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●●مسئوالن شهرستان سرایان برای ارتقای
اینترنت همراه اول بغداده ،رفع وضعیت نامناسب
جاده آیسک  -سه قلعه و مشکالت ناشی از معادن
بنتونیت که برای عشایر و مرتع داران به وجود
آمده است ،چاره اندیشی کنند.
●●با این که مسئوالن قول های متعددی برای رفع
مشکل فاضالب مجتمع غدیر قاین داده اند ولی
این مشکل همچنان پابرجاست.
●●استاندارد ایجاد سرعتگیرها در بیرجند را چه
کسی مشخص می کند و بر اساس چه فرمولی
در خیابان ها اجرا می شود؟ چندی پیش برای
جلوگیری از تصادف و حادثه در خیابان 17
شهریور دو سرعتگیر احداث شد ولی مشخص
نیست طبق کدام اصل؟ آیا این کار فقط برای
پاسخ به گالیه ساکنان این منطقه بوده است؟ در
حالی که این موضوع به خودروها آسیب می زند.
●●یک روز از حقوق های چند میلیونی کارمندان
برای سال آینده رونمایی می شود و یک روز از
حقوق های باالی بانکی ها ولی در این شرایط
اقتصادی و سختی تامین معیشت ،از حاال تعیین
حقوق کارگران به جلسات کشیده می شود و
تا بعد از سال نو هم مشخص نمی شود و بعد هم
چند درصد زیاد می شود در حالی که زیر نرخ
تورم است.
●● دستگا ههای اجرایی متعددی در شهرستان
طبس توسط مدیران غیربومی اداره میشود؛
ضمن احترام به برخی از این مسئوالن که
دلسوزانه پیگیر امور شهرستان هستند؛ آیا
نخبگان و فرزندان طبس لیاقت انتصاب در پست
های مدیریتی را ندارند یا با کمبود نیروی انسانی
فرهیخته مواجه هستیم که این همه انتصاب
غیربومی انجام میشود!؟
●●چند وقت است که برای توزیع روغن جامد در
بیرجند فقط وعده می دهند ولی خبری از عرضه
آن نیست .یکی از فروشگاه های زنجیره ای هم
فقط به نیروهای زیرمجموعه خودش روغن جامد
تحویل می دهد .مسئوالن سازمان صمت تکلیف
مردم را مشخص کنند.
●●مدام از فرهنگ سازی برای کتاب خوانی
صحبت می شود اما دریغ از یک اقدام اساسی.
به عنوان مثال از زمان شیوع کرونا کتابخانه ها
را بسته ایم و توقع داریم به این موضوع کمک
شود .کتابخانه ها در شرایطی غیر فعال است که
مشاغلی با مراجعه کننده بیشتر طی این مدت
فعال بوده است.
●●فلسفه انتقال پادگان  04از داخل شهر بیرجند
به خارج شهر چه بود وقتی که قسمت اصلی و
حصار شده پادگان هنوز تعیین تکلیف نشده است
و در اختیار ارتش قرار دارد و چندان نفعی برای
شهر نداشته است؟ افزون بر این طی سال های
اخیر درختان زیادی در آن خشک شده است که
دلیل مشخصی برای آن بیان نمی شود .اگر قرار
بود باز هم پادگان در دست ارتش باشد چه لزومی
داشت که انتقال یابد؟

آغازگستردهواکسیناسیون
مرغداریهای تخم گذار
علیهآنفلوآنزا
 12دی بود که خبری از شیوع ویروس آنفلوآنزای
فوق حاد پرندگان در یک واحد مرغداری بیرجند
در فضای مجازی دست به دست شد و هر چند
در ساعات اولیه وجود چنین موضوعی توسط
مسئوالن مربوط رد شد اما به فاصله کوتاهی
مدیر کل دامپزشکی این موضوع را تایید کرد و
از مشاهده این بیماری در یکی از واحدهای مرغ
تخم گذار بیرجند خبر داد .دکتر «اصغر زاده»
هرچند موردی از ابتالی انسانی اعالم نکرد
ولی از مثبت شدن نمونه های یک واحد دیگر در
خوسف خبر داد و گفت که محصوالت زیر نظر
سازمان دامپزشکی استان از سالمت کامل برای
مصرف برخوردار است .وی استان را پنجمین
نقطه درگیر با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان
دانست و افزود که  30هزار قطعه مرغ تخم گذار و
مقداری تخم مرغ در سومین واحد شناسایی شده
معدوم شد ،البته در ابتدا در دو واحد درگیر این
بیماری در بیرجند نیز  400هزار قطعه مرغ و تخم
مرغ موجود معدوم شد.

