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16سال از شهرستان شدن گذشت

باخبرنگاران

همایش معلوالن در خضری
دشت بیاض
سدیدی -همایش «قدمی با آهسته گامان» برای
تکریم معلوالن و محرومان خضری دشت بیاض
برگزار شد .دکتر«جمیله رضا زاده » ،معاون امور
توانبخشیادارهکلبهزیستیدراینهمایش،گفت:
در استان 35کارگاه و مرکز روزانه و 15مرکز شبانه
روزی بهزیستی وجود دارد که برای اداره آن ها نیاز
به کمک خیران و مردم است .به گزارش «خراسان
جنوبی»،بخشنیمبلوکحدود 600معلول دارد.

مهراجرابرمصوبههایحوزه
آموزشوپرورشبشرویه
پورغزنین  -بیشتر مصوبه های سفر استاندار
در حوزه آموزش و پرورش بشرویه اجرایی شده
است .فرماندار بشرویه در جلسه شورای آموزش
و پرورش این شهرستان ،گفت :مصوبه های
سفر استاندار در این حوزه ،پیشرفت خوبی
دارد طوری که مدرسه شهید فرقانی ارسک
با مبلغ  1.5میلیارد تومان تکمیل شد و در
مرحله دیوارکشی است .به گفته «علی شفیعی»
همچنین ،ساخت مدرسه دو کالسه غنی آباد
در حال انجام است و برای احداث دو مدرسه
جدید در بشرویه و ارسک ،موافقت اولیه اعتبار
آن دریافت شده که برای ساخت آن ها اعتباری
حدود پنج میلیارد تومان نیاز است و بنیاد برکت
برای ساخت مدرسه در بشرویه آمادگی خود را
اعالم کرده است .وی با اشاره به این که حذف
بخاری های نفتی از دیگر مصوبه های سفر
استاندار بود که به طور کامل اجرایی شد ادامه
داد :باید دانش آموزان ممتاز شناسایی و با
آموزش های ویژه تقویت شوند تا بتوان شاهد
رشد هرچه بیشتر فرزندان این مرز و بوم در کنکور
بود .مدیر آموزش و پرورش بشرویه نیز گفت :با
واگذاری خوابگاه عصمتیه و دیگر فضاهای مازاد
آموزش و پرورش موافقت شده است و در برخی
از این موارد همچون خوابگاه عصمتیه درحال
انعقاد قرارداد هستیم« .علیرضا رضوانیان»،
ادامه داد :معبر مدرسه ساالر صادقی ،ام الشهدا
و ریحانه النبی نیز مشکل دارد که امیدواریم با
همکاری شهرداری این معابر آسفالت شود.

سربیشه
کمنصیب
از ارتقا
یک مدیر:
نمی شود نیرویی
را مجبور به
استقرار در
محل خدمتش
کرد و استقرار
دایمی مدیران و
نیروها وقتی الزم
است که حضور
نداشتن آن ها
خللی در کار ایجاد
کند

فرماندار
سربیشه :قانون
گذار ظرفیت
های استخدامی
را از طریق آگهی
استخدامی
اعالم می کند و
افراد بیکار برای
جذب ملزم به
شرکت در آزمون
استخدامی
هستند اما گاهی
بیکاران حاضر
به شرکت در
این آزمون ها
نیستند و اگر هم
شرکت کنند نمره
الزم را کسب نمی
کنند

گروه اعزامی

حدود  17سال از ارتقای سربیشه
به شهرستان می گذرد اما هنوز از
بسیاری زیرساخت ها دور است به
طوری که مردم در گالیه هایشان از
آنیادمیکنند.آنانبراینعقیدهاند
باارتقایشهرستاناستقاللادارات
 ،ایجاد فرصت های شغلی و پیمودن
مسیر های توسعه با سرعت بیشتر
می توانست رضایت مندی بیشتری
ایجاد کند .مشکل بیکاری در راس
گالیههاییاستکهاغلبشهروندان
مورد گفت و گو در سفر تیم اعزامی
«خراسان جنوبی» مطرح کردند و
مدعیشدندکهبرخیجوانانحتیتحصیلکردهروبهمشاغلیآورده
اندکهدرشانآنهانیست.برخینیزبامهاجرتبهدیگرنقاطاستان
یا خارج از آن در پی کار و کسبی هستند تا بتوانند شغلی برای خود
فراهم کنند .برخی هم به کارگیری نیروهای غیر بومی در دستگاه
هایدولتیوحتیرفتوآمدبرخیمدیرانشهرستانازمرکزاستان
راموردانتقادقرارمیدهنددرحالیکهبااستفادهازنیروهایتحصیل
کردهشهرستانمیتوانزمینهاشتغالآنانرافراهمکرد.

