روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

سه شــنبه |  16دی  21 | 1399جمادی االول  | 1442شماره 3460

چشم مدیران روشن

اتوبوسسواریکرونا

مدیرعامل سازمان
حمل و نقل بار و
مسافر شهردای
بیرجند :طی یک
ماه گذشته 40
دستگاه اتوبوس
فعال در ناوگان
حمل و نقل درون
شهری 9 ،هزار
و  300مسافر را
جابه جا کرد که
اگر تقسیم بر 40
دستگاه اتوبوس
شود سهم هر
دستگاه  232نفر
می شود و این یعنی
ضرر بسیاری که
ناوگان حمل و نقل
درون شهری می
پردازد

فرخ نژاد
انتظار برای آمدن اتوبوس آن قدر طوالنی شده که
دیگر طاقتش را طاق کرده و زبان به گالیه گشوده
است و از راننده می خواهد کمی سریع تر حرکت کند
شاید در ساعت مقرر به محل کارش برسد.خانمی که
در ایستگاه اتوبوس مهرشهر مدعی است حدود یک
ساعت منتظر اتوبوس مانده است ،از دیر آمدن این
وسیله نقلیه عمومی گالیه می کند و می گوید :هزینه
های آژانس ها خیلی باالست و با گرانی ها نمی شود
با این وسیله نقلیه رفت و آمد کرد چرا که هزینه رفت و
برگشت به داخل شهر دست کم  20هزار تومان می
شود به همین دلیل اغلب مردم با این که نگران ابتال به
کرونا هستند اما مجبورند با اتوبوس رفت و آمد کنند.

ایستگاه به ایستگاه شلوغ تر

شهروندان معترض

بـه گفتـه او دیـر آمـدن اتوبـوس هـا سـبب مـی شـود
تـا بـر تعـداد مسـافران افـزوده و اتوبـوس ایسـتگاه بـه
ایسـتگاه شـلوغ تـر شـود طـوری کـه افـزون بـر تکمیـل
ظرفیـت صندلـی هـا عـده زیـادی از مسـافران هـم
مجبورهسـتند سـرپا بایسـتند در حالـی کـه خبـری از
رعایت پروتـکل ها نیسـت.او از اتوبوس های شـلوغ آن
هـم در سـاعتی خـاص از روز بـه ویژه صبـح هـا و ظهرها
به عنوان کانون انتشـار کرونـا یاد می کند که ایسـتگاه
بـه ایسـتگاه بـا سـوار و پیـاده شـدن مسـافران ،امـکان
انتشـار آن دو چنـدان و کنـار هـم نشسـتن و رعایـت
نکـردن فاصلـه هـا نیـز خـود مزیـد بـر علـت مـی شـود.
او از راننـده هـا مـی خواهـد کـه خـود معتـرض ازدحـام
بیـش از انـدازه در اتوبوس ها در سـاعات خاص باشـند
و بـرای سلامتی خـود هـم گالیـه مـردم را بـه سـازمان
اتوبوسـرانی شـهرداری برسـانند یـا حتـی از رانندگـی
خـودداری کنند تا شـهرداری مجبور بـه افزایش تعداد
اتوبـوس هـا شـود.

دیگر مسافران نیز گالیه او را از نحوه خدمات دهی
ناوگان حمل و نقل عمومی تایید می کنند و می گویند ؛
اگر فردی مجبور نباشد از وسیله نقلیه عمومی آن هم در
این بحران کرونا استفاده نمی کند و مسئوالن به جای
این که به فکر مهار این همه گیری باشند با این نحوه
خدمات دهی زمینه انتشار آن را بیشتر فراهم می کنند.
برخی از شهروندان دیگر مسیرهای بیرجند نیز گالیه
شان دیر آمدن و شلوغی اتوبوس ها در ساعات خاصی
از روز است و خواستار افزایش تعداد ناوگان حمل و نقل
عمومی و کاهش ساعات انتظار هستند و می خواهند
که این خواسته آن ها به گوش مسئوالن شهرداری
بیرجند رسانده شود چرا که در بعضی از ساعت های روز
شلوغی اتوبوس ها آدم را یاد تعطیلی مدارس و هجوم
دانش آموزان برای سوار شدن در اتوبوس ها می اندازد.

