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* هرم پور

  ماجرای مهم اعالم رسمی قاچاق بودن همه ی انبه های 
استان را در خبر روز پنجشنبه وقتی کنار اظهارات 
تاریخی و واقعاً مهم دادستان محترم کل کشور در 
انتقاد از عملکرد ستادهای مبارزه با قاچاق کاال و ارز و 
ستاد مبارزه با مواد مخدر می گذارم، تازه کمی متوجه 
عمق فاجعه ای  که در این کشور به ویژه در استانهای 
مرزی در حال وقوع است می شوم. سالهاست استانی 
مثل خراسان جنوبی کریدور طالیی و مهم قاچاق 
انواعی از کاالها،  از مواد مخدر گرفته تا دام، از میوه و 
درختچه های مختلف گرفته تا پیاز زعفران و سوخت 
شده است، و البته نظارت ها نه آنچنان که شاید،  و 
برخوردها نه آنچنان که می باید! مقام محترم مسؤولی  
اعالم می کند که انبه های همه ی استان قاچاق است، 
و همگی شاهد هستیم روزانه دهها خودروی حامل 
انبه از ایست و بازرسی ها به راحتی می گذرند، جلو 
 چشم همه ی مبارزین با ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

 تاکیدفرمانداربر:

تامین اعتبارات ملی و استانی برای محور بیرجند- قاین صفحه 7
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طال برای بانوی 
ووشوکار استان

سمیه فالحی نسب ووشوکار بانوی خراسان جنوبی که تنها ورزشکار حاضر این استان در مسابقات کشوری بود درسبک لوهان چوآن 
موفق به کسب مدال طال شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، فالحی نسب در این رقابت ها در وزن 48- به 
 مربی گیری و سرپرستی صدیقه غالمی و مطهره محمدی شرکت کرده بود. مسابقات سبک لو هان چوآن قهرمانی کشور در رده های 
 سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن در اوزان مختلف 15 و 16 به میزبانی قم برگزار شد. ...   )مشروح  در صفحه 6 ( 

سمیه فالحی مقام اول کشور

 هم اکنون روزنامه خراسان صفحه 6

اعالم نتایج قرعه کشی برندگان

 چـای سیـاق

جناب آقای مهندس علی بهدانی 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

مدیرکل اداری و مالی استانداری خراسان جنوبی
  تبریک عرض نموده ، موفقیت و سربلندی شما را  از خداوند منان خواستاریم.

زربان، بیطرفی، نطقی مقدم، دادرس مقدم

پزشکان عالیقدر سرکار خانم دکتر قنبر زاده  متخصص محترم زنان 
و جناب آقای دکتر رسولی متخصص محترم بیهوشی

از اینکه با اندیشه نیک، رفتار انسانی و دانش کم نظیر خود در دوره درمان و به دنیا آمدن فرزند 
دلبندمان با ما همراه بودید، صمیمانه از شما سپاسگزاریم

 آرزومندیم دستان زندگی آفرین تان همواره توانمند و شفابخش بیماران باشد.

دادرس-  خداپرست

همکار کوشا و ارجمند سرکارخانم طیبه ایزدی
 ریاست محترم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهرستان بیرجند

ضمن ارج نهادن به حسن تدبیر 
جناب آقای حاجی پور مدیریت محترم و محبوب اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

مبنی بر انتخاب سرکار عالی به عنوان اولین بانو در ریاست اداره ی ثبت شرکت های استان
 و عنایت ایشان به نیروهای جوان، مسئولیت جدید را صمیمانه تبریک می گوییم 

 توفیق روز افزون تان را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

مخملباف، اطمینانی ، عماد،  اسپگی

جناب آقای مهندس ولی پور مطلق
رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بی شائبه و خستگی ناپذیر جناب عالی و همکاران محترم تان در آن 
مجموعه به اطالع می رسانیم ما جمعی از فرزندان شاهد و ایثارگر این سازمان وارد شدن توهین و افترا 

به جناب عالی را محکوم کرده و می گوییم در کالبد مردانی چون شما جز همت و تالش
 و مهربانی چیزی یافت نمی شود.

جمعی از فرزندان شاهد  و ایثارگر سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

قابل توجه کلیه افراد فاقد بیمه بازنشستگی

3۱ تیرماه پایان مهلت ثبت نام افراد باالی 5۰ سال در صندوق بیمه می باشد

ساکنین شهرها- روستاها - عشایر  
رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری 

زنان خانه دار و ...
آدرس: توحید 43- پالک ۱4 - درب ورودی حاشیه جماران 

)کارگزاری 6۰۰5۲(   3۲3۲3۰4۲ - ۰9۱5۱6۱۱594

با پرداخت کمترین هزینه به صورت سالیانه و کمک دو برابری دولت 
می توانید به عضویت صندوق بیمه اجتماعی روستائیان در آیید

انتخاب سطح درآمد و مبلغ پرداختی به اختیار 
بیمه شده با شروع ماهانه ۱75 هزار ریال 

عضویت آسان بدون اخذ هیچگونه تاییدیه برای افراد زیر 4۰ سال

مزایا: مستمری بازماندگان /  بازنشستگی / مستمری از کارافتادگی کلی/  نقل و انتقال 
سوابق بیمه به سایر صندوق های بیمه ای و امکان شـارژ کارت هوشمند رانندگان 

رضـا جـان 
پنج سال گذشت و دل ما سوخته تر شد
چشمان به ره مانده به در دوخته تر شد

گفتند که ایام برد سوز غمت را
هر روز که آمد دلم افروخته تر شد

17 تیر غم انگیزترین روز زندگی مان را با نثار فاتحه ای 
به روح بلند رضای عزیزمان گرامی می داریم.

خانواده حسینی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

حاج محمد علی نوروزی بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم
امروز شنبه 96/4/۱7 ساعت 5 الی 6 بعدازظهر از محل غسالخانه

 برگزار می گردد. ضمنا مراسم ترحیم  روز دوشنبه 96/4/۱9 از ساعت
  5 الی 6 بعدازظهر در محل مسجد مرتضوی برگزار می شود.

