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●● گویا قرار نیست مشکل تردد تاکسی ها به
مهرشهر برطرف شود چون یا رانندگان تاکسی
در این مسیر کار نمی کنند و اگر هم برخی راضی
به سرویس دهی به این محله شوند به صورت
دربست مسافر می برند.
●● کوچه شهید رجایی  15بیرجند به دلیل تعداد
زیاد تعمیرگاه ،شلوغ است .ساکنان این کوچه
آسایش ندارند و رفت وآمد اهالی به سختی انجام
میشود .مسئوالن چند سال قبل ،وعده انتقال
این کسبه را به منطقه شکرآب داده بودند اما
هنوز محقق نشده است.
●● ساکنان خیابان سعدی مهرشهر در تابستان
از گرد و خاک آسایش ندارند و در زمستان از گل
و الی معبر .از شهرداری بیرجند برای چندمین
بار درخواست دارم این خیابان را آسفالت کند.
مهرشهر در سال های اخیر گسترده و امکانات
متعددی برای آن تامین شده است بنابراین
شایسته نیست این منطقه همچنان خاکی باشد.
●● استاندار به روستاهای متعددی سر زده و
پای سخن روستاییان نشسته است که قوت
قلبی برای این قشر است .جا دارد سری هم به
روستاهای دهمیر ،سورگ ،درسفید و جوزاندر
بخش نیمبلوک قاینات بزند و ببیند مردم با چه
مشکالتی مواجه هستند.
●● با توجه به سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین،
قرارشدبهخانوادههابستهمعیشتیپرداختشود
اما برای برخی واریز نشد و وقتی موضوع را از راه
هایاعالمشده،پیگیریکردممشخصشدمیزان
حقوقمرادوبرابرآنچههستمحاسبهکردند.
●● مسئوالن مربوط برای تاسیس و راه اندازی
فروشگاه زنجیره ای در اسدیه اقدام کنند تا امکان
خریدارزانتربرایمردماینشهرهمفراهمشود.
●● شبکه فیبر نوری در روستای نوغاب بخش
مرکزی درمیان با داشتن هزار و  100خانوار
چرا اجرا نمی شود؟ از طرفی به دلیل اجرا نشدن
شبکه مخابرات در قسمتی از شهرک نوغاب،
جمعیتزیادیازتلفنثابتمحرومهستند.شرکت
مخابراتاستانپیگیرمشکالتمردمباشد.
●● کوچه قائم غربی  9نهبندان به ویژه فرعی
های آن ،وضعیت نابسامان دارد و با کوچک ترین
بارندگی گل والی در این قسمت و فرعی های
آن پیش روی مردم قرار می گیرد .شهرداری اگر
قصد آسفالت این معبر را ندارد حداقل برای شن
ریزی آن اقدام کند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

امام جمعه موقت بیرجند:

ایران،باصالبتبهآمریکاسیلیزد

رهبر معظم انقالب جریان تشییع پیکر سردار شهید
اسالم حاج قاسم سلیمانی را در بغداد ،نجف ،کربال،
مشهد ،تهران ،اهواز ،قم و کرمان از ایام ا ...اعالم
کردند .امام جمعه موقت بیرجند در خطبه های
نمازجمعه این شهر ،گفت :بنابراین ،این موضوع
فصل جدیدی برای جهان و درسی برای همه ماست
تا بدانیم که در این موقعیت از جهان نیز زمینه آن

 

وجود دارد که انسانی این چنین در دل ها نفوذ کند.
حجت االسالم والمسلمین «نوفرستی» افزود :ایران
با صالبت ،سیلی محکمی به آمریکا زد و امیدواریم
ریشه آمریکا در جهان کنده شود .به گفته او نیروی
قدس سپاه به عنوان رزمندگان بدون مرز ،در جهان
اسالم نقش ایفا و در برابر دشمنان ایستادگی و با
قامت استوار در خدمت به مسلمانان بدون هیچ

امروزآغازخریدتوافقی زعفران
انصاری -خرید توافقی زعفران با توجه به پیگیری ها
و درخواست های مردمی در استان از امروز انجام می
شود .مدیر سازمان تعاون روستایی استان به خبرنگار
ما گفت :با وجود درخواست بهره برداران و مراجعه
آنان برای فروش زعفران و متعاقب آن پیگیری ها برای
تمدید مهلت خرید حمایتی زعفران ،این موضوع اتفاق
نیفتاد اما با توجه به رایزنی ها با شرکتهای مختلف،
امکان خرید توافقی زعفران از پنجم بهمن فراهم شد.
«ضیائیاناحمدی»باتاکیدبراینکهاگرچهممکناست
قیمت خرید توافقی کمتر از خرید حمایتی باشد زیرا بر

اساس توافق فروشنده
و عامل خرید انجام می
شود ادامه داد :خرید
توافقی زعفران مشابه خرید حمایتی در چهار لول
پوشالمعمولی،پوشالمرغوب،شبهنگینونگینانجام
میشودوقیمتیکهقراربرخریداستحدود ۵۰۰تایک
میلیون تومان بیشتر از بازار است و از طرفی پرداخت
پول آن به صورت نقد و حداکثر  10روز پس از اتمام
مراحل خرید خواهد بود .وی با یادآوری این که در طرح
حمایتی ،دو هزار و  500کیلوگرم زعفران خریداری
شد،گفت:خریدتوافقیتوسطیکعاملاتحادیهتعاونی
روستایی انجام می شود و در صورت استقبال تعداد
عامل ها افزایش خواهد یافت.

