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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

رویداد

اعالم نتایج کمیته نظارت در شورای اداری

 30درصدپروژههایاستانفاکتورایمنیندارد
سرپرست معاونت اقتصادی و منابع انسانی
استانداری :قیمت هر کیلوگرم سیب درختی دو هزار
تومان و پرتقال تامسون هزار و  500تومان درنظر
گرفته شده است
فرخ نژاد
براساس ارزیابی که از  128پروژه عمرانی در حال
احداث استان انجام شد در  30درصد پروژه ها نکات
ایمنی رعایت نشده است.
معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار خراسان
جنوبی در آخرین جلسه شورای اداری استان که به
مناسبت بزرگداشت روز شهدا و معرفی دستگاه های
اجرایی برتر در زمینه شاخص های ارزیابی عملکرد
برگزار شد ،با اشاره به در حال اجرا بودن سه هزارو
 80پروژه عمرانی در استان گفت :بعد از ارزیابی128
پروژه در استان نتایج نشان داد که در  30درصد طرح
های در حال اجرا نکات ایمنی رعایت نشده است.
به عالوه  16درصد از این طرح ها هم الزام های فنی
را در نظر نگرفته و  29درصد هم شیت آزمایشگاهی
نداشته اند و با این که خراسان جنوبی قابلیت های
زیادی در زمینه تولید مصالح ساختمانی دارد اما
 30درصد پروژه های عمرانی از مصالح غیر بومی
استفاده کرده اند.
مهندس «علوی مقدم» با بیان این که  68درصد پروژه

های عمرانی استان باالی  50درصد پیشرفت دارد
افزود :از این تعداد  83طرح مربوط به حوزه عمرانی
روستاهاست.

• •تذکر به عملکرد سه دستگاه

معاون استاندار ادامه داد :براساس بررسی هایی که
از دستگاه های اجرایی در زمینه اجرای طرح های
عمرانی انجام شد سه دستگاه خیلی ضعیف عمل
کردند که به صورت کتبی به آن ها تذکر الزم داده
خواهد شد.
به عالوه دستگاه هایی مانند اداره کل نوسازی،
توسعه و تجهیز مدارس ،شرکت توزیع نیروی برق،
شرکت آب و فاضالب شهری و اداره کل منابع طبیعی
وآبخیزداری خراسان جنوبی عملکرد خوبی داشته
اند« .علوی مقدم» با بیان این که شهرستان درمیان با
 93امتیاز باالترین رتبه را در زمینه اجرای طرح های
عمرانی به خود اختصاص داد افزود :شهرستان های
نهبندان و زیرکوه در ردیف های بعدی قرار می گیرند.
وی در ادامه نکاتی در مورد ارائه خدمات بهتر به

مسافران و گردشگران نوروزی در استان بیان کرد.
دکتر«اسماعیلی» معاون سیاسی امنیتی استاندار
نیز بر ایجاد احساس امنیت برای مهمانان نوروزی
توسط دستگاه های اجرایی مرتبط در استان در فصل
سفر تاکید کرد.

• •قیمت میوه تنظیم بازار شب عید

سرپرست معاونت اقتصادی و منابع انسانی
استانداری خراسان جنوبی هم به برنامه ریزی های
انجام شده در ستاد تنظیم بازار اشاره کرد و گفت :تمام
برنامه ها به این سمت و سو سوق یافته تا افراد سودجو
کمتر بتوانند در بازار جوالن داشته باشند و فشار
کمتری به قشر متوسط به پایین وارد شود.
«حسینی» سهمیه خراسان جنوبی را برای برنج و
میوه شب عید به ترتیب  650و  600تن اعالم کرد
که قیمت هر کیلوگرم سیب درختی دو هزار تومان و
پرتقال تامسون هزار و  500تومان درنظر گرفته شده
است .به گفته وی روزانه  25تن تخم مرغ در استان
تولید می شود که  11تن باید توزیع شود اما برای
تنظیم بازار قرار شد به  15تن افزایش یابد.
استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه برخی
مسائل را به مدیران دستگاه های اجرایی گوشزد
کرد و گفت :همه مسئوالن الزم است خدمات رسانی
به مسافران نوروزی را به بهترین نحو انجام دهند تا
مسافران و گردشگران با خاطری خوش و آرامش
کامل استان را در عید نوروز ترک کنند زیرا حضور هر
گردشگر به معنای تولید ثروت برای آن نقطه است.

