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تصویب  مخالف  نمایندگان  اسامی 
پیوستن ایران به »کنوانسیون مقابله با 
 CFT تأمین مالی تروریسم« یا  همان
هم منتشر شد. چهار نماینده محترم استان 
در مجلس به آن رأی مخالف داده اند و 
البته همانطور  که نماینده محترم مردم 
بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس 
شورای اسالمی دیروز در خطبه های 
نماز جمعه گفتند؛ تاریخ قضاوت خواهد 
کرد که حق با مخالفان بود یا با موافقان. 
هر چه بود جار و جنجال ها در حال کم 
رنگ شدن است و الجرم گرد و غبار این 
 بازی ها  هم خواهد خوابید؛ درست مثل

 همه ی آنچه در این کشور با تاخت و تاز 
شروع شد... ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* هرم پور
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تشييع پيکر شهيد نيروی انتظامی در قاین /5

سرپرست جدید دانشگاه صنعتی بيرجند معارفه شد/5

همسر و مادر عزیزمان حضور آرامت در کنار ما 
نیست ولی سایه سار مهربانی ات مهمان همیشگی 

قلب های ماست.
 سومین سالگرد درگذشت عزیزمان

 شادروان حاجیه سعیده شریفی مود
 را گرامی می داریم و به روان پاکش 

درود می فرستیم. سکوتش قرین آرامش و یادش جاودانه باد
حاج محمدرضا ایزدی مود و فرزندان

جناب آقای مهندس هاشم ولی پور مطلق 
دستیار ارشد وزیر محترم جهاد کشاورزی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که نشان از کارآمدی ، پشتکار و همت واالی شما می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده و از خدمات ارزنده تان در زمان مسئولیت ریاست سازمان جهاد 
کشاورزی استان خراسان جنوبی تقدیر و تشکر می نماییم. امید آنکه در راه اعتالی میهن 

عزیزمان بیش از پیش موفق و موید و منصور باشید.

جناب آقای مهندس غالمرضا قوسی
انتصاب جناب عالی را به عنوان ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

 تبریک عرض نموده، توفیق و سربلندی روز افزون تان را از ایزد منان خواستاریم.

شرکت فروزان بیرجند - شرکت دان و علوفه خوشینه

جناب آقای علی اصغر ندا
رئیس محترم امور مالیاتی شهرستان بیرجند

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که نشان از کارآمدی ، پشتکار و همت واالی شما می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده، سعادت و سربلندی روز افزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت فروزان بیرجند - شرکت دان و علوفه خوشینه

       با نهایت تاسف و تاثر هفتمین روز درگذشت مرحومه مغفوره

پریناز رفیعـی  )همسر مرحوم امیرعلم خزیمه(
 را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: به همین مناسبت جلسه یادبودی امروز 
 شنبه 97/7/21 از ساعت 3   الی 4بعدازظهر درمحل حسینیه آیت ا... 

 آیتی )خیابان مطهری( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی موجب امتنان خواهد بود.
امیررضا و امیرحسام خزیمه،خانواده های رفیعی و سایر بستگان
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ا

یک کارشناس بهداشت حرفه ای آقا با مدرک مرتبط در بيرجند 
  Siba.r.kh@sibanaghsh.com    .نيازمندیم

جنـاب آقـای محمـد علـی واقعـی
 مدیر کل محترم آموزش و پرورش خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را تبریک عرض نموده، از خداوند متعال عزت، سربلندی و توفیقات 
روز افزون تان را مسئلت داریم.
حاج محمد عجم و خانواده

جناب آقای مهندس وحید ناصری
انتخاب شایسته شما را به عنوان 

 عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان
 استان خراسان جنوبی 

که فرصت ارزشمند خدمت بیشتر به شهروندان عزیز است، 
تبریک عرض نموده و برایتان آرزوی توفیق داریم.

خانـواده
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اسامی نمایندگان مخالف الیحه CFT  منتشر شد

اسامی 96 تن از نمایندگانی که در »مخالفت« با الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم )CFT( رای دادند، منتشر شد 
که نام امیرحسنخانی، فالحتی،  افضلی و عبادی؛ نمایندگان استان در این لیست دیده می شود. گفتنی است، در جلسه علنی مجلس، الیحه الحاق 
ایران به CFT با ۱۴۳ رای موافق؛ ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.

شهر پنهان زمین !     

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... تاریخ قضاوت خواهد کرد 

که حق با مخالفان بود یا با موافقان. هر چه بود جار و 
جنجال ها در حال کم رنگ شدن است و الجرم گرد و 
غبار این بازی ها  هم خواهد خوابید؛ درست مثل همه 
ی آنچه در این کشور با تاخت و تاز شروع می شود و با 
نرمش پایان می پذیرد!! با خودم فکر می کنم کاش در 
این وانفسای سیاست زدگی، همگی کمی هم به فکر 
مردم بودیم. چند روز قبل در جمع تعدادی از کارگران 
میدان امام حسین )ع( بیرجند، پای قلعه ی وجودشان  
و پای درد دل هایشان نشسته بودم والبته رستمی می 
خواست که بشنود و خم به ابرو نیاورد؛ رستم درون 
را  می توان قانع کرد که این دردها را تحمل کند اما 
غیرت وجدان را نه! هر جمله شان تیتری بود و هر 
نقدشان سرمقاله ای، و هر روایتشان از  زندگی تیره 
و بی سر و سامانشان،  کتاب ِقصه ی پر از ُغصه ای. 
هر روز بعد از نماز صبح تا غروب آفتاب همانجا کنار 
هم گاهی بی صبحانه و نهار و عصرانه،  به انتظار لقمه 
ای نانند که با ایستادن ماشینی از هم سبقت بگیرند 
و زودتر بدستش آورند که اگر هر روز این لقمه برسد 
با احتساب جمعه ها، ماهی بشود یک یا یک و نیم 
میلیون درآمد؛ یعنی هیچ. که معمواًل هم نمی رسد و 
گاهی با ماهی سیصد هزار یا پانصدهزار تومان شکم 
خودشان و زن و بچه هایشان را پر می کنند و سوای 
آن اجاره خانه و دارو و درمان و هزینه مدرسه ی بچه 
ها و لباس و پوشاک و آب و برق و گاز و تلفن می 
دهند،  تازه اگر دختر دم بخت و پسر به سن دامادی 
نداشته باشند. چگونه؟ نمی دانم. چه جور؟ نمی فهمم. 
در چنین جمع هایی که می نشینی، تازه  مفهوم فاصله 
ها را درک می کنی. معمای چرایی به دل ننشستن 
شعارهای پشت تریبونِی بدون عمل برایت حل می 
شود و آنوقت تازه می فهمی درد جامعه، تصویب یا 
عدم تصویب FATF نیست؛ بلکه رنِج واقعی، رنج 
فاصله گرفتن قشرهایی از مردم از مسؤوالن و درد 
تزریق بی اعتمادی به شعارها  در رگهای جامعه است 
که فردا به دردهای بزرگ تر و اولویت های مهم 
تر این کشور تبدیل خواهد شد. به جرأت می گویم 
تقریباً در صحبت های مسؤوالن استان و حتی رسانه 
هایش، دردهای واقعی مردم جایی ندارد، آنچه می 
گوییم و می گویند، آن چیزیست که دلمان و دلشان 
می خواهد، چون برای ما و طیفی از جامعه جالب 
استو مدام به ذهنمان رسیده که باید همان ها را 
بگوییم. در صحبت ها، در تصمیم ها، در نگاهها، 
در برنامه ریزی ها،در بازدیدها، در اقدام و عمل ها، 
در اولویت ها و در توجه ها و عنایت ها؛ محرومان، 
مقابل(  ستون  در  مقاله  سر  )ادامه   ... فقرا،  مستضعفان، 

)ادامه سر مقاله( مساکین، طبقات آسیب پذیر جامعه، و 

ندارهای آبرومند را فراموش کرده ایم و از یاد برده 
ایم، وگرنه تا این حد فاجعه ی مشکالت اقتصادی، 
عمیق نمی شد و فشار آن بر گرده اقشار کم درآمد 
یا گاهی بی درآمد استان، سنگین و سخت نمی 
آمد و تثبیت نمی شد. گاهی گفته ام که زیر پوسته 
ی شهری به نام بیرجند، شهر دیگری با مردمی 
ناگفته ها و  با دردها،  از روزگار و  شکست خورده 
نقدهای فراوان به مسؤوالن نهفته است. در کوچه 
های این شهر نهفته در زمین، یک سؤال بر در و 
دیوارش نوشته شده و آنهم اینکه چرا کسی برای 
ما کاری نمی کند؟ در این شهر، از کاخ ها و خانه 
های مجلل خبری نیست، و به جایش کوخ هاییست 
که از البالیش فریاد رنج و درد مردمش به آسمان 
رفته و کلوخ هایی که گهگاه بر دست مردمش آماده 
اند تا بر سر برخی مسؤوالن بی تفاوت و بعضی بی 
تفاوتی های فراموش ناشدنی فرود آیند.  نیمی از 
مسؤوالن استان ما را احتمااًل از وجود چنین شهر 
و کوچه و پس کوچه ها و مردمی، اطالعی نیست 
باور نمی کنند چنین شهری  و آن نیم دیگر هم 
با کوچه ها و مردم به انتظار نشسته وجود داشته 
باشد. معمار این شهرها، عملکردهای ناصواب خود 
ماست. آینده و فردای جامعه ما را شهر ظاهر نخواهد 
ساخت بلکه همان شهر پنهانی خواهد ساخت که 
امروز اسیر بی تفاوتی ها و غفلت های ماست و فردا 
مطالبه گر حق و حقوقش از ما. خراسان جنوبی این 
روزها، به جای پرداختن به حاشیه ها، نیازمند نگاهی 
متفاوت به درون است، به آن چیزی که به هر دلیل 
در همه این سالهای پس از تولد  استان به آن بی 
اعتنایی شده و در لوای این بی اعتنایی ها، شهرهای 
نهان بسیار در جامعه و اداره و سازمانهایش  پدیدار 
شده اند و خودمختارانه در حال نشو و نما هستند. 
خراسان جنوبی نیازمند این تغییر نگاه است تا خود و 
مردمش را از ورطه ی سهمگین و خطرآفرین تغییر 
و تحول بین نسل ها نجات دهد. این روزها اگر 
کسی به عمد، حاشیه های استان را بر متنش مقدم 
می کند، قطعاً خائن است و اگر به سهو به این دام 
افتاده و به غیراولویت ها می پردازد، احتمااًل نادان و 
جاهلیست که باید به راه دین، نهی از منکرش کرد. 
من سالهاست که معتقدم نگاهها اگر در این استان 
تغییر نکند، پیش تر از خشکسالی که حیاتمان را 
بگیرد، خودباختگی ها و انحطاط و شکست از درون، 

به مماتمان لبخند خواهد زد.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰9۳۰۴9۴۳8۳۱ ارسال فرمایید(  

سرمقاله

برجام شرايط اقتصادي کشور را ده ها گام به عقب برد 

شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان با اشاره به 
برخورد دوگانه هیئت نظارت بر مطبوعات و شکایت 
از کیهان، گفت: همه حرف ما در تیتر کیهان که با 
تذکر و شکایت روبه رو شده، تاکید بر خسارت محض 
برجام و هشدار نسبت به تکرار همان فاجعه با تصویب 
FATF بود. برجام، برخالف وعده های پی درپی دولت که آن را فتح الفتوح 
می دانست، شرایط اقتصادی کشور را ده ها گام به عقب برد و با FATF آن 
گونه که از شواهد و متن آن پیداست، باید منتظر چند گره کور دیگر باشیم.

دولت فقط با طرز تفکر اعتدالي مشورت مي کند

درباره  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس  واعظی،  محمود 
نشست  در  شرکت  برای  پایداری  جبهه  از  دعوت 
پایداری  رئیس جمهور گفت: جبهه  با  اصولگرایان 
بعید  حاال؛  دانم  نمی  است.  دولت  مخالف  خیلی 
از  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  واعظی  است. 
احتماال  گفت:  شود،  می  دعوت  نشست  برای  اصولگرا  های  طیف  همه 
اعتدالی  باشند. دولت هر طرز تفکری که مشی  طیف های معتدل شان 
کند. می  مشورت  آن  با  و  داند  می  خود  همکار  و  خود  از  باشد،  داشته 

ديگر اصالح طلب و اصولگرا ِدُمده شده است

فضای  عالی  شورای  عضو  ضرغامی،  ا...  عزت 
مجازی گفت: دیگر اصالح طلب و اصولگرا ِدُمده 
عبور  بندی  خط  این  از  است  سال  چند  و  شده 
جریان  در  را  خود  که  افرادی  بسیار  چه   کردیم، 
اصولگرایی معرفی می کنند، اما در واقع نسبتی با 
اصولگرایی نداشته و کم تر از اصول انقالبی در آنها شاهد هستیم. بسیاری 
از اصالح طلبان نیز عافیت طلب بوده و به مسائل دیگر مشغول هستند 
و با نگاه اصالح طلبی خاص که سال ۷6 به اوج رسید، فاصله گرفتند. 

