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اجتماعی
پنج شنبه  ۲۷اردیبهشت .۱۳۹۷اول رمضان  .۱۴۳۹شماره ۲۷۱۵

تریبون

راهیابی  8معلم به مسابقات
قرآن و عترت کشور
 8معلم استان به مسابقات قرآن و عترت کشور راه
یافتند.
مدیر کل آموزش و پرورش به راهیابی هشت نفر
از فرهنگیان خانم و آقای شرکت کننده در مرحله
استانی مسابقات قرآن ،عترت و نماز در چهار رشته
قرائت ،حفظ  10جزء ،نهج البالغه و احکام به مرحله
کشوری خبر داد و گفت :چهار هزار و  500معلم زن و
مرد در  12شهرستان و منطقه استان در این دوره از
مسابقات شرکت کردند که از این تعداد  80نفر جواز
حضور در مرحله استانی را کسب کردند« .المعی»
شناسایی و آموزش معلمان پژوهشگر ،قاری و حافظ،
انس بیشتر فرهنگیان استان با مفاهیم واالی قرآن
کریم ،نهج البالغه و احکام ،تشویق فرهنگیان عالقه
مند به آموزه های دینی و به کارگیری این آموزه ها در
زندگی فردی ،اجتماعی و انتقال آن به دانش آموزان
را از مهم ترین اهداف برگزاری این مسابقات برشمرد.
به گفته وی ،مرحله کشوری این دوره از مسابقات ،تیر
ماه امسال به میزبانی خراسان رضوی برگزار می شود.

توزیع  5900تن آرد در درمیان
سال گذشته پنج هزار و  914تن آرد در مناطق
شهری ،روستایی و عشایری درمیان توزیع شد.
رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت درمیان از فعال
بودن  65نانوایی در این شهرستان خبر داد و به
«خراسان جنوبی» گفت :از این تعداد  33مورد شهری
و بقیه روستایی است.
«بیجاری» با بیان این که سال گذشته  26مورد گشت
بازرسی از حوزه آرد و نان شهرستان انجام شده
است ،افزود :در این زمینه  10فقره پرونده تخلف به
ارزش  22میلیون و  565هزار ریال تنظیم و برای
سیر مراحل قانونی و رسیدگی به تعزیرات حکومتی
شهرستان ارسال شده است.

ساعت کار نانوایی های بیرجند
در رمضان
ساعات کار نانوایی های بیرجند در ماه مبارک رمضان
به نانوایی ها اعالم شد .به گزارش خبرنگار ما اتحادیه
نانوایان بیرجند ساعات کار نانوایی های مرکز استان
را برای ماه رمضان اعالم کرد که بر این اساس این
واحدها صبح ها از ساعت  11تا  13پخت خواهند
داشت و شروع کار آن ها در عصرها از ساعت  16تا
افطار خواهد بود .در شهر بیرجند  201نانوایی با
پخت انواع نان فعال است.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

حرف مردم

تشریح سرفصل های کاری شهرداری مرکز استان برای سال 97

 80+12میلیاردتومانبودجهبرایآبادیشهر

حسین قربانی– افزایش 12میلیارد تومانی بودجه
شهرداری بیرجند برای تصویب به شورای اسالمی
شهر ارائه می شود.
این مطلب را روز گذشته شهردار بیرجند در
پاسخ به سوال خبرنگار ما در زمینه اصالح بودجه
شهرداری بیان کرد و گفت :بودجه  80میلیارد
تومانی امسال شهرداری بدون در نظر گرفتن
تسهیالت بانکی به تصویب شورای شهر رسید
اما با توجه به پروژه های عمرانی در دست اقدام
شهرداری در سال  ،97پیشنهاد اضافه شدن
 12میلیارد تومان دیگر به شورای اسالمی شهر
ارائه می شود.
«جاوید» با اشاره به تامین بودجه شهرداری از
محل درآمد ناشی از پرداخت عوارض و مالیات
بر ارزش افزوده و ارائه تخفیف در قالب قوانین
موجود در مناسبت های مختلف ،از طلب هشت
میلیارد تومانی شهرداری از صنوف مختلف خبر
داد و اظهار کرد :با هدف برقراری انضباط مالی از
ریخت و پاش های غیر ضروری جلوگیری و تملک
های غیر ضروری از دستور کار خارج شده است،
با این وجود هنوز درآمد پایداری برای شهرداری
پیش بینی نشده است.

