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پیگیریهاییکهبهمحکومیتفرودگاهمنجرشد
مدتها بود که مردم از مشکالت متعدد فرودگاه مشهد شامل تاخیر
پروازها و وضعیت پارکینگ آن گالیه میکردند و«خراســان رضوی»
نیزازگذشتهبرایاحقاقحقوقمردمپیگیراینموضوعبود.باانتشار
گزارشهای متعدد روزنامه ،تعزیرات حکومتی اســتان حکم قطعی
برمحکومیتفرودگاهوپیمانکارپارکینگمبنیبرگرانفروشیدادو
اعالمکردکهقیمتهابایدبهحالتقبلبرگردد.
تالش برای رفع «دلهره»

یکی از جاده های اســتان که قربانیان زیاد و خسارات مالی بسیاری
داشتهاستمحوربیرجند-قائناستکهاینجادهبهواسطهتصادفات
خونینبسیاریکهدرآنرخدادهاستازآنبه«محوردلهرهومرگ»یاد
می شود .روزنامه خراسان جنوبی به صورت ویژه و خاص ارتقای این
محوربهبزرگراهرادردستورکارقراردادهاست.
«جاده مرگ» زیر ذره بین

روزنامهخراسانشمالیپیگیریپروژه 4باندهکردنمحوربجنورد–
گلستانموسومبهجادهمرگراازسال 1392آغازکردوتابهامروزده
هاگزارش،خبرویادداشتدربارهاینپروژهوحوادثاینجاتهیهکرده
است.پیگیریتکمیلاینپروژههمچنانادامهخواهدداشت.
ماجرایمدارسخشتیوگلیخراسانشمالی

ماجرااز 16فروردین 94شروعشدکهمدیرکلوقتآموزشوپرورش
خراسان شمالی در یک مراســم از تحصیل برخی دانش آموزان راز و
جرگالندر«طویله»خبردادوروزنامه«خراسانشمالی»بهعنوانتنها
رسانهاستان،اینموضوعرارسانهایکردکهبازتاببسیارفراوانیدر
استان و مرکز کشور داشــت و پای مجلس شورای اسالمی هم به این
قضیهبازشد.پیگیریهایمستمرروزنامهمفیدواقعشدونتیجهآن
مصوبهدولتبرایبرچیدهشدنمدارسخشتیوگلیاستانبود.
کنارمردمدرزلزله 5/7ریشتری

زلزله 5.7ریشتری 23اردیبهشت 96خراسانشمالیحدود 5هزار
واحــد مســکونی را در شــهر و روســتاهای شــمال غربــی بجنــورد و
روســتاهای مانه و ســملقان غیر قابل ســکونت کــرد و 9هــزار واحد
مسکونی نیز آسیب جدی دیدند .از نخستین ســاعات پس از زلزله،
خبرنگاران «خراسان شمالی» در مناطق زلزله زده حضور یافتند و به
انعکاس وضعیت زلزله زدگان در این روزنامه و همچنین «خراسان»
پرداختند و رنج ها و مصائب و مشکالت آن ها را منعکس کردند؛ این
گزارش ها موجب پیگیری های جدی تر مسئوالن شد .از نکات قابل
توجه و مهــم در این مســیر ،این بود کــه در پی پیگیری هــای روزنامه
«خراسان شمالی» و انعکاس مطالب به نماینده ولی فقیه در استان و
گزارش وی به دفتر مقام معظم رهبری ،دفتر رهبری به مسئوالن در
خصوصروندرسیدگیبهزلزلهزدگانتذکردادندکهاینتذکرنقش

بسیارعمدهایدرادامهخدماترسانیوکمکبهزلزلهزدگانداشت.
پل 19مهربجنورد

عملیاتتقاطعغیرهمسطحبهعنوانبزرگترینپروژهشهریبجنورد
در مرداد مــاه ســال  91در حالی آغاز شــد که مســئوالن وقت وعده
اتمام آن را در بهمن ماه سال 92دادند .از ابتدای آغاز پروژه ،روزنامه
«خراسان شــمالی» وارد این پروژه شــد و همه مراحل آن را پی گیری
کرد.دراینمدتروزنامهخراسانشمالیبهانتشار 60گزارشوخبر
مختلفپرداختتاسرانجامپروژهایراکهمیخواستبهخواببرودو
حتیتعطیلشودجانتازهایبخشید.
پیگیریتاشنیدنصدایسوتقطار

داشتهباشدبهگونهایکهبهگفتهمدیرکلسابقاوقافوامورخیریه،
اطالع رسانی خوبی که در استان انجام شد نه تنها اهالی سیستان و
بلوچستانودیگرهموطنانرابهتکاپوواداشت،بلکهبهپاکستانهم
سرایت کرد .در واقع تیتر «اســتان در تدارک زائران اربعین» روزنامه
سیستان و بلوچســتان جرقه این کار را زد و همه را به تکاپو واداشت.
آستان قدس با اراده ای قوی پای کار آمد و سپاه و دیگر مسئوالن هم
سنگتمامگذاشتند.
پای کار تا رونق بازارچه های مرزی