برابریمالیاتهاباکالن
شهرها
شهر در ساعات اولیه یکی از شب
های سرد آذر سربیشه خلوت است
برخیازمغازهداراندرهمینساعت
ابتداییشبتعطیلکردهاندوبرخی
بهدلیلشغلشانکهبیشترمایحتاج
اولیه را عرضه می کنند به انتظار مشتری نشسته اند .مشکالت
بسیاری از آن ها مشترک است برخی از آن ها معتقد هستند چون
کسبوکاردرسربیشهچندانرونقینداردنبایدمالیاتیکهدریافت
میشودبادیگرنقاطکهدرآمدهاباالستبرابرباشد.دیگریازاجاره
بهای زیاد می گوید و این که با پرداخت مالیات های سنگین و کرایه
زیاد،سودچندانیبرایمغازهدارنمیماند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شهرستان ها
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سرنوشتنهاییآنمعلومنیست.

سرما و تعرفه گاز
یکی دیگر از فروشندگان با اشاره به
شبکه آ ب رسانی فرسوده شهر ،از
این گالیه دارد که با سرمای خشک
سربیشه و این که یکی از سرد ترین
نقاط استان و کشور است اما تعرفه
گاز آن با دیگر نقاط کشور یکسان است« .براتی» ،هم از نبود امکانات
وبهکارگیریمدیرانغیربومیگالیهداردوادامهمیدهد:سربیشه
سال  82شهرستان شد اما هنوز بیشتر اداره های آن یا به صورت
سرپرستی یا نمایندگی فعال است و اگر به اداره ارتقا یابد به طور
حتمنیروهایبیشتریدرآنمشغولبهکارمیشوند.وی،ادامهمی
دهد :سربیشه با وجود توانمنیدی های فراوان از جمله وجود معدن،
هنوز صنعتی نشده است و بیشتر جوانان آن بیکار هستند در حالی
که بسیاری از کارمندان هم غیر بومی هستند و هر روز رفت و آمد
میکنند.بهگفتهاواگرایننیروهادرسربیشهمستقرباشندبهرونق
اقتصادیمنطقهکمکمیکندچراکهاگرفقطخریدهایآنانقابل
توجهخواهدبود.آسفالتنامناسبخیابانهاومعابرومحدودیتهای
مالیشهرداریازدیگرمواردیاستکهاوبهآناشارهمیکندوادامه
می دهد :بعد از راه اندازی دوشنبه بازار ،فروشندگانی از بیرجند و
زاهدان و  ...به این مکان می آیند و بسیاری نیز مایحتاج خود را از این
بازارخریداریمیکنندبنابراینکمترسراغمغازهدارانمیروند.

مهاجرتجوانان
کاسبدیگریبابیاناینکهجوانان
این شهرستان دلگرمی چندانی
ندارندوچونراهاندازیشغل،هزینه
های زیادی می طلبد راه چاره را در
مهاجرت می بینند .می گوید :آب
سربیشه نیز کیفیت مطلوبی ندارد
طوری که مردم مجبور هستند از
شیرهای برداشت آب در شهر ،مراکز تصفیه آب و از روستاها آب تهیه
کنند.دیگرگالیهویازوجودفقطیکدستگاهاتوبوسدرونشهری
استکهآنهمچندانفعالنیستوروزهایدوشنبهوبرپاییدوشنبه
بازار خدمات دهی دارد البته در کنار آن برخی تاکسی ها و آژانس ها
نرخهایمتفاوتیازمسافراندریافتمیکنند.