خانواده های نوروزی و سایر بستگان

با عنایت به اینکه بعضا مشاهده شده برخی شرکت ها و موسسات سودجو با اسامی 
مشابه سازمان بیمه سالمت ایران اقدام به تبلیغ و انعقاد قرارداد با برخی از پزشکان 

و دندانپزشکان نموده و جهت صدور دفترچه خدمات بیمه ای به مردم مراجعه 
می نمایند، به اطالع می رساند: متولی صدور دفترچه بیمه سالمت فقط سازمان

 بیمه سالمت ایران و ادارات بیمه سالمت و دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد  
بیمه سالمت است و هیچ موسسه و شرکت دیگری با هر عنوان مورد تایید 

این سازمان نمی باشد. از این رو تقاضا داریم در صورت مشاهده این گونه موارد 
موضوع را به شماره 324245۷4 اطالع رسانی نمایید.

روابط عمومی اداره کل بیمه سالمت
 استان خراسان جنوبی

قابل توجه شهروندان محترم و پزشکان گرانقدر استان

آگهی مزایده شماره 96/2/م
فروش امالک و مستغالت بانک تجارت )نوبت دوم(

 بانک تجارت در نظر دارد: امالک مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل با وضع موجود و با شرایط نقد 
و اقساط )با نرخ سود ۱۲ درصد( در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک از طریق مزایده عمومی 
به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالک ، دریافت برگ 
درخواست شرکت در مزایده به مدیریت شعب خراسان جنوبی واقع در انتهای خیابان مدرس، 
میدان جماران، مدیریت بانک تجارت )طبقه سوم( و  تسلیم پیشنهادات خود حداکثر تا پایان وقت 
اداری مورخ 96/4/24 مراجعه فرمایند. بازگشایی پاکت ها در تاریخ 96/5/1 رأس ساعت 10 صبح 
در محل ساختمان مدیریت امور تدارکات و مهندسی واقع در تهران به نشانی تهران ،  اداره مهندسی 
و امالک واقع در خیابان آزادی، بین خیابان های نواب و اسکندری ، ساختمان بانک تجارت  انجام 
خواهد شد و حضور شرکت کنندگان درجلسه بازگشایی بالمانع است. چنانچه تغییری در تاریخ  

بازگشایی پاکت ها صورت گیرد، مراتب تلفنی به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید. 
 ضمناً متن آگهی درسایت بانک تجارت به نشانی www.tejaratbank.ir قابل دسترسی می باشد.

 توضیحات: 
1. مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که 

می بایست به حساب شماره 018214۷4 نزد بانک تجارت واریز گردد.
2. شرکت کنندگان مبلغ 200/000ریال )به حساب کارمزد فروش اسناد به شماره 018548۷9 
نزد بانک تجارت( واریز و فیش را ضمیمه برگ پیشنهاد نمایند. )ضمناً مبلغ دریافتی جهت خرید 

اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد شد(
3. رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ 

مشخص و معین و بدون خط خوردگی بوده و در پاکت الک و مهر شده )دربسته( تسلیم گردد.
4. کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد و بازدید از محل با هماهنگی قبلی 

امکانپذیر می باشد.
5. بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.  6- اولویت فروش با پیشنهاد 

نقدی می باشد
۷. هزینه آگهی از برندگان مزایده اخذ می گردد.

خراسان جنوبی تلفن 3۲445۰33 - ۰56     669۲7۲۲۰ -۰۲۱
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ثبت سفارش اینترنتی کتاب های درسی کالس اولی ها شروع شد

مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: ثبت سفارش اینترنتی کتاب های درسی دانش آموزان پایه اول ابتدایی از روز پنجشنبه 15 تیر 96 
شروع شده و تا تاریخ 17 شهریور فرصت دارندبرای ثبت سفارش فرصت دارند.دانش آموزان پایه یازدهم  شاخه فنی و حرفه ای نیز می توانند از تاریخ 15 تیر لغایت 17 شهریور 

96 برای ثبت سفارش اقدام کنند.همچنین ثبت سفارش کتاب های تکمیلی دانش آموزان سمپاد نیز از 15 تیرماه آغاز می شود.

سرمقاله

وزیر ارتباطات: تعرفه اینترنت 
سایت های داخلی نصف می شود

 
شبکه  گفت:در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
ملی اطالعات در مرحله ی اول 100 سایت، سپس 
برتر  سایت   510 حاضر  حال  در  و  سایت   250
داخلی از تعرفه 50 درصدی نسبت به تعرفه بین 
الملل استفاده کردند.واعظی اظهار کرد:همچنین تا 
دو هفته آینده تمامی سایت هایی که از سرورهای 
داخلی استفاده می کنند از کاهش 50 درصدی تعرفه 

اینترنت بهره مند خواهند شد.

شورای عالی امنیت ملی برای
 نخستین بار به موضوع حج ورود یافت 

سخنگوی  آزادیخواه  احد  حجةاالسالم  تسنیم- 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه رهبر معظم انقالب برای حفظ امنیت زائران حج 
تمتع به دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی دستور دادند 
که وارد این موضوع شود، گفت: شورای عالی امنیت 
ملی از ابتدا تا انتهای مذاکرات و پس از آن در جریان 
فعالیتها بوده و هیچ آسیبی حجاج را تهدید نمی کند؛ 
پیش بینی می کنیم آرام ترین حج را نسبت به دوره های 
گذشته داشته باشیم.وی گفت: هیچ سالی در سنوات 
گذشته،  شورای عالی امنیت ملی را وارد موضوع حج 
نکردیم و امسال برای نخستین بار است که شورا به 
عنوان متولی امنیت و آرامش وارد موضوع شده است.

نّص صریح قانون، فضای پیدای
 خودرو را حریم خصوصی نمی داند

هادی  دکتر  انتخاب-حجت االسالم والمسلمین 
به  اشاره  با  قوه قضاییه  فرهنگی  معاون  صادقی، 
برخی موضع گیری ها درباره فعالیت ضابطان امر 
گفت: فضای خودرو  منکر  از  نهی  و  معروف  به 
که  می شود  تقسیم  پنهان  و  پیدا  بخش  دو  به 
بخش پنهان که به طور عادی ناپیداست، مانند 
تلقی  حریم خصوصی  عنوان  به  عقب،  صندوق 
می شود و این مفهوم شامل بخش پیدای خودرو 
مانند جایی  قابل رؤیت است،  تفتیش  بدون  که 
وی  نمی شود.  می نشینند،  خودرو  سرنشنان  که 
افزود: وقتی چیزی در معرض دید عموم قرار دارد 
خصوصی  حریم  جزء  و  نیست  خصوصی  دیگر 
و  ساختمان ها  نمای  مانند  نمی آید،  حساب  به 
یا  و  نشده  افکنده  آن  بر  پرده  که  چنجره ای  یا 
شخصی در برابر پنجره خودنمایی کند و خود را 

در معرض دید عموم قرار داده است.

