روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

حرف مردم
تلفن056- 32448050 :
نمابر- 056-32448054:پیامک2000999:
ستون حرف مردم روزنامه خراسان
جنوبی انعکاس دهنده صادق نظرها،
انتقادها و مشکالت شماست.
* در چند شب اخیر برق کوچه های آخر خیابان توحید
بیرجند چندین نوبت قطع و وصل شد .چه کسی
پاسخگویآسیبواردشدهبهوسایلبرقیمردماست؟
* شرایط اینترنت همراه اول در آیسک نامطلوب
است.مسئوالن مخابرات سرایان رفع مشکل را
پیگیری کنند.
* میدان احداث شده در بولوار پیامبر اعظم (ص)
بیرجندشبهاازروشناییمناسبیبهرهمندنیست.
از سوی دیگر بعد از جدول کشی همچنان به حال
خود رها شده و برای زیبا سازی آن اقدام نشده است.
* تا چندی پیش برق ابتدای خیابان غفاری تا
نیروگاه قطع بود که درست شد اما بعد از آن نیمی
از چراغ های روشنایی امتداد بولوار تا چهار راه
بیمارستان ولی عصر (عج) قطع شد و تا شب گذشته
هم وصل نشده بود.
* از یکی از فروشگاه های زنجیره ای بیرجند خرید
کردم و حاال از دست پیامک های تبلیغاتی آن
راحتی ندارم .به هیچ شیوه ای هم این پیامک ها
قطع نمی شود!
* بعد از بارندگی های اخیر در بیرجند ،آسفالت
قدیمی برخی خیابان ها از جا جدا و چاله هایی در
مسیر تردد خودروها ایجاد شده است که برخی از
آنها به خودرو آسیب می رساند.
* بعد از گذشت یک ماه هنوز به سازی بولوار غفاری
بیرجند در حد فاصل نیروگاه برق تا ابتدای آن به
سرانجام نرسیده و همچنان به حال خود رها شده
است .این در حالی است که در هنگام جمع کردن
جدول های قدیمی بخشی از آسفالت خیابان هم
جمع و به دست اندازهایی در کنار بولوار تبدیل شده
است که به جلو بندی خودروها آسیب می زند .این
موضوع در حالی است که مسیر در دو الین رفت و
برگشت آسفالت بسیار نامناسبی هم دارد!
* «مرغ ارزان می شود» جمله ای که این روزها امثال
آن از زبان مسئوالن کشوری و استانی زیاد درباره
تنظیم بازار گوشت قرمز و سفید شنیده می شود اما
انگار بازار منتظر این چنین صحبت هایی است تا
تب قیمت ها بیشتر شود .در بیرجند قیمت مرغ را به
هر کیلو گرم  15هزار تومان و گوشت قرمز را هم به
 70هزار تومان رسانده و مسئوالن همچنان بر طبل
ارزانی می کوبند!
*بخشیازمحورنهبندان–شوسفبراساسمصوبه
سفر استاندار در حالی قرار است تا پایان امسال
به بهره برداری برسد که ظاهر امر نشان می دهد
این مسیر هنوز جای کار دارد .امید که این وعده
مسئوالن هم مانند دیگر وعده ها نباشد.

2

اخبار
شنبه  4اسفند 17 .۱۳۹۷جمادیالثانی  .۱۴۴۰شماره 2938

استانداردستورداد:

منع ادارات از برگزاری همایش در هتل ها و نقاط مجلل
فرخ نژاد -استاندار در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان،
دستگاههای اجرایی را از برگزاری همایش در هتل ها و نقاط مجلل منع
کرد .به گزارش «خراسان جنوبی» ،ششمین و هفتمین جلسه شورای
برنامه ریزی و توسعه استان با فاصله سه روز ،چهارشنبه شب گذشته
برگزار شد که دلیلش این بود که در ششمین جلسه که یکی از دستور
کارهای آن بررسی و تصمیم گیری در زمینه منابع اعتباری توازن بود
فرمانداران حضور نداشتند و استاندار خواست برای تصویب آن به طور
حتم آنان نیز حاضر باشند .به گزارش خبرنگار ما ،این جلسه سه دستور
کاردیگرهمداشتکهبررسیوتدویندستورالعملبازنگریسندتوسعه
شهرستان ها بر اساس سند آمایش استان ،ارائه نتایج مطالعه آمایش
استان در بخش آب و بررسی درخواست دریافت مجوز برای برگزاری
همایش استانی خیران مدرسه ساز توسط اداره کل نوسازی ،توسعه و
تجهیز مدارس از جمله این دستور کارها بود .بنابراین گزارش ،اعضای
شورای برنامه ریزی و توسعه با  23رای به نحوه توزیع پیشنهادی منابع
اعتباری قانون استفاده متوازن از امکانات کشوری رای مثبت دادند،
همچنین مقرر شد ،هرچه سریع تر اسناد توسعه شهرستان ها متناسب با
سند آمایش استان به عنوان یک سند باالدستی بازنگری شود.
این گزارش حاکی است ،هر چند اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه
استان با برگزاری همایش استانی خیران مدرسه ساز در استان موافقت
کردند اما استاندار به عنوان رئیس این شورا بر برگزاری همایش و

