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با حضور استاندار صورت گرفت

افتتاح ساختمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی
ساخت و سازها در خراسان جنوبی از کیفبت باالیی برخوردار است

امروز خراســان جنوبی _ گروه خبر
بــا حضــور اســتاندار خراســان جنوبــی و جمعــی از
مســئوالن ســاختمان نظــام مهندســی ســاختمان
اســتان افتتــاح شــد.
اســتاندار خراســان جنوبــی در ایــن مراســم گفــت:
بحــث ایمنــی و امنیتســازی در ســاخت و ســازها
از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت کــه بخشــی از
متولــی آن حــوزه نظــام مهندســی اســت کــه بایــد بــه
خوبــی ایــن مســئله در ســاخت و ســازها مدیریــت و
لحــاظ شــود.
مالنــوری بــا بیــان اینکــه همــه مــا شــهر را بــه
عنــوان موجــود زنــده قبــول داریــم و همــه افــرادی
کــه در طراحــی شــهرها نقــش دارنــد ایــن موضــوع را
پذیرفتهانــد ،اضافــه کــرد :ســامت و بیمــاری ،رشــد
و توســعه و عقــب ماندگــی آن در راســتای اقداماتــی
اســت کــه شــهروندان یــا مؤثریــن در توســعه
فضاهــای شــهری انجــام مــی دهنــد.
وی افــزود :از آنجایــی کــه هــر موجــود زنــده نیازمنــد
تربیــت اســت ،در شــهر هــم موضــوع همیــن
اســت و نیــاز بــه تربیــت دارد کــه بــرای تربیــت
آن بــه آموزشــگاهها و مراکــزی نیــاز داریــم کــه
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان یکــی از ایــن
آموزشــگاهها در راســتای تربیــت شــهر اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از ســازمان نظــام مهندســی

در حــوزه تربیــت شــهر میتــوان بــه یــک مدرســه
و آموزشــگاه غیرانتفاعــی یــاد کــرد ،اضافــه کــرد:
قاعدتــا مربیــان و معلمــان آن هــم اعضــای ایــن
ســازمان هســتند.
وی بیــان کــرد :بــرای اینکــه هــم شــهر و هــم
شــهروندان از فضــای شــهر اســتفاده مناســبتری
داشــته باشــند نیازمنــد ایــن اســت کــه ایــن معلمــان
و مربیــان نقــش خــود را خــوب ایفــا کننــد.
وی عنــوان کــرد :در جریــان ســاخت و ســازهای
شــهری نــکات مهــم و اساســی وجــود دارد و یکــی
از نکاتــی کــه از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت،
ارضــای ذائقــه بصــری مــردم اســت کــه ایــن موضــوع
زمینه ســاز نشــاط روحــی و روانــی اســت.
وی گفــت :مدیریــت محیــط زیســت و مدیریــت
آالیندههــا هــم در راســتای همیــن تعلیــم و تربیــت
اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بحــث فضــای فرهنگــی،
اجتماعــی و روانــی جامعــه از اهمیــت اساســی
برخــوردار اســت ،اضافــه کــرد :هــر جامعــهای بــا
اصالــت فرهنگــی ،حفــظ هویــت فرهنگــی و حفــظ
آداب و رســوم شــکل میگیــرد و داوم دارد.
وی عنــوان کــرد :موضــوع هویــت ملــی ،فرهنگــی
دینــی ،اعتقــادی و فرهنــگ عمومــی اســت ،گاهــا
در بحــث نوعــی طراحــی و معمــاری دخالتهایــی

کردیــم کــه بــا معمــاری اســامی و ایرانــی
همخوانــی نــدارد و گاهــا ایــن طراحیهــا بــا محیــط
یــک منطقــه از نظــر آب و هوایــی هــم همخوانــی
نــدارد.
وی افــزود :گاهــا ایــن دخالتهــا ،اصالتهــا را هــم
دچــار خدشــه میکنــد کــه بایــد هویــت فرهنگــی و
ملــی در ایــن زمینــه دقــت الزم را داشــته باشــد.

از میانگین کشوری باالتریم

وی اظهــار داشــت :مســائل شــهر و جامعــه از جملــه
فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی بــه
نوعــی بــا کار ســاختمان ســازی و طراحــی آن ارتبــاط
نزدیــک دارد ،نوعــی طراحــی و معمــاری و مدیریــت
در خصــوص فضــای شــهر میتوانــد بــه اقتصــاد
جامعــه کمــک کنــد.
وی افــزود :گاهــی طراحیهــا میتوانــد معــرف

یــک اســتان و یــا منطقــه نیــز در ســطح کشــور باشــد.
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان
خراســان جنوبی نیــز در ایــن جلســه تعــداد اعضــای
ایــن ســازمان را در اســتان  ۲۸۶۰عضــو عنــوان کــرد
و گفــت ۵۰ :درصدایــن اعضــا دارای پروانــه فعالیــت
هســتند کــه خدمــات شــان را در  ۷رشــته بــه مــردم
ارائــه مــی کننــد.
مهنــدس عباســی بــا بیــان اینکــه ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان اســتان در  ۸۰۰هــزار مترمربــع
ســاخت و ســازی کــه در نقــاط مختلــف اســتان در
حــال اجراســت مشــارکت دارد ،افــزود :آمــوزش در
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان از
اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و در همیــن زمینــه
بــا ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان و
برخــی دیگــر از مجموعــه هــا ارتبــاط نزدیکــی داریــم.
وی بیــان کــرد :اســتان خراســان جنوبــی اســتان
لرزه خیــزی اســت و عــاوه بــر ایــن در طــول ۶۰
الــی  ۸۰ســال گذشــته زلزلــه هــای مرگبــاری هــم
در کشــور و اســتان اتفــاق افتــاده کــه زلزلــه بوئیــن
زهــرا ،رودبــار ،طبــس ،فــردوس و دشــت بیــاض از
جملــه آنهاســت کــه آمــار باالیــی از مــرگ و میــر را
داشــته اســت .
وی گفــت :بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع ســازمان
نظــام مهندســی بــر مباحــث مربــوط بــه زلزلــه تمرکــز

زیــادی دارد تــا در صــورت بــروز حادثــه حداقــل
تلفــات را داشــته باشــیم.
وی بــه بازدیــد مســئوالن ملــی و اســتانی از
پروژه هــای ســاخت و ســاز در اســتان اشــاره کــرد و
افــزود :ســاخت و ســاز در خراســان جنوبــی کیفیــت
باالیــی دارد و از متوســط کشــوری دو ســه درجــه
باالتریــم.
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان
خراســان جنوبی بــا بیــان اینکــه همــکاران مــا
همــواره در پــروژه هــای مختلــف در کنــار دولتــی هــا
بــوده انــد ،ادامــه داد :در طــرح اقــدام ملــی ۵۰درصــد
خدمــات مهندســی و حــق الزحمــه را کاهــش
داده ایــم و در طــرح مســکن خیریــن نیــز جامعــه
مهندســی مــا رایــگان خدمــات ارائــه کــرده انــد.
وی بــا بیــان اینکــه نظــام مهندســی ســاختمان
اســتان رونــد رو بــه جلویــی را طــی مــی کنــد ،افــزود:
ســاختمان قبلــی ســازمان نظــام مهندســی مســکونی
بــود کــه بــه دلیــل کمبــود فضــا و مقــاوم نبــودن
تصمیــم گرفتــه شــد بــا اخــذ مجوزهــای قانونــی
ســاختمان فعلــی خریــداری و بازســازی شــود.
عباســی ادامــه داد :تمــام مصالــح بــه کار رفتــه در
ایــن ســاختمان از جملــه نمــای آجــر شــده آن و
درب و پنجــره هــا از مصالــح داخــل اســتان تهیــه
شــده اســت.
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حداق ــل تولی ــد و خروج ــی م ــی رس ــد یعن ــی آن جامع ــه
در معـــرض و در لبـــه فروپاشـــی قـــرار گرفتـــه و در حـــال
ســـقوط اســـت...
طبـــق آمـــار موجـــود از هـــر ســـه نفـــر ایرانـــی یـــک نفـــر
زی ــر خ ــط فق ــر اس ــت و در آم ــاری دیگ ــر تع ــداد زی ــادی از
دانــش آمــوزان تــرک تحصیــل کــرده و مــی کننــد ،و اینــک
طب ــق آم ــار رس ــمی س ــازمان ثب ــت اح ــوال در براب ــر ه ــر دو
ازدواج ی ــک ط ــاق در اس ــتان ه ــای مازن ــدران ،ته ــران و
الب ــرز نی ــز ثب ــت و ضب ــط ش ــده اس ــت ...
اقتص ــاد کش ــورمان ب ــا ح ــدود  ۸۵میلی ــون نف ــر جمعی ــت
طب ــق آم ــار بان ــک جهان ــی ب ــر مبن ــای تولی ــد س ــرانه مل ــی
در رتب ــه  ۵۱جه ــان ق ــرار گرفت ــه و ق ــدرت و ان ــدازه اقتص ــاد
آن ب ــه ان ــدازه  ۵۰درص ــد ام ــارات و ی ــک چه ــارم ترکی ــه و
ی ــک ص ــدم آمریکاس ــت...
بنــا بــه گفتــه ســازمان پژوهــش هــای آمــوزش و پــرورش
بی ــش از دو و نی ــم میلی ــون نف ــر از دان ــش آم ــوزان کش ــور
هن ــوز کت ــاب س ــفارش ن ــداده ان ــد ،میلی ــون ه ــا دان ــش
آم ــوز از داش ــتن گوش ــی هوش ــمند و تبل ــت مح ــروم ان ــد
ک ــه نتیج ــه اش مح ــرو م مان ــدن تع ــداد زی ــادی دان ــش
آم ــوز از تحصی ــل اس ــت ...
درصـــد طـــاق نســـبت بـــه جمعیـــت و درصـــد ازدواج
رش ــدی ت ــکان دهن ــده داش ــته و ای ــن بغی ــر از ط ــاق ه ــای
عاطفـــی اســـت کـــه رشـــد نگرانکننـــده صعـــودی دارد،
ق ــوام خان ــواده ه ــا ب ــه ش ــدت تهدی ــد م ــی ش ــود و س ــن
ازدواج بــاال رفتــه و ازدواج هــای ســپید رشــد چشــمگیری
یافت ــه اس ــت ...مجموع ــه ای ــن عوام ــل هش ــداری اس ــت
ج ــدی از فروپاش ــی اجتماع ــی ک ــه ام ــری اس ــت خزن ــده
و مهل ــک ،ام ــا ظاه ــرا ای ــن آماره ــا ک ــه از خروج ــی غی ــر
قابـــل انـــکار منابـــع رســـمی داخلـــی و خارجـــی اســـت
چنانچ ــه ب ــر آنه ــا نق ــد و مطلب ــی نگاش ــته ش ــود ب ــه س ــیاه
نمای ــی ترجم ــه م ــی ش ــود و ب ــا مصلح ــت اندیش ــی ه ــا
و س ــرپوش گ ــذاری ب ــر آنه ــا ب ــه مرحل ــه ای نزدی ــک م ــی
ش ــویم ک ــه ش ــاید دیگ ــر نت ــوان کاری ک ــرد و س ــامانی را
برافراشـــت...
بیـــکاری ،فقـــر ،اعتیـــاد ،قاچـــاق لـــوازم و ســـوخت و ارز،
فســـاد هـــای عمیـــق اقتصـــادی و اداری ،نبـــود احـــزاب
واقعـــی و تاثیـــر گـــذار ،عـــدم ســـرمایه گـــذاری خارجـــی
و داخل ــی ،انحص ــار در تولی ــد و ش ــکل گی ــری مافیاه ــای
فـــراوان در کشـــور ،نبـــود صداقـــت و شـــفافیت در تمـــام
ام ــور ،تمامی ــت خواه ــی ،ری ــا و تزوی ــر ،تضعی ــف و ه ــدم
بخـــش خصوصـــی ،رانـــت ،اختـــاس ،عـــدم تعامـــل بـــا
دیگ ــر کش ــورهاو ده ه ــا دلی ــل دیگ ــر باع ــث گردی ــده ک ــه
اقتص ــاد کش ــور روز ب ــه روز کوچ ــک و کوچ ــک ت ــر و س ــفره
ه ــای م ــردم حت ــی ب ــوی ن ــان ه ــم نده ــد چ ــه رس ــد ب ــه
ب ــوی نف ــت!!...
وقت ــی ب ــا ش ــعارهایی ک ــه ناش ــدنی اس ــت و یق ــه دران ــی
و ح ــرف ه ــای ب ــی رب ــط م ــی خواهی ــم مدیری ــت کنی ــم،
خروج ــی اش همان ــی اس ــت ک ــه ش ــاهدیم!!!...

اعطای تسهیالت  7ميليارد ريالي در بیرجند

و سایر شهرهای استان در قالب پس انداز مسکن جوانان
مدیـر شـعب بانـک مسـکن اسـتان خراسـان
جنوبـی طـی مصاحبـه ای از افزایـش سـقف
تسـهیالت حسـاب هـای پـس انـداز مسـکن
جوانـان افتتاحی سـال  ۱۴۰۰خبـر داد .غالمرضا
زنـده طلـب در خصـوص معرفـی حسـاب پس
انـداز مسـکن جوانان گفـت :این حسـاب یکی
از انـواع تسـهیالت خریـد و سـاخت مسـکن با
پـس اندازهای اندک می باشـد که بانک پس از
کسـب رسـوب و زمان الزم به دارندگان اینگونه
حسـابها  ،تسـهیالت ارزان قیمـت بـا زمـان
تقسـیط طوالنـی اعطـا مـی نمایـد  .وی ادامـه
داد  :متقاضیـان افتتـاح حسـاب پـس انـداز
مسـكن جوانـان مـی تواننـد بـا پـس اندازهای
انـدک خـود بـه سـه روش ، ،واریـز مبلـغ بـه
صـورت ماهانـه  ،واریـز مبلغ به صورت سـاالنه
و واریـز مبلـغ بـه صـورت یکجـا بـرای کل دوره

 ،مبالـغ پـس انـداز خـود را بـه حسـاب پـس
انـداز مسـکن جوانـان واریـز و در نهایـت پـس
از گذشـت  5الی  15سـال  ،از تسـهیالت خرید
و یـا سـاخت مسـکن اسـتفاده نماینـد  .مدیـر
شـعب بانـک مسـکن اسـتان در ادامـه خاطـر
نشـان سـاخت  :از ویژگیهـای حسـاب پـس
انـداز مسـکن جوانـان آن اسـت که فرد سـپرده
گـذار نیـازی بـه تامیـن مبلـغ سـپرده در کوتاه
مدت را نداشـته و میتواند بـه صورت تدریجی
و بـا سـپرده گـذاری انـدک ، ،اقـدام بـه دریافت
تسـهیالت ارزان قیمت کنـد  .وی حداقل مبلغ
واریـزی ماهیانه برای افتتاح کنندگان حسـاب
پـس انـداز مسـکن جوانـان در سـال  ۱۴۰۰را دو
میلیـون ریال اعلام نموده ادامـه داد  :این رقم
در سـالهای بعدی و تا پایان دوره  ۱۵سـاله به
تدریـج افزایـش مـی یابـد  .زنده طلـب حداقل

زمـان الزم بـرای اخـذ تسـهیالت فـوق الذکـر را
 5سـال عنـوان داشـت و خاطـر نشـان سـاخت
 :سـقف تسـهیالت متعلقـه بـه حسـاب هـای
افتتاحـی سـال جـاری جهـت کلیـه متقاضیان
در بیرجنـد و سـایر شـهرهای اسـتان در پایـان
سـال پنجـم و بـا واریـز  2میلیـون لاير 610 ،
میلیـون ریـال اسـت کـه بـا افزايـش  5برابـري
واريـزي ماهانـه ( 10میلیـون ریـال)  ،سـقف
تسـهیالت پس از  5سـال به سـه میلیارد ریال
افزایـش مي يابـد .وي ادامه داد :در پایان سـال
پانزدهـم با واریز مبالغ حداقلي و تعيين شـده
از جانـب بانـك  ،هفـت میلیـارد ریـال نهایی و
در قالـب تسـهیالت خریـد و یـا سـاخت اعطـا
مـی گـردد  .وی بـه زوجیـن متقاضی اسـتفاده
از تسـهیالت توصیـه نمـود بـا افتتـاح  2فقـره
حسـاب پـس انـداز مسـکن جوانـان از دو فقره

رئیس شورای شهر بیرجند خبر داد:

شهردار بیرجند امروز معرفی می شود

تسـهیالت در قالـب زوجیـن بـه مبلـغ دو برابر
سـقف هـای تسـهیالتی مذکـور بـرای خریـد یا
سـاخت و تکمیل یک واحد مسـکونی استفاده
نماینـد .شـایان ذکـر اسـت در حال حاضـر نرخ
سـود تسـهیالت با سـپرده از محل حساب پس
انـداز مسـکن جوانـان  ۹درصـد و حداکثر مدت
بازپرداخـت ایـن تسـهیالت  ۲۰سـال اسـت که
بیشـترین دوره بازپرداخـت اقسـاط در شـبکه
بانکـی کشـور را دارد.