کاش مسئوالن هواپیمایی چهارشنبه شب مسافر بیرجند بودند

لغوپرواز،فقطعذرخواهیخلبان
مجتبی نوریان -مسافران پرواز چهارشنبه شب مسیر
مشهد – بیرجند با عذرخواهی خلبان ،سفرشان لغو
شد .به گزارش خبرنگار ما مسافران پرواز شماره 387
ساعت  20:25چهارشنبه گذشته هواپیمایی ایران ایر،
پس از تاخیر سه ساعته در فرودگاه مشهد باالخره حدود
 23:30سوار هواپیما شدند که البته بعد از دقایقی با
عذرخواهی خلبان ،مجبور به ترک آن شدند .آنان پس از
دومرتبهاعالمتاخیرپروازازطریقفرودگاهمشهد،باالخره
هنگامیکه سوار هواپیماشدهبودندخلبانبهدلیلنقص
فنیازتاخیربهوجودآمدهعذرخواهیکرداماقبلازتیک
آف،نیزضمنعذرخواهیمجددازرفعنشدناشکالخبر
داد و حفظ جان مسافران را اولویت اول دانست به همین
دلیلوتشخیصایرادفنیازپروازهواپیماخودداریکرد.

بالتکلیفی در فرودگاه مشهد
ادامه گزارش خبرنگار ما حاکی از آن است که اگر چه
مسافران ساعت ها در فرودگاه منتظر مانده و برای سفر
خود برنامه ریزی کرده بودند اما برای تشخیص خلبان
احترام قائل شدند و حتی بسیاری از آنان در گفت و

چشم داشتی خدمت رسانی می کند .وی با اشاره به
اقدامات ناپسند برخی از افراد در ایام فاطمیه گفت:
در این ایام برخی انسان های بی هویت ،قصد دارند
در منطقه مسایل ضد ارزشی انجام دهند که مسئوالن
باید دقت داشته باشند هر چیزی در جای خود باشد و
با افرادی که زمینه ساز این حرکت ها هستند برخورد
شود و در برابر این مسایل ایستادگی کنند.

گوهای خود از این اقدام او تشکر کردند ولی انتقادها
مربوط به بعد از انتقال به سالن فرودگاه و بالتکلیفی
شان بود .یکی از مسافران گفت :در این ساعت شب،
باید کسی پاسخ گو باشد که چه کنیم و آیا پرواز دیگری
در نظر گرفته می شود یا خیر؟ اما گویا پس از دریافت
بار باید فرودگاه را ترک کنیم! مسافر دیگری ،گفت:
خلبان ،صادقانه نقص فنی را اعالم و از مشکل پیش آمده
عذرخواهی کرد اما گالیه ام این است که کسی درباره
جبران خسارت مسافران برابر آن چه در اطالعیه های
فرودگاه نصب کرده اند توضیحی نداد.یکی از کارکنان
در فرودگاه هم فقط به ممهور کردن بلیت مسافران برای
دریافت وجه آن از شرکت ها اقدام می کرد در حالی که
بسیاری ،بلیت را به شیوه اینترنتی تهیه کرده بودند و
برگه ای نداشتند .البته با هدایت مسافران به قسمت
کنسلی پروازها عده ای پرینت بلیت و مهر استرداد وجه
را دریافت کردند .به گزاش خبرنگار ما برخی از مسافران
در تماس با پایانه مسافربری و برخی با رانندگان تاکسی
و مسافربری ،عازم بیرجند و افرادی نیز با توجه به ساعت
پایانی شب از ادامه سفر منصرف شدند.

خراسان جنوبی  61سال پیش   
در روزنامه

شتر طفلی را خفه کرد

روزنامه خراسان در شماره  2598به تاریخ چهارم تیر  1337در مطلبی
در صفحه چهار آورده است :حاجی فرزند ر ،طناب شتر را بگردن محمد
ده ساله که همبازی او بود انداخت و بر اثر صدای سگی که در آن نزدیکی
قرار داشت رم کرده و محمد را بدنبال خود می کشد و نامبرده خفه می شود
پرونده از طریق ژاندارمری بدادگستری ارجاع و تحت رسیدگی است