سامانه سامان دهی بازار توزیع طراحی شد

کد ملی؛ برای توزیع گوشت تنظیم بازار
سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت ،سـامانه ای بـه طـور آزمایشـی
طراحـی کـرد تـا بـا وارد کـردن کـد ملـی افـراد متقاضـی ،دریافـت
گوشـت منجمـد سـامان دهـی شـود و در نخسـتین توزیـع جدیـد
گوشـت ،این کار اجرایی میشـود .رئیس سـازمان صمـت در گفت
وگو با «خراسـان جنوبـی» با اشـاره به جلسـه اخیر مسـئوالن در این
بـاره ،از توزیـع  15تـن گوشـت قرمـز منجمـد در هفتـه جـاری خبـر
داد و گفـت :از ایـن پـس بـرای سـامان دهـی توزیـع ،رضایـت مـردم
و جلوگیـری از سـوء اسـتفاده هـا ،فقـط در فروشـگاه هـای منتخب،
گوشـت قرمـز منجمـد عرضـه میشـود« .شـهرکی» بـا بیـان اینکـه
قـرار اسـت بـر اسـاس سـامانه طراحی شـده بـا وارد کـردن کـد ملی
هر فرد گوشـت تنظیـم بـازار عرضه شـود ،افـزود :اولین سـهمیه ای
کـه در اسـتان توزیع شـود از طریـق این سـامانه و با ثبت مشـخصات
افراد خواهـد بود .به گفتـه وی چند وقتی اسـت توزیع مـرغ منجمد
در استان نداشته ایم اما قیمت مرغ در استان متاثر از قیمت استان
های همجوار اسـت و بـه طور قطع ،قیمت دیگر اسـتان هـا بر قیمت
مرغ در اسـتان ما هـم تاثیـر میگـذارد اما امید اسـت روند کاهشـی
داشـته باشـد .مدیر توسـعه بازرگانی سـازمان جهاد کشـاورزی هم
بـه پاییـن بـودن قیمـت گوشـت قرمـز و مـرغ نسـبت بـه اسـتان های
مجـاور اشـاره کـرد و گفـت :مشـکلی بـرای تامیـن مـواد پروتئینـی

اجالسیه ها در سالن های دستگاه های اداری با کمترین ریخت و پاش
ها تاکید و دستگاه های اجرایی را از برگزاری همایش ها و اجالسیه ها در
هتلهاونقاطمجللباهزینههایبسیاردربرههایکهمردمدرتنگدستی
و وضعیت بد اقتصادی به سر می برند منع کرد« .معتمدیان» ،در این
جلسه با اشاره به آغاز تدوین سند آمایش استان در سال  92توسط تیمی
از خبرگان دانشگاه بیرجند،گفت :این سند در سازمان برنامه و بودجه
نهایی شد و در همان نشست های اولیه به تصویب رسید .وی برای تقویت
ارتباط دانشگاه و دستگاه های اجرایی ،دکتر محمد علی خطیب (مجری
سند آمایش سرزمین استان) را به عنوان مشاور در امور آمایش سرزمینی
و توسعه استان انتخاب کرد تا در فرایند اجرایی کردن این سند همکاری
کند و این ارتباط بین دانشگاه و دستگاه ها برقرار شود.
به گفته او ،با میزگردها و برنامه ریزی که توسط مشاور و تیم سند آمایش
استان برگزار خواهد شد بخش های مختلف این سند برای مردم تشریح
و هر بخش از طرح آمایش در نشست های شورای برنامه ریزی مطرح
خواهد شد و از دیدگاه های مسئوالن دستگاه های اجرایی بهره مند می
شویم.به گزارش«خراسان جنوبی» ،در این جلسه مجری طرح مطالعات
سند آمایش سرزمین استان و مسئول پژوهش های بخش آب این سند به
تشریح مهم ترین چالش های استان پرداختند و گفتند :بزرگترین تهدید
آبی استان در سند آمایش سرزمین ،کاهش کمی و افزایش شوری منابع
آبزیرزمینیاعالمودراینزمینهراهکارهایینیزارائهشدهاست«.آرین»،
وجود نـدارد« .بیجاری» با اشـاره به نوسـانات قیمت مرغ در اسـتان
افـزود :سـتاد تنظیم بـازار در کشـور به اسـتان هـا قیمت مـرغ را 11
هزار و  500تومان ابالغ کرده اسـت اما در جـواب اعالم کردیم اگر
قرار اسـت این امر اجرا شـود باید در تمامی اسـتان ها اجرایی شـود
زیـرا اگر در اسـتان مـا اجـرا و در اسـتان همجـوار اجـرا نشـود ،تولید
کننده برای فروش و سـود بیشـتر مرغ را به خارج از اسـتان می برد.