جلسه سران قوای سه گانه با موضوع 
رهبر  حضور  در  اقتصادی  مسائل 
انقالب برگزار شد. حضرت آیت ا...
خامنه ی تأکید کردند: حل مشکالت 

جاری اقتصاد کشور و تأمین نیازهای 
جهادی  کار  نیازمند  مردم،  عمومی 
این  زیرا  است  العاده  فوق  تالش  و 

به ویژه مشکل گرانی و  مشکالت 
کاهش قدرت خرید، معیشت بخش 
زیادی از مردم به ویژه طبقات ضعیف 
ایشان،  است.  کرده  تنگنا  دچار  را 

هماهنگی  عالی  شورای  اعضای 
اقتصادی را به اتخاذ تصمیم های قاطع 
و راهگشا در خصوص مسائل اصلی و 

چالش های مهم اقتصاد کشور توصیه 
مؤکد کردند و گفتند: برای حل برخی 
مسائل کلیدِی اقتصاد مانند مشکالت 
نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و 
فرآیند بودجه ریزی باید تصمیم های 
جدی و عملیاتی بگیرید.ایشان قوای 
سه گانه به ویژه دولت را به استفاده 
از نظرات و راه حل های اقتصاددانان 
خصوصی  بخش  فعاالن  و  دلسوز 
کنونی  شرایط  گفتند:  و  فراخواندند 
کشور موجب شده نخبگان و فعاالن 
مضاعف  مسئولیت  احساس  دلسوز 
کنند و ظرفیت ها و داشته های علمی 
و تجربی خود را به مسئوالن عرضه 
کنند، بنابراین قدر این فرصت را بدانید 
و از پیشنهادهای فعاالن دانشگاهی 
کنید. کامل  استفاده  اقتصادی  و 

قوه  رئیس  آملی الریجانی،  ا...  آیت 
قضاییه با بیان اینکه امروز تحریم و 
عملیات روانی تنها کاری است که از 
دست دشمن برمی آید، به تالش های 
در  فشار  آوردن  وارد  برای  دشمنان 
اشاره کرد و  طول ۴۰ سال گذشته 
اذناب  و  دشمنان  خود  امروز  افزود: 
منطقه ای آنان می دانند که جمهوری 
اسالمی قدرتمندتر از همیشه در منطقه 
حضور دارد و این همان چیزی است 
که موجب نگرانی آنهاست. وی افزود: 
دشمن می خواهد بین مردم و نظام 
فاصله بیاندازد و با فشار اقتصادی، مردم 
را ناراضی کند، اما مردم ما به خوبی 
این فشار ها و تهدید ها  می دانند که 
بهایی است که بابت استقالل و عزت 
خود می پردازند و دشمن نمی تواند آن 

ثروتمند  برخی کشور های  که  گونه 
منطقه را تحقیر می کند، با ملت ما 
نیز همان گونه رفتار کند. رئیس قوه 
قضاییه با بیان اینکه مقابله عملی با 

خباثت های دشمن طی ۴۰ سال اخیر 
نشان دهنده اقتدار حقیقی ملت است، 
گفت: ما به مردم با بصیرت خود که 

و  دارند  حضور  صحنه  در  همواره 
تحت رهنمود های راهگشای رهبری 
برای  همدالنه  شناسی،  دشمن  با 
حل مشکالت گام بر می دارند افتخار 

این شور،  با  می کنیم. مطمئنیم که 
از رهبری  همدلی، وحدت و تبعیت 
تحریم ها را پشت سر خواهیم گذاشت.

برای حل مشکل نظام بانکی، نقدينگی، اشتغال و تورم
 تصمیم های جدی بگیريد

امروز خود دشمنان مي دانند که جمهوري اسالمي قدرتمندتر 
از همیشه در منطقه حضور دارد 

ثبات نسبی قیمت سکه و طال

عضو هیئت مدیره اتحادیه طال و جواهر با اشاره به اینکه قیمت سکه و طال 
هفته گذشته به جز ظهر چهارشنبه با ثبات نسبی همراه بود، اظهار کرد: پیش 
بینی می شود تا دوشنبه جاری این روند ادامه پیدا کند. کشتی آرای  در ارتباط با 
وضعیت بازار سکه و طال در هفته گذشته، بیان کرد: هفته گذشته قیمت جهانی 
طال حدود ۱۲۰۳ دالر بود که در طول هفته نوسانی در همین حدود را نیز 
تجربه کرد، اما به دلیل افت شدید سهام در آمریکا با کاهش ارزش دالر روبرو 
هستیم و قیمت طال به باالترین سطح خود طی دو ماه اخیر رسید. همچنین 
طول هفته گذشته قیمت ارز ثبات نسبی را تجربه کرد و تمامی ارزها در 
محدوده خاصی در نوسان بودند و به همین دلیل نوسان زیادی را شاهد نبودیم.

همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغالن 

حقوق  سازی  همسان  گفت:  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل 
بازنشستگان با شاغالن یکی از پیشنهاداتی است که به دولت و مجلس ارائه 
شده و در دستور کار قرار گرفته است. جمشید تقی زاده افزود: برای اجرای 
این طرح ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا حقوق بازنشستگان را به 
حداقل حقوق شاغالن فعلی نزدیک کنیم. وی بیان کرد: ۳ درصد از جمعیت 
یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفری اعضای صندوق بازنشستگان کشوری یک 
میلیون و ۲۵۰ هزار تومان حقوق دریافت می کنند. برای جلوگیری از تعویق در 
پرداخت حقوق بازنشستگان بخشنامه ای صادر کردیم تا زمانی که بازنشستگان 
نمی شود. پرداخت  هم  شاغالن  حقوق  نکرده اند  دریافت  را  خود  حقوق 

پیش بیني مي شود که قیمت رب گوجه کاهش يابد

آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به افزایش قیمت رب 
گوجه فرنگی گفت: افزایش قیمت قوطی،کارتن، درب پالستیکی،گوجه فرنگی 
و رونق صادرات همگی دست به دست یکدیگر داد تا قیمت رب گوجه ۳ تا 
۳.۵ برابر در بازار باال رود. وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان کاهش 
قیمت رب گوجه فرنگی در بازار وجود دارد، افزود: با توجه به ممنوعیت صادرات 
گوجه فرنگی، پیش بینی می شود که قیمت رب گوجه به تدریج کاهش یابد، 
اما به سبب افزایش مواد پتروشیمی،کارتن و غیره امکان بازگشت به نرخ ۵ 
هزار و 6۰۰ یا 6 هزار تومان وجود ندارد. وی گفت: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به واردات اقالم اساسی اختصاص یابد، نوسان خاصی در بازار رخ نمی دهد.

حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر  داخل و خارج شهر    شهرام  مداحی3647  363  0915

     32 44 66 66/32 42 43 20 -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحويل بگیريد

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 961246 اجرایی آقای امیر علی آبادی فرزند علی محکوم به پرداخت مبلغ 90/170/393 ریال در 
حق آقای منصور حسینی و مبلغ 3/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه اموالی 

)شامل دو عدد باند فلش خور 15 اینچ مستعمل، یک عدد باند ساو اکتیو بهرینگر، یک عدد میکروفون وتکس اصلی، یک عدد لپ تاپ مدل 
DELL ، یک دستگاه موینگ، دو عدد صفحه ال ای دی( معرفی و توقیف گردیده که جمعا به مبلغ 84/900/000 ریال  کارشناسی گردیده 
 و قرار است از طریق مزایده در مورخ  1397/8/2 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 
به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.  10 درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در 
غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده 
به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. 
هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 
مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم
 1- شرکت شکوفه امین طوس 2- پیمانکاری علیرضا پاک گهر 3- شرکت خدماتی تدبیر فردوس

 4- شرکت خدماتی تحقیقاتی تحول بیرجند 5- شرکت عزیز بیرجند
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356 / ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم 1- شرکت شکوفه 
امین طوس 2- پیمانکاری علیرضا پاک گهر 3- شرکت خدماتی تدبیر فردوس 4- شرکت خدماتی تحقیقاتی تحول بیرجند 5- شرکت عزیز 
بیرجند فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای سید رضا قاسمی با کد شناسایی بیمه 68918417  ادعای اشتغال در آن کارگاه ها با عنوان 
شغلی خدماتی داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، مشاغل 
مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر 
ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت 

اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

اصالحیـهآگهـی دعـوت بـه کـار
 روزنامه آوا جهت تکمیل نیروی انسانی حوزه تحریریه خود از افراد ذیل با تخصص های 

ذکر شده دعوت به کار می نماید : 
1 - طراح گرافیکی:   

) آشنا به فتوشاپ ، اینترنت ، فضای مجازی ، نرم افزارهای آفیس و  ترجیحا ایندیزاین (
2 - خبرنگار و گزارشگر : 

) آشنا به اصول خبرنویسی و گزارش نویسی ، ترجیحا دارای سابقه کار رسانه ای (
 متقاضیان محترم می توانند درخواست خود را به همراه توضیحات الزم در خصوص توانمندی ها ،
  آموزش های دیده شده و سابقه کار خود به شماره تلگرامی 09156635169 ارسال فرمایند.
  بدیهی است پس از بررسی درخواست ها به شماره تماسی که در درخواست خود ذکر نموده اید

تماس گرفته خواهد شد. 
روابط عمومی روزنامه آوای خراسان جنوبی

 با مجـوز رسمی و پروانه فعالیت  از سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
 مسافر شهرداری بیرجند  و تنها نماینده رسمی اتحادیه  تاکسیرانی  های 
 سراسر کشور اقدام به جذب رانندگان تاکسی به صورت رایگان می نماید.

به تعداد محدودی راننده همراه با خودرو نیازمنديم

اولین و بزرگترين تاکسی اينترنتی آنالين در بیرجند 

به ازای هر 2 سرویس یک سیم کارت رایگان ایرانسل 5G با 12 گیگ 
اینترنت رایگان از موبایل بذری - نبش رجایی 1 دریافت کنید.
نصب اپلیکیشن در کافه بازار اندروید، اپ استور و گوگل پلی

آدرس: بیرجند- جمهوری 4 - سازمان سابق تاکسیرانی بیرجند 
  32223900 - 09155631886 مخملباف

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر، گری و ایرانی

فروش اسپیلت ديواری ، اسپیلت ايستاده 
داکت اسپیلت 

0915  561  5463 / 0915  863  6100

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

ود  
حد

وم
ژه  

ش وی
فرو درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش2  شهرستان بیرجند
به موجب ماده 14 قانون ثبت، تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل پالک 118 فرعی از 1396- اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در اراضی رحمت اله دهلکوه مورد تقاضای خانم زینب بزرگری در روز شنبه مورخ 1397/8/12 ساعت 10 صبح در محل شروع 

و به عمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند 
مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید 
حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و 

گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار:1397/7/21     علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزيمــه

قیمه با سیب زمینی شنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

     تشـک  رويـال آســايش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس : خیابان ارتش - حدفاصل خیابان عدل و معلم -پالک 174

09155600850

خريد نقدی 

10 درصد 

تخفیف
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اردوی جهادی سپاهیان و بسیجیان در آیسک سرایان           

صداوسیما- اردوی جهادی بسیج سازندگی شهرستان سرایان با شرکت ۱۹ نفر از سپاهیان سرایان و بسیجیان شهر آیسک در یکی از محالت این شهر 
برگزار شد . جمعگی، مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه سرایان گفت: در این طرح جهادی شرکت کنندگان با مشارکت شهرداری آیسک و کمیته امداد امام 
خمینی)ره( سرایان، کار بازسازی و تعمیر منزل مسکونی و گل اندود کردن پشت بام منزل دو نفر از مددجویان کمیته امداد را در شهر آیسک انجام دادند .

