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●●نبود ناحیه صنعتی از مشکالت اساسی در
شهرستان درمیان به ویژه بخش قهستان است و
به این منطقه توجه کمتری می شود .مسئوالن،
این منطقه را در کانون توجه بیشتری قرار دهند تا
از آمار بیکاری آن کاسته شود .شهرستان درمیان
با توجه به نزدیکی به مرز ،کوهستانی بودن و
پوشش خوب؛ قابلیت منطقه ویژه اقتصادی را
دارد مسئوالن همکاری کنند.
●● مسـجد شـکر طبس که به نوعی یک نمـاد ملی
محسـوب مـی شـود وضعیـت مطلوبـی نـدارد،
بی آبـی های پـی در پـی سـبب گالیـه بسـیاری از
مراجعـان و مسـافران مـی شـود و مسـئوالن هـم
چـاره ای بـرای رفـع مشـکل نمـی اندیشـند.
●● برنامـه ریـزی بـرای رفـع بـن بسـت جـاده ای
بشـرویه کـه از مصوبـه های سـفر اسـتاندار اسـت
به کجا رسـید؟ مسـئوالن شهرسـتان گزارشی از
اقدامـات انجـام شـده ارائـه کننـد.
●● چـرا بـرای تعریـض ورودی خیابـان سـپیده
بیرجنـد از طـرف خیابـان محالتـی اقـدام نمـی
شـود؟ از سـوی دیگر این خیابان نیاز به به سازی
در قسـمتی از مسـیر دارد.
●● خیابـان هدایـت از قدیمـی تریـن مناطـق
نهبندان و خاکی اسـت و بعد از حفـاری به منظور
لولـه کشـی آب و گاز ،دسـت اندازهای آن بیشـتر
شـده اسـت .مسـئوالن برای آسـفالت یا تسـطیح
آن اقـدام کننـد.
●● مـدت هـا قبـل بـرای دریافـت کارت سـوخت
خـودرو از طریـق نـرم افـزار دولـت همـراه ثبـت
نـام و چنـد بـار بـه اداره پسـت و پلیـس 10+در
نهبنـدان مراجعه کردم امـا هنوز خبـری از کارت
سـوخت نیسـت .وقتـی بـه پمـپ بنزیـن مراجعـه
مـی کنـم ،بـه دلیـل فعـال بـودن یـک کارت برای
جایگاه 15 ،لیتر بنزین بیشتر نمی شود سوخت
گیری کـرد بنابرایـن باید هـر دو یا سـه روز دوباره
مراجعـه کنـم.
●● بـا توجـه بـه نزدیـک شـدن بـه بازگشـایی
مـدارس و تـردد زیـاد در کوچـه کنـار آمـوزش
و پـرورش نهبنـدان و وجـود چهـار فضـای
آموزشـی (هنرسـتان پروین اعتصامی ،دبسـتان
فرهنگیـان ،دبیرسـتان خضـرا و پژوهشسـرا) و
تـردد سـرویس هـای مـدارس و اولیـا و معلمـان،
مسـئوالن بـرای بـه سـازی ،پرکـردن چالـه هـا و
آسـفالت انتهای کوچه و دوربرگردان که از زمان
گازکشـی بدون تکلیف مانده است ،اقدام کنند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

نماینده ولی فقیه در دیدار امامان جمعه استان:

امامانجمعه نمیگذارند پرچم انقالب به زمین بیفتد

دست های قدرتمندی که نمی گذارد پرچم انقالب
و اسالم بر زمین بیفتد دست های امامان جمعه
است .نماینده ولی فقیه در استان ،پنج شنبه گذشته
در دیدار با امامان جمعه ،از این افراد به عنوان
فرماندهان میدان توحید یاد کرد و گفت :امامان
جمعه با تکیه بر سالح و ایستادن مستحکم در برابر
دشمنان پیام حق و بندگی را هر هفته به مردم ابالغ
میکنند .حجت االسالم والمسلمین «عبادی» با
اشاره به این که اگر انسان دل در گرو جاذبه های

دنیا ،شهرت ،پست ،مقام و مال و ثروت داشته باشد
نمی تواند به حق برسد ،تاکید کرد که هر چند نباید
دین را فقط به نماز خواندن ،محدود کرد ولی ستون
و عمود خیمه دین و عبودیت ،نماز است.وی با تبیین
و شرح جمله ها و واژه های کلیدی در اذان به عنوان
مقدمات نماز گفت :جمله های اذان با یکدیگر پیوند
دارد به این معنا که به عنوان مثال الزمه پذیرش
یگانگی خداوند ،تسلیم شدن و پذیرش رسالت و
نبوت حضرت محمد (ص) است .امام جمعه بیرجند

 
با بیان این که فطرت انسان بر مبنای عبودیت خلق
شده است ،افزود :از این نظر هر کس خود را از
عبودیت پروردگار رها کند بی شک به سمت بندگی
ثروت ،شهرت و شهوت خواهد رفت .وی با اشاره به
این که شیطان ،دشمن همیشگی است و به عزت خدا
قسم خورده است که بندگان را گمراه کند ،گفت:
طبق آیات قرآن ،خداوند هیچ گاه بندگان خود را
بیهوده و سرگردان خلق نکرده است بلکه میخواهد
آن ها به کمال ،رشد و نهایت استعداد خویش برسند.