جایی از کار که  می لنگد!
 *هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1 ( قاچاق،کنار کوچه و خیابانها و 

حاشیه میدان ها بساط می کنند و به میوه فروشی ها 
بار می فروشند و البته سودهای کالن می کنند و به 
شهرها و استانهایشان بر می گردند! و همه ی کارکرد 
در  معمواًل خالصه می شود  قاچاق کاال  با  مبارزه 
امحای چندین تن میوه و ارائه آماری از عملکردها! جز 
این است؟  مطالبه و انتظار منطقی و به حق و سؤال 
اساسی مردم این است که اگر انبه ها قاچاق هستند 
و به اقتضای قاچاق بودن به اقتصاد استان و کشور 
ضربه می زنند چرا در برخوردها تساهل و تسامح و 
اغماض می شود و اگر به اقتضای ایجاد مشکل برای 
سالمتی مردم و یا سالمتی نباتات استان نباید وارد 
استان شوند، چرا اینچنین در برابر تهدیدات سالمتی 
شهروندان سهل انگاری و مماشات می شود؟ چرا 
مبارزه ها جدی نیست و به یک شوخی و طنز روزانه 
بیشتر شبیه است تا یک مقابله و مبارزه ی ملی و 
اساسی و اصولی؟ چرا همان دستگاههایی که مثل 
ناجا واقعاً در ماجرای مبارزه، یک تنه و  با مجاهدت 
ورود می کنند،در میانه ی راه یکه و تنها می مانند؟ چرا 
عملکردها جزیره ای می شود؟  چرا در این برخوردها 
سیاست یک بام و چند هوایی حاکم می شود؟ یا 
برای  هر جنس  برای  حداقل در شرایطی خاص، 
قاچاقی مثل انبه که میوه ای پرطرفدار و پرمصرف 
برای شهروندان است تمهیداتی برای ورود رسمی 
و قانونی و با قیمت ثابت و غیر متغیرش اندیشیده 
نمی شود؟ در ماجرای دردناک مبارزه با مواد مخدر 
نیز داستان همین است، هر ساله دهها شهید، هر ساله 
دهها هزار میلیارد ریال هزینه برای مبارزه و البته و 
متأسفانه هر سال مواجهه با افزایش مصرف و کاهش 
سن متقاضیان و مصرف کنندگان! یک جای کار می 
لنگد؛ آنهم از نوع حاد و مسأله سازش! من بارها تأکید 
کرده ام که انباشِت مطالبات و انتظاراِت بی پاسخ مردم 
از سوی مسؤولین در دراز مدت به هیچ عنوان برای 
استان و برای دولت و برای نظام به مصلحت نیست. 
مدیران دلسوز یا واقعاً وارد عرصه عمل شوند و یا با 
توجیه منطقی دالیل عدم موفقیت و کارکرد مناسب 
برنامه هایشان را توضیح دهند. ما در شرایط تربه و 
خطا برای بسیاری از مسائل استان و کشور نیستیم 
تا همه ی عمر مشغول برنامه ریزی باشیم و همه 
عمر مشغول خطاسنجی و تغییر آنها. زمان سوزی، 
فرصت های بی شماری را از کف ما خواهد ربود، 
آنچنان که تاکنون نیز ربوده است؛  فرصت هایی که 
بعدها افسوسش را خواهیم خورد که در راستای توسعه 
استان و جبران عقب ماندگی های تاریخی مان چقدر 

می توانستیم از آنها استفاده کنیم!
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(         

ماجرای نقش 2 زن و کشف اموال کاسپین

روزهای  در  اخبار  برخی  انتشار  پی  در   - ایلنا 
بر  که  کاسپین،  اعتباری  موسسه  درباره  اخیر 
اساس توئیت یکی از نمایندگان مجلس شورای 
از  شده  کشف  جدید  »اموال  عنوان  با  اسالمی 
موسسه  گرفت،  صورت  کاسپین«  صاحبان 
در  شایعه ای  یا  خبر  گونه  هر  کاسپین  اعتباری 
و حق  کرد  تکذیب  را  خود  نام  با  این خصوص 
خبری  پایگاه های  علیه  کیفری  شکایت  طرح 
دانست.هیات  برای خود محفوظ  را  مطرح کننده 
با  نیز  فرشتگان  منحله  اعتبار  تعاونی  تصفیه 
این  کشف  خبر  ای،  جداگانه  اطالعیه  انتشار 
امالک را بی اخالقی رسانه ای دانست و اعالم 
کرد: همه این امالک پیش تر به موسسه اعتباری 
کاسپین معرفی شده است.در توئیت یاد شده به 
98 آپارتمان و 75 باغچه و دو زن صیغه ای اشاره 
آنان شده است. نام  به  اموال  از  برخی  شده که 

پایان تولید نیسان آبی در سال 97

اظهار  زامیاد  خودروسازی  شرکت  مدیرعامل 
کرد:در پایان سال 97 به طور عملی با نیسان آبی 
خداحافظی کرده و این خودرو که از نظر ظرفیت 
عملیات باربری خدمت بزرگی به کشور کرده به 
تاکید  وی  همچنین  پیوست،  خواهد  ها  خاطره 
کرد: در عوض خودروی پادرا باقی خواهد ماند، 
است. ای  توسعه  های  پروژه  اجرای  نیازمند  اما 
حمیدی گفت: این شرکت در سال های گذشته 
کار  در  عقبگرد  با  ها  تحریم  موضوع  از  متاثر 
 3 یورو  محصول  با  پارسال  از  اما  شد،  مواجه 
مجدد فعالیت های تولیدی خود را از سر گرفت.

