نفر و همچنین اولویت بندی و معرفی همکاران در سه 

شهرستان استان به راه و شهرسازی برای اتصال به پروژه و واریز وجه
12- انعقاد تفاهم نامه با مجتمع کاشی فرزاد با 30 درصد تخفیف و 

اقساط 12 ماهه برای همکاران متقاضی خرید کاشی

حوزه پشتیبانی و تدارکات
1- خرید تجهیزات آموزشی، کمک آموزشی، خوابگاهی و آزمایشگاهی 
به ارزش بیش از 10 میلیارد تومان و ارسال آن به شهرستان ها جهت 

تجهیز مدارس
2- تعمیر و تجهیز سالن کنفرانس)ایثارگران(

3- خرید 7 دستگاه خودروی سمند دوگانه سوز و 5 دستگاه نیسان 
وانت زامیاد دوگانه سوز 

4- برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت جهت نیروهای خدماتی و حوزه 
پشتیبانی اداره کل

5- انجام کار ساختمانی و آماده سازی و بهره برداری از ستاد اقامه نماز 
در خیابان غفاری

6- پیگیری برای تجاری سازی 311 متر مربع از حاشیه خیابان معلم 
واقع در ساختمان قدیم نهضت

7- برگزاری مزایده و ترک تشریفات جهت ساختمان قدیم نهضت به 
اداره آب و فاضالب شهرستان بیرجند در راستای افزایش درآمدهای 

اختصاصی اداره کل
8- پیگیری و آماده سازی مرکز آموزشی رفاهی پیشکسوتان اداره کل 

)سالن پذیرایی( در مرکز ارتقا واقع در خیابان سپیده
9- توزیع کتب درسی دانش آموزان سطح استان به طوری که در ثبت 
سفارش و توزیع به طور میانگین طی سه سال گذشته جزو استان های 

برتر کشور بوده ایم.
10- اجرای پارت یک شامل خریداری و نصب اسکلت ساختمان فرهنگی 

آموزشی ظفر
11- اجرای سطح شیب دار در ورودی ساختمان های برای رفاه معلولین 

و جانبازان در طرح حقوق شهروندی
 12- اجرای لوله در پله ها برای راهنمایی نابینایان و اجرای راهنمای ویژه 

نابینایان در پله ها در طرح حقوق شهروندی
13- احداث سرویس بهداشتی ویژه معلولین در اداره کل در طرح حقوق 

شهروندی

امور مالي
1- پرداخت کمک هزینه ازدواج و فوت همکاران شاغل و بازنشسته سال 

 1398
2- پرداخت کمک هزینه مهدکودک همکاران اناث سال 1398

3- پرداخت معوق حق التدریس همکاران شاغل و بازنشسته در سنوات 
قبل و سال 1399 تسویه کامل

4- پرداخت مطالبات حق التدریس کارآموزی و کارورزی همکاران فنی 
و حرفه ای و کارودانش تا پایان سال 1399

5- پرداخت مطالبات کادر اداری استان تا پایان سال 1399
در  آموزشی  خدمات  خرید  های  شرکت  با  قرارداد  انعقاد   -7
و  کار  قانون  براساس  نیروها  بیمه  و  حقوق  پرداخت  خصوص 

30روز بیمه کامل 

اداره بودجه
1- تسویه کامل مطالبات دیون پاداش و مرخصی در بازه زمانی سال 

های 88 تا 98 
2- توزیع سرانه بهداشتی 3 میلیاری در سطح مدارس استان در راستای 
ارتقای سطح بهداشت مدارس، تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی 
و خرید مواد ضدعفونی کننده و صابون مایع به میزان 43 هزار لیتر و 

210 هزار ماسک
 3- تعمیر و نوسازی میز و صندلی دانش آموزی اسقاطی در هنرستان 
ها و برگشت مجدد به چرخه آموزشی مدارس و صرفه جویی 10 میلیارد 

تومانی
10- برپایی کارگاه اقتصاد مقاومتی به منظور تجمیع رایانه های اهدایی 
سایر دستگاه ها، تعمیر، به روز رسانی و ارتقای نرم و سخت افزاری 
سیستم های رایانه ای مدارس و بازگشت این سیستم ها به چرخه 

آموزش و صرفه جویی قریب2/5میلیاردتومانی 
12- جذب و تعمیر بیش از 5 هزار موبایل و تبلت و توزیع در مدارس 

محروم استان و صرفه جویی قریب یک میلیارد و 500 میلیون تومان

گروه تحقیق و پژوهش
برگزاری فراخوان انتخاب کتاب برتر آموزش و پرورش استان و تجلیل از 

78 مؤلف در سطح استان

اموراداري)استخدام( 
1 – جذب نهائی تعداد 552  نیرو از طریق آزمون های استخدام پیمانی 

)ماده28( 
2 – انجام امور مربوط به جذب و تشکیل پرونده برای 1291نفر دانشجویان 
متعهد خدمت ورودی سال های 97- 98و 99 از قبیل معرفی به محضر، 

معرفی جهت معاینات پزشکی و سوء پیشینه
3- طراحی سامانه جذب و سازماندهی معلمان وظیفه و جذب 228 

معلم وظیفه 
5- تبدیل وضعیت پیمانی تعداد 760 نفر از معلمین حق التدریس و 

آموزشیاران نهضت سوادآموزی 
6- جذب و سازماندهی تعداد 96 روحانی وظیفه 

حقوق و مزایای کارکنان 
1. طرح رتبه بندي حرفه اي مشاغل معلمان 

2. تطبیق نظام رتبه بندی معلمان 
3. افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

4. ترمیم نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان 

معاونت سوادآموزی
1- بهره مندي بيش از 10000 نفر از سواد آموزان در دوره های سواد آموزی 

و طرح های در حال اجرا

2- برگزاری اولین جشنواره الگوهای برتر تدریس سواد آموزی با مشارکت 
فعال آموزش دهندگان

3- افزایش 3 برابری مراکز یادگیری محلی
4- جذب و بكارگيري تعداد 127 آموزش دهنده جدید

5- تأييد مدارك و مستندات 76 نفر از آموزشیاران و آموزش دهندگان 
سوادآموزی)سال هاي 79 تا قبل از 92( به عنوان معلم حق التدریس 

6- تکمیل پرونده و ارسال اطالعات مربوط به آموزش دهندگان جامانده 
و پذیرفته نشده در آزمون سال 1399

7- ارائه3طرح پژوهشی به منظور کاهش مسائل و مشکالت حوزه 
سوادآموزی و قرار گرفتن درجایگاه استان های برتر در حوزه پژوهش 

8- تقویت مشارکت های بین بخشی از طریق انعقاد تفاهم نامه با ادارات 
کل و دستگاه ها 

9- اجرای طرح های مكمل سواد از قبیل طرح نماز کلید بهشت، طرح 
آموزش مقدمات رایانه، طرح کمیساریا و اتباع و مهاجرین خارجی، طرح 
توسعه سواد زنان و دختران روستایی، طرح شتاب بخشی به سواد عشایر 

استان، طرح حلقه های کتاب خوانی ، طرح خواندن با خانواده ...
10- اختصاص500 میلیون تومان به مدارس ابتدایی دوره اول به منظور 

انسداد مبادی بیسوادی در شورای پشتیبانی سواد آموزی استان.
11- تهیه و تولید فیلم داستانی »به نام قلم « به منظور فرهنگ سازی 
و ترویج برنامه های سوادآموزی و پخش آن از شبکه های سراسری 

و استانی
12- ارتقاي در صد باسوادي استان به بيش از 96 درصد )1درصد باالتر از 

ميانگين باسوادی كشوري(
13- تهیه برنامه راهبردی 5 ساله سواد آموزی استان ) 1404 -1399 ( به 

منظور تهيه برنامه سه سطحي سازمان. 
از  بازمانده  ادامه تحصیل کودکان کار بی سواد و  14- رصد وضعیت 
تحصیل حاشیه شهرها، طرح و تصویب موضوع درشورای پشتیبانی 

استان.
15- تعیین تکلیف مشکوک التابعینی در شهرستان های مرزی از طریق 

طرح و تصویب در شورای پشتیبانی سواد آموزی 
16- تهيه و تدوين برنامه عملیاتی معاونت سوادآموزی بر اساس سند 

تحول بنیادین
17- توليد محتواي کتاب سردار دل ها با عنوان زندگی نامه سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی و برگزاري دو جلسه كارگروه بررسي توليد محتوا 

براي بررسي نهايي كتاب
برای  دام  و  انسان  بیماری های مشترک  تولید محتوای کتاب   -18

استفاده سواد آموزان دوره تحکیم
19- برگزاري اولین جشنواره استاني توليد محتواي الكترونيكي 

20- برگزاري اولین کارگاه استاني توليد محتواي الكترونيكي به منظور 
محتوای  تولید  های  شیوه  جدیدترین  با  دهندگان  آموزش  آشنایی 

الکترونیکی 

21- برگزاري اولین کارگاه استاني اقدام پژوهی ) پژوهش در عمل ( به 
منظور آشنایی آموزش دهندگان با جدیدترین شیوه های اقدام پژوهی

22- کسب رتبه عالی و شایسته تقدیر معاونت سواد آموزی استان در 
ارزیابی انجام شده در خصوص شاخص های 25گانه سواد آموزی کشور 

در سال.
23- کسب 3 رتبه برتر کشوری توسط سواد آموزان در مسابقات پرسش 

مهر ریاست جمهوری 
24- برگزاری دوره های مهارت آموزی نظیرکارگاه چرم دوزی، خیاطی ، 
مکرومه بافی، حوله بافی، پرورش قارچ، آموزش تولید ماسک و گان در 

مراکز یادگیری محلی
25- بهره مندی بیش از 200 نفر از مددجویان زندان مرکزی بیرجند از 

خدمات آموزشی سوادآموزی 

اداره آموزش و پرورش استثنایی
1- کلنگ زنی مدرسه اوتیسم 

2- افتتاح 3 مرکز آموزشی در استان 
3- افتتاح مرکز مشاوره ویژه خانواده دانش آموزان با نیاز ویژه

