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صف روغن و داغی کرونا بر
پیشانی سربیشه ای ها
در شرایطی که با اجرای پروتکل های بهداشتی
و همکاری مردم ،استان از وضعیت قرمز کرونا
خارج شده است ولی باز هم صحنه هایی مشاهده
می شود که شکننده بودن آمار کرونا را بیشتر به
یاد می آورد.گزارش خبرنگار «خراسان جنوبی» از
سربیشهحاکیاستدرشرایطیکهمدتیازکمبود
روغنجامدمیگذرد،این وضعیت باعثشدهاست
توزیعروغنتنظیمبازارباتشکیلصفهایطوالنی
همراه باشد در حالی که دراین تصاویر خبری از
رعایت پروتکل های بهداشتی و نظارت مسئوالن
مرتبطدرشهرستاننیست.بنابراینگزارش،همه
نگرانی از این بابت است که وضعیت سربیشه که
چندروزیدررنگبندیستادملیکرونا،آبیشده
استدوبارهبهوضعیتسابقبرگردد.روابطعمومی
ادارهصنعت،معدنوتجارتسربیشهپیرواینگالیه
و تصاویری که به دست آن ها رسیده است ،این طور
پاسخدادکهبرایتوزیعروغنتنظیمبازاراحتمالو
امکان تجمع به این صورت پیش بینی نشده بود.با
اینحالتذکراتالزمبهمنظوررفعتجمعوتسریع
درتوزیعاینسهمیهبهعاملتوزیعمربوطدادهشدو
مراتبدرمراحلبعدیتوزیعمدنظرقرارمیگیرد.

استاندار تاکید کرد:

اهمیت بازگشایی معبر
مرزی یزدان
باید زمینه های بازگشایی معبر مرزی یزدان با
توجه به اهمیت آن در مبادالت تجاری فراهم
شود .استانداربااشارهبهاهمیتبازگشاییبازارچه
مرزی یزدان از معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداری خواست با نهایت جدیت و زمانبندی
مشخص ،زمینه بازگشایی این بازارچه را فراهم
کند«.مالنوری» با تاکید بر پویایی و پرتحرک بودن
دبیرخانه ستاد توسعه خاوران که به تازگی در
خراسان جنوبی راهاندازی شد ،افزود :دبیرخانه
ستاد نباید ایستا و ساکن باشد و باید با همه قدرت
فعال شود و با تشکیل مداوم کمیتهها همه طرحها
وایدههایسرمایهگذاریرابه سرانجامبرساند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شهرستان ها
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یک بام و دو هوای سهمیه های آردی

توزیعآرددرروستاهاهمچنانبیسر و سامان

گروه خبر
می گویند که ترسالی ،افزایش ساخت و ساز در
روستاها ،گرانی بی حد و حساب و نبود شغل مناسب
برای سرریز جمعیت شهری ،کرونا و  ...دست به دست
هم داده است تا به گفته مسئوالن شاهد مهاجرت
معکوس به روستاها باشیم و این ،سبب شده است تا
ساکنان همیشگی روستاها با تازه واردها که برخی
فقط آخر هفته را در روستا سکونت دارند ،برای دریافت
سهمیه آرد و  ...مشکل داشته باشند و از آن جا که
براساس گفته دهیاران ،جمعیت برخی نقاط روستایی
افزایش یافته است و سهمیه های تخصیص یافته آرد بر
اساس سرشماری های سال های قبل توزیع می شود
نیاز است تا مدیران تغییراتی اعمال کنند .اهالی برخی
از روستاهای خوسف درگفت و گو با خبرنگار ما با اشاره
به توزیع نامتوازن آرد به این وضعیت گالیه کردند.
دهیار یک روستا که مدتی است پیگیر افزایش سهمیه
آرد روستا شده است ،گفت :با شروع ساخت و سازها
و افزایش جمعیت روستایی ،بسیاری از تازه واردها
از دهیاری درخواست دارند تا نامشان در فهرست
تخصیص سهمیه آرد قرار گیرد .او ادامه داد :بارها برای
تخصیص سهمیه آرد فهرست جدید تهیه شده است و
درخواست افزایش سهمیه داشته ایم چرا که جمعیت
تازه ساکن شده درخواست تخصیص سهمیه دارند و
چون سهمیه ها ثابت است وقتی خودروی توزیع آرد در
روستا حاضر می شود ،میان جمعیت و دهیاران تنش
ایجاد می شود و افرادی که در گذشته ساکن روستا
بوده اند به این وضعیت معترض می شوند.

