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●●آسفالت بولوار مقابل صدا و سیما و راه و
شهرسازی تا میدان شهید آوینی و محدوده آن
بسیار خراب و فرسوده است .چرا بعد از گذشت
سال ها برای روکش آن اقدام نمی شود .مسئوالن
مربوط اگر به فکر خود نیستند دست کم به فکر
خودروی شهروندان باشند.
●●چندی پیش پروژه احداث پارک در خیابان
احمدی روشن مهرشهر توسط شهرداری بیرجند
و با حضور استاندار سابق کلنگ زنی شد و شهردار
قول داد که از روز بعد کار شروع می شود ولی
نزدیک به یک ماه می شود که هیچ عملیاتی انجام
نشده است.
●● سه سال است که از امتیاز خانههای فرهنگیان
بازنشسته در بولوار شهید ناصری بیرجند خریده
ام و مدام هزینه درخواست میکنند ولی پروژه
پیشرفتی ندارد و حتی خانه هایی که تحویل
می دهند هم جای سکونت نیست .چون نه راه
آسفالتی وجود دارد و نه از آب و برق خبری است.
●●روستای خوانشرف در  5کیلومتری شهر
نهبندان قرار دارد اما وضعیت اینترنت همراه اول
در این نقطه بسیار نامطلوب است و نیاز به ارتقا
دارد .بعضی از دانش آموزان که از اینترنت همراه
اول استفاده می کنند برای استفاده از شبکه شاد
با مشکل مواجه هستند.
●● 10روز است که مادرم به کرونا مبتال شده و در
بیمارستان نهبندان بستری است و کارکنان آن
از جمله پزشکان ،پرستاران ،نگهبان ها  ،خدمه
ها و  ...به او و دیگر بیماران از جان و دل خدمت
می دهند و در راه سالمتی آنان از هیچ کوششی
دریغ نمی کنند .از همه آن ها برای زحمات شان
متشکرم.
●●مسئوالن نهبندان بر قیمت ماسک در شهر هم
نظارت کنند چون برخی گران می فروشند .در
یکسوپرمارکتبسته ۱۰عددیماسک۲۰هزار
تومان عرضه می شد .ما خانواده ای هفت نفره و
ناچار به استفاده هستیم در حالی که ماسک ها
هم یک بار مصرف است و در ماه باید هزینه زیادی
بپردازیم.
●●اوایل شهریور امسال سیل سبب وارد آمدن
خسارت بسیار به کشاورزان منطقه اکبرآباد
بهدان بیرجند شد و وقتی مسئوالن ستاد بحران
در منطقه حضور یافتند شرایط پیش آمده برای
اراضی کشاورزی را مطرح کردیم که گفتند این
موضوعشخصیاستوفقطبرایبازگشاییراهها
اقدام می شود اما برای همان هم اقدامی نکردند و
همچنان تردد به سختی انجام می شود.
●●پزشک به دلیل شرایط بیماری ام به ناچار ام.آر.
آی نوشت اما وقتی برای نوبت گیری مراجه کردم،
گفتند که در شرایط فعلی جای خالی نداریم و
وعده دی و بهمن را دادند .این در حالی است که
بیرجند دو مرکز ام  .آر .ای دارد .آیا هیچ تفاوتی
بین بیمار اورژانسی و غیر اورژانسی نباید وجود
داشته باشد .این روزها حتی برای همین کار هم
نمی شود از استان خارج شد.
●●باتوجه به طرح ستاد ملی مقابله با کرونا در
مناطق قرمز ،باید یک سوم کارکنان و نیروهای
ادارات فعال باشند ولی اداره راهداری و حمل و
نقل جاده ای بیرجند اقدامی برای کاهش حضور
رانندگان و کارگران نکرده است.

کاهش  7درجه ای دما تا
چهارشنبه
دمای هوا در استان تا چهارشنبه بین  5تا 7
درجه سردتر می شود .کارشناس هواشناسی
استان گفت :تا صبح چهارشنبه تغییرات دمایی
محسوس خواهد بود و سرما و یخ بندان به ویژه
در صبح چهارشنبه گسترش مییابد .به گفته
«نخعی» مطابق با الگوی نقشهها و تصاویر
ماهوار های هواشناسی امروز آسمان استان
همچنان نیمه ابری است و در برخی نقاط احتمال
بارش پراکنده وجود دارد و در ارتفاعات شمال
شرق استان احتمال بارش پراکنده برف هم دور از
انتظار نیست و در مناطق کوهستانی هم تشکیل
مه سبب کاهش دید افقی خواهد شد.

