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یادداشت

نقش منفی سیاست زدگی 
در توسعه استان

* هرم پور

را  آبی  لیوان  بخواهی  اگر  حتی  که  روزگاری  در   
با  که  شوی  می  متهم  این  به  بخوری،  و  برداری 
و  چپ،  دست  با  یا  ای  داشته  برش  راست  دست 
همانجا شاید به تو انگ هم بزنند که راستی هستی 
یا چپی، چه دل خوشی از سیاست می توان داشت؟ 
و به تبع آن در استانی که تشنگی اش ظاهراً قرار 
کشاورزی  نشود،  جبران  ها  زودی  این  به  است 
اش به سختی در حال جان کندن است، صنعتش 
های  پروژه  روی  عزرائیل  و  افتاده  احتضار  به   رو 
توسعه  دادن  ربط  است،  بال گشوده  اقتصادی اش 
با  ها  پیشرفت  کردن  قاطی  و  سیاست  به  استان 

تصمیم های سیاسی چه معنایی می دهد؟. 
 از قضا نه اینکه در همه این سالها، نخبگان سیاسی 
تراز اول، سکان مسئولیت های استان را به دست 
داشته اند؟!! یا نه اینکه آنقدر البی های قوی در میان 
سیاسیون کشور داشته ایم که از گرده حرفهایشان یا 
حتی شعارهایشان بتوانیم ریالی یا دالری جدا کنیم و 
به درد اقتصاد و کشاورزی و صنعت این استان بزنیم 
دلهای  به  امیدی  نور  و  تا مگر فرجی حاصل شود 
تاریک از امید بتابد؟!! سیاست زدگی در تصمیم ها، 
در برنامه ریزی ها، در دیدگاهها و از همه مهم تر در 
راهبردها و استراتژی ها و اجراها، دمار از روزگار امروز 
و فردایمان درخواهد آورد و افسوس که خوشحالیم و 
یا خوشحالمان دارند از آنیکه پشت سر فالن پروژه، 
فالن نماینده محترم یا فالن شخص سیاسی مثل 
کوه ایستاده است، یا ترازها و اعتبارات و موافقت با 
پروژه ها و اقدامات توسعه ای رعایت نمی شود چون 
دل فالن نماینده یا فالن مسئول سیاسی نخواسته یا 

با فرماندار آنجا مشکل دارد، ) ادامه در صفحه 2 ( 

 زمان واریز یارانه اردیبهشت ماه 

که  کرد  اعالم  ها  یارانه  هدفمندی  سازمان  مهر: 
یارانه اردیبهشت ماه به مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان 
حساب  به  اردیبهشت(   2۶( یکشنبه   2۴ ساعت 
سرپرستان خانوار واریز می شود. مبلغ یارانه دریافتی 
یارانه نقدی همانند  از مشموالن دریافت  هر یک 

ماه های گذشته ۴۵۵ هزار ریال است.

آب گران نشده است

ایرنا: آذرگون مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی 
و  آب  امور مشترکان شرکت مهندسی  و خدمات 
در  افزایشی  هیچ  اینکه  بیان  با  کشور  فاضالب 
نرخ آب در سال ۹۵ اعمال نشده است، خواستار 
دقت نظر مشترکان به دوره های قرائت کنتورها 
با  آب  قیمت  افزود:  وی  شد.  قبوض  محاسبه  در 
گذشت یک ماه از سال با تعرفه سال ۹۴ محاسبه 
داشته  تغییری  که  نیست  هم  قرار  و  شود  می 
خصوص  این  در  تصمیمی  هنوز  که  چرا  باشیم 

رخ نداده است.

افزایش مستمری بازنشستگان 
تامین اجتماعی با حقوق خرداد 

پرداخت می  شود

تامین  سازمان  درآمد  و  فنی  معاون   - ایرنا 
بازنشستگان  حقوق  افزایش  اعمال  از  اجتماعی 
این سازمان، همزمان با پرداخت حقوق خردادماه 
خبر داد.محمدحسن زدا اظهار کرد: میزان افزایش 
هیئت  مصوبه  اساس  بر  بازنشستگان  حقوق 
این  از  پیش  که  گونه  همان  و  بود  خواهد  دولت 
کرده  اعالم  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
افراد  این  حقوق  افزایش  میزان  طورقطع  به  بود 

بیش از نرخ تورم تعیین می شود.

 کاهش 25درصدی تولیدات عشایر استان
عوارض خشکسالی بر زندگی دامداران

صفحه 7

سوخت آلوده، عامل دودزایی اتوبوس های واحد بیرجند  / صفحه 7

جنـاب آقـای هریـوندی 
مدیر محترم امور شعب بانک صادرات خراسان جنوبی

ضمن عرض تبریک ، امیدوارم نتیجه سال ها تجربه ارزشمند و پرثمرجناب عالی 
هدایت آن بانک خوشنام و موفق به خدمتگزاری و جلب اعتماد بیشتر مشتریان

 و پیشبرد اشتغال و تولید در این بخش از میهن عزیز اسالمی باشد.

علیرضا ناصری -  مدیر عالی گروه صنعتی ناصری 

جناب آقای مرتضی اسحاقی 
رئیس محترم موسسه مالی اعتباری ثامن االئمه )علیه السالم( شعبه آزادی

خالصانه و بی ریا آن همه پاکی و صداقت و مشتری مداری شما را تحسین گفته
 برخود الزم می دانم از حسن برخورد شایسته شما با مشتریان این شعبه تقدیر و تشکر نمایم. 

علی انصاریان

جناب آقای علی مهدیزاده
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان رئیس بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند که نشان از درایت 

توانمندی و مسئولیت پذیری شماست، صمیمانه تبریک عرض نموده ، همواره سربلند و موفق باشید.

شرکت کارخانجات لوله و پروفیل کویر خراسان

جناب آقای مهندس خدمتگزار
استاندار محترم و محبوب خراسان جنوبی

جناب آقای موهبتی
مشاور استاندار و مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور اقتصادی 

و بین الملل  استانداری خراسان جنوبی

جناب آقای حسینی
معاون محترم سیاسی امنیتی استانداری خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس سنجری 
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی

اعضای محترم شورای مبادالت مرزی
 استان خراسان جنوبی

احتراماً بدینوسیله واجب می دانیم به نمایندگی از جامعه عظیم عشایر غیور و مرزنشینان 
گرانقدر استان از مساعدت ها و اقدامات مجدانه و مستمر و توجهات خاص شما نسبت به 
رفع مشکالت، کمک به بهبود وضعیت معیشتی، تثبیت سکونت و جلوگیری از مهاجرت، 
 استمرار حرفه آبا و اجدادی آنان که منتج به رفع مشکالت، واگذاری امور خدماتی بازارچه ها

به اتحادیه مرزنشینان و برقراری سهمیه سوخت به مرزنشینان بزرگوار گردیده و موجبات 
دلگرمی و امتنان این قشر مولد و موثر را فراهم نموده، صمیمانه تشکر و قدردانی نموده 
توفیقات روز افزون تان را در راستای خدمت به نظام شکوهمند اسالمی و مردم شریف استان 
علی الخصوص جامعه گرانمایه عشایر و  مرزنشین از پیشگاه ایزد منان مسئلت می نماییم.

اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی

قابل توجـه هم استانـی های عزیز
براساس ضوابط قانونی مراجع ذیربط از این پس قلیان 

در رستوران های نگین کوهستان ، آب و آتش و شبستان 
ارائه نمی گردد. ضمناً برای رزرو نهار و شام با شماره ذیل 

تماس حاصل نمایید. 

09157565660

برگزاری نمایشگاه مدل و دوخت فرم مدارس
زیر نظر اتحادیه خیاطان و تولید کنندگان با هماهنگی اداره آموزش و پرورش

مکان: دبستان محدثه - انتهای توحید 18
از تاریخ 2/29/ 95 به مدت 3 روز         ساعت بازدید: 17الی 20

جناب آقای هادی معین فر
مدیر توانمند هتل جهانگردی بیرجند 

اخذ گواهینامه استاندارد هتلداری و کسب رتبه برتر در بین مراکز و هتل های جهانگردی کشور
 را صمیمانه خدمت شما و کلیه همکاران محترم تبریک عرض می نماییم

 امید است در پناه خداوند متعال سالمت و پیروز باشید.

احمد کاشانی
 مدیرعامل شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری آسیا پرواز

جناب آقای دکتر محمد جوانشیر گیو
حسن انتصاب جناب عالی را به سمت

 معاون آموزشی دانشگاه علمی - کاربردی کشور
 که موید تالش مستمر و خستگی ناپذیر شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 از خداوند متعال توفیق روز افزون تان را مسئلت می نماییم. 

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

جناب آقای غالمرضا هریوندی
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به سمت

 مدیر شعب بانک صادرات استان خراسان جنوبی
 که نشان از درایت و حسن مدیریت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 موفقیت و سربلندی شما را از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

جناب آقای مهندس احمد برزگر
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 قائم مقام مدیرعامل در امور شهرستان
 شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

 که نشان از لیاقت و کاردانی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده
 موفقیت روزافزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان  و علوفه شرق

در سومین سالگرد درگذشت 

شادروان ذبیح ا... قاسمی
 )بازنشسته شهرداری بیرجند(

 با ذکر صلوات و فاتحه یاد و خاطرش را گرامی می داریم.

خانواده

)اوست پایدار(
به مناسبت هفتمین روز

 درگذشت پدر، دایی و عموی مان مرحوم مغفور

 دکتر غالمحسین شکوهی
 جلسه ترحیمی دوشنبه 95/2/27 از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر 
در محل هیئت حسینی واقع در خیابان انقالب برگزار می گردد

حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم 
و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: شکوهی ، کامکار، عبقری و سایر بستگان



نقش منفی سیاست زدگی 
در توسعه استان

 )ادامه از صفحه اول( یا اینکه با آمدن دولت ها و رفتن 
نهادها  و  کل  ادارات  بعضی  پای  تا  سر  دیگر،  دولتی 
عوض می شود و برنامه ها به فراموشی سپرده می شود 
 و راهبردها جای خودش را به تاکتیک هایی می دهد 
که برای مدیر جدید از باال تعیین شده و او هم برای 
ادای وام اخالقی و سیاسی اش باید به آنها پایبند باشد!! 
اقدامات مؤثر اقتصادی یک شخص نه تبلیغ می شود 
 و نه دنبال، چراکه او اصالح طلب است و دلسوزی ها 
و تالش های راهگشای یک شخص دیگر زیر خرواری 
از تهمت و توهین گم می شود، چرا که او اصولگراست!! 
سؤال من این است: آیا می توان برای توسعه استان 
آن  یا  راست  سیاسِی  فرد  آن  که  کرد  معین  ترازویی 
دیگری که چپ است، بیشتر دلسوز است یا کمتر؟. اصاًل 
آیا توسعه استان پیوست سیاسی هم دارد یا باید داشته 
مستلزم  استان  توسعه  سیاسی  پیوست  لزوماً  و  باشد؟ 
سیاسی شدن توسعه استان است؟ آیا همه سرنوشت این 
استان، همه مشکالت و رنج ها و محرومیت هایش، در 

حوزه مباحث سیاسی تعریف و خالصه می شود؟.
  سیاست زدگی در تصمیم ها و به ویژه تصمیم های 
عمرانی، برنامه ریزی های اقتصادی و تدوین راهکارهای 
توسعه ای برای خراسان جنوبی، مقوله آفت زایی است 
که به اعتقاد من و بسیاری از افرادی که در این حوزه 
حداقل مطالعاتی داشته اند؛ نه تنها کمکی به پیشرفت 
های  ماندگی  عقب  تشدید  باعث  بلکه  نکرده   استان 
تاریخی استان نیز شده است. باز شدن این گره به دست 
عمرانی،  های  حوزه  دلسوزان  دست  به  و  سیاسیون 
اقتصادی و علمی و دانشگاهی استان میسر و مقدور است. 
جدا کردن راه سیاست از توسعه استان یکی از بزرگ 
 ترین خدماتی است  که در سال اقدام و عمل می توان 
برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی برای بکارگرفتن همه 

سرمایه های فراموش شده انسانی استان انجام داد. 
عمل  و  اقدام  با  باید  می  مقاومتی،  اقتصاد  سال  در   
در مقابل چنین سیاست شدیداً مقاومت کرد. از آتش 
سیاست زدگی ها، نه تنها خانه کسی گرم نشد، بلکه 
دودش به چشم شهروندان هم استانی ما رفت که توسعه 
استان بیشتر از جابجایی های مدیران، بیشتر از ُپزهای 
سیاسی، بیشتر از ژست های دیپلماتیک، بیشتر از حرف 
های سیاسی، بیشتر از رفت و آمدهای سیاسی و بیشتر 

از تصمیم های سیاسی برایشان اهمیت داشته و دارد. 
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

یادداشت

سکه تمام طرح جدید با روند کاهشی قیمت نسبت به اواخر هفته گذشته یک میلیون و 26 هزار تومان و دالر آمریکا
 3447 تومان فروخته مشد. به گزارش ایسنا، هر گرم طالی 18 عیار در بازار دیروز شنبه نزدیک به 105 هزار تومان
 عرضه شد. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب 532 و 287 هزار تومان قیمت داشت.

 کاهش قیمت سکه در نخستین روز هفته 
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مهر  پروژه  ستاد  رئیس  اعالم  طبق 
از  اولی ها  کالس  ثبت نام  آموزش وپرورش، 
اول خرداد و سایر دانش آموزان پس از پایان 
امتحانات آغاز می شود و دریافت هرگونه وجه 
نقد، چک حامل و چک پول در تمام مدارس 
گزارش  است.به  ممنوع  غیردولتی  و  دولتی 
ثبت نام  دستورالعمل  زرافشان  علی  تسنیم، 
را  برای سال تحصیلی 96-95  دانش آموزان 
به ادارات آموزش و پرورش ابالغ کرد.ثبت نام 
از  ابتدایی  اول  پایه  دانش آموزان  و  نوآموزان 
تحصیلی  دوره های  سایر  و   95 خرداد  اول 
پس از پایان امتحانات آغاز و تا 31 مرداد 95 
نوآموزان  سالمت  سنجش  می گیرد.  صورت 

پایه اول دبستان از اول خرداد در پایگاه های 
سنجش سالمت انجام خواهد شد و ثبت نام 

نهایی منوط به ارائه شناسنامه سالمت است.

 ثبت نام دانش آموزان میان پایه 
توسط مدیر و بدون نیاز به حضور

میان  دانش آموزان  از  دولتی  مدارس  مدیران 
و  آنها  حضور  بدون  مقرر  فرصت  در  پایه 
اولیاء ثبت نام خواهند کرد. ثبت نام هنرجویان 
جغرافیایی  محدوده  لحاظ  بدون  هنرستان ها 
صورت می گیرد.ثبت نام دانش آموزان پایه دهم 
سوی  از  شده  تعیین  سیاست های  براساس 
استان و منطقه در توزیع متوازن دانش آموزان 

در شاخه ها و رشته ها انجام می شود. با توجه 
به انجام هدایت تحصیلی در پایه نهم، ثبت نام 
دانش آموزان در پایه دهم منوط به ارائه برگه 

هدایت تحصیلی است.

ثبت نام در مدارس دولتی عادی 
بدون هرگونه پیش شرط

ثبت نام در مدارس دولتی عادی بدون برگزاری 
آزمون،  مصاحبه و شرط معدل و صرفاً براساس 
مدیران  می شود.  انجام  جغرافیایی  محدوده 
مدارس می توانند از فرزندان فرهنگیان و سایر 
کارکنان دولت در مدارس نزدیک محل کار 
والدین آنها متناسب با ظرفیت مدرسه و ارائه 

مستندات، ثبت نام کنند.

 دریافت پول هنگام ثبت نام ممنوع

به  مالی  تعهد  اخذ  و  وجه  هرگونه  دریافت 
استثنای وجوه مربوط به سنجش سالمت، بیمه، 
استعالم از ثبت احوال و کتب درسی، هنگام 
ثبت نام در مدارس دولتی ممنوع است.مدیران 
مدارس غیردولتی، شاهد، استعدادهای درخشان 
و آموزش از راه دور که برابر مقررات مربوطه 
مجاز به دریافت وجه تحت عناوین خاص در 
با  را همراه  آن  میزان  ثبت نام هستند،  هنگام 
اعالنات  تابلوی  در  فعالیت ها  تمام  فهرست 

مدرسه در معرض دید خانواده  ها قرار دهند.

زمان ثبت نام دانش آموزان و ضوابط اخذ پول

افزایش تسهیالت قرض الحسنه 
مددجویان از 15 به 20 میلیون تومان   

ایسنا: فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: 
اشتغالزایی  میزان تسهیالت قرض الحسنه و وام های 
مددجویان در سال گذشته 15 میلیون تومان بوده که 
امسال بر اساس تصویب شورای اشتغال به 20 میلیون 

تومان افزایش یافته است. 

بیمه زنان خانه دار درحال نهایی شدن 

ایرنا -موالوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان 
و خانواده گفت: بیمه پایه اجتماعی برای زنان خانه دار 
در کمیسیون اجتماعی دولت در حال نهایی شدن است 

و به زودی برای تصویب به صحن دولت می رود. 