تامین  1.5میلیون دوز واکسن
روز گذشته هم با توجه به بروز آنفلوآنزای فوق حاد
در خراسان جنوبی ،با تامین واکسن این بیماری
به تعداد کافی عملیات گسترده واکسیناسیون در
مرغداری های تخم گذار علیه آنفلوآنزا شروع شد.
در این باره ،رئیس اداره بهداشت و مدیریت
بیماریهای طیور ،زنبور عسل و آبزیان اداره کل
دامپزشکی استان از تأمین یک و نیم میلیون دوز
واکسن آنفلوآنزای فوق حاد برای استان خبر
داد و گفت :افزون بر پولتهای تخم گذار ،مرغ
های تخم گذار تا سن  ۷۶هفته هم میتوانند
واکسینه شوند«.قاسم عجم» افزود :خراسان
جنوبی با توجه به بروز سه کانون ،سیزدهمین
استان مشمول برنامه واکسیناسیون آنفلوآنزای
فوق حاد تشخیص داده شده است که باید تمام
پولتهای تولیدی استان واکسینه شوند .وی
تأکید کرد :این واکسن باید در دو نوبت به فاصله
سه تا چهار هفته تزریق شود تا ایمنی کافی تا ۷۰
هفتگی ایجاد کند.به گفته وی ،مرغداری های
تخم گذار به خصوص در شهرستانهای بیرجند
و خوسف برای پیشگیری از تلفات میتوانند
متقاضی واکسن شوند.

آخرین مهلت کارگران برای واریز وجه طرح ملی مسکن
ضحی  -مهلت تکمیل موجودی حساب جامعه
هدف کارگری در طرح اقدام ملی مسکن به جز
بیرجند تا پایان دی تمدید شد.مدیرکل تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی استان در گفت وگو با خبرنگار ما
از ثبت نام پنج هزار و 638نفر از جامعه کارگری
در طرح اقدام ملی مسکن استان خبر داد وگفت:
واجدان شرایط جامعه کارگری سه هزار و  16نفر
است و دو هزار و 453نفر واریز وجه داشته اند .به
گفته «اشرفی» تعداد زنان سرپرست خانوار 247

نفر است و تعداد افرادی که باید تکمیل موجودی
کنند  563نفر است.وی افزود :مهلت تکمیل
موجودی حساب طرح اقدام ملی مسکن برای
گروه های هدف زیرپوشش وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی تا پایان دی اعالم و برای تمامی شهرهای
استان به جز بیرجند مهلت تکمیل موجودی تا 30
دی تمدید شد .افراد مشمول این طرح ،کارگران،
بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی و
زنان سرپرست خانوار هستند.

ابرپروژه آب رسانی روستایی استان مبتال به تاخیر

روستاییانتشنه؛اعتبار 500میلیاردیدرکشوقوسمراحلاداری
اکبری  -طبق برنامه ریزی های گذشته قرار بود تا
پایان دولت دوازدهم یا در نهایت پایان سال 1400
عطش در روستاهای تشنه خراسان جنوبی هم به پایان
برسد اما آن طور که آخرین پیگیری های «خراسان
جنوبی» از وضعیت این ابر پروژه آب رسانی روستایی
استان حکایت دارد ،اعتبار  500میلیاردی که برای
انجام این پروژه باید تامین می شد هنوز محقق نشده
است در حالی که این موضوع سبب خواهد شد تا آب
رسانی به روستاها در موعد مقرر انجام نشود و مبتال به