ع دستی است
 ۸۰درصد مشاغل روستایی بیرجند در حوزه صنای 
ث فرهنگی ،گردشـگری و صنای ع دسـتی
رییس اداره میرا 
شهرسـتان بیرجنـد گفـت ۸۰ :درصد مشـاغل ایجاد شـده
روسـتایی ایـن شهرسـتان در حوزه صنای ع دسـتی اسـت
کـه بـا ایجاد تعداد زیادی شـغل به اقتصاد روسـتا کمک
کرده اسـت.
حسـنعلی فوالدی افزود :دورههای آموزش صنایعدستی
در روسـتاهای شهرسـتان بیرجنـد در حال برگزاری اسـت
و  ۸۰درصـد از مشـاغل ایجاد شـده روسـتایی به واسـطه
ایـن طرحهـا و دورههـای آموزشـی اسـت کـه در نهایـت
توسـط عالقهمنـدان به طـرح و ایدههای شـغلی برتر نیز
تبدیل شـده است.
وی گفـت :بسـیاری از ایـن طرحها منحصر به فرد اسـت
و میتواند سـرآغازی برای تحول صنایع روسـتایی باشد.
ث فرهنگی ،گردشـگری و صنای ع دسـتی
رییس اداره میرا 

شهرسـتان بیرجنـد افـزود :با توجـه بـه برنامهریزیهای
انجـام شـده در زمینه آموزش و اشـتغال ،شـاهد کاهش
شـدید مهاجـرت از روسـتاها بـه شـهرها نیـز بودهایـم
همچنیـن بسـیاری از افـراد از شـهر بـرای تولیـد کارگاه و
آمـوزش بـه روسـتاهای محلـی خـود مهاجـرت کردهاند.
وی اظهـار داشـت :طـی ایـن دورههـا بیـش از  ۱۰۰نفـر
از عالقهمنـدان موفـق بـه دریافـت گواهـی مهـارت
صنایـ ع دسـتی در رشـتههای گلیمبافـی ،جاجیمبافـی
و حولهبافـی شـدهاند .فـوالدی گفـت :ایـن دورههـا در
روسـتاهای گازار ،شـاخن ریـا ،دسـتگرد و حاجیآبـاد در
حـال برگـزاری اسـت.
وی افـزود :راهانـدازی ایـن کارگاههـای موقـت آمـوزش،
زمینه اشـتغال در روسـتاها برای افراد بهویژه بانوان را در
زمینههـای مختلـف صنای ع دسـتی ایجـاد میکند.

تجلیل از  ۵۳۰۰رزمنده پیشکسوت خراسان جنوبی

 ۵هــزار و  ۳۰۰رزمنــده پیشکســوت اســتان در هفتــه دفــاع مقــدس تجلیل میشــوند.
مدیــرکل دفتــر حفــظ آثــار و نشــر ارزشهــای دفــاع مقــدس اســتان در نشســت هــم
اندیشــی بــا مدیــر کل ،معاونــان و برنامــه ســازان صــدا و ســیمای خراســان جنوبــی
گفــت :رونمایــی از  ۴یادمــان شــهدا و رونمایــی از چنــد کتــاب از دیگــر برنامههــای
هفتــه دفــاع مقــدس در اســتان اســت .ســرهنگ فالحی بــا بیان اینکــه برنامه ســازان
صداوســیما ،ســربازان گمنــام جبهــه فرهنگــی هســتند از اقدامــات صــدا و ســیمای
اســتان در معرفــی شــهدا و ارزشهــای دفــاع مقــدس قدردانــی کــرد .در ایــن جلســه
همچنیــن مدیــرکل صــدا و ســیمای اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه ســازی در
راســتای معرفــی ارزشهــای دفــاع مقــدس ســرلوحه برنامــه ســازی در صــدا و
سیماســت ،گفــت :در هفتــه دفــاع مقــدس در بخشهــای مختلــف ســیما ،صــدا و
خبــر و فضــای مجــازی  ۴۷عنــوان برنامــه در قالــب  ۱۰هــزار و  ۸۶۰دقیقــه برنامــه
پخــش خواهــد شــد.

شناسایی  ۱۸۲نفر مبتالی گرفتار در دام کرونا

ک امانات پزشکی در روستای «خراشاد» بیرجند راهاندازی شد
بان 
رئیـس جمعیـت هاللاحمـر شهرسـتان
بیرجنـد گفـت :بانـک امانـات تجهیـزات
پزشـکی با مشـارکت خیریـن در خانـه هالل
روسـتای خراشـاد بیرجنـد راهانـدازی شـد.
ک امانـات
حسـین ذاکریـان افـزود :بانـ 
پزشـکی با هـدف کمک بـه بیمـاران نیازمند
در تأمیـن کاالهـای پزشـکی راهاندازی شـده
اسـت.
وی بیان داشـت :یکـی از مهمترین مصادیق
کار خیـر و تحقـق اصـول عالیـه هاللاحمـر،
ایجـاد مراکـز خدماترسـان اسـت لـذا بایـد
تلاش کنیم زمینـه ورود داوطلبان و خیرین
را بـه ایـن عرصـه فراهم و همـوار کنیم.

امروز خراسان جنوبی /گروه شهرستان ها  /حسینی
رئیــس شــورای شــهر بیرجنــد گفــت :شــهردار امــروز معرفــی مــی شــود .دکتــر
محمــودی راد در گفــت و گــو بــا امــروز خراســان جنوبــی افــزود :کاندیداهــای پســت
شــهرداری بیرجنــد از ۱۱نفــر بــه  ۹نفــر رســیده کــه تــا روز گذشــته مصاحبــه آنهــا بــه
اتمــام رســیده اســت  .وی ادامــه داد :بــر اســاس ارزیابــی تیــم مشــاوره ای شــورای
شــهر بیرجنــد و بــر اســاس یک کار کارشناســی و علمــی از امــروز به کاندیداهــای مورد
نظــر امتیــاز داده مــی شــود تــا در نهابــت یــک نفــر کــه باالتریــن امتیــاز را کســب کند
بــه عنــوان شــهردار معرفــی شــود .وی ادامــه داد :از ایــن  ۹کاندیــد  ۸نفــر بومی ســاکن
و یــک نفــر بومــی غیــر ســاکن اســتان اســت.

رئیـس جمعیـت هاللاحمـر شهرسـتان
بیرجنـد با اشـاره به راهانـدازی بانـک امانات
تجهیـزات پزشـکی خانـه هلال روسـتای
خراشـاد بیرجند ،خاطرنشـان کرد :این مرکز با
ارزش ریالـی  ۲۰۰میلیون ریال و با مشـارکت
خیریـن بـه بهرهبـرداری رسـیده اسـت.
ذاکریـان بـا بیـان اینکه در حـال حاضر تعداد
۳کپسـول اکسـیژن بـا مانومتـر ،یـک عـدد
ویلچـر ،یـک عـدد تشـک مـواج و یک جفت
عصـا در ایـن بانـک موجـود اسـت ،افـزود:
بیماران و اهالی روسـتا میتواننـد در صورت
نیـاز به صـورت امانـی و کامال رایـگان از این
تجهیـزات اسـتفاده کنند.

 ۱۸۲بیمــار جدیــد مبتــا بــه کرونــا در روز گذشــته در خراســان جنوبــی شناســایی
شــدند .معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد گفــت :روز گذشــته ۱۷۹
آزمایــش تشــخیص کرونــا در اســتان انجــام شــد کــه در مجمــوع  ۶۵بیمــار جدیــد
شــامل  ۲۱بســتری و  ۴۴مــورد ســرپایی ،شناســایی شــدند .مهــدی زاده گفــت :از
ایــن تعــداد  ۳۰نفــر در بخــش مراقبتهــای ویــژه بســتری هســتند کــه حــال  ۹نفــر
نامســاعد اســت .وی افــزود :در روز گذشــته بــا ثبــت  ۱مــورد فــوت ناشــی از کرونــا
مجمــوع مــوارد فــوت ناشــی از ایــن بیمــاری بــه هــزار و  ۱۰۲نفــر رســید.

محدودیت تردد شبانه لغو شد

ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا از لغــو محدودیــت شــبانه خبــر
داد .علیرضــا رئیســی ،از لغــو محدودیــت تــردد شــبانه خبــر داد و گفت:اگــر
محدودیتــی ایجــاد شــده بــود بــرای حفــظ ســامت مــردم بــود تــا دورهمــی
صــورت نگیــرد .وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه بحــث مهــم واکسیناســیون و
ســرعت واکسیناســیون ایــن اقــدام صــورت گرفــت و ایــن بــه معنــای آزاد
شــدن دورهمــی نیســت .ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــا اشــاره
بــه ضــرورت انجــام واکسیناســیون و رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی بعــد
از آن ،ابــراز داشــت :رفــع محدودیــت شــبانه بــه ایــن معنــی نیســت تــا
مــردم بــه راحتــی بچرخنــد و فکــر نکنیــم چــون واکســن بزنیــم ایمــن
هســتیم و نیــاز بــه ماســک زدن نداریــم.
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باور کنیم که در نهایت
می توان آغاز شد!

امروز خراسان جنوبی  -زنگویی
zangoei@birjandtoday.ir

آدمــی بــه انــدازهای کــه توســعه پیــدا میکنــد دنیــا
برایــش تنــگ میشــود؛ "الدنیــا ســجن المومــن و جنــة
الکافــر" ایــن را جــاودان یــاد اســتاد صفائــی حائــری مــی
فرمــود تــا همــه مــا را بــه عظمــت ملکــی کــه در اختیــار
داریــم توجــه دهــد .بــه ظرفیتــی کــه خداونــد در وجــود
مــا نهــاده ،آگاه کنــد تــا بدانیــم کــه بــزرگ شــدن را حــد
یقفــی نیســت بلکــه امتــدادی تــا نامتناهــی اســت .یــک
لحظــه را هــم در ایــن ســیر نبایــد از دســت داد کــه مــی
توانــد مصــداق "خســران مبیــن" باشــد بــرای کســی که در
ـدن مــدامِ خویــش" بــه ســوی بهتــر شــدن و بزرگتــر
"شـ ِ
شــدن اســت .حقیقتــا دنیــا بــرای انســان طالــب کمــال،
کوچــک مــی شــود .کوچــک و بــاز هــم کوچکتــر درســت
بــه انــدازه ای کــه او بــزرگ مــی شــود .پــر بیــراه نیســت
اگــر جهــان را بــه پیراهــن تشــبیه کنیــم کــه چــون بــر تن
فــردی قــرار مــی گیــرد ،بســته بــه بزرگــی او کوچــک مــی
شــود .یعنــی همــان پیراهنــی کــه اگــر دیگــری بپوشــد
برتنــش زار مــی زنــد و گشــادی اش بــه چشــم مــی آیــد
ـق
چــون فــرد بــزرگ شــده بپوشــد ،تنــگ مــی نمایــد و ُخلـ ِ
صاحــب خــود را هــم َتنــگ مــی کنــد .ایــن کــه از دنیــا
بــه زنــدان مومــن تعبیــر شــده اســت از همیــن روســت
کــه او در مســیر تعالــی ،هــر روز بزرگــی مــی یابــد و دنیــا
برایــش کوچــک مــی شــود تــا مــی رســد بــه آنجــا کــه در
ایــن قلــب نمــی گنجــد .مــی رســد بــه شــانی کــه مــوال
علــی(ع) انــذارش مــی دهــد کــه "اتزعــم انــک جــرم
صغیــر و فیــک انطــوی العالــم االکبــر؟ گمــان مــی کنــی
کــه موجــود کوچکــی هســتی حــال آنکــه جهــان بزرگتــر
در درون تــو احاطــه شــده اســت؟ بلــه ،انســان از دنیــا
بزرگتــر اســت پــس نمــی توانــد در ایــن فضــای محــدود
تــاب بیــاورد .ایــن پیراهــن باالخــره بــر تــن اش پــاره مــی
شــود .اولیــای خــدا چنیــن انــد و هرچنــد انگشــت شــمار
امــا خــود نیــز تجربــه کــرده ایــم ایــن اولیــای خــدا را هــر
کــس آنــان را ببینــد -زن یــا مــرد بچــه یــا جــوان یــا
پیــر ،باســواد و بــی ســواد ،بــازاری و طلبــه و دانشــجو
و هنرمنــد و دانشــمند و -...همــه بــهراحتــی ایــن را در
حــرکات و ســکنات شــان حــس مــی کنــد .بیقــراری در
عیــن آرامــش شــان را مــی بینــد .آنــان بــی قــرار مقصــد
بینهایــت و آرام بــه اطمینــان بــه مقــدرات حضــرت حــق
انــد .آنــان باالخــره هــم در «جشــن تبخیر»شــان ،بــه
ارجعــی الــی ربــک ،لبیــک مــی گوینــد و مــی رونــد امــا
ایــن مــرگ هرگــز آنــان را و حیــات طیبــه شــان را نــه
تهدیــد کــه حتــی محــدود هــم نمــی کنــد چــه بســیارند
اهــل معرفــت کــه بعــد از مــرگ شــان ،بســیط معنایــی
و گســتره معرفتــی شــان رو بــه فزونــی نهــاده اســت.
اگــر پیشــتر "جهانــی" بــوده انــد "بنشســته در گوشــه ای"
امــروز ،جهــان ،گوشــه ای شــده اســت در گســتره معرفتی
ـن عاشــقانه بــه ســوی
و علمــی آنــان .اولیــای خــدا رفتـ ِ
مقصــد و راه بینهایــت را پیــش پــای خلــق مــی گذارنــد
و تعلیــم مــان مــی کننــد کــه مــرگ ،پایــان انســان
نیســت بلکــه در نهایــت میتــوان آغــاز شــد.
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اسـتاندار خراسـان جنوبـی از جمعبنـدی مصوبـات
سـفر رییـس جمهـوری بـه ایـن اسـتان خبـر داد و
گفـت :مدیران دسـتگاههای اجرایی اسـتان را بسـیج
کردیـم تـا بـا سـرعت مصوبات سـفر پیگیری شـود و
اقدامـات اجرایـی در دسـتور کار قـرار گیـرد.
حمیـد مالنـوری در نشسـت شـورای برنامهریـزی و
توسـعه اسـتان خراسـان جنوبـی که پس از سـومین
سـفر اسـتانی رییس جمهوری به منظور بررسی روند
اجـرای مصوبـات ایـن سـفر برگزار شـد ،افـزود :انجام
سـفر رییـس جمهـوری و جمعـی از اعضـای دولـت
در کمـال سلامت و امنیـت نتیجـه همـت ،تالش و
همراهی مدیران دسـتگاههای اجرایی ،دسـتگاههای
نظامی و امنیتی و رسانههاسـت و این سـفر خیرات
و بـرکات فراوانـی بـرای اسـتان بـه همـراه خواهـد
داشت.
وی از بررسـی و رایزنی در خصوص راهاندازی سـتادها
و کارگروههایـی بـه منظـور تسـریع در رونـد اجـرای
مصوبات سـفر رییس جمهوری خبـر داد و گفت :قرار
اسـت موضوعاتی که به تشکیل سـتاد و کارگروههای
تخصصی فنی نیاز دارد با مسئولیتسـازی در اسـر ع
وقـت شـکل بگیـرد .مالنوری عنـوان کرد :در راسـتای
مصوبـات ،سـاز و کارهـای نهایی در یک مـاه آینده در
اسـتان مشـخص میشـود و نهایـی کـردن مصوبات
نیـز بـه جلسـه جمعبنـدی کـه در نهـاد ریاسـت
جمهـوری خواهیم داشـت ،موکول شـد.
وی افـزود :ایـن مصوبـات در راسـتای سـرعت
بخشـیدن به پروژههـای عمرانی اسـتان از جمله راه،
راه آهـن ،بهداشـت و درمـان ،آب شـرب ،موضوعـات
کشـاورزی ،خشکسـالی ،مبـادالت مـرزی و توسـعه
محورهـا و پیشـرانهای اقتصادی و توسـعه اسـتان
در بخشهـای مختلـف اسـت و حتمـا مردم اسـتان
تـا پایـان سـال و سـالهای بعـد اقدامـات و ثمـرات
مصوبات سـفر رییس جمهوری به اسـتان را خواهند
دید.
اسـتاندار خراسـان جنوبی به طـرح موضوعات مطرح
شـده در بازدیدهـای رییـس جمهـوری و نشسـت
شـورای اداری اسـتان پرداخـت و گفـت :پرداخـت
مطالبـات و دیـون پیمانـکاران در اسـر ع وقـت،
برگزاری جلسـه وزیر راه و شهرسـازی با مدیران عامل

بانکهای عضو کنسرسـیوم بانکی راهآهن اسـتان در
راسـتای تامیـن اعتبار مورد نیاز بـا توجه به مصوبات
قبلـی دولـت و صنـدوق توسـعه ملـی ،کمـک دولت
بـه فعـال کـردن پروژههـای عمرانـی نیمـه فعـال
اسـتان و حمایـت دولـت از طرحهـای مطالعاتـی،
سـرمایهگذاری و اشـتغالزا در راسـتای اسـتفاده از
ظرفیـت کویـر از جملـه ایـن مصوبـات اسـت.
احصای مزیتهای سرمایهگذاری
در کویرطی یکماه
وی بیـان کـرد :تکلیف اسـتان در این زمینـه عالوه بر
احصـای پروژههـای نیمه فعال با پیشـرفت فیزیکی
کـم ،متوسـط و زیاد ،ایجـاد کارگروهی با مسـئولیت
سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی و دبیـری دانشـگاه
بیرجنـد اسـت کـه طـی مـدت یـک مـاه فرصتهـا و
مزیتهـای سـرمایهگذاری در کویـر را احصـا کـرده و
طرحهـای اشـتغالزا و قابـل اجـرا را ارائـه کند.
مالنـوری بـا اشـاره بـه اینکـه رییس جمهـوری طرح
نهضـت گلخانـهای را ارزشـمند خوانـد و از اجـرای آن
در اسـتان تشـکر کـرد ،گفت :براسـاس تاکیـد رییس
جمهـوری بـر شتاببخشـی بـه رونـد اجـرای طـرح
نهضـت گلخانـهای ،یکـی از مصوبـات ایـن سـفر،
طرحهـای حمایتی دولـت برای تکمیل شـهرکهای
گلخانهای اسـت.
وی افـزود :یکـی دیگـر از مصوبـات سـفر ،حمایـت
دولـت از طرحهـای منتـج بـه فـرآوری محصـوالت
اسـتراتژیک اسـتان شـامل زرشـک ،زعفـران و عناب
اسـت که در راسـتای ایجـاد ارزش افـزوده محصوالت
رقـم خواهـد خورد .اسـتاندار خراسـان جنوبـی گفت:
از مجمـوع  ۱۱کارخانـه تولید محصوالت لبنی اسـتان
فقـط دو واحـد فعال اسـت کـه در این راسـتا موضوع
تامیـن اعتبـار و تسـهیالت الزم بـرای فعالسـازی
واحدهـای فـرآوری محصـوالت لبنـی و تامیـن بازار
فـروش نیـز در فهرسـت مصوبـات سـفر لحـاظ شـده
است.
بازنگری سند توسعه نهبندان
وی بازنگـری سـند توسـعه نهبنـدان و ارائـه بـه
دولـت بـرای تصویب و عملیاتـی شـدن آن را از دیگر