آغاز ثبت نام معلمان در سامانه
  نقل و انتقاالت از اول خرداد 

ایسنا: حسینی مدیرکل امور اداری و تشکیالت وزارت 
آموزش و پرورش ضمن اعالم اینکه ثبت نام در سامانه 
نقل و انتقال معلمان متقاضی و همچنین ارائه مدارک 
به امور اداری مناطق مبدا از ابتدای خردادماه آغاز و تا 
باید  ادامه خواهد داشت، گفت: متقاضیان  تیرماه   24
از ثبت در  بعد  را حداکثر یک هفته  پیوستی  مدارک 

سایت به امور اداری تحویل دهند. 

صدور دوباره مجوز کار خارجی ها

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار از آغاز صدور 
دوباره کارت کار و همچنین تمدید مجوزهای صادر 
شده در سال های گذشته برای کارگران خارجی در 
14 استان خبر داد. به گزارش مهر، اقبالی گفت: اتباع 
افغانستان می توانند از 25 اردیبهشت ماه جاری پس 
از مراجعه و ارائه مدارک الزم به دفاتر کفالت، اقامت و 
اشتغال 14 استان مشمول، از کارت کار بهره مند شوند. 

پرونده پدیده در دیوان عالی کشور

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: رئیس قوه قضائیه با 
درخواست اعاده دادرسی پرونده پدیده شاندیز از سوی 
موعد  امروز  و  کرده  موافقت  شهرسازی  و  راه  وزیر 
رسیدگی به این پرونده در دیوان عالی کشور است.به 
گزارش ایرنا، حسین معصوم افزود: شکایت وزارت راه 
و شهرسازی علیه برخی مدیران پدیده شاندیز منجر 
به صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگستری خراسان 
رضوی برای متهمان این پرونده شده بود، اما پرونده 
به درخواست عباس  بار دیگر  پدیده شاندیز  تخلفات 
قوه قضائیه  رئیس  از  راه و شهرسازی  آخوندی وزیر 
و به استناد ماده 18 قانون آیین دادرسی، ضمن اعاده 

دادرسی به جریان افتاد.

 ایجاد 100هزار شغل درمناطق روستایی 
و عشایر تا پایان سال   

ایسنا : رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
کشور، گفت: براساس برنامه ریزی ها می توانیم تا پایان 
امسال 100 هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری 

با هماهنگی استانداری ها ایجاد کنیم. 

سخنگوی  پورابراهیمی  خبرنگاران:  باشگاه 
اسالمی  شورای  مجلس  تلفیق  کمیسیون 
بگیر  یارانه  میلیون   24 حذف  خصوص  در 
موافق  نظر  با  داشت:  اظهار  سال95،  در 
از  بخشی  که  رسیدیم  اجماع  به  دولت 
منابع نقدی که حذف آن برای دهک های 

به  کند  نمی  ایجاد  مشکلی  جامعه  پردرآمد 
شود.   داده  اختصاص  تولید  و  اشتغال  حوزه 
3 دهک  اساس حذف  همین  بر  گفت:  وی 
سال  در  بگیران  یارانه  لیست  از  پردرآمد 
اینکه  بیان  با  وی  رسید.  تصویب  به   95
سابق  همانند  کشور  جمعیت  از  درصد   70

تصریح  کنند،  می  دریافت  را  خود  یارانه 
کرد: بر اساس این مصوبه3 دهک پردرآمد 
در  که  محورهایی  و  دولت  تشخیص  به 
از  شدند  مطرح  تلفیق  کمیسیون  مصوبه 
شوند. می  حذف   95 بگیران  یارانه  لیست 
وی گفت:بر اساس پیش بینی ما در صورتی 

که دولت تا پایان سال حذف یارانه بگیران 
را با دقت انجام دهد بالغ بر 10 تا 12 هزار 
آزاد شده و به حوزه  از منابع  میلیارد تومان 
اشتغال و تولید اختصاص داده می شود. در 
همین راستا 30 درصد از منابع آزاد شده در 

بخش خوداشتغالی اختصاص پیدا می کند.

زمان حذف سه دهك پردرآمد 

بازگشت دوباره تنظیم بازار روغن به دولت 
 

بازار روغن نباتی که سال گذشته یکی از پر حاشیه ترین سال های خود 
را از قیمت تا تنظیم بازار دولتی و خصوصی گذراند، به گفته مشاور وزیر 
تا ضمن  شد  واگذار  کشاورزی  جهاد  وزارت  به  مجدادا  کشاورزی  جهاد 
افزایش 60 درصدی ضریب خودکفایی این محصول، خیال کشاورزان از 
تنظیم بازار محصولشان راحت باشد و دولت هم مشوق های بسیاری برای 
تولید دانه های روغنی در نظر گرفته است. به گزارش ایسنا، مهاجر مدیر 
کل دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت ضمن افزایش 
تا خود  به ویژه کلزا درصدد است  نرخ خرید تضمینی دانه های روغنی 
روی  محصولی  تا  بگیرد  عهده  بر  را  آن  بازار  تنظیم  و  خرید  مسئولیت 
دست کشاورزان نماند.وی گفت: برای ترغیب کشاورزان مشوق هایی در 
افزایش ضریب  بتوانیم به وعده خود در تولید بیشتر و  تا  نظر گرفته ایم 

خودکفایی این محصول استراتژیک عمل کنیم .

پیش بینی قیمت طال در روزهای آینده

بنا به پیش بینی رئیس اتحادیه طال و جواهر، قیمت طال در این هفته 
نوسان  و  تغییر  کارشناسان،  اعتقاد  به  و  بوده  گذشته  هفته  مثل  نیز 
چندانی را در بازار شاهد نخواهیم بود. به گزارش ایسنا، محمد کشتی 
 1288 جهانی  اونس  قیمت  گذشته  هفته  ابتدای  در  کرد:  اظهار  آرای 
دالر بود که در طول هفته نوسان کاهشی 13 دالری را تجربه کرده 
و به 1275 دالر رسید. رئیس اتحادیه طال و جواهر، افزود:  از اواسط 
ارز افزایش یافت و از طرفی شاهد کاهش قیمت  هفته گذشته قیمت 
 39 و  میلیون  یک  از  را  قیمت سکه  موضوع  همین  که  بودیم  جهانی 
هزار تومان به یک میلیون و 33 هزار تومان کاهش داد. کشتی آرای 
در عین حال بیان کرد: البته افزایش قیمت ارز، کاهش قیمت جهانی 
طال را پوشش داد و همین موضوع باعث شد که روند کاهشی چندانی 

را در بازار طال شاهد نباشیم. 

 آزادسازی وثایق مازاد تولیدکنندگان نزد بانک ها؛ 
تسهیالت جدید در راه است

معاون وزیر صنعت از آغاز آزادسازی وثایق مازاد تولیدکنندگان نزد بانک ها 
ارایه  ارائه تسهیالت جدید خبر داد و گفت: چک های برگشتی در  برای 
در  نمی گیرد.یزدانی  قرار  مالک  شده  تائید  تولیدکنندگان  به  تسهیالت 
گفتگو با مهر، گفت: با توجه به مصوبه دولت مبنی بر اعطای تسهیالت 
برای رونق بخش تولید از سوی بانک ها بدون لحاظ کردن چک برگشتی 
و بدهی های معوق، آن دسته از واحدهایی که کیفیت محصوالت تولیدی 
آنها مورد تائید وزارت صنعت بوده و کاالهای تولیدی آنها نیز بازار مناسبی 
وام  بانک  از  برگشتی،  و چک  معوق  بدهی  شرط  بدون  می توانند  دارد، 
تولیدکنندگان  مازاد  وثایق  اساس،  براین  افزود:  کنند.وی  دریافت  جدید 
نزد بانک ها نیز در ارزیابی های جدید برگشت داده خواهد شد و این وثایق 

می تواند در جهت دریافت وام جدید مورد استفاده قرار گیرد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139560308001000422 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه سرفراز هنری  فرزند ذوالفقار به شماره شناسنامه 16 صادره 
از درمیان  کد ملی 523984273  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 156 متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک 251 فرعی 
از 245 اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبتی شهرستان بیرجند از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/26     تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/3/10
 رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( 

شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری بیرجند

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( مورخ 95/2/23 به علت عدم حضور عده 
کافی رسمیت نیافت، لذا بدین وسیله برای نوبت دوم از کلیه اعضای شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
شهرداری بیرجند دعوت به عمل می آید یکشنبه 95/3/9 ساعت 13 در محل نمازخانه شهرداری 

بیرجند واقع در میدان ابوذر حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه:
ارائه و استماع و تصویب گزارش هیئت مدیره و بازرس- طرح و تصویب صورت های مالی سال 94- 
طرح و تصویب سود سال 94- طرح و تصویب بودجه مالی پیشنهادی در سال 95- انتخاب اعضای 
اصلی و علی البدل بازرس برای مدت یک سال مالی- تصمیم گیری در خصوص سرمایه شرکت 
تعاونی- گزارش تغییرات اعضا و سرمایه - طرح و تصویب خط مشی و برنامه آتی شرکت تعاونی که 

در اختیار مجمع عمومی می باشد.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری بیرجند

عرضه کننده کلیه محصوالت با برترین برندهای ایرانی و خارجی
اقساط  10 ماهه ویژه فرهنگیان )بدون سود(

سفارشات و اجرای کابینت آشپزخانه و دکوراسیون داخلی منزل 
) MDF- هایگالس( پذیرفته می شود.

آدرس: بیرجند، بلوار صیاد شیرازی ، روبروی مجموعه تجاری میرداماد، واحد 32

مرکز بررسی اسناد تاریخی ایران نشست تخصصی جریان شناسی 
تاریخ معاصر را در استان خراسان جنوبی برگزار می نماید

ضمناً برای کلیه شرکت کنندگان گواهی حضور در نشست تخصصی صادر می شود
در حاشیه نشست نیز نمایشگاه اسناد تاریخی برگزار می گردد

این نشست در تاریخ 1395/2/27 ساعت 8 صبح الی 12/30 
در دانشگاه بیرجند )تاالر والیت( با حضور اساتید

 و  دانشجویان تاریخ دانشگاه ها ، دانشجویان و معلمان
 تاریخ مراکز تربیت معلم و آموزش وپرورش برگزار می شود

تورهای ویژه بازنشستگان کشوری
تور شیراز )2 خرداد( - تور مشهد مقدس )12 خرداد(

تور کیش هوایی- قشم و...
تورهای دبی- آنتالیا و استانبول - مالزی - چین - هند و...

شرکت میناب سیر شرق

 09159618005  
 09373751404

32221719

      بنگاه قالب بتن 

تــوکــل
خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

   32313600  -  09151615069 جلیلی

شماره ما را به خاطر بسپارید

امداد  باطری سپهـر؟!
عیب یابي  - استارت دینام - باطري و شارژ  رایگان 

 تعویض باطري در منزل و محل کار بدون هزینه
در هر نقطه شهر

سواري - کامیون - ایراني - خارجي 

با قیمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهریور 29

حسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423 
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

3 برای اولین بار در خراسان جنوبی، 43 میلیارد ریال اعتبار ملی برای عشایر استان اختصاص یافت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی گفت: این  تسهیالت برای عشایر 
خسارت دیده از بحران خشکسالی با هدف افزایش تولید و افزایش درآمد خانوارهای عشایر اختصاص یافت. غالمرضا قوسی افزود: در این طرح عشایر می توانند تا سقف 100 میلیون ریال وام قرض الحسنه 

با بازپرداخت 5 ساله دریافت کنند. وی با بیان اینکه مراحل دریافت وام برای عشایر در این طرح تسهیل شده است، گفت: عشایر برای دریافت این تسهیالت باید با مراجعه به ادارات عشایر، ثبت نام کنند.

اختصاص 43 میلیارد ریال به عشایر خراسان جنوبی

همه ما کودکان کم توان ذهنی را می شناسیم 
افرادی که به ظاهر کم توان ذهنی هستند اما 
گاهی  که  دارند  نهفته شگفت آوری  استعداد 

مجال بروز پیدا می کند و گاهی خیر.
کودکان  به  آموزش  فارس،  گزارش  به 
کم توان ذهنی کار دشواری است؛ شاید اوج 
باید در میان مربیان مدارس  را  هنر معلمی 
کودکان  این  کرد،  جست و  جو  استثنایی 
محبت  توجه،  به  نیاز  انسان ها  سایر  همانند 
برخی  اما  دارند  انسانی  و  مناسب  رفتار  و 
که  معلولیتی  دلیل  به  تنها  همنوعان  از 
موارد  این  به  نداشته اند،  آن  در  نقشی  آنان 
بر  ترحم آمیز  رفتار  با  هم  گاه  و  بی توجه اند 

رنج آنان می افزایند.
استثنایی  کودکان  کنند  فکر  عده ای  شاید 
مختلف  معلولیت های  و  مشکالت  دلیل  به 
توان انجام کاری را ندارند و به همین دلیل 
به آنان با ترحم برخورد می کنند، اما تالش 
امور  و  فعالیت  انجام  در  آنان  باالی  اراده  و 
مختلف حتی می تواند برای انسان های سالم 

درس آموز باشد.
مشاور دبستان شهید حکمت بیرجند، اظهار 
 140 دارای  حکمت  پسرانه  دبستان  کرد: 
گفتار  توان بخشی،  کادر   50 و  دانش آموز 

درمانی و شنوایی سنجی است.
دانش آموزان  اینکه  بیان  با  غفوری  زهرا 
جسمی  معلول  و  ذهنی  کم توان  مدرسه 
معلمان  کرد:  تصریح  هستند،  حرکتی 
به  توجه  با  می کنند  تالش  مدارس  این 
ویژگی های عقالنی و جسمانی، توانایی های 
حداکثر  به  را  دانش آموزان  و جسمی  ذهنی 

برسانند.

 نباید کودکان استثنایی را 
از جامعه جدا دانست

را  استثنایی  دانش آموزان  به  خدمت  وی 
و  دانست  صبر  و  حوصله  عشق،  نیازمند 
را  استثنایی  کودکان  نباید  کرد:  خاطرنشان 

از جامعه جدا دانست.
با  بیرجند  حکمت  شهید  دبستان  مشاور 
هفت  به  استثنایی  دانش آموزان  اینکه  بیان 
دانش آموزان  افزود:  می شوند،  تقسیم  گروه 
بینایی،  شنوایی،  اختالالت  ذهنی،  کم توان 
یادگیری،  اختالالت  جسمی-حرکتی، 
اختالل هیجانی و رفتاری و چندمعلولیتی از 

این دسته است.
غفوری تقویت روحیه تعامل بین دانش آموزان 
و مربیان مدارس استثنایی را از راهکارهای 
مهارت آموزی در مدارس استثنایی دانست و 
افزود: شاید نتوان تمامی امکانات مورد نیاز 
تا  باید  اما  کرد  محقق  را  دانش آموزان  این 

حدودی حداقل ها را فراهم کرد.
وی احترام گذاشتن به این قشر و استفاده از 
حقوق قانونی را از وظایف مردم و مسؤوالن 
اذعان داشت: همچنین خانواده ها  و  دانست 
و  قائل شوند  تبعیض  فرزندانشان  بین  نباید 
آنها را انکار کنند بلکه روش تربیتی آنها باید 

قاطعانه و آزادمنشانه باشد.
مشاور دبستان شهید حکمت بیرجند، تغذیه 
نیازهای  از  را  مناسب  غذایی  رژیم  و  سالم 
شد:  یادآور  و  کرد  ذکر  استثنایی  کودکان 
از  استثنایی  کودکان  اولیای  از  بسیاری 

پذیرفتن نقص فرزند خود وحشت دارند.

پدر و مادری کردن برای کودک 
استثنایی و مشکالت آنها

این  گفت:  استثنایی،  کودکان  از  یکی  مادر 
را  مکانی  هیچ  مدرسه  جز  به  دانش آموزان 
ندارند  خود  فراغت  اوقات  گذراندن  برای 
آموزشی  و  تفریحی  فضای  ایجاد  بنابراین 
برای آنها ضروری است. وی از نحوه برخورد 
مردم به این قشر انتقاد کرد و ادامه داد: به 
دلیل نگاه بد جامعه به فرزندانمان مجبوریم 
به نگهداری مداوم آنها در منزل ادامه دهیم.
این مادر، نبود امکانات کمک آموزشی را از 

دیگر مشکالت این قشر اعالم کرد و گفت: 
مشکالت دانش آموزان پسر به مراتب بیشتر 

از دختران است.
وی با اشاره به اینکه بیشتر این دانش آموزان 
تصریح  هستند،  کم بضاعت  خانواده های  از 
به  مادرزادی  و  است  ساله  فرزندم 13  کرد: 

مشکل شنوایی مبتال است.
مادر این فرزند معلول با اشاره به اینکه بارها 
به بهزیستی مراجعه کردم ولی هر بار پاسخ 
نیست،  ما  اعتبارات  حیطه  در  که  بود  این 
است  زیاد  فرزندم  درمانی  افزود: هزینه های 

و توان پرداخت آن را نداریم.
پدر یکی از کودکان استثنایی نیز اظهار کرد: 
را  ما  دردهای  از  گوشه ای  مسؤوالن  کاش 
بودجه  نبود  فقط  اینکه  نه  می کردند  حس 
خانواده ها  به  دادن  پاسخ  برای  بهانه ای  را 
عنوان کنند. وی با اشاره به اینکه بهزیستی 
هیچ گونه حمایتی را از ما نمی کند، افزود: من 
به  آشنایان  ویژه  به  افراد  ترحم آمیز  نگاه  از 
انتقاد از اینکه در  با  فرزندم رنج می برم.وی 
افراد  برای  مناسب سازی  به  شهری  فضای 
افزود:  نمی شود،  توجهی  هیچ گونه  معلول 

درمانی،  گفتار  نظیر  درمانی  هزینه های 
باالست  خیلی   ... و  جراحی  حلزون،  کاشت 
اینکه  بیان  با  از توان ما خارج است. وی  و 
دلیل  به  استثنایی  کودکان  از  بسیاری 
هزینه های زیاد از ادامه تحصیل باز می مانند 
این  به  ویژه ای  نگاه  خواست  مسؤوالن  از 

دانش آموزان داشته باشند.