4- ایجاد مرکز جامع تشخیص، توانبخشی و مشاوره ای در مرکز استان
5- افتتاح اتاق آگوستیگ در پایگاه تخصصی سنجش ارتقای کمی و 
کیفی طرح سنجش آمادگی جسمانی و تحصیلی نوآموزان بدو ورود 

به دبستان
6-  پوشش صد درصدی دانش آموزان بدو ورود به دبستان در سال 

های 99 و 1400
7- ایجاد پایگاه مجازی آموزش در مرکز استان به منظور تهیه و تولید 

محتوی آموزشی و بارگذاری در شبکه شاد
8- هوشمندسازی کالس های ویژه دانش آموزان ناشنوا با اعتبار 50 

میلیون تومان 
9- تهیه تجهیزات آموزشی و توانبخشی مدارس استثنایی در قالب 
اجرای طرح نهضت توان افزایی با مشارکت خیرین، نهادها و ارگان های 

دولتی و غیر دولتی به ارزش 2700000000 میلیون ریال 
10- افتتاح 6 باشگاه پیشکسوتان آموزش و پرورش استثنایی در بیرجند، 

قاین، فردوس، بشرویه، طبس و سرایان
11- افزایش اعتبارات خدمات حمایتی از 45 میلیون به 120میلیون ریال 

در سال 99
12- کسب رتبه های دوم کشوری بوچیا، رتبه سوم کشوری دوومیدانی 
قرائت قرآن توسط معلمان مدارس  و  اول کشوری در حفظ  و مقام 

استثنایی
13- کسب رتبه اول کشوری در جشنواره مهارتی پایه دوازدهم توسط 

دانش آموزان مرکز متوسطه حرفه ای فردین فرزین بیرجند 
14- کسب رتبه برتر در ارائه دستور کار در شورای آموزش و پرورش استان 

از سوی سازمان استثنایی کشور

حوادث

 شعر طنز

حادثه آتش سوزی در بازار بیرجند

ــهرداری  ــی ش ــات ایمن ــانی و خدم ــش نش ــازمان  آت ــس س رئی
بیرجنــد گفــت: آتش ســوزی در ســرای گلشــنی بــازار بیرجنــد کــه 
ظهــر دیــروز روی داد، بــا تــالش 6 تیــم  آتــش نشــانی مهــار شــد.

حادثــه  افــزود:  ایرنــا  بــا  و گــو  گفــت  در  حســینی  علــی 
آتش ســوزی در بــازار بیرجنــد ســاعت 12 و 36 دقیقــه دیــروز بــه 
ــم از ایســتگاه  ــن تی ــه نزدیک تری ــالم و بالفاصل آتش نشــانی اع

ــد. ــزام ش ــه اع ــل حادث ــه مح ــی)ره( ب ــام خمین ــدان ام می
وی گفــت: بــا توجــه بــه گســتردگی حادثــه کــه در 2 انبــار 
تابلوفــرش در زیرزمینــی واقــع در ســرای گلشــنی اتفــاق افتــاده 
ــدند و  ــزام ش ــه اع ــل حادث ــه مح ــم ب ــر ه ــم دیگ ــه تی ــود، س ب

ــد. ــار ش ــاعت مه ــه س ــدود س ــد از ح ــق بع حری
وی بیــان کــرد: در مجمــوع 6 تیــم آتــش نشــانی از ســه ایســتگاه 
بــه محــل حادثــه اعــزام شــده اند امــا چــون مــواد قابــل اشــتعال 
ــده و دود  ــق ش ــار حری ــه دچ ــن غرف ــی ای ــوز در زیرزمین کندس
زیــادی تولیــد کــرده، علــت حادثــه هنــوز مشــخص نشــده اســت.

ــهرداری  ــی ش ــات ایمن ــانی و خدم ــش نش ــازمان  آت ــس س رئی
ــخ،  ــم، ن ــد پش ــازار بیرجن ــنی ب ــرای گلش ــت: در س ــد گف بیرجن
فــرش و کــرک بــوده کــه حجــم دود آن زیــاد اســت و کار تهویــه 

ــد. ــخت می کن ــدادی س ــای ام ــرای نیروه را ب
وی تصریــح کــرد: در گذشــته بــه کســبه و بازاریــان اســتان بــه 
صــورت حضــوری، کتبــی یــا شــفاهی درخصــوص رعایــت نــکات 
ــادی  ــرات زی ــی تذک ــن مکان های ــگیرانه در چنی ــی و پیش ایمن

ــه اســت. ــرار گرفت داده شــده امــا مــورد کم توجهــی ق
ــه داران  ــازه داران و غرف ــا و مغ ــی از انباره ــت: خیل ــینی گف حس
توصیه هــای ایمنــی را جــدی نمی گیرنــد در نتیجــه شــاهد 
ــن  ــه در ای چنیــن حــوادث و ایجــاد خســارت هســتیم کــه البت
ــای  ــر اســت چــون تیم ه ــی کمت ــاال خســارت مال ــه احتم حادث

ــیدند. ــل رس ــه مح ــریع ب ــق س ــای حری اطف
وی افــزود: انتظــار داریــم کســبه و شــهروندان بیشــتر بــه فکــر 
ســرمایه های خــود باشــند و در انجــام اقدامــات پیشــگیرانه 

ــت بیشــتری داشــته باشــند. دق

اضافه کاری شاعر
دکتر کاووس حسن لی

زن همسایه با هزار ادا

وسط کوچه بست راهم را

گفت: »ای افتخار این کوچه

باعث اعتبار این کوچه

شوهر نازنینم از حاال

چشم دارد به مجلس شورا

قصد دارد که نامزد بشود

از موانع سریع رد بشود

من گواهم که هست مرد عمل!

نیست چون دیگران شل و تنبل

همسر من اگر رود مجلس

مثل آنها نمی کند فس فس

سر یک سال می شود ایران

بهترین کشور تمام جهان

تو که »اشعار« می کنی تدریس

متن خوبی برای ما بنویس

که دل سنگ را تکان بدهد

شور و حالی به این و آن بدهد

دل مردم از آن کباب شود

همسرم فوراً انتخاب شود«

ساعت هفت خسته و بی حال

بازگشتم به خانه نزد عیال

تا نگاهی به وضع حالم کرد

چای و میوه برای من آورد

گفت: »باید که زودتر بروی

میوه و مرغ و شیر و نان بخری«

گفتمش: »ای نماد همدردی

کاش امشب معاف می کردی«

اخم کرد و به طعنه گفت به من

»چشم، ای شوهر مدافع زن!

فکر ما را نکن که ما سیریم

مثل هّمیشه روزه می گیریم!

تازه امروز هم پسرعمه ت

زنگ زد باز و گفت با شدت:
به پسردایی ام بگو لطفاً

از برای پزشک ماهر من

آن پزشکی که مرهم درد است

باد فتق مرا عمل کرده ست

ادامه دارد...
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توئیتر سیاسیون

رئیس جمهـور و اعضـای هیئـت دولـت در نخسـتین 
روزهـای فعالیـت دولـت سـیزدهم صبـح دیـروز بـا 
بـا حضـرت  امـام خمینـی)ره(  در حسـینیه   حضـور 
در  انقـاب  رهبـر  کردنـد.  دیـدار  خامنـه ای  آیـت ا... 
ایـن دیـدار فرمودنـد: مـن یـک توصیـه ای بـه همـه  
مسـئولین در دوره هـای مختلـف داشـتم، بـه شـما 
هـم عـرض مـی کنـم ایـن توصیـه را، زمـان شـتابان 
مـی گـذرد. ایـن چهـار سـال زود تمـام مـی شـود و 
لـذا از هـر سـاعتی، از هـر فرصتـی اسـتفاده کنیـد. 
نگذاریـد ایـن وقتـی کـه متعلـق بـه مـردم و متعلـق 
بـه اسـام هسـت، وقـت تضییـع بشـود و از همـه  
امکانـات، از همـه  امکانـات زمانـی و وقتی اسـتفاده 
کنیـد. انقابـی بـودن حتمـًا بایسـتی همراه باشـد با 
عقانیـت کـه ایـن شـیوه  صحیـح جمهوری اسـامی 
از اول کار تـا امـروز ایـن بـوده کـه حرکـت انقابـی بـا 
حرکـت اندیشـه ورزانه و عقانـی همـراه باشـد. یـک 
جلـوه  دیگـر مردمی بودن مسـئله  اتخاذ سـبک زندگی 
مردمـی اسـت. بی تکلـف بـودن در مسـائل، در ممشـا 
و منـش، دوری کـردن از منش هـای اشـرافیگری و 
از موضـع بـاال بـه مـردم نـگاه کـردن و ماننـد اینهـا. 
وقـت  یـک  مطـرح کنیـد.  مـردم  بـا  را  مسـائل تان 
مسـئله ای مشـکلی وجود دارد یا راه حلـی وجود دارد، 
البتـه سـعی کنیـد حـرف زدن شـما موجـب یـأس 
مـردم نشـود کـه بعضـی بی توجهـی می کنند بـه این 
نکتـه و حـرف نامناسـب و خـاف واقـع می زننـد که 
موجـب ناامیـدی مـردم مـی شـود، نـه، هـر مشـکلی 
بـا  بگذاریـد،  بـا مـردم در میـان  دارد،  راه حلـی هـم 
مـردم حـرف بزنیـد از مردم کمـک بخواهیـد، در موارد 
مختلـف هـم کمـک فکری هـم کمک عملی. اسـاس 
حکومت اسـامی و جمهوری اسـامی بـر اقامه  عدل 
اسـت. کمـا اینکـه اسـاس همـه ادیـان بر اقامـه  عدل 
اسـت. خـب در ایـن زمینه ها ما خیلی بایـد کار کنیم. 
عقبیـم. خیلـی بایـد تـاش کنیـم. بـه نظـر مـن هـر 
مصوبـه ای کـه شـما تصویـب میکنیـد، هـر الیحـه ای 
کـه در دولـت تنظیـم مـی کنیـد، هـر بخشـنامه ای 