دویست هزار ریال هزینه چاهجوئی
روزنامه خراسان در شماره  2331به تاریخ  31تیر  1336در مطلبی در
صفحه پنج آورده است :مبلغ پنجاه هزار ریال از بودجه شهرداری برای
تنقیه قنات طبس در اختیار سه نفر گذاشته شده و با صرف اینمبلغ بجای
این که آب زیاد شود چند روز است که آب رو بنقصان و بعلت خرابی که در
قنات کهنه شده دویست هزار ریال دیگر هزینه الزم دارد.

وزیر ورزش و جوانان ،امروز در استان

موانع هفتگانه جذب نیرو در اداره های استان

11970پست در دستگاههاخالیاست
اکبری

بنا به گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،از مجموع
 37هزار و  56پست سازمانی مصوب دستگاه های
اجراییاستان 11،هزارو 963پستبدونتصدیاست.
آن طور که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
به «خراسان جنوبی» گفت :بر اساس آخرین آمار ،تعداد
کارکنان شاغل استان  33هزار و  230نفر است که 39
درصد بانوان و 61درصد آقایان هستند .همچنین تعداد
کارکنان رسمی ،پیمانی و قرارداد کار معین به ترتیب19
هزار و  ،744پنج هزار و  349و دو هزار و  412نفر است.
بهگفته«پورعیسی»،تعدادکارکنانباعنواندیگراشکال
بهکارگیریشاملکارگریموقت،کارگریدایم،ساعتی

2325دانشجویجدید
دو هـزار و  325دانشـجوی جدیـد امسـال
تحصیـل در دانشـگاه بیرجنـد را آغاز مـی کنند.
مسـئول سـتاد اسـتقبال و ثبـتنـام دانشـگاه
بیرجند با اشـاره بـه پذیرش  ۱۱۷نفـر در آزمون
دکتـرا گفـت :ثبـتنـام از ایـن دانشـجویان در
دو مرحلـه غیـر حضـوری و حضـوری انجـام
شـد« .خزیمـه نـژاد» اظهـار کـرد :در آزمـون
کارشناسـی ارشـد هـم حـدود  ۷۳۰دانشـجو
بـه ایـن دانشـگاه راه یافتنـد .بـه گفتـه وی ،هزار
و  ۴۷۸دانشـجو نیـز در کارشناسـی ناپیوسـته
پذیرفتـه شـده اند که رونـد ثبـتنـام اینترنتی از
آنـان ادامـه دارد.

تماموقتوشرکتیپیمانکاریپنجهزارو 725نفراستکه
 17درصدکارکنانکلاستانراشاملمیشود.اوبااشاره
به این که بر اساس نتایج آماری به دست آمده بیشترین
تجمعکارمنداناستانبا 41.26درصدمربوطبهبیرجند
است ،گفت :کمترین تجمع با  2.94درصد مربوط به
خوسف و بیشترین نیروهای شاغل در شهرستان های
غیرمرکزاستانبا 11.51درصدمربوطبهقایناتاست.

 24دستگاه مشمول بودجه استانی
بنا به گفته او  24دستگاه اجرایی با پنج هزار و 627
پست مصوب مشمول بودجه استانی است که دو هزار و
 810پست با تصدی و حدود 50درصد به تعداد دو هزار
و  817پست بدون تصدی است که اداره کل حفاظت

خراسان جنوبی  62سال پیش   
در روزنامه

محیط زیست با  82درصد پست بدون تصدی در صدر
دستگاههایاجراییمشمولبودجهاستانیقراردارد.او
محرومیتمنطقهوپراکندگیجمعیت،ضعفزیرساخت
هاوقابلیتبخشخصوصیدرمقایسهبامتوسطکشور،
درخواستروزافزونکارکنانبرایانتقالبهدیگراستان
ها ،محدودیت به کارگیری نیروی قراردادی در اجرای
تبصره ذیل ماده  32قانون مدیریت خدمات کشوری،
ضعف جاذبه ها و عوامل رفاهی جذب نیرو در استان ،بی
رغبتیکارکنانشاغلدردیگرنقاطکشوربرایانتقالبه
استانکمترتوسعهیافتهخراسانجنوبیوکمبودسهمیه
های استخدامی را از جمله عواملی بیان کرد که سبب
شده است دستگاه های اجرایی نتوانند نیروی انسانی
موردنیازرابرایپستهایسازمانیخودجذبکنند.