وی در تشریح پروژه های عمرانی شهرداری افزود:
فاز اول عملیات اجرایی پارک خطی  48هکتاری
بولوار پیامبر اعظم(ص) با هدف ایجاد پیست
دوچرخه سواری ،نورپردازی ،احداث سرویس
های بهداشتی ،کافی شاپ ،زمین های ورزشی
و ...از میدان سفیر امید تا میدان دانشگاه آزاد
اسالمی با حدود هشت میلیارد تومان اعتبار از
خرداد آغاز می شود و در ادامه فاز دوم آن از میدان
دانشگاه آزاد اسالمی تا پارک جنگلی ادامه
خواهد یافت.
وی از پیش بینی ایجاد چند زمین ورزشی برای
بانوان و آقایان ،بازارچه مشاغل و صنایع دستی
برای عرضه و فروش تولیدات صنایع دستی،
ایجاد باغ پرندگان و گل ها ،مسجد و نمازخانه با
 10میلیارد تومان اعتبار در پارک جنگلی و با توجه
به فراهم بودن زیرساخت های الزم برای گذران
اوقات فراغت در  40هکتار از این مکان خبر داد
که بعد از تصویب شورای اسالمی اجرایی می شود.
همچنین چهارشنبه بازار هم با هدف سامان دهی
این موضوع و نظارت بیشتر بر این مکان منتقل
خواهد شد .وی از شروع عملیات اجرایی احداث
پروژه پارک بهجت در روز شوراها و بهره برداری

▪
▪

▪
آن در هفته دولت خبر داد و افزود :با اعتبار 250
میلیون تومانی بوستانی در منطقه شعبانیه بیرجند
ایجاد و کانال موجود در مهرشهر نیز به بوستان
خطی تبدیل می شود.
وی با اشاره به شروع طراحی المان و محوطه سازی

میدان آیت ا ...عبادی با یک میلیارد تومان اعتبار
افزود :برای ایجاد المان های دایمی در میدان
های آیت ا ...عبادی ،امام خمینی(ره) و ابوذر و
طراحی ورودی شمال شرقی ابتدای بولوار امام
رضا(ع) بیرجند نیز فراخوان داده شده است.

تشکیل  1100پرونده در مرکز ناباروری خراسان جنوبی

 ۴۲میلیارد تومان مالیات به حساب شهرداری ها واریز شد

تاکنون هزار و ۱۱۰پرونده ناباروری برای طی مراحل درمان در مرکز ناباروری استان تشکیل شده
است که  ۴۵۰مورد آن نیاز به روش درمانی  IVFدارد .رئیس مرکز درمان بیماری های دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند روز گذشته در بازدید از مرکز بیماران خاص بیرجند اظهار کرد :بخش  IVFبه لحاظ
تجهیزات تکمیل است ولی به دلیل نداشتن متخصص نازایی ،هنوز راه اندازی نشده است.
«دهقانی» افزود :این بیماران مجبورند برای ادامه درمان به مراکز فوق تخصصی در سایر شهرهای
کشور مراجعه کنند که به دلیل هزینه باال و رفت و آمد متاسفانه ناموفق هستند .وی از تجهیز کامل مرکز
ناباروری خبر داد و گفت :برای تجهیز این مرکز دو میلیارد و  950میلیون تومان هزینه شده است که
دو میلیارد و  150میلیون تومان آن را وزارت بهداشت و درمان و  800میلیون تومان را دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند هزینه کرده است .به گفته وی هم اکنون بخش  IUIمرکز ناباروری استان فعال است
که در صورت حضور متخصص نازایی بخش  IVFراه اندازی خواهد شد.

 ۴۲میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی استان طی سال گذشته به حساب شهرداری ها واریز شد.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت :این اداره کل سال گذشته بالغ بر  ۲۴۴میلیارد تومان
مالیات وصول کرده است که از این میزان ۱۴۷میلیارد تومان مربوط به مالیات های مستقیم و ۹۶
میلیارد تومان نیز مربوط به مالیات های غیر مستقیم بوده است.
«نباتی» با بیان این که درآمدهای مالیاتی وصول شده در بازه زمانی ذکر شده نسبت به پیش بینی تحقق
درآمدهای مالیاتی  ۱۵درصد کاهش داشته است افزود :سال گذشته بیش از  ۶۵میلیارد تومان به
صورت مستقیم توسط اداره کل امور مالیاتی استان به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان واریز
شد که از این میزان ۴۲میلیارد تومان به حساب شهرداری ها و ۲۲میلیارد تومان نیز به حساب دهیاری
های استان برای ارائه خدمات عمرانی و زیرساختی و رفاهی واریز شده است .وی سهم مالیات دریافت
شده مشاغل و کسبه از کل درآمدهای مالیاتی را هفت درصد بیان کرد .