جزئیات جریمه  چراغ های قرمز و زرد

راهور  پلیس  اطالع رسانی  مرکز  رئیس 
است،  ممنوع  زرد  چراغ  از  عبور  تهرانگفت: 
باشد. شده  تقاطع  وارد  خودرو  اینکه  مگر 
روی  یا  ایست  خط  از  بعد  راننده ای  چنانچه 
گذرگاه عابر پیاده متوقف شود، جریمه ای تحت 
وی  برای  عابرپیاده  گذرگاه  به  تجاوز  عنوان 
بپردازد.  باید  تومان  هزار   20 مبلغ  و  لحاظ شده 
رد  را  قرمز  و  زرد  چراغ  راننده  همین  اگر 
 200 قرمز  چراغ  از  عبور  عنوان  کند،تحت 
همچنین  بپردازد؛  باید  جریمه  تومان  هزار 
می شود. الصاق  وی  برای  نیز  منفی  نمره 

سمیرا قاسمی- رئیس بنیاد نخبگان استان 
کرد:  اظهار  نخبگانی  جهادی  اردوهای  درباره 
“اقتصاد  نام  به  امسال  گذاری  نام  به  توجه  با 
مقاومتی، اشتغال و تولید” از سوی مقام معظم 
رهبری، اردوی جهادی، از جمله فعالیت هایی 
است که مورد عنایت ویژه معظم له می باشد. 
»هاشمی« ادامه داد: ایشان در فرمایشات خود، 
جوانان  حضور  و  اردوها  این  برگزاری  ادامه  بر 
انقالبی و متخصص در مناطق محروم، جهت 

شناسایی مشکالت این مناطق و ارائه راه حل 
های کاربردی و ایجاد روحیه نشاط، امید و کار 
و تالش در روستاها، تأکید داشته اند. وی اضافه 
کرد که به همین منظور بنیاد نخبگان خراسان 
جنوبی در راستای سند راهبردی کشور در امور 
فرهنگی  های  برنامه  چارچوب  در  و  نخبگان 
مصوب بنیاد نخبگان کشور در صدد برگزاری 
اردوهای جهادی به دنبال تحقق اهدافی از قبیل 
فرهنگ سازی، خودسازی، روحیه مطالبه گری 
آشنایی  مستضعفان،  به  خدمت  مسئوالن،  از 
دلبستگی  احساس  و  کشور  های  واقعیت  با 

به کشور و شناسایی پتانسیل های طبیعی و 
انسانی می باشد. به گفتة وی در همین راستا با 
همکاری بسیج علمی سپاه انصارالرضا )ع( اردوی 
جهادی با حضور نخبگان و استعدادهای برتر در 
بخش دستگردان شهرستان طبس برگزار گردید.

بخش دستگردان به عنوان
 منطقه هدف انتخاب شد

این  در  که  کرد  عنوان  نخبگان  بنیاد  رئیس 

عنوان  به  دستگردان  بخش  جهادی،  اردوی 
منطقه هدف مورد نظر انتخاب شده که یکی 
مرکزیت  به  از بخش های شهرستان طبس 
شهر عشق آباد بوده است و دارای 2 دهستان 
دستگردان و کوه یخاب می باشد. »هاشمی« 
روستاهای   تعداد  بخش  این  در  کرد:  تصریح 
که  است  شده  اعالم  روستا   93 سکنه  دارای 
می  دهیاری  دارای  بخش  این  در  روستا   26
دستگردان  بخشداری  مشورت  با  و  باشند 
روستا   8 آباد،  عشق  بسیج  پایگاه  فرمانده  و 
به عنوان هدف انتخاب گردیده اند. وی بیان 

کرد که همچنین مشکالت شهر عشق آباد 
فرمانده  بخشدار،  با  مختلف  جلسات  طی 
و  کشاورزی  جهاد  مسئول  بسیج،  پایگاه 
بررسی  مورد  منطقه  فعال  جوانان  از  برخی 
تحقیقاتی  تیم  وی  گفتة  به  گرفت.  قرار 
تخصصی  کمیته   4 در  جهادی  اردوی 
برخوردار،  کم  مناطق  افتادگی  عقب  دالیل 
ارائه  و  اشتغال  ظرفیت  فرهنگی،  مخاطرات 
های  ظرفیت  شناسایی  مربوطه،  راهکارهای 

برنامه  و  منطقه  برتر  استعدادهای  و  علمی 
مورد  روستاها  این  در  را  رشد  مسیر  ریزی 
بنیاد  رئیس  دادند.  قرار  ارزیابی  و  بررسی 
در  استان  نخبگان  بنیاد  داد:  ادامه  نخبگان 
با همکاری گروه جهادی عماد،  تا  نظر دارد 
با حضور  اردوی جهادی  مردادماه  اواسط  در 
کشور  سراسر  برتر  استعدادهای  و  نخبگان 
فرهنگی  و  علمی  زیباسازی،  های  حوزه  در 
نماید. برگزار  استان  در سایر مناطق محروم 

آبادانی و پیشرفت مناطق محروم استان با مشارکت نخبگان

گچ کاری و گچ بری 
پذیرفته می شود. 

در اسرع وقت 
)شهر و روستا(

09159658659

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

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 139660308001001005 - 96/3/27 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 بالمعارض متقاضی آقای محمد 
عظیم سیمابی گزیک فرزند احمد به شماره شناسنامه 275 صادره از حوزه 2 درمیان و کد ملی 5239258562 نسبت به ششدانگ 
یک باب منزل به مساحت 155/10 مترمربع قسمتی از پالک 1396- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت آقای مهدی مهرجو  به 
عنوان احدی از مالکین مشاعی 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: 1396/04/1   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/04/17
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 951780 -951781 - 951782- 952471 - 953367 -955037 اجرایی آقای 
میر علی عرب درخش محکوم به 1- پرداخت مبلغ 423/826/681 ریال در حق دل آسا تاشک 2- پرداخت به مبلغ 

226/252/986 ریال در حق محکوم له نورالدین یوسفی نوقاب 3- پرداخت مبلغ 167/394/826 ریال در حق محکوم له خسرو 
عطائی 4- پرداخت مبلغ 78/749/216 ریال در حق درویش احمد شبانی 5- پرداخت مبلغ 226/513/646 در حق مهدی سروی و 
جمعا به مبلغ 1/122/737/355 ریال و حق االجرا به مبلغ 49/750/000 ریال در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم 
علیه ششدانگ یک باب منزل به شماره پالک ثبتی 9773 فرعی از 118 اصلی بخش یک بیرجند به آدرس بیرجند حکیم نزاری 
8- پالک 31 دارای 224/80 متر مربع عرصه و حدود 403/40 مترمربع اعیانی در دو طبقه توقیف و به مبلغ 3/164/000/000 
ریال کارشناسی گردیده و قرار است از  طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ 96/05/02 از ساعت 8  الی 9  صبح در دفتر اجرای احکام 
مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا 
یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 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. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