شما که می گویید همه چیز هست که می توانید بخرید 
ما وسایلی که الزم داریم نمی توانیم بخریم از بس که 
گران هست هر روز مسئوالن می گویند انبارها پر 
 است  چه کسی جرئت می کند که بخرد. از مسئوالن 

می خواهیم به فکر مردم بیشتر باشند . ممنون
۹۱5...246

لوله کشی گاز در  از چند سال که  چرا هنوز پس 
روستای بورنگ و روستاهای مجاور آن انجام شده 
نسبت به نصب علمک گاز اقدامی نشده ناسالمتی ما 

امسال تابستان منتظر بودیم خبری نشد. 
۹۱5...8۱5
سالم.چرا مخابرات برای تلفن های همراه دوگزینه 
یعنی میان دوره و پایان دوره اعالم می نماید فیش ها 

را براساس قبل یک ماهه صادر نمایند. باتشکر
۹۱0...۹72
سالم آوا جا داره ضمن معرفی مسئول زحمتکش 
روز  بازار  جمله  از  شهر  داخل  های  بازارچه 
غفاری،پاسداران ،چهارشنبه بازار و...تشکر ویژه ای 
بشه ازایشان که هر روز همشهریان بیرجندی شاهد 
تحولی در آنها از قبیل آسفالت محوطه روزبازار غفاری 
دیگر  از  کاش  ای  هستند.  و...  خودرو  بازار  وایجاد 
مسئوالن نیز چنین حرکت های زیبنده ای را برای 

شهرمان نظاره گر باشیم.
۹۱5...3۱6
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ورزش دوچرخه سواری خراسان جنوبی به دلیل مشکالتی از 
جمله نبود پیست دوچرخه سواری، گران بودن دوچرخه و عدم 
آشنایی بسیاری از مردم با شیوه صحیح انجام این ورزش رکاب 
نمی خورد. )به گزارش مهر(، بر کسی پوشیده نیست که ورزش 
نقش مهمی در سالمت مردم دارد و اگر به آن پایبند بوده و اوقاتی 
از وقت روزانه خود را به آن اختصاص دهیم باعث پیشگیری 
از ابتال به برخی از بیماری ها می شود. هر گاه این ورزش جنبه 
قهرمانی و حرفه ای پیدا کند، می تواند در عرصه های ملی و 
بین المللی برای استان و کشور افتخار آفرین باشد و به ویژه برای 

قشر جوان جامعه شور و نشاط اجتماعی را نیز به همراه دارد.
اما برخی از رشته های ورزشی مزایا و فواید دیگری نیز دارند که از 
آن جمله می توان از دوچرخه سواری نام برد، که عالوه بر نقش 
آفرینی در سالمت جسم و نشاط اجتماعی موجب کاهش آلودگی 
هوا و صرفه جویی در مصرف سوخت نیز می شود.این دو مؤلفه 
مهم در صورتی به هدف خود می رسد که دوچرخه سواری تبدیل 
به یک امر متداول در میان مردم شود و به جای استفاده از ماشین 

شخصی دود زا  از دوچرخه استفاده کنند.

بیرجند پیست دوچرخه سواری
 مناسب ندارد

دوچرخه سواری  رشته  فعال  ورزشکاران  از  خراشادی  حسن 
در این زمینه گفت: سبک کار من با دوچرخه سواری در شهر 
متفاوت است چرا که من بیشتر در جاده و در حقیقت به عنوان 
وسیله سفر از دوچرخه استفاده می کنم که این رشته از دوچرخه 
سواری مسابقه نیز ندارد. وی اظهار کرد: البته دوچرخه سواران در 
خراسان جنوبی و بیرجند مشکالت عدیده ای دارند که از آن جمله 

می توان به نبود پیست دوچرخه سواری اشاره کرد.این جوان 
ورزشکار بیان کرد: همچنین مشکالت مالی و حمایتی نیز در 
این رشته وجود دارد، به گونه ای که خود من در ۱4 سال فعالیت 
در این رشته افرادی را دیدم که به خاطر همین مسائل مالی و 

حمایتی ورزش را کنار گذاشتند.

افرادی که با رکاب زدن اشتباه 
 دچار آسیب جسمی می شوند

خراشادی ادامه داد: برای دوچرخه سواری در خراسان جنوبی بی 
شک نیازمند آموزش عمومی هستیم چرا که افراد بسیاری را 
دیدم که حتی اشتباه رکاب می زنند، این موضوع بی شک به 
سالمت جسمی افراد آسیب وارد خواهد کرد. وی افزود: از این رو 
اگر می خواهیم این ورزش جذاب فراگیر شود باید آموزش هایی 
چون تنظیمات دوچرخه، چگونگی رکاب زدن و ویژگی های 
یک دوچرخه خوب برای داخل شهر و موضوعاتی از این قبیل 
انجام شود.این ورزشکار موفق گفت: البته اگر می خواهیم برای 
ورزشکاران این رشته کاری انجام دهیم باید شامل همه اقشار 
جامعه چه دختران و چه پسران باشد چرا که دختران جامعه ما 
نیز در بیرجند پیست مناسبی برای دوچرخه سواری ندارند و با 

مشکالت متعددی در این زمینه رو به رو هستند.

دوچرخه سواری ورزش مورد عالقه 
دوستداران محیط زیست

خراشادی یادآور شد: دوچرخه سواری به عنوان یک ورزش نه تنها 
در راستای حفظ سالمت فردی افراد مؤثر است، بلکه در زمینه 

حراست از محیط زیست و کاهش آلودگی ها نیز بسیار نقش 
آفرین است.غالمرضا طباطبایی رئیس هیئت دوچرخه سواری 
بیرجند نیز در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: دوچرخه سواری 
رشته پرهزینه ای است و بسیاری از عالقه مندان به این رشته 
برای تهیه دوچرخه مناسب ورزش حرفه ای و گران بودن آن 
با مشکالتی رو به رو هستند.وی اظهار کرد: دوچرخه سواری 

رشته های متعددی چون دوچرخه سواری کوهستان، تریال و 
دوچرخه سواری جاده دارد که در برخی از این رشته ها ورزشکاران 
خراسان جنوبی و بیرجندی رتبه های کشوری نیز کسب کرده اند.

رئیس هیئت دوچرخه سواری بیرجند بیان کرد: برای عمومی 
کردن این رشته ایجاد ایستگاه هایی که شهرداری برای در اختیار 
گذاشتن دوچرخه به شهروندان برپا کرده است، بسیار مؤثر و مفید 
می باشد ولی برخی از  الزامات در اختیار گذاشتن دوچرخه در این 

ایستگاه ها مشکالتی را به وجود آورده است.

انتقادی به ایستگاه های  شهرداری

طباطبایی ادامه داد: به عنوان مثال فرد از همان ایستگاهی 
که دوچرخه را در اختیار او قرار داده اند باید دوچرخه را تحویل 

بدهد در حالی که چه اشکالی دارد اگر ورزشکار دوچرخه را از 
ایستگاه میدان ابوذر گرفته و تا میدان امام رکاب زده است به 
ایستگاه میدان امام تحویل دهد و مجبور به بازگشت مسیر نشود.

وی در زمینه چگونگی فرهنگ سازی برای استفاده عموم از 
دوچرخه افزود: در کشورهایی که مردم از دوچرخه برای رفت 
و آمد خود استفاده می کنند، مسئوالن و نخبگان آنان نیز  از 
این وسیله برای تردد در شهر استفاده کرده و در حقیقت برای 

افراد جامعه الگو سازی می کنند. رئیس هیئت دوچرخه سواری 
بیرجند با اشاره به اینکه در بیرجند حدود 30 نفر حرفه ای دوچرخه 
سواری می کنند، یادآور شد: استفاده از دوچرخه در پاکی هوا، 
کاهش مصرف سوخت و سالمت شهروندان بسیار مؤثر است.

افتتاح فاز اول پیست دوچرخه سواری 
بیرجند تا پایان سال

علیرضا کاظمی مسئول تربیت بدنی شهرداری بیرجند در گفتگو با 
مهر با اشاره به برنامه شهرداری در زمینه ساخت پیست دوچرخه 
سواری گفت: در انتهای خیابان غفاری، جنب جایگاه CNG کار 

ساخت پیست دوچرخه سواری را آغاز کرده ایم.
وی اظهار کرد: در حقیقت این پیست به نوعی در امتداد ایستگاه 
سالمت ساخته می شود که در آن منطقه هم یک پیست دوچرخه 
سواری و هم یک مسیر برای پیاده روی با امکانات مناسب ساخته 
و شهروندان می توانند از این محیط برای دوچرخه سواری و 
پیاده روی استفاده کنند.مسئول تربیت بدنی شهرداری بیرجند 
یادآور شد: اگر بودجه مناسب به تصویب برسد بعد از افتتاح فاز 
اول آن فاز بعدی را نیز دنبال خواهیم کرد.اگر به دنبال هوای 
پاک و سالم هستیم، اگر می خواهیم از دیدن آسمان آبی بدون 
لکه های سیاه بر فراز آن لذت ببریم و اگر به دنبال سالمت تن 
و جسم خود هستیم باید بیش از گذشته به ورزش هایی چون 
دوچرخه سواری اهمیت دهیم و شرایط را برای انجام این ورزش 
تسهیل کنیم.بسیاری از افراد عالقه مند به این ورزش هستند اما 
از طرفی امکان خرید دوچرخه مناسب با قیمت باال را ندارند و یا 
آموزش های الزم در این زمینه ندیده اند که مسئوالن و متولیان 

امر باید در این زمینه نیز برنامه ریزی جدی داشته باشند.

ورزش دوچرخه سواری در خراسان جنوبی رکاب نمی خورد
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در اجرای مقررات ماده 14 قانون ثبت و ماده 61 آیین نامه قانون مذکور تحدید حدود یک قسمت از امالک 
واقع در بخش های 1-2-3-4-6-7-8 -9- 13 این حوزه ثبتی به شرح زیر منتشر می گردد:

بخش 2 بیرجند: 1- ششدانگ یک قطعه زمین )مشهور به راه قدیم چهکند( پالک 2832 فرعی از یک 
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در خیابان انقالب پشت شرکت گاز مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام خمینی )ره( خراسان جنوبی 2- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 2519 فرعی از 4- اصلی بخش 2 

بیرجند واقع در حاجی آباد مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( خراسان جنوبی
3- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 2520 فرعی از 4- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در حاجی آباد مورد 

تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( خراسان جنوبی
4- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 2521 فرعی از 4- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در حاجی آباد مورد 

تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( خراسان جنوبی
5- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 2522 فرعی از 4- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در حاجی آباد مورد 

تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( خراسان جنوبی
6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و دیمه زار پالک 221 فرعی از 44- اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در دشت رکات مورد تقاضای فاطمه شمس آبادی 7- ششدانگ یکباب منزل پالک 151 فرعی از 226- 

اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه چهکندوک مورد تقاضای صغری چهاری در تاریخ 97/8/22
 8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 2696 فرعی از 433- اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در دشت بجد  مورد تقاضای عبدالحکیم فاروغی 9- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و دیمه زار پالک 
2705 فرعی از 433- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای زهرا اکبر زاده ابراهیم آباد

10- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و دیمه زار پالک 2706 فرعی از 433- اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در دشت بجد  مورد تقاضای محمد رسول باردل

11- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 2709 فرعی از 433- اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در دشت بجد  مورد تقاضای علی دستگردی

12- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 2710 فرعی از 433- اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در دشت بجد  مورد تقاضای امین دستگردی

13- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 2711 فرعی از 433- اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در دشت بجد  مورد تقاضای طیبه دستگردی

14- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 2712 فرعی از 433- اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در دشت بجد  مورد تقاضای زهرا دستگردی

15- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2718 فرعی از 433- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت 
بجد  مورد تقاضای مریم اشراقی کاخکی تاریخ 97/8/23

 16- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2722 فرعی از 433- اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در دشت بجد  مورد تقاضای محمد کریم پور فرد

17- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2723 فرعی از 433- اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در دشت بجد  مورد تقاضای حامد کریم پور فرد

18- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2724 فرعی از 433- اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در دشت بجد  مورد تقاضای هانیه کریم پور فرد

19- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2725 فرعی از 433- اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در دشت بجد  مورد تقاضای عباس کریم پور فرد درتاریخ 97/8/24

 20- ششدانگ یکباب باغ منزل پالک 187 فرعی از 562- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در خونیک بهلگرد 
مورد تقاضای غالمرضا کیوان کار

21- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1798 فرعی از 1336- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
دشت دستگرد مورد تقاضای حسین شبخوان شوکت آباد نسبت به سه دانگ و محمد حسن شبخوان 

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ
22- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1799 فرعی از 1336- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت 
دستگرد مورد تقاضای فاطمه شبخوان نسبت به یک سهم و محمد شبخوان نسبت به دو سهم و حسین 
 شبخوان شوکت آباد نسبت به دو سهم و محمد حسن شبخوان نسبت به دو سهم مشاع از هفت سهم

23- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1800 فرعی از 1336- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
دشت دستگرد مورد تقاضای فاطمه عرب

24- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 585 فرعی از 1337- اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در کالته بجدی مورد تقاضای حسن رضا رهپرداز

25- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 586 فرعی از 1337- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در کالته 
بجدی مورد تقاضای حسن رضا رهپرداز در تاریخ 97/8/26

 26- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 400 فرعی از 1832- اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در سر سینه حاجی آباد  مورد تقاضای هادی دریائی

27- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل بر ساختمان و استخر و تاسیسات پالک 401 
فرعی از 1832- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در حاجی آباد  مورد تقاضای محدثه متین نژاد

28- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 409 فرعی از 1832- اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در سر سینه حاجی آباد  مورد تقاضای مهدی حاجی آبادی نسبت به 6606/30 سهم و سکینه و زهرا و 
کنیز و معصومه همگی حاجی آبادی هرکدام نسبت به 3303/142 سهم و جواد محمودی زاده نسبت به 

5500 سهم مشاع از کل 28622 سهم ششدانگ
29- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 45 فرعی از 2120- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 

پیش کلوت شوکت آباد  مورد تقاضای علی اکبر ذوقی
30- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 46 فرعی از 2120- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 

پیش کلوت شوکت آباد  مورد تقاضای علیرضا ذوقی
31- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 47 فرعی از 2120- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 

پیش کلوت شوکت آباد  مورد تقاضای حسن ذوقی
32- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 48 فرعی از 2120- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 

پیش کلوت شوکت آباد  مورد تقاضای یداله ذوقی در تاریخ 97/8/27
33- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2530- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 

شکراب  مورد تقاضای محمد دستی گردی
34- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 2545- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی مجاور 

غربی شمس آباد  مورد تقاضای سکینه شمس آبادی در تاریخ 97/8/28
بخش 3 بیرجند : 1- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 2784 فرعی از 172- اصلی بخش 3 بیرجند واقع 
در اراضی سیوجان  مورد تقاضای طاهره سادات علویان نسبت به یک و نیم دانگ مشاع و قدسیه سادات 
علویان نسبت به یک و نیم دانگ مشاع و انسیه سادات علویان نسبت به یک و نیم دانگ مشاع و صدیقه 

سادات علویان نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ
2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1296 فرعی از 984 فرعی  از 224- اصلی بخش 3 بیرجند 

واقع در اراضی معصوم آباد  مورد تقاضای عباسعلی فدویان
3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 178 فرعی از 938- اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 

چاه رکات  مورد تقاضای مهدی شهبازی
4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 179 فرعی از 938- اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 

چاه رکات  مورد تقاضای محمد شهبازی
5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 180 فرعی از 938- اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 
چاه رکات  مورد تقاضای مجتبی شهبازی 6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر  پالک 181 
فرعی از 938- اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سر چاه زینی مورد تقاضای محمود صالحی در 
تاریخ 97/8/29  7- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 1124-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 
خوسف مورد تقاضای ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی )ره( خراسان جنوبی در تاریخ 97/8/30

بخش 8 بیرجند: 1- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر سالن مرغداری پالک 100 فرعی از 39- اصلی 
 بخش 8 بیرجند واقع در اراضی مجاورت فضل آباد  مورد تقاضای حسین حمزه ای در تاریخ 97/8/12

2- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان خانه بهداشت  پالک 53 فرعی از 297- اصلی بخش 8 
بیرجند واقع در اراضی ججگ مورد تقاضای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در تاریخ 97/8/30

 بخش 9 بیرجند: 1-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 487 فرعی از 308-اصلی بخش 9 
بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 497 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 509 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 518 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 528 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 543 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

7- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 571 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 576 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

9- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 581 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

10- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 588 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند در تاریخ 97/9/3

 11- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 591 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

12- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 592 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

13- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 598 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

14- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 617 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

15- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 622 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

16- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 650 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

17- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 668 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
18- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 673 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
19- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 682 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
20- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 686 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند در تاریخ 97/9/5
 21- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 701 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
22- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 702 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
23- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 703 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
24- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 710 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
25- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 716 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
26- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 725 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
27- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 740 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
28- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 746 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
29- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پپالک 756 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
30- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پپالک 762 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند در تاریخ 97/9/6
 31- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 764 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
32- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پپالک 768 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
33- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پپالک 771 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
34- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 785 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
35- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 786 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
36- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 792 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
37- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 794 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
38- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 800 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
39- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 813 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در 
مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند 40- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
پالک 817 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و 
امور خیریه بیرجند در تاریخ 97/9/7  41- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 837 فرعی از 

308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
42- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  پالک 841 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
43- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 845 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
44- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 848 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
45- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 850 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند 46- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 
851 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور 
خیریه بیرجند 47- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 855 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند 

واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
48- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 866 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند 49- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 
870 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور 
خیریه بیرجند 50- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 881 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند 

واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند در تاریخ 
97/9/8

 51- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 898 فرعی از 308-اصلی بخش 9 
بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

52- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 900 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

53- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 904 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

54- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 915 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

55- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 920 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

56- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 932 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

57- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 937 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

58- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 947 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

59- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 955 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

60- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 957 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند در تاریخ 97/9/10

 61- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 963 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

62- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 976 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

63- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 984 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

64- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 988 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

65- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 999 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

66- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1002 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

67- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1009 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

68- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1010 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 
اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند69- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 
1012 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور 
خیریه بیرجند 70- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1117 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند 

واقع در مزرعه اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
71- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1118 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند
72- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 1123 فرعی از 308-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در مزرعه 

اوجان علیا مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند در تاریخ 97/9/11
 73- ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر ساختمان خانه بهداشت پالک 136 فرعی از 325- 

اصلی بخش 9 بیرجند واقع در اراضی مبارک آباد مورد تقاضای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
74- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان  پالک 162 فرعی از 446- اصلی بخش 9 بیرجند 

واقع در اراضی نویک مورد تقاضای ابراهیم خنگی نژاد در تاریخ 97/9/12
بخش 13 بیرجند:  1- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات مرغداری پالک یک فرعی از 
573- اصلی بخش 13 بیرجند واقع در اراضی موسوم به چشمه شور حاجی آباد القور مورد تقاضای حسین 

عجمی در تاریخ 97/9/12 در روزهای فوق مندرج در این آگهی انجام می گردد.
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله 
این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از 
صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند، مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد 
آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 
سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین 
می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح 
قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم  نمایند.  در غیر این صورت متقاضی 
می تواند به مراجع ذیصالح فوق الذکر  مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این  اداره  

تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد.
تاریخ انتشار : 1397/7/21                    علی فضلی-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی بیرجند



رشد حفره ای به شکل گوش روی بازوی بیماری که در یک تصادف
 گوش راست خود را از دست داده است

 داده نما

برنج قهوه ای بسیار
 مغذی و مفید برای قلب

برنج قهوه ای بسیار مغذی و مفید برای قلب 
است، به هضم غذا کمک می کند و می تواند 
کلسترول  و  دیابت  سرطان،  به  ابتال  خطر 
سفید، برنج  مقابل،  در  دهد.  کاهش  را   باال 
یک دانه تصفیه شده است، سبوس و الیه 
میانی نشاسته اندوسپرم برداشته شده اند. این 
فرآیند باعث می شود تا بسیاری از فیبر ها و 

مواد مغذی موجود در برنج از بین برود.

از دیگران به جای آیینه استفاده کنید

فهمیدن اینکه خانواده ما، دوستان ما، همکاران ما و غریبه ها چه نگاهی به ما 
دارند، بسیار مهم است. آنها از نحوه رفتار، عملکرد و کنش های ما در مورد ما 
قضاوت می کنند، پس عکس العمل آنها در مورد عمل ما می تواند آیینه خوبی 
باشد برای بازبینی رفتار خودمان و اصالح رفتارهایی که به نظر ناشایست 
می آید. وجه اجتماعی ما از نظر دیگران رابطه مستقیمی با رفتارهای ما و به 
طور کلی انتخاب های ما دارد. در واقع ما با انتخاب خود تصمیم می گیریم 
که چگونه به نظر بیاییم! این موضوع بسیار مهم است. استفاده از دیگران به 
عنوان آیینه این امکان را به ما می دهد که یقین حاصل کنیم نوع رفتار ما در 

نگرش و قضاوت دیگران نسبت به ما تاثیر می گذارد.     

موفقیت و انرژی

راهکارهای تصمیم های سخت

سختی های تصمیم گرفتن؛ 
راهکار هایی برای مشکل پسندان

انتخاب های ما به نوعی حد و حدود ما را تعیین می کند. در حقیقت ما چگونه 
و چه چیزی را انتخاب کنیم تعریفی از ما به خودمان و دیگران ارائه می دهد. 
برای مثال ما می توانیم برای صبحانه خود یک غذای نشاسته ای را انتخاب 
کنیم و با نق نق مجبور شویم آن را به زور میل کنیم و یا ظرفی از سبزیجات 
را برای صبحانه خود در نظر بگیریم که سرشار از ویتامین هاست! انتخاب 
بر عهده خود ماست. متاسفانه باید بگوییم با اینکه به نظر می آید انتخابگر 
خود ما هستیم اما در مقابل همین صبحانه نشاسته ای که خالف میل خود 
مجبور به میل آن هستیم، نمی توانیم نه بگوییم! شاید دل مان بخواهد ظرفی 
از دانه های میکس شده سبزیجات را در اختیار داشته باشیم و یا سبوس جو، 

ورقه های پسته و بادام چطور است؟   مهم نحوه تصمیم گیری ماست.
 شینا لینگر، پروفسور دانشگاه کلمبیا - که از بدو تولد نابینا بوده است- 
در این باره معتقد است که روش های انتخاب می تواند دالیل متفاوتی داشته 
باشد. اندیشیدن پیش از تصمیم گیری برای یک انتخاب سالم و کاربردی 
می تواند نتایجی همچون امید و حرکت و به طور کلی زیر و رو کردن شرایط 

ما را به همراه داشته باشد. عکس این قضیه هم صادق است.  
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اختالل های روانی رایج
 که زندگی تان را مختل می کنند

 راحله شهریاری - مطابق نظر سالی وینستون، مدیر موسسه  اختالل 
اضطرابی و استرس مریلند در تاوسن، تفاوت از طریق عواطف فرد 
مشخص می شود که دارای تاثیری است که برای سالمت شخص مضر 
است. برای آنکه زندگی آرام تری را سپری کنید، بهترین کار آن است که 

بر سر مسائل کوچک خودتان را ناراحت و اذیت نکنید.
نشانه اختالل اضطرابی: اختالل در خوابیدن

اگر در خوابیدن مشکل دارید، ممکن است زیر بار استرس زیادی هستید.
اگر گاهگاهی در خواب رفتن مشکل داشته باشید عادی است، اما هر 
شب بیدار دراز کشیدن و فکر کردن به مشکالت تان عادی نیست. حتی 
ممکن است در نیمه های شب هم برای تان داشتن آرامش و خواب راحت 
کار دشواری باشد. اگر این هایی که گفته شد برایتان آشنا است، ممکن 

است دچار اختالل اضطرابی باشید.
ترس های بی مورد و غیر منطقی

هر کسی ترس های خودش را دارد، اما واکنش ها هنگام مواجه با آن 
ممکن است متفاوت باشند. وقتی کسی هنگام مواجه با ترس خود 
واکنش شدیدی نشان می دهد، ممکن است در رابطه با آن موضوع 
خاص اضطراب داشته باشد که می تواند زندگی شخص را مختل کند. 

تنش های عضالنی
وقتی کسی دچار انقباض عضالنی می شود معموال به معنی این است که 
آن فرد شوکه یا غافلگیر شده است. اما ماهیچه ها نباید مرتبا دچار تنش و 

گرفتگی شوند مگر آن که شخص دچار اضطراب مداوم باشد.

سالی وینستون توضیح می دهد: کسانی که اختالل اضطرابی دارند باید 
برای جلوگیری از هر انقباض عضالنی ناخودآگاهی ورزش کنند.

سوء هاضمه مزمن
به قول وینستون ممکن است به ذهن مان مربوط نشود. از آنجایی که 
در سایر  به وجود می آیند  اضطراب  به علت  دیگری که  سندرم های 
قسمت های بدن وجود دارد، وینستون بیان کرد که سندرم روده  تحریک 

پذیر ممکن است »اساسا یک اضطراب در دستگاه گوارشی« باشد.
نشانه اختالل اضطرابی : صحنه هراسی

صحنه هراسی یک ترس بسیار رایج است، اما متمرکز شدن روی 
آن کار سالمی نیست. انجام این کار می تواند ترس را به اختالل 

اضطرابی تبدیل کند.
خودآگاهی: این ماهیت انسان است که به آنچه دیگران فکر می کنند 
پیامدهای  دیگران  نظرات  از  وقتی ترس شخص  اما  بدهد،  اهمیت 
اجتماعی وسیعی به بار بیاورد، مانند مشکالت کاری و روابط، آن فرد 

ممکن است دچار اختالل اضطرابی باشد.
هراس )پنیک(: اختالالت هراسی نیز ممکن است از اضطراب ناشی 
شوند. شخص ممکن است همیشه مجبور باشد درباره  آینده  نامطمئن 
زندگی خود فکر کند. او پیوسته درباره  چیزهایی که ممکن است به 

صورت غیر منتظره ظاهر شوند، هراس دارد.

یک لحظه مکث کن . . . 