یک امتیاز

سهم « »04از بازی خانگی

حسینی -تیم فوتبال مرکز آموزش 04امام رضا
(ع) ،نماینده استان در لیگ سه ،در برابر مهمان
خود شهرداری نوشهر به نتیجه تساوی رضایت
داد .به گزارش خبرنگار ما در پایان این دیدار که
در هفته ششم رقابت های مرحله دوم لیگ سه
فوتبال کشور در ورزشگاه آزادی بیرجند برگزار
شد ،پس از  90دقیقه تالش دو تیم ،توپی از خط
دروازه ها عبور نکرد و بازی با نتیجه مساوی به
پایان رسید.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری

سندآسیبهایاجتماعیامسالتدوینمیشود

قاسـمی -مهم تریـن اولویت و آسـیب هـا در مسـایل اجتماعـی فرهنگی اسـتان
احصـا شـده و بـر اسـاس آن هـا سـند آسـیب هـای اجتماعـی اسـتان با همـکاری
چند دسـتگاه تـا پایـان امسـال تهیـه مـی شـود .مدیـر کل دفتـر امـور اجتماعی و
فرهنگی اسـتانداری گفت :موضوع خودکشـی توسـط دانشـگاه علوم پزشکی،
اعتیـاد در شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر ،متکدیـان در شـهرداری
و طلاق ،همسـرآزاری ،کـودک آزاری و کـودکان کار توسـط بهزیسـتی اسـتان
بررسـی شـده اسـت و گزارش هـای تحلیلـی تا مـاه آینـده جمـع آوری می شـود.
«بهـاری» با اشـاره به این که سـند در مرحلـه آماده سـازی گزارش تحلیلی اسـت
و تـا پنجم بهمـن باید تهیه شـود ،افـزود :در این سـند تحلیلی از وضعیت آسـیب،
چالـش هـا و وظایـف هر دسـتگاه مطـرح می شـود.

پرواز بیرجند – تهران هم لغو شد
برابر این گزارش ،چهارشنبه شب گذشته پرواز مسیر
بیرجند – تهران نیز کنسل شد« .صدری» کارشناس
روابط عمومی فرودگاه بیرجند ،گفت :این پرواز ایران
ایر ،قرار بود ساعت  22:10فرودگاه بیرجند را به
مقصد تهران ترک کند که ساعت 30دقیقه بامداد پنج
شنبه ،کنسلی آن به دلیل نقص فنی به مسافران اعالم
شد .وی از لغو دو پرواز هفته جاری نیز خبر داد و افزود:
پرواز مسیر تهران – بیرجند و بالعکس سه شنبه هشتم
بهمن هواپیمایی ایران ایرتور و همچنین پرواز مسیر
تهران – بیرجند پنج شنبه  10بهمن هواپیمایی ماهان
به دلیل کمبود ناوگان انجام نخواهد شد.

کارشناس روابط
عمومی فرودگاه
بیرجند :پرواز
مسیر تهران –
بیرجند و بالعکس
 8بهمن هواپیمایی
ایران ایرتور و
پرواز مسیر تهران
– بیرجند 10بهمن
هواپیمایی ماهان به
دلیل کمبود ناوگان
انجام نخواهد شد

پس از تایید هیئت تطبیق مصوبات شورا نهایی می شود

تصویبافزایش25درصدی
بهایخدماتشهری

حسین قربانی – بهای خدمات شهرداری در سال  99بر اساس تصویب دفترچه
بهـای خدمـات و عـوارض شـهرداری در شـورای اسلامی شـهر بیرجنـد بـه طـور
میانگیـن  25درصـد افزایـش مـی یابـد .معـاون توسـعه مدیریـت و منابع انسـانی
شـهرداری بیرجند با اشـاره به ایـن که این موضـوع به تصویب شـورا رسـید و برای
تایید بـه هیئت تطبیـق مصوبات شـورا ارسـال شـد ،به «خراسـان جنوبـی» گفت:
با توجـه بـه افرایـش  50درصـدی قیمـت بنزیـن ،افزایـش کرایه تاکسـی هـا برای
سـال آینـده  30درصـد پیـش بینـی شـده اسـت« .بهدانـی» در پاسـخ بـه سـئوالی
دربـاره چگونگـی تعییـن مبلـغ قبـوض نوسـازی خاطر نشـان کـرد :در سـال های
 95و  96قیمـت منطقـه ای بـر اسـاس مـاده  64قانـون مالیـات هـای مسـتقیم
توسـط اداره کل امـور مالیاتـی به شـهرداری اعالم می شـد کـه نتیجـه آن افزایش
زیاد عوارض نوسـازی بود اما از سـال  97بر اسـاس اسـتعالم از مدیـر کل حقوقی
سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های کشور هر سال  20درصد افزایش
می یابد .به گفتـه وی ،چاپ قبوض عـوارض نوسـازی  98از ابتدای بهمن شـروع
شـده اسـت و تا امروز برای توزیع به پسـت تحویل می شـود کـه تا  20بهمـن توزیع
خواهد شـد .بـه گفتـه او فقـط افـرادی کـه از محـل عوارض سـال هـای گذشـته به
شهرداری بدهکار هسـتند در قبوض امسـال افزایش ارقام را شاهد خواهند بود.