مصوبـات سـفر رییس جمهـوری عنوان کـرد و گفت:
اصلاح نظـام پیمانکاری بـا اولویت توجـه به حقوق
کارگـران ،راهانـدازی سـتاد احیا ،بازسـازی و مدیریت
قنـوات ،کمـک دولـت بـه رفـع موانـع و فعالسـازی
واحدهـای معدنی و صنعتی نیمـه فعال یا غیرفعال
و نیـز تکلیـف دولـت بـه شـرکتهای دولتـی بـرای
سـرمایهگذاری صـد درصـدی در مناطق کمتر توسـعه
یافتـه اسـتان و ایجـاد مشـوقها و جاذبههای خاص
مناطـق کمتر توسـعه یافتـه از دیگر مصوبات اسـت.
مالنـوری با اشـاره به اظهار رضایـت رییس جمهوری
از اقدامات سـتاد توسـعه خاوران ادامـه داد :تفویض
اختیـارات دولت به اسـتان در تامیـن زمین ،پرداخت
تسـهیالت و سـایر مـوارد بـه منظور تسـهیل شـرایط
سـرمایهگذاری نیـز در مصوبات لحاظ شـده اسـت.
فعال شدن مصوبه
معطل مانده دولت نهم
وی گفـت :فعـال شـدن مصوبـه معطل مانـده دولت
نهـم و موضـوع اجـرای خط انتقال سـوخت ،حمایت
از پـروژه عظیـم در حـال اجـرای انتقـال آب خلیـج
فـارس و بهرهمنـدی اسـتان از خط انتقـال آب دریای
عمان از جمله این مصوبات اسـت .اسـتاندار خراسان
جنوبی از درخواسـت اسـتان مبنی بر افزایش شـعاع
بهرهمنـدی مرزنشـینان از یارانـه سـوخت خبـر داد و
افـزود :براسـاس رایزنیهـای صـورت گرفتـه ،شـعاع
بهرهمنـدی مرزنشـینان از ایـن یارانـه  ۵۰کیلومتـر
لحـاظ خواهـد شـد .وی بیان کـرد :موضـوع کمک به
تعاونـی محصـوالت اسـتراتژیک و ارائـه طرحهـای
حمایتـی دولـت بـا توجه بـه خشکسـالیهای پی در
پـی اسـتان نیـز از دیگـر مصوبات این سـفر اسـت.
 ۳۸مصوبه سفر رئیس جمهوری
به خراسان جنوبی پیگیری میشود
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی
خراسـان جنوبی نیـز در ایـن جلسـه گفـت :در ارتبـاط
بـا سـفر یـک روزه رئیـس جمهـوری بـه اسـتان
 ۳۸مصوبـه توسـط دسـتگاههای اجرایـی اسـتان
درخواسـت شـده که مباحـث مربوط به اجـرای آنها و
اخذ اعتبار در دسـت پیگیری اسـت .مجید پورعیسی

افـزود :مصوبـات درخواسـتی و پیشـنهادی توسـط
دسـتگاههای اجرایـی در ایـن جلسـه مطـرح شـد که
عناویـن آن کامـل و روشهـای پیشـنهادی آن اخـذ
خواهـد شـد .وی بیان کرد :یکسـری مصوبات نیاز به
اعتبـار و برخـی نیـاز بـه مجـوز دارند کـه پیشنویس
آنهـا در روزهـای آتـی آمـاده میشـود و در اختیـار
اسـتاندار قـرار میدهیـم؛ طبیعـی اسـت برخـی
مصوبـات پذیرفتـه و بخشـی نیـز رد شـود.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی خراســان
جنوبــی اظهــار داشــت :اهــم مصوبــات مــورد نیــاز در
اســتان بــا همــکاری دســتگاههای اجرایــی رایزنــی
شــده و در اختیــار متولیــان قــرار خواهــد گرفــت .وی
گفــت :بــرای اجــرای مصوباتــی کــه بــا حضــور رئیس
جمهــوری مطــرح شــد و مــورد تاکیــد آیــت ا...
رئیســی قــرار گرفــت کمیتــه ،کارگــروه یــا ســتادهایی
تشــکیل خواهــد شــد.
پورعیسـی افـزود :بنابـر تاکیـد اسـتاندار چارچـوب
مصوبـات را باید تعیین کنیـم و تیمهای قوی ایجاد
شـود تا چارچوب و الگویی خاص برای اجرایی شـدن
مصوبـات باشـد .وی پرداخت مطالبـات پیمانکاران،
تکمیـل راه آهـن قطعـه یونسـی – بیرجنـد ،تکمیل
پروژههـای نیمـه تمـام کـه پروژههـای بـا پیشـرفت
فیزیکـی بـاالی  ۵۰درصـد در اولویـت قـرار دارد ،طرح
توسـعه نهضـت گلخانـهای ،فـرآوری محصـوالت
اسـتراتژیک ،راهانـدازی کارخانـه محصـوالت لبنـی،
تامیـن اعتبار و تسـهیالت برای زنجیرههـای تولید و
بـهروز رسـانی سـند توسـعه نهبنـدان را از جملـه این
مصوبـات اعلام کرد.
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی خراسـان
جنوبـی گفـت :همچنیـن خـط انتقـال سـوخت از
رفسـنجان بـه پایانـه مـرزی ،افزایـش شـعاع یارانـه
سـوخت مرزنشـینان از  ۲۰کیلومتـر بـه  ۵۰کیلومتـر،
انتقـال آب از دریـای عمـان ،افزایـش سـرانه
دانشـگاه بیرجنـد ،مباحـث مربـوط بـه خشکسـالی
و فرآوردههـای دامـی ،تامیـن  ۲۵۰میلیـارد تومـان
فاینانـس آب و فاضلاب ،اسـتفاده از مباحـث مـاده
 ۲۳در حـوزه آب و تکمیـل مطالعـات آبهـای ژرف
از دیگـر مصوبـات سـفر رئیـس جمهـوری به اسـتان
اسـت .وی افـزود :افزایـش تخصیـص اعتبـار بـرای
طرحهای ملی آب شـیرین کن ،بیـع متقابل ،اصالح
نظـام پیمانکاری درخصوص حقوق کارگران ،تشـکیل
سـتاد احیـا ،بازسـازی و مدیریـت قنـوات ،راهاندازی
واحدهـای غیرفعـال ،جـذب مشـوقها و جاذبههای
خـاص مناطـق کمتـر توسـعه یافتـه ،تکلیـف دولت
بـرای جـذب شـرکتهای سـرمایهگذاری دولتـی،
سـتاد توسـعه خـاوران و تفویـض اختیـار به اسـتان
و اعطـای مجوزها از دیگر مصوباتی اسـت که توسـط
دسـتگاههای اجرایی مطرح شـده اسـت .پورعیسـی
عنـوان کـرد :حمایـت از صنایـع دسـتی و پرداخـت
کمکهـای فنـی و اعتبـاری ،تامین زیرسـاختهای
گردشـگری و کویـری ،اجـرای خط انتقـال گاز ،تامین
زیرسـاختهای مـرزی ،تکمیـل پروژههـای نیمـه
تمام ورزشـی ،تکمیـل پروژههای بهداشـت و درمان،
حمایـت از تعاونیهـای محصـوالت اسـتراتژیک،
توسـعه حـوزه زغالسـنگ ،اعتبارات بند «ت» توسـط
راه و شهرسـازی و تخصیـص زمیـن بـرای احـداث
مسـکن از دیگـر مصوباتـی اسـت کـه در سـفر رئیس
جمهـوری مطـرح شـده و در حـال پیگیـری اسـت.

 0936باسلام شـهردار و شـورای شـهر محتـرم! وضعیـت
ابتـدای خیابـان دولـت چـه زمانـی سروسـامان داده
میشـود؟ مشـاغل صافـکاری وتعمیرگاه آسـایش اهالی
محـل راسـلب نموده اند ،یک شـب هـم که شـده در زمان
مسـئولیت جهت بازدیدتشـریف بیاوریـد خدمت به خلق
عبادت اسـت.
 0915باسلام ،حضـور ریاسـت محتـرم جمهـور ،حضـرت
آیـت ا ...رئیسـی ررا در اسـتانی که به حق مدیـران اجرایی
آن ،انقالبی و به جد پیگیر پیشـرفت اسـتان هسـتند ،به
فـال نیک مـی گیریم .مطالبه گری نمایندگان شهرسـتان
هـا ،جهـت اخذ اعتبـارات برای حـوزه انتخابیه خودشـان،
بسـیار سـتودنی بود ،امیدواریـم نماینده مرکز اسـتان نیز
از حالـت محافظـه کاری بیـرون آمـده و بـرای ایـن خطـه
کاری انجـام دهند .آیندگان شـما را قضـاوت خواهند کرد.
 0936بـا سلام لطفـا نیروی محتـرم انتظامـی یک صدم
تالشـی که برای کنتـرل و تذکر به افـراد بدحجاب به خرج
میدهنـد در برابر اشـخاص وقیحی که بعضا آلـوده و بدون
ماسـک هسـتند و به نوعی قاتل غیر مسـتقیم محسـوب
می شوند اسـتفاده کنند؟!!!
 0933بـا سلام طـی چنـد هفته اخیـر گزینه هایـی برای
تصدی پسـت اسـتانداری خراسـان جنوبی مطرح شـدند
کـه برخـی تـوان اداره نمایندگی یـک اداره را هـم ندارند و
اسـتاندار فعلـی خیلـی توانمندتـر اسـت و در حـال حاضر
که روند توسـعه اسـتان هم خوب اسـت نیازی به تغییر
			
استاندارنیست.
 0990با سلام در کدام اداره و سـازمان کارکنان از تجهیزات
شـخصی بـرای کار اداری اسـتفاده می کنند؟ چـرا آموزش
و پـرورش گوشـی تلفن همراه بـرای معلمین تامین نمی
کنـد .هـر سـال باید معلمین گوشـی هـای خود را بـه روز
کننـد و متحمـل هزینه هـای زیادی در این رابطه شـوند .
 0903باسلام خدمت ریاسـت محترم نهاد پیشرفت بنیاد
علـوی شهرسـتان درمیـان حجـت االسلام پـور مهـدوی،
بـا توجـه به اینکـه چندطـرح ورزشـی فرهنگی درشـهرک
نوغـاب درمیـان درحال بهـره برداری و افتتاح می باشـد و
همچنین زیرسـاخت های انتهای بلوار این شهرک توسط
ایـن نهـاد انقالبـی هزینه شـده اسـت نـام این بلـوار بنام
بنیادعلـوی تغییرنـام یابد .ما شـهروندان نوغـاب درمیان
بـه نـام بنیادعلوی افتخارمـی کنیم که یک نهـاد انقالبی،
جهـادی و والیـی می باشـد .نوغاب درمیـان به قلعه گنج
اسـتان کرمـان تبدیـل مـی شـود و متحـول شـده اسـت.
بابـت ارائـه خدمـات ایـن نهاد بـه حضرتعالـی وهمکاران
شـما خداقـوت مـی گوییـم .خداونـد بـه توفیقـات شـما
بیفزایـد .با تشکر-شـهروندان نوغـاب درمیان

حکمت های نهج البالغه
روش استفاده از نعمت ها

و درود خـــدا بـــر او ،فرمـــود :چـــون طلیعـــهی
نعمتهـــای پـــروردگار آشـــكار شـــد ،بـــا ناسپاســـى

دنبالـــهی آنهـــا را از خـــود دور نســـازيد.

به جای یادداشت
بالیی که بمباران اخبار منفی
بر سر جامعه میآورد

ایــن روزهــا بیشــتر از هــر زمانــی ،مــردم در معــرض بمبــاران خبــری
قــرار گرفتهانــد .بمبارانــی کــه در آن بیشــتر خبرهــای منفــی دیــده
میشــود تــا خبرهــای مثبــت و امیدوارکننــده؛ امــا ایــن رونــد چــه
پیامدهایــی در جامعــه دارد؟
اینکـــه اخبـــار منفـــی همـــواره بـــرای مـــردم از جذابیتهـــا و
ارزشه ــای خب ــری بیش ــتری برخ ــوردار اس ــت ،ب ــر کس ــی پوش ــیده
نیس ــت ام ــا بای ــد ب ــه ای ــن نکت ــه توج ــه ک ــرد ک ــه روانشناس ــان
تاکی ــد دارن ــد ازدی ــاد اخب ــار منف ــی در جامع ــه و رص ــد ک ــردن آن،
ممک ــن اس ــت ب ــه نوع ــی اعتی ــاد ه ــم تبدی ــل ش ــود و پیامده ــای
جبرانناپذیـــر روحـــی ،روانـــی و اجتماعـــی بـــر افـــراد میگـــذارد.
البتـــه موقعیتهـــا و شـــرایط مختلـــف هـــر جامعـــهای هـــم در
برههه ــای زمان ــی بس ــیار متف ــاوت ب ــوده و ممک ــن اس ــت بح ــران
ی ــا ش ــرایطهای مختل ــف اجتماع ــی ،اقتص ــادی و سیاس ــی م ــردم
را در تنگن ــای پیگی ــری اخب ــار منف ــی ق ــرار ده ــد .ب ــه عن ــوان مث ــال
ش ــیوع وی ــروس کرون ــا خ ــود ش ــکلی ت ــازهای از رص ــد اخب ــار را در
می ــان م ــردم ایج ــاد ک ــرد .در واق ــع پیگی ــری اخب ــار در زمینهه ــای
س ــامت و بهداش ــت ب ــه ضرورت ــی ب ــرای در ام ــان ب ــودن از ای ــن
وی ــروس ب ــدل ش ــد.
در کنــار همــه ایــن اتفاقــات ،در دســترس بــودن گوشــیهای
هوشــمند و فضــای مجــازی و کانالهــای خبــری ،پیگیــری و در
صــدر قــرار دادن اخبــار منفــی را دو چنــدان کــرده اســت .همچنیــن
بیشــتر رســانهها اخبــار مثبــت و منفــی را عادالنــه بیــن مخاطبــان
منتشــر نمیکننــد و ایــن خــود موجــب بمبــاران اخبــار منفــی
میشــود .اســتیون پینکــر روانشــناس آمریکایــی کانادایــی در ایــن
بــاره گفتــه اســت« :رســانهها اخبــار منفــی را تحریــک میکننــد و
ایــن تحریــف عواقبــی دارد».

آبــ دزدی زمیـن

در حالــی کــه بحــران آب هــر روز بیشــتر از
قبــل خراســان جنوبــی را تهدیــد میکنــد
امــا میلیــون هــا لیتــر از ایــن نعمــت
الهــی بــه راحتــی دربرخــی از نقــاط بــه
علــت شکســتگی و فرســودگی لولــه هــا
هــدر مــیرود.
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما
مرکــز خراســان جنوبــی؛ آب نیســت ،
خشکســالی اســت ،جنــگ آب اســت مردم
رعایــت کنیــد ،ایــن ســخنان هــر روزه
مســئوالن در توصیــه بــه شــهروندان بــرای
کاهــش مصــرف آب اســت ،موضوعــی کــه
مربــوط بــه یــک مــاه ،دومــاه  ،یــک ســال،
 ۵ســال نیســت ،ســال هاســت مســئوالن
مــی گوینــد .
طــی ســالهای اخیــر اکثــر نقــاط کشــور
بــا معضــل خشکســالی و کــم آبــی زیــادی
مواجــه هســتند ،خراســان جنوبــی هــم
یکــی از مهمتریــن معضالتــش همیــن
موضــوع اســت  ،موضوعــی کــه باعــث
شــده هــر روز بــا آن دســت و پنجــه نــرم
کنــد و حتــی مهاجــرت از روســتاها بــه
شــهرها را در پــی داشــته باشــد مهاجــرت
هایــی کــه تبعــات بعــدش گریبــان گیــر
شهرهاســت .
هــم اکنــون هــر از گاهــی خبرهایــی مبنــی
بــر نبــودآب یــا قطعــی مکــرر و افت فشــار
آن در شــهرها و بخصــوص روســتاهای این
اســتان بــه گــوش می رســد.
گرچــه نــزوالت آســمانی کاهــش
چشــمگیری در ایــن اســتانی کویــری
داشــته اســت امــا ایــن تنهــا ماجــرا
نیســت .در خراســان جنوبــی فرســودگی و
شکســتگی لولــه هــا و بعــدا بــی توجهــی
بــه آن میلیــون هــا لیتــرآب را در کوچــه
پــس کوچــه هــا هــدر مــی دهــد.
ارسال کلیپ هایی
از فاجعه هدر رفت آب
هــر روز مــردم از نقــاط مختلــف خراســان
جنوبــی کلیــپ هایــی از هدررفــت آب بــه
خبرگــزاری صــدا و ســیمای اســتان ارســال
مــی کننــد کــه گویــای فاجعــه ای بــزرگ در
حــوزه آب اســت ،مــردم یــک روســتا تشــنه
از آب ،امــا در روســتایی دیگــر هــزاران لیتــر
آب هــدر مــی رود و برخــی هــا هــم بــی
توجــه از کنــار آن گــذر مــی کننــد.
یکــی از عواملــی کــه ســبب ناراحتــی
مــردم مــی شــود دیــدن هــدر رفــت آب
شــربی اســت کــه در کوچــه و خیابــان
هــا بــر اثــر ترکیدگــی لولــه هــای آب
جــاری اســت ،موضوعــی کــه بــا وجــود

خشکســالی و کمبــود منابــع زیرزمینــی بــا
برنامــه ریــزی صحیــح و اصولــی میتــوان
از ایــن مشــکل جلوگیــری کــرد.
بی توجه به هدر رفت آب
یکــی از اهالــی روســتای  ۲۰خانــواری
ســورگ بیرجنــد مــی گویــد :مــدت هاســت
در حالــی کــه مــردم از بــی آبــی رنــج مــی
برنــد ،لولــه اصلــی آب ایــن روســتا بــه
علــت فرســودگی دچــار شکســتگی شــده
اســت و علــی رغــم اینکــه بارهــا بــه
مســوالن مربوطــه اعــام کردیــم کســی
توجهــی نمــی کنــد.
ذاکریــان یکــی از اهالــی روســتای خراشــاد
بیرجنــد هــم مــی گویــد :بــه اهالــی روســتا
اعــام مــی کننــد آب نیســت امــا در
خیابــان هــای روســتا لولــه هــا بــه علــت
کنــده کاری جــدول هــا دچــار ترکیدگــی
شــده اســت و از بیــن مــی رود.
حــاال ســوال اینجاســت آیــا آب نیســت یــا
فقــط در حــد یک شــعار از ســوی مســئوالن
اســت! یــا اگــر ایــن گونــه هســت چــرا
مســئوالن بــه فرســودگی توجهــی ندارنــد
و ایــن گونــه میلیــون هــا لیتــر آب هــدر
مــی رود.
تنش آبی در  ۲۰درصد روستاها
 ۹۸۵روســتای خراســان جنوبــی زیــر
پوشــش شــبکه آبرســانی شــرکت آب
و فاضــاب اســت و ۳۹۰روســتای ایــن
اســتان بــه علــت خشکســالی هــا هــم
اکنــون بــا تانکــر آبرســانی میشــوند.
۲۲۹روســتای خراســان جنوبــی هــم کــه
آبرســانی شــدند تنــش آبــی دارنــد و از
کمبــود آب رنــج میبرنــد کــه  ۲۰درصــد