تاخیر در برنامه باشد.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،استاندار پیشین در
اوایل سال با اعالم این خبر که تا پایان دولت دوازدهم
همه روستاهای باالی  20خانوار استان از آب پایدار
برخوردار می شوند بارقه امیدی در دل روستاییان
تشنه روشن کرد و حتی اخبار از تشکیل سندیکای
بانکی و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای پروژه
تکمیل مجتمعهای آب رسانی استان از محل ماده ۵۶
حکایت داشت و اعتبار تکمیل  ۳۷مجتمع آب رسانی

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

 22بیمار کرونایی در بیمارستان
در حالی طی  24ساعت گذشته  32بیمار کرونا مثبت در خراسان جنوبی
شناسایی شد که تعداد بیماران کرونایی بستری در بیمارستان ها فقط 22
نفر است.معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت :در شبانه روز گذشته
 121آزمایش کرونا انجام شد که  32آزمایش مثبت بود .به گفته دکتر
«مهدی زاده» با فوت یک بیمار کرونایی دیگر در  24ساعت گذشته تعداد
قربانیان کرونا در استان به  730نفر رسید .وی ،با بیان این که هم اکنون
 113بیمار با عالیم بیماری حاد تنفسی در بیمارستان های استان بستری
هستند ،افزود :از این تعداد  22نفر بیمارکرونایی هستند که  12نفر در بخش
مراقبت های ویژه به سر می برند و حال عمومی چهار نفر وخیم است.

 ۵۰۰میلیارد تومان اعالم شد اما آن طور که مدیر
شرکت آب و فاضالب استان خبر می دهد :هر چند
از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و استانی 100
میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت و از ابتدای سال
آب رسانی پایدار به بیش از  30تا  35روستای استان
انجام شد اما  500میلیارد تومان اعتبار آب رسانی
پایدار به روستاهای باالی  20خانوار هنوز محقق
نشده است و هم اکنون مراحل اداری را طی می کند.
به گفته مهندس «امامی» محل تامین  300میلیارد
تومان از اعتبار یادشده ماده  56و توسط بانک هاست
و  250میلیارد تومان توسط شرکت آب و فاضالب و
 50میلیارد تومان توسط سازمان امور عشایری تامین
می شود که این منابع هنوز تامین نشده است و اگر چه
قرار بود با تامین این اعتبار تا پایان  1400و طی برنامه
ای دوساله ،آب رسانی به روستاهای باالی  20خانوار
انجام شود اما به دلیل تاخیر در تحقق منابع بانکی و ...
با تاخیر در آب رسانی به روستاها مواجه خواهیم بود.
به گفته وی ،با تامین این اعتبارات پروژه ها با سرعت
بیشتری پیگیری خواهد شد تا هرچه زودتر مشکل بی
آبی و قطعی آب در روستاها حل شود.
او افـزود :بـا تامیـن ایـن اعتبـارات در  145روسـتای
بـاالی  20خانـوار ،آب رسـانی پایـدار و پایدارسـازی
شـبکه هـا انجـام خواهـد شـد.
مدیرعامـل آبفا با اشـاره به ایـن که حدود  400روسـتا
در استان آب رسـانی سیار می شود ،مشـکل هدررفت
آب در خراسـانجنوبی را یاد آورشـد و گفت :هدررفت
آب در بخـش شـهری  ۳۰درصـد و در حـوزه روسـتایی
 ۴۲درصد کـه حـدود  ۱۰درصـد از میانگین کشـوری
باالتر اسـت.
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جزئیاتبازگشاییمدارس
قاسمی

مدیـرکل آمـوزش و پـرورش آخریـن تصمیـم سـتاد
ملـی کرونـا بـرای بازگشـایی مـدارس در نقـاط آبـی
و زرد را اعلام کـرد« .واقعـی» در ایـن خصـوص بـه
خبرنـگار مـا گفـت :بـرای بازگشـایی مـدارس پـس از
بررسـیهای الزم تصمیم مجزا گرفته شـده است .وی
 ،الزمه آموزش باکیفیـت در پایههـای اول و دوم مقطع
ابتدایـی را حضـور فیزیکـی و ارتبـاط چهـره بـه چهـره
معلم بـا دانـش آمـوز دانسـت و افـزود :آمـوزش مجازی
بـرای پایههـای اول و دوم مقطـع ابتدایـی ،آمـوزش
مناسـبی نیسـت بـه همیـن منظـور تمـام مـدارس ایـن
دو پایـه در شـهرهای زرد و آبـی بهصـورت حضـوری

