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رویداد

اولین عیدی تنظیم بازار در سبد میوه روستاها
رحیم زاده -امسال برای رفاه حال مردم برای اولین بار میوه تنظیم بازار عالوه بر مراکز شهرستان ها در
مراکز دهستان ها ،بخش ها و شهرهای بزرگ هم توزیع می شود.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان در گفتگو با «خراسان جنوبی» با بیان این مطلب به فعالیت 170
مرکز عرضه میوه تنظیم بازار در استان اشاره کرد که از این تعداد بر اساس جمعیت و نیاز  50مرکز مربوط
به بیرجند است« .قربانی» در ادامه  50درصد حجم میوه توزیعی را مربوط به شهرستان بیرجند دانست و
افزود :حجم عمده میوه های تنظیم بازار روزهای پایانی سال توزیع می شود.

افزایش  9درصدی ترددهای جاده ای
ازابتدای اجرای طرح نوروزی متوسط تردد ثبت شده در  47دستگاه تردد شمار استان نسبت به سال
گذشته 9درصد افزایش داشته است .معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان با
اعالم این خبر از جابه جایی  50هزار و  364مسافر در قالب هزار و  699سفر توسط  561دستگاه ناوگان
حمل و نقل عمومی از ابتدای اجرای طرح نوروزی در استان خبر داد.
«گرجی» میزان تردد وسایل نقلیه سبک و سنگین در استان از ابتدای طرح را  553هزار و  447خودرو
برشمرد که  30درصد آن مربوط به خودروهای سنگین بوده است.

خداحافظی مدیرکل با اهالی ورزش استان
زهرایی «  -افضل پور» ،مدیرکل ورزش و جوانان در نامه ای با اعالم خبر بازنشستگی خود از اهالی ورزش
استان خداحافظی کرد .روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان ضمن تایید این خبر از معرفی
سرپرست این اداره کل در روزهای آینده خبرداد.

تشکیل  135پرونده تخلف در طرح نظارتی بازار
مشتاق –در راستای انجام  9هزار و  400مورد بازرسی در قالب طرح نظارتی ویژه نوروز در بازار استان
 135پرونده تخلف صنفی تشکیل شد.
«تهوری» ،معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان با اعالم این خبر ارزش این
پرونده ها را یک میلیارد و  87میلیون ریال اعالم کرد و یادآور شد :این طرح از هفت بهمن ماه امسال آغاز
شد و تا فروردین ماه  97ادامه دارد.

جایگاه های سوخت آماده استقبال از مسافران نوروزی
زهرایی  ۷۷-باب جایگاه عرضه سوخت فرآورده های مایع و ۲۴باب جایگاه عرضه سی ان جی استان ایام
نوروز فعال است« .مردانی» ،سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی با
اعالم این خبر به ذخیره سازی بنزین و سایر فرآورده های نفتی در حد باالتر از نیاز در استان اشاره کرد و
گفت :بازدیدهای نوروزی از مجاری عرضه سوخت در دو نوبت انجام و جایگاه ها از نظر ایمنی ،عملیاتی،
سامانه هوشمند و زیباسازی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

 6کارگاه ناایمن تعطیل شد
فاطمی 49 -مورد بازرسی هدفمند در قالب گشت مشترک از کارگاه های پر خطر استان منجر به تعطیلی
شش کارگاه ناایمن و معرفی  14کارفرمای خاطی به مراجع قضایی شد.
«اشرفی» ،سرپرست اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اعالم این خبر تاکید کرد :پس از انجام بازرسی
ها در دو بخش ساختمان و معدن نکات الزم و نواقص ایمنی در محل به کارفرمایان ابالغ شد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

استاندار در جمع خبرنگاران مطرح کرد

اولویتهایسال 97دراستان

فرخ نژاد  -استاندار خراسان جنوبی روزگذشته
در جمع خبرنگاران اولویت های سال  97استان
را اعالم کرد.
دکتر«مروج الشریعه» اولویت اول را پیگیری موضوع
انتقال آب به استان دانست و گفت  :در این زمینه نامه
ای به مقام معظم رهبری نوشته ایم و تمام پیگیری ها
نیز انجام می شود تا در صورت امکان در سفر نوروزی
مقام عظمای والیت به مشهد این موضوع به طور
حضوری هم مطرح شود.
وی تاکیدکرد :آن قدر در این زمینه به مقامات
مختلف نامه می نویسیم تا باالخره پاسخ مثبت را
دریافت کنیم زیرا اگر طرح انتقال آب در شرق کشور
عملیاتی شود  10میلیون و  500هزار نفر از آن بهره
مند خواهند شد و همین طور هفت هزار و 680واحد
صنعتی از مزایای آن استفاده خواهند کرد.
وی با اذعان به این که خشکسالی و نبود اشتغال
سبب مهاجرت از برخی از نقاط مانند نهبندان،
فردوس و ...شده است گفت  :این موضوع زنگ
خطری برای افزایش حاشیه نشینی در شهرها به
خصوص بیرجند به حساب می آید.
به گفته وی برای نگهداشت جمعیت و به هم نخوردن
آرایش جمعیتی نقاط روستایی و به ویژه نقاط مرزی
استان در کوتاه مدت رونق صنایع دستی با توجه به
توانمندی هایی که خراسان جنوبی دراین زمینه
دارد باید در کانون توجه قرار گیرد.
وی به عرضه توانمندی های خراسان جنوبی در
نمایشگاه بین المللی سوغات مشهد اشاره کرد و
ادامه داد :این نمایشگاه که از چهارم تا  11فروردین
برگزار می شود می تواند زمینه بسیار مناسبی برای
عرضه محصوالت و توانمندی های خراسان جنوبی