جا به جایی  230مسافر

زمان انتظار  17تا  20دقیقه

اما مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهردای

او معطلی یک ساعته یا کمتر مسافران را هم در

ایستگاه های اتوبوس تکذیب می کند و می گوید:
زمان انتظار هر مسافر در ایستگاه های اتوبوس به
ویژه مهرشهر بین  17تا  20دقیقه بیشتر نیست.
به گفته او ناوگان حمل و نقل درون شهری بیرجند
در شرایط فعلی تا ساعت  19به شهروندان خدمات
ارائه می دهد چون در بحران کرونا از تعداد مسافران
کاسته شده است و توجیه الزم برای کار بیشتر ناوگان
درون شهری وجود ندارد.همچنین با توجه به بهبود
وضعیت شرایط کرونا در بیرجند  50درصد بر تعداد
مسافران افزوده شده است و اگر این روند ادامه داشته
باشد بر تعداد اتوبوس ها در هر خط افزوده می شود.او
ادامه می دهد :قرار بود از هر خط یک اتوبوس از مسیر
انقالب عبور کند که تا قبل از شیوع کرونا این موضوع
اجرایی شد اما با شیوع ویروس کرونا فقط  30درصد
ناوگان شهری بیرجند به دلیل کم شدن تعداد مسافر
فعال است که از این تعداد اگر قرار باشد از هر خط یک
اتوبوس از مسیر انقالب عبور کند فاصله بین اتوبوس
های فعال در هر خط زیاد می شود.

خروجی جلسه

با خبرنگاران

 27روستای
خوسف
بدون نت

رونق دامداری در خوسف
با بیان این که از ابتدای امسال  150میلیون تومان
تسهیالت قرضالحسنه  4درصد به سه صندوق
خرد زنان عشایر پرداخت شد ،افزود 200 :میلیون
تومان تسهیالت قرضالحسنه هم به چهار صندوق
دیگر در حال پرداخت است.به گفته وی به منظور
اجرای طرحهای زیرساختی عشایر از جمله احداث
آبشخور ،احیای چشمه ،احیای قنات و چاه مالداری
نیز با همکاری فرمانداری خوسف ۴۰۰ ،تن سیمان
بهصورترایگانبینعشایرتوزیعشد.جمعیتعشایر
خوسفسههزارو 26نفراستکه11درصدجمعیت
شهرستان را تشکیل میدهد.

روغن ،غایب سبد خانوار طبسی ها
این روزها آن چه غایب سبد مصرف خانوارهای
طبسیشده،روغننباتیاستطوریکهسببگالیه
شهروندان و کسبه از کم توجهی مسئوالن به این
موضوع شده است .به گزارش«خراسان جنوبی» این
روزها تنها قفسه ای که در عمده فروشی ها و فروشگاه
هایعرضهمحصوالتغذاییطبسخالیاست،قفسه
روغننباتیاستوسهمیهکماینکاالسببشدهاست
تا شهروندان این شهرستان با مشکل مواجه شوند.به
گفته عمدهفروشان مواد غذایی ،برای تامین روغن
از مراکز پخش باید یک کاالی دیگر را نیز بهصورت
تحمیلیخریداریکنند.کسبهشهرهممیگویندکه
موضوعکمبودروغنراچندبار ازطریقمکاتبه یاتماس
تلفنیبامسئوالنمربوطپیگیریکرد هاماهنوزپاسخ
روشنینگرفتهاند.رئیسادارهصنعت،معدنوتجارت
طبس هم در این باره اعالم کرد :به جز روغن ،کمبود
دیگری در زمینه اقالم اساسی در طبس وجود ندارد و