فعالیت 36 آموزشگاه مستقل 
ارائه دهنده خدمات آموزشی به 

دانش آموزان با نیازهای خاص

خراسان  استثنایی  پرورش  و  آموزش  رئیس 
ارائه دهنده  مستقل  آموزشگاه   36 از  جنوبی 
خدمات آموزشی پرورشی به دانش آموزان با 
همچنین  افزود:  و  داد  خبر  خاص  نیازهای 
و  آموزشی  خدمات  عادی  مدرسه   30 در 
ویژه  نیازهای  با  دانش آموزان  به  پرورشی 

ارائه می شود.
 320 و  هزار  از  محمدی  علی اکبر  سید 
در  تحصیل  به  مشغول  استثنائی  دانش آموز 
خبر  و کالس های ضمیمه  مستقل  مدارس 
داد و گفت: از این میزان 972 نفر در مقطع 
ابتدایی و 348 نفر در مقطع متوسطه مشغول 

به تحصیل هستند.
هزار  تعداد  این،  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 
ویژه  مشکالت  دارای  که  دیگر  دانش آموز 
یادگیری هستند از خدمات این مرکز استفاده 
می کنند. رئیس آموزش و پرورش استثنایی 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در تمامی 
مرکز  یک  حداقل  استان  شهرستان های 
دارد،  وجود  چند کالس ضمیمه  و  آموزشی 

افزود: این دانش آموزان با توجه به پراکندگی 
جمعیت استان مشغول به تحصیل می باشند.
خدمات  بر  عالوه  داشت:  اظهار  محمدی 
خدمات  مدارس  در  پرورشی  آموزشی 
گفتاردرمانی،  مشاوره ای،  توان بخشی، 
با امکانات و  کاردرمانی، فیزیوتراپی و غیره 

نیروی انسانی موجود ارائه می شود.

کمبود نیروی انسانی متخصص 
مهم ترین دغدغه مدارس استثنایی

را  متخصص  انسانی  نیروی  کمبود  وی 
ذکر  استثنایی  مدارس  دغدغه  مهمترین 
و  اداره کل  حمایت های  با  افزود:  و  کرد 
کالس های  موجود  ضوابط  چارچوب  در 
استفاده  با  دانش آموزان  از  گروه  این  درس 
مرتبط  مدرک  دارای  عالقه مند  نیروهای  از 

تاکنون پوشش داده شده است.
خراسان  استثنایی  پرورش  و  آموزش  رئیس 
در  دانش آموز  هفت  درخشش  از  جنوبی 
دومیدانی  مقام  کسب  سراسری،  کنکور 
برگزیده  رتبه های  کسب  کشوری،  انفرادی 

از  را  غیره  و  آوایی  فرهنگی،  مسابقات 
رتبه های کسب شده توسط این دانش آموزان 
اینکه  بر  تاکید  با  محمدی  کرد.  ذکر 
مسؤوالن گوشه ای از برنامه های کاری خود 
دانش آموزان  آموزشگاه های  از  بازدید  به  را 
استثنایی اختصاص دهند، اظهار کرد: چالش 
این  تحصیل  به  نسبت  خانواده ها  دغدغه  و 
حوزه  این  مشکالت  از  یکی  دانش آموزان 

است که باید فرهنگ سازی شود.

درمان دانش آموزان استثنایی؛ 
نیازمند حمایت مسؤوالن و 

مشارکت های مردمی

دانش آموزان  درمان  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
و  مسؤوالن  حمایت  نیازمند  استثنایی 
کرد:  بیان  است،  مردمی  مشارکت های 
به  توجه  با  استثنایی  پرورش  و  آموزش 
امکانات موجود اقداماتی را در راستای ارائه 
خدمات آموزشی و پرورشی انجام داده است.
خراسان  استثنایی  پرورش  و  آموزش  رئیس 
خدمات  ارائه  طرح  اینکه  بیان  با  جنوبی 
با  دانش آموزان  و  کودکان  به  حمایتی 
اجرایی   94 مهرماه  ابتدای  از  ویژه  نیازهای 
نیازهای  از  میزانی  کرد:  اذعان  است،  شده 
حامیان،  حمایت  با  دانش آموزان  پزشکی 
امکان پذیر  نیکوکاران  و  خیران  مشارکت 
طرح  این  با  رابطه  در  محمدی  است.  شده 
و  آموزشی  برابر  فرصت های  ایجاد  افزود: 
برخورداری دانش آموزان از سطح قابل قبول 
اهتمام  با  اجتماعی  سالمت  به  دسترسی 
و  مداخله  برای  والدین  روانی  امنیت  ایجاد 

تسهیل نسبت به پرداخت هزینه های جراحی 
خدمات  مستمر،  داروهای  حلزون،  کاشت 
خدمات  و  پاراکلینیکی  خدمات  بیمارستانی، 

مداخله ای و توان بخشی است.
وی با بیان اینکه بیمه دانش آموزان در حیطه  
نمی گیرد،  قرار  سازمان  اختیارات  و  وظایف 
دانش آموزان  شناسایی  روش  کرد:  تصریح 
سالمت  سنجش  طرح  اجرای  با  استثنایی 
بدو  نوآموزان  تحصیلی  آمادگی  و  جسمانی 
ورود به دبستان با هدف مداخله به هنگام و 

زودتر اجرا می شود.
خراسان  استثنایی  پرورش  و  آموزش  رئیس 
 14 گذشته  سال  اینکه  به  اشاره  با  جنوبی 
هزار و 400 نوآموز مورد ارزیابی قرار گرفتند، 
افزود: سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان 
همه ساله با رویکرد جدید سازمان استثنایی 
مبنی بر الکترونیکی شدن روند اجرای طرح 
کشوری  سامانه  در  اطالعات  ثبت  لزوم  و 
انجام  اطالعات  به  سریع  دسترسی  برای 
پیش بینی  اینکه  بیان  با  محمدی  می شود. 
هزار   14 از  بیش  جاری  سال  در  می شود 
بگیرند،  قرار  ارزیابی  مورد  نوآموز   500 و 

زمینه های  در  اجرایی  عوامل  کرد:  تصریح 
آمادگی  بینایی،  شنوایی،  سالمت  مختلف 
بهداشت،  مراقبت های  گفتاری،  تحصیلی 
اختالالت جسمی و مشکالت دهان و دندان 

نوآموزان را مورد سنجش قرار می دهند.

 پرداخت مستمری و قانون
 جذب معلوالن در حیطه
وظایف سازمان نیست

هر  مستمری  که  پرسش  این  طرح  با  وی 
چقدر  و  است  چقدر  استثنایی  دانش آموز 
قانون 3 درصد در رابطه با این دانش آموزان 
پرداخت  کرد:  اظهار  است؟  شده  عملیاتی 
در حیطه  معلوالن  قانون جذب  و  مستمری 

وظایف و اختیارات سازمان قرار ندارد.
خراسان  استثنایی  پرورش  و  آموزش  رئیس 
حق  احقاق  راستای  در  داد:  ادامه  جنوبی 
با  کشور  استثنایی  سازمان  معلوالن 
دانش آموزان  مدافع  مختلف  روش های 
تحصیل  درصدی   3 جذب  قانون  لذا  بوده 
دانشگاه  در  ویژه  نیازهای  با  دانش آموزان 

فرهنگیان است.

 فرسودگی شغلی و
 سختی شرایط محیط کار؛

مشکالت معلمان استثنایی

و سختی شرایط  فرسودگی شغلی  محمدی 
از مشکالت معلمان استثنایی  محیط کار را 
برابر  استثنایی  سازمان  گفت:  و  کرد  ذکر 
با سختی کار و سنوات  ارتباط  اساسنامه در 

ارفاقی اقداماتی را انجام داده است.
وی بر ضرورت توجه مسؤوالن در راستای 
این  معلمان  روانی  آرامش  و  شغلی  امنیت 
این  معلمان  افزود:  و  کرد  تأکید  مدارس 
هر  فردی  با خصوصیت  باید  جامعه  از  قشر 
دانش آموز آگاه باشند و تدریس را با ویژگی ها 
کنند.  اجرا  و  طراحی  دانش آموز  نیازهای  و 
خراسان  استثنایی  پرورش  و  آموزش  رئیس 
جنوبی با اشاره به اینکه تا چند سال گذشته 
دانش آموزان  این  ذهاب  و  ایاب  مشکل  با 
در  خوشبختانه  کرد:  اظهار  بودیم،  مواجه 
سال جاری توانستیم این مشکل را در شهر 

بیرجند با همکاری شهرداری رفع کنیم.
نیازهای  با  دانش آموز  یک  سرانه  محمدی 
سرانه  نرخ  برابر   5 تا   3 بین  را  ویژه 
گفت:  و  کرد  عنوان  عادی  دانش آموزان 
تنگناهای موجود تحقق  به  با توجه  تاکنون 
نسبت  به  اما  نبوده  میسر  امر  این  کامل 
خوبی  نسبتا  اعتبارات  دولت  مصوب  بودجه 

تخصیص و جذب شده است.

دانش آموزان با نیازهای ویژه و 
آموزش فراگیر و تلفیقی

 - تلفیقی  آموزش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فراگیر برخورداری همه جانبه تمامی کودکان 
کنار  در  آموزشی  امکانات  از  دانش آموزان  و 
مکان  نزدیکترین  در  خود  همساالن  سایر 
زندگی است، اظهار کرد: این روش از سال 
در هفت  آزمایشی  طور  به  در کشور   1380

استان کشور اجرایی شده است.
خراسان  استثنایی  پرورش  و  آموزش  رئیس 
دارای  کودکان  برای  فرصت  ایجاد  جنوبی 
نیازهای ویژه را یکی از فوائد آموزش فراگیر 
دارای  دانش آموزان  کرد:  تصریح  و  دانست 
با  فردی  بین  روابط  رشد  در  ویژه  نیازهای 
همساالن عادی خود توانایی به دست آورده و 
می توانند از حضور دانش آموزان عادی به عنوان 
الگوهای مناسب رفتاری استفاده کنند. محمدی 
افزود: از سال 92 با تصویب شیوه نامه تلفیقی 
فراگیر به طور جدی در دستور کار وزارت متبوع 

و سازمان استثنایی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه در خراسان جنوبی نیز 
با رعایت تدابیر الزم و حمایت های اداره کل 
آموزش و پرورش اقدامات خوبی انجام شده 
نیازمند حمایت  امر  این  افزود: تحقق  است، 

مسؤوالن، خانواده ها و دانش آموزان است.
خراسان  استثنایی  پرورش  و  آموزش  رئیس 
برنامه های  در  اینکه  بیان  با  جنوبی 
ویژه  نیازهای  دارای  کودکان  فراگیرسازی، 
آنها کمک  به  را می آموزند که  مهارت هایی 
می کند که در زندگی مستقل و موفق باشند، 
برای  محیطی  فراگیر  آموزش  داشت:  بیان 
رشد و یادگیری کودکان دارای نیازهای ویژه 

فراهم می کند.
محمدی افزود: با توجه به شعار جهانی مبنی 
بر »دسترسی و توانمندسازی برای هر شخص 
با هر توانایی« و »فراگیر مهم است« ضمن 
آگاهی دادن به جامعه و عزم ملی باید تالش 
کنیم تا هیچ دانش آموزی به واسطه معلولیت 

و محرومیت از تحصیل باز نماند.
صحبت ها  این  تمام  وجود  با  پایانی:  سخن 
اجتماعی  حضور  برای  اکید  توصیه های  و 
چالش های  هنوز  ذهنی،  کم توان  کودکان 
ما  کشور  در  افراد  این  آموزش  در  فراوانی 
وجود دارد با وجود اینکه این کودکان دارای 
استعدادهایی هستند که باید آشکار شود آن 

هم با حمایت مردم و مسؤوالن.
دنیای این دانش آموزان بسیار گسترده است، 
در  استثنایی  دانش آموزان  که  سال هاست 
برنامه ریزی مسؤوالن جزء اولویت های دست 
آخر قرار دارند و هنگامی که صحبت از مسائل 
حمایتی برای آنها همچون برقراری مستمری 
و بیمه می شود، مسؤوالن عنوان می کنند که 
این موضوع جزء وظایف مرتبط با آموزش و 
پرورش نیست آیا براستی مسؤوالن نیازهای 

ویژه این قشر از جامعه را احساس می کنند؟

دانش آموزانی که نیازمند نگاه استثنائی مسئوالن هستند
مسئولیت سنگین نهادهای آموزشی در برابر دانش آموزان استثنائی

 جوابیه بنیاد شهید و امور ایثارگران 
خراسان جنوبی

 3 صفحه  در  شده  درج  گزارش  به  پاسخ  در  احتراما 
مورخ 95/2/22 درباره »جانبازان شیمیایی را دریابید« 
به استحضار می رساند: برادر رضا جعفری فرزند یعقوب 
با کد ملی ... دارای 10% )ده درصد( جانبازی از ناحیه 
عملیات  در  ترکش  اصابت  اثر  بر  سر  و  چپ  کتف 
والفجر 8 در حال حمل مهمات مجروح شده و در مورخ 
64/11/22 در بیمارستان ذوب آهن اصفهان بستری 
پرونده  در  و  ترخیص گردیده  در مورخ 64/11/23  و 
بودن  شیمیایی  بر  مبنی  مدرکی  هیچگونه  نامبرده 
است  موجود  مدرکی  چنانچه  لذا  ندارد،  وجود  ایشان 
در حد  بنیاد  این  گیرد.  پیگیری الزم صورت  تا  ارائه 
مشکالت  تا  کرده  سعی  موجود  امکانات  و  مقدورات 
مطرح شده از ناحیه ایشان را مرتفع نماید، مراتب جهت 

استحضار و چاپ حضورتان تقدیم می گردد. 
آوا: )چاپ این گزارش بازخوردهای فراوانی در میان 
جانبازان، مردم، نهادها و سازمان های مختلف  داشت 
که در وقت مقتضی به آن خواهیم پرداخت.( با توجه 
به جوابیه بنیاد محترم شهید و امور ایثارگران خراسان 
آقای جعفری درمیان گذاشته شد  با  جنوبی موضوع 
و ایشان مدارکی با امضا و تایید پزشکان بیمارستان 
امام رضا )ع( بیرجند ارائه نمودند که در آنها تشخیص 
تایید  جنگی  شیمیایی  مجروحیت  دیررس  عوارض 
خواستار  محترم  جانباز  این  وصف  این  با  بود.  شده 
صحت  بررسی  برای  پزشکی  کمیسیون  تشکیل 
جمهوری  ارتش  ایثارگران  امور  معرفی  با  موضوع 

اسالمی ایران و بنیاد امور ایثارگران شدند.

جوابیه بنیاد مسکن خراسان جنوبی

احتراما در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پیام شما 
مورخ 95/2/20 درباره »آسفالت معابر روستای دستگرد 
بیرجند« به استحضار می رساند: معابر روستای دستگرد 
با هماهنگی اعضای محترم شورای اسالمی و دهیاری 
اولویت بندی و در چهار فاز جمعا به مساحت  روستا 
بیش از 18000 متر مربع اخیرا آسفالت شده و تعدادی 
از معابر باقیمانده ، که در صورت تخصیص اعتبار در 

برنامه اجرا قرار خواهد گرفت.

جوابیه های شهرداری بیرجند

* احتراما در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پیام 
شما مورخ 95/2/8 درباره » پل خیابان بهمن نیمه کاره 
 رها شده است« به استحضار می رساند: ایمن سازی
و سنگ چینی پل خیابان بهمن در دستور کار قرار 

دارد و انشاا... تا دو ماه آینده انجام خواهد شد .
پیام شما  به مطلب درج شده در ستون  پاسخ  * در 
مورخ 95/2/7 درباره »دستفروشان خیابان جمهوری« 
به استحضار می رساند: در راستای قانون، گشت سد 
های مکان  در  مداوم  صورت  به  یک  منطقه   معبر 

مذکور ، با دستفروشان برخورد قانونی می نماید.
پیام شما  به مطلب درج شده در ستون  پاسخ  * در 
مورخ 95/2/4 درباره »نظارت بر عملکرد کارکنان« 
به استحضار می رساند: با توجه به نظارت کامل امور 
اداری و حراست منطقه بر مجموعه لذا چنانچه فرد 
تا  اعالم  باشد  می  گرامی  شهروند  مدنظر  خاصی 

بررسی الزم و سپس برخورد قانونی صورت پذیرد.
پیام شما  به مطلب درج شده در ستون  پاسخ  * در 
مورخ 95/2/4 درباره »چرا آتش نشانی هم به اندازه 
متراژ زیر بنا عوارض می گیرد؟« ضمن تقدیر و تشکر 
از دقت نظر شهروند گرامی، به استحضار می رساند: 
برابر  محترم  شهروندان  از  شده  اخذ  موارد  تمامی 
قوانین و مقررات مصوب می باشد که از سنوات قبل 
اقدام می شده و این نوع خدمت در اکثر مراکز  نیز 

استان ها می باشد.
پیام  ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در   *
خیابان 9 دی  آسفالت  درباره »  مورخ 95/2/7  شما 
مهرشهر« به استحضار می رساند: همانگونه که قبال 
اکثریت  سکونت  عدم  دلیل  به  است  گردیده  اعالم 
آسفالت  صورت  در  انشعابات  نصب  عدم  و  مالکان 
معابر، باعث افزایش هزینه حفاری خواهد شد لذا از 
تاریخ 95/2/1 از طریق روزنامه امروز خراسان جنوبی 
تا  از طریق پیامک به کلیه مالکان اعالم گردیده  و 
نسبت به نصب کلیه انشعابات اقدام نمایند که انشاا... 
بعد از مهلت مقرر آسفالت خیابان 9 دی در دستور کار 

قرار خواهد گرفت.