روســتاهای خراســان جنوبــی را شــامل
مــی شــود
محمــد حقــداد از روســتای ســیوجان نیــز
گفــت :بــرای شکســتگی لولــه هــا تمــاس
مــی گیریــم تــا وقتــی بــرای ترمیــم لولــه
هــا مــی آینــد یــک هفتــه طــول مــی
کشــد آن هــم ناقــص رهــا مــی کننــد و
مــی رونــد.
آب بازی سگ ها در آب
یکــی از اهالــی روســتای اســتند زیرکــوه
هــم مــی گویــد :لولــه آب  ۲۰۰ایــن
روســتا کــه لولــه اصلــی انتقــال آب بــه
دیگــر روســتاهای کریــزان ،مهــدی آبــاد
و سرچشــمه مدتهاســت ترکیــده و محــل
شــنای ســگ هــا شــده و بعــد از مدتــی
مقــداری از آن تــه نشــین ،مقــداری هــدر
مــی رود و بقیــه را هــم مــردم از آن
اســتفاده مــی کننــد.
از ۳۳میلیــون مکعــب لیتــرآب تولیدی در
روســتاهای خراســان جنوبــی ۱۴میلیــون
مترمکعــب در حــال هــدر رفــت اســت
ایــن یعنــی بیــش از نیمــی هــدر مــی رود
و پیــک مصــرف و کمبــود منابــع آبــی در
روســتاهای خراســان جنوبــی  ۱۰۰لیتــر بــر
ثانیــه اســت.
رفع فرسودگی
با  ۵۰۰میلیارد تومان
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان
هــم هزینــه اصــاح ایــن شــبکههای
فرســوده را  ۵۰۰میلیــارد تومــان اعــام
کــرد و افــزود :امســال باتوجــه بــه برنامــه
ریزیهــای انجــام شــده  ۲و نیــم درصــد
هدررفتگــی آب کاهــش پیــدا خواهــد کــرد

و در ایــن راســتا ماهانــه هــزار و  ۲۰۰کنتــور
فرســوده هــم در حــال تعویــض اســت.
بیشــترین هــدر رفــت آب در خراســان
جنوبــی مربــوط بــه شهرســتان درمیــان
اســت کــه آن هــم بــه علــت فرســودگی و
شکســتگی لولــه هاســت.
امامــی مــی گویــد :از ابتــدای امســال
 ۴۰روســتا بــه شــبکه آبرســانی پایــدار
ملحــق شــده اســت و تــا چنــد روز آینــده
۱۸روســتای اســتان از شــبکه آبرســانی
ســیار خــارج میشــوند و  ۲۰روســتای
دیگــر هــم تــا پایــان تابســتان بــه چرخــه
آبرســانی پایــدار ملحــق میشــوند.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب
خراســان جنوبــی بــا بیــان اینکــه  ۳۷۰چاه
و  ۵۸۰ایســتگاه پمپــاژ در ســطح اســتان
وجــود دارد ،افــزود :متاســفانه وابســتگی
دامهــا بــه مخــازن و آبرســانی بــاغ هــا
ســبب کاهــش ایــن مخــازن شــده اســت.
در حالــی مســوالن از وابســتگی دام هــا
بــه مخــازن و آبرســانی بــاغ هــا توســط
روســتائیان صحبــت مــی کننــد کــه اگــر
حســاب و کتــاب ســر انگشــتی شــود
مــی تــوان دیــد کــه هــدر رفــت بــر اثــر
فرســودگی خیلــی زیــاد تــر از مصــرف
حتــی روزانــه روســتائیان بــرای کشــاورزی
و دامــداری اســت چــرا کــه دام آب
چندانــی مصــرف نمــی کنــد و بــاغ هــای
کشــاورزی هــم حداقــل هــر  ۱۵روز یــک
دفعــه آب مــی خواهــد.
یک میلیارد متر مکعب
مصرف آب در استان
 ۳۴۰هــزار انشــعاب آب و فاضــاب
خراســان جنوبــی وجــود دارد کــه  ۱۹۵هزار
انشــعاب شــهری و  ۱۴۵هــزار انشــعاب
روســتایی اســت .مصــرف آب در اســتان
ســاالنه یــک میلیــارد متــر مکعــب اســت
شــهرهای خراســان جنوبــی هــم بــه علــت
فرســودگی و شکســتگی  ۳۲درصــد اتــاف
آب دارنــد .
شــهروندی در شــهر عشــق آبــاد مــی گویــد:
مــدت هاســت لولــه در ایــن بخشــی از
خــارج شــهر شکســته اســت امــا هیچکس
بــرای ترمیــم مراجعــه نکــرده اســت.
شــهروندی از شــهر آبیــز نیــز مــی گویــد :در
کوچــه هــزار متــری در محــل زندگــی مــا
حداقــل ۲۰جــا آب هــدر مــی رود.
شــهروند دیگــری مــی گویــد :یــک جــا
کــه درســت مــی شــود مجــدد جــای دیگــر
فرســوده اســت و دیــده میشــود آب از آنجا
نشــت مــی کنــد.

حوادث
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برخورد اتوبوس با تریلی

 5کشته و  5مصدوم برجا گذاشت

رئیــس پلیــس راه اســتان گفــت :برخــورد اتوبــوس مســافربری
بــا تریلــی در کیلومتــر  ۲۵محور”طبــس بــه بشــرویه ”  5کشــته و
5مجــروح برجــا گذاشــت .بــه گــزارش امــروز خراســان جنوبــی،
ســرهنگ”علیرضا رضایــی” اظهــار داشــت :بــا اعــام مرکــز فوریــت
هــای پلیســی  ۱۱۰مبنــی بــر وقــوع حادثــه رانندگــی در کیلومتــر ۲۵
محور”طبــس بــه بشــرویه” بالفاصلــه مأمــوران و نیروهــای امــدادی
بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند .وی افــزود :مأمــوران بــا حضــور در
محــل حادثــه مشــاهده کردنــد یــک اتوبــوس مســافربری بــا یــک
تریلــی برخــورد کــرده اســت کــه بــر اثــر ایــن حادثــه  ۴نفــر جــان
خــود را از دســت داده انــد و  ۶نفــر مصــدوم کــه بــا اورژانــس بــه
بیمارســتان منتقــل شــدند و یکــی از مصدومــان در بیمارســتان فــوت
کــرد .رئیــس پلیــس راه خراســان جنوبــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه علت
حادثــه توســط کارشناســان پلیــس راه انحــراف بــه چــپ تریلی ناشــی
از خســتگی و خــواب آلودگــی تشــخیص داده شــده اســت؛ تأکیــد
کــرد :شــهروندان بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات راهنمایــی و رانندگــی
از هرگونــه عجلــه و شــتاب بــی مــورد پرهیــز کننــد تــا شــاهد اینگونــه
حــوادث تلــخ و ناگــوار نباشــیم.

دستگیری اعضای باند
سرقت تجهیزات معدن “طبس”

جانشــین انتظامی”طبــس” از دســتگیری بانــد ســارقان حرفــه
ای تجهیــزات معــادن اســتخراج ذغــال ســنگ بــه ارزش یــک
میلیــارد ریــال در ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت :در ایــن زمینــه
۳ســارق نیــز دســتگیر شــدند .بــه گــزارش امــروز خراســان جنوبــی،
ســرهنگ”جواد عباســی” اظهــار داشــت :بــا وقــوع چنــد فقــره ســرقت
تجهیــزات اســتخراج ذغــال ســنگ ،واقــع در شهرســتان طبــس،
پیگیــری موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار پلیــس آگاهــی
ایــن شهرســتان قــرار گرفــت .وی بیــان داشــت :مأمــوران پلیــس
آگاهــی طبــس بــا انجــام اقدامــات تخصصــی پلیســی و گشــت
زنــی هدفمنــد در ایــن شهرســتان بــه یــک ســواری پــژو پــارس کــه
دارای  ۳سرنشــین بــود مشــکوک شــدند و پــس از شناســایی دقیــق
خــودرو آن را متوقــف کردنــد .جانشــین انتظامــی شهرســتان طبــس
افــزود :مامــوران بــا هماهنگــی مقــام قضایــی در بازرســی از ســواری
پــژو پــارس تعــدادی ســیم کابــل بــرق ،آچــارآالت و همچنیــن ابــزار
کاربــردی در معــدن کــه بــه طــرز ماهرانــه ای داخــل خــودرو جاســاز
شــده بــود؛ کشــف کردنــد .ایــن مقــام انتظامــی خاطرنشــان کــرد:
متهمــان ابتــدا در اظهــارات خــود منکــر هرگونــه اتهامــی شــدند ،ولــی
در نهایــت بــا روبــه رو شــدن شــواهد موجــود و ارائــه مســتندات
توســط مأمــوران ،بــه ناچــار لــب بــه اعتــراف گشــودند و بــه ســرقت از
معــادن اســتخراج ذغــال ســنگ بــا ارزش یــک میلیــارد ریــال اعتــراف
کردنــد.
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اسکان اسیران کربال در خرابه شام

محلی که سر مقدس امام حسین (ع)
آیه کهف و رقیم را تالوت فرمود

امـام صـادق (ع) در روایتـی فرمودهاند :وقتـی امام سـجاد (ع) را همراه
بـا اهـل بیت رسـول خـدا (ص) نزد یزید آوردنـد ،آنهـا را در خرابهای که
دیوارهـای آن سسـت بـود و در کنـار قصر او قرار داشـت ،مسـتقر کردند.
خبرگـزاری تسـنیم در گفتوگویـی کـه با حجتاالسلام مهـدی آقایی،
پژوهشـگر و کارشـناس دینـی ،انجـام داده بـه بررسـی ماجـرای اسـارت
خانـواده و یـاران حضرت سیدالشـهدا علیه السلام پرداخته اسـت.
مسیر اسیران کربال
*آیا در تاریخ مسیری که اسیران کربال طی کردهاند ،مشخص است؟
طبـق منابـع تاریخـی و کتابهایـی کـه بـه ماجـرای مقتـل حضـرت
سیدالشـهدا علیـه السلام و اسـارت خانـواده و اهـل بیـت آن حضـرت
پرداختهانـد ،اسـیران کربلا در روز  ۱۱محـرم یعنی یک روز بعد از عاشـورا
از کربال حرکت کرده و در روز  ۱۲محرم وارد کوفه شـدهاند .یعنی شـهری
که مردمش ابتدا امام حسـین علیه السلام را با درخواسـت بسـیار زیاد
دعوت کردند و بعد به روی آن حضرت شمشـیر کشـیدند و ناجوانمردانه
بـه شـهادت رسـاندند ،در روز  ۱۲محـرم شـاهد ورود اسـیران کربال بودند.
همیـن کاروان اسـیران را عبیـدا ...بـن زیـاد ملعـون حـدود هفـت روز
در کوفـه مسـتقر کـرد و در روز  ۱۹بـه سـوی شـام و کاخ یزیـد ملعـون
حرکـت داد .آن بـزرگان در روز اول ماه صفر وارد شـهر شـام شـدند .یعنی
شـهری کـه نـام آن را سـالها بعـد در حضـور امام سـجاد علیه السلام
میآوردنـد ،آن حضـرت آن انـدازه خاطـرات بد از آن داشـتند که چندین
بـار میفرمودند« :الشـام الشـام».
تعداد اسیران لشکر امام حسین علیه السالم
در روز عاشورا
آیا تعداد دقیق اسیران کربال هم مشخص است؟
در ایـن بـاره مطالـب زیادی عنوان شـده اسـت و در بعضـی منابع با هم
اختالفنظـر دارنـد .ایـن تعـداد از حـدود  ۸۰نفر تـا حـدود  ۱۰۰نفر عنوان
شـدهاند .اما بیشـترین نقـل به تعـداد  ۸۲یا  ۸۴اشـاره دارد.
اسکان در شام
یکـی از سـؤاالتی کـه دربـاره اسـیران کربلا مطـرح میشـود ،مربـوط به
محـل اسـکان آنهـا در شـام اسـت .در بعضـی از مقاتـل میخوانیم که
اهـل بیـت امام حسـین علیه السلام و سـایر اسـیران کربال را در شـام،
در محـل خرابـهای سـاکن کردنـد که صـدای آنهـا به کاخنشـینان یزید
میرسـید.
یزیـد بعـد از اینکـه اسـیران کربال را به سـمت شـام هدایت کرد ،دسـتور
داد که آن بزرگان را مدتی در خرابهای که در شـام وجود داشـته ،متوقف
کننـد .آن طـور کـه شـیخ مفید این موضـوع را عنـوان کرده اسـت ،یزید
دسـتور داد کـه اسـیران عاشـورا را در خانـهای جداگانـه منتقـل کـرده و
نگـه دارنـد و امـام زینالعابدیـن علیـه السلام هم در بین همین اسـرا
باشـند .بـه همیـن علت مکانـی که به کاخ یزید چسـبیده بود و درسـت
در کنـار کاخ او قـرار داشـت را خالـی کـرده و اسـیران کربال را چنـد روز در
همـان محـل به اسـارت گرفتـه بودند .از این مطلب مشـخص میشـود
کـه محـل اسـکان و توقـف اسـیران کربلا مکانی بـوده که در کنـار قصر
یزیـد قـرار داشـت .اما خصوصیات این محل را شـیخ مفید عنوان نکرده
اسـت .امـام جعفر صـادق علیه السلام در روایتی عنـوان فرمودهاند که:
وقتـی امـام زینالعابدین علیه السلام را همراه با اهل بیت رسـول خدا
صلـیا ...علیـه و آلـه نزد یزیـد آوردند ،آنهـا را در خرابهای کـه دیوارهای
آن سسـت بـود ،قـرار دادند .یکی از اسـیران گفت :مـا را در این خرابه قرار
دادهانـد تـا دیوارهـای آن بـر سـر مـا خـراب شـود .همـان موقع یکـی از
نگهبانهـای یزیـد ملعون سـخن او را شـنید و گفت :اینهـا را ببین که
تـرس دارنـد مبـادا دیوارهـا بـر سـر آنها خـراب شـود ،در حالی کـه این
بهتـر اسـت از آنکـه فـردا از ایـن محل آنهـا را بیـرون آورده و یکی یکی
گـردن آنهـا را بزنند! امام سـجاد علیه السلام فرمودند :بـه اذن خداوند
متعـال هیـچ کـدام از ایـن دو اتفاق نمیافتـد ،و همین طور هم شـد.
در عیـن حـال در منابـع دیگـری هـم اشـاره مسـتقیم بـه خرابـه بـودن
آن نشـده ،امـا عنـوان شـده کـه دیوارهـای آن محل کـه اسـیران کربال را
سـاکن کردنـد بـه انـدازهای سسـت بـود کـه نزدیک بـود پاییـن بریزد.
انتقال سر مقدس شهدای کربال
آیـا سـرهای مبـارک شـهدای کربلا در تمـام طول مسـیر همـراه کاروان
اسـرا منتقل میشـد؟
ســرهای مقــدس شــهدای کربــا بــه همــراه ســر مقــدس حضــرت
سیدالشــهدا علیــه الســام از کربــا بــه کوفــه بــرای عبیــدا ...بــن یزیــد
بــرده شــد و از آنجــا بــه شــام نــزد یزیــد ملعــون انتقــال داده شــد .در
کتابهــای تاریخــی بــه صراحــت اســمی از شــهدا بــرده نشــده ،ولــی
بــه عنــوان مثــال در تاریــخ طبــری نوشــته شــده کــه عمــر بــن ســعد
بــه لشــکر خــودش دســتور داد کــه سـرهای یــاران امــام حســین علیــه
الســام را جــدا کننــد و آن موقــع تعــداد آنهــا  ۷۲ســر بــود .امــا در
اینجــا اســمی از شــهدا بــرده نشــده اســت .شــیخ مفیــد هــم ایــن طــور
نوشــته کــه عمــر بــن ســعد در همــان روز عاشــورا ســر مقــدس امــام
حســین علیــه الســام را همــراه بــا خولــی بــن یزیــد اصبحــی و حمیــد
بــن مســلم ازدی بــه ســمت عبیــدا ...بــن زیــاد در کوفــه فرســتاد و
دســتور داد کــه سـرهای مقــدس بقیــه شــهدا را جــدا کننــد .در آنجــا ۷۲
ســر بــود کــه همــه آنهــا را همــراه شــمر بــن ذیالجوشــن و قیــس بن
اشــعث و عمــر بــن حجــاج بــه ســمت کوفــه فرســتاد.
ایـن تعـداد را سـید بـن طـاووس  ۷۸سـر عنـوان کـرده کـه قبیلههـای
حاضـر در کربلا بـه عنـوان تقـرب بـه دربار ابـن زیـاد و یزید ملعـون ،در
بیـن خودشـان تقسـیم کردند.
وقتی سر مقدس امام حسین علیه السالم آیه کهف و رقیم
را تالوت فرمود
اینکـه گفته شـده سـر مبـارک امام حسـین علیـه السلام بـر روی نیزه
آیـه قـرآن کریـم را تلاوت کردنـد ،آیا مشـخص اسـت کـه چه آیـهای را
تلاوت فرمودند؟
ایـن اتفـاق در کوفـه افتاده اسـت .در واقع یک روز پس از اینکه اسـیران
کربلا بـه کوفـه برده شـدند ،عبیـدا ...بـن زیاد دسـتور داد تا سـر مقدس
امـام حسـین علیـه السلام را در کوچههـای کوفـه و در بیـن مـردم
قبیلههـای مختلـف بچرخانند .زیـد بن ارقـم این طور تعریـف کرده که
آن روز من در بین غرفه نشسـته بودم و سـر امام حسـین علیه السلام
را کـه بـر بـاالی نیـزه قـرار داشـت از نزدیک خانـه من عبـور دادند.
وقتـی کـه سـر مبـارک آن حضـرت به من نزدیک شـد ،شـنیدم کـه این
آیـه مبارکـه از سـوره کهـف را تلاوت میفرمودنـد کـه«َ :أ ْم حَ سِ ـب َْت َأنَّ
حـاب ْالکَه ِ
َأ ْص َ
ْـف َو ال َّرقِیـمِ کا ُنـوا مِنْ آیاتِنـا عَجَ ًبا»