درب اتومـاتیک سیـد 
مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات( 

09155614880 - 09303107002

لوله کشی ساختمان
  نصب و تعمیر و سرویس کولر، 
پمپ ، آبگرمکن و انواع شیرآالت 

، لوله بازکنی تضمینی با فنر برقی   

 09158651167
 شهریاری
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 افزایش ۵۸ درصدی فروش مرزی در خراسان جنوبی
صدا و سیما-فروش مرزی نفت گاز در بازارچه مرزی و پایانه مرزی ماهیرود 58 درصد در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش یافت.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه استان از توزیع ده میلیون لیتر فرآورده نفت گاز در بازارچه مرزی و پایانه مرزی ماهیرود در سه ماه نخست امسال خبر داد و گفت: از این رقم 3.5 
میلیون لیتر در بازارچه مرزی و مابقی به مرزنشینان به فروش رسید.در مدت مشابه پارسال 6 میلیون لیتر نفت گاز در بازارچه مرزی و پایانه مرزی ماهیرود توزیع شد.

باتشکر از شهردار محترم و توانمند بیرجند به خاطر 
در  بهداشتی  های  سرویس   و  وضوخانه  احداث 
به  نسبت  پیشنهاد می گردد  لذا  زادگان،  آ  پارک 
نصب فالش تانک و  توالت فرنگی نیز در سایر 

اماکن تفریحی  دستورالعمل صادر بفرمایند. 
936....884

وپرورش  آموزش  شدگان  قبول  از  تعدادی  برای 
توجه  با  اند  گذاشته  الزم  استانها کالس  درسایر 
اساتید کشور در خراسان جنوبی  بهترین  بحضور 
و وجود مشکالت عدیده درسایر استانها از)دولت 

تدبیر وامید ( انتظار رسیدگی عاجل دارد
915..011
20روز  مدرس  شعبه  بانک...  عزیز  آوای  سالم 
ازقسط گذشته به ضامن زنگ زدن آیا نباید آخر ماه 
 بشه وحقوق بدن-شما که جریمه تاخیر می گیرید
 اگه به وامهای میلیونی و میلیاردی و اختالس 

هم توجه کنن خوبه!
915...896
سالم آقای استاندار شما به داد ما برسید مهرشهر 
خیابان 9دی واقعا از کوچکترین امکانات هم بهره 
است.نه آسفالت ، مسجد ، پارک ، هر وقت رفتیم 
شهرداری گفتند باید فاضالب اجرا بشه که هنوز 

اجرا نشده گناه ما چیست.
915....269

چرا  هستید  رفتنی  که  شما  شهردار  آقای  سالم 
5ماه شده اضافه کاری کارگران را نمیریزی شما 
چه فکری می کنید ما وقتی که سرسفره کنار زن 
وبچه هستم خجالت می کشیم و شرمنده آنها می 
شویم. شما را به خدا یک فکری کارگران بردارید 

باتشکر از همکاری شما
901....860

شهرمان،  شهرداری  و  ما  بحال  خوشا  سالم 
گوشه  از  مسافران  و  رسید   فرا  مسافرتها  موعد 
بظاهر  اما  وارد شهرما می شوند.  کنار کشورمان 
شهرداری بیرجند هنوز از خواب بیدار نشده است ! 
!؟ اعضای جدید شورا شهر که آن همه شعارهای 
جذاب و رنگارنگ می دادند چی شد؟؟ کارمندان 
و ماموران محترم شهرداری که تغییری نکرده اند 
مقداری بفکر شهر باشید الاقل خیابان جمهوری 
اسالمی و بازار قدیم )سرپوش( را دریابید. ابتدای 
بازار بعلت حضور دستفروشان میوه و عدم برخورد 
است  کرده  پیدا  نازیبایی  و  زشت  چهره  آنان  با 

خواهش می کنم یک مسئول رسیدگی کند
903...287
آرزوی   ، آوا  روزنامه  کارکنان  حضور  باسالم 
سالمتی و کامیابی برای شما و همه مردم عزیز 
از همشهریانم  خیلی  مثل  من  وناراحتی  ، گالیه 
چرا   :1 باشد  می  واحد  شرکت  اتوبوسهای  وضع 
به اتوبوسهای دارای مشکل فنی و دودزا و اغلب 
فرسوده ،به سهولت کارت معاینه فنی و اجازه تردد 
می دهند درصورتی که خودرو شخصی یا تاکسی 
به راحتی قادر به گرفتن کارت معاینه فنی نیستند. 
به  اتوبوس که  رانندگان خاطی  بعضی  با  2: چرا 
قوانین راهنمایی ورانندگی احترام نمی گذارند مثل 
ازایستگاه،  خارج  در  توقف  و  قرمز  چراغ  از  عبور 
اغلب روی پل  ایستگاه در خیابان جمهوری 29 
نزدیک دکه پلیس برخورد نمی شود اگر هم به این 
رانندگان بخاطر سد معبر وتوقف نابجا تذکر بدهیم 
با لحن بد و وقیحانه جواب می دهند . از مامورین 
با  ورانندگی خواهش می کنیم  راهنمایی  محترم 
این رانندگان خاطی مانند دیگر رانندگان وسایل 

نقلیه برخورد نمایند
915...329
باسالم این چه منطقی که طرف مرد و زن کارمند 
دولت حاال بیاد سر توکار آزاد هم در بیاره وکارمند 
محترم باز نشسته باز سر کار بماند چون بیمه به 
کار  سر  میاد  کم  باحقوق  هم  است  دوستان  نفع 
کارند   بی  ما  جوان  اشتباه   های  رویه  باهمین 
اقتصاد پویا نیست  آخرش هم جوان ما بایک وام 
18درصدی اول جوانی گرفتار قسط وام شده  حاال 
بهش بگو ازدواج کن آمار جونا کم شد   و.... فریاد 

