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●●دستمریزاد به مسئوالن کشوری که از همین
ابتدای سال ،خودشان آغاز موجی دیگر از گرانی
را با افزایش نرخ آب ،مرغ و ویزیت پزشکان و ...
رقم زدند و از این پس هم به بهانه افزایش حقوق
کارگران بقیه کاالها یکی یکی گران خواهد شد.
تا کی قرار است مردم تاوان رشد تورم را بدهند؟
●● اهالی روستاهای حامی و دهن رود در بخش
مرکزی خوسف با این که در بحث گاز و برق
مشکلی ندارند اما همچنان از آب بهداشتی و لوله
کشی محروم هستند .آب رسانی به این روستاها
نیمه تمام رها شده و تکمیل آن نیازمند همت
مسئوالن است.
●●بیرجند از نظر فضای سبز بسیار فقیر است و
همان چند درختی هم که وجود دارد به بهانه های
مختلف قطع یا خشک می شود و این موضوع در
اراضی برخی نهادها بیشتر مشهود است .آیا برای
رشد و پرورش این درختان از بودجه های بیت
المال هزینه نشده است که به راحتی آب خوردن
از چرخه فضای سبز حذف می شود؟
●● کاش رئیس قوه قضاییه در سفری به استان،
سری هم به شهرستان بشرویه می زد و از نزدیک
دلیل تعطیلی چندکارخانه و بیکار شدن چندین
نیروی جوان را پیگیری می کرد.به ظاهر
مسئوالن استانی مربوط نمی توانند کاری
انجام دهند.
●●زیرگذر فرعی به اصلی شهرک قدس و روستای
خشک به جاده اصلی بیرجند به قاین که مسیر
بسیار پر ترددی است نیمه کاره رها شده است و
کسی هم پاسخ گو نیست.
●●در روزهایی که بحران افت قیمت زرشک
گریبان گیر کشاورزان شده بود مسئوالن بعد
از مدت ها از خواب بیدار شدند و گفتند برنامه
داریم .حاال در شرایطی قرار داریم که دامداران
استان روزهای سختی را برای تامین آذوقه
دام های خود سپری می کنند و نیازمند چاره
اندیشی مسئوالن پیش از هر فاجعه ای هستند.
مدیران دست اندرکار حوزه دام پیش از حاد
شدن وضعیت و از بین رفتن سرمایه های دامی
دامداران ،قدمی بردارند چون حتی در بیابان ها
نیز ذره ای علوفه یافت نمی شود.

 ۲۵هزار بازنشسته
تامین اجتماعی مشمول
افزایش مستمری
 ۲۵هزارو  ۹۵۶نفر مستمری بگیر استان
مشمول طرح متناسبسازی حقوق قرار می
گیرند .مدیرکل تامین اجتماعی با اشاره به این که
در مرداد سال گذشته یک مرحله متناسبسازی
در تامین اجتماعی و در مهر هم صندو قهای
بازنشستگی دیگر ،مرحله ای مجدد از همسان
سازی را اعمال کردند ،گفت :به دنبال این
موضوع فاصلهای میان مستمری بازنشستگان
آن صندو قها با بازنشستگان تامیناجتماعی
ایجاد شد و مطالبه بهحقی برای ترمیم این
شکاف ،شکل گرفت« .محمدی» افزود :آن
چه صندوق بازنشستگی کشوری در فروردین
 ۱۴۰۰به بازنشستگان پرداخت میکند،
نسبت به اسفند  ۹۸با دو مرحله همسانسازی
و دو مرحله افزایش سنواتی ،حدود  ۱۳۰درصد
افزایش یافته است .وی از افزایش مستمر ی
بازنشستگان در فیشهای فروردین برای
نخستین بار خبر داد و گفت :یک میلیون و ۲۰۰
هزار تومان علی الحساب در اسفند گذشته به
حساب بازنشستگان و مستمریبگیران واریز شد
و ربطی به فروردین ندارد.