تصویب اولین سند آمایش منطقه ای کشور در بیرجند
حیدری – سند آمایش منطقه  9شامل استان های
خراسان جنوبی ،شمالی و رضوی به عنوان اولین
سند آمایش منطقه ای کشور روز گذشته در بیرجند
تدوین و تصویب شد .رئیس سازمان برنامه و بودجه
در حاشیه نشست تدوین سند آمایش استان های
منطقه  9کشور در جمع خبرنگاران یکی از معضالت
را در مباحث برنامه ریزی کشور تصمیم گیری
جداگانه استان ها برای چالش ها و قابلیت های
استان مربوط مطرح کرد.
«آرین» افزود :با منطقه بندی استان های کشور و
برگزاری نشست های منطقه ای معضالت رفع و باب
جدیدی در برنامه ریزی باز شد .وی در جلسه تدوین
و تصویب سند آمایش استان های منطقه  9کشور
از ارسال این سند پس از رفع ایرادها برای تصویب

نهایی به مرکز کشور خبر داد.وی تاکید کرد :استان
های کشور به  9منطقه تقسیم شده و این اولین سند
آمایش منطقه ای در کشور بوده که تهیه و تدوین
شده است .مسئول دبیرخانه موقت طرح آمایش
منطقه  9کشور هم در این نشست گفت :در تهیه
این سند موضوع گردشگری برای استان خراسان
رضوی ،انتقال آب برای خراسان جنوبی و موضوع
ترانزیت کاال و بازرگانی در حوزه استان خراسان
شمالی بررسی شود« .ثامنی» افزود :برای تهیه این
سند چارچوبی ابالغ و مطالعات آمایش استان ها به
صورت جداگانه انجام شد که در روند جمع بندی
آن ها ایرادهایی هم به وجود آمد که رفع آن مدنظر
است .رئیس گروه آمایش منطقه  9کشور هم اظهار
کرد :منطقه  9کشور از نظر وسعت  18درصد و 10

درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده و بر
اساس سرشماری سال  95نرخ بیکاری استان های
خراسان رضوی 13درصد ،خراسان جنوبی 10
درصد و خراسان شمالی  11.2درصد است.
«عین افشار» افزود :وجود معادن متنوع و ذخایر گاز
طبیعی ،صنایع تکمیلی و معدنی ،نیروی متخصص،
پارک های کویری و شرایط اقلیمی ،حمل و نقل
ریلی در مشهد ،بازارچه های مرزی و مناطق ویژه
اقتصادی و نهاد آستان قدس رضوی از قابلیت های
ویژه منطقه  9کشور است.
«جمشیدی» رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان
رضوی هم در این نشست گفت :از  31استان کشور
تنها  17استان سند آمایش استانی تهیه کرده و بقیه
حتی مطالعات آن را هم انجام نداده اند.

خانواده ها روز شهدا را پاس داشتند

«مروج الشریعه» با تاکید بر موضوع بحران آب در
استان خواستار صرفه جویی آب در همه زمینه ها شد.
وی به نامه ای که در زمینه بحران آب در نوار شرقی
کشور به مقام معظم رهبری نوشته اشاره کرد و افزود:
به طور حتم باید این معضل به گوش مدیران در سطح
کالن کشور برسد تا از نیاز مبرم استان های شرق
کشور به انتقال آب از دریای عمان آگاهی یابند.

،،

استاندار :بیشتر واحدهای اقتصادی
استان از کمترین امکانات ایمنی بی
بهرههستند

وی از این که بیشتر واحدهای اقتصادی استان از
کمترین امکانات ایمنی بی بهره هستند انتقاد و
دستگاه های اجرایی مرتبط را مکلف کرد تا این
واحدها را ملزم به تجهیزات ایمنی کنند .وی از ثبت
مهارت و سنت هایی مانند چادرشب روستای چرمه
سرایان ،مسگری و سرمه چشم طبس ،شمع روشن
کردن سرایان ،آیین بی بی گردی ،پخل بافی وچاقو
سازی آبیز در فهرست آثار ناملموس کشور خبر داد
و یادآور شد :نام استاد مختاریان آبیز در فهرست نادره
کاران هنر چاقوسازی به ثبت رسیده است.

روز گذشته به مناسبت روز شهدا ،جمعی از پدران ،مادران و همسران شهدا به مهمانی عزیزان شهید خود
رفتند و دقایقی را بر مزار آنان به قرائت قرآن و دعا پرداختند .به گزارش خبرنگار ما ،خانواده شهدا غبار
از مزار مدافعان وطن و انقالب برگرفتند و آن را با گالب شست وشو دادند و ثواب قرائت سوره ای از قرآن
و دعا را نثار روح بلندشان کردند .روز گذشته همچنین نماینده ولی فقیه به همین مناسبت با مدیران و
کارکنان اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران دیدار کرد و گفت :نگذاریم پرچم شهدا به زمین بیفتد و با
همه وجود اهداف آن ها را حفظ کنیم .حجت االسالم والمسلمین سید «علیرضا عبادی» افزود :شهدا
و ایثارگران برای خود ،خانواده و کشورشان افتخار آفریدند و شفعای ما هستند .وی با تأکید بر این که به
طور حتم کسانی که این معامله را کرده اند به ما نیازی ندارند ،گفت :اگر ما بخواهیم حداکثر فرصت از
عمر خود را غنیمت بدانیم ،آن چه منتسب به شهداست را باید گرامی بداریم.

