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خراسان جنوبی  66سال پیش
در روزنامه

اعالم سهمیه استخدامی استان

تلفن056- 32448050 :
نمابر- 056-32448054:پیامک2000999:

* شهریور  ۹۶خودرو ثبت نام کردم تا  ۹۰روزه
تحویل بگیرم .بعد از یک سال دولت ترخیص
خودروهای وارداتی را مصوب کرده است اما معلوم
نیست چرا وزیر دستورالعمل الزم را به گمرکات
ابالغ نمی کند و در این موضوع تعلل دارد؟
* مسئوالن مربوط پاسخ دهند تا کی باید منتظر
باشیم تا بتوانیم در زمین های موسوی بیرجند
ساخت و ساز را شروع کنیم و به دلیل دست روی
دست گذاشتن مسئوالن اجاره نشین باشیم و
کسی هم در زمینه تامین زیرساخت های این منطقه
پاسخگو نباشد؟
* شورا و دهیاری نوغاب درمیان برای برنامه ریزی به
منظور مسطح کردن و آسفالت برخی از معابر روستا
که پس از حفاری برای نصب علمک های گاز دچار
ناهمواری شده است ،اقدام کنند.
* اداره راه و شهرسازی درمیان در کنار جاده
روستای تنگل تا شهر قهستان تابلو نصب کند.
همچنین خط وسط جاده هم دیده نمی شود و صبح
و عصر که خورشید مستقیم می تابد رانندگی به
دلیل این مشکل سخت می شود.
* شرکت گاز استان برای صرفه جویی در مصرف
کاغذ ،قبوض گاز را مثل شرکت های آب و برق دو یا
سه ماهه صادر کند.
* مسئوالن استان در حالی از بسته شدن پرونده
مسکن مهر بیرجند تا پایان امسال صحبت به میان
می آورند که هنوز مردم ساکن در این نقاط با چالش
های متعددی از جمله آسفالت نشدن کوچه ها
به دلیل نبود نظارت بر شرکت های ساختمانی،
کمبود شدید فضای آموزشی و فضای سبز و ...
مواجه هستند.
* حدود یک ماه و نیم پیش در پمپ گاز سی ان جی
سربیشه حادثه ای رخ داد که منجر به تعطیلی آن شد
و از آن زمان تالشی برای فعالیت دوباره آن را شاهد
نیستیمدرحالیکهصاحبانخودروهایدوگانهسوزبا
مشکالتمتعددیبرایسوختگیریمواجهشدهاند.
* مسئوالن چند بار از جاده سربیشه به نهبندان تردد
کرده اند و آیا هیچ وقت ورودی شهر شوسف را دیده
اند؟ چرا شرایط جاده اصلی این منطقه باید تا این
حد خراب باشد؟
*روستای بیدسک قهستان ،کشاورزی نسبتا
وسیعی دارد که به دلیل خشکسالی باغ ها و اراضی
دیم بخشی از کشاورزی آبی خود را از دست داده
است .جهاد کشاورزی درمیان پیش از آن که دیگر
قنات های روستا خشک شود برای احیا و مرمت آن
با کمک اهالی اقدام کند.

چهارشنبه  ۳بهمن ۱۶ . ۱۳۹۷جمادیاالول  .۱۴۴۰شماره ۲۹۱۴

آماربیکاراناستاندرسرشماری 27،95هزارنفرثبتشد

حرف مردم

ستون حرف مردم روزنامه خراسان
جنوبی انعکاس دهنده صادق نظرها،
انتقادها و مشکالت شماست.

اخبار

فرخ نژاد  -این روزها آن هایی که دارای مدرک
و بیکار هستند با اعالم جزئیات ششمین آزمون
استخدامی دستگاه های اجرایی در حال بررسی
نیازهای استخدامی اعالم شده توسط سازمان
امور استخدامی کشور هستند تا شاید روزنه شغلی
برای آن ها در این آزمون استخدامی باز شود .به
گزارش «خراسان جنوبی» ،از حدود پنج هزار نفر
نیاز استخدامی دستگاه های اجرایی در ششمین
آزمون کشوری که از  30دی ماه ثبت نام آن آغاز
شده است و تا  9بهمن ماه نیز ادامه دارد ،سهم
خراسان جنوبی با این که بیش از نیمی از پستهای
دستگاههای اجرایی آن بدون تصدی است بر اساس

عایدی کشاورزان استان
از طالی سفید
امسال پنبه کاران استان  107میلیارد و 682
میلیون تومان درآمد از تولید پنبه کسب کردند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد
کشاورزی به خبرنگار ما گفت :امسال قیمت خرید
توافقی پنبه هر کیلو گرم از پنج هزار تومان تا شش
هزار و  300تومان و قیمت پنبه دانه دو هزار و 200
تومان است« .عصمتی پور» با بیان این که امسال
سطح زیر کشت پنبه حدود هفت هزار و 200
هکتار بود افزود :پیش بینی میزان برداشت از هفت
هزار و  200هکتار با متوسط دو هزار و  500کیلو
گرم در هر هکتار رقمی بیش از  17هزار و  947تن

جدول اعالمی  95نفر است در حالی که این سهم
کم به طور حتم نمی تواند پاسخگوی جمعیت 27
هزار نفری بیکار استان بر اساس سرشماری سال
 95با نرخ بیکاری  11.5درصدی باشد .بنابراین
گزارش ،از سهمیه ششمین آزمون استخدامی
کشوری ،سهم خراسان جنوبی از هر  50نفر این
آزمون یک نفر است.