فعـال مـی شـود.
او بـر برنامهریـزی مدیـران مدارسـی کـه دانـش آموزان
کال سهـای درس ایـن دوپایـه بیشـتر از  ۱۰نفـر
هسـتند ،تأکیـد کـرد و گفـت :در ایـن مـدارس ،الزم
اسـت دانـش آمـوزان در روزهـای هفتـه توزیـع شـوند تا
همـه بتواننـد از آمـوزش حضـوری بهرهمند شـوند .وی
اظهارکـرد :مـدارس کمتـر از  ۵۰دانشآمـوز در تمـام
پایـه هـای تحصیلـی بهصـورت حضـوری و بـا رعایـت
کامـل پروتکلهـای بهداشـتی دایـر میشـود .بـه گفته
او مدیران مـدارس موظف هسـتند تا اول بهمـن در این
زمینـه برنامهریـزی و بـا آگاهـی بخشـی بـه خانوادهها،
نحـوه برگـزاری کال سهـای حضـوری را بـه آ نهـا
اطلاع رسـانی کنند.همچنیـن کادر اداری و اجرایـی

تمام مـدارس خراسـان جنوبـی با توجـه به قـرار گرفتن
اسـتان در شـرایط زرد و آبـی کرونـا ،از ابتـدای بهمـن
موظـف بـه حضـور در مـدارس هسـتند.

گوشی خارجی مورد اقبال مردم
رئیس اتحادیه موبایل فروشان بیرجند هم در گفت وگو با خبرنگار ما از روند
کاهشی قیمت ها در بازار تلفن همراه خبر می دهد و می افزاید :قیمت گوشی
تلفن همراه بین  5تا  15درصد کاهش داشته است.
به گفته «موسوی» از  20روز گذشته قیمت گوشی تلفن همراه به دلیل کاهش
قیمت دالر و برگزاری انتخابات آمریکا روند کاهشی را در پیش گرفته است و
برخی از کارشناسان پیش بینی کاهش قیمت بیش از رقم های فعلی را مطرح
می کنند.
وی با بیان این که هم اکنون بازار خرید گوشی تلفن همراه مانند مهر نیست اما
یکی از اقالمی که مشتری خود را دارد گوشی تلفن همراه است ،می افزاید:
بیشتر مردم خریدار گوشی های خارجی اند و برندهای ایرانی مشتری زیادی
ندارد.

ایراد مردم وارد است
روزنامه خراسان در شماره  3334به تاریخ 16دی 1339در مطلبی در
صفحه 6آوردهاست:درگوشهوکناریامجلسیکهاشخاصدورهممینشینند
صحبت از اینست که چرا ادارات دولتی و مقامات مسئول طبس بتقاضاهای
مردمواحتیاجاتونواقصشهرکهبارهابوسیلهجرایدبهاستحضارشانرسید
توجهی ندارند؟ ایراد مردم در واقع وارد و صحیح است ،آیا جواب اینگونه
اشخاص چیست؟ این سوال را از مسئولین میکنیم و انتظار داریم جواب قانع
کننده بدهند .جواب؛ هنوز اول عشق است .اضطراب مکن .آقاجان اینقدر
عجله نکنید ،این ها کر و کوری را شفا نمی دهند.

رویداد

جمع آوری  4.8میلیارد زکات
مردموکشاورزاناستاندر 9ماهگذشتهچهارمیلیاردو 838میلیونتومانزکات
پرداختکردند.معاونتوسعهمشارکتهایمردمیکمیتهامدادامامخمینی(ره)
استانگفت:اینرقمدرمدتمشابهسالگذشتهدومیلیاردو ۴۷۸میلیونتومان
بود « .احمد رفیعی» افزود :از این رقم دو میلیارد و ۹۷۲میلیون تومان نقدی و یک
میلیاردو ۸۶۶میلیونتومانغیرنقدیاست.ویزکاتواجبپرداختشدهدراین
مدت را ۸۳۶میلیون تومان ،زکات مستحبی را دو میلیارد و ۳۸۵میلیون تومان،
زکاتفطریهعاموسهمساداترایکمیلیاردو ۲۴میلیونتومانوردمظالمرایک
میلیون و ۹۰۰هزار تومان اعالم کرد و افزود 95:درصد زکات جمع آوری شده در
بخشمحرومانوبقیهدربخشپروژههایعامالمنفعههزینهمیشود.