رسی نیست کجایی آقاجان...
915...948
 سالم آوا میگن    پارتی    بازی  نمی کنن پس  چطور  ...    
استخدام  کرده   را  دو   هر  وخواهر   برادر  بیرجند   
انوقت    فرزندم   با   مدرک   فوق   لیسانس    هر  اداره  ای 
می رود میگن   کار   نیست واقعا   از   انصاف بدور است.
915...915
شهرداری محترم،چرا بلوار میالد بعد از بلوار موسی 
شهر  سطح  دیگر  بلوارهای  تمام  مثل  جعفر  ابن 
زیباسازی نمی شود...مگر فرق ساکنین این منطقه 
با مناطق دیگر چیست؟باور کنید اینجا هم انسان 
های زمینی زندگی می کنند نه فضایی!!!تبعیض تا 

به کی!!! جواب خدا را چه خواهید داد؟!
915...422
با سالم.مسئوالن خواب تشریف دارند یا خودشان 
در  هنجارشکن  افراد  با  اند،چرا  زده  خواب  به  را 
نمیشه؟!!!بدحجابی،آوردن  جدی  برخورد  جامعه 
صدای  عمومی،  اماکن  در  افراد  توسط  سگ 
سر  کار  ها،کودکان  اتومبیل  ضبط  باند  دلخراش 
اماکن  در  قلیان  و  سیگار  چهارراهها،کشیدن 
عمومی توسط اقشار مختلف به خصوص نوجوانان 
واحدهای  در  نامتعارف  صداهای  سرو  جوانان،  و 

آپارتمانی و ...جامعه اسالمی اینگونه نباید باشد.
937...971
سالم جناب شهردار!!! واقعا این سوال هست برای آدم 
چه طور کوچه ها و خیابان هایی که در چند سال اخیر 
ایجاد شده اند با چه منطق و اصول مهندسی اینقدر 
کوچک و تنگ ایجاد شده اند-نمونه بارز آن ورودی 
خیابان نیلوفر شهید آوینی یه سری بزنید اگر ندیدید
910...277
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 خاکشیر به عنوان یکی از نوشیدنی های معجزه 
آسای فصل تابستان در شهرستان بشرویه با راه 
اندازی کارگاه صنایع تبدیلی این محصول راهی 
بازارها می شود.خبرگزاری مهر- خاکشیر جزو آن 
دسته از خوراکی هایی است که خوردن آن باعث 
از بین رفتن عطش و تشنگی می شود و همه 
ما از مادربزرگ ها یا قدیمی های فامیل درباره آن 
شنیده ایم و کم و بیش این گیاه را می شناسیم.

این  خاصیت های  دیگر  با  ما  از  کمی  تعداد  اما 
دانه های ریز و خوش تراش سرخ رنگ آشنایی 
برخی  برای درمان  تنها  نه  دانه هایی که  داریم. 
کیفیت  می توانند  بلکه  دارند  کاربرد  بیماری ها 
کنار  کنند.در  رو  آن  به  رو  این  از  را  ما  زندگی 
نیاز آبی کم محصول خاکشیر می توان گفت از 
درآمدزایی و اقتصاد خوبی نیز برخوردار است و 
باوجود دوره رشد کوتاه خاکشیر، کشاورز در مدت 
زمان کمتری به درآمد می رسد.خاکشیر گیاهی 
ست علفی و بوته ای، که ارتفاع آن گاهی به یک 
متر می رسد و اصواًل از قسمت های باالی ساقه 
منشعب می شود.گیاه خاکشیر در برخی نقاط ایران 
وجود دارد اما در بشرویه این گیاه کشت می شود.

خاکشیر محصولی کم آب و پردرآمد
محمد رضا مشمول خاکشیرکار بشرویه ای در 
اظهار کرد: باتوجه به خشکسالی های اخیر در 

به  نیاز  خاکشیر  محصول  خوشبختانه  بشرویه 
بارندگی ها  اگر  افزود:  ندارد.وی  زیادی  آبیاری 
نیاز  میزان  یابد  افزایش  شهرستان  سطح  در 
آبیاری محصول خاکشیر به حداقل می رسد که 
نکته  یک  منطقه  آبی های  کم  به  باتوجه  این 
اظهار  می رود.مشمول  شمار  به  مثبت  بسیار 
خاکشیر  محصول  کم  آبی  نیاز  کنار  در  کرد: 
خوبی  اقتصاد  و  درآمدزایی  از  گفت  می توان 
کوتاه  رشد  دوره  باوجود  و  است  برخوردار  نیز 
به  کمتری  زمان  مدت  در  کشاورز  خاکشیر، 
درآمد می رسد.وی ادامه داد: در فصل برداشت 
خاکشیر اکثر بانوان روستایی نیز برای برداشت 
محصول به زمین های کشاورزی آمده و برای 

آنها نیز زمینه درآمدزایی ایجاد می شود.

نبود ادوات کشاورزی
 برای برداشت خاکشیر

گیاهان  کارشناس  و  کشاورز  مشمول  علی 
بیان  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  نیز  دارویی 
کرد: من خاکشیر را هم به دلیل درآمدزایی و 
هم خواص فراوان دارویی آن کشت کرده ام.

باوجود فواید و مزیت های فراوان  افزود:  وی 
کشاورزی  ادوات  نبود  اما  خاکشیر  کشت 
مخصوص برداشت این محصول مشکالتی را 

به وجود آورده است.مشمول بیان کرد: درحال 
دست  با  را  خاکشیر  محصول  تمام  ما  حاضر 
برداشت می کنیم که هزینه هایی برای تأمین 
نیروی انسانی برای ما به دنبال دارد.وی ادامه 
داد: از دیگر مشکالت محصول خاکشیر عدم 
به ثمر رسیدن همزمان محصول خاکشیر در 
هرروز  باید  ما  و  ست  کشاورزی  زمین  یک 
از  قسمتی  کشاورزی  زمین  به  مراجعه  با 
را  است  شده  برداشت  آماده  که  را  محصول 
از زمین برداشت نماییم.مشمول اظهار داشت: 
باید  خاکشیر  تمام مشکالت  وجود  رغم  علی 
در منطقه گرم و خشک ما وجود داشته باشد 
چرا که خواص فراوانی در زمینه رفع عطش و 
گرمازدگی دارد و میزان مصرف این محصول 

در شهرستان بسیار است.