 205نفر ،قربانی تصادفات  10ماه
 205نفر از آغاز امسـال تا پایان دی ماه ،در حوادث ترافیکی درون
شهری و برون شهری اسـتان جان خود را از دسـت دادند .مدیرکل
پزشـکی قانونی این تعداد جـان باخته را شـامل  61نفـر زن و 144
مرد دانست و گفت :در مدت مشابه سـال قبل  207نفر در حوادث
رانندگی استان جان باختند .به گزارش صدا و سیما« ،جعفرزاده»
با بیـان این که بیشـترین جـان باختـگان حـوادث ترافیکی بـا 144
نفـر در جاده هـای بـرون شـهری بـوده اسـت ،افـزود :پـس از آن 33
نفر در جاده هـای روسـتایی و خاکـی و  31نفر در مسـیرهای درون
شـهری جان باختند .وی گفـت 111 :نفر از فوت شـدگان حوادث
رانندگی امسـال در محـل حادثه 80 ،نفـر در بیمارسـتان و  11نفر
در حین انتقال به بیمارسـتان از دنیا رفتند و سـه نفر هم مکان فوت
آن ها نامشـخص اسـت .به گفته وی سـال گذشته خراسـان جنوبی
در بین اسـتان هـا از نظر تعـداد متوفیـان حـوادث رانندگـی در رتبه
پنجم قـرار گرفت.

رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیهمگفت:سندتوسعهشهرستانهای
استانبازنگریمیشود تادرماههایآیندهاینسندبهصورتهمگنبرای
 11شهرستان تصویب شود و الگویی برای توزیع اعتبارات استانی باشد.
رئیس گروه آمایش ،برنامه ریزی و بهره وری سازمان مدیریت و برنامه ریزی
نیزاظهارکرد:بهدلیلتغییراتیکهدرقوانینمانندقانونبرنامهششمو...
رخ داده است باید اسناد را مجدد بازنگری کنیم« .فالح» ،ادامه داد :هشت
سند شهرستانی که از قبل تدوین شده بازنگری شده و سه سند نیز در حال
تدوین است .به گفته وی ،برای تدوین برنامه مرحله راهبردی مدنظر است
که در این زمینه سیاست ها و راهبردهای کالن تدوین می شود .

• •سند آمایش  ،نیازمند سند اجرا

نماینده مردم فردوس ،طبس ،سرایان و بشرویه هم با اشاره به حضور
نداشتن بخش خصوصی در استان ،ادامه داد :بخش خصوصی باید در
حوزه های مختلف استان حضور داشته باشد و سرمایه گذاری کند .به گفته
«امیرحسنخانی» ،از این طریق هم معیشت مردم تامین می شود و هم استان
سهم خود را در تولید ناخالص ملی پرداخت می کند .وی افزود :موضوع اصلی
در اجرای سند آمایش سرزمین استان حمایت از بخش خصوصی است چرا که
بااعتباردولتینمیتوانخیلیراهبهجاییبرد.ویخواستهمانطورکهسند
آمایش سرزمین استان را روی میز گذاشته ایم سند اجرای آن را هم بگذاریم .