کـه خـود شـما در دسـتگاه خودتـان صـادر مـی کنید، 
یـک پیوسـت عدالت باید داشـته باشـد. بایـد مراقب 
باشـید ایـن روش، ایـن کار، ایـن دسـتور ضربـه ِ بـه 
عدالـت نزنـد. طبقات مظلـوم را پایمال نکند. مسـئله 
احیـای اعتمـاد مردم و امید مردم بسـیار مهم اسـت. 
چـون اعتمـاد مـردم بزرگتریـن سـرمایه  دولت اسـت. 
مـردم وقتـی بـه شـما اعتمـاد کردنـد و امید به شـما 
داشـتند بـا شـما راه می آینـد، کمک تـان مـی کننـد. 
ایـن بزرگتریـن سـرمایه اسـت بـرای یـک دولـت کـه 
بتوانـد اعتمـاد مـردم را جلـب کنـد، کـه خـب البتـه 
ایـن متأسـفانه یـک مقـداری آسـیب دیـده، بایسـت 
ترمیـم کنیـد ایـن را و راهـکارش هـم ایـن اسـت کـه 
حـرف و عمـل مسـئولین یکـی باشـد.برای وعده هـا 
روزشـمار معیـن کنیـد. یـک کاری که مـی گویید این 
کار را خواهـم کـرد، تخمیـن بزنیـد که ایـن چه مدتی 
طـول خواهـد کشـید، و روزشـمار معین کنیـد و دانه 
دانـه تعقیـب کنیـد. دولـت بایسـتی نشـان بدهد که 
مـی توانـد آن کاری کـه اراده کـرده و تصمیم گیـری 
کـرده، آن را انجـام بدهـد و پیـش ببـرد و ایـن جوری 
نباشـد کـه حالـت رهاشـدگی احسـاس بشـود. اگـر 
چنانچـه شـما اقتدار دولتـی را در عمل نشـان ندهید 
و حالـت رهاشـدگی در کشـور مشـاهده بشـود، قطعًا 
سیاسـت هایتان پیـش نخواهد رفت. یکـی از کارهای 
مهـم در دولـت جوان سـازی دولـت اسـت. شـما در 
بدنـه  دولـت و مدیریـت میانی از جوان هـای زبده که 
الحمـدا... کـم نداریـم هـر چه مـی خواهید اسـتفاده 
کنیـد. ایـن کار هـم احسـاس انسـداد را در کشـور از 
بیـن مـی بـرد. وقتی کـه جوان هـا ببینند مـی توانند 
وارد میـدان کار بشـوند و حرکـت کننـد، تصمیم گیری 
کننـد، در کشـور احسـاس انسـداد به وجـود نمی آید. 
هـم یک ذخیره  ارزشـمندی بـرای آینده بـرای مدیران 
ارشـد کارکشـته و مجـرب شـما داریـد فراهـم مـی 
کنید.آمریکایی هـا مدتهـا مذاکره را زیر پا گذاشـتند و 
عمـل نکردنـد. دولـت کنونی آمریـکا هم هیـچ فرقی 
بـا دولـت قبلـی نـدارد. مطالبـه اینهـا همـان مطالبه 

ترامـپ اسـت و هیـچ تفاوتـی نکـرده اسـت. انصافـًا 
در پشـت صحنـه سیاسـت خارجـی آمریـکا یک گرگ 
درنـده اسـت کـه برخـی مواقع به یـک روبـاه حیله گر 
تغییـر می کنـد. نمونه اش وضعیت امروز افغانسـتان 
اسـت. بایـد تحـرک مـا در عرصـه  دیپلماسـی افزایش 
پیـدا کنـد و مضاعـف بشـود. بایسـتی در دیپلماسـی 
جنبـه  اقتصـادی تقویـت بشـود. یعنـی دیپلماسـی 
اقتصـادی یـک چیز بسـیار مهمی اسـت. دیپلماسـی 
را تحـت تأثیـر مسـئله  هسـته ای هـم نباید قـرار داد. 
یعنـی ایـن جـور نباشـد که دیپلماسـی کشـور متصل 
قضیـه  هسـته ای  نـه.  اسـت،  قضیـه  هسـته ای  بـه 
بایسـتی  را  آن  اسـت کـه  جداگانـه ای  قضیـه   یـک 
حـل کننـد به یک شـکل مناسـب و شایسـته  کشـور، 
امـا دیپلماسـی خیلـی دایـره اش وسـیع تر اسـت. در 
قضیـه  هسـته ای آمریکایی هـا انصافـًا وقاحـت را از 
حـد گذراندنـد. واقعـًا از حـد گذراندنـد واقعـًا. جلـوی 
چشـم همـه از برجام خارج شـدند حـاال جوری حرف 
مـی زننـد انگاری که ایـران از برجام خارج شـده. حل 
ایـن مشـکات اقتصـادی را موکـول بـه رفـع تحریـم 
هـا نکنیـد. خـب رفـع تحریـم هـا کـه در اختیـار مـا 
و شـما نیسـت. در اختیـار دیگـران اسـت. مشـکات 
را، و برنامه ریـزی بـرای رفـع مشـکات را بـا فـرض 
برنامه ریـزی کنیـد  انجـام بدهیـد و  وجـود تحریـم 
کـه ان شـاءالّله بتـوان ایـن کار را پیـش بـرد. اینها با 
همـت و تدبیـر خـود شـما، بـا کار جهادی خود شـما 
بایسـتی ان شـاءا... حـل بشـود و حـل هـم خواهـد 
بخـش  در  مـا  خطاهایـی کـه  ایـن  از  خیلـی  شـد. 
هـای مختلـف انجـام مـی دهیـم، ناشـی از فرهنگ 
حاکـم بـر ذهـن ماسـت. اگـر مـا اسـراف داریـم، اگر 
مـا تقلیـد کورکورانـه داریـم، اگـر مـا سـبک زندگـی 
فرهنگـی  مشـکات  از  ناشـی  اینهـا  داریـم،  غلـط 
اسـت، فرهنـگ حاکـم بـر ذهـن هاسـت کـه در عمل 
ایـن مشـکات را بـه وجـود مـی آورد. زندگـی هـای 

تقلیـدی، زندگـی هـای تجماتـی و اشـرافی گری، 
غالبـًا منشـأ و ریشـه  فرهنگـی دارد. راه مقابلـه بـا 

جنـگ نرم دشـمن حمایت از حرکت هـای صحیح در 
زمینـه فرهنـگ اسـت.. عرصـه رسـانه و فرهنگ، هم 
مـی توانـد یـک دانشـگاه بزرگ باشـد و هـم آوردگاه 
حـق و باطـل اسـت. بـا فسـاد اخاقـی و فسـاد در 
زمینه فرهنـگ هـم بی رودربایسـتی مقابلـه کنیـد و 
مبـارزه کنیـد. یعنـی واقعـًا این جـوری بایـد برخورد 
بشـود. یکـی از باهـای مهمـی کـه در کشـور بوجـود 
می آیـد کـه درسـت ضدعدالـت اسـت، وجـود فسـاد، 
سـوء،  اسـتفاده های  وجـود  خـواری،  ویـژه  وجـود 
اینهاسـت. برخورداری هـای بـی  امثـال  اختـاس و 

مـورد و بیجـا...

اصولگــرا  سیاســی  فعــال  مهاجــری  محمــد 
ــام  ــرم ام ــه در ح ــت زیارتنام ــم و قرائ ــه تنظی ب
خمینــی )ره(، واکنــش نشــان داد و گفــت : روز 
پنجشــنبه در حــرم امــام خمینــی)ره( بــه هنــگام 
حضــور هیــات دولــت زیارتنامــه ای خوانــده شــد 
ــام مرحــوم شــهید حــاج  ــادگار ام ــام دو ی ــه ن ک
آقــا مصطفــی و مرحــوم ســیداحمدآقا نیــز در آن 
گنجانــده شــده بــود.  بــه عنــوان فــردی کــه مرید 
و عاشــق خمینــی بــزرگ اســت نــه تنهــا از ایــن 
اقــدام متعجــب کــه بشــدت متاســف شــدم. البد  
ــام و  ــران ام ــه دخت ــد از صدوبیســت ســال ک بع
ــر  ــا و آقایاس ــی آق ــا و عل ــن آق ــان سیدحس آقای
و ... بــه ایشــان بپیوندنــد اســامی شــان بــه ایــن 
زیارتنامــه افــزوده مــی شــود و ســپس هــم 

نســل. اشــتباه نشــود. نســل انــدر 
نقــش شــهید حــاج 
و  مصطفــی  آقــا 
مرحــوم احمــد آقــا 
انقــاب  تاریــخ  در 
و  مهــم 
درخشــان 
اســت امــا 
ن  د ر و آ
نــام آن 

بــزرگان در زیارتنامــه کاری بدعــت آمیــز و در 
ــام و  ــا مق ــت. قطع ــان اس ــف آن ــتای تخفی راس
ــزاده  ــیاری امام ــام از بس ــرت ام ــت حض موقعی
ــد  ــار کشــور بقعــه دارن هایــی کــه در گوشــه و کن
ــه  ــف زیارتنام ــم و تألی ــا تنظی ــت ام ــر اس واالت
ــزرگان  ــد. ب ــی افزای ــر ارج او نم ــزی ب ــچ چی هی
فراوانــی در تاریــخ تشــیع وجــود دارنــد کــه 
ــک  ــده و هیچ ی ــم نش ــه تنظی ــان زیارتنام برایش
از آنهــا بدیــن خاطــر مقــام شــان تنــزل نیافتــه. 
ــن  ــد و شــیخ طوســی و کلینیــی و اب شــیخ مفی
بابویــه و...  زیارتنامــه ندارنــد امــا کــدام عالــم و 
ــی  ــر روز زندگ ــه در ه ــت ک ــی اس ــگر دین پژوهش
ایــن بــزرگان درود نفرســتاده  علمــی اش بــر 
باشــد؟ آن امامــی کــه مــن شــناخته ام، زیارتنامه 
ــر  ــه در براب ــس ک ــر ک ــد ه ــد. بگذاری ــی خواه نم
مرقــد او قــرار مــی گیــرد، بــا زبــان دلــش هرچــه 
مــی خواهــد بگویــد. در آن صــورت میلیــون هــا 
ــب عاشــقانش نوشــته خواهــد  ــر قل ــه ب زیارتنام
شــد. امیــدوارم آقــای سیدحســن خمینــی )کــه 
ــز مــی دارم و  ــد او را عزی ــم کــه مــی دان مــی دان
نقــدم بــه او بــا نقــد خیلــی هــا کــه بعضــا حتــی 
ــراوان دارد(  ــاوت ف ــد تف ــول ندارن ــام را قب راه ام
ــی  ــد. حت ــه یاب ــت ادام ــن بدع ــد ای ــازه نده اج
همــان زیارتنامــه اولیــه هــم نیــازی نیســت . اگر 
ــات بعــدی را هــم  ــد راه انحراف ــار بگذاری آن را کن

ــت. ــد بس خواهی

حجت االسـام والمسـلمین سـید  ابراهیم رئیسـی،  رئیس 
جمهـور در جلسـه سـتاد ملی مقابلـه با کرونـا گفـت: واردات 
واکسـن کرونـا ازسـوی هـر نهـاد یـا شـخصی بایـد تحـت 
و  تمرکززدایـی  باشـد.  بهداشـت  وزارت  نظـارت  و  اشـراف 

تفویـض اختیـارات بـه اسـتان ها 
از سیاسـت های قطعـی دولـت 
سـیزدهم است. با سوءاستفاده 
کننـدگان از موضـوع واکسـن، 

شـود.   برخـورد  قاطعانـه 
تسـهیل  ویـژه  سـتاد 

واکسـن  واردات 
خارجـه  وزارت  در 

تشـکیل شـود.