درسفر رئیس اتاق تعاون ایران

ساختمان اتاق تعاون
استان افتتاح می شود

رئیس اتاق تعاون استان از افتتاح ساختمان این
اتاق با حضور رئیس واعضای هیئت رئیسه اتاق
تعاونایرانبهاستاندر21فروردینماهخبرداد«.
غالمحسین»حسینیگفت:ساختمانجدیداتاق
تعاون با زیربنای 850متر مربع و با سرمایه گذاری
چهار میلیارد و 500میلیون تومانی موردبهره
برداری قرار می گیرد.وی دیدار با مقامات ارشد
و تعاونگران استان ،بازدید از تعاونیهای برتر
و آشنایی با ظرفیت ها وتوانمندیهای بخش
تعاون را از دیگر برنامههای سفر رئیس و اعضای
هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران به خراسان جنوبی
ذکر کرد.حسینی با بیان این که هم اکنون
 950تعاونی با گرایشهای خدمات ،مصرف،
مسکن ،کشاورزی و باغداری ،مرزنشینان ،صنایع
وگردشگری ،فرش دست باف ،معدن ،دهیاریها
وسهام عدالت در استان فعال است ،اظهارکرد:
این تعداد تعاونی با سرمایه گذاری حدود 47
میلیارد تومان و700هزار عضو ،بیش از 9هزار
فرصت شغلی در استان ایجادکرده است.

نماینده ولی فقیه مطرح کرد

فضای مجازی رها شده در کشور

مسئوالن ما هر کدام مشغول یک کاری هستند و
نتیجه آن هم این است که فضای مجازی رها شده
است.
نماینده ولی فقیه در استان در دیدار با جمعی از
فرماندهان انتظامی استان گفت:کرونا خود یک
مشکل دارد و چند مشکل هم در کنارش ایجاد کرده
است ،یکی از مشکل هایی که در کشور بی دروازه
ایران به وجود آورده در صحنه میدان فضای مجازی
است که رها شده است در حالی که در هیچ کشوری
حتی کشورهایی که دین هم ندارند به دلیل منافع ملی
خود فضای مجازی را آزاد نمی گذارند .حجت االسالم
والمسلمین«عبادی» ادامه داد :قبل از ویروس کرونا پدر
و مادرها می توانستند فرزندان خود را در برابر مفاسد و
آفات فضای مجازی مدیریت کنند اما از زمانی که کرونا

 

تشکیل مجالس عزاداری امام حسین

(ع)

آمد و کالس های درس به ویدئو کنفرانس تبدیل شد و
هر کودک و نوجوان یک تلفن همراه به دست گرفت ،
اگر از او مراقبت نشود ،بسیار خطرات وجود دارد.به
گفته وی ،ما امروز با مسائل پیچیده ای رو به رو هستیم،
حواس دشمن هم جمع است و با کارشناسی کافی

روزنامهخراساندرشماره 3472بهتاریخ13تیرماهسال1340درمطلبی
در صفحه 6آورده است :بمناسبت شهادت شجاعانه و شرافتمندانه حضرت
امامحسینعلیهالسالمازشباولمحرمدرکلیهمساجدوتکایایشهرقاین
مجالس عزاداری منعقد بود و نیز هیئت های عزادار (ابوالفضلی -حسینی
و موسی ابن جعفری) با کمال نظم و آرامش و با نهایت متانت مشغول زنجیر
زدن بودند در اغلب مجالس توسط وعاظ محترم سخنانی چند درباره
فداکاری و از خودگذشتگی حضرت سید الشهداء علیه السالم در راه ترویج
دین مبین اسالم و برانداختن کفر ایراد گردید مجالس عزاداری و روضه
خوانی تا آخر ماههای محرم و صفر ادامه خواهد داشت.