یکشنبه * 26 اردیبهشت 1395 * شماره 3505
محترم  پرسنل  از  داره  تشکر  جای  واقعا  سالم 
گزیدگی  عقرب  خاطر  به  دیروز  که   ... بیمارستان 
مربوطه،  مسوول  ولی  کردم،  مراجعه  اونجا  به 
فرمودند:  بندازه،  من  به  نگاهی  حتی  اینکه  بدون 
موجود گزیدگی  درمان  به  مربوط  امکانات   اینجا 

نمی باشد!!
915...579

یا  گذر  زیر  پل  جواب  در  که  شهردار  آقای  سالم 
به اول جاده شکراب وعده  انتهای کارگران  روگذر 
از  بعد  نسل  برای  که  دادید  را  شدن  اجرایی  برای 
ماست. ما خواستیم یکی از پل های فلزی که داخل 
شهر بال استفاده است را آنجا نصب کنید برای رفت 
وآمد افراد پیاده و رساندن بچه ها به مدرسه خیابان 
کمی  خیابان.  همان  اتوبوس  ایستگاه  و  نرجس 
سرویس  هزینه  باشین  بضاعت  بی  افراد  فکر  به 
لباس و  از هزینه  باید  به گردن ماست که  مدارس 
نان بچه زد و فقط به خاطر یک پل فلزی... آقای 

شهردار و مسئول عزیز جواب و عمل.
915...449
می خواستم تشکر ویژه کنم از اداره گاز شهرستان 
هیچ  نصبش  که  گاز  علمک  یه  خاطر  به  را  ما  که 
احتماال  دواند  می  سر  ماهی  سه  دو  ندارد  مشکلی 
کار  هنر  گر   . بدن  ما  به  وایرلس  علمک  میخوان 

نداری کناری رو ، تا مرد هنر پای کار آید
930...996

با سالم و خداقوت به شهردار و کارکنان شهرداری 
فضاسازی  و  نهال  کاشت  به  نسبت  لطفا  بیرجند، 
فرمایید.  اقدام  نارنج  خیابان  بلوارهای  برخی  سبز 

با تشکر...
915...212

سالم بی شک استاندار عزیز و رییس و نمایندگان 
قاینات، سیمان درمیان،  از وضع کارخانجات فوالد 
و  تایر  کویر  توسعه  طبس،  فوالد  طبس،  کک 
و  سربیشه  اکسید  نیروهای  بکار  اشتغال  پیگیری 
کارگران  مفت  کردن  کار  و  پولی  بی  ماه  هشت 
سیمان باقران اطالع ندارند وگرنه فکری می کردند 

تا وضع را عوض کنند. 
935...032

ضمن  برق  اداره  محترم  ریاست  خدمت  سالم  با 
تشکر از شما و همکاران عزیزتان به خاطر برطرف 
خواهشمندیم  منظریه  روستای  برق  مشکل  کردن 
اوال  به کوچه  برق  تیر  که علیرغم اضافه شدن دو 
نشده  تقسیم  برقها  تیر  بین  منازل  برق  کابلهای 
وصل  کابل   7 برق  تیر  یک  روی  بر  همچنان 
روشنایی  چراغ  جدید  برقهای  تیر  دوما  و  هست 
ندارند  خواهشمندیم دستور الزم را به همکارانتان 
بدهید. ضمنا تکلیف خسارت هایی که به ما رسیده 

مشخص نشده است.
915...184

به  نسبت  است  خواهشمند  مسئوالن  از  سالم 
اقدام  مهرشهر  ولیعصر  های  کوچه  برخی  آسفالت 

نمایند. حداقل بگید آسفالت میشه یا نه؟ تشکر
915...766
سالم چرا کسی به فکر خیابان امامت نیست تا کی باید 

خاک بخوریم عاجزانه خواهشمند رسیدگی هستیم. 
933...837

با سالم در این مملکت کسی پیدا نمی شود مشکل 
مردم در موسسه میزان را حل کند؟ مردم از دولت 

امید، نمایندگان و مسئوالن انتظار بیشتری دارند.
915...382
سالم جوانان بی کار مجرد بی پول از بیکاری گرفتار 
های  حقوق  فیش  آن  با  مدیران  و  اند  شده  اعتیاد 

نجومی...! عجب رسمی. پس انصافتان کجاست؟!
915...948

سالم با اشتیاق فراوان مسئوالن کشاورزی بیرجند 
اطراف  باغ های  در  برای تخریب خانه های مردم 
شهر که با تانکر و مشقت فراوان به پرورش نهال و 
سرسبزی منطقه کمک قابل توجهی کرده اند، اثری 
از درخت و درختکاری نخواهد ماند و تا االن بر اثر 
است،  خشکیده  درخت  هزاران  شده  ایجاد  ویرانی 
برسند،  مردم  داد  به  محترم  نماینده  و  مسئوالن 
این  حاکم  خشکسالی  و  کویری  منطقه  این  در  آیا 

حمایت از درختکاری است یا بیابان زایی بیشتر؟!
915...864
هیچ  هنوز  رسیده  کجا  به  غفاری  بلوار  بهسازی 
اقدامی برای این بلوار کهنه و پرتردد ندارید؟ چرا؟!!! 
915...851
مسئوالن عزیز و محترم استان، موسسه ... پولهای 
هم  دادگاه  طریق  از  متاسفانه  و  نمیده  پس  رو  ما 
اقدام کردم به جایی نرسیدم. چرا قانون با پشتیبانی 
رو  موسسات  این  ارتشا  و  اختالس  جلوی  ما 

نمیگیره؟ لطفا کمکمان کنید.
915...583

سالم آوا جاده مرگ همچنان پا برجاست شدت کار 
دست  از  شاهد  کی  تا  شود  بیشتر  باید  آن  اجرایی 
اگر یک مسئول سوار  باشیم؟  استانی ها  رفتن هم 
یکی از همین خاورهای معمولی شود و به این جاده 
با  جاده  وضع  دیدن  شود.  می  متوجه  بزند  سری 

ماشین مدل باالی دولتی فایده ندارد.
915...948

پیام شما

و  پرستاران  عملکرد  از  انتقادی  خواستم  سالم  با 
با  که  باشم  داشته   ... بیمارستان   ... بخش  پرسنل 
سهل انگاری پرستار مربوطه بعد از تزریق واحد خون 
اشتباهی به بیمار ، بعد از چند دقیقه وی دچار شوک 
شده که با اهتمام پرسنل از خطر مرگ حتمی نجات 

پیدا کرد . لطفا مسئوالن بیمارستان پاسخگو باشند.
0936...1869

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم

 جانباز نظر علی توکلی
 جلسه ترحیمی امروز یکشنبه 95/2/26 از ساعت 18/15 الی 19/15 در محل 
مسجد النبی )ص( واقع در خیابان شهدا منعقد می گردد، تشریف فرمایی شما 
بزرگواران موجب امتنان است. ضمناً مجلس زنانه همزمان در همان محل برگزار می شود. 

خانواده های: توکلی ، حقیقیان و سایر بستگان

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 892/92  و 305/93  اجرایی اموال شامل یک دست مبل راحتی چرمی - دو دست مبل 6 نفره - 100 متر 
موکت - یک عدد میز مدیریتی کنفرانس - 10 عدد صندلی گردان - یک عدد پنکه پایه بلند - یک عدد بخاری گازی - 5 عدد میز تحریر- 

یک عدد میز تحریر مدیریتی بزرگ - 4 عدد میز عسلی - یک عدد کمد شیشه – 4 عدد کمد چوبی - 2 عدد یخچال کار کرده )ارج و جنرال( یک دستگاه 
کپی توشیبا - 3 عدد کامپیوتر و کلیه متعلقات جمعاً به مبلغ 115/800/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای علیرضا مالیی به مبلغ 52/564/727 
ریال در حق آقای آرش اسحاقی و مبلغ 42/129/179 ریال در حق شرکت چاپ و نشر گلرو و جمعاً مبلغ 2/300/000 ریال حق االجرا در حق دولت از 
طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ 1395/3/17 از ساعت  9  الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 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. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج 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. ضمناً آگهی مزایده از 

وب سایت دادگستری به آدرس: www. Dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

دادگستری  کل استان خراسان جنوبی

حاجی پور - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 941545 محکوم علیه آقای محمد جعفری محکوم است به پرداخت مبلغ 739/563/951 
ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له محمد عباسی و پرداخت مبلغ 39/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه 
به توقیف یک دستگاه اتومبیل MVM 110 به شماره انتظامی 238 د 24 ایران 32 که حسب نظریه کارشناسی خودروی مذکور فاقد رنگ 
خوردگی و موتور و گیربکس سالم و الستیک 80 درصد که به مبلغ 110/000/000 ریال  کارشناسی گردیده است که از طریق مزایده  در روز 
شنبه تاریخ 95/03/8 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 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. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و 

رجبی- مدیر دفتر  اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندانتقال به عهده خریدار خواهد بود.

دادگستری جمهوری اسالمی ایران
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عصر ایران- یک زوج هفتاد و چند ساله هندی، 46 سال پس از ازدواجشان برای اولین بار صاحب فرزند شده اند. 
»دالجیندر کائور« که حدود 70 سال سن دارد پس از دو سال درمان در ایالت »هاریانا« در شمال هند باردار 
شد و یک فرزند پسر به دنیا آورد. او جزو سالمندترین زنانی است که بارداری و زایمانش گزارش شده است.

زن هفتاد و چند ساله هندی، مادر شد! 

سال  هفدهمین  جنوبی  خراسان   - مالیی 
خشکسالی را هم پشت سر گذاشت و در تمام 
مناطق  در  آثار خشکسالی  از  بخشی  این مدت 
ارتباط  وسایل  و  مطبوعات  در  استان  مختلف 
جمعی منتشر شد. ارائه آمارهای تکان دهنده از 
تخلیه روستاها، افزایش روند مهاجرت به شهرها 
و کمبود اعتبارات فشار مضاعف بر دستگاه های 
خدمات رسان شهری وارد کرده است. گرچه در 
سال های گذشته مشکالت بی آبی در شهرها و 
روستاهای خراسان جنوبی نسبت به امروز کمتر به 
چشم می آمد اما عمال در سال جاری مردم طعم 
تلخ بی آبی را بیشتر از هر زمان دیگری چشیده 
اند. امسال حتی دیگر از صندوق ذخایر آبی در 
دل این سرزمین پهناور خبری نیست به طوری 
که با خالی بودن ظرفیت ۸0 درصدی سدها حتی 
قطره آبی هم بر لب های خشکیده این سرزمین 
جاری نمی شود. خشکسالی های مکرر منجر به 
شده  مختلف  های  بخش  در  متعدد  مشکالت 
است به طوری که اکنون بسیاری از دشت های 
استان ممنوعه شده اند و در دشت های فردوس، 
آیسک و سرایان به علت مصرف بیش از حد از 
سفره های زیرزمینی زمین فرو نشسته است که 
بر همین اساس سازمان مدیریت بحران استان 
هشدارهای جدی را برای تغییرالگوی مصرف و 
اینک  کرد.  اعالم  زیرزمینی  های  آب  مدیریت 
کمبود منابع آب زیرزمینی و بارش کم نزوالت 
فرامی  به چالش های جدی  را  استان  آسمانی، 
خواند. برای گذر از این گرما و کم آبی، مسئوالن 
استانی دست یاری به سوی مردم دراز کرده اند.  
برای گذر از بی آبی و احتماالت قطعی آب، استان 
نیازمند مدیریت و تغییر الگوی مصرف آب است.

 اعتبارکافی نیست 
 فرهنگ سازی ضرورت دارد

مسئوالن  همکاری  و  همیاری  با  خوشبختانه 
به  سوبسیدهایی  و  ها  طرح  استانی  مربوطه 
استان داده شده است که کمی از بار مشکالت 
رفع را  مردم  و  مسئوالن  مالی  های  دغدغه   و 

می کند. به سراغ مسئوالن شرکت آب و فاضالب 
استان رفتیم که محمد نژاد معاون بهره برداری 
شرکت  آب و فاضالب خراسان جنوبی در گفت 
و گو با آوا عنوان کرد: با توجه به کمبود منابع آب 
زیرزمینی در سال جدید باید مردم استان مدیریت 
الگوی مصرف آب را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی با اشاره به شروع فصل گرما خاطرنشان کرد: 
اقلیم خراسان جنوبی به نحوی است که در این 
فصل سرانه مصرف به شدت باالمی رود و منابع 
 آب استان را به خطر می اندازد. معاون بهره برداری 
شرکت آب و فاضالب استان اعالم کرد: خراسان 
جنوبی اقلیمی گرم و خشک دارد و با توجه به 
اینکه آب در تمام دشت های تامین کننده آب افت 
کرده است باید در نحوه استفاده از منابع محدود 
آب و به خصوص در زمینه کاشت گیاهان، روش 
های آبیاری، آبیاری فضاهای سبز عمومی شهری 

و خانگی توجه ویژه شود.

تهیه آب سالم در استان
 هزینه های گزافی دارد

محمدنژاد منابع آب زیرزمینی را سرمایه ای حیاتی 
دانست و افزود: تهیه آب شرب سالم و استاندارد 
در استان هزینه های گزافی به دلیل فرایندهای 
آب، انتقال  زمین،  از  استخراج  شامل   پیچیده 
ذخیره سازی، گندزدایی و توزیع آب به دنبال دارد.

استاندارهای  طبق  کارها  این  همه  گفت:  وی 
مشترکان دست  به  کم  های  تعرفه  با   جهانی 

آب  تعرفه  ترین  پایین  استان  این  که  رسد  می 
وضع  حفظ  در  لذا  و  داشته  را  شهری  بهای 
موجود در توسعه زیرساخت ها با مشکل جدی 

مواجه است و متاسفانه در بعضی از مناطق آب 
شرب برای کشاورزی استفاده می کنند و این کار 
خطری جدی برای منابع آب های زیرزمینی و 

تامین آب است.

قطع آب در استان خط قرمز ماست
معاون بهره برداری  شرکت آب و فاضالب استان 
تاکید کرد: تامین آب شرب و غیر شرب از نظر 

کمی و کیفی با محدودیت مواجه است که این 
سوی  از  آب  مصرف  مدیریت  نیازمند  مشکل 
مردم و حمایت های مالی جدی و عملی برای 
نگهداری همین منابع از سوی مسئوالن کشوری 
آب  رویه  بی  های  برداشت  از  محمدنژاد  است. 
های زیرزمینی خبر داد و افزود: 90درصد از آبهای 
زیرزمینی در همه سطح های کیفیتی در اختیار 
کشاورزی قرار گرفته است که پیشنهاد ما استفاده 
از فناوری های کشت نوین  و تغییر الگوی کشت 

متناسب با اقلیم منطقه است.

توسعه شهری نیازمند
 زیرساخت های الزم

وی توسعه شهری را یکی از عوامل نیاز باالی 
آب دانست و تصریح کرد: هرگونه توسعه شهری 
ابتدا نیازمند زیرساخت های مناسب است. معاون 
بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان تاکید 
کرد: تامین آب شهرستان طبس به عنوان یک 
شهر منحصر به فرد در استان یکی از چالش های 

ماست. محمدنژاد طبس را شهرستانی با اقلیم گرم 
و خشک دانست و افزود: این شهرستان به علت 
استفاده از کولر های آبی پرمصرف بیشترین سرانه 

مصرف را به خود اختصاص داده است.

هر کولر در شهرستان طبس روزانه 
بیش از 300 لیتر آب مصرف می کند

وی یادآورشد: استفاده زیاد از  کولرهای آبی که 
لیتر آب مصرف می کند  از  300  بیش  روزانه 
مصارف را باال برده و باید روش های سرمایشی 

به مردم معرفی  و  جایگزینی کم آب شناسایی 
شود. معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب 
استان گفت: حدود 7۸ درصد از مشترکان خانگی 
در استان طبق الگوی مصرف عمل می کنند اما 
متاسفانه 22 درصد از آنها پر مصرف هستند که 
ضرورت دارد نسبت به اصالح روش مصرفشان 
اقدام کنند. محمدنژاد افزود: شرکت آبفا تذکراتی 
را نسبت به پرمصرف بودن این گونه مشترکان 
صادر کرده و برای جلوگیری از تضییع حقوق سایر 

مشترکان با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

سرانه مصرف آب در استان 
باالتر ازاستاندارد جهانی

را  آب  مصرف  جهانی  استاندارد  شاخص  وی 
در جمع و  لیتر  الی 150   در بخش خانگی 75 
کاربری ها و تامین نیازهای عمومی حدود 200 
لیتر به ازای هر نفر اعالم کرد که متاسفانه متوسط 
مصارف در استان 220 لیتر و در برخی شهرها 
مثل طبس 400 لیتر به ازای هر نفر در شبانه 
روز است که جزو مشترکین پرمصرف محسوب 
می شوند. محمدنژاد درباره تصفیه خانه آب شرب 
بیرجند هم گفت: ظرفیت فاز یک این تصفیه خانه  
توسط شرکت  که  باشد  می  ثانیه  در  لیتر   640
سهامی آب منطقه ای احداث و به بهره برداری 
می رسد.  وی خاطرنشان کرد: به دلیل ویژگی 
بافت خاک منطقه و در نتیجه ویژگی کیفیت آب 
زیرزمینی هزینه تصفیه آب بسیار سنگین است 
و تنها با کمک های دولتی امکان تداوم فعالیت 

تصفیه خانه آب فراهم می باشد.