ایران گفت:  امور  در  آمریکا  ويژه  نماینده    - مالى  رابرت 
مساله این نیست که درباره کشتن قاسم سلیمانی قضاوتی 
بکنیم. به نظرم همه ما می توانیم سر این موضوع با هم 
او  آيا کشتن  است که  این  مساله  باشیم.  داشته  توافق 
را امن تر کرد ؟ مساله کاما روشن است، چرا که  آمریکا 
این کار باعث ایجاد مشکات بیشتر شد و باعث کم کردن 
تنش ها نشد. سه سال گذشته است اما آمریکا کمتر از قبل 
امن است چرا که ایران برنامه هسته ای گسترده تری دارد و 

فعالیت های منطقه ای خود را شدت داده است.

حجت االســام والمســلمین مصباحــی مقــدم عضــو 
مجمــع تشــخیص گفــت: از رد صاحیــت الریجانــی 
ــن  ــد چنی ــودم نبای ــد ب ــن معتق ــردم. م ــب ک تعج
اتفاقــی مــی افتــاد. واکنــش ایشــان خیلــی معقــول 
ــار ایشــان  ــی در رفت ــح مل ــت مصال ــا رعای ــود. واقع ب
ــم  ــاب ه ــم انق ــر معظ ــود. رهب ــته ب ــیار برجس بس
موضــع گرفتنــد؛ کــه  حکایــت از ایــن داشــت کــه یــا 
ــان  ــورای نگهب ــم ش ــه تصمی ــبت ب ــه ای نس مناقش
ــر ایــن  ــا عــاوه ب ــد و ی داشــتند ولــی تکلیــف نکردن
مناقشــه نســبت بــه اظهــار نظرهــای دیگــران نســبت 
بــه الریجانــی اعــام موضــع کردنــد که نوعــی حمایت 
مجــدد از آقــای الریجانــی بــه حســاب مــی آیــد. بــه 
دنبــال جلســه ای در شــورای نگهبــان کــه آقــای علــی 
الریجانــی در آن تاییــد نشــدند یــک جلســه در مجمــع 
تشــخیص بــود کــه آقــای آملــی الریجانــی واکنــش 
نشــان دادنــد.  همــان جــا اظهــار نظرهــای مختلفــی 
بــود مجمــع یکپارچــه بــا ایشــان موافــق نبــود. برخــی 
هــا موافــق و برخــی مخالــف 
هــم  االن  بودنــد. 
ــه  ــر اســت ب بهت
بحــث  ایــن 
زده  دامــن 

ــود. نش

گفتـه می شود
* گفته می شـود یـک مسـئول روابـط عمومـی وزارت 
اطاعات، وجود هر گونه صفحه منتسـب به حجت االسـام 
تکذیـب  را  مجـازی  شـبکه های  در  خطیـب  والمسـلمین 
کـرد. ایـن مسـئول روابـط عمومـی وزارت اطاعـات کشـور 
اعـام کـرد: اخیـرا در فضـای مجـازی و برخـی از شـبکه های 
اجتماعی مشـاهده شـده، صفحاتی به اسـم حجت االسـام 
والمسـلمین خطیـب وزیـر محتـرم اطاعات بارگذاری شـده 
اسـت. هیـچ کـدام از ایـن صفحـات واقعی نیسـت و جعلی 
هسـتند و آقـای خطیـب هیـچ گونـه صفحـه ای در فضـای 

ندارند. مجـازی 

حضــور  از  بررســی ها  شــود  مــی  گفتــه   *
مجلــس  در  مختلــف  موضوعــات  در  ۵۸فراکســیون 
ــی، ۱۱  ــیون اصل ــر ۲ فراکس ــاوه ب ــت دارد. ع ــم حکای یازده
ــی و سیاســی، ۱۶ فراکســیون  ــات کل فراکســیون در موضوع
ــی  ــیون صنف ــی، ۱۰ فراکس ــیون اجتماع ــادی، ۹فراکس اقتص
و ۱۰فراکســیون فرهنگــی در بهارســتان شــکل گرفتــه اســت.

ــرکل  ــد دبی ــا زی ــم اب ــود ابراهی ــی ش ــه م * گفت
ــیون  ــن فدراس ــرده ای ــام ک ــوریه اع ــال س ــیون فوتب فدراس
 AFC اعتــراض رســمی خــود را بــه میزبانــی تهــران بــه
ارســال کــرده و خواهــان برگــزاری بــازی بــا ایــران در زمیــن 
بــی طــرف شــده اســت. ابراهیــم دو دلیــل بــرای شایســته 
نبــودن ایــران در میزبانــی از ایــن بــازی اعــام کــرد و گفــت: 
ــا  ــری ب ــال اوج گی ــران در ح ــا در ای ــروس کرون ــار وی انتش
ــازی نکــردن  ــرای ب ســرعت باالســت و دومیــن دلیــل مــا ب
در ایــران ایــن اســت کــه ورزشــگاه آزادی تکنولــوژی کمــک 
 AFC ــر از ــن خاط ــه همی ــدارد. ب ــی)VAR( را ن داور ویدئوی
درخواســت کردیــم زمیــن بــی طــرف را بــرای میزبانــی ایــن 

ــد. ــازی انتخــاب کنن ب

* گفتـه مـی شـود صبـح پنجشـنبه رئیـس جمهـور 
و وزرای دولـت سـیزدهم در اولیـن سـاعات فعالیـت خـود 
جهـت ادای احتـرام بـه بنیانگـذار جمهـوری اسـامی ایران، 
بـا اسـتقبال یـادگار امـام در حـرم مطهـر حضـور یافتنـد. در 
کنـار بازتـاب وسـیع خبـر اصـل برگـزاری مراسـم و سـخنان 
رئیس جمهور در رسـانه های داخلی و خارجی، صدا و سـیما 
در رفتـاری عجیـب و غیرقابل چشـم پوشـی سـخنان حجت 
االسـام والمسـلمین سیدحسـن خمینـی را در این مراسـم 
کـه اتفاقـا فقـط در توصیـه به وحـدت و ضـرورت حمایت از 
دولـت جدیـد بود بایکوت و نـه تنها پخش زنده این مراسـم 
را هنـگام ایـراد سـخنرانی یـادگار امـام قطـع کـرد، بلکـه در 
بخـش هـای خبـری خود نیز هیچ اشـاره ای به این سـخنان 
وحـدت بخش نداشـت. ماجـرا زمانی عجیب تر می شـود که 
نـه تنهـا اکثر خبرگزاری ها و سـایت های خبـری، بلکه حتی 
بی بی سـی فارسـی در سـایت و تمام شـبکه های اجتماعی 
خـود بـه پوشـش قابل توجه این سـخنان پرداخـت اما دریغ 

از یـک جملـه خبـر در صدا و سـیما!

ــود : از ســال ۹۲ تــا ۹۴ در برخــی  ــی ش ــه م * گفت
اســتان های پرجمعیــت کشــور، آمــار نابــاروری بیــش از ۲۰ 
درصــد اســت، در کشــور حــدود ۴ میلیــون زوج نابــارور داریم 
ــاروری  ــکل ناب ــان مش ــات درم ــت خدم ــد دریاف ــه نیازمن ک
هســتند. حــدود ۶۰ درصــد زوج هــای نابــارور کنونــی، نابــارور 
ثانویــه هســتند، نابــارور ثانویــه یعنــی زوج هایــی کــه بــارور 
بوده انــد امــا بــه دالیلــی همچــون ســبک زندگــی، تأخیــر در 
فرزنــدآوری، تغذیــه و …. قــدرت بــاروری خــود را از دســت 
داده انــد! ایــن آمــار یعنــی، برخــاف بــاور عمومــی زوج هــای 
ــدآوری همیشــگی نیســت و ریســک  جــوان، فرصــت فرزن
جــدی نابــاروری در کمیــن زوج هایــی اســت کــه فرزنــدآوری 
ــونامی  ــا س ــر ب ــارت دیگ ــه عب ــد! ب ــر می اندازن ــه تأخی را ب

نابــاروری ثانویــه در ایــران روبــه رو هســتیم.