مراحل جداسازی
 دانه های ریز خاکشیر در خرمنگاه

روستای مجد هم  منطقه  کار  اکبری خاکشیر 
 10 از  بیش  گفت:  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در 
به صرفه خاکشیر  مقرون  گیاه  است که  سال 
را در روستای خوش آب و هوای مجد کشت 
خاکشیر  خوشبختانه  گفت:  می کنم.اکبری 
گیاهی ست که هیچگونه آفتی نمی گیرد و به 
کم  آبی  نیاز  و  کوتاه  رشد  دوره  داشتن  دلیل 
به صرفه است و سبب شده در  بسیار مقرون 
طی این سالها کشت خاکشیر را در برنامه خود 
منطقه  دیگر  خاکشیرکار  باشیم.مهری  داشته 
مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  نیز  مجد  روستای 
محصول  این  خاکشیر،  برداشت  از  بعد  گفت: 
تابش  با  آنجا  در  و  می بریم  خرمنگاه  به  را 
خشک  خوبی  به  گیاه  این  آفتاب  مستقیم 
می شود.وی افزود: پس از خشک شدن گیاه به 
راحتی دانه های ریز خاکشیر از ساقه به وسیله 
مرحله  سه  در  سپس  می شوند  جدا  کوبیدن 
محصول را الک می کنیم تا تنها دانه های ریز و 

خوش رنگ خاکشیر باقی بمانند.مهری اظهار 
داشت: عالوه برسخت بودن مراحل برداشت و 
جداسازی این گیاه ریزدانه اما درآمدزایی بسیار 
خوب آن سبب شده تا خاکشیر را در آبان ماه 

هر سال کشت کنیم.

خاکشیر  محصول  بار  اولین  برای 
بشرویه برندسازی شد

بندی  بسته  کارگاه  مسئول  نظریه  ناصر 
با  گفتگو  در  بشرویه  کشاورزی  محصوالت 
آخر  مرحله  خوشبختانه  گفت:  مهر  خبرنگار 
پروسه تولید خاکشیر در شهرستان بشرویه را 
اولین  برای  واقع  افزود: در  تکمیل کردیم.وی 
اشتغال  و  تولید  مقاومتی،  اقتصاد  سال  در  بار 
خاکشیر  محصول  توانسته ایم  بار  اولین  برای 
بسته  و  سورت  پاکسازی،  فراوری،  را  بشرویه 
محصول  داشت:  اظهار  کنیم.نظریه  بندی 
نام  با  امروز  شهرستان  این  باکیفیت  خاکشیر 
استان های  به  بشرویه  شهرستان  نشان  و 
و  اصفهان  شمالی،  خراسان  رضوی،  خراسان 
تهران، ارسال می شود.وی افزود: امید است این 
محصول نه تنها به استان های مختلف کشور 
بلکه به بازارهای خارج ازکشور نیز صادر شود.

۲۳۰ هکتار از مزارع بشرویه 
زیرکشت خاکشیر

کشاورزی  جهاد  مدیر  سرچاهی  حسین 
مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  بشرویه  شهرستان 
بیان کرد: سطح زیر کشت خاکشیر شهرستان 
بشرویه بیش از 230 هکتار است که حدوداً 184 
برداشت  شهرستان  این  مزارع  از  خاکشیر  تن 
خواهد شد.وی افزود: متوسط عملکرد برداشت 
خاکشیر در هر هکتار 800 کیلوگرم است.مدیر 
کرد:  بیان  بشرویه  شهرستان  کشاورزی  جهاد 
بیشترین رقم خاکشیر کشت شده از نوع محلی 
مشکالت  رغم  علی  کرد:  بیان  است.سرچاهی 

بردار  این محصول ریزدانه 650 بهره  برداشت 
کار کاشت این محصول را انجام می دهند.وی 
اظهار داشت: پس از برداشت و فروش محصول 

خاکشیرکاران  عاید  ریال  میلیارد   12 خاکشیر 
کشاورزی  جهاد  شد.مدیر  خواهد  بشرویه 
شهرستان بشرویه بیان کرد: بشرویه مقام اول 
استان را هم در بحث تولید و هم در بحث سطح 
زیرکشت خاکشیر به خود اختصاص داده است.

تولید  به منظور تکمیل چرخه  سرچاهی گفت: 
این محصول پرداخت تسهیالت در بحث صنایع 
تبدیلی و تکمیلی و برندسازی این محصول به 
یک کارگاه در بشرویه داده شد و خوشبختانه از 
امسال خاکشیر شهرستان با نام و برند بشرویه 
می شود.وی  ارسال  مصرف  بازارهای  سایر  به 
بیان کرد: برای مراحل سه گانه این محصول 
برگزار  آموزشی  و  توجیهی  کالس های  نیز 
با رعایت اصول، محصول  شد تا بهره برداران 
بهتری را برداشت کنند.سرچاهی گفت: بیشترین 
کاربرد و استفاده این محصول برای رفع عطش، 
جز  و  است  یبوست  درمان  و  کلیه  سنگ  دفع 
می شود. محسوب  پرطرفدار  دارویی  گیاهان 

خواص شگفت انگیز خاکشیر
 در طب سنتی

کارشناس تغذیه اظهارکرد: خاکشیر از نظر طب 

قدیم ایران گرم و تر است و التیام دهنده زخم 
و جراحات است.حسینی با بیان اینکه جوشانده 
رفع  و  ساده  اسهال های  رفع  برای  خاکشیر 

ترشحات زنان مفید است، گفت: خاکشیر ادرار 
آور و تب بُر است.وی عنوان کرد: این گیاه برای 
دفع کرم مفید است و التهاب کلیه را برطرف 
می کند.وی با اشاره به اینکه خاکشیر در درمان 
نقرس ، حصبه ، آبله ، سرخک و مخملک مفید 
است، تصریح کرد: خاکشیر صدا را باز می کند 
است. مفید  گوش  بیماری های  رفع  برای  و 
وی با اشاره به اینکه از این گیاه برای از بین 
بردن کهیر و التهابات پوستی استفاده می شود، 
افزود: خاکشیر ملین است و برای رفع یبوست 
مناسب است.وی با بیان اینکه شربت خاکشیر 
با  گرمازدگی  رفع  برای  و  است  کننده  خنک 
آب سرد مصرف می شود، گفت: خاکشیر اگر 
با شیر تازه خورده شود بدن را نیرومند و فربه 
می کند و کوبیده شده آن ضماد خوبی در بهبود 
تغذیه  کارشناس  است.این  پستان  ورم های 
گفت: برای بهبود فشار خون خاکشیر را بکوبید 
و شب موقع خواب کف پا تا مچ را با آن ضماد 
سنگ  خاکشیر  اینکه  بیان  با  نمایید.حسینی 
برای دفع سنگ  افزود:  ؛  را دفع می کند  کلیه 
ترنجبین  و  خارشتر،  خاکشیر  می توان  کلیه 
خورد. ناشتا  وصبح  کرده  مخلوط  هم  با  را 