 11800کرونایی در استان
 ۲۸هزار و هشت مورد آزمایش از ابتدای شیوع
کرونا در استان انجام شد که از این تعداد جواب
تست  ۱۱هزار و  ۸۱۷مورد مثبت بود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
از شناسایی  ۱۱۵بیمار جدید مبتال به کرونا در
استان خبر داد و گفت :در شبانه روز گذشته از
 ۲۰۴آزمایش انجام شده در استان  ۱۱۵آزمایش
مثبت بود که از این تعداد  ۳۵نفر در بیمارستانها
بستری هستند و  ۸۰نفر نیز نمونه گیری سرپایی
شدند.دکتر «مهدی زاده» افزود :از این تعداد ۴۲
مورد در بیرجند ۱۰ ،مورد فردوس ۱۳ ،مورد
طبس ۲۰ ،مورد قاین ۱۱ ،مورد بشرویه ،سه مورد
در هریک از شهرستا نهای نهبندان ،درمیان،
خوسف و سربیشه و یک مورد در زیرکوه ثبت شد.
به گفته وی  ۳۵۶بیمار با عالیم حاد تنفسی در
بیمارستا نها بستری هستند که از این تعداد
 ۲۲۱نفر را بیماران کرونا تشکیل می دهند.
وی با اشاره به این که  ۳۱بیمار کرونا در بخش
مراقبت های ویژه بستری شده اند و حال عمومی
 ۱۳نفر وخیم است ،گفت :با ثبت  6مورد جدید
فوت ،تعداد قربانیان کرونا به  ۵۴۸نفر در
خراسان جنوبی افزایش یافت.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

 500تذکر و  22اعمال جریمه در روز اول اجرای محدودیت ها

همراهی 95درصدیمردمدرمنعترددشبانه
و منع تردد خودروها ،گفت :با هدف اجرای محدودیت
های کرونا فعالیت همه مشاغل به جز گروه یک ممنوع
است که در روز اول  80تا  85درصد و در روز دوم بیش
از  90درصد اصناف بیرجند اقدام به تعطیلی مکان
کسب خود کردند اما در مجموع همراهی کسبه بیرجند
با توجه به این که فصل کار آن هاست ،بیش از انتظار
بود«.ناصری» با اشاره به منع تردد خودروها از ساعت

حسین قربانی –  500تذکر 22 ،جریمه و برگرداندن
بیش از  250خودروی با پالک غیربومی در روز اول
اجرایممنوعیتورودوخروجازمرکزاستانباپالکغیر
بومی ثبت شده و هنوز آمار مربوط به روز دوم اجرای این
محدودیت ها به فرمانداری اعالم نشده است.فرماندار
مرکز استان با اعالم این خبر در پاسخ به سوال خبرنگار
ما در خصوص چگونگی اجرای محدودیت های کرونا

 
 21تا  4صبح ،خاطر نشان کرد :گزارش های پلیس در
اینخصوصحکایتازهمراهیبیشاز 95درصدمردم
دارد و مالکان خودروهای گروه یک برای تردد در ساعت
های منع تردد باید مستندات الزم را به همراه داشته
باشند.به گفته وی ،برای جلوگیری از حضور مردم در
بنددره چراغ های آن خاموش و موانع فیزیکی هم برای
جلوگیری از تردد خودروها جانمایی شد.

خراسان جنوبی  60سال پیش    
در روزنامه

بهبود وضع گوشت
روزنامه خراسان در شماره 3213به تاریخ 19مرداد1339در مطلبی در
صفحه  6آورده است :چند روزی است وضع گوشت بیرجند بر اثر فعالیت
آقایان بازرگانان رضایتبخش شده و گوشت مورد نیاز مردم بقیمت عادالنه
کیلوئی 6ریالارزانترازقیمتشهرداریوبنحومطلوبیتامینشدهاستو
شرکت جدیدالتاسیس گوشت در نظر دارد برای رفاه حال مردم گوشت که
حتی بوسیله فروشگاههای سیار در تمام نقاط شهر در دسترس عموم قرار
دهدواینخودنمونهزندهاستازواگذاریکارمردمبمردم.