آب رسانی سیار کاهش مییابد
با توجه به بررسیهای الزم برای آب رسانی به روستاهای استان ،آب رسانی
سیار به این نقاط در آیند ه نزدیک کاهش می یابد.مدیرعامل شرکت آب منطقه
ای در بازدید از روستاهای باغ سنگی ،کالته بلوچ ،سوالبست ،برقلک ،گل نی
و جالران گفت :با هماهنگی شرکت آبفا و دیگر دستگا ههای اجرایی تالش
می شود تا تعداد روستاهای استان که با تانکر آب رسانی میشوند به حداقل
برسد .به گفته «قندهاری» یک تیم کارشناسی آب منطقهای تا پایان دی از تعداد
دیگری از روستاها که مشکل شدید کم آبی دارند ،بازدید خواهد کرد که پس از
تهیه گزارشهای مربوط در خصوص چگونگی تأمین آب سالم و پایدار از طریق
افزایش تخصیص ،ایجاد سازههای ساده برداشت آب و  ...تصمیم گیری خواهد
شد .به گفته وی برای  6روستای باغ سنگی ،کالته بلوچ ،سوالبست ،برقلک ،گل
نی و جالران طرح تأمین آب سالم و پایدار توسط شرکت آب منطقهای تهیه و در
هفتهپیش رو با مسئوالن بررسی می شود.

ضحـی -بعـد از گرانـی تخـم مـرغ و مـرغ ایـن روزهـا
زمزمـه افزایـش قیمـت شـکر در بـازار آزاد در حالـی
به گـوش می رسـد کـه در آبـان امسـال نـرخ هـر کیلو
شـکر تنظیـم بـازار هشـت هـزار و 700تومـان اعالم
شـد .این روزها قنادان از وضعیت شـکر گالیه دارند
و مـی گوینـد؛ اگر تا چنـدی پیش بـرای تامیـن روغن
دچـار مشـکل بودیـم حـاال شـکر هـم بـه آن افـزوده
شـده اسـت.
رئیـس اتحادیـه صنـف قنـادان و شـیرینی فروشـان
بیرجنـد بـه خبرنـگار مـا مـی گویـد :دولـت مصـوب
کـرده بـود شـکر بـا قیمـت  6هـزار و  600تـا هفـت
هزارتومـان بـرای قنـادی هـا تامیـن شـود امـا هـم
اکنـون بـا ایـن قیمـت هـا شـکری نمـی توانیـم تهیـه
کنیم.بـه گفتـه «نیـک افـروز» در ایـن روزهـای
کرونایـی کـه دخـل وخـرج قنـادی هـا زیـاد مسـاعد
نیسـت و خرید شیرینی کمتر اسـت این که بخواهیم
شـکر و روغـن را بـا قیمـت مصـوب تعییـن شـده تهیـه
کنیـم ،یـک دغدغـه اسـت.
رئیس اتحادیـه خواربار فروشـان بیرجند نیـز با بیان
ایـن کـه هـم اکنـون کیفیـت شـکر تنظیـم بـازار زیـاد
خوب نیسـت چرا که رنگ آن سـفید تیـره و دانه های