خار مریم یک آنتی اکسیدان قوی

خار مریم یک آنتی اکسیدان قوی است که 
بدن را در برابر تاثیرات مضر پراکسیددار شدن 
محافظت می کند. خارمریم همچنین یک 
سم  برای  نیاز  مورد  اکسیدان  آنتی  ترکیب 
زدایی است و تولید صفرا را که به نوبه خود سم 
ها را از کبد پاک می کند، زیاد می کند. این 
گیاه همچنین تشکیل آنزیم هضم را همزمان 

با کاهش التهاب روده افزایش می دهد.

رموز سالمت دندان ها

یکی از تدابیر برای حفظ سالمت دندان ها، 
“خوردن تکه ای نان” بعد از صرف شیرینی 
است. از خوردن غذاها و نوشیدنی های بسیار 
خنک همراه با آب یا غذای بسیار گرم یا پشت 
سر هم باید جداً پرهیز کرد. از چیزهایی که 
جویدن شان سخت است خصوصا اگر شیرین 

باشند، باید اجتناب کرد.

 سازمان غذا و دارو اخیرا طرحی را با نام نشانگرهای رنگی تغذیه ای
 با هدف مبارزه با بیماری های مزمن و از جمله دیابت ارائه نموده است 
که می تواند در انجام انتخاب های سالم غذایی کمک شایانی به افراد 
مبتال به دیابت نماید. در این نشانگرهای مواردی مانند کربوهیدرات 
موجود در ماده غذایی، چربی کل و چربی ترانس محصول و مقدار 

نمک به کار رفته در آن مورد توجه واقع شده است. 

استفاده از محصوالتی که کربوهیدرات آنها دارای نشانگر سبز است به 
کنترل قند خون در افراد دیابتی کمک خواهد کرد. از این رو یک توصیه 
مهم برای کلیه افراد و به خصوص افراد مبتال به دیابت می تواند 
توصیه به توجه به نشانگرهای رنگی در موقع خرید اقالم غذایی باشد. 

مرکز اطالع رسانی اداره غذا 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

عوارض مصرف زیاد مواد قندی 
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123456789101112131415
هدناوخردپهیفوص1
کیراتیروناویر2
نهارمیانغحیلم3
رایدجاوترسمت4
یجالمرکشینن5
مدنفدهلالمات6
الدییادیشکرمگ7
تفاظندرنکجورو8
یروننودیرفریس9
سیرایرکسرویی10
بایمیکمادمگ11
ماینخیکینوبا12
ناسایلاوتنینل13
شوقازاردفاراپ14
یرفعجکشکتشوگبا15

تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 

خریداریم(    09153423744

فــروش پیـــاز زعفـــران
09011251205

خریدار انواع کیسه خالی آردی ، 
شکری ، دان مرغی و سبوسی و ...  

09903321767
فروش رستوران، کبابی، جگرکی به 
علت مهاجرت واقع در خیابان ارتش

32218318

به یک نفر نیروی ثابت خانم و تعدادی 
بازاریاب و پشتیبان جهت امور بانکی )کارت 
خوان( نیازمندیم.طالقانی 2- ساختمان آلما- 

طبقه دوم واحد 203    32233854

فروشـــی
ملکی به متراژ 25 مترمربع با 

سند ششدانگ واقع در خیابان 
منتظری به فروش می رسد.

32223382
تزئینـات داخلـی ساختمـان

اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 
 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید کاغذ دیواری

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
09157411071 - باقری

فروش برنج ایرانی
 )از پنج هزار تومان به باال(

انواع ترشیجات 
 و سبزیجات شمال

 از تولید به مصرف

آدرس: بین نیرو هوایی 20 و 22 
09055903525  - مهدی بابلی

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری

پروانه تاسیس دامداری 
به کد 1040404096274 
به نام سید حسن میرزائی 

فرزند ابوالفضل به شماره ملی 
0652199747مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
00

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز
مجری انواع طرح و رنگ های روز

روغن ، اکرولیک ، مولتی کالر، کنیتکس
 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح 

)کاغذ، سنگ و ...(  09156655054 

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015  ناصری نژاد

دعوت به همکاری 
مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان 

جهت تکمیل کادر پرسنلی خود 
به تعدادی خانم و آقای جوان جهت 
امر مهمانداری به صورت پاره وقت 

نیازمند است. 
ساعت مراجعه: 9 صبح الی یک بعدازظهر

آدرس: 
نبش توحید 42 - دفتر مجموعه

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

فروش عسل طبیعی 
)عناب،  زرشک،  مخلوط(
09384928910

حمل بار سعــدی
حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر 

با بارچین و کارگر ماهر

)تهران ، مشهد ، زاهدان با تخفیف ویژه به همراه بیمه رایگان(

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه 
منزل داریم /100 درصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

فروش انواع کنسانتره 
علوفه و نهاده های دامی و طیور

فروش ویژه کاه گندم دیم نرم و سفید 735 تومان

طاووسمرکز فروش خوراک دام و طیور
آدرس: بیرجند، سه راهی مرک،پشت پمپ بنزین
09157713476-09355208274- برزگران

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، 

سیمان، شن، گچ و غیره
آدرس دفتر: نبش انقالب 15

09155626690 
05632228718 

ساخت استخر ژئو ممبران      
09153637917

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونیایزوگام  شفیعی
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

عرضه انواع ترشی، زیتون،روغن زیتون، روغن کنجد
انواع شربت های طبیعی شیراز
ترشک، لواشک ، آبلیمو و عسل طبیعی

خیابان توحید، خیابان میرزا کوچک خان غربی، حد فاصل خیابان نبوت
 و فلکه نعلبکی،پالک 52      09157553413 - 32439105 سجادی فر

  @
 torshim

azrae 
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سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به بیرجند

* استاندار، شهادت ستوان دوم علی غالمی را به خانواده 
آن شهید و مردم استان تبریک و تسلیت گفت.

*مدیرکل و اعضای کانون پرورش فکری جوانان با 
آیت ا... عبادی دیدار  و گفتگو کردند.

*اولین اجالسیه شهدای دانش آموز و فرهنگی خراسان 
جنوبی، 22 مهر در بیرجند برگزار می شود.

*مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( درمیان گفت: 104 
مورد کمک هزینه جهیزیه به ارزش 365 میلیون تومان 

در 6 ماه گذشته به نوعروسان این شهرستان اهدا شد.
*دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان گفت: کشفیات فرآورده 
های نفتی، در نیمه نخست امسال 11 برابر در مقایسه با 

مدت مشابه پارسال افزایش داشت.
با   باغ سرای سالمندان بشرویه  *کلنگ زنی زمین 
حضور مسئوالن در زمینی به متراژ 20 هزار متر و با 
اعتبار 5 میلیارد تومان جهت فاز اول مجموعه انجام شد.

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

“از شما می خواهم که به دنیا دل نبندید که موجب سیاهی و 
فانی شدن در دنیا و آخرت است“

شهید محمدرضا شفیعی اسفاد

حوادث

اخبار  ورزشی 

با  فناوری   و  تحقیقات  علوم،  کاوش-وزیر 
استقبال استاندار ، نمایندگان  استان در مجلس  و 
دیگر مسئوالن عصر دیروز وارد بیرجند شد. دکتر 
منصور غالمی در بدو ورود  در گلزار شهید گمنام 
دانشگاه بیرجندحضور یافت و با قرائت فاتحه یاد 
و خاطره شهدای گرانقدر انقالب اسالمی و دفاع 

مقدس را گرامی داشت.
رؤسای  جنوبی،  خراسان  استاندار  با  نشست 
دانشگاه ها و شورای دانشگاه بیرجند، شرکت 
در اجالسیه شهدای دانشجو، بازدید از دانشگاه 
نمایشگاه  از  بازدید  و  افتتاح  بیرجند،  صنعتی 
دستاوردهای فناوری دانشگاه بیرجند و پارک 
علم و فناوری ، شرکت در شورای اداری  و دیدار 
با نماینده ولی فقیه در استان، از دیگر برنامه های 

سفر آقاي غالمي است.

بهره برداری  از 4 طرح عمرانی 
4 طرح عمرانی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری، عصر روز گذشته در دانشگاه بیرجند به 
بهره برداری رسید. این طرح ها شامل سرای 
دانشجویان متأهل با نام پروفسور بهفروز، احداث 
و تجهیز ساختمان مرکز تحقیقاتی سیستم های 
هوشمند توان و انرژی، ساختمان آزمایشگاه برق و 
کامپیوتر و مرکز مشاوره و درمان دانشگاه بیرجند با 
مجموع زیربنای 2 هزار و 425 مترمربع است که 
برای ساخت این طرح ها در مجموع 3 میلیارد و 
168 میلیون و 700 هزار تومان هزینه شده است.

بخشی از این هزینه را خیران پرداخت کرده اند.

توزیع هزار و 450 حلقه الستیک در استان

صداوسیما-معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت گفت: از ابتدای طرح توزیع الستیک که پس 
از کمبود این محصول در کشور آغاز شد،  حدود 3 هزار 
و 49 حلقه الستیک سنگین و سایز متوسط به استان 
وارد شد و با قیمت مصوب سازمان صنعت، معدن و 
تجارت  در اختیار رانندگان قرار گرفت.جویبان افزود: 
تامین و توزیع  الستیک دولتی، ادامه دارد و محموله 

های الستیک به تدریج وارد استان می شود.

عرصه ریگ یالن
 پذیرای موتور سوار رالی داکار

کاوش-معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع 
اداره کل میراث فرهنگی، از ورود گردشگر آلمانی به 
استان خبر داد. عربی افزود: این گردشگر که یکی از 
موتورسواران رالی داکار می باشد پس از بازدید از جاذبه 
های تاریخی بیرجند، عرصه ریگ یالن را در بیابان 

جهانی لوت در 5 روز پیمایش خواهد نمود. 

“خطبه های آدینه”

حرمت نهادهای قانونی کشور حفظ شود
حجت االسالم سید محمدباقر عبادی امام جمعه موقت 
بیرجند در خطبه های نمازجمعه گفت: گاهی عبارت 
های تندی نسبت به مجلس شورای اسالمی و شورای 
نگهبان دیده شده است در حالی که اینها نهادهای 

قانونی هستند و باید حرمت آنها حفظ شود.
بی مهری ها و بدمدیریتی برخی دولتمردان 

باعث کم لطفی وظلم به مردم شده است
امام جمعه قاین خطاب به دولتمردان گفت: گرانی از 
یک طرف و 60 درصد ارزش پول مردم کاسته شدن 
از طرف دیگر به دلیل بی مهری ها و بد مدیریتی ها و 
یا خیانت ها اتفاق افتاده است و حاال منت بر مردم می 
گذارید و لطف می کنید و می گویید می خواهیم برای 
شما سبد کاال بفرستیم؟؟چرا این همه بی مهری و بد 

مدیریتی نسبت به مردم داشته اید؟

آغازحذف دفترچه تامین اجتماعی  
مدیر درمان تامین اجتماعی از آغاز طرح حذف دفترچه 
درمانی در مطب های پزشکان و سایر مراکز طرف 
داد. خبر  استان  در  اجتماعی  تامین  سازمان   قرارداد 
به گزارش تسنیم، فیروزی افزود: برای پیاده سازی این 
برنامه مجموعه ای از سخت افزارهای کامال به روز، 
همراه با نرم افزار بسیار سنگین و وسیعی مورد استفاده 
قرار گرفته است. وی بیان کرد: در راستای این طرح 
پزشکان در مراکز ملکی برای تجویز دارو مانند سابق در 
دفترچه ها دارو درج نمی کنند و در سیستم درج می کنند 

و این نسخه به داروخانه ارسال می شود.

انبار احتکار پوشک در فردوس کشف شد

رئیس تعزیزات حکومتی فردوس گفت: انبار احتکار 
این شهرستان شناسایی و کشف  در  بچه  پوشک 
شد. حسینی افزود: با همکاری پلیس اطالعات، اداره 
صنعت، معدن و تجارت، پلیس آگاهی و صدور حکم 
ورود به انبار توسط قاضی تعزیزات حکومتی فردوس، 
کرد:  بیان  شد.وی  شناسایی  فردوس  در  انبار  این 
یکهزار و 440 بسته پوشک به ارزش 24 میلیون 

تومان در اندازه های مختلف کشف شد.

آغاز مسابقات والیبال شرق کشور
 به میزبانی خراسان جنوبی

خراسان  میزبانی  به  کشور  شرق  والیبال  مسابقات 
جنوبی در زیرکوه آغاز شد. مسابقات والیبال منطقه 
شرق کشور با عنوان جام مرزداران برای اولین بار در 
کشور و با نظارت فدراسیون والیبال در سالن ورزشی 
هالل احمر حاجی آباد شهرستان زیرکوه آغاز شد. در 
بازی افتتاحیه این مسابقات تیم های زیرکوه و قاین 
با یکدیگر رقابت کردند که زیرکوه 3 بر 1 این بازی 
را برد.  و در ادامه  بازی ها نماینده استان  مغلوب 

سیستان  و بلوچستان شد.