همه شهرستانهای خراسان جنوبی به پویش سبز گازرسانی پیوستند
مدیرعامـــل شـــرکت گاز خراســـان جنوبـــی از
افزایـــش ضریـــب بهرهمنـــدی خانـــوار اســـتان
از گاز طبیعـــی و پیوســـتن زودهنـــگام تمامـــی
 ۱۱شهرســـتان ایـــن اســـتان بـــه پویـــش ســـبز
گازرســـانی خبـــر داد.
ســـید محمـــود هاشـــمی افـــزود :بـــا افتتـــاح
پروژههـــای گازرســـانی در شـــهریور مـــاه جـــاری،
مجمـــوع ضریـــب بهرهمنـــدی خانـــوار شـــهری
و روس ــتایی برخ ــوردار از گاز طبیع ــی در اس ــتان
خراس ــان جنوب ــی ب ــه  ۹۸درص ــد افزای ــش یاف ــت.
وی افـــزود :اســـتان خراســـان جنوبـــی از ســـال
گذشـــته بـــه پویـــش ســـبز گازرســـانی پیوســـته
اس ــت و در ح ــال حاض ــر ب ــه لح ــاظ شهرس ــتانی

نی ــز تمام ــی  ۱۱شهرس ــتان و  ۳۲ش ــهر خراس ــان
جنوب ــی ب ــه پوی ــش س ــبز گازرس ــانی پیوس ــتند
و ضری ــب بهرهمن ــدی در تمام ــی شهرس ــتان ه ــا
در محـــدوده  ۹۷تـــا  ۱۰۰درصـــد اســـت.
مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان جنوبــی تصریــح
کــرد :طــی شــهریور امســال  ۱۰۹روســتای اســتان
زیــر پوشــش گاز طبیعــی قــرار گرفتنــد.
وی گفـــت :بـــا اتمـــام پروژههـــای روســـتایی
در دســـت اجـــرا تـــا چنـــد مـــاه آینـــده ،ضریـــب
خانـــوار بهرهمنـــد روســـتایی از نعمـــت گاز
طبیعـــی در اســـتان بـــه  ۹۹درصـــد افزایـــش
خواهـــد یافـــت.
هاشـــمی افـــزود :عـــاوه بـــر پروژههـــای

ریسک و بازده سرمایه
گذاری چیست ؟

روس ــتایی ،ط ــی م ــاه ج ــاری پ ــروژه گازرس ــانی
بـــه  ۳۶واحـــد صنعتـــی و تولیـــدی ۲۰۰ ،واحـــد
ط ــرح اق ــدام مس ــکن مل ــی و ه ــزار و  ۵۰۰واح ــد
مســـکن محرومـــان در  ۱۳۰روســـتا در اقصـــی
نقـــاط اســـتان بـــه بهرهبـــرداری رســـید.
وی اظهـــار داشـــت :علـــی رغـــم شـــرایط
خـــاص جغرافیایـــی و پهنـــاور بـــودن اســـتان و
تراکـــم انـــدک جمعیـــت ،شـــتاب گازرســـانی در
خراس ــان جنوب ــی بــ ه ص ــورت قاب ــل توجه ــی در
س ــالهای اخی ــر افزای ــش یافت ــه ک ــه نش ــانگر
تـــاش جـــدی کارکنـــان و عـــزم راســـخ
همـــکاران بـــرای خدمترســـانی
بـــه هـــم اســـتانیها اســـت.

ایرانی ها هم نگران باشند؟

صفر تا صد ماجرای غیرفعال شدن گوشی های شیائومی
مدیــر روابــط عمومــی انجمــن واردکننــدگان
موبایــل گفــت :تاکنــون هیــچ خبــر رســمی از
ســوی شــیائومی دربــاره غیرفعــال شــدن گوشــی
هــای شــیائومی اعــام نشــده اســت.
بــه گــزارش گــروه وبگــردی باشــگاه خبرنــگاران
جــوان ،نماینــدگان انجمــن واردکننــدگان
موبایــل ،خبــر غیرفعــال شــدن گوشــیهای
شــیائومی را نادرســت میداننــد و اعــام
میکننــد کــه پیگیر یهــای آنهــا حکایــت
از ایــن دارد کــه ایــن موضــوع بــه طــور رســمی
توســط ایــن کمپانــی بــزرگ چینــی اعــام نشــده
اســت .برخــی منابــع آگاه در ایــن انجمــن نیــز
میگوینــد کــه پیگیر یهایــی بــا ایــن شــرکت
انجــام دادنــد کــه حکایــت از نادرســت بــودن
خبــر منتشــر شــده دارد .بــا ایــن حــال آنهــا
میگوینــد اگــر زمانــی چنیــن اتفاقــی بــرای
برنــد شــیائومی در ایــران رخ بدهــد ،ایــن دولــت
اســت کــه بایــد وارد میــدان شــود و موضــوع را
حــل و فصــل کنــد.
ســاعاتی پیــش برخــی ســایتهای خارجــی
خبــر غیرفعــال شــدن گوشــیهای شــیائومی
در کشــورهای تحریمشــده از جملــه ایــران را
منتشــر ســاختند .بــر اســاس ایــن گــزارش کــه
وبســایت  XDA-Developersمنتشــر ســاخته،
شــرکت شــیائومی ،در حــال قطــع دسترســی
کاربــران بــه موبایلهــای ســاخت خــود در
کشــورهای تحریــم شــده ماننــد ســوریه ،کوبــا،
کــره شــمالی ،ســودان و البتــه ایــران اســت .بــا
ایــن وجــود بــه نظــر میرســد کــه ایــن اتفــاق
هنــوز بــرای کاربــران ایرانــی رخ نــداده اســت.
«محمدرضــا عالیــان» مدیــر روابــط عمومــی
انجمــن واردکننــدگان میگویــد کــه تاکنــون

هیــچ خبــر رســمی از ســوی شــیائومی در ایــن
بــاره اعــام نشــده و ایــن کمپانــی از هیــچ یــک
از منابــع رســمی خــود دربــاره ایــن مشــکل
صحبتــی بــه میــان نیــاورده اســت .او همچنیــن
میگویــد کــه برخــی از واردکننــدگان توانســتند
بــا وندورهــا و واســطههایی کــه بــا شــرکت
اصلــی در ارتبــاط هســتند در ایــن بــاره صحبــت
کننــد و پیگیر یهــای آنهــا نشــان میدهــد
کــه ایــن موضــوع صحــت نــدارد.
پیگیر یهــای بیشــتر حکایــت از ایــن دارد کــه
احتمــاال گوشـیهای غیرفعــال شــده در کشــوری
ماننــد کوبــا مربــوط بــه یــک ســری سفارشــات
خــاص مربــوط بــه بــازار آمریــکای جنوبــی بــوده
کــه بــه صــورت قاچــاق ســر از کشــورهایی مثــل
کوبــا بــرآورده و بــازار را کمــی مختــل کــرده اســت
و شــیائومی قصــد ســاماندهی ایــن گوشــیها

را دارد .بــه نظــر میرســد هیــچ یــک از ایــن
گوشــیها وارد ایــران نشــدند چــرا کــه بــازار
شــیائومی در کشــور از مکانهــای دیگــر و
شــرکتهای دیگــری تامیــن میشــود.
عالیــان دربــاره آپدیتهایــی کــه اخیــرا
شــیائومی بــرای حــل مشــکل تمــاس اضطــراری
بــرای گوش ـیهای خــود منتشــر ســاخته اشــاره
میکنــد .ایــن آپدیتهــا از یکــی دو روز گذشــته
بــرای انــواع مدلهــای شــیائومی عرضــه شــده
و گوشــیهای ایــن برنــد میتواننــد پــس از
دریافــت ایــن آپدیــت بــا شــمارههای ضــروری
در داخــل کشــور تمــاس بگیرنــد .بــه نظــر
میرســد زمانــی کــه ایــن کمپانــی در صــدد حــل
ایــن مشــکل در ایــران برآمــده ،انجــام اقدامــی،
چــون غیرفعالســازی گوشــیها در کشــور
چنــدان محلــی از اعــراب نداشــته باشــد.

عالیــان در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا
پیگیــری رســمی در ایــن مــورد انجــام شــده
میگویــد کــه ایــن مــوارد بــه بدنــه دولتــی
مربــوط اســت و ابــراز امیــدواری میکنــد کــه
دولــت بتواننــد پیگیــر ایــن موضــوع باشــد .او
میگویــد کــه هیــچ برنــدی از گوشــیهای
بینالمللــی در حــال حاضــر بــه طــور رســمی
وارد ایــران نمیشــود و ایــن موضــوع بــه
دلیــل تحریمهــای بانکــی اســت« :بــا ایــن
حســاب اگــر قــرار باشــد برنــدی از تولیدکننــدگان
موبایــل ایــران را تحریــم کنــد ،فقــط مربــوط بــه
شــیائومی نیســت و همگــی ایــن کار را بایــد
بکننــد ،امــا ایــن اتفــاق رخ نــداده و بــر اســاس
پیگیر یهــای مــا ،قــرار هــم نیســت رخ بدهــد».
یــک منبــع آگاه دیگــر در ایــن انجمــن نیــز
میگویــد کــه پیگیر یهایــی در ایــن مــورد
انجــام شــده و بــه آنهــا گفتــه شــده کــه
چنیــن سیاســتی بــرای گوشــیهای داخــل
کشــور در نظــر گرفتــه نشــده اســت .ایــن منبــع
آگاه بــا اشــاره بــه موضــوع فعالســازی اول و
فعالســازی دوم کــه در تمــام گوشــیها وجــود
دارد میگویــد کــه در مرحلــه فعالســازی دوم،
شــرکت گــوگل کامــا متوجــه فعــال ســازی
گوشــی در منطقــه میشــود« :همانطــور کــه
اپلیکیشــنها بــه راحتــی از اپ اســتور گــوگل
پــاک شــدند ،ایــن اتفــاق میتوانــد از ســمت
گــوگل هــم تــا حــد زیــادی رخ بدهــد ،امــا قــرار
نیســت چنیــن موضوعــی رخ بدهــد».
پیگیر یهــا دربــاره ایــن موضــوع ادامــه دارد و
بــه نظــر میرســد کــه بــا شــروع هفتــه کاری
درخــارج از ایــران میتــوان بــه اخبــار دقیقتــری
از ایــن موضــوع پــی بــرد.

هــر تصمیــم مالــی  ،ریســک و بــازده مخصــوص
بــه خــود را دارد و ترکیــب ایــن دو عامــل بــر
قیمــت ســهام اثــر مــی گــذارد.
ریســک  :واژه ریســک متــرادف بــا عــدم اطمینان
اســتفاده مــی شــود بــه عبــارت دیگــر ریســک
یعنــی تفــاوت بیــن آنچــه کــه انتظــار داریــم و
آنچــه کــه بــه وقــوع مــی پیونــدد . .هــر انــدازه
احتمــال عــدم موفقیــت در ســرمایه گــذاری
بیشــتر باشــد اصطالحــا ریســک ســرمای ه گــذاری
هــم بیشــتر میشــود .در مفهــوم ریســک ،بایــد
بــه ایــن دو مفهــوم توجــه کنیــم:
پیــش بینــی صحیــح ،نقــش مهمــی در کاهــش
ریســک ســرمایه گــذاری دارد.
ســهامداران بایــد توانایــی پذیــرش ریســک را
داشــته باشــند .لزومــا همــه پیــش بینیهــا
محقــق نمیشــوند .بنابرایــن کســانی کــه
در بــورس فعالیــت میکننــد ،بایــد همــواره
ظرفیــت پذیــرش ریســک را داشــته باشــند.
مفهــوم بــازده چیســت و چــه ارتباطــی بــا
ریســک دارد؟
درآمــد حاصــل از ســرمایه گــذاری بــازده نــام دارد.
راه هــای کســب درآمــد بــورس عبارتنــد از  :اول
دریافــت ســود نقــدی ســاالنه و دوم درآمد ناشــی
از افزایــش قیمــت ســهام .بــه مجمــوع ایــن دو
درآمــد بــازده میگوییــم.
مثــا فــرض کنیــد فــردی ســهام شــرکتی را بــه
قیمــت  200تومــان میخــرد .اگــر ایــن شــرکت
در پایــان ســال بــه ازای هــر ســهم  20تومــان
ســود نقــدی بــه ســهامداران بدهــد و قیمــت
ســهم در پایــان ســال بــه  260تومــان برســد،
بــازده ســرمایه گــذاری فــرد در مجمــوع  ۴۰درصــد
اســت؛  ۱۰درصــد بــازده ناشــی از دریافــت ســود
نقــدی و  ۳۰درصــد بــازده ناشــی از افزایــش
قیمــت ســهام.
نقش کلیدی ریسک و بازده در تصمیم
گیری سرمای ه گذاران
همــه تصمیمــات ســرمایه گــذاری براســاس
روابــط میــان ریســک و بــازده صــورت میگیــرد.
چــون از یــک ســو ســرمایه گــذاران بــه دنبــال
حداکثــر کــردن بــازده خــود هســتند و از ســوی
دیگــر ،ســرمایهگذاری بــا ریســک همــراه اســت.
در بــازار ســرمایه ابزارهــای متنوعــی بــا ســطوح
مختلــف ریســک وجــود دارد کــه ســرمایه گــذاران
مــی تواننــد براســاس میــزان ریســک پذیــری
خــود ،گزینــه هــای مناســب را بــرای ســرمایه
گــذاری انتخــاب کننــد .بعنــوان مثــال افــراد
بــا ریســک پذیــری بــاال مــی تواننــد ســهام و
افــراد ریســک گریــز مــی تواننــد اوراق مشــارکت
یــا صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری مشــترک بــا
درآمــد ثابــت خریــداری نماینــد .

غبار دیجیتال بر چهره عدالت آموزشی
تــداوم تعطیلــی مــدارس و گــذران ســال تحصیلــی بــا
تکیــه صــرف بــه آمــوزش مجــازی ،چالشهــای نابرابــری
فرصتهــای آموزشــی را افزایــش میدهــد .تاثیــر نابرابــری
در برخــورداری از امکانــات آموزشــی ،پرورشــی و بهداشــتی
بــر رشــد دانشآمــوزان در شــیوه آمــوزش مجــازی
ملموستــر اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،یــک ســال و نیمــی میشــود کــه کرونــا
ماننــد بســیاری از حوزههــا ،چهــره مــدارس کشــور را هــم
تغییــر داده اســت .ایــن بیمــاری از یــک ســال و نیــم
پیــش قاتــل هرگونــه اجتمــاع کــم حفاظتــی شــد کــه
دســتورالعملهای بهداشــتی در آن بــه درســتی رعایــت
نمیشــد .مــدارس از نخســتین مراکــزی بــود کــه در سراســر
دنیــا تعطیلــی را تجربــه کــرد .نگرانــی در خصــوص عــدم
رعایــت پروتکلهــا از ســوی دانــش آمــوزان پرتعــداد و کــم
ســن و ســال و شــیوع بیمــاری ،اگرچــه بــا اتخــاذ تدابیــر
مشــخص در کشــورهای مختلــف جهــان کاهــش یافــت و
متعاقــب آن آمــوزش حضــوری از ســر گرفتــه شــد ،امــا در
کشــور مــا هنــوز ایــن مهــم بــه انجــام نرســیده اســت.
در حــال حاضــر از  ۲۰۷کشــور جهــان ،مــدارس تنهــا در ۳۰
کشــور بــه طــور کامــل تعطیــل هســتند کــه ایــران هــم
یکــی از آنهــا اســت .در ایــن میــان مــدارس در  ۱۰۷کشــور
بــاز اســت و  ۷۰کشــور مــدارس ترکیبــی یعنــی تلفیقــی از
آمــوزش حضــوری و مجــازی را تجربــه میکننــد.
ایــن در حالــی اســت کــه تکیــه صــرف بــر آمــوزش مجــازی
و تعطیلــی مــدارس ،فرصتهــای دسترســی بــه عدالــت
آموزشــی را بــه صــورت معنــاداری کاهــش میدهــد.
عدالت آموزشی زیر سایه فرصتهای نابرابر
آموزش مجازی
عــدم دسترســی یکســان دانشآمــوزان بــه ابزارهــای الزم
بــرای دریافــت آمــوزش مجــازی از جملــه گوشــی هوشــمند
یــا تبلــت ،ســطح تاثیرگــذاری وضعیــت اقتصــادی بــر برابــری
آموزشــی را افزایــش داده اســت .بســیاری از خانوادههــا بــا
وضعیــت اقتصــادی ضعیــف ،قــادر بــه تهیــه ایــن ابزارهــای
الکترونیــک نیســتند و آمــوزش و پــرورش هــم بودجــه
الزم بــرای تامیــن ایــن پیشنیازهــا را نــدارد .در نتیجــه

در ســال گذشــته برخــی دانشآمــوزان کــه تعــداد آنهــا کــم
هــم نیســت ،از دریافــت محتــوای آمــوزش مجــازی یــا بــه
عبارتــی بــه کل از دریافــت آمــوزش مدرس ـهای بازماندهانــد.
بهمــن مــاه پارســال بــود کــه جانشــین وزیــر آمــوزش و
پــرورش در طــرح هدایــت اعــام داشــت :بــه پنــج میلیــون
ابــزار آمــوزش الکترونیــک نیــاز اســت چــرا کــه ســه میلیــون
محصــل از هیــچ یــک از ابزارهــای آموزشــی برخــوردار
نیســتند و از طرفــی حــدود  ۱۲درصــد دانــش آمــوزان بــه
صــورت مســتقل ابــزار آموزشــی هوشــمند را در اختیــار
دارنــد.
همچنیــن عــدم دسترســی یکســان بــه اینترنــت ،بــه
عاملــی بــرای نابرابــری آموزشــی بــدل شــده اســت.
برخــی خانوادههــا قــادر بــه تامیــن هزینههــای ســنگین
اینترنــت بــرای فرزندانشــان نیســتند .گذشــته از ایــن،
برخــی خانوادههــا از جملــه خانوادههــای عشــایر بــه
خاطــر جابجاییهــای فصلــی و عبــور از مناطــق مختلــف از