 50هزار همیار در طرح نوروزی پلیس

رضایی 50-هزار همیار پلیس در طرح نوروزی 97با پلیس همکاری دارند .به گزارش «خراسان جنوبی»
روز گذشته همایش نوروزی همیاران پلیس به طور نمادین با حضور مسئوالن و  100همیار پلیس در
مدرسه قائم بیرجند آغاز شد .رئیس پلیس راهور بیرجند در این همایش گفت :طرح همیار پلیس از سال
 86با ابتکار پلیس راهور ناجا کلید خورد و توفیقات خوبی داشته است.
سرهنگ «قاسمی» هدف از این همایش را آموزش قانون پذیری از دوران کودکی ،ارتقای انضباط ترافیکی
و رعایت قوانین و مقررات برای کاهش سوانح رانندگی برشمرد و افزود :برای نوروز  50هزار همیار پلیس
فعال خواهند بود که  200همیار کنار پلیس انجام وظیفه خواهند کرد .سرهنگ «رضایی» رئیس پلیس
راه استان هم از همکاری  250معلم استان در طرح نوروز  97خبر داد.

 6مینی بوس برای مناطق کم برخوردار بیرجند

حسین قربانی -شش دستگاه مینی بوس ایسوز تا پایان امسال برای استفاده در مناطق کم برخوردار
شهر بیرجند به شهرداری تحویل داده می شود .این مطلب را شهردار بیرجند در دیدار مدیر عامل اتحادیه
اتوبوسرانی های شهری کشور مطرح و بر ضرورت توجه به نوسازی و به سازی ناوگان حمل و نقل درون
شهری بیرجند با توجه به محرومیت منطقه و نیاز مردم به توسعه ناوگان تاکید کرد.
«جاوید» در این دیدار خواستار همکاری و مساعدت بیشتر اتحادیه اتوبوسرانی شهری کشور با حوزه حمل
و نقل درون شهری بیرجند شد و با اشاره به انعقاد قرارداد با شرکت ایران خودرو دیزل با هدف توسعه
ناوگان درون شهری بیرجند از اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور خواست به عنوان ناظر قرارداد
تحویل هرچه سریع تر اتوبوس ها را پیگیری کند.

 50واحد تولیدی مرکز استان غیر فعال است
رحیم زاده -از 60واحد تولیدی راکد در بخش
کشاورزی ،صنعت و معدن بیرجند 10واحد به
چرخه تولید برگشت .این مطلب را فرماندار بیرجند
در جلسه روز گذشته کمیته اشتغال این شهرستان
مطرح و تاکید کرد :بررسی دقیقتر معضالت
واحدهای تولیدی ،صنفی و تجاری بزرگ از مهم
ترین اهداف سال آینده است.
«ناصری» در ادامه به تحقق  109درصد تعهد
امسال اشتغال شهرستان بیرجند اشاره و تاکید
کرد :برای جذب اعتبارات اشتغالزایی امسال تا
تیر ماه  97فرصت باقی است و برای برخورداری
بهتر از اعتبارات باید تغییراتی در آییننامهها اعمال
و به عنوان مثال پرداخت تسهیالت اشتغال زایی
مددجویان بهزیستی به بستگان درجه اول آن ها

ممکن شود .وی همچنین با اشاره به مغفول ماندن
برخی ظرفیت ها ،گردشگری را از پتانسیل های
شهرستان برشمرد که توسعه آن نیاز به همکاری تمام
سازمانها حتی سازمانهای غیرمرتبط با صنایع
دستی و گردشگری دارد.
وی تشکیل اتاق فکر با هدف توسعه شهرستان را
از برنامههای سال آینده اعالم و اظهار کرد :همه
مدیران باید در این زمینه تالش کنند تا امکان توسعه
تجاری شهرستان بیشتر شود.
وی با بیان این که باید با بهرهگیری از ظرفیتهای
مشاوران داخل و خارج شهرستان معضالت حوزه
اشتغال برطرف شود ،افزود :موضوع تولید و اشتغال
باید در سرفصل برنامههای سال آینده دستگاههای
اجرایی قرار گیرد .مدیر اداره کار ،تعاون و رفاه

اجتماعی بیرجند هم در این جلسه سهمیه اشتغال
بیرجند را دو هزار و  475نفر اعالم کرد که بین
 20دستگاه اجرایی تقسیم و برای دو هزار و 697
نفر شغل ایجاد شده است« .راستگو» تعهد تحقق
اشتغال بیرجند را  109درصد اعالم کرد و افزود :از
ابتدای امسال  334فقره مجوز مشاغل خانگی در
بیرجند صادر شد که 259مجوز مستقل و  75مجوز
پشتیبان است .به گفته وی  218طرح به ارزش 22
میلیارد و  25میلیون ریال اعتبار مشاغل خانگی
جذب شده است .وی همچنین از معرفی  418طرح
به ارزش  72میلیارد و  715میلیون ریال از سوی
کمیته امداد امام خمینی(ره) و  75طرح به ارزش
یک میلیارد و  330میلیون ریال از سوی بهزیستی
به بانک های عامل خبر داد.