گزارشی از چند بانک در سومین روز اعمال محدودیت ها

پرسهکروناپشتباجه

رویداد

زهرا قربانی

توسط کمیته امداد استان فراهم شد

در حالی که سه روز از شروع طرح جامع اعمال
محدودیت ها برای کنترل کرونا در مرکز استان می
گذرد ،کرکره واحدهای صنفی اعالم شده همچنان
پایین و همراهی این قشر در کمک به کاهش شیوع
کرونا مشهود است اما در این بین هسته مرکزی شهر
شاهد تردد شهروندان و خودروهای متعدد است.

 1680فرصت شغلی در  8ماه
کمیته امداد امام خمینی (ره) استان در هشت ماه امسال هزار و 675
فرصت شغلی را برای جامعه هدف خود فراهم کرد.معاون اشتغال و
خودکفایی اداره کل کمیته امداد استان در گفت و گو با خبرنگار ما از هزینه
کرد  549میلیارد ریال تسهیالت برای هزار و  445طرح اشتغال در هشت
ماه امسال خبرداد و گفت :این طرح ها هزار و  675فرصت شغلی را برای
جامعه هدف فراهم کرده است .به گفته «حسینی» از طرح های ایجاد شده
 31مورد در بخش حمل و نقل بود و خدمات  ،545دامداری  ،607طیور
،17کشاورزی  ،44زنبور و ماهی چهار ،صنعتی  ،113فرش و گلیم  57و
صنایعدستی 27طرحسهمداشت.ویادامهداد:ازطرحهایاجراشدهدر
 413طرح مجریان بانو اقدام کردند و هزار و 32طرح توسط آقایان اجرا شد
که  647طرح مربوط به نقاط شهری و  798طرح متعلق به نقاط روستایی
بود .همچنین در این مدت  13هزارو  164فقره نظارت بر طرح ها اجرا شد
و  107خانوار خودکفا شدند .وی با بیان این که هزار و 970نفر آموزش
های الزم را فراگرفتند ،افزود :هزار و 136آموزش مقدماتی182،مهارتی،
 652پایدارسازی و توسعه ارائه و  193نفر از طریق کاریابی شاغل شدند.

بانکهادراینروزهامراجعانزیادیدارد
هفته گذشته بر اساس مصوبه استانی به دلیل افزایش
آمار ابتالی کارکنان به کرونا  ،بانک ها خدمات
حضوری ارائه نمی دادند و این هفته دوباره با تعداد
کمی از کارکنان شروع به فعالیت کرده اند و از نظر
مراجعه کننده با وجود تاکیدهای زیادی که انجام شده
است اما شرایط در برخی از آن ها تفاوتی با وضعیت
عادی ندارد.
در بانک ها حائل بین مشتری و کارمند وجود دارد اما
همچنان پشت برخی باجه ها مراجعه کنندگان فاصله
گذاری اجتماعی را رعایت نمی کنند و البته در این
فضاها خبری از ضدعفونی کننده دست برای مشتری
ها هم فراهم نیست و حتی یک خودکار به طور مشترک
استفاده می شود.
این روزها بیشترین مراجعان بانک ها افرادی هستند
که برای تشکیل پرونده تسهیالت ،واریز وجه به حساب
و برداشت چک روانه آن می شوند.
هر چند در بین آن ها افرادی هم دیده می شوند که برای
افتتاح حساب یا کارهای غیرضروری به بانک مراجعه
می کنند .در کنار این موضوع در بررسی که انجام
شد با این که سایت های مختلف خبری اعالم کرده
بودند سقف کارت به کارت تا مبلغ  10میلیون تومان
افزایش یافته است اما این شرایط در خودپردازهای
شهر امکان پذیر نیست و همین موضوع گالیه بسیاری
از شهروندان را به دنبال داشته است.
کنار خودپرداز برخی بانک ها نیز شرایط به گونه ای

دیگر است و افراد بیشتری در صف انتظار ،هستند.