انقالبی بودن باید با عقالنیت باشد

جناب سیدحسن آقا ! اسم خودتان
 را هم در زیارتنامه بیاورید

با سواستفاده کنندگان از موضوع 
واکسن، قاطعانه برخورد شود

از رد صالحیت الریجانی 
تعجب کردم

ترور )سردار ( سلیمانی 
امنیت آمریکا را کمتر کرد
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برد تیم سرخپوشان بیرجند
 مقابل بنتونیت طبس

از مرحلــه رفــت مســابقات فوتبــال لیــگ دســته اول 
خراســان جنوبــی تیــم بنتونیــت ســپاهان اصفهــک 

طبــس در خانــه مغلــوب حریــف خــود شــد.
بــه گــزارش  امــروز خراســان جنوبــی در دیــدار تیــم 
ــپاهان  ــت س ــم بنتونی ــد و تی ــان بیرجن سرخپوش
اصفهــک طبــس تیــم سرخپوشــان موفــق شــد بــا 

ــک  ــپاهان اصفه ــت س ــر دو بنتونی ــه ب ــه س نتیج
ــد. ــت ده ــس را شکس طب

دیــدار برگشــت ایــن دو تیــم هفتــه آینــده در 
بیرجنــد برگــزار خواهــد شــد و تیــم برنــده در 
مجمــوع دو دیــدار رفــت و برگشــت بــه فینــال 

یافــت. خواهــد  راه  مســابقات 

۱۵ اثر تاریخی خراسان جنوبی 
امسال مرمت شد

معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان جنوبــی گفــت: 
۱۵ اثــر تاریخــی ایــن اســتان از محــل اعتبــارات 
مشــارکتی ملــی در ســال جــاری مرمــت و بازســازی 
شــده اســت. علــی شــریعتی منش ظهــار داشــت: 
ــراث  ــی وزارت می ــارکتی مل ــارات مش ــل اعتب از مح
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی ۱۵ بنــای 
در شــهرهای  تاریخــی شــامل خانــه و حســینیه 
بیرجنــد،  فــردوس،  خوســف،  بشــرویه،  قایــن، 
ــکان  ــارکت مال ــا مش ــرایان ب ــدان و س ــان، نهبن درمی
مرمــت شــد. وی افــزود: اعتبــار تخصیــص یافتــه از 
اعتبــارات ملــی بــه مبلــغ ۸۲۵ میلیــون تومــان بــوده 
کــه از ســوی مالــکان نیــز مشــارکت در مرمــت بناهــا 

انجــام شــده اســت.
معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان جنوبــی گفــت: 
رونــد افزایــش مشــارکت مالــکان و تخصیــص اعتبــار 
ــای  ــای بناه ــب احی ــه موج ــوی وزارتخان ــژه از س وی

تاریخــی شــده اســت.
تاریخــی خراســان  اثــر  اینکــه ۵۷  بیــان  بــا  وی 
ــارد و  ــج میلی ــار پن ــا اعتب ــته ب ــال گذش ــی س جنوب
۳۷۰ میلیــون تومــان مرمــت و بازســازی شــد، اظهــار 
ــاغ  ــه و ب ــاغ اکبری ــار ب ــن اعتب ــل ای ــت: از مح داش
ــان  ــون توم ــار ۵۰۰ میلی ــا اعتب ــد ب ــاد بیرجن رحیم آب
مرمــت شــده اســت.بیش از هــزار و ۵۰۰ اثــر تاریخــی، 
ــی شناســایی  ــی در خراســان جنوب ــی و طبیع فرهنگ
شــده و تاکنــون ۹۴۸ اثــر از ایــن اســتان در فهرســت 
میــراث ملــی بــه ثبــت رســیده اســت کــه قدمــت آثــار 
ــه غــار  ــوط ب تاریخــی از ۲۵ هــزار ســال پیــش و مرب
ــرد.   ــر می گی ــر را در ب ــا دوره معاص ــن ت ــک قای خونی

اسـتاندار خراسـان جنوبی گفت: در حال حاضر فعالیت 
امـا  مشـاغل و واحدهـای صنفـی محـدود نمی شـود 
نظارت هـا بایـد جدی باشـد و با پروتکل شـکنی برخورد 

قاطـع صـورت گیرد.
حمیـد مالنـوری در نشسـت سـتاد اسـتانی مدیریـت 
بـه  سراسـری  محدودیت هـای  هرچنـد  افـزود:  کرونـا 
دسـتورالعمل های  رعایـت   بایـد  امـا  رسـید  اتمـام 
بهداشـتی تـداوم داشـته باشـد. وی بیـان کـرد: منـع 
تـردد شـبانه همچنـان در سراسـر اسـتان ادامـه دارد و 
در ارتبـاط بـا تاالرها، باشـگاه های ورزشـی و اسـتخرها 
همـان مصوبـات قبلـی نسـبت بـه بسـته بـودن آنهـا 
پایـدار اسـت و رسـتوران ها بایـد بـه صـورت بیرون بـر 

کننـد. خدمات دهـی 
اسـتاندار خراسـان جنوبی گفت: براسـاس گزارش ستاد 
ملـی کرونـا، خراسـان جنوبـی در رعایـت پروتکل هـای 
بهداشـتی رتبـه برتـر کشـور را دارد اما تـا نقطه مطلوب 
هنـوز فاصلـه داریـم. وی بـا اشـاره بـه سـرعت گرفتـن 
بـا  افـزود:  اخیـر  در هفته هـای  واکسیناسـیون کرونـا 
تالشـی کـه در اسـتان بـرای تامین واکسـن انجام شـد 
تاکنـون 34/9 درصـد جامعـه هـدف واکسـینه شـدند 

کـه پنـج درصـد از میانگین کشـوری بیشـتر اسـت.
تـا  واکسیناسـیون  برنامـه  گسـترش  بـر  مالنـوری 
دانشـگاه  و گفـت:  کـرد  تاکیـد  جامعـه  ایمن سـازی 
کارگـران  واکسیناسـیون  بـه  نسـبت  پزشـکی  علـوم 
معـادن زیرزمیـن پـس از بررسـی های الزم اقـدام کنـد 
و در ارتبـاط بـا زندان هـا همیـن مصوبـه اجـرا شـود 
حتـی افـرادی کـه بازداشـت موقـت هسـتند با دسـتور 

شـوند. واکسـینه  دادسـتان 
وی دربـاره آییـن اربعیـن حسـینی اظهـار داشـت: هنوز 
تصمیـم قطعـی بـرای حضـور در مراسـم اربعیـن گرفته 
نشـده اسـت و نتیجـه قطعـی پـس از بررسـی های الزم 
اعـالم خواهـد شـد. اسـتاندار خراسـان جنوبـی افـزود: 
در ارتبـاط بـا بازگشـایی مـدارس نیـز تصمیـم قطعـی 
وجـود نـدارد و طبـق تاکیـد رییـس جمهـوری در سـتاد 
ملـی مقابلـه بـا کرونـا مـدارس در صـورت فراهم شـدن 
تمهیـدات بهداشـتی الزم و واکسیناسـیون تمامی افراد 

در ارتبـاط بـا دانش آمـوزان بازگشـایی خواهـد شـد.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه رسـانه ها تـالش بیشـتری در 
آن  فرهنگ سـازی  و  پروتکل هـا  رعایـت  بـا  ارتبـاط 
داشـته باشـند، گفـت: طبـق پیـش بینی هـا طـی ۲ تـا 
سـه سـال آینـده باید سـبک زندگـی کرونایـی را تجربه 
کنیـم پـس بایـد مسـایل روزانـه با قـوت هـم از طریق 

دسـتگاه ها و هـم در خانـواده دنبـال شـود.
مالنـوری اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه اهمیـت سـالمت 
مـردم و طبق گزارش های رسـیده مبنی بـر توزیع اقالم 
بهداشـتی کم کیفیـت در اسـتان بـا توزیع کننـدگان و 
فروشـندگان ایـن اقالم برخورد جـدی و قضایی خواهد 
شـد. وی گفـت: هرگونـه خریـد از توزیـع کننـدگان باید 
با ارایه شناسـنامه بهداشـتی و کیفیت محصول باشـد.
از  غیـر  بـه  کـرد:  تاکیـد  جنوبـی  خراسـان  اسـتاندار 
فروشـندگانی  درخصـوص  اقـالم  ایـن  توزیع کننـدگان 
کـه اقـدام بـه فـروش محصـوالت بی کیفیـت همچون 
ماسـک کننـد بایـد در وهلـه اول تذکـر داده و پـس از 

آن برخـورد شـود.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه مدیـران ادامـه رونـد توسـعه و 
آبادانـی اسـتان را بـا قـوت ادامـه دهنـد، افـزود: تمامی 
رعایـت  بـا  را  حوزه هـا  سـایر  و  عمرانـی  پروژه هـای 
همه جانبـه پروتکل هـای بهداشـتی می توان ادامـه داد.

روند صعودی کرونا 
در خراسان جنوبی متوقف شد

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی بیرجنـد نیـز  در ایـن 
جلسـه گفـت: روند صعـودی کرونـا در خراسـان جنوبی 

متوقـف شـده و بـه یـک عـدد ثابت رسـیده اسـت.
دکتـر محمـد دهقانـی فیروزآبادی با بیـان اینکه در حال 
حاضـر فاصلـه زیـادی بیـن مـوارد مثبـت کرونـا و فوتی 
هـا را شـاهد هسـتیم، افـزود: هـم اکنـون رونـد مـوارد 
مثبـت کرونایـی در اسـتان ثابـت اسـت و در بسـتری به 
ازای هـر ۱۰۰ هـزار نفـر هم کاهش داشـتیم هرچند در ۳۰ 

روز گذشـته نوسـانات زیـادی را تجربـه کردیم.
وی بـا اشـاره بـه انجـام سـه هـزار و ۴۸۶ بازدیـد از 
واحـد هـای صنفـی در هفتـه گذشـته، ادامـه داد: در 
ایـن بازدیدهـا بـه ۲۸۸ مـورد واحـد متخلـف اخطـار و 
بـه محاکـم قضایـی معرفـی و یـک مـورد پلمـب شـد.
دکتـر دهقانی فیروزآبـادی به وضعیت واکسیناسـیون 
بحـث  در  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  اسـتان  سـطح  در 
واکسیناسـیون تـا پایـان هفتـه گذشـته ۳۳۷ هـزار و 
۴۴۲ دز واکسـن دریافـت کردیـم کـه ۲۹۱ هـزار و ۴۴۹ 
بـه عنـوان دز اول و دوم تزریـق شـده اسـت. رئیـس 
دانشـگاه علـوم پزشـکی بیرجنـد بـا بیـان اینکـه 86/4 
تزریـق شـده  اسـتان  دریافتـی  واکسـن هـای  درصـد 
اسـت، افـزود: بـه زودی محمولـه ۳۲ هـزار دز واکسـن 
دز  هـزار   ۲ و  واکسـن سـینوفارم  دز  هـزار   ۳۰ شـامل 