خدمات اینترنت بر بستر فیبرنوری برای منازل ،بنگاههای اقتصادی و ادارات
در بخشی از مناطق شهرهای بیرجند ،قاین و فردوس ارائه می شود.مدیر
مخابرات منطقه خراسان جنوبی گفت :با هدف توسعه دسترسی مردم به
خدمات اینترنت پرسرعت و انتقال دادههای بزرگ ،توسعه شبکه فیبرنوری
تا منازل ،دستگاههای اجرایی و بنگاههای اقتصادی در دستور کار قرار گرفته
است«.آذری» افزود :در این راستا سرویس ftthدر برخی از مناطق شهر بیرجند،
قاین و فردوس برای دسترسی به فیبرنوری ظرفیت سازی شده است که سرعت
باالی اینترنت  ،عدم نویز پذیری در برابر شرایط جوی و پایداری ارتباط و...
از مهم ترین مزایای سرویس تانوماست.به گفته وی ،هم اکنون کابل کشی
فیبرنوری و تأمین مودم مربوط از سوی مخابرات به صورت رایگان انجام می
شود و مشترک فقط هزینه سرویس ماهانه را پرداخت می کند.

بازگشایی تاالرها با یک سوم ظرفیت

شکر؛ فقط  8700تومان

انصاری  -بازار لوازم الکترونیکی بزرگترین بازار بعد از خودرو و مسکن به
حساب میآید .بازاری که از ابتدای شیوع کرونا روزهای پر فراز و نشیبی را پشت
سر گذاشته است .از وقتی آموزش ها به بستر فضای مجازی منتقل شد بازار
خرید گوشی هم رونق خاصی به خود گرفت در حالی که این کاالی پر مصرف از
نوسان های نرخ دالر تاثیر می گرفت و روز به روز گران تر می شد .هرچند قیمت
های بازار گران بود اما خانواده ها به ناچار مجبور به خرید گوشی بودند .هم
اکنون بازار تلفن همراه با وجود کاهش قیمت ناشی از افت نرخ دالر ،روزهای
سردی را پشت سر می گذارد و در حالی که گفته می شود قیمت ها به پایینترین
میزان در  ۶ماه اخیر رسیده اما شواهد حاکی از آن است که با افزایش عرضه کاال
و احتمال افت بیشتر قیمت ارز ،کاهش بیشتر قیمتها نیز دور از انتظار نباشد.
آن طور که یکی از فروشندگان تلفن همراه در بیرجند می گوید :فروشندگانی
که گوشی ها را با قیمتهای باال خریدهاند چندان راضی به فروش کاالها با این
قیمتها نیستند البته با وجود کاهش قیمتها ،بازار گوشی همراه روزهای
خلوتی را سپری می کند ،هرچند پیش بینی می شود با تداوم کاهش قیمت ها
خرید آن رونق گیرد.

 

ارائه خدمات اینترنت پرسرعت بر بستر
فیبرنوری

خبر

زنگ کاهش قیمت تلفن همراه

خراسان جنوبی  60سال پیش
در روزنامه

آن بسـیار درشـت اسـت،افزود :نـرخ شـکر تنظیـم
بازار هشـت هـزار و  700تومان اسـت و بـرای تامین
آن مشـکلی نیسـت امـا هـم اکنـون شـکر آزاد وجـود
ندارد.بـه گفته «شـریف» وقتی بـرای تهیه شـکر آزاد
بـا کارخانـه هـا تماس مـی گیریـم آن هـا رقمـی بیش
از هشـت هـزار و  700تومان اعلام می کننـد و با آن
قیمت ها بـه صرفه نیسـت کـه شـکر آزاد تهیـه کنیم.

شکر فله ای توزیع نمی شود
معـاون بازرگانـی ،توسـعه و تجـارت سـازمان صمـت
نیز بـا اشـاره بـه ایـن کـه شـکر فلـهای بـه هیـچ عنوان
توزیـع نمیشـود ،گفـت :شـکر در بسـته بنـدی یـک
کیلویـی عرضـه میشـود و شـکر فلـهای در شـهر
نداریـم و مـردم بایـد شـکر را بـا قیمـت هشـت هـزار و
 700تومـان خریـداری کننـد .بـه گفتـه «جویبـان»
هیـچ نگرانـی بـرای شـکر وجـود نـدارد ،چـون شـکر
تنظیـم بـازار بـا قیمـت اعالمـی در بسـته هـای یـک
کیلویـی وجـود دارد .وی اظهارکـرد :در  9مـاه
گذشـته حـدود  9هـزار تـن انـواع کاالی اساسـی بـا
هـدف تنظیـم بـازار در خراسـانجنوبی توزیـع شـده
اسـت.

