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امام خامنهای :مبارزه با فساد بدون مالحظه و
تعدی و فقط بر مدار حق ،عدل و قانون باشد

رهبر معظم انقالب اسالمی بر مبارزه با فساد بدون مالحظه
و تعدی و فقط بر مدار حق ،عدل و قانون تأکید کردند.
حضرت آیتا ...خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
در ارتباط تصویری با رئیس و مسئوالن عالی قضائی و
همچنین رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور با ابراز
خرسندی از اقدامات انجامشده در یک سال اخیر ،بر لزوم
استمرار حرکت تحولی در قوه قضائیه بهصورت متوازن و با
محوریت مردمی بودن قوه تأکید کردند و گفتند :مبارزه با
فساد که در این دوره به اوج خود رسیده است باید بدون
اغماض و بر اساس حق و عدل و قانون و همچنین بدون
تعدی و ظلم به افراد بیگناه با قدرت ادامه یابد.

بایدمستحکمترازگذشتهدربرابرزیادهخواهیوزورگوییآمریکاایستادگیکنیم
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،حجتاالسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی روز چهارشنبه به هنگام دریافت استوارنامه «هان سونگ او» سفیر جدید
جمهوری دمکراتیک خلق کره ،با اشاره به روابط دوستانه دو کشور از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون اظهار امیدواری کرد با تالش مسئوالن دو کشور شاهد ارتقاء
سطحهمکاریهاومناسباتفیمابینباشیم.رئیسجمهورآمریکارادشمنمشترکدوکشوردانستوافزود:دولتمردانآمریکاهموارهعلیهدولتهاوملتهایی
مانند ایران و جمهوری دمکراتیک خلق کره ظلم و تحریم روا داشته اند که باید مستحکم تر از گذشته در برابر زیاده خواهی و زورگویی آنان ایستادگی کنیم.
«هان سونگ او» سفیر جدید جمهوری دمکراتیک خلق کره نیز در این دیدار ضمن تقدیم استوارنامه خود به رئیس جمهور کشورمان با اشاره به ضرورت تالش
در راستای توسعه روابط دو کشور ،گفت :مقابله با زیادهخواهی و سلطهگری آمریکا ،نقطه اشتراک مناسبات دو کشور است.
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موج گرانی مسکن در خراسان جنوبی

سرمقاله
سعید پویش

برای نظام تصمیم گیری،
تصمیم گیری شود!
تاریخ ما پر از حوادثی است که شاید خیلی
هم دقیق روایت نشده اند...
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صفحه ...2

اخبـار کـرونایی
 ۲۴۴۵ابتال و  ۱۲۱فوتی
جدید کرونا در کشور

2

واریز تسهیالت یک میلیون
تومانی به حساب بیش
از  ۱۹۱هزار خانوار

3

بی خانـمانی
در سایه افزایش
 ۱۰۰درصـدی
نـرخ ها
صفحه 3

ثبت نام  ۱۸۹۶کارفرما در سامانه
برای دریافت تسهیالت
3
اهدای پالسما خون در خراسان
جنوبی در صورت تایید مجوز 3
افراط و تفریط در مقابله
با کرونا اصالح شود

4

مسیرهای گردشگری به
تجنود زیرکوه بسته است

6

دیدار های مردمی مدیر کل زندان ها،

اطـالعیـه

اقدامات تامینی و تربیتی خراسان جنوبی

بدین وسیله به اطالع شهروندان و مشاوران امالک می رساند
واگذاری بخشی از اراضی پردیس شوکت آباد دانشگاه بیرجند موسوم به
«شهرک فرهیختگان» بر اساس مصوبۀ جلسۀ مورخ  1381/11/21هیات
امناء دانشگاه های شرق کشور با شرایط خاص و با ذکر محدودیت انتقال در
مدت مشخص و محدودیت انتقال به اشخاص مورد تأیید (اساتید و کارکنان
دانشگاه) واگذار گردیده است .این اراضی متعلق به دولت جمهوری اسالمی
ایران (به نمایندگی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) بوده و بهره بردار آن
دانشگاه بیرجند است .لذا با توجه به اینکه سند اراضی به نام دولت می
باشد ،نقل و انتقال امالک شهرک ممنوع بوده و در صورت گذشت
زمان مشخص و رفع محدودیت ،فقط با مجوز کتبی از دانشگاه بیرجند
ِ
قابل انتقال خواهد بود.
ضمناً کسانی که از تاریخ این اطالعیه معامله ای بدون اجازۀ دانشگاه انجام
دهند ،این معامله قابلیت استناد نداشته و مجوز ساخت داده نخواهد شد.
عواقب این معامالت به عهده متعاملین بوده و دانشگاه بیرجند هیچگونه

همه روزه

در محل اداره کل زندان های استان
برگزار می گردد.
همچنین به مناسبت هفته قوه قضائیه

میز خدمت در محل مسجد قائم آل محمد
واقع در موسی ابن جعفر ۲۴

مسئولیتی در این قبال ندارد و حافظ حقوق بیت المال خواهد بود.