بین سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزیران
هر وزارتخانه ای مشخص می شود و وزیر مربوط
تصمیم می گیرد که چه تعداد نیرو برای هر استان
جذب شود« .کوروش آموزگار» ،با بیان این که اختیار
قانونیتعیینسهمیههابرایهراستانباوزیرمربوط
است،میافزاید:سازمانهایمدیریتوبرنامهریزی
استان ها در جریان چگونگی تعیین سهمیه بندی
ها نیستند .وی با اشاره به بدون تصدی بودن حدود
 50درصدپستهایدستگاههایاجراییادامهمی
دهد :وضعیت خراسان جنوبی در این زمینه خیلی
بهتر از خراسان شمالی است اما نسبت به استان
های برخوردار وضعیت چندان خوبی ندارد .به گفته

وی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در زمینه
سهمیه اختصاص یافته به خراسان جنوبی استعالم
توسطوزارتخانهمربوطانجامنشدهاست.بهگزارش
خبرنگار ما ،در ششمین آزمون استخدامی دستگاه
های اجرایی استان ،بر اساس جدول انتشار یافته در
مجموع 95نیرو در شهرستان های بیرجند ،طبس،
قاینات ،خوسف ،زیرکوه ،بشرویه ،سرایان ،فردوس،
درمیان ،نهبندان و سربیشه در حوزه های مختلف
ادارههاپسازقبولیدرمراحلمختلفآزمونجذب
خواهند شد .ششمین امتحان استخدامی مشترك
فراگیر دستگاههای اجرایی  ۱۷اسفند ماه 97
برگزار میشود و تاریخ ثبت نام تمدید نخواهد شد.

تولید پنبه در استان است .به گفته وی  90درصد
پنبه استان برداشت شده است و بشرویه با سه هزار
و  100هکتار بیشترین سطح زیر کشت را دارد.
وی گفت :سه هزار و 200بهره بردار در حوزه
کشت پنبه فعال هستند« .قربانی» رئیس سازمان
تعاون روستایی استان نیز از خرید  830تن وش
به صورت توافقی خبر داد و افزود :تعاون روستایی
این محصوالت را در چهار مرکز بشرویه و سرایان
خریداری کرد.

برگزار شود ،اما بنا به دالیل نامعلومی این مراسم
برگزار نشد.به گزارش خبرنگار ما ،آن چه در
فضای مجازی مشاهده میشود ،حکایت از این
دارد که جریانات سیاسی هر کدام به نوعی به
دنبال سهم خواهی هستند و برخی بر پافشاری
ها برای ماندن مدیر فعلی و برخی دیگر بر رفتن او
تاکید دارند« .حسینی» مدیر روابط عمومی اداره
کل آموزش و پرورش به خبرنگار ما گفت :مدیر
کل در این زمینه مصاحبه نمیکند اما بنا به گفته
«واقعی» در اولین فرصت ،مراسم تودیع و معارفه
مدیر آموزش و پرورش بیرجند برگزار خواهد شد.
همچنین روز گذشته در یکی از پایگاههای خبری
مطلبی با عنوان این که مدیر کل امور عشایری در
حالی با حضور رئیس سازمان امور عشایری کشور
معارفه شد که جزو بازنشستگان است.در این زمینه

«قوسی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی هم گفت:
مدیر کل امور عشایری هر چند بیش از  31سال
سابقه کار دارد اما چون  23ماه سابقه جبهه دارد
می تواند تا  35سال خدمت کند.

• • ۵۰درصد پستهای استان بدون تصدی

آن طور که معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
سازمانمدیریتوبرنامهریزیبه«خراسانجنوبی»،
میگوید:سهمیههراستاندرنشستهایمشورتی

حاشیه ها از  2تغییر مدیریتی

طبق نامه ارسالی از طریق آموزش و پرورش استان
برای فرماندار و استاندار در حالی که مقرر بود
مراسم تودیع معارفه مدیر آموزش و پرورش بیرجند

سرما و یخبندان

افزایش دما در استان تا پایان هفته ادامه دارد
اما همچنان هوا سرد و یخبندان خواهد بود.
کارشناس هواشناسی استان با بیان این مطلب به
خبرنگار ما گفت :از امروز افزایش ابر را در آسمان
شاهد خواهیم بود و سرما و یخبندان تداوم خواهد
داشت« .زارعی» افزود :روز گذشته دمای هوای
بیرجند با یک درجه افزایش به  10درجه سانتی
گراد باالی صفر رسید.