اختصاص وام 17میلیون یورویی  بانک 
اکو به فاز دوتصفیه خانه بیرجند

مهدی بهارشاهی مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و 
گسترش مشارکت مالی بخش خصوصی شرکت 

آب و فاضالب استان نیز درباره فاز دوم تصفیه 
خانه فاضالب شهر بیرجند گفت: عملیات خط 
انتقال از اواسط سال 94 آغاز شده و طی سه 
شد.  خواهد  انجام  باشد  اجرا  شرایط  اگر  سال 
وی افزود: از طریق بانک توسعه و تجارت اکو 
اعتباری به مبلغ 17میلیون یورو به صورت وام 
به طرح فاز دوم تصفیه خانه بیرجند داده شده 
است. مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و گسترش 
بخش خصوصی شرکت آب و فاضالب استان 
بانک  که  است  وامی  دومین  این  کرد:  تاکید 
توسعه تجارت اکو به ایران می دهد و اهمیت 
کرد:  خاطرنشان  بهارشاهی  دارد.  ای  ویژه 
خط  10کیلومتر  بیرجند  خانه  تصفیه  فازدوم 
انتقال با ظرفیت 21هزار و 500متر مکعب که 
معادل جمعیت  14هزار نفر استفاده می شود. 
بخش  در   94 سال  اعتبارات  تخصیص  وی 
طرح های عمرانی را ناچیز دانست و خواستار 
تخصیص  به  کشوری  مسئوالن  ویژه  توجه 
اعتبار مناسب به طرح های فاضالب برای رفع 

مشکالت مردم شد.

وجود تصفیه خانه فاضالب  موجب 
تقویت سفره های زیرزمینی

اجرای طرح  و  این طرح  اجرای  با  گفت:  وی 
تعادل بخشی توسط آب منطقه ای از برداشت 
از سفره های زیرزمینی و هدر رفت  بی رویه 
آب شیرین برای مصارف کشاورزی جلوگیری 
و گسترش  مالی  منابع  تجهیز  مدیر  می شود. 
بخش خصوصی شرکت آب و فاضالب استان 
یادآور شد: پساب خروجی تصفیه خانه فاضالب 
برای  نیرو  وزارت  تصمیم  اساس  بر  بیرجند 
اجرای طرح های تعادل بخشی آب زیرزمینی 
قرار  ای  منطقه  آب  اختیار شرکت سهامی  در 

گرفته است.

طعم تلخ بی آبی در کام مردم استان
خروج از بحران خشکسالی , نیازمند همت مردم

چرا صدای ضربان قلب 
خود را نمی   شنویم 

یک  محققان  پست،  هافینگتن  از  ایرنا،  گزارش  به 
موسسه تحقیقاتی در سوییس توانستند پاسخ مناسبی 
برای این پرسش بیابند که چرا صدای ضربان قلبمان 

را نمی   شنویم!
پردازش  از  آگاهانه  طور  به  مغز  که  دریافتند  آنها 
خودداری قلب  به  مربوط  حسی   سیگنال   های 

می   کند. در واقع بدن ما تنها آن بخش از محیط را 
درک می   کند که مغز تصمیم می   گیرد در رابطه با 
این است که  اما نکته قابل توجه  باشد.  آن هوشیار 

قلب ما نیز در نحوه درک محیط اطراف موثر است.
محققان در جریان کار، از مغز 150 داوطلب، دو مرتبه 
تصویربرداری کردند. برای این منظور مجموعه   ای 
از اشکال هندسی برای داوطلبان به نمایش درآمد؛ 
به   طوری که گاهی تناوب نمایش تصاویر با ضربان 
قلب آنان هماهنگ بود و گاهی این هماهنگی وجود 
نداشت. در تصویربرداری به شیوه fMRI مشخص 
شد در مواردی که آهنگ نمایش تصاویر با ضربان 
و  به   یادسپاری  در  داوطلبان  است،  هماهنگ  قلب 

درک صحیح تصویر دچار مشکل می   شوند.

و  تصاویر  نمایش  آهنگ  هماهنگی  نبود  حالت  در 
ضربان قلب، غشای منزوی مغز دارای عملکرد عادی 
آن  الکتریکی  فعالیت  هماهنگی،  حالت  در  اما  بود؛ 
این عملکرد، پردازش  افزایش چشمگیری می   یابد. 
غشای  دریافتند  محققان  است.  سیگنال  غیرارادی 
منزوی مغز به عنوان یک فیلتر عمل می   کند و مانع 
پردازش سیگنال   های حسی مربوط به ضربان قلب 
توسط مغز می   شود. در واقع آگاهی نسبت به وقایع 
دلیلی  و  دارد  اهمیت  ما  برای  بدن  از  خارج  محیط 
اندام   های  از  تمام اطالعات دریافتی  پردازش  برای 
داخلی وجود ندارد. قلب ما پیش از شکل   گیری مغز 
و از ابتدای حیات همواره ضربان داشته است و مغز 
این طبیعی است که  بنابر  به آن کامال عادت دارد. 
در  تا  کند  کمرنگ  را  آن  حسی  سیگنال   های  مغز 
فرآیند پردازش اطالعات خارجی تداخلی ایجاد نشود.

در تحقیقات پیشین مشخص شد، شنیدن و آگاهی 
به اضطراب و سایر  از ضربان قلب می   تواند منجر 
این  تاثیر  مهمترین  بنابراین  شود؛  روانی  مشکالت 

فرآیند طبیعی، حفظ آرامش و تمرکز است. 

خواندنی

فـرش هامـون
فرصت استثنایی را از دست ندهید

با خرید 24 متر فرش 6 متر فرش رایگان دریافت کنید.   مطهری 21/1
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ايزوگام  شفیعی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  

قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، 

مجتمع میرداماد
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حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

مهـــراز تهويـــه
فروش کولرهای گازی ايرانی

فروشگاه: خیابان 15 خرداد، حدفاصل معلم  و غفاری نرسیده به چهارراه معلم - پالک 3
تلفن: 32440420

دفتر مرکزی و خدمات پس از فروش: خیابان 22 بهمن، حدفاصل 1 و 3 
جنب مسجد حضرت ابوالفضل )علیه السالم(   تلفن: 32449911 فاکس: 32449499

Telegram.me/mehrazt .برای مشاهده قیمت ها از کانال تلگرام ما  دیدن فرمایید حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
مسیر مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقی

فروشگـاه خواجـوی
آب شیرین کن خانگی )نقد و اقساط( نصب و فیلرت رایگان    18 ماه گارانتی

آدرس: خیابان فردوسی - نبش حافظ      09155438760- 32421633

سینما بهمن  سینمای خانواده 
سینما بهمن ، مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

اکران
فیلم

ساعت شروع 
سانس ها

14:3016:151820

32222636 - 056تلفن

سینما بهمن آمادگی دارد 
فیلم سینمایی بادیگارد را برای ادارات ، سازمان ها 

و نهادها در قالب سانس با شرایط ویژه پذیرش نماید.

آلبالو 50 کیلو 

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

حمل بار لوازم اداری، مسکونی،تجاری 
و ساختمان)شن، آجر، سیمان و ...(

وانت-کامیونت / داخل و خارج از شهر 
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار  

   کاظمی - خرم نژاد
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سه مسافر به رم رفتند. آنها با پاپ مالقات کردند. پاپ 
از مسافر اول پرسید: » چند روز دراینجا می مانی؟ «  
مسافر گفت:  سه ماه. پاپ گفت: پس خیلی جاهای 
رم را می توانی ببینی؟  مسافر دوم در پاسخ به سئوال 
تو  پاپ گفت:  پس  مانم.  ماه می  پاپ گفت:  من 6 
بیشتر از همسفرت می توانی رم را ببینی. مسافر سوم 
گفت: من فقط دو هفته می مانم. پاپ به او گفت:  
توانی همه  می  زیرا  تری.  از همه خوش شانس  تو 
زیرا  تعجب کردند  ببینی. مسافرها  را  این شهر  چیز 
متوجه پاسخ و منطق پاپ نشدند. تصور کنید اگر هزار 
سال عمر می کردید،  متوجه خیلی چیزها نمی شدید 
 زیرا خیلی چیزها را به تاخیر می انداختید. اما از آن 
جایی که زندگی خیلی کوتاه است، نمی توان چیزهای 
 زیادی را به تاخیر انداخت. با این حال،  مردم این کار را 
می کنند. تصور کنید اگر کسی به شما می گفت فقط 
کردید؟  آیا  می  است، چه  باقی  عمرتان  از  روز  یک 
به موضوعات غیر ضروری فکر می کردید؟ نه،  همه 
 آنها را فراموش می کردید. عشق می ورزیدید، مراقبه 
و  داشتید  وقت  ساعت   24 فقط  زیرا  کردید   می 
موضوعات واقعی و ضروری را به تاخیر نمی انداختید. 
شما چند روز در رم می مانید؟! چگونه زمان خود و 
سازمان یا شرکت و یا خانواده را مدیریت می کردید؟ 

آیا آنقدر می مانید که به همه ابعاد آن برسید؟

هر كس با استعدادهایی خلق شده كه باید
 آنها را به كار بندد. به كار بستن آنها، 

بزرگترین سعادت در زندگی هر فرد است . 

هر كاری كه می توانید انجام دهید یا دوست دارید كه 
بتوانید انجامش دهید، باید شروعش كنید. جسارت، 

در خودش نبوغ، قدرت و جادو دارد. )گوته(

ایدل چو زمانه می كند غمناكت
ناگه برود ز تن روان پاكت

بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند
زان پیش كه سبزه بردمد از خاكت

از تماشاي گل هاي داخل گلدان و حیاط خانه، 
روستا یا فضاي سبز شهرمان غافل نشویم؛

 این ها لذت هاي كوچك زندگي مان هستند.

التماس به خدا جرئت است. 
اگر برآورده شود، رحمت است، 
اگر برآورده نشود ، حکمت است.

کار  و  دانشکده ی کسب  روانشناسی  استاد  ایمی کادی، 
هاروارد، بیش از یک دهه است که روی تأثیر اولین برخورد 
تحقیق می کند. او و همکارانش متوجه شده اند که ما در 
مورد کسانی که پاسخی برای این دو سؤال در اختیارمان 
قرار می دهند قضاوتی آنی می کنیم: آیا می توانم به این 
شخص اعتماد کنم؟ آیا می توانم برای توانایی های این فرد 

احترام قائل شوم؟
بنا بر تحقیق کادی، ۸۰ تا ۹۰ درصد تأثیری که فرد در 
اولین برخورد روی طرف مقابل خود می گذارد بر اساس 
این دو ویژگی شکل می گیرد. شما و شخصی که مالقات 
»آیا  پرسید  می  خودتان  از  ناخودآگاه  طور  به  کنید   می 
می توانم به نیت مثبت این فرد اعتماد کنم؟«، »آیا او فرد 
قابلی هست؟« ما اغلب تصور می کنیم توانایی های ما، 
مهم ترین عامل اثرگذاری در برخورد اول محسوب می 
شود؛ همه دوست دارند طوری رفتار کنند که این تصویر 
را در ذهن مخاب خود تداعی کند. اما تحقیق کادی نشان 
ترین عامل است.  اعتماد مهم  اول،  برخورد  می دهد در 
به بیان دیگر برای آنکه توانایی شما بتواند خود را نشان 
دهد، دیگران اول باید به شما اعتماد کنند. اگر اعتمادی 
نکته  عنوان  به  را  شما  توانایی  دیگران  نباشد،  میان  در 
کادی  گونه که  نظر خواهند گرفت. همان  در  منفی   ای 
می گوید، فرد قابل اعتمادی که توانمند هم هست موجب 
تحسین دیگران می شود، اما توانایی های شما تنها زمانی از 

یک تهدید به یک نکته ی مثبت تبدیل می شوند که میان 
شما و فرد مورد نظر اعتمادی به وجود آمده باشد.

تنها چند ثانیه طول می کشد تا دیگران در اولین برخورد 
توانمندی تان  یا  اعتماد بودن  با شما در مورد قابل  خود 
تصمیم بگیرند. تحقیقات نشان می دهند تغییر دادن تأثیر 
اولین برخورد نیز بسیار دشوار است. به همین دلیل فشاری 
که در اولین مواجهه با فردی تازه بر انسان وارد می شود 
به شکلی قابل توجیه زیاد است.اگر سعی کنید از خودتان 
اعتماد به نفس نشان دهید، اما پیش از آن اعتمادی بین خود 
و طرف مقابلتان ایجاد نکرده باشید، تالش هایتان نتیجه ی 
معکوس خواهند داشت. هیچ کس نمی خواهد چنین نتیجه 
ای عایدش شود. به قول کادی، »اگر کسی که سعی دارید 
بر او اثرگذار باشید به شما اعتماد نداشته باشد، چندان در این 
کار موفق نخواهید شد. در واقع، حتی ممکن است به شما 
مظنون شود، چون ممکن است دغل کار به نظر برسید«.

حاال که به اهمیت بیشتر اعتماد در برابر توانایی پی برده اید، 
می توانید کنترل تأثیری که در اولین برخورد روی دیگران 
ادامه توصیه هایی را  می گذارید را در دست بگیرید. در 
خواهید خواند که کمک می کنند در اولین برخورد تأثیر 

خوبی روی مخاطب خود بگذارید.
۱- اجازه دهید فرد مقابلتان صحبت کند

اجازه دهید طرف مقابلتان صحبت را آغاز کند. همیشه می 
توانید با پرسیدن سؤال های درست به این کار کمک کنید. 

در دست گرفتن بالفاصله ی یک گفتگو نشان دهنده ی 
سلطه جویی است و به اعتمادسازی کمکی نمی کند. اعتماد 
و صمیمیت زمانی به وجود می آیند که انسان ها احساس 
زیادی  مراوده ی  است  و الزم  باشند  داشته  درک شدن 

صورت بگیرد تا این اتفاق بیافتد.
۲- از زبان بدن به شیوه ای مثبت بهره بگیرید

آگاه بودن نسبت به حاالت بدن، ژست و تن صدا، و حصول 
اطمینان از مثبت بودن آنها، می تواند دیگران را به سمت 
شما جذب کند. به کارگیری لحنی مشتاق، باز کردن دست 
ها به جای قفل کردن آنها در هم، حفظ ارتباط چشمی، و 
متمایل بودن به سمت کسی که صحبت می کند، همه و 
همه شکل هایی از زبان مثبت بدن هستند، که می توانند 

تفاوت زیادی به وجود بیاورند.
۳- تلفن خود را کنار بگذارید

با هم  واحد،  آن  تلفن در  به  نگاه کردن  و  اعتماد سازی 
سازگاری ندارند. هیچ چیز مثل پرداختن به یک پیام متنی 
یا حتی نگاهی کوتاه به تلفن در میانه ی یک مکالمه باعث 
وارد  با کسی  وقتی  شود.  نمی  مقابل  سرخوردگی طرف 
مکالمه می شوید، تمام انرژی خود را روی آن متمرکز کنید. 
با سپردن تمام حواس خود به مکالمه، از آن لذت بیشتری 

خواهید برد و مکالمه های اثربخش تری خواهید داشت.
۴- برای گپ های کوتاه وقت بگذارید

شاید کم اهمیت به نظر برسد، اما تحقیقات نشان می دهند 

شروع کردن جلسات با تنها ۵ دقیقه گپ کوتاه نتایج بهتری 
به بار می آورد. بسیاری از عوامل اعتمادساز مثل گپ های 
کوتاه خودمانی ممکن است نزد کسانی که هدف از این نوع 

گفتگو را درک نمی کنند اتالف وقت به نظر برسند.
۵- گوش کردن فعاالنه را تمرین کنید

گوش کردن فعاالنه به معنای آن است که به جای فکر 
کردن به حرف های بعدی خود، روی گفته های طرف 
راه  پرسیدن سؤال هایی هوشمندانه  کنید.  تمرکز  مقابل 
بسیار خوبی برای نشان دادن توجه شما به حرف های طرف 
مقابلتان است. تا وقتی از درک صحیح خود از گفته های 
 او اطمینان حاصل نمی کنید یا از روی کنجکاوی سؤالی 

نمی پرسید، نباید حرف بزنید.
فکر کردن به حرف های بعدی، حواس شما را از طرف 
مقابلتان پرت می کند. پریدن وسط صحبت های او نیز 
اینطور نشان می دهد که فکر می کنید حرف هایتان از 

حرف های او مهم تر است.
 این یعنی وقتی کسی از مشکلش می گوید، با راه حل 
های خود وسط گفته هایش نپرید. کمک کردن به دیگران 
در طبیعت انسان است، اما چیزی که خیلی از ما متوجه آن 
نیستیم این است که وقتی با یک راه حل یا توصیه صحبت 
های کس دیگری را قطع می کنیم طرف مقابل را خاموش 
و اعتماد او را از بین می بریم. مثل این است که عماًل به او 

بگویید ساکت شود.
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حرف های ابریشمی موفقیت
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نکات مهم برای خوش صحبت شدن
 