تهیه آرد از بازار آزاد
یکی از اهالی روستای شاهکوه نهبندان هم که هر

نهبندان؛ رکورد دار بدترین شرایط
جاده ای استان

چند وقت به سبب کمبود سهمیه تخصیص یافته به
روستاهای این منطقه عازم شهر می شود تا آرد را از
بازار آزاد تهیه کند ،گفت :بسیاری که از شهر آمده و
در روستاها خانه ساخته اند و فقط آخر هفته در روستا
هستند ،آرد می گیرند و در بازار آزاد می فروشند .حتی
برخی آردی را که ما برای نان استفاده می کنیم به
مصرف دام می رسانند و نان را از نانوایی های شهر تهیه
می کنند .اما یک روستایی که نمی تواند زیاد به شهر
رفت و آمد کند با ثابت ماندن و حتی کم شدن سهمیه
های تخصیص یافته باید خود گندم بخرد و پس از آرد
کردن نان تهیه کند.

با وجود اقدامات بسیاری که برای بهبود وضعیت جاده ای نهبندان به لحاظ
باند دوم ،روکش و عالیم راهنمایی و رانندگی انجام شده است اما بازهم
بدترین شرایط را در بین جاده های استان دارد.فرماندار نهبندان در بازدید
از پلیس راه و نشست با فرماندهان انتظامی و پلیس راه شهرستان اعالم کرد:
عملیات اجرایی  16کیلومتر باند دوم در نهبندان تا پایان سال به اتمام می
رسد ،همچنین روکش  5کیلومتر از مسیر نهبندان-سربیشه در دست اقدام
است«.بیکی» در ادامه از وضعیت روکش جاده های شریانی و روستایی گالیه
و اظهارکرد که این وضعیت نارضایتی های زیادی را در پی داشته است که می
طلبد نگاه ویژه ای در حوزه راهداری از محل اعتبارات ملی به این مسیر انجام
شود.

مهاجران خارج از گود
یکی دیگر از اهالی این روستا نیز با بیان این که مقدار
آرد توزیع شده کفایت بسیاری از خانواده ها را نمی
دهد ،افزود :توزیع سهمیه بر اساس سرشماری
سراسری است و در این منطقه وقتی جوانی ازدواج می
کند و از خانواده جدا می شود برای تخصیص سهمیه
مشکل دارد .همچنین وقتی فرزندی متولد می شود
هم به او آرد تخصیص نمی دهند.به گفته وی افرادی
هم به روستاها مهاجرت کرده اند که در خارج از گود
سهمیه های آرد هستند و در این منطقه کشاورزی
هم تعداد کمی هستند که خود گندم تولید کنند و
در نهایت آرد داشته باشند بنابراین به دنبال دریافت
همین آرد سهمیه بندی هستند.

جا به جایی تخصیص سهمیه
فرماندار خوسف نیز با اشاره به مشکالت موجود برای
توزیع سهمیه آرد در روستاها و مهاجرت های انجام
شده به روستاها به ویژه در آخر هفته  ،از پیگیری برای
افزایش سهمیه گفت و ادامه داد :در این باره مشکالت

مخاطره در  70درصد مسکن روستایی فردوس
دو هزار و  218واحد معادل  70درصد مجموع
مسکن روستایی فردوس استحکام پایینی دارد و در
حوادث احتمالی مخاطرهآمیز خواهد بود.مدیرکل
بنیاد مسکن انقالب اسالمی در نشست بررسی
وضعیت پیشرفت طرحهای مسکن در فردوس اعالم
کرد :با توجه به این که شهرها از محل منابع مسکن
روستایی اعتبار دریافت میکنند و باید این منابع در
اختیار شهرهای زیر  25هزار نفر قرار میگرفت ،در
فردوسکهباالی 25هزارنفرجمعیتداردسهمیهای

از گوشه و کنار استان

اختصاصدادیمبهشرطآنکهاینطرحدرروستاهای
همجوار و حومه شهر فردوس اجرایی شود«.آسمانی
مقدم»افزود:درمجموعبااستقبالکمیمواجهبودیم
به طوری که از سهمیه  ۶هزار واحد مسکونی فقط از
هزار و  100واحد در استان استقبال شد.او به اشباع
بودن فردوس از نظر مسکن اشاره و اظهارکرد که در
طرح اقدام ملی مسکن در این شهرستان  701نفر
ثبتنام کرده اما فقط  121نفر واریز وجه را انجام
دادهاندکهزمینبهآنهاتحویلشد.