واکسـن برکـت وارد اسـتان مـی شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تاکنـون ۳۵ درصـد جمعیـت 
بـاالی ۱۸ سـال اسـتان دز اول و 15/6 درصـد نیـز دز 
دوم واکسـن را دریافت کردند، ادامه داد: در کل کشـور 
حـدود ۲9/۲ درصـد جمعیـت هـدف )جمعیـت بـاالی 
۱۸ سـال( کشـور دز اول و 11/8 درصـد دز دوم واکسـن 
بـر  تأکیـد  بـا  فیروزآبـادی  تزریـق کردنـد. دهقانـی  را 
اهمیـت و تاثیر واکسیناسـیون تصریـح کرد: اول مرداد 
تـا پنجـم شـهریور مـاه ۱۰۸ فوتـی در اسـتان ثبت شـد 
کـه از ایـن تعـداد ۱۰۰ مـورد شـرایط دریافت واکسـن را 

داشـتند امـا واکسـن نزدند.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی بیرجنـد به ازدحـام در 
مراکـز نمونـه گیری اشـاره و خاطر نشـان کـرد: با کمک 
نمونـه  مرکـز  سـه  بسـیج  و  سـپاه  انتظامـی،  نیـروی 
گیـری در مرکز اسـتان راه اندازی شـد کـه نقش تعیین 

کننـده ای در کاهـش تجمعـات خواهـد داشـت.

موردی از قارچ سیاه نداشتیم
دبیر سـتاد دانشـگاهی کنتـرل کرونا در خراسـان جنوبی 
هـم بـا بیـان اینکه بـا رسـیدن محموله جدید واکسـن 
مشـکل کمبـود واکسـن رفـع می شـود، گفـت: موردی 

از بیماری قارچ سـیاه در اسـتان نداشـتیم.
غالمرضا شـریف زاده در پاسـخ به اینکه آیـا برای تزریق 

دوز دوم شـهروندان بـا مشـکلی رو بـه رو خواهند شـد 
یـا خیـر، بیان کـرد: سـهمیه دز دوم واکسـن و بـه ویژه 
واکسـن برکـت نگهـداری شـده اسـت و شـهروندان در 

ایـن زمینـه مشـکلی نخواهند داشـت.
قرمـز  شـهرهای  افزایـش  بـه  اشـاره  بـا  زاده  شـریف 
خراسـان جنوبی یـادآور شـد: در حـال حاضر شهرسـتان 
خوسـف در وضعیت زرد، سربیشـه در وضعیت نارنجی 
و بقیـه شـهرهای خراسـان جنوبی همگـی در وضعیـت 
دارد کـه یـک هشـدار محسـوب  قـرار  قرمـز کرونایـی 

می شـود.       

۵ بیمار دیگر قربانی کرونا
بیرجنـد  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  بهداشـتی  معـاون 
گفـت:  ۵ مـورد فوت جدید در روز گذشـته در خراسـان 
جنوبـی ثبـت شـد و فوتی هـای ناشـی از ایـن بیماری 
به هزار و ۵۶ نفر رسـید. مهدی زاده افزود: روز گذشـته 
۴۲۷ آزمایـش تشـخیص کرونـا در اسـتان انجـام شـد 
که مجموعا ۱۶۴ بیمار جدید شـامل ۴۵ بسـتری و ۱۱۹ 

مورد سـرپایی، شناسـایی شـدند.
وی گفـت : همچنیـن از ۲۸۱ تسـت سـریع کرونـا ۸۵ 
بیمـار جدیـد مبتـال به کرونا در اسـتان شناسـایی شـد.

بیرجنـد  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  بهداشـتی  معـاون 
حـاد  عالئـم  بـا  بیمـار   ۴۲۰ حاضـر  حـال  در  گفـت: 
تنفسـی در بیمارسـتان  هـای خراسـان جنوبی بسـتری 
هسـتند کـه ۲۶۲ نفـر کرونا مثبتنـد. مهـدی زاده گفت: 
ویـژه  مراقبت هـای  بخـش  در  نفـر   ۴۰ تعـداد  ایـن  از 
بسـتری هسـتند کـه حـال ۴ نفـر نامسـاعد اسـت. وی 
افـزود: در روز گذشـته ۹۸ بیمـار بـا عالئـم تنفسـی در 
بیمارسـتان های اسـتان پذیـرش شـدند کـه در همیـن 
مـدت ۱۰۱ بیمـار شـامل ۵۴ بیمـار کرونا مثبـت با حال 

عمومـی خـوب از بیمارسـتان ها ترخیـص شـدند.
بیرجنـد  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  بهداشـتی  معـاون 
گفـت: تاکنـون ۲۷ هـزار و ۲۴۴ بیمـار مبتـال بـه کرونا 
بهبـود یافتـه و یـا در قرنطینـه خانگـی بسـر می برنـد.

 بـه گفتـه وی تـا روز گذشـته ۷۷ هـزار و ۷۵۸ تسـت 
مولکولـی کرونـا در اسـتان انجـام شـد کـه ۲۸ هـزار و 

۵۶۲ بیمـار جدیـد مبتـال بـه کرونـا شناسـایی شـد

توقف روند افزایشی کرونا در خراسان جنوبی
برخورد با پروتکل شکنان                                         ۵ بیمار دیگر قربانی کرونا                                موردی از قارچ سیاه نداشتیم



اهم دستاوردهای آموزش و پرورش خراسان جنوبی

حوزه مدیر کل

اداره امور شاهد و ایثارگران 
1- ساخت المان شهدا در تمامی مدارس استان 

اسـتان  هـای  شهرسـتان  در  شـهدا  هـای  یـادواره  برگـزاری   -2
خراسـان جنوبـی و حضور مدیـرکل محترم به عنـوان مهمان ویژه 

و سـخنران محـوری در اغلـب یـادواره هـا
3- کسـب رتبه نخسـت کشـوری در حـوزه ترویج فرهنـگ ایثار و 

شـهادت در سـال تحصیلی 1398-1399
4- دیـدار بـا خانـواده هـای شـهدا و ایثارگـران در مناسـبت های 

مختلف
5- برگـزاری اجالسـیه شـهدای فرهنگـی و دانـش آمـوز اسـتان 

خراسـان جنوبـی در راسـتای کنگـره ملـی 2000 شـهید اسـتان 
7- شـرکت حداکثـری در اجالسـیه شـهدای فرهنگـی و دانـش 
آمـوز اسـتان و فعالیـت هـای کمیتـه شـهدای فرهنگـی و دانش 

آموز
8- یکـی از ابداعـات ایـن اسـتان طراحـی و تولیـد اپلیکیشـن 
شـهدای دانـش آمـوز و فرهنگـی اسـتان بـرای طـرح ملـی اللـه 
هـای روشـن مـی باشـدکه در ایـن اپلیکیشـن بـه معرفـی هـر 
چـه بیشـتر شـهیدان گـران قـدر اسـتان، بخـش هـای زندگـی 
نامـه، وصیت نامـه، خاطـرات، آلبـوم تصاویـر و کلیـپ هـای برتر 
دانش آمـوزی و معرفـی سـرداران پرافتخـار  ایـران عزیـز پرداخته 
شـده اسـت که با رونمایی از آن، اسـتان در  ردیف  5 اسـتان برتر 

کشـور قـرار گرفت.
9- تجدیـد میثـاق بـا والیـت، شـهدا و آرمـان هـای انقـالب در 

مناسـبت هـای مختلـف
10-کسـب مقـام برتـر کشـوری دانـش آمـوز دبیرسـتان شـاهد 
پسـرانه شـیخ هـادی هادوی شهرسـتان بیرجند )محمـد رضایی( 

در پنجمیـن جشـنواره آموزشـی تحصیلـی جایـزه ملـی ایثـار 
11- تکمیـل فرآینـد جمع آوری اسـناد شـهدای فرهنگی و دانش 
آموز اسـتان در راسـتای کنگره ملی 2000 شـهید اسـتان خراسـان 

بی جنو
12- همـکاری در تدویـن و تألیـف کتـاب نقـش دانش آمـوزان 

اسـتان در 8 سـال دفـاع مقـدس

نظارت 
1- کسـب رتبـه برتـر جشـنواره شـهید رجایـی بین دسـتگاه های 

اسـتان  اجرایی 
2- توزیـع بسـته هـای معیشـتی، آموزشـی، کمـک آموزشـی، 
بهداشـتی و لـوازم التحریـر بـه ارزش بیـش از 5 میلیـارد تومـان 
بیـن دانـش آمـوزان محرروم و آسـیب دیده از کرونـا در رزمایش 

کمـک هـای مؤمنانه
از مـدارس و  بازرسـی هـای دوره ای، موضوعـی و مـوردی   -3
مراکـز دولتـی و غیردولتی به تعـداد 18248 و تعـداد 27372نفر 
روز پیرامـون موضوعاتـی از قبیـل: ثبـت نـام مـدارس ، پـروژه 
مهـر، امتحانـات نهایـی و پیگیـری رونـد آموزش دانـش  آموزان 

محـروم از شـبکه شـاد
4- برگـزاری 13 جلسـه کارگـروه ارتقـای سـالمت اداری و صیانت 

از حقوق شـهروندی
5- انجـام بیـش از 1200 مـورد بازدیـد از مـدارس سـطح اسـتان 

توسـط مدیـرکل
6- برگزاری 4 نشست شورای آموزش و پرورش مناطق مرزی

7- اجرای طرح آبا )آشتی با آموزش(
8- برگـزاری طـرح هـای ملـی ایـران همـدل و در مـدارس هیئت 

امنایـی و غیردولتی اسـتان
9- برگـزاری پویـش هـای لبخنـد رضایـت، آجـر بـه آجـر و مـن 

مـادرم 

اداره انجمن اولیا و مرّبیان
1- ارتبـاط بـا خیریـن و تأمیـن پوشـاک،کفش و لوازم التحریر و 
توزیـع بین دانش آمـوزان نیازمند جمعًا به مبلـغ 1،947،500،000 