فعالیت  281مهد کودک در استان
زهرا خسروی 281 -مهد کودک زیر پوشش بهزیستی استان
فعالیت می کنند .مدیر کل بهزیستی به «خراسان جنوبی» گفت :از
این تعداد  152مهد کودک شهری و بقیه روستایی است.
«عرب نژاد» با اشاره به طرح ارائه یک وعده غذای گرم در برخی مهد

▪

کودک ها افزود :سال گذشته سه هزار و  522کودک در مهدهای
حاشیه شهر و روستامهدهای استان و هزار و  946کودک در
مهدهای شهری مناطق محروم استان با سرانه دو هزار تومان در
روز و طی پنج روز در هفته از غذای گرم بهره مند شدند .وی هدف از
اجرای این طرح را کمک به بهبود تغذیه کودکان و کمک به کاهش
فقر غذایی بیان کرد و ادامه داد :سال گذشته در مجموع بیش از

 13میلیارد و  577میلیون ریال از محل اعتبارات ملی ،رفاه و دیگر
منابع به این منظور اختصاص داده شد .به گفته وی سال گذشته
بیش از چهار میلیارد و  790میلیون ریال از محل اعتبارات ملی،
رفاه و دیگر منابع بخشی از شهریه هزار کودک 9ماهه و هزار و460
کودک دو ماهه با سرانه  400هزار ریال در ماه برای هر کودک به
مهدهای کودک استان پرداخت شده است.

▪

▪روز به روز کوچه های نقاط نوساز بیرجند با پارک
خودروها شلوغ تر می شود اما شهرداری کاری
نمی کند.یکی از دالیل عمده این موضوع تبدیل
پیلوت و پارکینگ خانه ها به واحد مسکونی است
که در نتیجه ساکنان خانه ها خودروهای خود
را در کوچه پارک می کنند و سبب شلوغی می
شوند .این موضوع به کوچه هایی هم که خانه
های آن در مرحله تخریب و نوسازی است سرایت
کرده و برای همسایگان دردسرساز شده است.
▪از چند شب گذشته آنتن دهی موبایل در طبس
مسینا مطلوب نیست .مسئوالن مخابرات برای
رفع مشکل پیگیری کنند.
▪از زحــمــات فــرمــانــداری ،بنیاد مسکن انقالب
اســامــی و بــخــشــداری مــرکــزی درمــیــان بــرای
اجـــرای طــرح جـــدول کشی شــهــرک روســتــای
نوغاب متشکریم و با توجه به طوالنی بودن بولوار
و تردد بیشتر مردم در فاز دوم شهرک و وجود
چند چهارراه در شهرک و تنها یک بریدگی در
این بولوار ،تقاضای ایجاد یک میدان در چهار راه
شهرک را داریم.
▪بلوکه های میدان جنت خیابان مهرشهر بیرجند
رنگ آمیزی ندارد و به علت دید نامناسب به ویژه
در شب باعث حــوادث زیــادی بــرای رانندگان
خــودرو و موتورسیکلت ها می شود .شهرداری
برای رنگ آمیزی آن اقدام کند.
▪سال گذشته از یکی از نمایندگی های خودرو در
بیرجند خودروی ساینا با ضمانت نامه خریداری
کردم و گفته شد هر نوع خرابی تا دو سال یا 40
هزار کیلومتر شامل استفاده از گارانتی می شود،
اما چند هفته بعد از تحویل هنگام توقف به ویژه
پشت چراغ قرمز دنده جا نمی خورد ،با مراجعه
به نمایندگی مورد نظر ،خودرو به آن ها تحویل و
تعمیر شد اما پس از تحویل دوباره خودرو نه تنها
مشکل برطرف نشد که بدتر هم شد .در مراجعه
بعدی به نمایندگی گفتند باید قطعه تعویض شود
و  90هزار تومان بابت آن دریافت کردند .قطعه را
به یک کارشناس دیگر نشان دادیم گفتند سالم
است .بعد از تحقیق مشخص شد مشکل مربوط
به یک قسمت دیگر بوده است .امسال هم خودرو
ما را در جایی که دسترسی به هیچ امکاناتی
نداشتیم ،گذاشت و آن را به هــزار بدبختی به
نمایندگی منتقل کردیم .بعد از سه روز گفتند
 218هزار تومان پرداخت کنید .حال سوال این
جاست که چه خدماتی شامل گارانتی و خدمات
پــس از فــروش خ ــودرو مــی شــود؟ کارشناسان
کــارخــانــه در مــرکــز هــم پاسخگویی مناسبی
نداشتند در حالی که مسئوالن مــدام حرف از
کــاالی ایرانی می زنند ،اگــر قــرار اســت کاالی
ایرانی و خدمات پس از فروش آن این گونه باشد،
این قدر آن را تبلیغ نکنند.