افزایش دما و احتمال باران
افزایش نسـبی دما و در برخی نقـاط احتمال بارش پراکنـده برف و
باران ،پدیده غالب جو اسـتان خواهد بود.کارشـناس هواشناسـی
اسـتان گفت :شـرایط جوی اسـتان امروز کمی تا نیمه ابـری همراه
بـا وزش بـاد و افزایـش نسـبی دمـا خواهـد بـود و در برخـی نقـاط از
اواخـر وقـت امشـب احتمـال بـارش پراکنـده بـرف و بـاران وجـود
دارد« .زارعی» بارش پراکنده بـرای نقاطی از جمله بیرجند ،قاین،
سـرایان ،درمیـان ،سربیشـه و فـردوس را پیش بینـی کرد.

دارت آزاد در طبس
حسین قربانی  -مسـابقات دارت آزاد با حضور بازیکنان تیم ملی
و دارتـر هـای اسـتان در طبـس برگـزار شـد .بـه گـزارش «خراسـان
جنوبی» مسـابقات دارت آزاد با شـرکت بازیکنان تیم ملی که برای
برگـزاری اردوی آمادگـی تیـم ملی بـه مدت سـه روز به طبـس آمده
بودنـد به همـراه دارترهای اسـتان برگزار شـد کـه در بخـش آقایان
مهـرداد سـیفی از تهـران و امیـر علـی رمضانـی از خراسـان رضـوی
اول و دوم و رضـا معـدن پیشـه از اسـتان البـرز و امیـر مهـدی زنگـی
آبـادی از کرمـان بـه طـور مشـترک سـوم شـدند .در بخـش بانـوان
هم عسـل و مهشـاد عـوض زاده از سـمنان اول و دوم و فاطمه صفی
از اصفهـان و زهـرا رمضانـی از خراسـان رضـوی بـه طـور مشـترک
سوم شـدند.

   خراسان جنوبی  66سال پیش
      در روزنامه

از باالی درخت افتاد و مرد

روزنامه خراسان در شماره  1149به
تاریخ پنجم تیر ماه  1332در مطالبی در
صفحه  4آورده است :دهدار قریه مصعبی به
فرمانداری فردوس گزارش داده که ابراهیم -
گ برادر او ساعت  9صبح روز  30خرداد ماه
در داخل باغ خود از باالی درخت پرت شده
و فوت کرده است .مراتب به دادسرا اعالم و
قضیه تحت پیگرد است.

زنی در اثر نزاع فوت کرده است

عیال امرا- ...م ساکن بنج در  66کیلومتری
طبس پریشب در اثر نزاع فوت کرده مراتب
به منظور انجام تشریفات قانونی به دادسرا
اعالم و قضیه تحت پیگرد است.

پروازهایفرودگاهبیرجند  افزایشمییابد
مدیرعاملشرکتهواپیماییآتابرایافزایشپروازهادر
استان قول مساعد داد .مدیر کل فرودگاههای استان
در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به دیدار با مدیر عامل
شرکت هواپیمایی آتا گفت :طی سال های جاری
زیرساختهایمناسبیدرفرودگاهبیرجندفراهمشده
است و این فرودگاه ،آمادگی پذیرش انواع هواپیماها
را طی ساعات عملیاتی دارد« .سالمی» با بیان اینکه
در این دیدار درخواست پروازهای بیشتر را داشتیم،
افزود :در صورت افزایش هواپیما در فرودگاه بیرجند
اولین پرواز رفت ابتدای صبح و پرواز برگشت در انتهای
شب انجام و بسیاری از مشکالت استان برطرف خواهد
شد  .به گفته وی برقراری پروازها در مسیرهای جدید
خواسته مردم استان است و بر این اساس به دنبال
برقراری پروازها به دیگر مراکز کشور همچون کیش
هستیم .هم اکنون شش پرواز در مسیر تهران -بیرجند
تهراندرطولهفتهتوسطشرکتهواپیماییآتاانجاممیشود .به گزارش خبرنگار ما ،در دیدار مدیر عامل
شرکت هواپیمایی آتا با استاندار هم مقرر شد فرودگاه
بین المللی بیرجند به عنوان فرودگاه پایه در پروازهای
شرکتهواپیماییآتامورداستفادهقرارگیرد.همچنین
شرکت هواپیمایی آتا در تمامی پروازهای داخلی و
خارجی خود بروشورهای گردشگری استان را در سبد
مسافری خود قرار دهد تا بتوان از ظرفیت این شرکت
برای معرفی بیش از پیش توانمندی های گردشگری
خراسان جنوبی نیز استفاده کرد.