هجوم خود را در زوایای مختلف انجام می دهد اما
مسئوالن ما هر کدام مشغول یک کاری هستند نتیجه
آن هم این که فضای مجازی رهاست و متاسفانه وقتی
می خواهند آن را توجیه کنند ،می گویند فضای مجازی
رها در کشور جزو افتخارات ماست.

زنجیرکسادیبرفرمانخودرو

رویداد

توزیع  ۲۵هزار ُتن کاالی اساسی در روستا

زهرا قربانی

سریال نوسان قیمت در بازار خودرو طی یک سال
گذشته بارها تکرار شده است اما انگار تمامی ندارد و
در چند روز گذشته هم دوباره نرخ اتومبیل در سرباالیی
قیمت قرار گرفت .در گذر خبرنگار ما به این بازار یکی
از نمایشگاه داران خودرو با اشاره به این که طی دو
روز گذشته قیمت خودروهای داخلی بین پنج تا 10
میلیون تومان افزایش یافته است ،می گوید :با توجه
به نوسان نرخ ها ،خرید و فروش هم نسبت به ماه های
گذشته خیلی کمتر شده است و مردم اعتماد نمی
کنند«.فاطمی» با اشاره به مطرح شدن افزایش بین
 20تا  25درصدی نرخ خودرو در ماه های آینده ،می
افزاید :با توجه به این وضعیت افزایش دوباره قیمت
خودرو در بازار دور از تصور نیست.
او دلیل نوسان قیمت در بازار خودرو را زیاد بودن رانت
بیان و اظهارمی کند که یک سری افراد با در دست
گرفتن بازار و رسانه ها قیمت ها را کاهش و بعد از
خریداری و انباشت ،چند وقت بعد دوباره قیمت ها را
افزایش می دهند.
یکی دیگر از فعاالن این حوزه نیز با اشاره به این که
خرید و فروش کم است ،می گوید :از  10فروردین
قیمت ها به دلیل مشخص نبودن برجام افزایش یافته
است و تا زمانی که این موضوع مشخص نشود به طور
قطع نوسان قیمت هم وجود خواهد داشت.

خرید و فروش بین دالالن
یکی دیگر از نمایشگاه داران با اشاره به این که بازار
خودرو مثل بازارهای دیگر نوسان زیاد دارد ،اظهارمی

رئیس اتحادیه
نمایشگاه داران
خودرو در بیرجند:
با توجه به نوسانات
قیمتی دیگر هیچ
اعتمادی به این
بازار وجود ندارد و
کسب و کار در این
حوزه هم کساد
است

کند :بازار خودرو چون بیشتر در چشم و نقد شوندگی
آن هم آنی است نوسان بیشتری را در آن شاهد
هستیم.
او همچنین با اشاره به این که سیاست های خارجی
روی این بازار تاثیرگذار است ،می افزاید :خرید و
فروش هم با توجه به این که مصرف کننده کمتر خرید
می کند کاهش داشته و بیشتر خرید و فروش بین
دالالن است.
او برای خروج از وضعیت موجود راهکاری پیشنهاد
می دهد که باید زیرساخت ها درست شود هم اکنون
در این بازار مسئوالن با سیاست های مقطعی و ُمسکن
عمل می کنند و به همین دلیل هیچ وقت سیاست ها
در تنظیم بازار خودرو موثر واقع نشده است و اوضاع
هر روز بدتر از دیروز می شود .وی تاکید می کند :تا
زمانی که سیاست درست در این بازار اعمال نشود و

دست رانت خواران کوتاه نشود امیدی به بهبود شرایط
وجود ندارد.

افت خرید و فروش
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در بیرجند هم
با اشاره به این که طی چند روز گذشته با اعالم شرکت
های سازنده خودرو مبنی بر برنامه افزایش قیمت بین
 20تا  30درصدی ،در بازار هم افزایش قیمت ها را
شاهد بودیم ،می گوید :این شرایط سبب شده است
که خرید و فروش تا حد زیادی کم شود.
به گفته «راعی فرد» با توجه به نوسانات قیمتی دیگر
هیچ اعتمادی به این بازار وجود ندارد و کسب و کار در
این حوزه هم کساد است طوری که در سه ماه گذشته
نمایشگاه داران هم از اتحادیه قولنامه ای دریافت
نکرده اند.