لزوم میزبانی شایسته از زائران  پاکستانی 
و افغانستانی   اربعین

فارس- نماینده ولی فقیه بر بکارگیری تمام توان در  
میزبانی زائران پاکستانی و افغانستانی اربعین حسینی 
تأکید کرد. حجت االسالم عبادی، در دیدار با جمعی از 
مسئوالن دستگاه های خدمات رسان به روند تسهیل 
امور اعزام شیعیان پاکستانی و افغانستانی برای حضور در 
مراسم اربعین حسینی اشاره  و گفت: امسال اولین سالی 
است که  نخست وزیر پاکستان دستور داده کار کسانی 
که عازم عتبات هستند در سریع ترین زمان حل شود.

عبادی با تأکید بر اینکه مسئوالن استان به ویژه بیرجند 
نباید در میزبانی از زوار اربعین غافلگیر شوند، گفت: پیش 
از آنکه این مسافرت ها تراکم یابد باید جلسه ای برگزار 

و مسئولیت ها، مکان و نوع برخوردارها مشخص شود.

تشییع پیکر شهید نیروی انتظامی در قاین 

ایرنا-پیکر ستوان دوم شهید علی غالمی روز پنجشنبه 
به  ورزگ  روستای  زادگاهش  در  و  تشییع  قاین  در 
خاک سپرده شد. آیین تشییع پیکر پاک شهید نیروی 
انتظامی با حضور قشرهای مختلف مردم و مسئوالن از 
مسجد جامع قاین تا میدان آیت ا... شیرازی برگزار شد.

عملیات اجرایی طرح جدید زغالسنگ 
پروده 4 طبس به زودی آغاز می شود

تسنیم-پروژه جدید زغالسنگ پروده 4 طبس در لیست 
طرح های آماده شروع عملیات اجرایی قرار گرفت. 
هدف از اجرای این طرح ایجاد 750هزار تن ظرفیت 
تولید زغالسنگ خام در بلوک سه پروده 4طبس است 
که زمینه 600 فرصت شغلی مستقیم و تا 4 برابر شغل 
غیر مستقیم را فراهم می کند. کنسرسیوم اجرای پروژه 
به رهبری شرکت CMC چین، تیم کارشناسی خود را 

در گروه های مختلف در این پروژه مستقر کرده است. 

اجرای طرح خیرساز در دانشگاه 
بیرجند آغاز شد

مهارت  های  کارگاه  خیرساز  طرح  اجرایی  عملیات 
آموزی، کارآفرینی و اشتغال دانشگاه بیرجند روز گذشته 
با حضور مشاور وزیر و دبیر ستاد خیرین آموزش عالی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز شد. به گزارش 
ایرنا، مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند در حاشیه 
این آیین گفت: برآورد اعتبار این طرح به مساحت 500 
مترمربع، 250 میلیون تومان است که 110 میلیون 
تومان توسط خیر نیک اندیش دکتر زنگویی از اعضای 

هیئت علمی دانشگاه تامین شده است.

تودیع رئیس سابق و معارفه سرپرست 
جدید  دانشگاه صنعتی بیرجند

دانشگاه  سابق  رئیس  تودیع  مراسم  مقدم-  دادرس 
صنعتی بیرجند و معارفه سرپرست جدید دانشگاه عصر 
روز گذشته با حضور  شمس  بخش مدیر کل دفتر 
وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عبادی نماینده 
مردم  بیرجند در مجلس برگزار شد. در این مراسم  
هاشمی سرپرست جدید دانشگاه با اشاره به اقدامات 
موثر  روسای سابق، از زحمات  مهرشاد رئیس پیشین 
دانشگاه قدردانی کرد.مهرشاد رئیس سابق دانشگاه 
صنعتی بیرجند نیز ضمن تشکر از کارکنان و اساتید 
دانشگاه، گفت: مطمئن هستم حضور دکتر هاشمی به 
این دانشگاه عزت و احترام خواهد داد و دانشگاه جایگاه 
اصلی خود را در کشور پیدا خواهد کرد.عبادی نیز در این 

مراسم خواستار توجه بیشتر به این دانشگاه شد.

13000بیکار تازه در راهند!
  

کاوش- دبیر انجمن شرکت های ساختمانی، 
راهسازی وتاسیساتی  استان در مصاحبه با رسانه 
ها اعالم کرد: با توجه به تکانه های اقتصادی اگر 

فوری برای پیمان های دولتی دستگاه های اجرایی 
تصمیم گیری نشود تعداد زیادی از شرکت های 
ساختمانی ،راهسازی وتاسیساتی خراسان جنوبی 
با سیزده هزار نفراشتغال مستقیم تعطیل خواهد 
شد.مرتضی مقری بیان کرد: با دستور مثبت معاون 
عمرانی استاندار و مصوبات شورای فنی چندین 
جلسه برگزار اما نتیجه مشخصی حاصل نگردید.  
در  استان  پروژه های  از  بسیاری  گفته وی  به 
بالتکلیفی به سر می برند و عمده پروژه ها تعطیل 

و یا به کندی پیش می روند.مقری افزود: باتوجه 
به پاسخگو نبودن بخشنامه تعدیل دستگاه های 
اجرایی استان باهمراهی دستگاه های نظارتی باید 
هرچه سریعتر برای  ادامه یا خاتمه پروژه ها با تکیه 
بربخشنامه های کشوری صادره از سازمان برنامه 
و بودجه  تدبیرشود ،چراکه بسیاری از بخشنامه ها 
نیاز به بومی سازی و گرفتن تصمیمات شجاعانه 
ومدبرانه مدیران دستگاه های اجرایی و نظارتی 
دارد.عضو شورای فنی استان  اضافه کرد: در متن 

شرایط عمومی پیمان تصمیمات مهمی در اختیار 
کارفرماست که نیاز به تصمیم گیری کارفرمایان 
ادامه  در  دارد.مقری  استان  پروژه های عمرانی 
خواستار ورود استاندار به این موضوع برای اخذ 
تصمیم منطقه ای شد وگفت: بخش بزرگی از 
گردش مالی استان از پروژه های عمرانی است که 
بایداز ورشکستگی وتعطیلی شر کت های عمرانی 
جلوگیری شود تاحدودسیزده هزارنفربه آماربیکاران 
افزوده نگردد. وی باتوجه به صحبت مقام معظم 

رهبری مبنی بر استفاده از کمک هاونظرات بخش 
خصوصی در اوضاع خطیر کنونی  از پیمانکاران 
نیز خواست با درک بیشترشرایط موجود چون 
گذشته پرتوان در راه آبادگری استان قدم بردارند. 
مقری بر تعامل و نگاه غیرتنگ نظرانه در ادارات 
تامین اجتماعی ومالیاتی  تاکید و خواستار تشکیل 
تامین  مشکالت  حل  برای  تسهیل  کارگروه 
بزرگ  های  شرکت  برخی  ومالیاتی  اجتماعی 

وکوچک استان شد.

هشداردبیر انجمن شرکت های ساختمانی،راهسازی وتاسیساتی استان:   

فروش ویژه محدوده درب های برقی/درب اتوماتیک نوین 
تکنیک/ کرکره برقی بازویی، شیشه ای، ریلی، باالبر، قفل برقی

۰۵۶۳۲۳۲۳۱۷۹ - ۰۹۱۵۳۶۳۴۷۶۷

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته
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 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: ۰۵۶-۳۲۴۲۲۴۴۹
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۶۱۷۶۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد مدارک الزم: یک عدد کپی شناسنامه + کارت ملی + عکس ۴×۳ 

از تاریخ ۹۷/۷/۲۰ لغایت ۹۷/۷/۳۰ 
محل ثبت نام: ۱ - خیابان رجایی - رجایی 8 - تایپ و تکثیر حسین زارع  

۲- سه راه معلم- اداره کل منابع طبیعی - مهدی آبادی
روابط عمومی کاروان پیاده زیارتی خاتم االنبیاء )ص(

کاروان پیاده زیارتی خاتم االنبیاء )ص( شهرستان بیرجند 
جهت عزیمت به مشهد مقدس برای شرکت در ایام 28 صفر ثبت نام می کند 

۰۹۱۵8۶۵۲۴۴۰ - ۰۹۱۵8۶۵۲۴۴۱

ابطال 14 پرونده کارگاهی در  استان 
در  پنجشنبه  استاندارد  مدیرکل   - جم  امین   
از  استاندارد  هفته  مناسبت  به  خبری  نشست 
ابطال 14 پروانه کارگاهی خبر داد. وی  با بیان 
اینکه شعار این هفته “استانداردهای بین المللی و 
چهارمین انقالب صنعتی” است، گفت: 21 مهر 
روز استانداردهای بین المللی و چهارمین انقالب 
صنعتی، 22 مهر روز استاندارد ، حمایت از کاالی 
ایرانی و 23 مهر روز استاندارد ، ایمنی و کاهش 
خطرات است. محمدرضا مروی مقدم اضافه کرد: 
24 مهر روز استاندارد ، مسئولیت اجتماعی و فضای 
مجازی، 25 مهر روز استاندارد و امنیت اطالعات 
و پنجشنبه روز استاندارد، فرهنگ و خانواده است.  

 198 بازرسی وسایل تفریحی و پارک ها 
 وی با اشاره به عملکرد اداره کل استاندارد از 
مهر 96 تا مهر امسال، اظهار کرد: در این مدت 

تعیین صالحیت آزمایشگاه همکار شش مورد، 
تعداد مخازن سی ان جی هیدرو استاتیک 4303 
مورد و تعداد گواهینامه بازرسی ایمنی آسانسور 
آزمون شده 370 مورد بود. وی ادامه داد: طی این 
مدت 198بازرسی تجهیزات و وسایل تفریحی و 
پارک ها انجام و43   پروانه کاربرد عالمت استاندارد  
صادر شد، 668بازرسی فنی از واحد های تولیدی 
تحت پوشش  و نمونه برداری از مراکز تولیدی نیز 
881 مورد بوده است. مدیرکل استاندارد بیان کرد:  
در این مدت 785 آزمون مراکز تولیدی،  122 
بازرسی از تجهیزات بازی مهدکودک، 24 مورد 
بازرسی از جایگاه های سی ان جی، 2233آزمون 
دوره ای وسایل سنجش مورد استفاده در دادستان 
عمومی و 145 آزمون دوره ای وسایل چرخ دار 
جاده ای انجام شد. مروی مقدم افزود: طی این 
مدت، 300 مورد پلمپ گذاری وسایل توزین، 

632 آزمون دوره ای نازل های سوخت مایع، 7227 
بازرسی طرح کنترل بازار و 232 مورد نمونه برداری 
طرح کنترل بازار انجام شد.  وی افزود: نمونه 
برداری ازکاالهای واردتی 21 مورد، نمونه برداری 
فرآورده های نفتی 2148  ، برق و الکترونیک 84 ، 
مکانیک و فلزشناسی 23 ، بسته بندی هفت مورد، 
نساجی و چرم سه مورد و تدوین و تجدید نظر 
استاندارد 79 مورد انجام شده است .همچنین 18 
مورد صدور گواهینامه انطباق کاالهای وارداتی 
کاالهای  انطباق  گواهینامه  مورد صدور  و 48 
صادراتی در این مدت  انجام گرفت. مروی مقدم 
ادامه داد: در این  مدت 2500 نفر ساعت آموزش 
کارکنان  ، 150 نفر ساعت آموزش کارشناسان 
مدیران  آموزش  ساعت  نفر  و 2100  استاندارد 
کنترل کیفیت  انجام شد. وی با اشاره به تعلیق   
15 مورد کاربری استاندارد، بیان کرد: این تعلیق ها 

در زمینه شیر پاستوریزه، زعفران، سیمان، قندکله، 
کشک، کنسرو گوجه فرنگی، کنسرو لوبیا چیتی، 
ترشی و کاشی و سرامیک بوده است. وی از ابطال 
14 پروانه کارگاهی خبر داد و تصریح کرد: ابطال 
در خصوص محصوالتی مانند شیر پاستوریزه نیم 
چرب و پاکتی، زعفران، پروفیل های توخالی، نوشابه 
نوشابه گازدار طعم دار، کنسرو  ای،  میوه  گازدار 
بادمجان و فیلتر های هوای سبک بوده است.  

 راه اندازی اداره استاندارد و آزمایشگاه 
 در دو شهرستان و نقطه مرزی استان 
مروی مقدم از راه اندازی اداره استاندارد در  فردوس 
و قاین خبر داد و گفت: آزمایشگاه مرجع مرز 
ماهیرد با استفاده از اعتبارات استانی در دولت 
یازدهم افتتاح شد. وی با اشاره به اینکه نمایندگی 
استاندارد در زیرکوه ومرز یزدان مستقر شده است، 

اتاق  در  مهر  استاندارد، 26  روز  افزود: همایش 
بازرگانی برگزار خواهد شد.