روی خط حادثه

مامور پلیس ناجی 4عضو خانواده از آتش شد

جاساز 61کیلو گرم تریاک لو رفت

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از نجات جان سه کودک
خردسال و مادر آن ها از آتش سوزی منزلی در زیرکوه توسط پلیس خبر
داد .سرهنگ «سرفرازی» افزود :مأموران با حضور در محل حادثه در
روستای شاهرخت مشاهده کردند منزلی بر اثر نشت گاز دچار حریق
شده است و مادر و سه فرزند خردسال خانواده در آتش گرفتار شده اند.
وی ادامه داد :با توجه به فاصله زیاد نیروهای آتش نشانی ،حریق توسط
امکانات موجود در پاسگاه انتظامی شاهرخت کنترل شد و ستوان سوم
«اسماعیل غضنفری» با ورود به محل آتش سوزی جان سه کودک و
مادرشان را از مرگ حتمی نجات داد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف  61کیلو گرم تریاک در
بازرسی از یک دستگاه کامیون خبر داد .به گفته سرهنگ «محمدی»،
مأموران در این زمینه دو متهم را دستگیر کردند.

افزایش 10درصدی حریق و حادثه در بیرجند
آژیرآتشنشانیبیرجنددر 30روز 103باربهصدادرآمد .مدیرعاملسازمان
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند گفت :آتش نشانان در دی
ماه به 103ماموریت اعزام شدند که از این تعداد 39مورد حریق و 64مورد

حادثهبود«.حسینی»بابیاناینکهدراینحوادثپنجنفرفوتکردندو10نفر
مصدومشدندافزود:بیشترینحوادثمربوطبهحبسدرآسانسوروحوادث
مختلفدرمنازلبودونسبتبهمدتمشابهسالقبل10درصدافزایشیافت.

 136امدادرسانی طی 38روز
در طرح زمستانه هالل احمر که از  22آذر ماه تا  30دی ماه اجرا شد136 ،
مورد حادثه امدادرسانی شد .مدیر عامل جمعیت هالل احمر گفت :در این
حوادث به  421نفر حادثه دیده خدمات ارائه شد که در حوادث جاده ای با
فراوانی  97مورد به  337نفر امدادرسانی شده است« .شهریاری» افزود:
تعداد نجات یافتگان  73نفر بوده است که  52مورد آن انتقالی بود و تعداد
افراداسکاندادهشدهنیز 93نفراست.

جمع آوری اعانه و کمک به
دانش آموزان
روزنامه خراسان در شماره  1000به تاریخ
 27آذر ماه  1331در مطالبی در صفحه 4
آورده است :بازرس فرهنگ خراسان چند
روزی برای سرکشی بفرهنگ طبس در
طبس اقامت داشتند و روز شنبه  22آذر
بمشهدعزیمتکردنددرمدتاقامتجلسات
سخنرانی متعددی تشکیل داده و اعاناتی
برای اطفال بی بضاعت جمع آوری و مقداری
گیوه تهیه و تسلیم دانش آموزان داده و نیز
یک دبستان دخترانه جدید تاسیس نمودند.

ورود رئیس فرهنگ

آقای آموزگار مدیر روزنامه سیاه و سفید که
بسمت ریاست فرهنگ طبس منصوب شده
اند بمحل وارد و مشغول کار شده اند.

خبر

نیازبه 7هزارمترمربعفضای
کتابخانهایدربیرجند

تا پایان امسال با بهره برداری از کتابخانه های در
حال ساخت بیرجند ،وسعت این فضاها از چهار هزار
و  400متر مربع به پنج هزار متر مربع می رسد اما نیاز
شهرستان با توجه به جمعیت آن  12هزار متر مربع
است« .نیازی»رئیس کتابخانه های عمومی بیرجند
روز گذشته در انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان
گفت :در مرکز استان 10باب کتابخانه نهادی داریم که
برای رفع نیاز شهرستان کافی نیست و باید هفت هزار
متر مربع دیگر احداث شود .فرماندار بیرجند نیز گفت:
در گفت و گو با شهرداری قول مساعد برای استقرار
نمایندگی کتابخانه ملی و مرکز اسناد در بیرجند و
تجهیز موقت آن گرفته شد و اگر این امر محقق نشود
ایجاد مرکز بیرجند شناسی با ذهنیتی که شهرداری
دارد در برنامه قرار می گیرد« .ناصری» افزود :در
جنوب شهر کتابخانه عمومی در اختیار نهاد کتابخانه
ها نیست که اگر این فضا در اختیار قرار گیرد یک واحد
کتابخانه ای به کتابخانه های شهر اضافه می شود .وی
اظهار کرد :هیچ کتابخانه ای غیر از کتابخانه سجادشهر
در حوزه اختیارات نهاد کتابخانه ها نیست.