دسترســی پایــدار بــه اینترنــت محــروم هســتند .ســطح ســواد
دانشآمــوزان هــم در شــیوه مجــازی آمــوزش بیــش از
پیــش بــه عاملــی بــرای نابرابــری آموزشــی بــدل شــده اســت.
در ســبک مجــازی آمــوزش ،بــه رغــم تــاش بســیار زیــاد
معلمــان ،بخــش مهمــی از بــار آمــوزش و تکلیفخواهــی بــر
دوش خانوادههــا افتــاده اســت .پــدر و مادرهایــی بــا ســطح
ســواد کــم ،قــادر بــه آمــوزش و رفــع ایــراد دانشآمــوز یــا
حتــی ارتبــاط موثــر بــا معلــم دانشآمــوز بــه منظــور رفــع
مشــکل درســی نیســتند.
نابرابری در دریافت حمایتها و آموزشهای
بهداشتی و پرورشی
دانشآمــوزان در مدرســه فقــط درس نمیآموزنــد .در شــیوه
آمــوزش مجــازی ،دانشآمــوزان در دریافــت آموزههــای
اجتماعــی و بهداشــتی هــم نابرابــری را تجربــه میکننــد.
در پــروژه تحقیقاتــی بیــن المللــی «کــودکان را نجــات دهیــد»

کــه در ســپتامبر  ۲۰۲۰انجــام شــده هــم بــه ایــن مهــم اشــاره
شــده اســت .ایــن مســاله در مــورد انتقــال آموزههــای اجتماعی
از جملــه دســتورالعملهای بهداشــتی هــم صحــت دارد.
در شــرایط پاندمــی ،دسترســی بــه ارتباطــات بهداشــتی
ً
بــه طــور خاصــی حیاتــی اســت .مــدارس
غالبــا اطالعــات
مهمــی را دربــاره موضوعــات مرتبــط بــا بهداشــت ،ماننــد
چگونگــی پیشــگیری و کنتــرل بیمار یهــای عفونــی و
بیمار یهــا ،ارائــه میدهنــد .تعطیلــی مــدارس ،دسترســی
کــودکان بــه منابــع اطالعاتــی ماننــد معلمــان و دوســتان را
مختــل میکنــد و آنهــا را متکــی بــه مراقبــان مــی ســازد
تــا بــه اطالعــات بهداشــتی کوویــد ۱۹-آنهــا اعتمــاد کننــد
و ایــن در مــواردی کــه مراقبــان نخواهنــد یــا نتواننــد بــا
فرزنــدان خــود در مــورد کوویــد ۱۹-ارتبــاط برقــرار کننــد،
ســامت خانــواده را در معــرض خطــر قــرار میدهــد .در ایــن
پــروژه آمــده اســت :ایــن کــودکان همچنیــن یادگیــری در
مــورد روشهــای بهداشــتی کــه مــدارس اغلــب آمــوزش
میدهنــد ،از جملــه شستشــوی منظــم دســت را – کــه
اقدامــی اساســی بــرای بــه حداقــل رســاندن خطــر انتقــال
کوویــد ۱۹-اســت -از دســت میدهنــد .مخصوصــا کــودکان
بزرگتــر کــه ممکــن اســت بــه رســانههای اجتماعــی روی
آورنــد کــه ایــن امــر باعــث افزایــش خطــر انتشــار اطالعــات
نادرســت میشــود .خانوارهایــی کــه بــه اینترنــت دسترســی
ندارنــد ممکــن اســت هیــچ اطالعاتــی در مــورد دنیاگیــری،
از جملــه اینکــه چگونــه از خــود محافظــت کننــد و در چــه
جاهایــی در جســتجوی مراقبتهــای بهداشــتی و مشــاوره
باشــند ،دریافــت نکننــد  .در ایــن میــان مخاطراتــی چــون
احتمــال اشــتغال کــودکان در خانوادههــای کمبضاعــت و
حتــی ازدواج کــودکان و از دســت رفتــن فرصــت رســیدگی و
پشــتیبانی پرســنل مدرســه بیــش از پیــش عدالــت آموزشــی
را زیــر ســوال میبــرد.
ایــن در حالــی اســت کــه آمــوزش حضــوری یــا ترکیبــی،
بــا افزایــش تعامــل و ارتبــاط چهــره بــه چهــره معلــم و
پرســنل مدرســه بــا دانشآمــوزان ،فرصــت هــای متــواز ن
تــری را بــرای آمــوزش دانشآمــوزان فراهــم میکنــد و از
بــروز شــکافهای بیشــتر و عمیقتــر در آمــوزش و پــرورش
دانشآمــوزان جلوگیــری میکنــد.

گفتـه می شود

مسائل بین ما و آژانس فنی است

*گفته مـی شـود عضـو هیـات مدیـره انجمن
ایرانـی مطالعـات زنـان بـا بیـان اینکـه بـر اسـاس آمـار
جهانـی در سـال  ۲۰۱۹میزان خودکشـی مـردان  ۲.۳برابر
بیشـتر از زنـان بـوده اسـت ،گفته طبق خالصه سـالنامه
پزشـکی قانونی ،در سـال  ۵۱۴۳ ،۹۸تن خودکشی کامل
داشـته انـد کـه از ایـن تعـداد  ۳۶۲۶تـن از آنهـا مـرد و
 ۱۵۱۷تـن از آنهـا زن بـوده انـد.

محمــد اســامی ،رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی ایــران گفــت:
مذاکــرات ســازنده ای را بــا آقــای گروســی انجــام دادیــم .ایــن
مذاکــرات بــرای ایجــاد فرصــت جهــت توســعه تعامــات و
در چارچــوب موازیــن و مقــررات
همــکاری هــا
آژانــس انــرژی اتمــی بــود.
مســائل بیــن مــا و آژانــس
فنــی اســت و هیچگونــه
موضوعــات سیاســی
در روابــط فیمابیــن
جایگاهــی نخواهــد
داشــت.

*گفتـه مـی شـود نماینـده چابهـار در مجلـس
یازدهـم ،گفتـه خـط قرمـز مـا همـان دو کشـور (آمریکا
و انگلیـس) هسـتند امـا اگـر فایـزر را آلمـان تولید کند،
هیـچ مسـالهای بـرای واردات نداریـم.
*گفته می شـود «عبـدا ...عبـدا »...رئیس شـورای
عالـی مصالحه ملـی افغانسـتان در دولت اشـرف غنی،
اخبـار پیرامـون بازداشـت خود توسـط طالبـان را رد کرد.
پیـش از ایـن «ناویـن کاپـور» خبرنـگار هنـدی ،خبـر
بازداشـت و منتقـل شـدن عبـدا ...عبـدا ...بـ ه دسـت
طالبـان را توئیـت کرده بود .عبدا ...عبـدا...در توئیتر خود
بـه ایـن خبر واکنش نشـان داده و ضمن تکذیـب آن از
خبرنـگار هنـدی خواسـته حرفـهای عمـل کـرده و خبر را
پیـش از انتشـار بررسـی کند.
*گفتـه می شـود فضائلـی از مسـئوالن رسـمی
خواسـت تـا علـت سـرعت گرفتـن واکسیناسـیون در
هفته هـای اخیـر را بـرای مـردم توضیـح دهنـد .مهـدی
فضائلـی در توئیتـر نوشـته عـده محـدودی اجمـاال در
جریاننـد امـا خـوب اسـت یـک مقـام رسـمی علـت
افزایـش قابـل توجـه واردات واکسـن و بـه تبـع آن
سـرعت گرفتـن واکسیناسـیون طـی هفتههـای اخیر را
بـرای مـردم توضیـح دهـد.
*گفته مـی شـود حشـمت ا ...فالحـت پیشـه،
نماینـده مجلـس دهـم ،در حسـاب شـخصی خـود در
توئیتر نوشـته سـفرهای اسـتانی رئیس جمهور اقدامی
ارزنده اسـت .برای پرهیز از سرنوشـت سـفرهای استانی
کم نتیجه گذشـته ،ایشـان باید ابتدا مشـکالت اساسی
مملکـت همچون افـت ارزش پول ملی ،بن بسـت های
سیاسـت خارجـی و بازگشـت پـول هـای بلوکـه شـده را
حـل کند.
*گفته مـی شـود بیـژن عبدالکریمـی ،اسـتاد
دانشـگاه گفتـه اینکـه گفتهانـد عبدالکریمـی به خاطر
زدن حـرف هـای خـارج از حیطـه درس در کالس،
از دانشـگاه اخـراج شـد ،دروغ محـض اسـت .امـروز
نیروهایـی در پشـت پشـتوانههای انقلاب جمـع
شـدهاند کـه بـه راحتـی دروغ میگوینـد و ایـن خیلی
زشـت اسـت .اصلا فکـر کنیـد عبدالکریمـی یـک
اپوزیسـیون اسـت و چهل سـال اسـت تالش میکند
بـه جمهـوری اسلامی ضربـه بزنـد ،فکـر میکنیـد در
همـه ایـن سـال هـا توانسـته بـودم بـه انـدازه اینکـه
ایـن اخـراج و موجـی کـه در جامعـه ایجـاد کـرد و
اخبـاری کـه سـر آنتـن رفـت و مصـادرهای کـه برخـی
از رسـانههای زرد کردنـد ،بـه نظـام جمهوری اسلامی
ایـران ضربـه بزنـم؟

اقدامات رئیس دستگاه قضا در شرایط
فعلی کشور میتواند کمکحال باشد

عبـــدا ...رمضـــانزاده فعـــال سیاســـی اصالحطلـــب گفـــت:
از منب ــع موث ــق ش ــنیدم آق ــای محس ــنی اژهای ب ــه برخ ــی
ً
شـــخصا
پیامهـــای خانوادههـــای زندانیـــان امنیتـــی
جـــواب دادنـــد و بایـــد از ایشـــان بـــه خاطـــر رویـــهای کـــه
در پیـــش گرفتنـــد تشـــکر کـــرد .رئیـــس دســـتگاه قضـــا،
توج ــه خاص ــی ب ــه مراجعی ــن ب ــه دس ــتگاه قض ــا دارن ــد؛
بی ــش آنک ــه ب ــه کارمن ــدان ق ــوه قضائی ــه داش ــته باش ــند،
ای ــن روی ــه بس ــیار مثب ــت اس ــت .تغییرات ــی را ش ــاهدیم و
رونـــد رســـیدگیها درحـــال انجـــام
اســـت .ایـــن اقدامـــات رئیـــس
دس ــتگاه قض ــا درش ــرایط فعل ــی
ک ــه کش ــور ب ــاآن مواج ــه اس ــت
میتوانـــد کمکحـــال باشـــد.

ممکن است در آبان

با موج جدید کرونا مواجه شویم
علیرضـا رئیسـی ،سـخنگوی سـتاد ملی مقابلـه با کرونـا و معاون
بهداشـتی وزیر بهداشـت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :براساس
پیشبینیهـا وقـوع مـوج ششـم کرونـا بعیـد نیسـت .اگـر در
هفتههـای باقیمانـده تـا آبان ،سـرعت واکسیناسـیون را باال برده
و بـه بـاالی  ۷۰درصـد جمعیت برسـانیم هنـگام مواجهـه با پیک
خیالمـان راحتتـر خواهـد بود.به احتمـال خیلی باال ،تـا آخر مهر
مجمـوع واکسـنهای وارداتـی بـه  ۱۳۰میلیـون ُدز خواهد رسـید.
علاوه بـر واردات واکسـنهای خارجـی ،توزیـع واکسـن ایرانـی
هـم شـدت خواهد گرفت .اثربخشـی واکسـن «کوو ایـران برکت»
بسـیار بـاال و
فوقالعـاده ارزشـمند بـوده و در
انجـام شـده ،یکـی از بهترین
بررسـیهای
واکسـنهای تولیـد داخـل
اسـت و در اثربخشـی نیـز
بسـیار موفـق بـوده و نقـش
مهمـی در کاهـش
بسـتری داشته
است.

رســتم قاســمی وزیــر راه و شهرســازی گفــت :قانــون جدیــد (قانــون جهــش
داده اســت کــه در
تولیــد مســکن) بــه مــا اجــازه خوبــی
بــه مــردم ارائــه
آن زمیــن ،وام و کمکهــای مناســب
دهیــم تــا صاحــب خان ـهای مناســب
و در خــور شــأن یــک ایرانــی شــوند.
خدمتگــزاران شــما در وزارت راه و
شهرســازی شــبانهروز تــاش
خواهنــد کــرد کــه مــردم
نگرانــی در خصــوص
مســکن خــود نداشــته
باشــند.

واشنگتن دیگر نمیتواند به بهانه حضور
القاعده به سایر کشورها لشگرکشی کند!

قیمت سیمان به نرخ
پیش از قطع برق بازگشت
ســیدرضا فاطمــی امیــن ،وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت:
طبــق قولــی کــه در زمــان رأی اعتمــاد بــه نماینــدگان ملــت داده
شــد ،قیمــت ســیمان بــه نــرخ پیــش از قطعــی بــرق بازگشــت و
قیمــت آن در بــورس بــه کیسـهای  ۲۵هــزار تومــان رســید.تمامی
خردهفروشــان ســیمان تــا دو هفتــه آینــده وارد ســامانه تجــارت
شد.ســاختار بــازار را اصــاح
و بــورس خواهنــد
و تأثیــر ابــاغ قوانیــن
خواهیــم کــرد
و مقــررات جدیــد را در
آبانمــاه خواهیــم دیــد
و امضاهــای طالیــی
تــا ایــن زمــان از
بیــن خواهــد
رفــت.

مردم نگرانی
درباره مسکن نداشته باشند

خشونت سیاست رسمی ما نیست
ذبیــحا ...مجاهــد ،ســخنگوی طالبــان گفــت :رهبــران
جدیــد افغانســتان بعــد از  ۲۰ســال جنــگ خواســتار
ایجــاد یــک "کشــور مرفــه" بــرای مردمــش هســتند.
خشــونت "سیاســت رســمی مــا نیســت" و زنــان "از
حقــوق اساســی برخوردارنــد" .مــا مــردم افغانســتان
هســتیم .مــن سیاســتها را میدانــم .آنهــا (زنــان)
میتواننــد بــه بــازار برونــد ،میتواننــد بــه خریــد برونــد.
نمیدانــم شــاید کســی تــاش کــرده خــودش را جــای
طالبــان جــا زده و مــا را بدنــام کند.البتــه مــا متعهــد
بــه آن (اجــازه بــه کار کــردن زنــان) هســتیم .آنهــا
میتواننــد ســر کار بیاینــد ،مــا از همــه کارمنــدان
کا ر شــا ن
زن میخواهیــم
بگیرنــد.
را از ســر
بنابرایــن ،ایــن
سیاســت وجــود
داشــته و در
عــرض چنــد روز
تکمیــل خواهــد
شــد.

اقدامات اخیر رئیس
دستگاه قضا به ارتقای جایگاه
دستگاه قضایی منجر شده
حجــت االســام و المســلمین مجیــد انصــاری ،عضــو
مجمــع روحانیــون مبــارز ،گفــت :رئیــس دســتگاه قضــا
دنبــال بازگشــت آبرومنــد زندانیــان بــه جامعــه اســت.
اقدامــات اخیــر رئیــس دســتگاه قضــا بــه ارتقــای جایــگاه
دســتگاه قضایــی منجــر شــده و اعتمــاد عمومــی نســبت
بــه قــوه قضائیــه را بــه همــراه دارد .بازدیــد ســرزده رئیــس
دســتگاه قضــا از زندانهــا در جامعــه امیدآفریــن اســت.
ً
حتمــا بایــد تفکیــک زندانیهــا صــورت بگیــرد.

جــو بایــدن ،رئیــس جمهــور آمریــکا در مراســم یادبــود قربانیــان حادثــه
یازدهــم ســپتامبر در پنســیلوانیا گفــت :تصمیــم خــروج نظامــی از افغانســتان
بهتریــن تصمیــم بود.آمریــکا نمیتوانــد بــه هــر کشــوری کــه ســازمان
تروریســتی القاعــده در آن حضــور دارد ،حملــه نظامــی کند.ایــن امــکان وجــود
دارد کــه القاعــده بــه افغانســتان بازگــردد ،امــا موضوعــی کــه بایــد بــه آن
محل هــا
توجــه داشــت ایــن اســت کــه ،آنهــا پیــش از ایــن بــه
و کشــورهای دیگــری بــاز گشــتهاند .مــا بایــد بــه
هــر جایــی کــه القاعــده در آن حضــور دارد ،حملــه
کنیــم و نیروهایمــان در آنجــا باقــی بمانند؟اگــر
فکــر میکردیــم افغانســتان را میتــوان
واقعــا متحــد کــرد ،اشــتباه بــود .امــا در
مقابــل نیروهــای آمریکایــی بــه هــدف
اصلــی خــود یعنــی کشــتن اســامه بــن
الدن رهبــر القاعــده در دوم مــی ۲۰۱۱
دســت یافتنــد.