پس از قربانی شدن  11نفر در  2جاده صادر شد

ضرب االجل پساخون

در پی تصادفات خونین اخیر در خراسان جنوبی،
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار دستگاههای
متولی را موظف به تامین ایمنی جاده ها در کمترین
زمان ممکن کرد.به گزارش خبرنگار ما طی چند روز
گذشته نقاط شهری و جاده ای استان شاهد حوادث
خونینی بوده اند که در مهم ترین آن ها شنبه گذشته
 6نفر در جاده بشرویه و سه شنبه شب گذشته هم پنج
نفر در جاده ورودی فرودگاه بیرجند جان خود را از
دست دادند.
بر این اساس «فرهادی»روز گذشته به منظور بررسی
عوامل تصادفات اخیر در محورهای مواصالتی استان
نشستی فوق العاده برگزار کرد و با اشاره به حادثه رخ
داده در ورودی شهر بیرجند گفت :تکمیل پروژه احداث

باند دوم حدفاصل میدان تقاطع فرودگاه بیرجند و پل
غدیر ،باید به سرعت انجام شود.وی افزود:پیمانکار
مکلف است تمام توان خود را برای اجرای این پروژه
هزینه کند و تابلوها و عالیم هشدار دهنده در طول 3
کیلومتر مسیر اجرای پروژه نیز باید ظرف دو روز آینده
نصب و تعبیه شود.
او به تصادف چند روز پیش محور بشرویه  -فردوس
نیز اشاره و تصريح کرد :برای اجرای باند دوم در همه
محورها و تکمیل پروژه های در دست اقدام در استان
باید پیگیری های الزم انجام شود.
وی تاکید کرد :دو بانده سازی محورهای بشرویه با
توجیهات فنی برای تأمین اعتبار در اولویت برنامه های
دستگاه های متولی قرار گیرد.

کاهش  ۲۶درصدی حوادث کار
حوادث ناشی از کار در خراسان جنوبی  ۲۶درصد کاهش یافت« .رضازاده»
مدیر روابط کار اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی عمده حوادث را مربوط به
معادن و کارگاه های ساختمانی دانست و گفت :چهار هزار و  ۳۳۳مورد بازرسی
از کارگاههای استان توسط بازرسان کار انجام شد.

اتصال  10هزار خانوار روستایی به
شبكه ملی اطالعات
 10هزار و  100خانوار در  101روستای استان از سرویس اینترنت پرسرعت
همراه و خدمات شبکه ملی اطالعات بهر مند شدند .مدیرکل ارتباطات و فناوری
اطالعات با اشاره به احداث یا ارتقای  61سایت ارتباطی در سال  99گفت:
برای توسعه شبکه ملی اطالعات در روستاها طی سال گذشته  13سایت و 25
میکروسایت جدید نسل  4احداث و  25سایت همراه روستایی نیز به نسل 4
ارتقا یافت« .بهی» افزود :با احداث و راه اندازی  21سایت ،پوشش همراه در 29
روستایاستانبرقرارشدودوهزارو 500خانوارروستاییازسرویستلفنهمراه
بهرهمندشدند.بهگفتهویبرایتوسعهشبکهپهنباندوارتقایکیفیتارتباطات
روستایی نیز طرح توسعه شبکه فیبر نوری روستایی به طول  170کیلومتر اجرا
و 9مرکز تلفن ثابت و 21سایت همراه روستایی به شبکه پهن باند متصل شد.