در نشست اعضای ستاد تنظیم بازار
استان مطرح شد:

افزایش  20درصدی نرخ کاالهای
مصرفی مردم در سال 96

حیدری – امسال قیمت کاالهای مصرفی خانوار
استان نسبت به سال گذشته  18 ،تا  20درصد
افزایش یافت .رئیس سازمان جهاد کشاورزی این
مطلب را در آخرین نشست خبری اعضای ستاد
تنظیم بازار استان در سال  96مطرح کرد و در ادامه
از خرید دو هزار و  500تن مرغ از مرغداران و توزیع
هفت هزار تن سویا  27 ،هزار تن ذرت ،دو هزار و
 500تن مرغ منجمد 32 ،هزار و  260تن جو و 23
هزار تن کود شیمیایی از ابتدای امسال تا کنون در
استان خبر داد.

بدون واسطه به مردم باشد .وی از ادامه برگزاری
جلسه های ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان های
استان در سال  97خبر داد و شروع آن را از نهبندان
و پایان آن را در بیرجند بیان کرد و گفت :این جلسه
ها سال بعد با رویکرد پروژه محور و مطالبه گری
بیشتری برگزار می شود.
وی همچنین گفت  :منتظر ابالغ قانون بودجه ،97
سند آمایش استان و جمع بندی جلسه هایی که با
نخبگان و دانشگاهیان در استان برگزار شد هستیم
تا بر اساس آن بتوانیم به یک راهبرد منسجم دست
یابیم و متمرکز شویم که چه پروژه هایی باید تعریف
شود .استاندار در ادامه سخنانش با بیان این که
هر انتقاد سازنده ای که مطرح شود آن را می پذیرد
افزود:رسانه های استان مطالبه گری ها و طرح
نیازهای منطقه را به طور جد ادامه دهند تا برخی
پروژه ها و طرح هایی که سال هاست روی زمین مانده
است و برخی هم به آثار تاریخی تبدیل شده است
را به سر انجام برسانیم .وی از جمله مطالبه گری

ها را مربوط به صنایع بزرگی مانند فوالد و یو .پی .
وی قاینات ،منیزیم فردوس و ...اعالم کرد تا برای
این صنعت های استان در مرکز چاره اندیشی شود.
وی گفت  :عملیاتی شدن پروژه راه آهن بیرجند -
کالشورکهحدود 270کیلومتراستاعتبارهنگفتی
نیاز دارد و به غیر از تامین فاینانس نمی توان کاری
برای عملیاتی شدن آن انجام داد.
وی به نامه ای که وزیر راه و شهرسازی به دکتر
«نوبخت » در این زمینه ارسال کرده است اشاره
کرد و افزود  :قرار است فاینانس مورد نیاز در شورای
اقتصاد مصوب شود .وی همچنین به وضعیت محور
بیرجند – قاین اشاره کرد و گفت  :تنها تصمیمی که
برای دوبانده سازی این محور بعد از رایزنی های زیاد
گرفته شد این بود که این محور برای کاهش خطراتی
که دارد باید به آزاد راه تبدیل شود اما به طور حتم
باید رانندگان نیز مقررات را رعایت کنند و بدانند که
پراید خودروی سفر برون شهری آن هم برای جاده
بیرجند -قاین نیست.