عالقمندیم از رقابت عادالنه به صحنه
سیاسی کشور برگردیم و موفق شویم
حسین مرعشی ،سخنگوی حزبکارگران سازندگی ایرانگفت :ما باید از جامعه توسعه
نیافته سیاسی ،خصلتی ،قومی و متعصب یواش یواش به جامعه نسبتا توسعه
یافته تبدیل شویم که هدف را گم نکنیم .هدف هر سیاستمداری ،جمع و جناحی
باید ارتقای ایران و خدمت به مردم و رفاه آنها باشد .لذا هیچ سیاستمدار ملی و
توسعه یافته ای نمی تواند نگاهش به  4سال دوره ریاست جمهوری آقای رییسی
این باشد که او مشکل پیدا کند .نه ،اگر او بهترین شرایط را به خوبی اداره کند و
فضای سیاسی رقابتی باشد و ما هم فرصت داشته باشیم شخصیت های تراز اول
را به صحنه بیاوریم ،عالقمندیم از رقابت عادالنه به صحنه سیاسی کشور برگردیم و
موفق شویم.ایران فرصت خطا ندارد .همه عالقمندیم آقای رییسی
موفق شوند .اگر توصیه کردیم دولت را جامعتر بچینند فقط
به این دلیل بوده که فکر می کردیم باید از تبدیل ایران به
کشوری به دعواهای قومی ،شخصی و جناحی جلوگیری
شود .اصالح طلبان و اصولگرایان دو طیف هستند
و برخوردشان در برابر دولت یکسان نیست.
دوستانی در جبهه اصولگرایان و اصالح طلبان
ممکن است فکر کنند آینده سیاسی آنها
در گرو عدم موفقیت دولت آقای رئیسی

توئیترسیاسیون
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گالیه شهروندان خراسان جنوبی از نوبت دهی

بیماران چند ماه در صف ام.آی.آر
درحالــی مــردم خراســان جنوبــی از نوبتهــای
طوالنــی ام آر ای گالیهمنــد هســتند کــه تعــداد
ام .آر.ای موجــود در اســتان بســیار کــم اســت
و ایــن امــر ســبب شــده اســت تــا شــهروندان
ماههــا در انتظــار نوبــت باشــند .بــه گــزارش
تســنیم ،مــی گویــد از روســتاهای شهرســتان
درمیــان آمــده ام و به تشــخیص پزشــک بایــد ام.
ار .ای بگیــرم ،امــا  ۴۵روز اســت در نوبــت انتظــار
قــرار دارم ۴۵ ،روز پیــش آمــدم و بــه مــن گفتنــد
در ایــن تاریــخ نوبــت مــن مــی شــود و االن هــم
کــه آمــده ام مشــخص نیســت امــروز نوبــت مــن
بشــود.
وی افــزود :بــرای افــرادی ماننــد مــا کــه از
شهرســتانهای دور مــی آییــم بایــد تدابیــر
دیگــری بیندیشــند چــرا کــه هزینههــای رفــت و
آمــد و مانــدن در ایــن جــا بــرای منــی که کشــاورز
هســتم خیلــی زیــاد اســت.
ایــن بیمــار ســری تــکان میدهــد و مــی گویــد:
در اســتانهای دیگــر عــاوه بــر اینکــه در تمــام
بیمارســتانهای دولتــی دســتگاه ام .آر .آی
وجــود دارد ،بخــش خصوصــی نیــز فعــال اســت
و در ایــن زمینــه خدمــات ارائــه میکننــد کــه در
اســتان مــا اینگونــه نیســت.
آری بیمــار کــه باشــی درد داری و ایــن را همــه
مــی داننــد ،درد مضاعــف و پنهانــی ایــن اســت
کــه از دردهــای پنهانــت بیخبــر باشــند ،دردهــای
بیصدایــی کــه هیچوقــت شــنیده نمیشــود.
درد پنهــان ایــن اســت کــه عــاوه بــر تحمــل درد
بیمــاری ،در بــه در دنبــال بیمارســتان دولتی برای

تصویربــرداری مغناطیســی یــا همــان ام .آر .آی
باشــی امــا بــا نوبتهــای طوالنــی مــدت مواجــه
شــوی و مجبــور باشــی بــرای ایــن کار رنــج ســفر
بــه اســتان دیگــر و هزینههــای آن را بــه جــان
بخــری تــا مشــکل خــود را پیــدا کنــی.
کارد بــه اســتخوانش رســیده و درد و رنــج امانــش
را گرفتــه اســت اما تــا نوبــت ام .آر .آی بایــد درد را
تحمــل کنــد ،ایــن ماجــرا فقــط حکایت او نیســت
و بســیارند افــرادی کــه بایــد زمــان طوالنــی بــرای
عکــس بــرداری ام.آر .آی منتظــر بمانند.
مدتهاســت بیمــاران در اســتان از کمبــود
دســتگاه ام .آر .آی و انتظــار طوالنــی مــدت در
صــف نوبــت دهــی ایــن دســتگاه بــه ســتوه آمــده
انــد امــا ایــن ماجــرا دل مســئولی را نمــی لرزانــد.

حســن پــور یکــی از شــهروندان بیرجنــدی اســت
کــه بــه خبرنــگار مــا گفــت :مــادرم بــه علــت درد
شــدید بــه فــوق تخصــص مراجعــه کــرد و او بــرای
تشــخیص درســت و نوبــت عمــل ،ام .آر .آی
نوشــت امــا بیــش از یــک مــاه اســت در صــف
نوبــت قــرار گرفتیــم.
بـه گفتـه وی وقتـی در این باره پـرس و جو کردیم
در پاسـخ بـه ما گفتند در اسـتان فقـط دو مرکز ام.
آر .آی در بیمارسـتان امـام رضا (ع) و بیمارسـتان
ولیعصر(عـج) وجـود دارد و بـه همیـن دلیـل
نوبتهـا پـر اسـت و اگـر کنسـلی وجـود داشـته
باشـد ،زودتـر نوبـت شـما خواهد شـد.
رضایــی از روســتاهای درمیــان بــه بیرجنــد آمــده
اســت تــا بــه تشــخیص پزشــک ام .آر .آی بگیــرد.

کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی باغبانی
گرایش درختان میوه در دانشگاه بیرجند مجوز گرفت
شـورای گسـترش و برنامهریـزی آمـوزش عالـی بـا
پذیـرش قطعـی دانشـجو در مقطـع کارشناسـی ارشـد
رشـته علـوم و مهندسـی باغبانی گرایـش درختان میوه
توسـط دانشـگاه بیرجند بـرای سـال ۱۴00-۱۴۰1موافقت
کرد.
بـه گـزارش امـروز خراسـان جنوبـی ،دکتـر رسـتمینژاد،
رئیـس گـروه برنامهریزی و توسـعه آموزشـی دانشـگاه
بیرجنـد بـا اعلام این خبـر گفت :رشـته درختـان میوه
جـزو رشـتههایی اسـت کـه بـر اسـاس ظرفیتهـای
بومـی اسـتان مـورد پیگیـری قـرار گرفـت و بـا توجـه
بـه محدودیـت توسـعه کمـی رشـتههای کشـاورزی
اخـذ مجـوز آن بـا سـختی و بـا پیگیریهـای معاونـت
آموزشـی دانشـگاه میسـر شـد .دکتر رسـتمینژاد ادامه
داد :طـرح توجیهـی این رشـته به همت گروه آموزشـی
باغبانـی و توسـط دکتـر فریـد مـرادی نـژاد تدویـن و به

دفتـر گسـترش ارائه شـده اسـت.
وی افـزود :پـس از ایجـاد گـروه برنامهریـزی و توسـعه
آموزشـی در دانشـگاه بیرجند درسـال  ،۱۳۹۸دانشگاه در
شـرایط بسـیار سـخت توسـعه رشـتهها موفـق بـه اخذ
مجـوز  ۱۵رشـته در مقطـع تحصیلات تکمیلـی و پنـج
رشـته در مقطـع کارشناسـی شـده اسـت .رئیـس گـروه
برنامهریـزی و توسـعه آموزشـی دانشـگاه بیرجنـد اخذ
ایـن تعـداد رشـته در مـدت زمـان محـدود را حاصـل
همراهـی اعضای هیأت علمی ،مسـئولین دانشـکدهها
و دقت و پیگیری کارشـناس مسـئول حوزه برنامهریزی
آموزشـی دانشگاه دانست و ضمن تشـکر از این عزیزان
از تمـام مسـئولین دانشـکدهها تقاضـا کرد بـا محوریت
سـند راهبردی دانشـگاه ،اقدامات الزم برای ارسـال طرح
توجیهـی ایجـاد رشـتهها را در اولویـت برنامههای خود
قـرار دهند.

یــک بیمــار کــه از حــدود دو هفتــه پیــش در
نوبــت ام .آر .آی قــرار گرفتــه اســت بــه خبرنــگار
مــا اظهــار داشــت :پزشــک انجــام اورژانســی ام.
آر .آی را نســخه کــرده ولــی از آن جــا کــه نوبــت
دهــی ســخت و فقــط دو دســتگاه در مرکز اســتان
در بیمارســتانهای ولیعصر(عــج) و بیمارســتان
امــام رضا (ع) فعال اســت و بیمــاران از دیگرنقاط
اســتان هــم بــه ایــن جــا مراجعــه دارنــد پزشــک
اعــام کــرد کــه در بیمارســتان بســتری شــوم تــا
کار اورژانســی و زودتــر انجــام شــود.
امــا بایــد حتمــا روز قبــل از انجــام ام .آر .آی در
بیمارســتان بســتری باشــم همچنــان با امــا و اگر
مواجــه هســتم و در صــف مانــده ام.
وی افــزود :در بیمارســتان بســتری شــده ام
و گویــا فقــط روزهــای زوج نوبــت بــه ایــن
بیمارســتان مــی رســد و هزینــه هــر شــب مانــدن
در بیمارســتان  ۷۰هــزار تومــان اعــام شــده اســت
و هزینــه ام .آر .آی هنــوز مشــخص نیســت امــا
گمــان مــی کنــم بیــش از  ۱۰۰هــزار تومــان باشــد.
یکــی دیگــر از شــهروندان بیرجنــدی هــم بــه
خبرنــگار مــا گفــت :بــرای نوبــت دهــی اورژانســی
بایــد در بیمارســتان بســتری شــوم امــا در ایــن
شــرایط بیمــاری و هزینههــای سرســام آور تــوان
ایــن کار را نــدارم و اگــر بخواهــم در نوبــت عــادی
هــم بمانــم زمــان انتظــار بیشــتر از یــک مــاه
اســت.
وی از مســئوالن حــوزه بهداشــت و درمــان
خواســت تــا اقدامــی انجــام دهنــد تــا نوبــت
دهــی هــا بــا شــرایط بهتــری انجــام شــود.

وی بــا بیــان اینکــه نوبــت دهــی بــرای ام .آر .آی
بیــن ســاعت  ۸تــا  ۱۲اســت ،گفــت :از مدتهــا
قبــل ســردرد امانــم را گرفتــه اســت و حــاال
بایــد حــدود یــک مــاه منتظــر بمانــم تــا نوبتــم
برســد و از ســویی دیگــر هزینههــای ام .آر .آی
هــم بــاال اســت و از ســال گذشــته هزینههــا
افزایــش سرســام آوری داشــته اســت و در ایــن
شــرایط بیمــاری کرونــا جرئــت بســتری شــدن در
بیمارســتان را هــم نــدارم.
ایــن شــهروند ضمــن گالیــه افــزود :بیمارســتان
برخــی هزینههــا را علــی الحســاب دریافــت مــی
کنــد و در هنــگام تســویه حســاب اعــام مــی
شــود کــه هزینههــا بعــد از حســاب و کتــاب
بازگشــت داده مــی شــود امــا ســال گذشــته
 ۱۸۰هــزار تومــان بابــت یــک شــب بســتری
در بیمارســتان و … پرداخــت کــردم و پــس از
پیگیــری قــرار شــد  ۷۰هــزار تومــان برگشــت داده
شــود امــا بــا وجــود پیگیریهــا و گذشــت چنــد
مــاه هنــوز خبــری نیســت.
خبرنــگار مــا با مســئول نوبــت دهــی ام .آر .آی در
بیمارســتان امــام رضــا(ع) نیــز تمــاس گرفــت که
او در پاســخ بــه مشــکالت و گالیههــای مــردم
گفــت :نوبــت دهــی ام .آر .آی حضــوری اســت
و اولیــن نوبــت موجــود بــرای آبــان مــاه اســت و
هزینــه ام .آر .آی بســته بــه نســخه نوشــته شــده
و … بــا بیمــه از  ۴۲هــزار تومــان بــه باالســت.
همچنیــن مســئول نوبــت دهــی بیمارســتان
ولیعصــر (عــج) هــم بــه خبرنگار مــا گفــت :اعالم
مــی شــود نوبــت دهــی حضــوری و اولیــن نوبــت
خالــی بــرای نیمههــای شــهریور اســت .بــرای ام.
آر .آی اورژانســی هــم بایــد پزشــک نســخه کنــد
و فــرد در بیمارســتان بســتری شــود .نوبــت بــرای
فــرد نوشــته مــی شــود و هــر گاه جــای خالــی بود
ام .آر .آی انجــام مــی شــود.
وی تاکیــد کــرد :امــکان ام .آر .آی اورژانســی
ســرپایی وجــود نــدارد و فــرد بایــد در بیمارســتان
بســتری شــود.

رؤسای هیات های هاکی طبس و فردوس منصوب شدند

امروز خراسان جنوبی-گروه ورزش
سید غالمرضا سعیدی سرپرست هیات هاکی
استان خراسان جنوبی در احکام جداگانه ای
رؤسای هیات های هاکی شهرستانهای طبس و
فردوس را منصوب کرد .به گزارش روابط عمومی
هیات هاکی استان خراسان جنوبی،بر اساس حکم
سرپرست هیات هاکی استان ،امیر حسین عظیمی
مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش دیهوک
به سمت رئیس هیات هاکیشهرستانطبس
و امیررضا نامور به سمت رئیس هیات هاکی
شهرستان فردوس منصوب شدند.

برگزاری همایش پیاده روی بانوان
در روستای تقاب شهرستان خوسف

بـه منظـور ارتقای سلامت جسـمانی وکمپین پیشـگیری از حـوادث و سـوانح نوجوانان
و جوانـان همایـش پیـاده روی ویـژه بانوان با حضور  ۴۰نفر در روسـتای تقاب شهرسـتان
خوسـف برگـزار شـد .به گـزارش امـروز خراسـان جنوبی ،ایـن همایش با همـکاری هیات
ورزش های همگانی ،شـبکه بهداشـت و درمان و اداره هالل احمر شهرسـتان برگزار شـد.

خراسان جنوبی؛ جایگاه دوم مسابقات
دارت آنالین قهرمانی بانوان کشور

خراسـان جنوبی در جایگاه
دوم اولین دوره مسـابقات
دارت آنالیـن قهرمانـی
بانـوان کشـور قـرار گرفت.
تیم دارت خراسـان جنوبی
در اولیـن دوره مسـابقات
دارت قهرمانـی کشـور در
بخـش بانـوان بـا کسـب
 ۳۳امتیـاز در بخـش
انفـرادی و  ۲۴امتیـاز در بخـش دوبل در مجموع با  ۵۷امتیاز در رتبه دوم کشـور ایسـتاد.
زهـرا رجبـی در ایـن مسـابقات مقـام سـوم مشـترک را کسـب کـرد.

آینده ساختنی است

جدیدترین خدمات کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان استان خراسان جنوبی
گزارش عملکرد – امروز خراسان جنوبی
در گـزارش پیـش رو اهـم اقدامـات کانـون پـرورش
فکـری کـودکان و نوجوانـان که به عنـوان متولی اصلی
فعالیت هـای حـوزه کـودک و نوجوان وظیفـه خطیر و
سـنگینی را در دهـه پنجـم انقلاب اسلامی بـر عهـده
دارد ارائـه مـی شـود .در ایـن بیـن الزم به ذکر اسـت که
مخاطبـان امـروز کانـون نسـلی متفـاوت از گذشـتگان
خود هسـتند .تغییـرات گسـترده تکنولـوژی  ،ارتباطی
 ،آموزشـی و البتـه نسـلی ،مخاطـب امـروز مـا را بیش
از گذشـته (خاص ) سـاخته اسـت .از همین رو ،توجه
جدی کانون به ایجاد بسـتری جهت رشـد و شناسـایی
اسـتعدادها  ،ترویـج فرهنـگ زندگی به سـبک ایرانی ،
اسلامی ،ترویـج فرهنـگ کتابخوانی ،یادگیـری مهارت
هـای زندگـی و تربیـت کودکان و نوجوانانـی با اخالق و
متفکـر مـی باشـد .همچنین با شـیوع بیمـاری کرونا
از اسـفند مـاه  ،1398کانـون پـرورش فکـری توانسـت
شـرایطی را فراهـم آورد تـا کودکان و نوجوانان در بسـتر
فضـای مجـازی بتواننـد بـا خاطری آسـوده سـاعاتی از

اوقات فراغت خود را سـپری کنند .بر همین اسـاس با
طراحـی برنامـه هـای مناسـب مطابق با شـرایط جدید،
ارائـه خدمـات خـود را بـه مخاطبـان در فضـای مجازی
 www.khorasanj. kpf.irآغـاز کـرد تـا علاوه بر رعایت
پروتـکل های بهداشـتی ،طعم شـیرین کتـاب خوانی
و حضـور در فعالیـت هـای فرهنگـی هنـری و ادبـی را
در بسـتر فضـای مجـازی بـه کـودکان و نوجوانـان ایـن
دیـار کویری بچشـاند .آنچه در این گـزارش می خوانید
نگاهـی بـه شـاخص ترین اقدامـات کانـون پـرورش
فکـری کـودکان و نوجوانـان در سـالیان اخیر اسـت.
احداث مرکز فرهنگی و هنری شماره  4کانون
در منطقه مهر شهر بیرجند

عملیـات احـداث چهارمیـن مرکـز فرهنگـی هنـری
بیرجنـد در منطقه مهرشـهر از شـهریور  1395آغاز شـده
اسـت و در حـال حاضـر  90درصـد ایـن پـروژه تکمیـل
شـده اسـت .کودکان و نوجوانان بسـیاری چشم انتظار
افتتـاح ایـن مرکـز ثابـت مـی باشـند و امیـد اسـت بـا
اختصـاص اعتبـارات تکمیلی شـاهد افتتـاح این مرکز
ثابـت در منطقـه مهـر شـهر کـه جمعیـت بسـیار باالی
دانـش آمـوزی دارد ،بتوانیـم خدمـات کانـون را بـرای
کـودکان و نوجوانـان بیشـتری ارائـه کنیم.
برگزاری کارگاه های تخصصی برخط ویژه
کودکان و نوجوانان

با شـیوع بیماری منحوس کرونـا و توقف فعالیت های
حضـوری در مراکـز کانـون ،ایـن اداره کل اقـدام بـه
برگـزاری کارگاه های مجازی در بسـتر اینترنتـی https://
 khorasanj.kpf.irکـرد کـه مورد اسـتقبال خانواده ها و
کـودکان و نوجوانان قـرار گرفت .مربیـان توانمند کانون
در ایـن کارگاههـا شـامل مهارتهـای زندگـی ،نوجـوان
امیدوار ،مهارتهای زندگی معنوی ،داسـتان نویسـی و
نوشـتن خالق ،نقاشی ،سـاخت عروسکهای نمایشی،