کشف  3دستگاه استخراج ارز دیجیتال
حسین قربانی  3-دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق به ارزش 690میلیون
ریال در بیرجند کشف شد .سرهنگ «جواد بخشی» سرپرست پلیس امنیت
اقتصادی استان گفت :در بازرسی و پاک سازی از این محل شناسایی شده سه
دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز کشف و یک متهم دستگیر شد.

افزایش  89درصدی مصرف بنزین در نوروز
مصرف بنزین در نوروز  1400نسبت به مدت مشابه سال گذشته  89و نفت
گاز  62درصد افزایش یافت .مدیر شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه
خراسان جنوبی گفت :یکی از دالیل افزایش مصرف ،نبود محدودیت تردد و در
نتیجه افزایش مسافرتها بود.
وی با اشاره به طرح دوگانه سوز کردن یارانه ای خودروهای مسافربر شخصی،
تاکسیهای اینترنتی و آژانسها اظهارکرد :طرح دوگانه سوز کردن رایگان
خودروهای عمومی هم از سال گذشته آغاز شد و هزار و  385خودرو در سه
کارگاه دوگانه شد و  254خودرو در صف انتظار است.

رشد خانه سازی بدون پیش بینی مدرسه

ناقوس مرگ در  3شهرستان

کرونا قرار گیرد.دکتر«دهقانی» با اشاره به این که روند
افزایشی تداوم یافتهای را در بستری بیماران کرونایی
شاهد هستیم ،می افزاید :براساس آخرین وضعیت
رنگبندی اعالمی وزارت بهداشت ،شهرستانهای
بیرجند ،فردوس و قاینات در وضعیت قرمز (خیلی
پرخطر) ،شهرستا نهای طبس ،نهبندان ،سرایان،
بشرویه ،درمیان ،سربیشه و زیرکوه در وضعیت نارنجی
(پرخطر) و شهرستان خوسف در وضعیت زرد (متوسط
خطر) قرار دارند.
وی این نکته را هم مورد اشاره قرار داد که در شرایط
فعلی شاهد افزایش قابل توجه بستریهای خانوادگی
در بیمارستانها هستیم که این موضوع نشاندهنده
گسترش ویروس جهش یافته انگلیسی در استان است.

شناسایی  95بیمار جدید
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم با
بیان این که در شبانه روز گذشته  261آزمایش کرونا
در استان انجام شد که  95آزمایش مثبت و بیشترین
تعداد هم با  39نفر مربوط به بیرجند بود ،افزود:
از مبتالیان جدید  19نفر در بیمارستا نها بستری

سرمایه گذاری  770میلیاردی در منطقه ویژه اقتصادی
 ۷۱میلیـارد تومـان در سـایت مـرزی و  ۷۰۰میلیـارد
تومان در سـایت مرکزی منطقـه ویژه اقتصادی اسـتان
سـرمایه گـذاری شـد.
رئیس سـازمان منطقه ویژه اقتصادی استان از سرمایه
گـذاری  ۷۰۰میلیـارد تومانـی داخلـی و خارجـی
در ایـن منطقـه خبـر داد وگفـت :براسـاس جوازهـای
تاسـیس صـادر شـده ،دو هـزار و  ۴۱۵نفـر اشـتغال

شبکه تعاون روستایی بیش از  ۲۵هزار تُن کاالی اساسی و تنظیم بازار بین
روستاییان توزیع کرد .مدیر تعاون روستایی استان گفت :بر این اساس بیش از
 ۴۲۵تن گوشت منجمد ۱۵۲ ،تن قند و  ۲۴۲تن شکر  ۲۳۷ ،تن روغن۳۷۳ ،
تن برنج و  ۶تن مرغ منجمد به روستاییان عرضه شد .وی گفت :همچنین توزیع
 ۴۳۷هزار و  ۲۳تُن آرد توسط  ۶۰شرکت در هزار و  ۸۷۱روستا انجام شد.

