هفته نامه بين المللي اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي ،ورزشي

امام خامنهای :هدف دشمن به ورشکستگی کشاندن کشور
است /مناسک محرم طبق دستور ستاد ملی مقابله با کرونا
انجام شود /در کنار تحریم ،جریان تحریف هم فعال است
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در
خجسته عید قربان در سخنرانی زنده تلویزیونی ،ملت شریف
ایران را به حضور پر نشاط و گستردهتر در مسابقه معنوی
«کمک مؤمنانه به قشرهای آسیب دیده و یاری مجاهدان
سالمت» فراخواندند و با تشریح اهداف کوتاهمدت ،میانمدت
و درازمدت امریکا در جنایت تحریم ملت ایران تأکید کردند:
دشمن به موازات جریان تحریم ،جریان تحریف حقایق را
هم دنبال می کند اما به فضل الهی و با هوشیاری ،زیرکی
و شناخت عمیق ملت ایران از امریکا به هیچ کدام از اهدافش
نرسیده و نخواهد رسید.

دکتر روحانی در تماس تلفنی رئیس جمهور ترکیه:
اراده جمهوری اسالمی ایران توسعه همه جانبه مناسبات و همکاری های دوستانه و برادرانه با ترکیه است
رئیس جمهور با اشاره به روابط خوب ایران و ترکیه در بخشهای مختلف بویژه در زمینه همکاری های اقتصادی و تجاری ،اظهار داشت :اراده
جمهوری اسالمی ایران توسعه همه جانبه مناسبات و همکاری های دوستانه و برادرانه با ترکیه است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،حجتاالسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی روز جمعه در تماس تلفنی «رجب طیب اردوغان» رئیس
جمهور ترکیه با وی ،با تبریک عید سعید قربان به دولت و مردم ترکیه ،اظهار امیدواری کرد دو کشور همچنان که تاکنون برای مقابله با بیماری
کرونا در کنار هم بوده اند ،باهمکاری و تبادل تجربیات بتوانند تالشهای خوبی برای مهار این بیماری داشته باشند.
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خط فقر

بحران کروناویروس و در خانه ماندن و بیکار
شدن بسیاری از مشاغل در جامعه ،موجب
آسیب اقتصادی به اقشار مختلف به ویژه اقشار
کم درآمد و ضعیف جامعه شده است...
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اخبـار کـرونایی

روند نزولی آمار بیماران کرونایی،
نتیجه همراهی مردم
2
جان باختن  ۲نفر دیگر
از بیماران کرونایی
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حرکت کاروان شادی غدیر
به صورت خودرویی
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برقراری بیمه بیکاری  5533نفر
در خراسان جنوبی
2
وزیر بهداشت:

وقتی مرگ و میر روزانه
 ۳۰نفر بود ،پیش بینی
مرگ سه رقمی را در نامه ای
به مقام معظم رهبری گفتم
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دستور استاندار در حل مشکل آب یکی از شرقی ترین شهرستان های مرزی ایران:

"درمیان" در میان بی آبی!

هاشمی؛ مدیر کل زندان های خراسان جنوبی عنوان کرد:

بازاجتماعی شدن زندانیان ،نیازمند کار جهادی
مدیر کل زندان های استان از زندان قاین بازدید و با زندانیان
چهره به چهره مالقات کرد.
علی هاشمی با حضور در جمع زندانیان زندان قاین گفت:
بازاجتماعی شدن زندانیان نیازمند کار جهادی است.
وی افزود  :اراده زندانیان در روند اجرای برنامه های اصالحی و
تربیتی تاثیر بسزایی دارد.
مدیر کل زندان های استان با اشاره به فراهم شدن زیر ساخت
های الزم برای اشتغال و آموزش مهارت به زندانیان گفت  :نیاز
به شغل برای انسان یک نیاز ضروری است تا بتواند با درآمد
حاصل از آن مخارج زندگی خود را تامین کند .
وی افزود :سعی میکنیم به زندانیان حرفه هایی را بیاموزیم که
از بازار کار خوبی در جامعه برخوردار باشد لذا همت و اراده
زندانیان است که تعیین کننده است تا این تالش ها به نتیجه
برسد.

صفحه 3

واقعی؛ مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی :

باید فرصتها را در هر شرایطی کشف کرد

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بر
استفاده بهینه از منابع و کشف فرصتها و پیدا
کردن سر فصلها در هر شرایطی تأکید کرد.
محمد علی واقعی در آستانه چهل سالگی دفاع

مقدس ،تصریح کرد :باید تفکر ،سیره ،روش و
منش دانش آموزان و معلمان شهید استان در دفاع
از کیان ،ناموس و مهم تر از همه صیانت از حریم و
حرم والیت به فرهنگ و یک نماد عینی برای نسل
امروز تبدیل شود.
وی با بیان این که ما در خصوص ترویج فرهنگ
ایثار و شهادت آنچنان که الیق این فرهنگ و شهدا
باشد ،چندان موفق عمل نکرده ایم ،تصریح کرد:
اقدامات انجام شده در این خصوص الزم و ضروری،
اما کافی نبوده است و تا تحقق منویات مقام معظم
رهبری در این زمینه فاصله ی زیادی داریم.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی،یکی
از راهکارهای نوین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
را گسترش فعالیت های فرهنگی دربستر فضای
مجازی بویژه شبکه شاددانست و افزود :با تولید
محتوای فرهنگی دربستر فضای مجازی و با
مشارکت رزمندگان ،ایثارگران ،جانبازان و خانواده
های معزز شهدای معلم و دانش آموز دفاع مقدس

می توان ورود جدی تری به این عرصه داشت.
دبیر شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی با
اشاره به  26مرداد؛ سالروز ورود آزادگان سرافراز
به میهن اسالمی ،ابراز داشت :آزادگان ،صبورتر
از سنگ صبور و راضی ترین مردمان به قضای
الهی هستند؛ اینان سینه هایی فراخ تر از اقیانوس
دارند که از همه جا و همه کس بریده و به خدا
پیوسته اند .آزاده نامیده شدند چون از قید نفس و
نفسانیات رهایی یافته اند.
این مقام مسئول در آموزش و پرورش خراسان
جنوبی؛ بابیان این که آزادگان ،با ایمان راسخ
خود در برابر همه فشارهای جسمی و روحی
دشمنان ایستادند ،تأکید کرد :فرهنگ ایثار و
شهادت دربردارنده ی آثار و برکات عظیمی
است که به شکل مستقیم و غیرمستقیم جامعه
ی ما را شامل می شود از این رو آزادگان سرافراز
به عنوان پرچمداران این حوزه رسالتی حساس و
خطیر دارند.