برنامه ریزی  برای کلمات تان  با چه دقتی  نیست  مهم 
می کنید، چرا که در اختیار شما نیست که پیام تان چطور 
شما  کنترل  در  متعددی  موارد  البته  می شود.  دریافت 
هستند مانند به جا بودن، قوت و میزان صدا. دانستن 
از قبل آماده شدن، به شما این امکان را  توانایی ها و 
می دهد که از هر فرصت بطور حداکثر برای برقراری 
ارتباط استفاده کنید. در ادامه نکاتی ذکر می شود که در 

این مسیر به شما کمک می کند: 
هر مکالمه ای که بعدها در مورد آن افسوس می خوریم 
از سخن  یک علت مشترک دارند: فکر نکردن پیش 
گفتن. قبل از به اشتراک گذاشتن افکارمان، زمان زیادی 
را برای تحلیل آن ها در اختیار داریم. اگر مکالمه یا جلسه 
شما ارزش برنامه ریزی را دارد، ارزش آن را هم دارد که 
دقایقی را برای ایجاد طرحی کلی صرف کنید. برای یک 
مکالمه مهم، گفت وگو را با یک همکار قابل اعتماد انجام 

دهید تا بتوانید اشکاالت را رفع کنید.
به هنگام ایجاد استراتژی برای صحبت کردن، خود را 
در موقعیت طرف مقابل قرار دهید. این کار باعث ایجاد 
یک رویکرد متعادل می شود و شما را آماده می کند که 
تنها به موقعیت خود توجه نکنید و هر عمل متقابلی را 
مورد چالش قرار دهید.کسی نمی تواند با قطعیت بگوید 
که پاسخ طرف مقابل چه خواهد بود. با پیش بینی کردن 
یک  برای  را  خود  شانس  سوالی،  یا  منفی  پاسخ های 
گفت وگوی خوب افزایش دهید. در این صورت احتمال 

کمتری برای غافلگیر شدن وجود دارد.
نقطه نظری که با منطق و اطمینان بیان شود، کمتر با 
خصومت رو به رو می شود. نکته این است که گفت وگو 
را تا جای ممکن با دالیلی که با داده ها و حقایق همراه 

شده اند پیش ببرید.
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داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک

  09151609715
09151613901 فرج زاده

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

اقساط۱۰ و ۱۲ ماهه ویژه فرهنگیان محترم
۳ قسط برای کلیه کارمندان

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

خارجی  و  ایرانی  برندهای  کلیه  دهنده  ارائه 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران۴ و ۶    

به چند نفر بازاریاب تلفنی و حضوری خانم و آقا با 
حقوق ثابت و پورسانت عالی با روابط عمومی باال برای کار 
تبلیغات نیازمندیم. 32433548 - 09152651699

به چند نفر نیروی آقا برای بازاریابی
 به صورت پاره وقت نیازمندیم.

09374107811

به یک نفر نیروی خانم برای کار در آشپزخانه 
رستوران نیازمندیم. ساعت کار )18-11( خیابان 
محالتی- روبروی پارک آزادگان 09369054009

به چند نفر استاد بنا ماهر و نیمه 
ماهر ترجیحا سیمان کاری و آجر چینی    

نیازمندیم .  09019098963

فروش فوری باغ رستوران سنتی واقع 
در بند امیرشاه با تمامی امکانات و پروانه 
کسب و موقعیت عالی 09155612841

کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

) فوتبال، فوتسال( -  ) والیبال، بسکتبال(- )دارت، شطرنج(
 )دوچرخه، اسکوتر ، اسکیت، تردمیل(- ) کتونی سالن، استوک، اسپورت( 

) بدن سازی -  ایروبیک - ژیمناستیک(- ) باستانی، زورخانه ای( - )رزمی( - )شنا( 

آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان های دولتی و خصوصی 
این مجموعه بیش از پانزده رشته ورزشی به صورت حرفه ای در خود گنجانده 

آدرس: بلوار معلم - خیابان فردوسی- کاالی ورزشی المپیک
09159620920- 32447537    مدیریت فروشگاه: مالئی

کـاالی ورزشـی 
المپیـک 

فرش های دست دوم شما را 
خریداریم.

32313099 -09151633298
خدمات فنی ارغوانی

تعمیر و نصب انواع یخچال- فریزر لباسشویی - 
کولر- جاروبرقی و غیره 

شارژ گاز کولر اتومبیل با 6 ماه ضمانت فقط 60 
هزار تومان آدرس: پاسداران 8 پالک 24 

09153618984 - ارغوانی

کلیه لوازم منزل و اداری شما را با 
باالترین قیمت نقدا در محل خریداریم.

32210570  - 09159618050

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب  09156633230- برگی

مشاور امالک  فدک
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  

دهلکوه و مسکن مهر 
32316971 - 09151304064 خسروی

نصب ، تعمیر، سرویس ، لوله کشی
انواع کولرهای گازی )اسپیلت(

 و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری ۲8 و ۳۰ به سمت مزار شهدا )قلعه(   ۰9۱55۶۲۲۲9۱ - ۳۲۲۱۱۶8۴

الستیک فرازی

شرکت پخش محصوالت غذایی، 
بهداشتی برای تکمیل نیروی بخش 
فروش خود از بازاریابان حرفه ای

 و مبتدی، خانم و آقا، فعال و با انگیزه 
دعوت به همکاری می نماید.

32424483 - 09391533558

شرکت توزیع دارویی
 پورا پخش شعبه بیرجند

برای تکمیل کادر فروش خود در استان 
خراسان جنوبی  به یک نفر آقا با حداکثر 
سن 35 سال و سابقه کاری در زمینه 

فروش دارو نیازمند می باشد.
32255650 - 32255020 

09155626046

فروشی - معاوضه
سوپر پروتئین با تمامی امکانات زیر فی بازار 

یا معاوضه با خودرو     09159614330

خریداریم
تانکر آب از 8000 

تا 11000 لیتر
09389282099

فروش یا معاوضه مرغداری  30 هزاری 
با پروانه 24 هزاری - تمام اتوماتیک

09151609083-امینی فر

خرید و فروش انواع آهن آالت مستعمل )ضمنا 
تخریب ساختمان با دستمزد ضایعات پذیرفته می شود( 

09155619620 - 09199416784 حسینی

خریدار انواع آهن آالت مستعمل، مس
 برنج ،آلومینیوم و لوازم منزل آدرس: انقالب 

14 قطعه سوم جنوبی   09158658156

الستیـک  مقـدم
سـود کـم =  فـروش بیشتـر

اقساط 10 و 12 ماهه ویژه فرهنگیان محترم
تعویض رایگان، باالنس و گازنیتروژن در 

محل انجام می شود
بعد از هتل مقدم، نبش جمهوری 2، پهلوی پارک آزادی

انواع نشاء گوجه ، فلفل ، بادمجان و نهال پسته
 شمس آباد- نرسیده به راه دهنو زینی- شمس آبادی
۰9۳۶۴78۲5۰۶ - ۲۶۰5 - ۰9۱57۲۱۲۳59  

عرضه مستقیم پوشال کولر بهاران
کلی  - جزیی 

   09126151475 - معلمی

مهسـان یـدک
ارزنی/ عرضه لوازم کولر- جارو برقی

کلی - جزیی 
بیرجند، خیابان منتظری 6 ، مهسان یدک

09158635920
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دانشمندان معتقدند که لوتئولین که در برخی سبزیجات یافت می شود می تواند در مبارزه با سرطان سینه موثر باشد. این ماده می تواند رشد سرطان سینه را که ناشی 
از مصرف ترکیبات استروژن و پروژسترون به منظور درمان جایگزینی هورمون )HRT( است، کاهش دهد. مصرف سبزیجات به دلیل دارا بودن ماده لوتئولین -یک 
ماده ضد تومور محسوب می شود- این خطر را کاهش می دهد. از طریق این ماده، رگ های خونی تغذیه کننده سلول های سرطانی کاهش می یابد.

سبزیجات بر ضِد سرطان سینه اخبار ورزشی

 مدال نقره خدمتی در مسابقات
بین المللی تیراندازی آلمان

نجمه خدمتی تیرانداز ملی پوش استان با درخشش 
کسب  به  موفق  آلمان  المللی  بین  های  رقابت  در 
الهه  شد.  مسابقات  این  متر   10 تفنگ  نقره  مدال 
کسب  را  مسابقات  این  طالی  مدال  هم  احمدی 
ایران مدال  بانوان  تیراندازی  تیم  کرد و در مجموع 
این  کردند.  خود  آن  از  را  بخش  این  تیمی  طالی 
از 19  دنیا  از سراسر  تیراندازانی  با شرکت  مسابقات 

تا 26 اردیبهشت در هانوفر آلمان برگزار می شود.

 خراسان جنوبی قهرمان
کیوکوشین کاراته شرق کشور 

مسابقات کیوکوشین کاراته شرق کشور در سبک آی 
فردوس  در  جنوبی  خراسان  تیم  قهرمانی  با  یو  کی 
به کار خود پایان داد. به گزارش خبرگزاری صدا و 
سیما، در این رقابت ها تیم های کرمان و سیستان 
و بلوچستان بر سکوهای دوم و سوم ایستادند. یزدان 
جنوبی  خراسان  کاراته  کیوکوشین  نماینده   پناه 
گفت: در این مسابقات150 کاراته کار از استان های 
خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، کرمان، سیستان 
روز   2 مدت  به  سنی  رده   4 در  یزد  و  بلوچستان  و 
باهم  فردوس  درخشان  شهید  ورزشی  مجموعه  در 

رقابت کردند.

 رقابت بانوان کونگ فوکار خراسان جنوبی
 در مسابقات قهرمانی کشور

بانوان  رئیس هیأت کونگ فو خراسان جنوبی گفت: 
سهمیه  کسب  برای  استان  کونگ فوکار  بزرگسال 
به  تیم ملی در مقابل حریفان روی تشک می روند. 
گزارش فارس، غالمرضا رضایی ، اظهار کرد: بانوان 
قهرمانی  مسابقات  در  جنوبی  خراسان  کونگ فوکار 
هنرنمایی  تشک  روی  کشور  ملی  تیم  انتخابی 
 200 از  بیش  رقابت ها  این  در  افزود:  وی  می کنند. 
کونگ فوکار بانوی کشور در رده سنی بزرگساالن از 
29 تا 31 اردیبهشت ماه جاری در خرمشهر با یکدیگر 
به رقابت می پردازند. رئیس هیأت کونگ فو خراسان 
فاطمه  را  استان  تیم  اعضای  کرد:  تصریح  جنوبی 
احراری در وزن منفی 48 کیلوگرم، طاهره آرام جو 
در منفی 54 کیلوگرم، محبوبه احراری در منفی 51 
کیلوگرم، مهین محمد دوست در منفی 58کیلوگرم، 
احراری  منفی 63 کیلوگرم، مهناز  در  یوسفی  سمیه 
 71 منفی  در  ریگی  انسیه  کیلوگرم،   66 منفی  در 
تشکیل  کیلوگرم   76 در  بهروزی  آمنه  و  کیلوگرم 
می دهد. رضایی خاطرنشان کرد: مربی و سرپرست 
مسابقات  در  جنوبی  خراسان  بانوان  کونگ فوی  تیم 
یاری  را صدیقه  ملی کشور  تیم  انتخاب  و  قهرمانی 

برعهده دارد.

پیشگیری از پوکی استخوان و آلزایمر  
با خوردن غذاهای سدیم دار

می گویند  تغذیه  محققان  آنالین:  سالمت   
کمبود سدیم در بدن باعث ابتال به بیماری ها 

معده،  اسید  رفالکس  همچون  مشکالتی  و 
عصبی،  اختالالت  آرتروز،  استخوان،  پوکی 
و  خستگی  احساس  باکتریایی،  عفونت های 
و  حافظه  رفتن  بین  از  همچنین  و  کوفتگی 
مواد  به  ادامه  در  می شود.  کلیه  سنگ  ایجاد 

می شود:  اشاره  ماده  این  از  سرشار  خوراکی 
 125 حاوی  اسفناج  فنجان  یک  اسفناج: 
به  اسفناج  از  می توان  است.  سدیم  میلیگرم 
چغندر:  کرد.  استفاده  ساالد  در  کاهو  جای 
نمک  جایگزین  بهترین  می تواند  چغندر 

و  باشد.کرفس  سدیم  تامین  منظور  به 
خوب  منبع  سبزیجات  این  دو  هر  هویج: 
مرغ  تخم  یک  مرغ:  تخم  هستند.  سدیم 
اندازه 150 میلیگرم سدیم  به  بزرگ می تواند 
مرغ  تخم  زرده  در  عمدتا  که  باشد  داشته 

عدد دو  از  بیش  مصرف  اما  می شود.   یافت 
ماست:  نمی شود.  توصیه  روز  در  مرغ  تخم 
یک فنجان ماست ساده بالغ بر 125 میلیگرم 

سدیم بدن شما را تامین می کند. 

میوه های برتر برای تضمین سالمتی

حاوی  که  های  میوه  سالمت:  نامه  هفته 
نظری  هر  از  باشند  بیشتری  اکسیدان  آنتی 
فراهم می کنند. را  بیشتری  بدن خواص   برای 
 5 حاوی  شود  خورده  پوست  با  اگر  سیب: 
آنتی اکسیدان های  زیادی  مقدار  و  فیبر  گرم 
آوردن  پایین  به  سیب  فیبر  است.  فالوونوئید 
فالوونوئیدهای  و  می کند  کمک  کلسترول 
و  سکته  قلبی،  بیماری های  احتمال  قدرتمند 
سرطان را کاهش می دهد. زرد آلو: منبع بسیار 
آهن  پتاسیم،   ،E و   A، C ویتامین  از  خوبی 
در  موجود  لیکوپن  می باشد.  کاروتینوئیدها  و 
از  جلوگیری  و  از چشم ها  محافظت  به  زرد آلو 
 LDL کلسترول  اکسیداسیون  قلبی،  بیماری 
و برخی سرطان ها کمک می کند و فیبر موجود 
در زردآلو در برطرف کردن یبوست موثر است. 
موز: منبعی عالی از پتاسیم است که به پایین 
کمک  سکته  و  باال  فشارخون  احتمال  آوردن 
کرده و نقش مهمی در عملکرد عضالت دارد. 

عملکرد  بازگرداندن  به  موز  در  موجود  فیبر 
از  سرشار  طالبی:  می کند.  کمک  روده ها 
آنتی اکسیدان های  و  پتاسیم   ،C ویتامین 
کاهش  به  طالبی  هستند.  کاروتینوئید 
بیماری های  و  سرطان  از  پیشگیری   التهاب، 

کمک  و  بدن  ایمنی  بهبود  قلبی-عروقی، 
احتمال  که  نواحی  در  پوست  از  محافظت  به 
آفتاب زدگی زیاد است کمک می کند. گیالس: 
با  جنگنده  فالوونوئیدهای  و  آهن  از  سرشار 
منیزیم،  پتاسیم،  همچنین  است.  بیماری ها 

کاروتیتوئیدهای  و  فوالت   ،E و   C ویتامین 
محافظ قلب در خود دارد. گیالس می تواند به 
طور قابل مالحظه ای التهاب، دردهای آرتروزی، 
دهد.  کاهش  را  سرطان  خطر  و  بد  کلسترول 
و  بودن  آبدار  مزه،  خاطر  به  بیشتر  مرکبات: 

محتوی باالی ویتامین C خود معروف هستند. 
سایر  و  فیبر  فوالت،  از  خوبی  بسیار  منبع  اما 
نیز  موادمعدنی  و  ویتامین ها  آنتی اکسیدان ها، 
کلسترول،  آوردن  پایین  به  مرکبات  می باشند. 
فشارخون و خطر برخی از انواع سرطان کمک 

ویتامین  از  دوبرابر  از  بیشتر  کیوی:  می کند. 
منبعی  همچنین  و  دارد  خود  در  را  پرتقال   C
 E و A عالی از منیزیم، پتاسیم و ویتامین های
تقویت  را  بدن  ایمنی  سیستم  کیوی  می باشد. 
کرده و بیماری های تنفسی را کاهش می دهد. 

 فواید توت فرنگی

مبارزه  از  صحبت  وقتی  سالمت:  نامه  هفته 
انتخابی  توت فرنگی  می شود،  خستگی  با 
به  که  است  نیترات  حاوی  چون  است  عالی 
حافظه ی  و  کرده  کمک  سالم  خون  گردش 
کوتاه مدت را تقویت می کند؛ توت فرنگی فقط 
برای مغزمان هم  برای بدن ما خوب نیست، 
عالی است. محققان دریافتند که سطح باالی 
توت فرنگی  مثل  میوه هایی  در  اکسیدان  آنتی 
می تواند حافظه را تقویت کند و از زوال ذهنی 
جلوگیری کند. توت فرنگی خواص ضد پیری 
بدن مان  باال می رود  دارد، همین که سن مان 
به  امر  این  و  می کند  تولید  کم تری  کوالژن 
ویتامین  می شود.  منجر  چروک  و  چین  تولید 
کالژن  تولید  در  توت فرنگی  در  موجود  ث 
بسیار حائز اهمیت است. توت فرنگی همچنین 
پوست سالخوردگی  سرعت  کاهش   به 

کمک می کند.