   برنامه های هفته استاندارد 
 وی عنوان کرد: حضور در مزار شهدا، دیدار با نماینده 
ولی فقیه ، سخنرانی در مدارس درج شعارهای 
هفته استاندارد در سربرگ اداری، ارسال پیام کوتاه 
به مناسبت ترویج فرهنگ استاندارد، نصب پالکارد، 
بازدید از مدارس و برگزاری همایش روز جهانی 
استاندارد  از جمله برنامه های هفته استاندارد است.

بهره برداری از سرویس های “پست سام” و “ ارسال غیرحضوری مدارک دانشجویان” 
قوسی- پیش از ظهر پنجشنبه گذشته  سرویس 
های “پست سام” و “ارسال غیرحضوری مدارک 
دانشجویان” اداره کل پست، با حضور عابدی، 
نماینده    افضلی،  و  استاندار  اقتصادی  معاون 
مجلس به بهره برداری رسید.مدیر کل پست 
آیین اظهار کرد: در سامانه پست سام  این  در 
به جای اینکه مردم به اداره پست مراجعه کنند، 
پست با حضور خود در محل درخواست دهنده، 
خدمات ارائه می دهد. الهامی ادامه داد: شهروندان 
می توانند  از طریق تماس با شماره 140 و یا از 
طریق سایت اینترنتی پست سام درخواست پستی 
خود را ثبت و خدمت موردنظر را دریافت کنند. 
وی با بیان اینکه فاز اول این سامانه در بیرجند 
راه اندازی شد، افزود: در سامانه پست سام امکان 
ارسال محصوالت بومی طراحی خواهد شد تا 
محصوالت  طریق  این  از  خرد  تولیدکنندگان 
ارسال  سامانه  درباره  وی  کنند.  ارسال  را  شان 

غیرحضوری مدارک دانشجویان نیز گفت: فاز اول 
این سامانه با همکاری دانشگاه بیرجند راه اندازی 
شد و از این پس دانشجویان این دانشگاه می توانند 

بدون مراجعه حضوری و از طریق سامانه مذکور 
درخواست ارسال مدارک تحصیلی خود را ثبت 
کنند. الهامی با بیان اینکه راه اندازی این سامانه تاثیر 
زیادی در کاهش مسافرت های غیر ضروری دارد، 
ادامه داد: نواقص مدارک نیز از طریق همین سامانه 
اعالم می شود. وی افزود: با هماهنگی دانشگاه 
بیرجند در مراحل بعدی برای ارائه دانشنامه و ریز 

نمرات هم از این سامانه استفاده خواهد شد. وی 
با تاکید بر اینکه سامانه مذکور به نحوی طراحی 
شده که همه دانشگاه ها می توانند از آن استفاده 

کنند، گفت: با توجه به مکاتباتی که شده، هنوز 
پاسخی برای دریافت این خدمت داده نشده است.

یکپارچه شدن تمامی آدرس های ایرانیان
مدیر کل پست  با اشاره به اینکه اجرای سامانه 
یکپارچه سازی امالک کشور )سیماک( از سوی 
وزارت ارتباطات به پست واگذار شده، توضیح داد: 

28 دستگاه مرتبط با حوزه امالک و شهرداری ها 
و دهیاری ها می توانند از این سامانه بهره ببرند و 
با هدف کاهش موازی کاری در بین دستگاه های 
حوزه ملک، قابل ردیابی بودن مراحل انجام پرونده 
در هر مکان، شفاف سازی در مراحل تشکیل پرونده 
و تحقق دولت الکترونیک در حوزه ملک طراحی 
نف«  پروژه »جی  مورد  در  الهامی  است.  شده 
هم گفت: این طرح برای یکپارچه سازی نشانی 
ایرانیان است که شناسه ملک، اشتراک و آدرس 
شهروندان در آن ثبت می شود و با راه اندازی این 
پایگاه تمام دستگاه های کشور به یک نشانی قابل 
قبول و قابل اطمینان دسترسی خواهند داشت.

خط مستقیم کامیونی بین بیرجند و تهران
وی با اشاره به اینکه خط مستقیم کامیونی بین 
بیرجند و تهران از سال گذشته برقرار شده، افزود: 
تمام مرسوالتی که تا ساعت 11 هر روز به پست 

تحویل داده شوند، با پست ویژه روز بعد در مقصد 
تحویل داده می شود. 

خدمات  نیز  بالعکس  سامانه   این  همچنین 
ارائه می دهد. وی به راه اندازی سامانه همراه 
در  افزود:  و  کرد  اشاره  ها  پستچی  برای  نامه 
این طرح نیازی به کاغذ برای دریافت امضای 
گیرنده نیست و از طریق نرم افزاری که در تلفن 
همراه پستچی وجود دارد امضای گیرنده ثبت و 
به پست ارسال می شود.وی آمار داد: درآمدهای 
پستی استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 
9 درصد افزایش یافته و این رشد علیرغم عدم 
افزایش قیمت ها بوده است. الهامی افزود: طی 
شش ماهه ابتدای امسال تعداد هزار و 331 فقره 
مرسوله صادره و 21 هزار و 238 فقره مرسوله 
وارده به استان بوده است. وی خاطرنشان کرد: 
ثبت نام کارت هوشمند ملی نسبت به سال قبل 

حدود 20 درصد کاهش پیدا کرده است. 
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امام علی علیه  السالم فرمودند :
دیِق ماَت وحیدا َمن لم یَْحتَِمْل َزلََل الصَّ

کسی که لغزشهای دوست را تحّمل نكند ] به تدریج از آنها می  بُرد و[ تنها می  میرد.
)غرر الحكم ، ح ۹0۷۹(

سازمان دامپزشکی نگاه ویژه ای به شرق کشور دارد
در مراسم گرامیداشت روز ملی دامپزشکی بیان شد:

مراسم  در  مهر   19 پنجشنبه   - رضایی  جواد 
توسعه  معاون  دامپزشکی،  ملی  روز  گرامیداشت 
مدیریت و منابع سازمان دامپزشکی کشور بیان کرد: 
هر واحد تزریق اعتبار به دامپزشکی باعث صرفه 
جویی 3 واحد اعتباری در نظام درمان و سالمت 
می شود که متاسفانه در سال های اخیر به دلیل 
حساسیت های وزیر بهداشت هیچ اعتباری از این 
محل به دامپزشکی که پایه تحول سالمت محسوب 
می شود، تعلق نگرفته است. مومنی با اشاره به اینکه 
سازمان دامپزشکی توانسته بیماری های مشترک 
بین انسان و دام را کنترل کند، افزود: دامپزشکی 
تا سفره  مزرعه  از  غذایی  متولی سالمت  سازمان 
است که در سال های گذشته  فعالیت های آن دیده 
نمی شد ولی با توجه به انواع بیماری مشترک بین 
انسان و دام و همچنین با  ورود بیمارهای فوق حاد 
به کشور، تالشی که این مجموعه در کنترل بیماری 
 ها انجام داده، نقش آن را در حفظ نظام سالمت 
پر رنگ کرده است. وی یکی از مشکالت دامپزشکی 
را مغایرت دستورالعمل ها دانست و افزود: در سال 

اخیر جلسات زیادی برای رفع این مغایرت ها برگزار 
تا کنون 17 مورد اصالح شده است. وی  شده و 
ادامه داد: سازمان دامپزشکی کشور به نقاط مرزی 
نگاه ویژه ای دارد و این موضوع باعث شده در شرق 
کشور کمترین کانون های بیماری دام وجود داشته 

باشد.
به 900  اشاره  با  نیز  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
بیماری مشترک بین انسان و دام در دنیا، عملکرد 
دامپزشکی در سالمت جامعه را بسیار حائز اهمیت 
دانست وگفت: در صورت شیوع بیماری بین دام 
های سنگین وسبک، خسارت های جبران ناپذیری 
ایجاد خواهد شد و در این راستا برای جلوگیری از 
شیوع بیماری ها و صرف هزینه های باالی درمان، 
مهمترین مساله پیشگیری است. اصغرزاده افزود: 
سال گذشته بیشترین تعداد ابتال به هاری در استان 
های همجوار مشاهده شده که تلفات انسانی هم 
کنگو  کریمه  و  مالت  تب  است. همچنین  داشته 
وجود دارد ولی خوشبختانه با اقدامات پیشگیرانه و 
واکسیناسیون به موقع مواردی از این بیماری ها در 

استان مشاهد نشده است. وی همچنین از ساخت 
اولین کشتارگاه صنعتی در شهرستان خوسف خبر 
داد و افزود: این کشتارگاه با هدف تسهیل و کاهش 
هزینه های کشتار دام در استان و همچنین تمرکز 
بر فعالیت های خارج از استان، در صورت تامین 

اعتبار در آینده نزدیک ساخته خواهد شد.
صنعت  و  دام  تولید  در  دامپزشکی  جایگاه 
طیور توسط تولید کنندگان ترفیع  شده است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بیان کرد: 
طیور  صنعت  و  دام  تولید  در  دامپزشکی  جایگاه 
توسط تولید کنندگان ترفیع شده است و با توجه 
به اینکه کشور رتبه 30 تولید دام جهان را داراست، 
تولید کنندگان نقش بسیار ارزشمندی دارند که با 
 وجود مشکالت اقتصادی دست از تالش برنداشته اند

و در سخت ترین شرایط کار می کنند. علوی مقدم 
ادامه داد: امنیت و سالمت غذایی یکی از دغدغه 
های جامعه بشری است و توجه به آن بسیار حائز 
اهمیت می باشد. وی همچنین از تشکیل کارگروه 
ساماندهی کشتارگاه ها خبر داد و بیان کرد: تجمیع 

کشتارگاه سنتی و تبدیل آنها به کشتارگاه های 
صنعتی در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفته 
و اداره کل دامپزشکی استان با توجه به 3 هدف 
این کارگروه؛ حفظ سرمایه دامی، حفظ و ارتقای 
بهداشت عمومی و امنیت غذایی باید گام بردارد. 
علوی مقدم با بیان اینکه نقش دامپزشکی در حفظ 
سالمت جامعه بر کسی پوشیده نیست، افزود: برای 
حل مشکالت این مجموعه باید وارد میدان شد و با 
دامداران تعامل سازنده به وجود آورد و با این روش 

بسیاری از مشکالت این  حوزه حل خواهد شد.
در ادامه نماینده مردم شهرستان های نهبندان و 
سربیشه در مجلس بیان کرد: جایگاه دامپزشکی در 
سبد اقتصادی و تحقیقاتی شایسته تقدیر است، چرا 
که در سال گذشته با شیوع آنفلوآنزای فوق حاد 
در کشور با اقداماتی که توسط این سازمان صورت 
گرفت خوشبختانه موردی از این بیماری در استان 
مشاهده نشده است. نظر افضلی ادامه داد: با توجه 
افغانستان، خوشبختانه  با کشور  مزر مشترک  به 
در استان شیوع بیماری های دامی نداشته ایم و 

همچنین برای جلوگیری از بیماری های مشترک 
بین انسان و دام اقدامات خوبی صورت گرفته است.

نقش  ها  دستگاه  دیگر  با  کشاورزی  جهاد 
رقابتی ندارد

همچنین مدیرکل جهاد کشاورزی استان بیان کرد: 
جهاد کشاورزی با دستگاه های دیگر نقش رقابتی  
ندارد و یاری دهنده بخش ها و نهادهای دیگر می 
باشد. قوسی اظهار کرد: در تامین غذایی نیاز به 2 
بخش پروتئین های گیاهی و دامی می باشد که 
تامین بخش گیاهی بر عهده جهاد کشاورزی و بخش 
است. دامپزشکی  بر عهده  پروتئین های حیوانی 
در ادامه دکترکمیلی، رئیس نظام دامپزشکی استان 
از حد دانشجویان دامپزشکی  نیز  پذیرش بیش 
 در کشور را یکی از چالش ها دانست و ادامه داد: 
در سال های اخیر با اضافه شدن رشته دامپزشکی 
به دانشگاه های آزاد، تعداد فارغ التحصیالن به بیش 
از نیاز رسیده که این موضوع رقابت ناسالم را بین 
دامپزشکان که سربازان خط مقدم سالمت جامعه 

هستند، به دنبال دارد.