مدیروکارمنددررفتو
آمد

همیشه نمی شود مستقر بود

یکی از فروشندگان ،می گوید:
رفت و آمد نیروهای اداری فقط
ویژه کارمندان نیست بلکه برخی از
مدیران نیز مستقر نیستند در حالی
کهاستقرارآنانازجنبههایمختلف
مفیداست.او،بهکمبودهایورزشی
و تفریحی نیز اشاره می کند و این که
سبب شده است تا جوانان مکانی برای گذران اوقات فراغت نداشته
باشند .از جمله مکان های وزرشی سربیشه که سال ها ناتمام مانده
استوامیدیبهتکمیلآننیستاستخرشناستطوریکهساختمان
ناتمامآنقبلازبهرهبرداریمستهلکشدهاست.بهگفتهوی،چهار
سال از شروع اجرای شبکه داخلی فاضالب سربیشه می گذرد اما

یکی از مدیران سربیشه که به گفته خود ،حداقل سه روز هفته در
این شهر مستقر است معتقد است در ساعات غیر اداری و در غیاب
او یکی از معاونانش پاسخ گوست .او با طرح این پرسش که حضور
دایمی مدیران چه تحولی می تواند در سربیشه ایجاد کند؟ به رفت
و آمد بیش از نیمی از نیروهای زیر مجموعه اش به بیرجند اشاره می
کندومیگوید:برایدوشرکتتعاونینیازبهمدیرعاملبودوهرچه
فراخواندادهشدحتییکنفربرایپذیرفتناینمسئولیتمراجعه
نکرد .به گفته او ،نیرویی را نمی توان به استقرار در محل خدمتش
مجبور کرد و استقرار دایمی مدیران و نیروها زمانی الزم است که
حضور نداشتن آن ها خللی در کار ایجاد کند که البته به طور حتم
حضور نداشتن مدیر با هماهنگی فرمانداری است و هر زمان که نیاز
باشد در محل کارش حضور دارد.

از گوشه و کنار استان

22آذر57؛خروش مردم
قاین علیه رژیم ستم شاهی
اعالم برنامه های روز قاین

استقبال نمی شود
اما فرماندار سربیشه ،درباره استفاده از نیروهای بومی می گوید:
قانون گذار ،ظرفیت های استخدامی را از طریق آگهی اعالم می
کند و افراد بیکار برای جذب ،ملزم به شرکت در آزمون استخدامی
هستند اما گاهی بیکاران حاضر به شرکت در این آزمون ها نیستند و
اگر هم شرکت کنند نمره الزم را کسب نمی کنند به عنوان مثال ،در
درح سربیشه نیاز به سه پرستار است که با وجود درج آگهی ،نیرویی
متقاضی نشده است .مهندس «محمدی» ،می افزاید :معضل رفت و
آمدنیروهامشکلبیشترنقاطنزدیکبهمرکزاستاناستواستاندار
نیزباجدیت،پیگیراستقرارمدیراناستکهاینموضوعبهفرمانداران
ابالغ شده است و آن ها نیز پیگیری می کنند .به گفته او ،محدودیت
استخدامیدراینسالهاسببشدهاستتابرتعدادنیروهایبیکار
افزوده شود چرا که به جای نیروهایی که بازنشسته می شوند نیروی
جدید جذب نمی شود .رئیس شورای اسالمی سربیشه هم می
گوید :بر اساس قانون ،اتوبوس واحد به شهرهای باالی  100هزار
نفرجمعیتتعلقمیگیرداماسربیشهطبقسرشماری 13هزارنفر
جمعیتداردکهشورایاسالمیوشهرداریبرایسهولتوکمکبه
رفتوآمدمردم،دانشآموزان،اتوبوسهایفرسودهبیرجندومشهد
را که به مزایده گذاشته شده بود خریداری کرد« .شیخ زاده» ،با بیان
این که در ابتدای کار با توجه به ملبغ پرداختی مردم و استهالکی که
داشت اهداف محقق نشد ،افزود :تصمیم بر این شد که کار به بخش
خصوصی واگذار شود و مردم مطلع باشند که اتوبوس با ظرفیت و
تعداد کم نمی تواند در شهر تردد کند .او ،با اشاره به نظارت بر نرخ
تاکسی ها و آژانس ها ،تفاوت قیمت این وسایل نقلیه را در شب و روز
یادآورشد.بهگفتهاو،هیچخیابانیدرسربیشهنمیتوانیافتکهتازه
آسفالتودوبارهتخریبشدهباشدواگرتخریبیهموجودداردمربوط
بهقبلازآسفالتاست.