 میوه های برتر برای تضمین سالمتی

40 کيلو ترياك از بار هندوانه کشف شد

فرمانده انتظامي شهرستان فردوس از کشف 40 کیلو گرم تریاک در این 
اسماعیل  پلیس، سرهنگ  پایگاه خبري  به گزارش  داد.  شهرستان خبر 
کنترل  هنگام  فردوس  گلشن  بازرسی  و  ایست  مأموران  گفت:  واعظی 
هندوانه  بار  حامل  کشنده  کامیون  دستگاه  یک  به  عبوري  خودروهای 
مشکوک شدند و خودرو را به الین بازرسي هدایت کردند. وي اظهار کرد: 
با توقف خودرو که از کرمان به سمت شهرهای مرکزی کشور در حرکت 
بود بار هندوانه خودرو بازرسی شد که در بازرسی انجام شده 40 کیلوگرم 
تریاک که در میان بار جاساز شده بود کشف شد. وی افزود: در این خصوص 
یک دستگاه خودرو توقیف و یک متهم دستگیر شد که با تشکیل پرونده به 
دادسرا اعزام و روانه زندان شد. سرهنگ »واعظی«تصریح کرد: در عملیاتی 
دیگر از یک دستگاه اتوبوس 10کیلو و 500 گرم تریاک کشف شد و در این 

رابطه نیز یک متهم دستگیر شد.

 43فقره تصادف درون شهری
 در هفته ای که گذشت

جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی از 
وقوع43 فقره تصادف طی هفته گذشته در معابر درون 
شهری استان خبر داد.سرهنگ علیرضاعباسی با اعالم 
اثرتصادفات  در  متاسفانه  گذشته  هفته  خبرگفت:  این 
یک نفر فوت و52 نفرمجروح گردیده اند که بیشترین 
با36درصدکه  پیاده  عابران  به  مربوط  آمارمجروحین 
مردها23درصدوعابرین پیاده زن13درصدرا به خودشان 
26درصدازمجموع  علت  وی  اند.  داده  اختصاص 
تصادفات را عدم رعایت حق تقدم، 48درصدعدم توجه 
وبیشترین  دانست   رانیز سایرعلل  به جلو، و26درصد 
ساعت وقوع تصادف را بین ساعت16الی18اعالم کرد.

انهدام باند خانوادگی تهيه و توزيع کراك و هروئين در »قاين« 

جانشین فرماندهی انتظامي شهرستان قاین از کشف 192 گرم کراک و هروئین و 743 گرم 
تریاک و دستگیري چهار نفر توزیع کننده موادمخدر در این شهرستان خبر داد. به گزارش 
بامواد  مبارزه  پلیس  مأموران  گفت:  آبادی  علی  علی  محمد  سرگرد  پلیس،  خبري  پایگاه 
مخدر در راستاي مقابله بي امان با سوداگرن مرگ با انجام تحقیقات پلیسي از تهیه و توزیع 
موادمخدر توسط اعضاي یک باند موادمخدر در این شهرستان، اطمینان حاصل کردند و 
بررسي موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار 
گرفت.وي افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات پلیسي موفق شدند چهار متهم را شناسایي 
از  دربازرسي  کرد:  تصریح  کنند.وی  دستگیر  را  آنان  قضایي،  مقام  با  از هماهنگي  و پس 
محل اختفاي متهمان و خودرو آنان مقدار  192 گرم کراک و هروئین و 743گرم تریاک 
و تعدادی آالت و ادوات استعمال مواد مخدر کشف شد. در این رابطه یک دستگاه خودرو 
توقیف و چهار متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی 

معرفی شدند.

دستگيری باند »خاله« در خراسان جنوبی

باری و  بند و  باند فساد و ترویج بی  انهدام  از  انتظامی استان  فرمانده 
دستگیری سرکرده اصلی این باند معروف به خاله خبر داد. به گزارش 
خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مجید شجاع گفت: مأموران اداره 
 عملیات پلیس امنیت عمومی با دریافت اخباری مبنی بر فعالیت شبکه ای
باند مخوف ترویج فساد و بی بند و باری در شهرستان بیرجند دستگیری 
اعضای این باند و انهدام آن را در دستور کار خود قرار دادند. وی اظهار 
باند که نام  کرد: مأموران در روند تحقیقات شبانه روزی سرکرده این 
مستعار خاله را برای خود انتخاب کرده بود شناسایی کردند که با بهره 
گیری از زنان جوان و وابسته نمودن آنان به مواد مخدر از آنان سوءاستفاده 
نفر  باند 14  این  انهدام  با  می کرد. سرهنگ شجاع خاطر نشان کرد: 
دستگیر شدند و پرونده ی قضائی در این رابطه تشکیل شد که متهمان به 

مقام قضائی معرفی شدند.
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اورژانس بیمارستان های خراسان جنوبی 
توسعه می یابد   

علوم  دانشگاه  درمان  معاونت  سرپرست  تسنیم- 
اورژانس  توسعه  اینکه  بیان  با  بیرجند  پزشکی 
بیمارستان های نهبندان، فردوس و بشرویه در دستور 
 ۷۰ مبلغ   ۹۴ و   ۹۳ سال های  از  گفت:  است،  کار 
نظام سالمت  طرح های  اجرای  برای  تومان  میلیارد 
در خراسان جنوبی هزینه شده است. محمد دهقانی 
تا  ما  برنامه های  دیگر  از  اینکه  بیان  با  فیروزآبادی 
پایان سال راه اندازی مرکز رادیوتراپی و استخدام نیرو 
است، افزود: تعداد 255 نیرو برای بیمارستان رازی، 
2۰ نیرو برای رادیوتراپی و 1۰۰ نفر برای اورژانس 
پیش بیمارستانی پیش بینی شده که نزدیک به 5۰۰ 
نیرو تا پایان سال در حوزه درمان استخدام می شوند.

بیش از ۲ هزار موقوفه دراستان
 سنددار می شود 

تسنیم- حجت االسالم گرایلی مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه خراسان جنوبی با بیان اینکه از 5 سال گذشته 
تاکنون هزار موقوفه در استان کشف شده، گفت: در 
سال گذشته ۸5۷ موقوفه سنددار شده و بیش از 2 

هزار موقوفه باید سنددار شود. 

مسایل اقتصادی و بهبود سطح زندگانی 
مردم از اولویت های مجلس دهم است

ایرنا - منتخب مردم شهرستان های قاینات و زیرکوه 
در دهمین دوره مجلس گفت: هرچند شرایط کنونی 
جامعه اولویت های مجلس را مشخص می کند، اما 
اقتصادی و بهبود سطح زندگانی مردم جزو  مسایل 
اولین رویکردهای نمایندگان در این دوره خواهد بود.

فرهاد فالحتی اولویت های مهم قابل توجه در حوزه 
 انتخاباتی اش را اشتغال جوانان و راه اندازی کارخانه ها 
 و کارگاه های تعطیل شده تولیدی و تکمیل پروژه هایی 

که کمک به اشتغالزایی می کنند برشمرد.

نکوداشت پروفسور معتمد نژاد در شهر 
مود سربیشه برگزار می گردد 

همزمان با روز 2۷ اردیبهشت )روز جهانی ارتباطات( 
ارتباطات پروفسور کاظم  مراسم نکوداشت پدر علم 
و  استان  مرکز  در  مشترک  صورت  به  نژاد  معتمد 

زادگاه ایشان شهر مود برگزار می گردد. 

به مناسبت آغاز هفته میراث فرهنگی 
مزار شهدای گمنام بیرجند غباروبی شد

مراسم غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای گمنام 
شهرستان بیرجند صبح دیروز، مصادف با  آغاز هفته 

میراث فرهنگی برگزار شد.

تنها ۲۶ درصد عشایر و روستائیان بیرجند 
زیرپوشش بیمه قرار دارند 

اجتماعی  بیمه  صندوق  مدیر  فرج زاده  تسنیم- 
اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  عشایر  و  روستائیان 
و  از عشایر  نفر  و 2۶۹  هزار   ۴ تنها  در حال حاضر 
جذب  سطح  گفت:  شده اند،  بیمه  استان  روستائیان 

افراد در شهرستان بیرجند تنها 2۶ درصد است. 

۱۱ اکیپ دامپزشکی به مناطق عشایری 
خراسان جنوبی اعزام می شوند

اعزام  از  جنوبی  خراسان  دامپزشکی  مدیرکل  مهر- 
از 2۷  استان  عشایری  مناطق  به  اکیپ  از 11  بیش 
اعزام  گفت:  رفیعی پور،  داد.  خبر  جاری  اردیبهشت 
انتقال و گسترش  از  با هدف جلوگیری  اکیپ ها  این 

بیماری های واگیر دامی انجام می شود.

کمبود جدی بودجه برای آبرسانی سیار 
به روستاهای شهرستان نهبندان 

تسنیم- صادقی مدیر شرکت آب و فاضالب روستایی 
شهرستان نهبندان گفت: در حال حاضر این شرکت 
با کمبود جدی بودجه برای آبرسانی سیار روبروست 
و 1۰۳ روستا با 2 هزار و ۸۷۹ نفر جمعیت با تانکر 

آبرسانی می شود. 

احداث دو باب کتابخانه در شهرستان 
درمیان در دستور کار قرار دارد

درمیان  کتابخانه های عمومی  امور  ایرنا- سرپرست 
باب کتابخانه عمومی در شهرهای  احداث دو  گفت: 
گزیک و طبس مسینای این شهرستان در دستور کار 
قرار دارد.رمضانی افزود: برای احداث این دو پروژه به 

شش میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

معاون فنی و اجرایی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بیرجند گفت: پارکی به نام پروفسور معتمدنژاد در بیرجند با مساحت
 22 هزار و ۶۹۴ مترمربع افتتاح می شود.علی عرب در گفتگو با فارس، اظهار کرد: ساخت پارک پروفسور معتمدنژاد از سال ۸۹ آغاز

و تا پایان سال ۹2 نیز ادامه داشت که یک  میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال اعتبار برای ساخت این پارک هزینه شده است.

مراسم نکوداشت پروفسور معتمدنژاد افتتاح پارک پروفسور معتمدنژاد در بیرجند
در بیرجند برگزار می شود  

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  فرهنگی  معاون 
پروفسور  نکوداشت  مراسم  برگزاری  از  استان 
معتمدنژاد با حضور حسین انتظامی معاون مطبوعاتی 
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  اطالع رسانی  و 
بیرجند خبر داد. بهاری گفت: این مراسم ساعت 1۰ 
صبح دوشنبه 2۷ اردیبهشت ماه جاری برگزار می شود.

آغاز رقابت های هفدهمین دوره 
مسابقات ملی مهارت در استان

جنوبی  خراسان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
گفت: مرحله شهرستانی شانزدهمین دوره مسابقات 
یک هزار  رقابت  با  جنوبی  خراسان  مهارت  ملی 
شهرستان های  تمامی  در  حرفه   ۳1 در  نفر   ۶51 و 
استان خراسان جنوبی برگزار شد. حسین خوش آیند 
و  و یک هزار  زن  افراد  این  از  نفر  کرد: ۳2۳  اظهار 
امسال  اینکه  بیان  با  وی  بودند.  مرد  آنها  نفر   ۳2۸
شاهد رشد 1۰ درصدی تعداد ثبت نام کنندگان برای 
مهارت  ملی  مسابقات  مرحله شهرستانی  در  شرکت 
بودیم، افزود: بر اساس آمار موجود بالغ بر چهار درصد 
شرکت کنندگان کل کشور متعلق به این استان بودند. 

آموزش ، اشتغال و توانمندسازی محور 
فعالیت های ستاد توانمند سازی زنان کشور

سه مقوله اصلی آموزش، اشتغال و توانمندسازی محور 
است. کشور  زنان  سازی  توانمند  ستاد  های  فعالیت 

فیروزفر رئیس ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 
کشور در کمیته تخصصی اشتغال بانوان استان با اشاره 
به اینکه الگوهای موفق توانمند سازی زنان در خراسان 
جنوبی هم باید اجرا شود، گفت: سه مقوله اصلی آموزش، 
اشتغال و توانمندسازی محور فعالیت های ستاد توانمند 
سازی زنان کشور است. شریفی مدیرکل امور بانوان و 
خانواده استانداری نیز گفت: قرار است به زودی بانک 

اطالعاتی جامع زنان استان تهیه شود.

 54 میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی 
 به روستاهای استان

روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  فارس- 
استان گفت: طی مدت سال گذشته بالغ بر 5۴ میلیارد 
ارزی  از محل صندوق ذخیره  تومان  میلیون  و ۸۰۰ 
یافته  اختصاص  استان  روستاهای  به  آبرسانی  برای 
روستاهای  به  آبرسانی  برای  افزود:  است.بسکابادی 
استان ۷۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که در 
تا مشکل راه اندازی ۶۰  همین زمینه تالش می شود 

مجتمع آبرسانی در استان تا حدودی رفع شود.

 ۶7 درصد گندم مصرفی استان 
در خراسان جنوبی تولیدمی شود

صدا و سیما - کشاورزان خراسان جنوبی ۶۷ درصد 
گندم مصرفی این استان را تولید می کنند. عصمتی 
کشاورزی  جهاد  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون  پور 
خراسان جنوبی، مقدار مصرف گندم در استان را ۸5 
هزار تن اعالم کرد و گفت: کشاورزان استان ساالنه 

بیش از 5۰ هزار تن گندم برداشت می کنند.

برداشت  ۱۶00 تن زیره سبز در استان

هزار  امسال  جنوبی  خراسان  کشاورزان  صداوسیما- 
و ۶2۶ تن زیره سبز برداشت کردند. ولی پورمطلق 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: 
این مقدار محصول از ۳ هزار و 5۰۰ هکتار از اراضی 
این استان برداشت شد که ۳ هزار و ۴1۹ هکتار آن 

آبی و بقیه بصورت دیم بوده است.

محصوالت مرکز توانمندسازی زنان 
خوسف برندسازی می شود  

زنان  توانمندسازی  مرکز  مدیر  فیروزفر  فارس- 
سرپرست خانوار کشور گفت: محصوالت تولیدی در 
کارگاه های مرکز توانمندسازی زنان خوسف برندسازی 

شده و به صورت انبوه و کاربردی تولید می شود.

خسارت۱3میلیارد ریالی سیل
به شهرستان زیرکوه  

سیل  وقوع  اثر  در  گفت:  زیرکوه  فرماندار  ایرنا- 
روزهای 21 و 22 اردیبهشت ماه، 1۳ میلیارد و ۷12 
میلیون ریال زیان به زیرساخت های این شهرستان 
وارد شد. خانزاده، افزود: بیشتر این خسارت ها مربوط 
به باغ ها و مزارع، قنات، راههای روستایی و راههای 

عشایری منطقه است. 

اعزام ۱90  زائر درمیانی 
به مرقد امام خمینی)ره(  

فارس- خدادادی فرمانده سپاه درمیان گفت: 1۹۰ نفر 
زائر درمیانی در قالب چهار دستگاه اتوبوس به مرقد امام 
خمینی)ره( به مناسبت ایام 15 خرداد اعزام خواهند شد.

آب  نبود  استان،  عشایری  امور  کل  مدیر  فرد-  کاظمی 
آشامیدنی، گران بودن علوفه دام و فروش دام مازاد را از 
مشکالت عشایر استان دانست و گفت: در طی 1۸  سال 
کاهش  عشایر  تولیدات  درصد   25 استان  در  خشکسالی 
یافته است. قوسی از شروع ثبت نام تسهیالت ارزان قیمت 
با بهره ۴ درصد خبر داد و گفت: به هر خانوار 1۰ میلیون 

تومان تسهیالت با بازپرداخت 5 سال داده می شود.
اکنون  هم  اینکه  بیان  با  مطبوعاتی  کنفرانس  در  قوسی 
5۸ طایفه مستقل عشایری با جمعیتی معادل 15 هزار و 
۷۶۷ خانوار با ۸1 هزار نفر در استان فعالیت دارند، اظهار 
کرد: این تعداد 1۳.2 جمعیت استان هستند که۸۰ درصد 
این جمعیت در نواحی مرزی زندگی می کنند. به گفته وی  
و  است  استان عشایری کشور  خراسان جنوبی چهارمین 
عشایر استان ۷ درصد از جمعیت عشایر کل کشور را به 

خود اختصاص می دهند.
یک  دارای  عشایر  اینکه  بیان  با  عشایری  امور  مدیرکل 
هستند،  سنگین  و  سبک  دام  رأس  هزار  و 2۰۰  میلیون 
ادامه داد: 25 درصد صنایع دستی و مشاغل خانگی توسط 
عشایر استان تولید می شود. وی ادامه داد: در اقتصاد عشایر 
در خط مقدم تولید هستند و تمام فعالیت های آنان منطبق 
بر سیاست های اقتصاد مقاومتی است. قوسی به برنامه های 
سالروز بسیج عشایر در استان اشاره کرد و افزود: به همین 
مناسبت ۳2 صندوق خرد زنان عشایر به صورت رسمی 
افتتاح خواهد شد که به طور میانگین به حساب هر صندوق 

۳۰ میلیون ریال واریز شده است.
به گفته وی این صندوق ها در مناطق عشایری با جمعیت 
صنایع  زمینه  در  و  شده  تشکیل  خانوار   2۰۰ تا   15۰
دارند  فعالیت  دارویی  گیاهان  فرآوری  و  دامداری  دستی، 
و خود اعضای صندوق ها نیز خرده سرمایه هایشان را در 
این صندوق سرمایه گذاری می کنند.مدیرکل امور عشایر 
استان به اهداف تأسیس صندوق خرد زنان عشایر اشاره 
کرد و گفت : توانمندسازی جامعه عشایری، تجمیع پس 
و  فردی  مهارت های  ارتقای  عشایری،  فردی  اندازهای 
منابع  تامین  برای  خانوارها  انداز  پس  افزایش  اجتماعی، 
مالی فعالیت های درآمدزا و کسب درآمد برای خانوارهای  

این صندوق ها است.