عکس: رضایی

سیده الهام حسینی - همزمان با انتشار خبر برگزاری »المپیاد استعدادهای 
برتر ورزشی کشور« از 30 آبان تا 10 آذر در رنج سنی 12 تا 15 سال، 
بسیاری از استان ها خود را برای حضور پررنگ در این رویداد آماده می کنند. 
این المپیاد که با هدف شناسایی ورزشکاران نخبه جهت شرکت در المپیک 
و بازی های آسیایی برگزار می شود، فرصت بسیار خوبی را برای مطرح 
شدن و باالبردن سطح قهرمانی هر استان فراهم کرده است. در راستای 
این برنامه خراسان جنوبی، میزبان مسابقات کشوری والیبال دختران شده 
است. از طرفی برگزاری المپیادهای استانی برای ایجاد آمادگی و انتخاب 
تیم برتر جهت اعزام به مسابقات کشوری، بزرگترین رویداد ورزشی استان 
شناخته می شود که هیئت های استان و شهرستان نباید از آن غافل شوند.
در همین راستا صبح پنجشنبه نشست خبری مدیرکل ورزش و جوانان 
استان با محوریت تشریح برنامه های المپیاد ورزشی نخبگان و استعدادهای 
برتر برگزار شد. مهران سرپرست، رسانه را پل ارتباطی بین مخاطب و 
اداره کل ورزش و جوانان خواند و ادامه داد: بخش عمده ای از توفیقات به 
دست آمده در عرصه ورزش، حاصل تالش رسانه هاست. وی با اشاره به 
این که ساختار این اداره کل متفاوت با سایر دستگاه های اجرایی است، 
اضافه کرد: جنس کار در این نهاد، تابع زمان، مکان و قشر خاصی نیست 
و باید برای تمام اقشار، در تمام نقاط استان اعم از شهر و روستا و در تمام 
ساعات شبانه روز، برنامه و ایده داشته باشیم. مدیرکل ورزش و جوانان با 
تاکید بر این که برای رسیدن به موفقیت و ایجاد درک صحیح در حوزه 
های مختلف مدیریت، باید داخل سیستم نیز متوجه فلسفه کار شوند، 
خاطرنشان کرد: همین موضوع موجب شده تا رسانه ها، بخش خصوصی، 
مردم و سازمان های مردم نهاد را از خودمان بدانیم و برخی کارها را به آن 
ها واگذار کنیم. سرپرست، با اعتقاد بر این که در ورزش، همه روی آن نظر 
دارند و مهم است که ما در سازمان با همه جنس آدم، سازمان، گفتار و 
تفکر تعامل داشته باشیم، یادآورشد: وقتی ماموریت ها به خوبی درک شود، 
شاهد مشکل در اعضا نخواهیم بود. برای مثال، در حوزه سرمایه گذاری، 
کارشناس درک کرده که اگر فردی خواست مبلغ اندکی را سرمایه گذاری 

کند، باید از این فرصت به نحو شایسته استفاده شود.
توزیع متوازن فرصت ها برای افزایش مشارکت مردمی

وی افزود: یکی از سیاست های اساسی این اداره کل توزیع متوازن منابع 
موجود از جمله منابع مالی، مادی و فرصت هایی برای شرکت در مسابقات 
است. به گفته وی عکس این سیاست موجب می شود بخش قابل توجهی 
از منابع انسانی مستعد را از دست بدهیم. هر چند که تاکنون امکانات 

ورزشی به خوبی در استان توزیع نشده و شاهد هستیم که چند شهرستان 
توزیع نشود، میزان  به خوبی  نیز  اگر فرصت ها  اند.  دچار مشکل شده 
مشارکت مردمی کمتر می شود. مدیر کل ورزش و جوانان، از رسانه های 
استان، خواستار انعکاس سوءمدیریت ها، حق خوری ها و بداخالقی ها شد 
و گفت: تالش می کنیم این موارد را از بین ببریم و رسانه در این امر با 

انتقال انتظارات مردم، ما را همراهی کند.
سیاست ما، سیاست برنامه محور است

سرپرست در ادامه، با تاکید بر این که باید به مخاطبان خود به ویژه در 
حوزه سازمانی مانند هیئت ورزشی و سمن ها اعالم کنیم که سیاست ما، 
سیاست برنامه محور است، اضافه کرد: برای مدیریت منابع موجود و استفاده 
از ظرفیت ها ، باید از این روش استفاده کنیم. به گفته وی بر خالف این 
که امسال در چندین رشته همچون فوتبال، فوتسال، هندبال و والیبال تیم 
برای لیگ آماده کرده ایم تا در صحنه کشور حضور داشته باشیم، باز هم 
در حوزه مشارکت بخش خصوصی در قهرمانی دچار مشکل هستیم. وی 
ابراز امیدواری کرد: در سال های آتی و در سایه برنامه، تیم های شرکت 
کننده در لیگ را تقویت کنیم تا در جایگاهی بهتر قرار بگیرند. مدیر کل 
ورزش و جوانان، از ارتقای سطح عملکرد ورزش نسبت به چندین سال 
گذشته خبر داد و افزود: با این حال از خراسان جنوبی نماینده ای در لیگ 
های برتر کشور نداریم و میزان مشارکت مردم در این موارد بسیار اهمیت 
دارد، زیرا به دنبال حفظ و ارتقای غرور و عزت استان در کشور هستیم.
مناطق  تمام  برای  اجتماعی  های  آسیب  کاهش  و  کنترل  برنامه 

محروم و مرزی استان
سرپرست با بیان این که طی سال تقریبا 15 برنامه ملی و مذهبی را در استان 
به اجرا در می آوریم، یادآور شد: امسال برای رسیدن به کیفیت در برنامه ها، 
چهارچوبی استاندارد را براساس فلسفه مناسبت تعریف کرده ایم و از سال 
آینده شاهد تغییراتی خواهیم بود. وی از آماده شدن برنامه کنترل کاهش 
آسیب های اجتماعی خبر داد و گفت: در این برنامه تمام مناطق محروم 
و مرزی به صورت جامع دیده شده و با تخصیص اعتبار به اجرا در خواهد 
آمد. به گفته وی 2 هزار و 742 برنامه در این قالب دیده شده که تعدادی 
عمومی در همه شهرها و تعدادی ویژه مناطق مرزی و حاشیه نشینان است. 
مدیر کل ورزش و جوانان از بازبینی شرح وظایف قسمت های مختلف 
سازمان و به روز رسانی کمیته ها و کمیسیون های درون سازمانی سخن 
گفت و ادامه داد: یکی از اصلی ترین موارد در حوزه ورزش، تبیین وضع 
موجود هیئات ورزشی است که مباحثی همچون مالی، اداری، تشکیالت 

اداری، برنامه برای سال 97، عملکرد 95-96، ارزیابی هیئت ها و تقویم 
ورزشی سال 97 در آن دیده شده است. سرپرست با تاکید بر این که باید 
تمام 300 هیئت ورزشی فعال در سطح استان، تقویم ورزشی داشته باشند، 
خاطرنشان کرد: باید از برنامه، سیستم و چهارچوب هیئت مطلع باشیم.

مراحل پایانی تنظیم سند توسعه ورزش استان
وی با اشاره به این که تنظیم سند توسعه ورزش استان در مراحل پایانی 
است، اضافه کرد: این سند با 11 برش شهرستانی، برنامه ای جامع و کامل 
در همه حوزه ها و به صورت کامال کاربردی تا سال 1400 را ارائه می دهد. 
مدیرکل ورزش و جوانان با بیان این که اجرای این برنامه دارای دو بخش 
شهرستان ها و هیئت شهرستانی و استان است، عنوان کرد: برنامه سفر و 
حضور در شهرستان ها را به صورت جدی دنبال می کنیم و تاکنون این 
برنامه در طبس، خوسف، نهبندان، قائن و سرایان به اجرا در آمده است، 
مهم تر این که در این سفرها بخش قابل توجهی از مشکالت شهرستان 
ها حل می شود. سرپرست دیگر برنامه خود را برگزاری جلسات هفتگی 
با روسای هیئت های استانی و شهرستانی و با حضور اصحاب رسانه عنوان 
با روسای هیئت ها صحبت کنیم  تعارف  بدون  قرار است  افزود:  و  کرد 
زیرا که با سیستم مدیریتی تعارف و شعار به نتیجه ای نخواهیم رسید.

واگذاری سالن های مرکز استان به هیئت های شهرستان
وی در ادامه به پروژه های مهمی که قرار است به مرحله بهره برداری و اجرا 
برسند، اشاره کرد و گفت: افتتاح دفتر جدید هیئت ورزشی در این هفته، 
بهره برداری از سالن بنیاد مستضعفان با 6 میلیارد  و 500 میلیون اعتبار 
به عنوان مرکز آماده سازی هیئت ها، افتتاح سالن 2 هزار و 500 نفری 
بیرجند صرفا مخصوص برگزاری مسابقات کشوری، بهره برداری از خوابگاه 
ورزشکاران در مجموعه غدیر تا ماه آینده و افتتاح سالن جلسات مخصوص 
هیئت ورزشی جزو پروژه های آتی است. به گفته وی، 53 پروژه فعال 
خیرساز، 30 پروژه چمن مصنوعی با کمک بنیاد مستضعفان برای سال 
97-98 و پروژه های عمرانی ملی و استانی متعدد دیگر نیز جزو برنامه 
های این اداره کل است. مدیر کل ورزش و جوانان از وضع خوب اعتبارات 
سال 97 نسبت به سال های گذشته خبر داد و بیان کرد: از دو هفته آینده 
کار تزریق اعتبار را شروع خواهیم کرد. سرپرست با اشاره به این که حدود 
10 پروژه در دهه فجر افتتاح خواهد شد، عنوان کرد: به زودی 131 مکان 
ورزشی برای بهره برداری مجدد با اولویت هیئت ورزشی، تعیین تکلیف 
خواهند شد و قصد داریم هر سالن را به یک هیئت ورزشی شهرستانی 
واگذار کنیم و آن هیئت را مکلف خواهیم کرد که حداقل برنامه تمرینی 

4 هیئت را برنامه ریزی و مدیریت کند تا به این صورت تمامی هیئت ها 
از امکانات اماکن ورزشی شهرستان ها عادالنه برخوردار شوند. وی با تاکید 
بر این که امسال اعتبار هیئت های شهرستانی را مستقیم به شهرستان ها 
واریز می کنیم، اضافه کرد: سالن های مرکز استان نیز مستقیم به هیئت 
های ورزشی بیرجند داده می شود تا هیئت های استانی از حالت سالن 
داری و کالس داری کنونی خارج شوند و به اهداف کالن شان بپردازند.

افتخار و هدف، افزایش تعداد ورزشکاران است
مدیرکل ورزش و جوانان با بیان این که تمامی اقدامات انجام شده هدف و 
افتخار نیست، تصریح کرد: بلکه افتخار ما افزایش تعداد ورزشکاران سازمان 
یافته، باشگاه های ورزشی سطح باال و مشارکت مردمی است، همان طور که 
تاکنون 20 درصد به تعداد ورزشکاران افزوده شده است. سرپرست با اشاره 
به این که هدف اصلی ما افزایش تعداد ورزشکاران در سطح قهرمانی است، 
خاطرنشان کرد: در همین راستا طرح جامع ارائه مشاوره به سنین پایه در 
دستور کار قرار گرفته است تا برداشتی از افراد به عنوان استعدادهای اولیه 
 داشته و پس از آن با گرفتن تست های ورزشی زیرنظر مربیان حرفه ای

جامعه مخاطب برجسته ای را استخراج کنیم.
افتتاح 100 خانه ورزش روستایی در سال جاری

مدیرکل ورزش و جوانان در بخش دیگری از سخنانش ، به المپیاد نخبگان 
و استعدادهای برتر ورزشی کشور با هدف تامین نیروی انسانی برای المپیک 
ها و بازی های آسیایی اشاره کرد و افزود: این مسابقات از 30 آبان تا 10 
آذر با شرکت 31 استان انجام خواهد شد و اکثر استان ها در میزبانی 
دخیل هستند، در همین راستا خراسان جنوبی میزبان مسابقات والیبال 
دختران شده است. سرپرست از برگزاری المپیاد خانه های ورزش روستایی 
نیز خبر داد و عنوان کرد: 286 خانه ورزش روستایی در استان داریم و 
امسال باالی 100 خانه ورزش روستایی دیگر را افتتاح خواهیم کرد. در 
همین راستا میزبانی مسابقات کشوری هفت سنگ را، خراسان جنوبی 
قبول کرده است. وی با بیان این که برای رسیدن به توفیقات در مسابقات 
کشوری، باید از وضع موجود بهترین استفاده را کرد، ادامه داد: ستاد استانی 
به مدیریت استاندار و ستادهای شهرستانی با 15 کمیته، فعال شده اند. 
همچنین مسابقات متعدد شهرستانی برگزار خواهند شد تا همه جوان ها 
فرصت شرکت داشته باشند، پس از آن المپیاد درون استانی خواهد بود تا 
تیم منتخب استان برای اعزام به المپیاد کشوری مشخص شود. به گفته 
وی مسابقات برای حدود 50 رشته ورزشی خواهد بود و همه شهرستان ها 

در میزبانی دخیل هستند.

خراسان جنوبی میزبان مسابقات والیبال 
دختران در المپیاد کشوری

مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر داد:
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