یال ر

2- جمـع آوری کمـک هـای مـردم و دانـش آمـوزان در فعالیـت 
هـای مختلـف : جشـن عاطفـه هـا و جشـن نیکـوکاری جمعًا به 

مبلـغ 3/464/093/000 ریـال
3- برگـزاری دوره هـای بازآمـوزی ویـژه مدیران مراکز، مشـاوران 
مدرسـین  و  18نفـر(  کننـده:  شـرکت  تعـداد  سـاعت،  )68نفـر 
آمـوزش خانواده )سـند تحـول بنیادین ، پیشـگیری رشـد مدار و 

23مهـارت تربیـت فرزنـد ) 1284 نفـر سـاعت ( 
4- کمـک دانـش آمـوزان به آسـیب دیدگان از حـوادث طبیعی و 

غیـر طبیعـی به میزان بـه مبلـغ 156،242،200 تومان 
4- شناسـایی و معرفـی 1754 دانـش آمـوز بـه اداره کل کمیتـه 
امـداد اسـتان بـه منظـور معرفـی ایـن دانش آمـوزان بـه بانـک 
مهـر ایـران جهـت دریافت تسـهیالت قـرض الحسـنه جهت خرید 

هوشمند گوشـی 
6- رایزنـی بـا مرکـز آمـار ایـران و دریافـت 500 دسـتگاه تبلـت و 

توزیـع آن بیـن شهرسـتان هـا

7-برگـزاری 1725 دوره آمـوزش خانـواده ویـژه اولیـا بـا حضـور 
نفـر  79553

8- برگزاری 396 دوره آموزشـی خانواده مجازی با حضور29853 
اولیا نفر 

9- تهیـه1000 پـک آموزشـی و لـوازم التحریـر جهـت توزیع میان 
دانـش آمـوزان محروم

معاونت آموزش ابتدایی
1- افزایـش جـذب نوآموزان پیش دبسـتانی از 17درصد در مهرماه 
1399 بـه 72 درصـد در خـرداد1400، برقـراری عدالـت آموزشـی و 

کیفیت بخشـی بـه آموزش هـای پیش از دبسـتان 
2- جـذب بیـش از 6500 نوآمـوز پیش دبسـتانی اسـتان به صورت 
 6500 از  بیـش  آمـوزش  و  مجـازی  پیش دبسـتانی  در  رایـگان 

نوآموز 
3- تولیـد بیـش از 300 کلیپ آموزشـی، فوق برنامه و مشـاوره ای 
بـرای نوآمـوزان و اولیـا و عضویـت بیـش از 5000 نفـر در کانـال 

آموزشی 
4- تولید بسـته آموزشـی شـامل 5 جلد محتوای آموزشی نوآموز 

و یـک جلد محتوای آموزشـی راهنمای مربی
5- چـاپ و توزیـع 24000 محتوای آموزشـی نوآموز در سـال های 

98 تا 1400
مهـارت  تقویـت  بـرای  خوانانویسـی  و  زیبـا  طـرح  اجـرای   -6
نوشـتاری دانش آمـوزان پایه هـای اول، دوم و سـوم ابتدایـی و 

تعریـف محتـوای آموزشـی  بـرای هـر پایـه.
7- تولیـد 5 جلـد محتـوای آموزشـی بـرای پایـه اول تـا  سـوم 

ابتدایـی در قالـب بسـته هـای آموزشـی 
8- چـاپ و توزیـع 48000 جلـد محتـوای آموزشـی دانش آموزان 

طی  سـال 98 تـا 1400 
9- راهیابـی تعـداد 27 اثـر از همکاران اسـتان خراسـان جنوبی و 
کسـب رتبـه هـای دوم ارائه مقاله، سـوم بازی و یادگیری، سـوم 
قصـه خوانـی و چهارم بـازی و یادگیری در دومیـن همایش ملی 

هویـت کـودکان ایران اسـالمی بـه میزبانی اسـتان قزوین 

جابربن حیان
1- تألیـف کتـاب پژوهـش اسـتان در دو بخش معلمـان و دانش 

آموزان)با قابلیـت رمزینه(
2- ارائه اصیل دانش آموزان

3- بهره گیری از فرصت فضای مجازی در ارائه پروژه ها
4- ارائـه پژوهـش هـای کاربردی و صنعتی و معرفـی پروژه های 

برتـر بـه بنیاد نخبگان جهـت حمایت های مـادی و معنوی
5- فرصـت دیـده شـدن و ارائـه مطلـوب پـروژه هـا با بهـره گیری 

از کیوآرکـد در کتـاب پژوهش اسـتان

برنامه ویژه مدرسه
برنامـه ویـژه مدرسـه  برگرفتـه از سـند تحـول بنیادیـن آموزش و 
پرورش اسـت که براسـاس آن آموزشـگاه ها بر اسـاس اقتضائات 
بومـی و محلـی و موقعیـت جغرافیایـی بایسـتی بسـتر آمادگـی 
دانش آمـوزان را بـرای حـرف، هنـر و جغرافیا و مشـاغل گوناگون 
فراهـم آورنـد. بـرای ایـن برنامـه بـه میزان 60 سـاعت بـه صورت 
آمـوزان،  برنامـه درسـی دانـش  از  تلفیقـی  بـه صـورت  سـیار و 
اختصـاص داده شـده اسـت. ایـن برنامـه بـه عنـوان کوریـدور و 
نقشـه راهـی  بـرای رسـیدن بـه شـعار » مدرسـه محـوری« تلقی 

می شـود.

جذبی شدن معلمان پایه اول ابتدایی استان
بـا توجـه بـه اهمیـت زیـاد پایـه اول بـه عنـوان پایـه و اسـاس 
یادگیـری دانـش آمـوزان و زیـر بنـای تحصیلی آنـان و جلوگیری 
از افـت تحصیلـی دانـش آمـوزان، کاهـش آسـیب هـای روحی و 
روانـی و جلوگیـری از هدررفـت هزینـه هـای تحصیلـی، ضرورت 
از  بـه وسـیله مدیـران مـدارس قبـل  اول  پایـه  آمـوزگاران  دارد 
سـازماندهی انتخـاب شـده و بـا دریافت آموزش هـای تخصصی 
و انجـام هماهنگـی هـای الزم، فراینـد آمـوزش دانـش آمـوزان 
در پایـه اول بـه نیروهـای توانمنـد و عالقـه منـد سـپرده شـود. 
آمـوزگاران بـرای خدمـت در کالس اول بایـد ویژگی هـای زیـر را 

دارا باشـند:
1- دارا بودن حداقل دو سال خدمت موفق در کالس اول 

2- گذراندن دوره های آموزشی مربوط به پایه اول
3- شرکت در کارگاه های آموزشی مربوط به پایه اول

4- دارا بـودن حداقـل مـدرک تحصیلی لیسـانس و مرتبط با دوره 
ابتدایی

5- عالقه مندی به تدریس در پایه اول 
6- همـکاران مسـلط بـه فـن آوری اطالعـات،  تولیـد محتـوای 
از آن در آمـوزش، عضویـت در شـبکه  الکترونیکـی و اسـتفاده 
آمـوزش دانش آموزان)شـاد(، مـورد تایید کارشناسـان تکنولوژی 

و گروه هـای آموزشـی، آمـوزش ابتدایـی، راهبـران آموزشـی
جشنواره خاوران شناسی

بـا  حاضـر  نسـل  وفرهنگـی  فکـری  پیونـد  تحقـق  منظـور  بـه 
و  آداب  بررسـی ریشـه دینـی،   ، بـرای درک حقایـق  گذشـتگان 
رسـوم مـردم خراسـان جنوبی، حفـظ واحیای هویـت افتخار آمیز 
اسـالمی – ایرانـی در مقابـل تهاجـم فرهنگـی دشـمن، اسـتفاده 
بهینـه از ظرفیت هـای بالقـوه فرهنگـی و هنری، بومـی و محلی، 
وطـن  حـس  پـرورش  جهـت  مناسـب  زمینـه  سـازی  فراهـم 
دوسـتی، ارتقـای جایـگاه و نقـش فعـال دانش آمـوزان در فرایند 
شـکل گیـری هویـت ملـی، بهـره منـدی از توانمنـدی و تجـارب 
مشـاهیر، مفاخـر، چهـره هـای علمـی و...، حفـظ و پایبنـدی بـه 
سـنت ها و ارزش هـای رایـج ملـی و تقویت و گسـترش اشـتیاق 
همگانـی نسـبت بـه پایبنـدی به این ارزش ها و سـنت هـا . این 

طـرح در مـدارس ابتدایـی اسـتان اجـرا مـی شـود.

برنامه ملی انسداد مبادی بی سوادی
برابـر  فرصت هـای  نمـودن  فراهـم  و  آموزشـی  عدالـت  توسـعه 
آموزشـی، شناسـایی و جـذب کلیـه کـودکان الزم التعلیـم، جذب 
و آمـوزش کـودکان 6 تـا 11 سـال و حمایـت از دانش آمـوزان در 
معـرض تـرک تحصیـل و نیازمنـد، از اهـداف اصلـی برنامـه ملی 
انسـداد مبـادی بی سـوادی می باشـد و در حـال حاضـر نیـز درصد 

پوشـش تحصیلـی در دوره ابتدایـی 98/37درصـد می باشـد.

برنامه ملی شهاب
برنامـه ملـی بـا محوریـت معلـم، مشـارکت مدیـر، معاونیـن و 
عوامـل اجرایـی مدرسـه و همـکاری خانواده هـا از سـال چهـارم 
ابتدایـی آغاز می گـردد. در دوره ابتدایی مأموریت دسـت اندرکاران 
فقـط موضـوع شناسـایی اسـت. ایـن فرایند طی سـه سـال انجام 
می شـود و مسـتندات هـر دانش آمـوز همـراه با پرونـده تحصیلی 
او بـه دوره تحصیلـی باالتـر ارجـاع می گـردد. در دوره متوسـطه 
بایـد دانش آمـوز در اسـتعدادی کـه برتر بـود مـورد حمایت جدی 

قـرار گیـرد تـا زمینـه شـکوفایی اسـتعداد وی فراهـم گردد.