زیادی به فرمانداری گزارش شده است و در برخی
موارد تخلفاتی مانند سهمیه فروشی و استفاده از آرد
برای تغذیه دام را در پیش گرفته اند و از آن جا که بر
اساس آمار گذشته سهمیه آرد توزیع می شود و سهمیه
استان ،کشوری است بنابراین اعمال تغییرات در
تخصیص سهمیه ها سخت است.به گفته «آخوندی»
گفت و گویی با اداره غله برای جابه جایی تخصیص
سهمیه انجام که با توجه به افزایش جمعیت در استان و
مهاجرت معکوس به روستاها قول هایی داده شده است
اما مشکالتی وجود دارد که باید در کالن کشور برای
تخصیص سهمیه آرد بررسی شود .چندی پیش رئیس
اداره غله و خدمات بازرگانی در گفت و گو با خبرنگار
ما با بیان این که بر اساس سرشماری سال ،95سهمیه
آرد به استان تخصیص می یابد  ،به نحوه توزیع و نظارت
به این موضوع و کاهش مشکالت این حوزه با پیگیری
های انجام شده اشاره کرد.

مهلت یک هفته ای برای مسکن معلوالن
نهبندان
فرماندار خوسف:
در برخی موارد
تخلفاتیمانند
سهمیهفروشی
و استفاده از
آرد برای تغذیه
دام را در پیش
گرفته اند و از آن
جا که سهمیه آرد
بر اساس آمار
گذشته توزیع و
سهمیه استان به
صورت کشوری
انجام می شود
اعمال تغییرات در
تخصیصسهمیهها
سخت است

«حفره» زمین در بشرویه
مشکل امروز بشرویه محدوده ای به نام «حفره» است ،چرا که به دلیل قرار
نگرفتن در محدوده شهری مردم نمی توانند در زمین ملکی خود ساخت و
ساز انجام دهند.فرماندار بشرویه در کمیته راهبردی مسکن اقشار کم درآمد
شهرستان با بیان این که در شهرهای بشرویه و ارسک مشکل زمین داریم،
افزود :به دلیل قرار نگرفتن حدود  80تا  90هکتار زمین های مردم در محدوده
(محدوده ای که به حفره مشهور است) نمی شود در آن ساخت و سازی انجام
داد.به گفته مهندس «شفیعی» پیگیری های بسیاری هم برای قرار گرفتن این
اراضی در محدوده انجام شده اما نتیجه ای حاصل نشده است.
او به مشکل پالک های  10 ، 6 ،5و  15شهر ارسک نیز اشاره کرد .

پرونده متقاضیان مسکن معلوالن نهبندان طی یک هفته تکمیل و اجرایی شود.
فرماندارنهبنداندرجلسهبررسیوضعیتتأمینزمینمسکنمعلوالندرشهرو
روستاهایشهرستاناعالمکرد:مسائلومشکالتمتقاضيانواجدشرايطبهویژه
در بخش تامین و واگذاري زمين از سوي بنياد مسكن در مناطق روستايی باید در
کمترینزمانممکنرفعشود«.بیکی»گفت:باتوجهبهوضعیتجسمانیمعلوالن،
بایدهرچهسریعتردرخصوصتکمیلمدارکوپروندهمتقاضیانواجدشرایطباقی
ماندهاقدامشودوهرکمبودیکهدرمدارکآنانوجودداردتوسطادارهبهزیستی
و مراجعه مددکاران به منازل آنان ،مرتفع شود.به گزارش«خراسان جنوبی» 83
خانوار دو معلولي در مناطق شهري و روستايی در شهرستان نهبندان وجود دارند
که تاکنون برای 13خانوار مسکن ساخته شده و برای 12خانوار دیگر نیز در حال
احداث است و در این مرحله نیز 16خانوار شناسایی شد که 10خانوار متقاضی و
واجدشرایطبایدبرایتکمیلپروندهاقدامکنند.

طرح «امین» گسترش یابد
موسوی  -مقدمات اجرای طرح امین در مدارس سرایان فراهم می شود.
معاون فرهنگی و تربیتی اداره کل آموزش و پرورش در جلسه توجیهی طرح
امین ،گفت :اکنون اداره آموزش و پرورش با چالش کمبود نیروی انسانی روبه
رو بوده و نبود تعادل در تعداد نیروهای ورودی و خروجی در این نهاد و آسیب
های موجود در فضای مجازی همواره سبب ایجاد نگرانی دست اندرکاران
تعلیم و تربیت شده است«.فرشید جعفری» با بیان این که طی تفاهم نامه ای
بین اداره آموزش و پرورش و حوزه علمیه همکاری بین این دو نهاد فرهنگی مورد
توجه قرار گرفته است ،افزود :طرح امین ظرفیتی بسیار ارزشمند به منظور بهره
گیری از نیروی انسانی در مدارس است که می تواند دغدغه های اثرگذاری را در
بستر پرورش افزایش دهد«.درخشی» معاون فرهنگی و تبلیغ حوزه های علمیه
استان نیز اعزام طالب در قالب طرح امین به  95درصد مدارس بیرجند را یادآور
و خواستار گسترش طرح در بقیه نقاط استان شد.