از گوشه و کنار استان

آسمانی شدن مادر شهید آقایی
مادرشهید سیدکاظم آقایی در فردوس دارفانی را وداع گفت.
به گزارش «خراسان جنوبی» مرحومه حجیه خسروی مادر شهید سیدکاظم
آقایی به دلیل کهولت سن و بیماری در سن 85سالگی از دنیا رفت و در روستای
سرند بخش اسالمیه به خاک سپرده شد.شهید سیدکاظم آقایی سال  65در
عملیات کربالی  5در شلمچه به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

به سازی بوستان شهدای گمنام
به سازی بوستان شهدای گمنام اسدیه با اعتبار دو میلیارد تومان و مشارکت
بنیاد علوی در دست انجام است.
شهردار اسدیه گفت :از این اعتبار یک میلیارد تومان توسط شهرداری و یک
میلیارد تومان توسط بنیاد علوی تامین می شود.
«افشین عابدینی» ادامه داد :بوستان شهدای اسدیه با اختصاص  80میلیون
تومان از محل منابع سفر سال 78مقام معظم رهبری احداث شد و نیازمند یک
سری بازسازیها بود که امسال در دستور کار قرار گرفت.

یادواره شهدای مقاومت
بیرجند نیز مدعی است تعداد کم مسافران سبب شده
است تا از تعداد ناوگان مسافربری درون شهری مرکز
استان کاسته شود طوری که از  93دستگاه اتوبوس
این سازمان فقط  40دستگاه در مسیرهای مختلف
شهر در حال خدمات دهی هستند«.غالم پور» به
گالیه های مردمی هم در خصوص دیر آمدن و در
نتیجه شلوغی اتوبوس ها این طور پاسخ داد که طی
یک ماه گذشته  40دستگاه اتوبوس فعال در ناوگان
حمل و نقل درون شهری 9 ،هزار و  300مسافر را
جابه جا کرده اند که اگر تقسیم بر  40دستگاه اتوبوس
شود سهم هر دستگاه  232نفر می شود این یعنی
ضرر بسیاری که ناوگان حمل و نقل درون شهری
می پردازد.به گفته او درآمد شهرداری از هر دستگاه
اتوبوس آن هم با استهالک بسیار باالی آن ها در این
گرانی ها  232هزار تومان است.

طی دو سال گذشته به دلیل بارندگیهای مناسب و
پرداخت تسهیالت مختلف اشتغال زایی ،دام عشایر
خوسف دو برابر شد.مدیر امور عشایری خوسف با
بیان این که  80درصد دام سنگین خوسف از جمله
شتر و  ۵۰درصد دام سبک شهرستان را عشایر
پرورش میدهند ،افزود :امسال گوشت قرمز تولیدی
عشایر منطقه دو برابر افزایش داشته است«.هادی
نوری» از اختصاص  ۶میلیارد تومان تسهیالت
طرح زنجیره گوشت قرمز به عشایر خوسف خبر داد
و گفت120 :نفر از جامعه عشایری برای دریافت
این تسهیالت به بانکهای عامل معرفی شدند.او

شهرستان ها
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مشکل کمبود روغن هم بهزودی رفع میشود«.زارع
نیا»ادامهداد:روغنبهصورتسهمیه واردشهرستان
وبینفروشگاههایمعتبرتوزیعمیشودبنابراینمردم
نگران نباشند و به میزان نیاز و مصرف خانوار ،روغن
خریداری کنند.او درباره علت کمبود روغن گفت:
میزان تولید روغن در کارخانه های کشور به دلیل
کمبود مواد اولیه ،به  ۵۰درصد کاهش یافته است و
موضوعکمبودروغندربازارنیزمختصطبسنیست
و یک مشکل سراسری است.وی ادامه داد :کمبود
روغنارتباطمستقیمباتحریمهاونوساناتدالردارد،
چراکهمواداولیهبرایتولیدروغنازخارجکشورتامین
میشود.به گفته او طی ماه گذشته با افزایش قیمت
مرغنیزمواجهشدیمکهازسههفتهپیشوباراهاندازی
کشتارگاهطیوردرطبس،قیمتمرغدراینشهرستان
کنترل شد و اکنون مرغ مورد نیاز با قیمت مصوب
توزیعمیشود.