حافظخوانـی ،انواع کاردسـتی ،سـفالگری ،پویانمایی،
نمایـش خلاق ،نجـوم ،فنبیـان و زبـان بـدن ،شـعر و
قصـه ،کاغـذ و تا(اوریگامـی) ،ظریف بری با چـوب و...
در حـال خدمـات رسـانی به کـودکان ونوجوانان اسـتان
در گروههـای سـنی «نوباوه»  ۴سـال به بـاال« ،نوخوان»
۷سـال بـه بـاال« ،نونهال»  ۹سـال به بـاال« ،نونـگاه» ۱۲
سـال بـه بـاال و «نوجـوان»  ۱۵سـال به باال هسـتند.
 613درصد رشد کارگاه های برخط و حضوری
درتابستان سال  1400در مقایسه با تابستان 99

راه اندازی  15مرکز سـیار روسـتایی و پستی در مناطقروسـتایی و کم برخوردار
بـه منظـور اجـرای عدالـت اجتماعـی ،شناسـاییاسـتعداد و توانمنـدی هـای کـودکان و نوجوانـان در
مناطـق محـروم و کمتـر توسـعه یافتـه روسـتایی و
عشـایری ،طی  4سـال گذشـته بـا راه انـدازی  12مرکز
سـیار روسـتایی و پسـتی تعداد مراکز سـیار و توسعه
خدمـات فرهنگـی کتابخانه های سـیار و پسـت کانون
در مناطـق روسـتایی و عشـایری از  4000بـه  15هـزار

کـودک و نوجـوان
پيگيـري و تأمیـن امکانـات خودرویـی ،تجهیـزات وملزومات الزم برای راه اندازی 9كتابخانه سـيار روستايي
افتتاح دوکتابخانه سیارروستایی درشهرستان قاینافتتاحدوکتابخانهسیارروستاییدرشهرستاندرمیانافتتاح کتابخانه سیار روستایی دستگردان طبسافتتاح کتابخانه سیار روستایی شهرستان خوسفافتتاح کتابخانه سیار روستایی نهبندانراه اندازی  4آسمان نمای دیجیتال در
4شهرستان (بیرجند ،درمیان ،فردوس و طبس)

طـی دو سـال گذشـته بـا هـدف توسـعه فعالیـت هـای
علمی ،کشـف و پرورش اسـتعدادهای کودکان و نوجوانان
در علـم نجـوم و شـناخت شـگفتی هـای آسـمان ،چهـار
آسـمان نمای دیجیتال در  4شهرسـتان درمیـان ،بیرجند،
فـردوس و طبـس سـاخت و بـه بهـره بـرداری رسـید .بـا
افتتـاح ایـن  4آسـمان نمـای دیجیتـال عالوه بـر اعضای
کانـون ،دانـش آمـوزان مـدارس و تمامی عالقهمنـدان به
علم نجوم میتوانند از دریچه لنز دوربین های پیشـرفته
علـم نجـوم نظـاره گر آسـمان شـب و روز باشـند و پاسـخ
سـواالت خـود را در این تماشـای علمی دریافـت کنند .به
امیـد خداونـد مهربان و با صدور مجوز سـتاد کرونا ،پس از
بازگشـایی مراکز کانون پرورش فکری و انجام هماهنگی
های الزم آسـمان نماهای دیجیتال کانون پرورش فکری
کـودکان و نوجوانـان در  4شهرسـتان درمیـان ،بیرجنـد،
فـردوس و طبـس در خدمت تمامی عالقه منـدان به علم
نجوم خواهنـد بود.

بـا شـرکت در مسـابقات هنـری ملـی و بیـن المللی از
جملـه  :محیـط زیسـت کائـو ژاپـن ،لیدیسـیه چـک،
نوازاگـورای بلغارسـتان ،سـرزمین مـادری بلاروس،
سـازمان جهانی بهداشـت کشـور مصـر ،لویی فرانسـه،
هیـکاری ژاپـن ،نمایشـگاه دوسـاالنه بیـن المللـی
نقاشـی کـودکان و نوجوانـان ،همـه مـا قهرمانیـم،
کـودک و شـاهنامه ،نوجـوان سـالم ،بهار در خانـه و.....
توانسـتند رتبه های برگزیده و منتخب این مسـابقات
را بـه خـود اختصـاص دهنـد.
کسـب رتبـه اول قصـه گویی منطقه  4کشـور توسـطمربـی فرهنگی کانـون طبس
کسب رتبه نخست کشوری در ارزیابی عملکرد
نماز طی چند سال متوالی

در ارزیابـی عملکـرد دسـتگاه هـای اجرایـی اسـتان،
مجموعـه اداره کل کانـون اسـتان در چند سـال متوالی
در جمـع دسـتگاههای برتـر قـرار گرفت و علاوه بر این
در بیـن ادارات کل کانـون در کشـور جایـگاه برتـر را بـه
خـود اختصـاص داده اسـت.

اجرای طرح امداد فرهنگی در قالب کاروان
پیک امید

کاروان پیـک امیـد کانـون در مواقـع بـروز حـوادث
طبیعـی از جملـه سـیل ،زلزلـه و ...بـا حضـور فعـال
خـود برای کـودکان و نوجوانان آسـیب دیـده به اجرای
برنامـه های فرهنگی و هنری می پـردازد .کاروان پیک
امیـد کانـون در سـال های اخیـر بـا همراهـی مربیـان
توانمنـد خود در مناطق آسـیب دیده از حوادث طبیعی
از جمله زلزله زهان ،آذربایجان شـرقی ،سـیل سیستان
و بلوچسـتان ،استان گلسـتان و ...حضور یافته است .
تدوین ،تألیف و چاپ کتاب

طـی  5سـال گذشـته بیـش از دههـا كتـاب بـا
موضوعـات متفـاوت از جملـه« :كالس فرشـته ،مثـل
خورشـيد ،مثـ ل مـاه ،نقـش درخشـان ،پدافنـد غیـر
عامـل  ،سلام آسـمان ،مجموعـه نمایـش نامـه و ...با
محتـوای آثـار فرهنگی ،ادبی و هنـری مربیان ،کودکان
و نوجوانـان اسـتان تدویـن و چـاپ شـده اسـت.
رونمایـی از  100کتاب شـنیداری (در قالـب  )cdحوزهکـودک و نوجـوان ویژه اعضای فراگیر بـا نیازهای ویژه
افتتـاح  2مرکـز فرهنگـی هنـری فراگیر ویـژه کودکانخـاص بـا نیازهـای ویـژه بـرای اولین بار در اسـتان
 در راسـتای گسـترش عدالـت فرهنگـی ،بـا راه اندازی2مرکـز فراگیـر ویـژه کـودکان بـا نیـاز هـای ویـژه دارای
مشـکل جسـمی ،حرکتی ،کم بینا و کم شـنوا در بیرجند
و قایـن ایـن عزیزان در کنار اعضای عادی طعم شـيرين
در كنـار همسـاالن بـودن را تجربـه مـی كنند.

کسب بیش از  170نشان ملی و بین المللی (کسب
مدال طال ،نقره ،برنز ،دیپلم افتخار ،رتبه برگزیده
کشوری) توسط اعضای هنرمند کانون

پیگیری افزایش تعداد مراکز بیرجند از سه به 7
مرکز فرهنگی و هری در آینده ای نزدیک

طی  5سـال گذشـته اعضـای هنرمند مراکـز فرهنگیهنـری کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان

با توجه به گسـترش شـهر بیرجنـد و افزایش جمعیت
دانـش آمـوزی مجـوز ایجـاد  4مرکز فرهنگـی و هنری

کانـون در ایـن شـهر اخـذ شـده اسـت کـه بـا پیگیـری
الزم بـه زودی شـاهد خدمات رسـانی ایـن مراکز جدید
بـه کـودکان و نوجوانان مسـتعد اسـتان خواهیـم بود.
تجهیز مراکز فرهنگی هنری ثابت و سیار استان
به بيش از  300هزار جلد كتاب هاي جديد و
تخصصي در حوزه كودك و نوجوان

کتـاب بـه عنـوان یکـی از ارکان اصلـی مراکـز فرهنگی
هنـری ثابـت ،سـیار و پسـتی کانـون پـرورش فکـری
کودکان و نوجوانان به شـمار می رود و طی سـال های
اخیـر همواره تالش شـده اسـت اقدام شایسـته جهت
بـه روز رسـانی و تجهیـز مراکز به تـازه ترین کتاب های
حـوزه کـودک و نوجوان انجام شـود.
پیگیری جهت قرار گرفتن عروسک «دوتوک»
خراسان جنوبی در چرخه تولیدات کانون
پرورش فکری کشور

در سـال جهـش اقتصـادی بـا پیگیـری هـای فـراوان
کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان اسـتان،
عروسـک های دوتـوک روسـتای تاجمیـر در چرخـه

توانسـت بـر اسـاس اجـرای درسـت ،کامـل و کارآمـد
عملکردهـا ،فرآیندهـا و مأموریـت هـای ابالغـی و نیز
پایـش مطلوب برنامه های اصالح نظـام اداری از بین
 51دسـتگاه اجرایـی حائـز امتیـاز عالی و از بین شـش
گروه تخصصی دسـتگاه های اجرایی اسـتان رتبه دوم
گروه اول که شـامل گروه آموزش و پژوهشـی اسـت را
بـه خـود اختصـاص دهد.
تعـداد اعضـای مراکـز کانـون  /افزایـش  100درصدی /
از  21000بـه 42000
برگزار ی مهرواره های فرهنگی ،هنری و ادبی

برگـزاري مهرواره اسـتانی عروسـك هـاي بومي محلي،
مهـرواره اسـتانی نیایـش بـا موضـوع دعـا و نمـاز،
مهـرواره اسـتانی عکـس عاشـورایی  ،مهرواره اسـتانی
نقاشـی پدافنـد غیرعامـل ،برگـزاری مهـرواره اسـتانی
بـازی هـای بومـی و محلـی ،برگـزاری مهرواره اسـتانی
ادبـی خداحافـظ سـردار ،برگـزاری مهـرواره اسـتانی
صبـح عافیـت ،مهـرواره اسـتانی کتابـی کـه دوسـت
مـی دارم ،برگـزاری اسـتانی سـربازان کوچـک حـاج

تولیـدات کانـون قـرار گرفـت و در آینـده ای نزدیـک به
صـورت کشـوری در قالب یـک پکیج فرهنگی در سـبد
خریـد خانـواده هـا قـرار خواهـد گرفـت.

قاسـم سـلیمانی ،مهرواره ادبی نذر کار خـوب ،برگزاری
مهـرواره اسـتانی عکـس کـودک بـا موضـوع «تمریـن
زندگـی» ،مهرواره اسـتانی کرونا خند ،مهرواره اسـتانی
لـب خشـک آب و....

مینـی بـوس قاصـدک سـیار بـا هـدف ایجـاد روحیـه
شـادابی و نشاط بین کودکان و نوجوانان مناطق محروم
و آسـیب پذیر و حاشـیه شـهرهای اسـتان فعالیت خود
را از سـال  97آغـاز کـرد کـه با اسـتقبال خـوب مخاطبان
رو بـه رو شـد .امیـد اسـت در آینـده ای نزدیـک در سـایه
سلامتی بـدون نگرانـی از ویـروس کرونـا ،شـاهد ادامه
فعالیت قاصدک سیارکانون باشیم.

زمیـن مرکـز فرهنگـی و هنـری شـماره یـک و فراگیـر
بیرجند واقع در میدان شـهدا ،خیابان شـهید منتظری،
خیابـان شـهید کوشـهای بـا متـراژ  1389متـر مربـع از
طـرف مقـام معظـم رهبـری و از محـل املاک بنیـاد
مسـتضعفان اسـتان بـه کـودکان ونوجوانـان اسـتان
خراسـان جنوبی اهدا شـد گفتنی اسـت ارزش تقریبی
زمیـن مرکز شـماره یک و فراگیر بیرجند و مرکز شـماره
 3بیرجنـد «  20میلیـارد ریـال (با کاربـری فرهنگی) و
کاربـری غیـر فرهنگـی  350میلیـارد ریـال « بـه کانون
منتقل شـد .

راه اندازی اولین مینی بوس
( قاصدک سیار )

تشکیل  9انجمن تخصصی
فرهنگی  ،هنری و ادبی ویژه نوجوانان

فعـال سـازی  9انجمـن تخصصـی فرهنگـی ،هنـری
و ادبـی از جملـه « قصـه گویـی ،هنرهـای نمایشـی،
سـرود ،عکاسـی ،نجوم ،ادبـی راه زینه ،ادبـی آبی ،ادبی
داسـتان ومحیـط زیسـت» بـا مشـارکت بیـش از 1500
نفـر از نوجوانان در سـطح مراکز فرهنگی هنری اسـتان
از دیگـر اقدامـات کانـون پـرورش فکـری کـودکان و
نوجوانان طی سـه سـال گذشته به شـمار می رود .بهره
منـدی نوجوانـان از اسـاتید مطرح کشـوری و اسـتانی
در جلسـات انجمـن ،تقویـت دانـش تخصصـی اعضـا
و مشـارکت آنـان در فعالیـت هـای گروهـی از جملـه
اهـداف تشـکیل ایـن انجمـن ها اسـت.
ارتقای جایگاه استان در ارزیابی عملکرد
دستگاه های اجرایی استان

براسـاس ارزیابـی عملکـرد سـال  1399دسـتگاه هـای
اجرایـی اسـتان و بـا اسـتناد بـه دسـتورالعمل انتخاب
دسـتگاه هـای برتـر ،کانـون اسـتان خراسـان جنوبـی

پیگیری انتقال سند مالکیت مراکز کانون در استان

افزایش  15برابری اعتبارات عمرانی استان
در مقایسه با  5سال گذشته

بـه منظـور پاسـخگویی بـه نیازهـای عمرانـی مراکـز
فرهنگـی هنـری ثابـت ،سـیار و پسـتی کانـون پرورش
فکـری ،طـی سـال های اخیـر پیگیـری جـدی جهـت
افزایـش اعتبـارات عمرانـی از طریـق اسـتانداری،
فرمانـداری هـا و سـازمان برنامـه و بودجـه اسـتان
خراسـان جنوبـی انجـام شـده اسـت کـه حاصـل آن
ارتقـای کیفیـت جهـت خدمـات مطلـوب تـر و بهینه
سـازی فضای فیزیکی سـاختمان های مراکز و خودرو
هـای سـیار روسـتایی مـی باشـد.
تولید بیش از  12هزار محتوای فرهنگی ،هنری و
ادبی و انتشار در فضاهای مجازی مراکز کانون

بیـش از  12هـزار محتـوای ویدئویـی شـامل قصـه
گویـی ،معرفـی کتاب ،معرفـی شـخصیت ،پویانمایی،

محتواهـای مناسـبتی و ...از ابتـدای شـیوع بیمـاری
کرونـا توسـط مربیـان خلاق کانـون تولیـد و در بسـتر
فضـای مجـازی در اختیـار کـودکان و نوجوانـان قـرار
گرفته اسـت
افزایش سطح علمی و مهارتی مربیان کانون

برگـزاری بیـش از  150دوره آموزشـی حضـوری و
غیرحضـوری به منظور مهـارت افزایی و ارتقای سـطح
کیفـی خدمـات کانـون ویـژه مربیـان و کارکنـان ایـن
مجموعـه طـی  5سـال اخیـر برگـزار شـده اسـت.
دیدار مربیان و اعضای منتخب کانون
در مناسبت های مختلف با نماینده محترم
ولی فقیه در استان

دیـدار کارکنـان  ،مربیـان و اعضـای منتخـب کانـون
بـا مسـئوالن اسـتانی  ،ائمـه جمعـه و بـه ویـژه
حضـرت آیـت ا ...عبـادی نماینـده معـزز ولـی فقیه در
مناسـبتهای مختلـف از قبیـل هفتـه ملـی کـودک،
روز ادبیـات کـودک و نوجـوان و سـایر مناسـبتهای
حـوزه کـودک و نوجـوان و علاوه بـر ارائـه گـزارش اهم

اقدامات کانون از رهنمودهای ایشـان بهره مند شـدند.
برپایی نمایشگاه «نذر کار خوب» با مشارکت
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان

بـا حضـور فرمانـده سـپاه انصارالرضـا (ع) و جمعـی از
مسـئوالن و بـه همت کانـون پرورش فکری کـودکان و
نوجوانان اسـتان و سـتاد امربه معروف و نهی از منکر
خراسـان جنوبـی همزمـان بـا فرارسـیدن ایـام محـرم
نمایشـگاه فرهنگی هنـری ادبی امر به معـروف ونهی
از منکـر بـا موضوع «نذر کار خـوب» در مرکز فرهنگی و
هنری شـماره یـک بیرجند افتتاح شـد.
پیگیری واگذاری یک واحد مسکونی
در شهر آبیز به کانون توسط خیرین

همزمـان بـا روز یکشـنبه  ۳مـرداد مـاه  ۱۴۰۰با حضور
طاهـره حمیـدی مدیـر کل کانـون اسـتان ،عربشـاهی
فرمانـدار شهرسـتان زیرکـوه و جمعـی از مسـئوالن
شهرسـتان و بخـش شاسـکوه و اعضـای شـورای
اسلامی شـهر آبیـز آییـن بهرهبـرداری از سـاختمان
اهدایـی ورثه مرحوم حسـنزاده و مرحومه اسـدزاده به
کانـون پـرورش فکری کودکان و نوجوانان در شـهر آبیز
شهرسـتان زیرکوه برگزار شـد .در حال حاضر این مکان
فرهنگـی بـه هزار و  ۷۰۰کودک و نوجوان شـهر آبیز و ۲۰
روسـتای اطـراف این شـهر خدمات رسـانی مـی کند و
بـا اخـذ مجوزهـای الزم بـه زودی به عنـوان مرکز ثابت
بـه کـودکان و نوجوانـان خدمات رسـانی خواهـد کرد.
پیگیری اولین مرکز رفاهی و آموزشی کانون

گفتنـی اسـت پیـش از ایـن کانـون اسـتان از مرکـز
رفاهـی و آموزشـی بـی بهـره بـود کـه با پیگیـری های
انجـام شـده مرکز رفاهـی و آموزشـی کانون بـه منظور
اسـکان و برگـزاری دوره هـای آموزشـی کارکنـان ایـن
مجموعـه راه انـدازی شـد .