آلودگی محیط با توجه به جابه جایی پول
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان ضمن
گالیه از شرایط فعلی حاکم بر برخی بانک ها و مراجعه
زیاد به آن ها به این موضوع اشاره کرد که مشاهده شده
فرد برای افتتاح حساب فرزند خردسالش با خانواده به
بانک مراجعه کرده است که این موضوع هیچ توجیهی
ندارد«.زرنگ» با اشاره به این که برخی افراد به نکاتی
که گفته می شود توجهی ندارند ،ادامه داد:طبق
بررسی های انجام شده محیط بانک ها با توجه به جابه
جایی پول ،آلوده و خطرناک است و شهروندان باید با
احتیاط بیشتری در این فضاها حاضر شوند.
وی تاکید کرد :عاجزانه درخواست داریم که شهروندان
برای حفظ سالمت خود ،خانواده و همشهریان فقط
برای کارهای ضروری به بانک ها مراجعه کنند.
او با تاکید بر این که در بیشتر بانک ها زیرساخت
اینترنتی خدمات فراهم است ،افزود :خدماتی نظیر

در نشست استاندار با بسیجیان مطرح شد

ظرفیت های مغفول در استان

تالش بر این است که با بهره مندی از توان جوانان،
بانوان ،فرهنگیان ،استادان دانشگاه ،صاحب
نظران ،قشرها و گروه های مختلف برای برخورداری
هر چه بیشتر از ظرفیت های استان استفاده شود.
استاندار روز گذشته در نشست هم اندیشی جمعی
از بسیجیان استان ،با اشاره به این که خود را شهروند
خراسان جنوبی می دانم ،خاطرنشان کرد :به پاس
این مسئولیتی که به امانت گرفته ام ،تمام توان
فکری ،تجربی ،روابط در سطح ملی و استانی را به
کار می گیرم تا به مردم استان خدمت کنم.
«مالنوری» با تاکید بر این که برای خدمت از همه
ظرفیت ها در استان استفاده خواهد شد ،گفت :با

وجود همه تالش هایی که تا به امروز انجام شده و
قابل تقدیر است ،اما از ظرفیت های استان به آن
اندازه که وجود دارد ،استفاده نشده و هنوز برای
بهره برداری از این استعدادها جای کاراست.
به گفته وی ،برای این که به این هدف برسیم و
توسعه استان را شاهد باشیم همه باید در کنار هم
با تدبیر و تالش به یک سمت حرکت کنیم تا توسعه
رقم بخورد.
وی در ادامه از طرح شهید حاج قاسم سلیمانی
یا همان طرح محله محور مبارزه با بیماری کرونا
گفت و از تالش های بسیجیان در تحقق این طرح
تقدیر کرد.

 105درصد افزایش قیمت الستیک در  8ماه

*دبیر کمیسیون
هماهنگی بانک
های استان :هنوز
زیرساخت کارت به
کارت  10میلیون
تومانی توسط بانک
مرکزی اعمال
نشده است وگرنه
آماده این تغییر
هستیم و نامه
آن هم ابالغ شده
است

محبی ،مدیرکل دفتر استاندار شد
احمد محبی ،مدیرکل دفتر استاندار شد .وی
از مهر امسال با عنوان مدیرکل روابط عمومی
کار خود را در استانداری آغاز کرده بود.
شایان ذکر است احمد محبی ،سمت های
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان
جنوبی ،مشاور مدیرکل صدا و سیمای
استان ،معاون صدای مرکز خراسان جنوبی
و خراسان رضوی ،مدیر تولید و پخش صدای
مرکز خراسان رضوی و مدیر آرشیوهای صدا
وسیمای مرکز خراسان بزرگ را در سوابق
کاری خود دارد.

حریم و بستر رودخانه؛ امسال بدون
ساخت و ساز
امسال هیچ گونه تخریب ساخت و ساز و ابنیه در حریم و بستر رودخانه نداشته
ایم و بیشتر تصرفات در استان مربوط به اراضی کشاورزی است .معاون حفاظت
و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای گفت :از ابتدای مهر حدود  ۲۰کیلومتر
طول اراضی در قالب  ۲۶هکتار از حریم و بستر رودخانه در استان رفع تصرف و
آزادسازی شده است .به گفته «پورجعفر» تا پایان امسال باید  ۴۸کیلومتر طول
رودخانه در قالب  ۸۷هکتار از حریم و بستر رودخانه آزادسازی و رفع تصرف شود
که به دلیل اختصاص دیرهنگام اعتبارات حدود  ۲۰کیلومتر انجام شده است.
وی با بیان این که شاهرود یکی از رودخانههای مهم استان است که از سال قبل
 ۲۰کیلومتر آن از بیرجند به سمت شهر خوسف بازگشایی و الی روبی شد،
افزود :رودخانههای گیوک ،شهرستانک و سروآباد نیز که جزو رودخانههای
خطرساز بود در یک ماه گذشته الی روبی و بازگشایی شد.