روز چهارشنبه بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می گردد.
روابط عمومی زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان جنوبی

ادارۀ امور حقوقی دانشگاه بیرجند
واقعی؛ مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی:

سالمت دانش آموزان،حرف اول و آخر در نظام تعلیم و تربیت
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت :صیانت از
سالمت دانش آموزان در تمامی عرصه ها حرف اول و آخر
خادمین نظام تعلیم و تربیت در بهارستان علم و ادب است.
محمدعلی واقعی در بازدید از حوزه های برگزاری آزمون
نهایی حضرت فاطمه الزهرا(س) و عالمه طباطبایی که با
حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد ،اظهار کرد:
به خاطر حفظ سالمت جسم و روان دانش آموزان حوزه
های برگزاری آزمون نهایی از  47به  80حوزه در استان
افزایش یافته است.
وی با اشاره به اهمیت رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی
در برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان پایه دوازدهم،
تصریح کرد :با افزایش حوزههای امتحانی ،فاصله ی صندلی
ها نیز افزایش یافت و تفکیک رشته های دانش آموزان
تأثیر زیادی در رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی داشته

و دارد.
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ،با اشاره به
حضور  6هزار و  466دانش آموز دختر و پسر با رعایت
کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی
در حوزه های آزمون امتحان نهایی ،یاد آور شد :بیش
از یک هزار نفر از عوامل اجرایی حوزه های آزمون
امتحانات نهایی پایه ی دوازدهم عالوه بر مسئولیت
سالمت فیزیکی حوزه ها و آزمون  ،مسئولیت سالمت
جسم و روان دانش آموزان را نیز بر عهده دارند.
واقعی ،با بیان این مطلب که حد اقل یک مراقبت بهداشتی
در هر حوزه ی آزمون نهایی مشغول خدمت به دانش
آموزان است ،ابراز داشت :دانش آموزان نیز ملزم به استفاده
از دستکش و ماسک هنگام حضور در جلسه آزمون بوده و
فضای فیزیکی حوزه ها هم قبل و بعد از برگزاری آزمون

ضد عفونی می شوند.
آزمون ها با رعایت استانداردهای بهداشتی
برگزار می شود
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان نیز گفت :آزمون های
مدارس بر پایه رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی و طبق
استانداردهای تعیین شده در استان برگزار می شود.
دکتر محمد دهقانی اظهار کرد :در تمام حوزه های بازدید
شده ،دانش آموزان از ماسک و دستکش استفاده کرده و با
حفظ فاصله اجتماعی در آزمون شرکت کرده بودند .وی با
اشاره به رعایت کامل استانداردها در فضای فیزیکی حوزه
های برگزاری آزمون تصریح کرد :فضاهای در نظر گرفته
شده برگزاری آزمون از حیث تهویه هوا ،گنجایش دانش
آموزان با حفظ فاصله گذاری الزم و برخورداری از مواد
ضدعفونی کننده بسیار مناسب بود .دکتر دهقانی ضمن

دکتر دهقانی:
آزمون ها با رعایت استانداردهای
بهداشتی برگزار می شود
تقدیر از مسئولین حوزه های برگزاری آزمون به خاطر
قرار دادن مراقب سالمت در بیرون از حوزه و حفظ فاصله
اجتماعی دانش آموزان پس از امتحان عنوان کرد :مسئولین
آموزش و پرورش خراسان جنوبی تمام امکانات خود را برای
صیانت از امنیت جسم و روان دانش آموزان و اولیای ایشان
در ایام کرونا به ویژه در حوزه های امتحانی بسیج کرده اند
که این جای تقدیر دارد .رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان
با بیان این که خانواده ها در زمان حضور فرزندانشان در
حوزه های آزمون نهایی؛دغدغه و نگرانی نداشته باشند ،از
مردم به ویژه افراد در معرض خطر استان خواست تا رعایت
نکات بهداشتی و حفظ فاصله گذاری اجتماعی را در زندگی
فردی و اجتماعی و در خانه و جامعه جدی بگیرند و از این
طریق خادمین خود را در ارائه خدمات بهتر به بیماران بستری
در بیمارستان ها یاری کنند.