اولویت با خیابان های خاکی
وی با اشاره به این که اگر چه آسفالت برخی از خیابان ها فرسوده اما
اولویتباخیابانهایخاکیومسکنمهراستادامهمیدهد:پروژه
فاضالب ،حدود  90تا  95درصد پیشرفت دارد اما محدودیت های
اعتباری سبب شد تا پیمانکار نتواند با سرعت بیشتری کار را پیش
ببردوزماناتمامآنمشخصنیستافزونبراین،احداثتصفیهخانه
نیاز به 50میلیارد تومان دارد و سرمایه گذار بخش خصوصی هم که
برایاجرایاینپروژهاعالمآمادگیکردههنوزپاپیشنگذاشتهاست.

حقانی  -برنامه های بزرگداشت روز قاین اعالم
شد .حجت االسالم والمسلمین «رحمانی» ،امام
جمعه قاین در جلسه برنامه ریزی گرامی داشت
اینروز،برنامههایتدارکدیدهرابرگزاریمراسم
بزرگداشت با حضور نماینده ولی فقیه ،تجلیل
از انقالبیون برجسته ،عطرافشانی گلزار شهدا،
دیدار با خانواده شهدا ،رونمایی از کتاب مبارزات
مردم قاینات ،برپایی نمایشگاه عکس انقالب و
توانمندی های قاینات و  ...اعالم کرد .به گزارش
«خراسانجنوبی»،پیشتازیمردمقایناتدرجریان
پیروزی انقالب اسالمی به  15خرداد سال 42
برمی گردد اما اوج این فعالیت ها به  20آذر سال
 57مربوط می شود و آن روز با نوشتن شعارهای
انقالبی بر در و دیوار شهر ،عصبانیت ماموران
شهربانی را برانگیختند و  22آذر به صورت خیلی
گسترده تر به میدان آمدند و با جمع آوری تصاویر
شاه از اداره دارایی وقت ،در مهدیه قاین اجتماع و
پس از سخنرانی ،راهپیمایی کردند .هنگامی که
راهپیمایان وارد خیابان امام خمینی (ره) فعلی
شدندمامورانرژیممردمرابهصورتمستقیممورد
هدفگلولهقراردادندطوریکهچهارنفرازمبارزان
بهنامهاینصیریزاده،صبیانی،مهدویالحسینی
و ریاحی به شهادت رسیدند و حدود هشت نفر
مجروح شدند .همچنین ،اوایل بهمن سال 57
علی الخی از مبارزان و انقالبیون که شب در جوار
نیروگاهدیزلیبرققایننگهبانیمیدادتوسطضد
انقالبیونومامورانرژیمستمشاهیبهدرجهرفیع
شهادت نایل آمد .بر اساس این همه مبارزات حق
طلبانه مردم مبارز و انقالبی قاین از سوی شورای
فرهنگعمومیشهرستانوموافقتشورایاستان
وکشور 22،آذربهعنوانروزقایناتتصویبشد.

خوسف دفتر ازدواج ندارد
مشمولی  -خوسف دفتر ثبت ازدواج و طالق ندارد.
فرماندارخوسفدردومینجلسهشورایثبتاحوال
شهرستان،گفت:بسیاریازآمارهایازدواجوطالق
شهرستان به دلیل نبود دفتر ثبت ازدواج و طالق در
مرکز استان ثبت می شود و آمار واقعی را نمی توان
ارائه کرد« .شفیعی» ،با اشاره به این که خوسف،
پیرترینشهرستاناستاناست،افزود:وفاتدراین
شهرستانبیشترازتولدوموضوعیطبیعیاست.

