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پس از تایید هیئت تطبیق مصوبات شورا نهایی می شود

تصویب افزایش25درصدیبهایخدماتشهری

[ صفحه ] 2

امام جمعه موقت بیرجند:

ایران،باصالبت
به آمریکا سیلی زد
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یک امتیاز ،سهم
« »04از بازی خانگی
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خسارات
روان آب ها



کاش مسئوالن هواپیمایی چهارشنبه شب مسافر بیرجند بودند

لغو پرواز؛فقط عذر خواهی خلبان

پس از باران در طبیعت
آوای باران پنج شـنبه در جای جای اسـتان پیچید و
طراوتی وصف ناشدنی به هوا بخشـید .باران بر لب
ها لبخند نشـاند و چشـم ها به امید روزهای پرباران
تـر درخشـید .جمعـه که شـد خورشـید بر پهنـه های
باران خـورده تابیـد و هوای پـاک یک روز زمسـتانی
مـردم را بـه دامـن طبیعـت کشـاند .طبیعـت زیبـا و

منحصر به فـرد «بنـد دره» از نقاط پر جاذبـه بیرجند
هـم روز خاصـی را بـا طبیعـت دوسـتان گذرانـد هـر
چنـد در روز بارانـی هـم مهمانانـی را بـه خـود دیـده
بود .دیروز صدای دلنشـین آب های جاری در جای
جـای دره در کنـار آش داغ و چـای آتشـی ،بهانـه ای
برای دورهمی آخر هفته شـد .کوچـک ترها در کنار

معاون استاندار :دستگاه ها به تعهدشان
آب هـای بنـد سـر از پـا نمـی شـناختند ،جوانـان هم
پـای ثابـت صحنـه گـردش مـردم در طبیعـت بودند.
شـلوغی و ترافیـک ،پیـچ و خـم هـای جـاده و زمیـن
پوشـیده از گل و الی ،روان آب جـاری بیـن جـاده و
چاله های پـی در پی مسـیر آسـفالت ،نتوانسـته بود
مانعـی باشـد تـا شـهروندان از گـذران وقـت در ایـن

نقطـه گردشـگری صـرف نظـر کننـد .ایـن حضـور
جمعیت در نقطـه ای ماننـد بنددره برای مسـئوالن
و متولیـان امـر هـم پیام داشـت کـه بایـد بیـش از این
هـا زیرسـاخت هـای گردشـگری در ایـن نقطـه و
نقاطـی دیگـر مانند بنـد امیر شـاه ،آبشـار چهـارده و
 ...را فراهـم کننـد.

در توسعه 4شهرستان عمل کنند
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امروز،آغازخریدتوافقیزعفران
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