«ولی پور مطلق» همچنین به توزیع هزار و  115تن
برنج از ابتدای امسال تا کنون در استان اشاره و رقم
توزیعی این کاال را در اسفند ماه جاری 673تن اعالم
کرد .سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی
استانداری هم در گزارشی از اقدامات حوزه تنظیم
بازار استان گفت :در این ایام  650تن برنج  40 ،تن
گوشت قرمز 660 ،تن مرغ منجمد که  400تن آن
تا کنون توزیع شده 200 ،تن سیب سمیرم200 ،
تن پرتقال تامسون و  250تن پرتقال والنسیا برای
تنظیم قیمت ها وارد بازار شده است.
«حسینی» در مورد نظارت بر بازار شب عید هم گفت:
در این ایام اکیپ های مشترکی نظارت و بازدید از
بازار و اصناف را انجام می دهند و تا پایان فروردین
 97هیچ یک از دستگاه های خدماتی نباید خدمات
خود را به مکان های مورد نیاز مردم مثل کشتارگاه

ها ،نانوایی ها و  ...قطع کنند  .معاون نظارت و
بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان هم
به سوال «خراسان جنوبی» در مورد نظارت بر کشیک
های نوروزی این طور پاسخ داد :امسال مشکالتی در
زمینه کشیک های نوروزی رخ داد طوری که نوروز
 96هفت نانوایی متخلف که در روزهای کشیک
خود تعطیل بودند شناسایی و برابر قانون با آن ها
برخورد و  30درصد از سهمیه آن ها کسر و به اتحادیه
های مربوطه هم تذکرات الزم داده شد و در نوروز 97
بیشتر از گذشته نظارت خواهد شد.
«تهوری» در مورد افزایش قیمت ها در بازار استان
هم گفت :گرانی برخی اقالم در مراکز تولید و توزیع
در استان های دیگر باعث افزایش قیمت این گونه
کاالها در استان شد و کاالهای تولیدی داخل استان
افزایش قیمت نداشته است.

یادداشت سردبیر

بهار اما ...
علی ولی زاده  96-سال سختی بود برای رسانه ها
و روزنامه استان ولی باالخره با همت و همراهی شما
دشواری ها را پشت سر گذاشتیم و لذا اگر چه برخی
دستگاه ها نامهربان بودند ولی از مهربانی شما
مخاطبان خوب ممنونیم و سپاسگزار.
باالخره گذشت ،بگذاریم و در آستانه بهار به تولد
جدید طبیعت و پهنای پر محبت و معطر آن بیندیشیم
و بهاری شویم .تولد جدید طبیعت با نسیم معطرش
این نوید را نقاشی می کند که شب های زمستان و
سختیهااگرچهشایدبلندباشندولیبهاردلانگیزی
را نیز در پیش است که می تواند تمام آن سختی ها را
به فراموشی بسپارد و جهان را مست و مبهوت کند.
بهار با گل های رنگارنگ این پیام را به ما می دهد که
انسان می تواند جهانی را دگرگون و مبهوت خود
کند و همه را به سوی خود بخواند به شرطی که بدون
حسادت و بخل و غرور باشد و دانسته های خود را در
طبق اخالص بگذارد .باالخره بهار از راه رسید و کتاب
زندگی را پهن کرد اکنون وقت آن است که صدای او را
بهتر بشنویم و از کنار او بی توجه عبور نکنیم.
مگر در دعای تحویل سال نمی خوانیم« یا مقلب
القلوب و االبصار*یا مدبر اللیل و النهار* یا محول
الحول و االحوال* حول حالنا الی احسن الحال».
باالخره اسباب احسن الحال چیست؟ چگونه می
توانیم زمینه بذر احسن الحال را در خودمان بارور
کنیم؟بهطورقطعاگردرپهنایوجودمانبخل،حسد
و نادیده گرفتن دیگران و ..باشد این بذر محصولی
نخواهد داشت هرگز فکر کردیم چه کنیم تا بهاری
شویم چه کنیم تا گل باشیم نه خار؟
باالخره سال  96پایان یافت و بهار  97با همه زیبایی
هاآمدواکنونوقتآناستکهفراموشکنیمخیلیاز
سختیهاوناراحتیهاراوآشتیکنیمباهمهدلخوری
ها یادمان نرود خیلی ها با سیلی صورت سرخ کردند و
زیرسقفمحرومیتزندگیمیکنند.برخیازپدران،
مادرانو...امسالدرکنارسفرههفتسینجایآنها
خالیاست.بهطورقطعاینخانوادههانیازبهمهربانی
خاصی دارند البته برخی نیز امسال سفره آن ها
گسترده تر شد و آقا داماد ها و عروس خانم ها یا نوزاد
گل آن ها بر تزیین سفره هفت سین افزوده است و باید
شاکر باشند .سال  96به پایان رسید و یک سال دیگر
روزنامه قدیمی استان را میزبانی و ما را در طول سال
یاری کردید ،مفتخریم که خانواده بزرگ خوانندگان
روزنامه استان در سال  96به دو برابر افزایش یافت
و این افزایش به دلیل فرهنگ بسیار باالی استان از
روزنامه خوانی است .فرزندان شما و روزنامه خراسان
جنوبی قدردان و سپاسگزارتان هستند و منتظر یاری
شما در قالب پیشنهاد ،انتقاد و رهنمود برای روزنامه
استان در سال  97هستیم .سال  97را در کانون گرم
خانواده با عطر بهاری سرشار از سالمتی و خرمی
سپری نمایید .آمین یا رب العالمین.