یکی از مزیت های خراسان جنوبی داشتن حدود  460کیلومتر مرز
مشترکباکشورافغانستاناستکهاینفرصتمرزسببشدهتاچهار
بازارچهمرزیدرشهرستانهایزیرکوه،درمیان،سربیشهونهبندان
ایجادشودوسهبازارچهیزدان،دوکوهانهوگلوردهسالهایزیادینیز
به لحاظ صادرات در اوج بوده است اما از سال 93سه بازارچه از چهار
بازارچه مرزی خراســان جنوبی به صورت یک طرفه از ســوی کشــور
افغانستانمسدودشد.
ریزگردهایسیستان

یک دهه است که مردم خراســان جنوبی رویای به صدا در آمدن سوت
قطاررادرسرمیپرورانند.سالقبلکلنگاحداثبخشیازاینپروژه
از ایستگاه یونسی به زمین زده شد اما نیاز میلیاردی سبب توقف پروژه
شد.روزنامهخراسانجنوبینیزپیگیریاینمطالبهراادامهخواهدداد.
امیدواربهروزهایسپیدزغالسنگطبس

طبسباداشتن 76درصدزغالسنگکشور،قطباینمادهمعدنی
اســت .روزنامه خراســان جنوبی با انتشــار گزارش هایی ،مشکالت
تکمیلاینچرخهصنعتیراپیگیریکردبهطوریکهگرههایآندر
حال باز شدن اســت و می توان روزهای ســپیید را برای زغال سنگ
طبسدرسال 97وسالهایآیندهمتصوربود.
اعمالتخفیفدربندرچابهاروموافقت
باالحاقبندرچابهاربهمنطقهآزاد

کاهش تعرفه ها در بندر چابهار و اجرایی شدن قوانین مناطق ویژه یا
آزاد در ایــن بندر از دغدغه های مردم و مســئوالن بود کــه در این باره
گزارش های مختلفی منتشر شد تا این که مسئوالن سازمان بنادر و
دریانوردیاعالمکردندتعرفهبندریتخلیهکاالهایکانتینریدربندر
چابهار،تاسقف 90درصدازتخفیفبرخوردارمیشودودرنهایتهم
دولتباالحاقبنادرچابهاربهمنطقهآزادموافقتکرد.
گامبهگامبازائراناربعین

سال گذشته روزنامه سیستان و بلوچستان با انتشار اخبار و گزارش
های مختلفی از زائران پاکستانی اربعین به مدت دو ماه موفق شد در
دعوت بسیاری از مســئوالن و مردم برای اســتقبال این زائران نقش

سالهاستریزگردهایسیستانامانمردمرابریدهاست،هرروزبر
تعدادبیمارانتنفسیاینخطهافزودهمیشودوخیلیهابهدلیلاین
شرایط از روستاها و حتی شــهرهای این منطقه مهاجرت کرده اند و
روســتاهای زیادی خالی از ســکنه شــده اســت امــا هنــوز از افتتاح
بیمارستان تنفســی خبری نیســت .با توجه به اهمیت این موضوع،
ریزگردهای سیســتان به عنوان ســوژه مهــم در دســتور کار روزنامه
سیستانوبلوچستانقرارگرفتودرچندینشمارهکارشد.
تاالببینالمللیهامون

تاالب هامون هفتمین تــاالب بین المللی جهان اســت که در ســال
 2016به عنوان ذخیره گاه زیســت کره در فهرست یونسکو به ثبت
رسید.باتوجهبهاینکهمعیشتبسیاریازمردمبهاینتاالبوابسته
بودخشکیآنبحراناجتماعیبزرگیراپدیدآوردوبسیاریازمردم
شغل خود را از دست دادند .بر این اســاس پیگیری سرنوشت تاالب
هامون یکــی از ســوژه های مهــم در دســتور کار روزنامه سیســتان و
بلوچستاناست.
تشکیلهیئتامناییادمانشهدایتاسوکی

اسفندسال 95پسازبازدیدتیمخبریروزنامهسیستانوبلوچستان
ازیادمانشهدایتاسوکی،موضوعیادماناینشهدابهعنوانیکیاز
سوژههایمهمپیگیریشدتااینکهباالخرهاسفندماهسالگذشته
مدیرکلبنیادشهیدوامورایثارگرانازتشکیلهیئتامنایاینیادمان
خبردادواظهارکردسعیمیشودجلسههیئتامناقبلازشروعسال
جدید برگزار و برای ســاماندهی یادمان برنامه ریزی شــود .جلسه
هیئتامنانیزاواخرخردادامسالبرگزارشد.