 27روسـتای خوسـف مشـکل ارتباطـی و مخابراتی
دارد و همین کمبود سـبب شـده اسـت تا  15درصد
دانـش آمـوزان شهرسـتان به شـبکه شـاد دسترسـی
نداشـته باشند.
فرمانـدار خوسـف در نشست بررسـی مشـکالت
ارتباطی و مخابراتی شهرستان اعالم کرد :از 207
روسـتای دارای جمعیـت شهرسـتان در  107نقطه
روسـتایی ،دانشآمـوزان سـاکن هسـتند.
مهندس«آخونـدی» بـا بیـان ایـن کـه در خوسـف بـه
دلیـل پراکندگـی بسـیار زیـاد و وجـود بسـیاری از
روسـتاها با جمعیت کمتر از  20خانـوار برای تامین
زیرسـاختها بـا مشـکل مواجـه هسـتیم ،افـزود:
کوهپایهای بـودن ،فاصله بسـیار با مرکز شهرسـتان
و نبود زیرسـاختهای مخابراتی در برخی روسـتاها
توجـه ویـژه اداره کل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات
را میطلبـد.
او بـا اشـاره بـه ایـن کـه  15مدرسـه شـهری و 53
مدرسـه روسـتایی خوسـف به شـبکه ملـی اطالعات
متصـل اسـت ،گفـت :حـدود دوسـوم روسـتاهای

خوسـف جمعیـت کمتـر از  ۲۰خانـوار دارنـد و در
برنامههای دولت فقط روسـتاهای باالی 20خانوار
در نظـر گرفته شـده اسـت کـه باید برنامههایی برای
تامیـن زیرسـاختهای مخابراتـی ایـن روسـتاها در
نظـر گرفتـه شـود.
افـزون برایـن از نظـر پوشـش شـبکهای دیجیتـال
نیـز  72درصـد جمعیـت شهرسـتان زیر پوشـش
ایـن شـبکه قـرار دارد و نبـود شـبکههای دیجیتـال
و پوشـش مخابراتی ،آمـوزش دانشآمـوزان را
دچـار مشـکل کـرده اسـت.مدیرکل ارتباطـات و
فنـاوری اطالعات نیـز گفت :در خوسـف  83روسـتا
از اینترنـت پرسـرعت هـای وب126،روسـتا همراه
اول و 58روسـتا نیـز از پوشـش اپراتـور ایرانسـل
برخـوردار هسـتند.
مهندس«بهـی» بـا بیـان ایـن کـه تـا پایـان سـال43 ،
روسـتای خوسـف بـه شـبکه ملـی اطالعات متصـل
مـی شـوند ،افـزود :فرسـتند ههای نسـل چهـارم
اینترنت در روسـتاهای کالتـه ملک و خـور طی چند
مـاه آینـده راه انـدازی مـی شـود.

سدیدی -یادواره شهدای مقاومت و سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور
خانواده های شهدای مدافع حرم از تیپ فاطمیون در مسجد امام حسین(ع)
خضری دشت بیاض برگزار شد.
فرمانده سپاه قاینات در این یادواره اعالم کرد :همه مدیون خون شهدا هستیم
و خانواده شهدا مظهر صبر و استقامت هستند.
سرهنگ «فرحبخش» با بیان این که شهید سلیمانی مردی از جنس ایثار،
مقاومت ،مردانگی و غیرت بود ،افزود :شهید سلیمانی یک شخصیت و یک نام
نیست بلکه شناسنامه امت سرافراز ایران اسالمی است.