همزمان با سالروز بسیج عشایر پرداخت تسهیالت
 10 میلیون تومانی به عشایر آغاز می شود

بهره  با  قیمت  ارزان  تسهیالت  نام  ثبت  از شروع  قوسی 
۴ درصد خبر داد و گفت: به هر خانوار 1۰ میلیون تومان 

تسهیالت با بازپرداخت 5 سال داده می شود.
وی با بیان اینکه در خشکسالی 1۸ ساله جمعیت دام عشایر 
بخشی تالش  تنوع  برای  که  است  به کاهش  رو  استان 
می شود سایر فعالیت ها را وارد چرخه درآمد خانوار عشایر 
از ۴1 چشمه و قنات آب  افزود: بهره برداری  کنیم. وی 
شرب به مبلغ 2۰۰ میلیون تومان برای بهره مندی ۴۰۰ 
خانوار عشایر و گردهمایی عشایر منطقه درمیان از دیگر 

برنامه های اجرایی به این مناسبت است.
قوسی به اقدامات سال گذشته اداره عشایری استان اشاره 
کرد و افزود: آبرسانی سیار 1۳۰ هزار متر مکعب با 2۰ تانکر 
میلیون  میلیارد و ۸۰۰  مبلغ یک  به  برای ۷ هزار خانوار 

تومان، مرمت ۶ هزار کیلومتر ایل راه، اجرای شبکه انتقال 
آب به طول ۷ کیلومتر، احداث و مرمت 1۰ هزار متر مکعب 
بندخاکی، توزیع  یک هزار لیتر نفت سفید، توزیع 5 هزار تن 

جو یارانه ای از جمله این اقدامات است.

وی با بیان اینکه سال گذشته طرح زنجیره گوشت قرمز 
با جذب مبلغ ۹۰ میلیارد ریال تسهیالت برای بیش از ۴1 
هزار و ۸۰۰ رأس دام عشایر در استان انجام شد، عنوان 
کرد : با اجرای این طرح ۷۹5 تن گوشت قرمز شده که 
این طرح با هدف بهبود وضعیت اشتغال و ارزش افزوده 
تولید بوده است. مدیرکل امور عشایر استان عنوان کرد: در 
سال گذشته اداره عشایری 1۳1 میلیارد ریال اعتبار تملک 
دارایی برای پروژه های عمرانی هزینه کرده که بیش از ۸ 
هزار خانوار عشایر استان بهره مند شدند. وی اظهار کرد: 
تومان  میلیارد  معادل ۷  اعتباری  با  بیرجند  در شهرستان 
عشایر  تولیدات  و  محصوالت  عرضه  برای  فروشگاهی 

استان راه اندازی می شود.
قوسی اضافه کرد: از محل اعتبارات خشکسالی 5۷ میلیارد 

آبرسانی  تومان  میلیون  که ۳۳۰  گرفته شده  اعتبار  ریال 
سیار، ۶55 میلیون تومان پروژه مرتبط با آب و 11۰ میلیون 
تومان به صندوق خرد زنان اختصاص یافته که تا ۳1 تیر 

به بهره برداری می رسند.

اجرای بیش از70 برنامه به مناسبت سالروز 
بسیج عشایر در استان

 مسئول بسیج عشایر سپاه انصار الرضا)ع( خراسان جنوبی 
از اجرای ۷۴ برنامه در شهرستان های مختلف به مناسبت 
2۹ اردیبهشت سالروز بسیج عشایری در استان خبر داد و 
گفت: ۴۰ درصد جمعیت جامعه عشایری استان عضو بسیج 
امنیت  تامین  اینکه  بیان  با  شاهوردی  سرهنگ  هستند. 
مرزها و همسو بودن عشایر با نظام یکی از نقاط قوت نظام 
جمهوری اسالمی ایران است، اظهار کرد: بحث »اقتصاد 
بروز عملی  در جامعه عشایری  و عمل«  اقدام  مقاومتی، 
دارد و عشایر از توان داخلی خود برای تولید محصوالت 

استفاده می کنند.
به  مختلف  شهرستان های  در  برنامه   ۷۴ اجرای  از  وی 
مناسبت 2۹ اردیبهشت سالروز بسیج عشایری خبر داد و 
گفت: برنامه محوری با حضور فرمانده سپاه انصار الرضا 
علیه السالم استان در روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت در سه 

قلعه سرایان برگزار خواهد شد.
اعزام  شهدا،  یادواره  برگزاری  جمعه،  ائمه  با  دیدار  وی 
به  دامپزشکی  اکیپ  اعزام  عشایری،  مناطق  به  پزشک 
عشایر،  توانمندی  نمایشگاه  برپایی  عشایری،  محالت 
برگزاری مسابقات بومی محلی، برگزاری اردوی جهادی 
و سرکشی مسئوالن از محالت عشایری استان را از جمله 
برنامه های اجرایی به مناسبت سالروز بسیج عشایری اعالم 
با  استان  الرضا)ع(  انصار  سپاه  عشایر  بسیج  کرد.مسئول 
اشاره به اینکه ۴۸۰ منطقه عشایری استان با تانکر آبرسانی 
می شود، افزود: یکی از مشکالت جامعه عشایری استان 
کمبود روحانی است که با همکاری بسیج طالب در پایان 
احکام  و  اعتقادی  مسائل  بیان  برای  روحانی   1۳۰ هفته 

اعزام می شوند.

گذشته  روز  بیرجند  شهر  اسالمی  شورای  زاده-  حسین 
موضوع  اتوبوسرانی  سازمان  رئیس  و  شهردار  حضور  با 

دودزایی و نظافت اتوبوسها را  بررسی کرد.

پارک ولیعصر )ع( مهرشهر
 امسال احداث می شود

پیش از شروع جلسه، حسنی صفت عضو شورای شهر با 
استناد به نامه مردمی به دو مشکل مهرشهر یعنی نداشتن 
پارک و فضای سبز و نیز عدم صدور مجوز کاربری تجاری 
برای ساخت و سازهای پیش از الحاق مهرشهر به حوزه 
شهری بیرجند اشاره کرد و خواستار رفع مشکل ساکنان 
اینکه ۳  به  اشاره  با  این خصوص  بیرجند در  شد.شهردار 
قطعه زمین برای احداث فضای سبز در مهرشهر در نهمین 
ماه سال گذشته تحویل شهرداری گردیده، گفت: تحویل 
زمین به شهرداری خیلی دیر صورت گرفت با اینحال ما 
پارک در خیابان  احداث  و  آغاز کردیم  را  کار درختکاری 
ولیعصر )عج( را در سال جاری به انجام می رسانیم و پیگیر 

احداث دو پارک دیگر نیز هستیم.

برگزاری جلسه مشترک برای 
رفع مشکالت مهرشهر

با  و  بودجه  بدون  مهرشهر  اینکه  به  اشاره  با  مدیح 
ما  گفت:  شده،  تحویل  شهرداری  به  فراوان  مشکالت 
هم خوشحال می شویم که مشکل صدور مجوز تجاری 
شورا  اعضای  نظر  تبادل  از  پس  نهایت  در  شود.  مرتفع 

مقرر شد جلسه ای با حضور نمایندگان راه و شهرسازی 
رفع  و  بررسی  منظور  به  رسان  خدمات  دستگاههای  و 

مشکالت ساکنان مهرشهر برگزار شود. 
در ادامه، رئیس سازمان اتوبوسرانی شهرداری بیرجند با 

اقدامی  هیچگونه  تاکنون   ۸۹ سال  اواخر  از  اینکه  بیان 
اتوبوسرانی کشور صورت نگرفته،  ناوگان  برای نوسازی 
گفت: این امر باعث شده تا عمر ناوگان اتوبوسرانی به ۸ 
تا ۹ سال افزایش یابد. غالمپور به تشریح اقدامات صورت 
گرفته درخصوص دودزدایی اتوبوسها پرداخت و با اشاره 
به استاندارد نبودن سوخت مصرفی، هزینه تقریبی تعمیر 
سیستم انژکتور هر اتوبوس اسکانیا را بین ۳ تا 5 میلیون 
تومان ذکر کرد و افزود: بخش خصوصی توان پرداخت 
این هزینه ها را ندارد و چنانچه برای تامین این هزینه ها 

کمک شود حداقل تا دو سه سال مشکالت موجود مرتفع 
خواهد شد. حسنی صفت عضو شورا هم عنوان کرد: همه 
در کالن کشور خبر دارند که آلودگی سوخت تحویلی به 

اتوبوس ها 1۳۷ برابر شده است.

نقص  رفع  هزینه  تأمین  برای  شهر  شورای   
اتوبوسهای دودزا تصمیم گیری می کند

نیاز برای رفع  در این خصوص مقرر گردید اعتبار مورد 
نقص سیستم انژکتور اتوبوسها برآورد و به شورای شهر 
اعالم گردد تا شورا نسبت به این موضوع تصمیم گیری 
در  بیرجند  شهرداری  اتوبوسرانی  سازمان  رئیس  نماید. 
خصوص بحث نظافت اتوبوسها نیز ضمن عذرخواهی از 
شهروندان، اظهار کرد: بعضًا خود شهروندان هم رعایت 

با  این صحبتها  البته  کنند.  نمی  را  اتوبوسها  در  نظافت 
روبرو شد و وی  اعضای شورا  از  بهترین، یکی  واکنش 
خواستار پیگیری جدی در خصوص دودزا بودن اتوبوسها، 
عدم نظافت اتوبوسها و برخورد نامناسب برخی رانندگان 
آلودگی  مشکل  گفت:  هم  صفت  حسنی  شد.  مردم  با 
باید رفع شود و دولت هم  اتوبوسها  به  سوخت تحویلی 
سهم خود در نوسازی ناوگان اتوبوسرانی را باید بپردازد 
و  دودزا  اتوبوسهای  تعمیر  ضرورت  بر  بیرجند  شهردار 

نظارت بیشتر بر نظافت آنها تاکید کرد.

افزایش 12 درصدی کرایه تاکسی ها 
با چاشنی تند مشاجره

در ادامه، بحث افزایش نرخ تاکسی ها مطرح گردید که 
تصویب آن برای دقایقی نظم جلسه را بر هم زد و اعضا 

با یکدیگر به بحث و مشاجره پرداختند.
و  نژاد  عبدالرزاق  صفت،  حسنی  بهترین،  بین  این  در 
کرایه  افزایش  با  بودند  معتقد  بیرجندی  هالل  خانم 
بر  آنجا که مصوبه سال قبل شورا مبنی  از  اما  موافقند 
تاکسیمتر عملیاتی نشده  از  داران  تاکسی  استفاده  لزوم 
کنند،  نمی  استفاده  تاکسیمتر  از  داران  تاکسی  اکثر  و 
باید تدابیری در این خصوص اندیشیده شود. در نهایت 
گذشت،  باره  این  در  بحث  که  طوالنی  دقایق  از  پس 
اعضای شورا با افزایش 12 درصدی نرخ کرایه تاکسی 
ها موافقت کردند و البته استفاده از تاکسیمتر و درج نرخ 
بر روی شیشه جلو را ضروری دانستند و مقرر گردید با 

متخلفان برخورد صورت گیرد.

عوارض خشکسالی بر زندگی دامداران

 کاهش ۲5درصدی تولیدات عشایر استان

در شورای شهر مطرح شد؛

سوخت آلوده، عامل دودزایی اتوبوس های واحد بیرجند

- رهن کامل 3 واحد آپارتمان 90 متری، دو خواب، شیک، طبقه اول 18 میلیون، طبقه دوم 15 میلیون، طبقه سوم 12 
میلیون، با امکانات دست اول، سپیده کاشانی، حاشیه بیست متری سحر غربی 

- فروش آپارتمان در حال ساخت مجموعه 5 واحدی، سپیده کاشانی، 235 میلیون، ضمانت دریافت وام مسکن 
85 میلیون

- خیام 20 متر مغازه نقد و اقساط 80 میلیون

امالک آسمان       خرید و فروش ، مشارکت ، پیمانکاری و نظارت
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آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته به روش ترمیک و نرم افزاری طبق مدارس شطرنج روسیه در:     

مدرسه شطرنج کیش
ثبت نام ترم تابستانی آغاز شد چگونه اندیشیدن را به فرزندان مان بیاموزیم

خیابان توحید - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 میزانی
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پیام کوتاه

موفقیت تحصیلی / تقویت حافظه / باال بردن تمرکز / آینده نگری
 افزایش خالقیت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح های: آمادگی ، مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته با کادر مربیان مجرب 
*  برگزاری مسابقات سریع و فکری



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم

بیرجند، میدان شهدا ، جنب بانک صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستی 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ) 5 خط ( نمابر : 32234583 
چاپ : شرکت چاپ و نشر گلرو - بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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امام سجاد علیه السالم :
َم اللّ ُ لَُه َفُهَو ِمْن اَْغَنى النـاس؛ َمْن َقَنَع بِما َقسَّ

هر كس به تقسیم الهى قانع باشد از بى  نیـازترين مـردم اسـت.
كشف الغمه: ج 2، ص 102

تاالرهـای جدید
  هتـل جهانگردی بیرجند افتتاح شد

 گنجایش 700 نفر 
                محیطی زیبا، مفرح و دلنشین

                                جهت برگزاری مجالس شما 
                                            سن و خنچه عروس و داماد

تلفن رزرو سالن:  32222320-32229427 

سرقفلی یک پوشاک زنانه مجلسی با سابقه کار واقع در خیابان 
معلم با موقعیت عالی )دکور + مانکن رایگان( واگذار می گردد.  

09152462060

به اطالع کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی می رساند:
 دومین جلسه مجمع عمومی سازمان یکشنبه مورخ 1395/3/9 راس ساعت 17 در محل سالن غدیر سپاه واقع در خیابان پاسداران

 برگزار می گردد، لذا از تمامی اعضای محترم سازمان دعوت به عمل می آید راس موعد مقرر در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:  

 تفریغ بودجه 94- بررسی و تصویب بودجه سال 95- سایر موارد
هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

 دعـوت مجمـع عمــومی )نوبت دوم(
www.nezam-kj.ir   سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی   

کلینیک توانپزشکی :
کاردرمانی:

کلینیک کاردرمانی موسسه در سال 1376 شروع بکار نموده است و مددجویانی که مشکل جسمی و حرکتی داشتند تحت درمان قرار می گرفتند در بهمن سال 1386 
با همت هنگ سوم تکاوری سلمان کلینیک توانپزشکی موسسه با جدید ترین وسایل کار درمانی موجود تجهیز گردید در حال حاضر با حضور یک نفر کارشناس ارشد 
کاردرمانی و همکاری دو نفر دستیار تجربی روزانه 12-10 تن از مددجویان مورد درمان قرار می گیرند و از بازه زمانی 45 دقیقه ای درمان بهره مند میگردند. بنا به گفته خانم سروری 
مسئول کلینیک توانپزشکی و معاون توانبخشی مرکز اکثر توانخواهان تحت درمان پیشرفت های چشمگیری در زمینه رشد جسمی و حرکتی داشته اند و آمار خوبی در توانبخشی 
به ویژه تعدیل تون عضالنی مددجویان , کاهش دفورمیتی مفاصل آنان و اصالح  gait  و تسهیل راه رفتن با واکر و به طور کلی پیشرفت رشد جسمی و حرکتی مددجویان به دست 

آمده است در حال حاضر 21 نفر از مددجویان دختر و 27 نفر از مددجویان پسر تحت درمان کاردرمانی می باشند
فیزیوتراپی:    کلینیک توانپزشکی موسسه در دی ماه سال 1393 با دستگاه های فیزیوتراپی نیز تجهیز گردید و به منظور تسهیل در روند توانبخشی با نظر فیزیوتراپیست مددجویان از این دستگاه ها نیز بهره مند می گردند.

هیدروتراپی: بخش هیدروتراپی موسسه در حال احداث می باشد. امید است که با افتتاح هیدروتراپی و فراهم شدن امکان استفاده مددجویان این مجموعه از آب درمانی ,پروسه و سیکل توانبخشی این عزیزان کامل تر گردد.
گفتاردرمانی: این بخش از ابتدای سال 86 با تجهیز کلینیک گفتار درمانی و حضور کارشناس به صورت رسمی و هفته ای یک جلسه کار خود را آغاز کرد اما در نیمه دوم سال 93 به دلیل کیفیت بخشی به این بحث ضمن 
جذب یک نفر کارشناس در هفته ای 3 روز این بخش به تعداد 21 نفر از مددجویان خدمات ارائه می دهد . وسعی براین شد که مشکالت جانبی تاًثیر گذار برگفتار و زبان ابتدا مورد درمان قرار بگیرد  سپس مشکالت تولیدی 

و تلفظی مورد تاًمل  باشد ووضعیت گفتاری ، مشکالت بلع و آبریزش از دهان بعضی از مددجویان بهبود چشمگیری داشته است .

شماره حساب های موسسه: بانک ملی 0105625232002- شماره کارت پاسارگاد: 5022291900043355

به نیکی می اندیشم ،تو را سپاس ای خدای نیکوکاران
موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )علیه السالم( را بهتر بشناسیم

تلفن موسسه: 32252080-32252050 
روابط عمومی و امور فرهنگی موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(

پروفسـور معتمدنـژاد  پدر علم ارتباطات و روزنامه نگاری ایران
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

فــردا مراسم نکوداشت 