کمبود فضای آموزشی همچنان گریبان گیر مرکز استان

رنگ بندی کرونا در استان اعالم شد
همه رشته های استان در بحث کاهش ابتال و مرگ
و میر ناشی از کرونا پس از مدت ها ،پنبه شد تا جایی
که هشدارهای مسئوالن مبنی بر احتمال بازگشت به
شرایط بحرانی در صورت بی توجهی مردم ،روز گذشته
رنگ واقعیت به خود گرفت و سه شهرستان بیرجند،
قاینات و فردوس دارای وضعیت قرمز شد هر چند در
کنار این از تعداد نقاط زرد نیز کاسته شده و مناطق
نارنجی نیز افزایش یافته است.
طی روزهای گذشته و پس از مدت ها تعداد تست های
کرونا و آمار مبتالیان در حالی سه رقمی شد که تا پیش
از این و حتی در بازه ای از زمستان تست های روزانه
تا حد چشمگیری کاهش داشت ولی بی توجهی به
رعایت پروتکل ها به خصوص در روزهای پایانی سال
و ایام عید حاال باعث شده است تا روز به روز وضعیت
وخیم تر شود هر چند رشته عادی انگاری به خصوص
در مراکز تجمع ادامه دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند می گوید :همان
طور که پیش بینی شده بود روند افزایش موارد مثبت
بستری در استان به خصوص در مرکز استان و همچنین
قاینات و فردوس سبب شد تا این نقاط در وضعیت قرمز

خراسان جنوبی  60سال پیش
در روزنامه

ایجـاد خواهـد شـد و  ۸۰۰فرصـت شـغلی محقق شـده
اسـت« .صفـدری زاده» افـزود :بـا سـرمایه گذاریهای
جدیـد  ۱۳واحـد تولیـدی در حوز ههـای مختلـف از
جملـه تولیـد ماشـین آالت خطوط کاشـی و سـرامیک،
تولیـد هیدروکربنهـای سـبک و سـنگین ،تولیـد چـرم
مصنوعـی ایجـاد شـده و زمینـه اشـتغال  ۴۰۴نفـر را
فراهـم کـرده اسـت.

هستند و  76نفر نیز نمونه گیری سرپایی شدند .
به گفته دکتر«مهدی زاده» هم اکنون  ۲۱۱بیمار با
عالیم تنفسی در بیمارستانها به سر می برند که ۸۷
نفر کرونا مثبت به حساب می آیند و از این تعداد ۱۷
نفر در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند که حال
یک نفر نامساعد است.
وی افزود :طی ۲۴ساعت گذشته یک مورد فوتی دیگر
در بیرجند ثبت شده و آمار قربانیان به  ۷۷۲نفر افزایش
یافته است.
در پی قرمز شدن وضعیت سه شهرستان ،فعالیت
باشگا ههای ورزشی در شهرستا نهای قرمز تعطیل
شد.
بنا به گفته «قطبی» معاون توسعه امور ورزش اداره
کل ورزش و جوانان با توجه به این که شرایط استان
به لحاظ شیوع کرونا در وضعیت خوبی نیست و سه
شهرستان بیرجند ،قاینات و فردوس در وضعیت قرمز
قرار دارند ،طبق مصوبه جلسه ستاد استانی کرونا
تمامی اماکن ،باشگا هها و فعالیتهای ورزشی در
شهرهای قرمز استان از  ۱۸فروردین تا اطالع ثانوی
تعطیل خواهد بود.

وی بـا بیان ایـن کـه  ۱۶واحد دیگـر هم با پیشـرفت ۱۰
تا  ۹۰درصـد در حـال راه اندازی اسـت ،افـزود :با بهره
بـرداری از ایـن واحدهـا نیـز دو هـزار و  ۴۱۵نفـر دیگـر
صاحـب شـغل خواهنـد شـد .او بـا اشـاره بـه این کـه هم
اکنـون  ۶۱واحـد تولیـدی ،خدماتـی و صنعتـی در این
منطقـه فعالیـت میکنند ،افـزود :بیـش از  10سـرمایه
گذار دیگر نیـز در حوزههای مختلـف تولیدی ،صنعتی
و خدماتـی عالقه منـدی خـود را بـرای سـرمایه گذاری
در ایـن منطقه اعلام کـرده اند.