رئیس اتحادیه
الستیک فروشان
بیرجند :در
چند ماه اخیر در
یک بازه زمانی
 25درصد و در
برههای دیگر 30
درصد به نرخ این
کاالی پر مصرف
افزوده شد و از
هفته گذشته هم
 50درصد دیگر
رشد کرد
انصاری -امسال بازار عرضه کاال و قیمت های آن
یک روز خوش و آرام به خود ندیده است .در بازار
خودرو از یک سو شاهد نوسان قیمتی شدید هستیم
و از سوی دیگر نیز هیچ ثباتی در بازار جنبی آن یعنی
وسایل یدکی دیده نمی شود .این روزها در بلبشوی
تغییر قیمت اجناس ،از فاکتور جدید نرخ الستیک
و افزایش  50درصدی آن در حالی رونمایی شده
است که از ابتدای سال دو مرتبه دیگر هم شاهد
آن بوده ایم یعنی بازار رشد قیمت  105درصدی را
تجربه کرده است .افزایش چشمگیر قیمت الستیک
باعث شده است که بسیاری از افراد به بازار فروش
الستیک دست دوم سر بزنند و از این رو این بازار
نسبت به قبل رونق زیادی گرفته است.آن طور که
رئیس اتحادیه الستیک فروشان بیرجند به خبرنگار
ما می گوید :در هشت ماه اخیر برای سومین مرحله
در روزهای گذشته نرخ الستیک افزایش یافت و این
بار قیمت ها به یک باره  50درصد رشد کرد.
به گفته «علیزاده» در چند ماه اخیر در یک بازه زمانی

انتقال وجه ،تشکیل پرونده و  ...از طریق مراجعه به
سایت بانک قابل انجام است و شهروندان فقط باید
اطالعات شان را در این زمینه افزایش دهند و بیشتر به
سمت بهره گیری از خدمات اینترنتی بانک ها بروند تا
از تجمع جلوگیری شود.
به گفته وی افزون بر این برخی از سازمان های دولتی
با وجود توسعه دولت الکترونیک برای مردم به روش
های سنتی فیش صادر می کنند و شهروندان مجبور
به مراجعه به بانک ها می شوند که باید این سیستم هم
تغییر کند.وی به این نکته هم اشاره کرد که بر اساس
بررسی های انجام شده شرایط خدمات به مشتری
برای ضدعفونی دست مهیا شده اما با توجه به هزینه
ها در برخی از بانک ها این امکان فراهم نشده است.
وی در پاسخ به این گالیه که چرا سقف کارت به کارت به
 10میلیون تومان در خودپردازها افزایش نیافته است؟
گفت :هنوز این زیرساخت توسط بانک مرکزی اعمال
نشده است وگرنه آماده این تغییر هستیم و نامه آن هم
ابالغ شده است.

 25درصد و در برههای دیگر  30درصد به نرخ این
کاالی پر مصرف افزوده شد و از هفته گذشته هم 50
درصد دیگر رشد کرد و در شرایط فعلی جامعه گویا
کسی نظارتی هم بر این افزایش قیمت ها ندارد.
به گفته وی این افزایش شامل تمامی برندهای
الستیک ایرانی موجود در بازار است و منحصر به
برند خاصی نیست.
مسئول یک نمایندگی فروش هم با اشاره به این که
افزایش  105درصدی قیمت الستیک از ابتدای
سال به نفع مردم نیست  ،می افزاید :هیچ نظارتی
در بازار توزیع وجود ندارد و انگار بدون متولی است.
او ادامه می دهد :مسئوالن پای درد دل فروشندگان
نمی نشینند در حالی که باید پای کار بیایند .در
سیستم نظارتی برخی افراد حاضر فقط تجربه
درسی دارند و اگر از افرادی که در کار خرید و فروش
الستیک سال ها کار کرده اند استفاده یا از راهکارها
و پیشنهادهای آن ها کمک گرفته شود وضعیت
بهتری خواهیم داشت.