درخواست اعتبار برای دارالقرآن قاینات
مسئوالن قاینات در نشست فعاالن قرآنی شهرستان با معاون قرآن و عترت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،خواستار تخصیص اعتبار برای راه اندازی
دارالقرآن و موسسه های قرآنی و ردیف اعتبار ویژه برای فعالیتهای قرآنی
شهرستان شدند.
به گزارش«خراسان جنوبی» معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
در این جلسه در خصوص پیشنهاد احداث اولین دارالقرآن عمومی قاینات قول
پیگیری داد «.فقهی زاده» گفت :آزمون سراسری قرآن و عترت به صورت مجازی
برگزار خواهد شد که هزینه ثبت ناماین آزمون در خراسان جنوبی از شرکت
کنندگان دریافت نمی شود.حجت االسالم والمسلمین«رحمانی» امام جمعه
قاین هم گفت :بیش از  ۵۰۰جلسه قرآنی در ماه مبارک رمضان و  180جلسه
در بقیه ماه های سال در این شهرستان برگزار می شود.
«اسحاقی» نماینده مردم قاینات و زیرکوه هم اظهارکرد :به طور قطع در کنار
اعتبارات سازمانی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مردم ،خیران
و مسئوالن شهرستان برای احداث و راه اندازی ساختمان اولین دارالقرآن
عمومی و موسسه فرهنگی قرآن و عترت نیز مشارکت می کنند.
به گفته «کریمی» فرماندار قاینات ،هفت موسسه قرآنی در این شهرستان
فعال است.

مساجد درمیان مجهزتر شد
سوال نماینده از وزیر آموزش و پرورش
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی درباره
توزیع ناعادالنه و نامشخص سهمیه های دانشگاه فرهنگیان از وزیر
آموزش و پرورش سوال کرد.دکتر«نخعی» طرح سوال از وزیر آموزش
و پرورش را درباره توزیع ناعادالنه و نامشخص سهمیههای دانشگاه

بازگشایی رودخانه های
 3شهرستان

اولویت امسال اجرای عملیات آزادسازی و
بازگشایی رودخانههای طبس،سربیشهوخوسف
است.مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان
جنوبی گفت :با توجه به این که مطالعات تعیین
حریم و بستر  80درصد از رودخانههای استان
انجام شده است ،با هدف کاهش خسارات جانی
و مالی در زمان سیالب و بارندگی ها ،اقدامات
سامان دهی ،الی روبی و بازگشایی رودخانهها
در دستور کار شرکت آب منطقهای قرار گرفته
است«.احمدقندهاری»افزود:امسال 48کیلومتر
آزادسازی و بازگشایی در دستور کار قرار دارد .

کاالهایقاچاقدر اتوبوس
مأموران انتظامی نهبندان در بازرسی از یک
اتوبوس مسافربری  637میلیون ریال کاالی
قاچاق کشف کردند .سرهنگ«رحیمی» فرمانده
انتظامی نهبندان گفت :مأموران ایست و بازرسی
سهل آباد شهرستان یک اتوبوس مسافربری
را متوقف کردند که در بازرسی از آن75 ،قطعه
عروس هلندی و مقداری پوشاک خارجی قاچاق
به دست آمد و یک متهم نیز دستگیر شد.

فرهنگیان در کشور به ویژه کاهش سهمیه تعدادی از استانها و
مناطق کم برخوردار از جمله خراسان جنوبی و به خصوص نهبندان
و سربیشه با این که نیاز به تقویت بیشتر و آیندهنگری در توسعه نیروی
انسانی است ،به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرد.

همزمان با دهه بصیرت و سالگرد شهادت سردار سلیمانی ،یک میلیارد تومان
تجهیزات بین مساجد شهرستان درمیان توزیع شد.
مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی بنیاد علوی در شهرستان درمیان گفت :این
تجهیزات شامل بخاری گازی ،هیتر ،سماور ،کولر و ایزوگام است که بین 90
روستای شهرستان با مشارکت مردم توزیع شد.
حجت االسالم «سعید پورمهدوی» ادامه داد :تا پایان سال نیز سه میلیارد تومان
تجهیزات دیگر در مراحل مختلف بین 150مسجد درمیان توزیع می شود.