معاونت آموزش متوسطه
1- اجـرای طـرح کیفیـت بخشـی بـه فعالیـت هـای آموزشـی و 

پرورشـی شـاخه نظـری بـا تأکیـد بـر پایـه دوازدهـم
2- کیفیـت  بخشـی بـه جریان تربیـت و یادگیری بـا طرح تقویت 
و کیفـی  ارتقـای کمـی  منظـور  بـه  دانش آمـوزان  علمـی  بنیـه 
رشـته هـای قبولـی در آزمون سراسـری دانشـگاه ها و مؤسسـات 

عالی آمـوزش 
3- برگـزاری کارگاه های توانمندسـازی معلمـان )بیش از 26800 

نفـر سـاعت( به صـورت آنالین
4- تهیـه درسـنامه در دروس مختلف و ارسـال بـه دبیرخانه های 
راهبری کشـوری برای اسـتفاده همکاران و دانش آموزان سراسـر 

ر کشو
5-کارگاه توانمندسـازی کشـوری برای دبیران/هنرآموزان سراسـر 
کشـور در گروه های درسـی شـیمی، تأسیسـات و جامعه شناسی

6- تولیـد بیـش از 10000 محتـوای آموزشـی و بارگـذاری در گـروه 
هـای تخصصی درسـی در اپ شـاد.

توسـط  آموزشـی  محتـوای  سـاعت   1000 از  بیـش  تهیـه   -7

دبیرخانه کشـوری تأسیسـات، مسـتقر در اسـتان خراسان جنوبی 
و بارگـذاری در کانـال تخصصـی شـاد 

8- برگـزاری دومیـن دوره مسـابقات اسـتانی پژوهش سـراهای 
دانـش آمـوزی بـا محوریـت قطب هـای اسـتانی و راهیابی 255 

نفـر بـه مرحلـه کشـوری جشـنواره در 10 محور 
9-  راه انـدازی 10 قطـب اسـتانی در حوزه علـوم نوین در پژوهش 
سـراهای اسـتان )زیسـت فناوری، گیاهان دارویی و طب ایرانی، 
ادبیـات و علـوم انسـانی، نجوم، کدنویسـی، سـلول هـای بنیادی 
و پزشـکی بازسـاختی، فنـاوری نانو، خالقیـت و کارآفرینی، حمل 
و نقـل پیشـرفته، آزمایشـگاه علوم تجربـی( و مدیریت و راهبری 

فعالیـت هـای هر حوزه توسـط قطـب مربوطه
10- تجهیـز دو پژوهـش سـرای دانش آموزی در سـطح اسـتان به 

تجهیزات آزمایشـگاه زیسـت فناوری
11- تخصیـص اعتبـار یـک میلیـارد و دویسـت میلیـون تومانـی 
جهـت تجهیـز پژوهـش سـراهای دانش آمـوزی در حـوزه علوم و 

فنـاوری هـای نویـن بـا مسـاعدت اسـتاندار محترم

12- تجهیـز 4 پژوهـش سـرای دانش آموزی در سـطح اسـتان به 
تجهیـزات تولیـد محتـوا جهت اسـتفاده همکاران برای جشـنواره 
دانـش  نیـاز  مـورد  آموزشـی  تولیـد محتـوای  و  تدریـس  هـای 

آموزان 
13- توزیـع 16000 جلـد کتب کمک آموزشـی اهدایـی بنیاد علوی 
بـه ارزش تقریبـی 6000.000.000ریـال بیـن دانش آمـوزان محروم 

اسـتان در دوره تحصیلی متوسـطه دوم 
14- برگـزاری 3 مرحلـه آزمـون پیشـرفت تحصیلـی بـرای حـدود 

7000 نفـر دانـش آمـوزان محـروم بـا همـکاری بنیـاد علـوی 
15- کسـب رتبـه اول کشـور در میانگیـن دروس نهایـی )کلـی( 
از میانگیـن  باالتـر  و کسـب درصـد قبولـی و میانگیـن معـدل 
کشـوری در کلیـه دروس نهایـی )43 درس( در سـه سـال پیاپـی 

علـی رغـم همـه گیـری کرونـا(
16- کسـب 4رتبه تک رقمی کشـور در گروه های آزمایشـی علوم 

تجربی، انسـانی، ریاضی و فنی در آزمون سراسـری 98 تا 1400 
17- کسـب 4 رتبـه اول ، 8 رتبـه دوم و 10 رتبـه سـوم جشـنواره 
برگـزاری  آخـر  دو سـال  در  توجـوان خوارزمـی مرحلـه کشـوری 

جشـنواره
18- کسب 300 رتبه زیر 1000 در آزمون سراسری 1400

19- تأسیس هنرستان هنرهای زیبا 
20- کسـب بیش از  یکصد رتبه اول تا سـوم کشـور در جشـنواره 

ها و مسـابقات 
21- تدویـن کتـاب آشـنایی بـا رشـته ها و هنرسـتان های اسـتان 

خراسـان جنوبی
22- کسـب مـدال طـال و برنز المپیـاد علمی دانش آموزان کشـور 

توسـط دانش آموزان اسـتان
23- طراحـی و تدویـن اطلـس آموزشـی هنرسـتان هـا در دوران 
کرونـا و اخـذ گـزارش مسـتمر ماهانـه از کلیـه شهرسـتان هـای 

ن  ستا ا
24- افزایش تعداد رشته های دایر در استان به 80 رشته

معاونت پرورش و فرهنگی

اداره قرآن، عترت و نماز
- توسـعه، تجهیـز، زیباسـازی و بهسـازی بیـش از 140 بـاب از 

نمازخانـه هـای مـدارس اسـتان
- اجـرای  عملـی نمـاز در دوره ابتدایـی، تجلیـل از فعـاالن نماز و 

اقامـه شـکوهمند نماز جماعـت در مـدارس دارای نمازخانه
- اجـرای طـرح پیونـد مسـجد، مدرسـه و منـزل و اجـرای طـرح 

مبیـن ) مدیریـت برنامـه هـای یـاوران نمـاز ( 
 اجرای طرح حفظ قرآن کریم ) حفظ موضوعی و طرح نور و جزء 30 (

شـرکت بیش از 10.000 نفر از دانش آموزان و فرهنگیان اسـتان در 
طـرح حفـظ جزء 30 قـرآن کریم بـا موفقیت قریـب 15000 دانش 
آمـوز در حفـظ جـزء 30 و شـرکت بیـش از 550.000 دانـش آمـوز 
در طـرح حفـظ موضوعـی قـرآن کریـم و طـرح نور.دانش آمـوزان 
در ایـن طـرح رغبـت و میـل بـه حفـظ و فهـم مفاهیـم، معانی و 
اهـداف تربیـت قـرآن کریـم دارنـد. تمایـل روز افـزون و مـداوم 

نسـبت بـه اسـتمرار و حفظ قـرآن کریم وجـود دارد. 
 خانه قرآن

فعـال نمـودن و تجهیـز 17 مرکـز دارالقـرآن در سـطح شهرسـتان 
بـا قـرآن کریـم و  انـس بیشـتر  ایجـاد  هـا  و مناطـق اسـتان، 
ارتقـای سـطح آمـوزش عمومی و تخصصـی قرآن دانـش آموزان 
اسـتان در تمامـی دوره هـای تحصیلـی؛ تقویـت بنیـه اعتقـادی 
و رفتـاری دانـش آمـوزان و غنـی سـازی اوقـات فراغـت آنـان در 
مقابلـه بـا تهاجـم فرهنگـی؛ جذب حداکثـری و مشـارکت دانش 
آمـوزان در توسـعه و تعمیـق برنامه هـا و فعالیـت هـای قرآن در 
جهـت کاربـردی نمـودن مفاهیم غنـی آن در زندگی؛ شناسـایی و 

پـرورش اسـتعدادهای قرآنـی دانـش آمـوزان
 اجرای طرح مصباح الهدی

 ) امام شناسی و سبک زندگی اسالمی(
طـرح امـام شناسـی »مصبـاح الهـدی « بـا رویکرد سـبک زندگی 
عملـی  سـیره  بـا  دانش آمـوزان  وآشـنایی  ایرانـی  اسـالمی- 
و  عصمـت  بیـت  اهـل  و  اسـالم)ص(  مکـرم  نبـی  اخالقـی  و 
طهـارت)ع( و توسـعه و تعمیـق فرهنـگ ایشـان در مـدارس و 
مناطـق اجـرا مـی گـردد که نتایـج آن شـرکت بیـش از 120000 نفر 

از دانـش آمـوز در ایـن طـرح مـی باشـد.
 برگزاری مسابقات قرآن، عترت ونماز دانش آموزی

مسـابقات دانـش آمـوزی چهـار مرحله : آموزشـگاه ، شهرسـتان ، 
اسـتان و کشـور در سـه بخـش : قـرآن ، عتـرت و نمـاز برگـزار می 
شـود کـه ثمره آن ، شـرکت بیش از 125000 دانـش آموزان درچهار 
مرحلـه شناسـایی و پـرورش اسـتعدادهای قرآنی دانـش آموزان؛ 
راه یابـی 74 نفـر از برگزیـدگان اسـتانی بـه مرحلـه کشـوری، )از 
اواخـر اردیبهشـت مـاه 1400( و اجرای مسـابقات و داوری مرحله  

اسـتانی و کسـب 8 مقام کشـوری اسـت.
 برگزاری مسابقات قرآن، عترت و نماز فرهنگیان

شـرکت بیـش از 5000 نفـر از فرهنگیان اسـتان در سـه مرحله، راه 
یابـی120 نفـراز فرهنگیـان به مرحله اسـتانی و  10 نفـر فرهنگی از 
برگزیـدگان اسـتانی بـه مرحله کشـوری، )از اواخر اردیبهشـت ماه 
1400 ( و اجرای مسـابقات و داوری مرحله  اسـتانی که در مرحله 
کشـوری  نیـز 3 نفـر از معلمیـن اسـتان بـه رتبـه هـای برتـر این 

دوره دسـت یافتند.                     
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