 29آذر؛ اختتامیه جشنواره ملی خوشنویسی
رضوی

اختتامیه هفدهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی در استان به  29آذر
موکول شد .معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
گفت :با توجه به شیوع کرونا و اعمال محدودیت ها ،زمان برگزاری اختتامیه
از سوم آذر به  ۲۹آذر و همزمان با شب میالد حضرت زینب (س) تغییر یافت.
سید «علی زمزم» با یادآوری این که مراسم اختتامیه به صورت مجازی برگزار
خواهد شد ،افزود :مرحله دوم داوری آثار در حال انجام است .به گفته وی۳۸۰ ،
اثر از  ۱۷۲هنرمند به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود که از این تعداد،
 ۱۱۴اثر از استادان و هنرمندان در مرحله اول داوری انتخاب شد.

فریاد پرستاران بخش کرونا

در خانه بمانید تا به خانه برگردیم
قاسمی – روز گذشته به پاس زحمات پرستاران و کادر درمان بخش کرونای
بیمارستان ولی عصر(عج) بیرجند ،شاخه گلی با همت مرکز نیکوکاری رسانه
یاران خراسان جنوبی ،بسیج رسانه ،گروه جهادی شهید فرهادی و بسیج
سازندگی استان به آنان تقدیم شد ،پرستاران و کادری که چه بر زبان و چه در دل
حرف ها برای گفتن دارند برای آن هایی که توجهی به توصیه ها ندارند .پیامی
که هر پرستار تاکید می کرد« :در خانه بمان تا به خانه برگردم»  .آن ها حدود 10
ماه است در فشار و استرسی بیشتر از زمان های دیگر به سر می برند.
هر کدام به عنوان عضوی از جامعه از همشهریان و هموطنان خود درخواست
می کردند فاصله اجتماعی و ضوابط بهداشتی و محدودیت ها را جدی بگیرند
تا به هر طریق مانع شیوع بیشتر کرونا شوند.
«کاظمی» قائم مقام هیئت مدیره مرکز نیکوکاری رسانه یاران استان در این
دیدار گفت :رسانه ها باز هم مسیر اطالع رسانی و تالش برای مقابله با کرونا
و همکاری با بخش درمان را ادامه می دهند و از اطالع رسانی در این زمینه
کوتاهی نمی کنند.
«رضایی» رئیس بسیج رسانه استان هم پزشکان ،پرستاران کادر درمان و  ...را
بسیجیان واقعی در صحنه امروز جامعه خواند.
«هنری» رئیس سازمان بسیج سازندگی استان هم اظهارکرد که طرح شهید
حاج قاسم سلیمانی برنامه جدیدی است که به صورت محله محور و با تمرکز
پایگاه های بسیج مساجد برای حمایت ،مراقبت و نظارت بر پیشگیری از کرونا
شروع شده است.

سامان دهی پسماندهای ساختمانی بیرجند
طرح سامان دهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی در بیرجند اجرایی شد.
مدیر امور پسماند شهرداری بیرجند گفت :بر اساس وظایف محوله و قانون
مدیریت پسماندها ،شیوه نامه سامان دهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی
اعالمی توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در بیرجند به اجرا
گذاشته شد.
به گفته «احمد لطایفی»این کار در سه بخش برنامه ریزی ،سامان دهی و مراقبت
،طراحی شد که بر این اساس در گام اول ،زمینی به مساحت  30هکتار به عنوان
نخاله گاه شهر بیرجند اختصاص یافت .در مرحله دوم از اول مهر درخصوص
شناسایی و سامان دهی خودروهای فعال در این بخش اقدام شد که 160
دستگاه از ناوگان مزبور شامل خودروهای حفار و خودروهای حمل کننده
پسماندهای یاد شده اعم از سبک و سنگین شناسایی و برای صدور کارت و نصب
برچسب مربوط اقدام شد.

جام باشگاههای کتابخوانی
پنجمین جام باشگاه های کتاب خوانی استان برگزار می شود .معاون فرهنگی و
رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ،به خبرنگار ما گفت :هر سال از یکی
از باشگاه های دوستدار کتاب که فعالیت خوبی در این خصوص داشته است و
افزون بر آن از یکی از روستاهای دوستدار کتاب هم که جزو  10روستای برتر
دوستدار کتاب کشور است ،تجلیل می شود.
«رمضانی» افزود :کارگاههای آموزشی این دوره به سه شکل مجازی ،حضوری
و بسته فرهنگی برگزار میشود که در این کارگاهها موضوعاتی مانند شیوههای
تسهیل گری ،ترویج کتابخوانی ،مستندسازی و روشهای اجرای آن و...
ارائه میشود.