حسـین قربانـی – کمبـود فضـای آموزشـی در شهرسـتان هـای اسـتان بـه ویـژه
نیاز بـه  180کالس درس در مسـکن مهر بیرجنـد و  70کالس در شـهرک امام
علـی(ع) ایـن شـهر و ضـرورت همـکاری اداره راه و شهرسـازی بـرای اختصـاص
زمیـن رایـگان مدرسـه سـازی بـرای چندمیـن بـار در شـورای آمـوزش و پـرورش
اسـتان مطرح شـد.
مدیرکل نوسـازی ،توسـعه و تجهیز مدارس در این نشسـت با اشـاره به این که به
دلیل پیش بینی نشدن سـاخت فضای آموزشی متناسـب با نیاز در مساکن مهر
شهرسـتان ها ،با کمبود مواجه هسـتیم ،گفت :هم اکنون در همه شهرستان ها
به ویـژه در مرکز اسـتان فضاهای مسـکونی بـدون این کـه فضای آموزشـی برای
آن ها پیـش بینی شـود در حال افزایش اسـت در حالی کـه این موضـوع در آینده
مشـکالت فراوانی به وجـود خواهد آورد.
به گفته «چاوشـان» براسـاس قانـون بودجـه  1400راه و شهرسـازی باید زمین
رایگان در طرح های مسـکن مهـر و اقدام ملـی در اختیـار آموزش و پـرورش قرار
دهد تـا بـا مشـارکت خیـران و بنیـاد علـوی بـرای رفـع کمبـود فضـای آموزشـی،
اقدام شود که در این راسـتا به زودی ساخت مدرسه  9کالسـه با مشارکت بنیاد
علوی در شـهرک امـام علـی(ع) بیرجند آغاز می شـود.
مدیـرکل راه و شهرسـازی گفـت :سـال  99در مسـکن مهـر شـمال شـهر بـرای
تحقق  13میلیارد ریـال از محل فروش زمیـن های اداره راه و شهرسـازی اقدام
شـد که در نهایت با پیگیری های اسـتاندار سـابق چهـار میلیـارد و 400میلیون
تومـان تخصیـص یافت.
بـه گفتـه «داعی» هنـوز آییـن نامه مربـوط به بودجـه  1400ابالغ نشـده اسـت و
پـس از آن در شهرسـتان هایـی که مشـکل زمین نداشـته باشـیم بـه طـور رایگان
بـرای احداث فضـای آموزشـی در اختیار آمـوزش و پـرورش قرار خواهـد گرفت.
در این جلسـه با درخواسـت مدیـرکل آموزش و پـرورش  ،اسـتاندار بـا اختصاص
یـک میلیـارد و  200میلیـون تومـان بـرای تجهیـز  12پژوهـش سـرای دانـش
آمـوزی شهرسـتان هـا موافقـت کـرد.
به گفته مدیرکل آموزش و پـرورش هفت معلم که بیماری زمینه ای داشـته براثر
ابتال به کرونا فوت کـرده اند اما هیچ گزارشـی مبنی بر فوت دانـش آموزان براثر
ابتال به کرونا اعالم نشـده اسـت.
«واقعی» از فوت  11دانش آموز اسـتان از اول اسـفند  99خبـر داد که یک مورد
آن به دلیـل بیماری و  10مـورد دیگر به دلیل تصادف بوده اسـت .در این جلسـه
همچنیـن از تجلیـل از  31معلـم اسـتانی و  110معلـم شهرسـتانی در هفتـه
بزرگداشـت مقـام معلـم خبر داده شـد.