انصاری -یکی از اصنافی که از زمان شیوع کرونا تعطیل شد ،تاالرهای پذیرایی
بود به طوری که در  10ماه اخیر این صنف تقریبا هیچ فعالیتی نداشته و شرایط
سبب خسارت زیادی بر تاالرهای استان شد ه است اما حاال با کاهش شیوع کرونا
و تغییر وضعیت قرمز استان به زرد ،مسئوالن از بازگشایی تاالرها با یک سوم
ظرفیت خبر می دهند .رئیس اتحادیه اغذیهفروشان ،رستورانها و تاالرهای
پذیرایی خراسان جنوبی از ابالغ بازگشایی تاالرها خبر داد و با بیان این که از
همان روزهای آغاز شیوع کرونا تاالرها در استان هم تعطیل و ضرر وزیان زیادی
برآن ها تحمیل شد ،افزود :در هر تاالر ،مجموعه ای مشغول به کار هستند که با
تعطیلی این مکان ها ،معیشت این افراد دچار مشکل می شود« .محمود آبادی»
افزود :بازگشایی تاالرها با یک سوم ظرفیت ارزش اقتصادی برای آن ها ندارد
به عنوان مثال برای یک تاالر با ظرفیت باال مقرون به صرفه نیست بخواهد در
فضای بزرگ فقط بین 100تا 120نفر پذیرش داشته باشد« .علیزاده» رئیس
اتاق اصناف استان هم از ابالغ بازگشایی تاالرها خبرداد وگفت :ابالغ بازگشایی
به تاالرها با یک سوم ظرفیت انجام شده است که هم اکنون تاالرها مشغول ثبت
نام و رزرو هستند تا بعد از دهه فاطمیه درخصوص برگزاری مراسم با ظرفیت
محدود و بر اساس دستورالعمل ها اقدام کنند.

 ۱۶سرقت در پرونده  2سارق
دو سارق لوازم منزل ،خودرو و  ...در قاین به دست ماموران افتادند .فرمانده
انتظامی قاینات گفت :با وقوع چند فقره سرقت منزل ،لوازم داخلی خودرو و
اماکن خصوصی و دولتی ،بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی
شهرستان قرار گرفت .سرهنگ «زال بیکی» افزود :مأموران با اقدامات فنی
و همچنین بررسی آثار به جا مانده از صحنههای سرقت موفق شدند سارقان
و مخفیگاه آنان را شناسایی کنند و پس از هماهنگی با مقام قضایی ،وارد
مخفیگاه سارقان شوند و بر دست دو متهم دستبند بزنند .به گفته وی ،متهمان
در بازجوییهای پلیس به  ۱۶فقره سرقت لوازم داخلی خودرو ،لوازم منزل و ...
اعتراف کردند که براساس نظر کارشناسان ارزش ریالی لوازم کشف شده ۳۵۰
میلیون تومان برآورد شده است.

آغاز فعالیت سامانه «سیدا»
سامانه تحت وب یکپارچه دانش آموزی «سیدا» راه اندازی شد .دبیر شورای
آموزش و پرورش استان گفت :هدف از راه اندازی این سامانه ،تجمیع و یکپارچه
سازی همه سامانههای موجود دانش آموزی از قبیل سناد ،دانا ،فاینال و امین
برای همه دورههای مختلف تحصیلی است« .واقعی» با بیان این که در فاز اول،
ثبت نمرات نوبت دی دانش آموزان تمام دور ههای تحصیلی در این سامانه
انجام می شود ،افزود :مدارس از ثبت نمره در سامانه سناد و سیستمهای تحت
ویندوز دانا خودداری کنند .وی از تعریف کاربری برای دسترسی به سامانه
برای کارشناسان فناوری اطالعات و همچنین سنجش مناطق خبر داد و
افزود :تعریف کاربری برای دسترسی مدیران مدارس نیز از طریق کارشناسی
فناوری مناطق انجام می شود و به صورت محرمانه در اختیار مدیران مدارس
قرار میگیرد.