امام جمعه موقت بیرجند:

آموزش و پرورش سند
تحول بنیادین را جدی بگیرد
نخبگان حوزه و دانشگاه ،سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را طراحی کردند
اما این سند هنوز اجرایی نشده است در حالی که وزارت آموزش و پرورش
باید این سند را جدی بگیرد و مقدمات اجرای آن را فراهم کند .امام جمعه
موقت بیرجند در جمع نمازگزاران این شهر گفت :دشمن به دنبال خدشه دار
کردن فرهنگ اسالمی و آرمان های نظام است و تنها گزینه ملت ایران در برابر
مستکبران ،مقاومت و ایستادگی است .حجت االسالم والمسلمین «مختاری»
افزود :جنگ تحمیلی علیه ایران با وجود این که خسارت جانی و مالی زیادی
داشت ،اما به دشمنان انقالب اسالمی نشان داد که مقاومت با تکیه بر نیروهای
داخلی راه پیروزی و مقابله بر دشمنان است.

وزیر ورزش و جوانان ،امروز به عنوان وزیر معین اقتصاد مقاومتی به استان سفر
می کند .سلطانی فر ،در این سفر یک روزه ضمن شرکت در جلسه ستاد راهبری
اقتصاد مقاومتی ،از پروژه های اقتصاد مقاومتی و طرح های ناتمام ورزشی مرکز
استان هم بازدید خواهد کرد.

شمشیربازان استان سوم شدند

رئیس سازمان
مدیریت و برنامه
ریزی استان  :بر
اساس آخرین
آمار ،تعداد
کارکنان شاغل
استان  33هزار و
 230نفر است که
 39درصد بانوان
و  61درصد آقایان
هستند

دعوت  4بانو به اردوی
تیم ملی والیبال

زهرایی – چهار نفر از دختران بلند قامت استان
در دو رده سنی نونهاالن و نوجوانان به اردوی تیم
ملی دعوت شدند .به گزارش «خراسان جنوبی»،
رئیس هیئت والیبال استان گفت :در رده نونهاالن
ماریا خالدی از بیرجند و در رده نوجوانان یگانه
قوی و فاطمه بصیریان از قاینات و زینبالسادات
سلیمانی از فردوس در فهرست منتخبان قرار
دارند .به گفته «ملکی» ،در رده جوانان تیم بانوان
استان در لیگ دسته سه قهرمان کشور شد و به
لیگ دسته دو راه یافت بنابراین به طور قطع دعوت
شده به تیم ملی خواهیم داشت.

تیم استان با ترکیب محمد عارف دانشمند ،دانیال حسین زاده و مهدی یوسفی
در مسابقات شمشیربازی قهرمانی جوانان کشور در بخش اسلحه اپه توانست
مدال برنز را به دست آورد« .یوسفی» دبیر هیئت شمشیربازی گفت :در این
بخش  61ورزشکار حضور داشتند و دانشمند در بخش انفرادی هم توانست بر
سکوی سوم این دوره از رقابت ها بایستد.

25دستگاهدیالیزبایدتعویضشود

زهرا خسروی -برخی دستگاه های دیالیز استان با توجه به شیفت زیاد کاری
فرسوده و دارای عمر باالیی است و  25دستگاه نیاز به تعویض دارد .مسئول
مرکز بیماران خاص استان در گفت و گو با «خراسان جنوبی» با اشاره به وجود
حدود  30هزار بیمار دیالیزی در استان گفت :در برخی مراکز دستگاه ها دو یا
سه شیفت فعال است« .دهقانی» تعداد دستگاه های موجود به ازای بیماران
را نرمال دانست و با تاکید بر این که دستگاه ها با کارکرد  30هزار ساعت نیاز
به تعویض دارد ،افزود :برخی دستگاه ها از مرز  32هزار ساعت هم عبور کرده
است و چنان چه امسال بتوان آن را تامین کرد اقدام خوبی انجام می شود وگرنه
برای سال آینده مشکل خواهیم داشت .به گفته وی ،با توجه به هزینه باالی خرید
دستگاه ها ،مقرر شد  30درصد هزینه به مبلغ حدود یک میلیارد و  400میلیون
تومان توسط مرکز بیماران خاص پرداخت شود.

ماندگاریگرمایهوا تا آخرهفته

هوای گرم تا آخر هفته در اغلب نقاط استان ماندگار است .کارشناس
هواشناسی استان گفت :مطابق با الگوی نقشه های پیشیابی تا اواسط هفته
آینده در اغلب مناطق استان شرایط جوی نسبتا پایدار و یکنواخت خواهد بود.
به گفته «نخعی» روز یک شنبه به طور موقت و به تدریج با افزایش سرعت وزش
باد ،خیزش گرد و خاک در استان قابل پیش بینی است.