هنرمند و کاتب بیرجندی با بیان اینکه یکی از 
معظم  مقام  با  دیدار  زندگی  طول  در  توفیقاتم 
رهبری بعد از اتمام صحافی قرآن بود، گفت: در 
از قرآن های معاصر در کشور  حال حاضر یکی 
است که بعد از هدیه بنده به رهبری ایشان آن 
گزارش  دادند.به  آستان قدس هدیه  موزه  به  را 

خبرنگار تسنیم در بیرجند، بسیاری از ما گاهی 
حتی حواسمان نیست که با همین قلمی که در 
دست داریم می توانیم بهترین ها رو اثرگذارترین 
موارد را رقم بزنیم تا در طول تاریخ جاودان بماند.

آری اثر قلم و تاثیرگذاری آن بسیار زیاد است اما 
گاهی نسبت به این قلمی که داریم ممکن است 
بی توجه باشیم  غافل از اینکه قلم می تواند در 
خلق آثار و شاهکارها توسط انسان موثر واقع شود.

چهاردهم تیرماه به عنوان روز قلم فرصتی است 
برای یادآوری، منزلت و حرمت قلم و صاحبان 
آن که عمر خود را برای ارتقای فرهنگ و هنر 
این مرز و بوم در طبق اخالص گذاشته اند.آری در 
دین اسالم جایگاه قلم چنان باالست که خداوند 
به آن قسم می خورد و می فرماید: “ن و القلم و ما 
یسطرون: سوگند به قلم و آنچه که می نویسد”.

استان خراسان جنوبی یکی از استان های مرزی 
کشور است که به دلیل دوری از مرکز همچنان 
از زیرساخت ها محروم است اما این محرومیت 
و  جوانان  استعداد  بروز  و  پشتکار  تالش،  مانع 
این  در  هم  نمی شود.هنوز  کویرنشین  مردمان 
تالش  هنرشان  با  که  افرادی  هستند  استان 
را جلب کرده  اول رضایت خدا  تا در گام  دارند 
و در گام بعد مردم بتوانند از خلق اثر آنها استفاده 
کنند. به بهانه روز قلم مصاحبه ای با کاتب یکی 

ذبیح ا...  داشتیم.  ایران  در  معاصر  قرآن های  از 
اوحدی  در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در بیرجند 
خود را این گونه معرفی می کند: خوشنویسی را 
اولم  استاد  اینکه  با  و  از 9 سالگی شروع کردم 
پدرم بود اما خط شکسته و نستعلیق را نزد استاد 
خط  برای  و  گرفتم  فرا  اسماعیلی مود  مهدی 
نسخ استادی نداشتم.وی افزود: از همان دوران 
کودکی خوشنویسی را دوست داشته و برای دل 
به کار خوشنویسی  خود و عالقه ای که داشتم 
بتوانم  داشتم  دوست  همیشه  و  می پرداختم  
روزی کتابت قرآن را با نسخ ترکیبی داشته باشم.

1۳ سال کتابت و پژوهش قرآن 
مرا خسته نکرد

کاتب بیرجندی گفت: 13 سال کتابت و پژوهش 
قرآن کریم به لطف خدا طول کشید اما چون 
بود  قرآن  کتابت  و  نوشتن  هدفم  و  عالقه 
هیچگاه طوالنی شدن این کار مرا خسته نکرد 
ببرم. بهره  کار  این  ثواب  از  می خواستم  چون 

اوحدی افزود: پژوهشگران قرآنی زیادی در امر 
تسهیل قرآن کار کرده اند و من هم می خواستم 
با اشاره به  این کار بی بهره نمانم.وی  از ثواب 
سخن مقام معظم رهبری اظهار داشت: اهتمام 
و توجه مقام معظم رهبری در رابطه با نوآوری و 
بومی سازی علوم اسالمی و هنر به عنوان یکی 
از شاخصه های علوم انسانی یکی از موضوعاتی 
است که تالش کردم در راستای محقق سازی 
آن قدمی بردارم و این نوآوری در هنر دینی را 

انتخاب کردم.

دعای خیر پدر و مادر 
سبب موفقیت کاتب قرآن بیرجندی

اوحدی با بیان اینکه گاهی اوقات در ایام کتابت 
روز  شبانه  در  ساعت   5 تا   4 تنها  کریم  قرآن 
استراحت داشتم افزود: اگر توانستم بعد از 13 
سال موفق به کتابت قرآن کریم شدم مدیون 
دعای خیر پدر و مادر و فداکاری های همسرم 
خودش  از  باید  کاتب  کرد:  بیان  هستم.وی 
بگذرد و در کاری که می خواهد انجام دهد خود 
را قبول داشته باشد و از اعتماد به نفس باالیی 
شود.کاتب  خلق  بلند  همت  تا  باشد  برخوردار 
قرآن کریم و خوشنویس بیرجندی گفت: برای 
این کارم سه هدف را دنبال کردم از جمله اینکه 
با این کار آسان کردن خواندن قرآن کریم برای 
زیبایی های  از  گوشه ای  و  تصویر  به  را  مردم 

نشان  را  هنری  جنبه  از  کریم  قرآن  ظاهری 
نوآوری  راستا  این  در  تا  کردم  تالش  و  دهم 
داشته باشیم.اوحدی افزود: دربرخی اوقات برای 
تهیه این کتاب شبانه روز تالش کردم و هرگز 
احساس خستگی نکردم چون یک رمز عجیبی 

در این همه انرژی وجود داشت.

دیدار با مقام معظم رهبری 
و هدیه گرفتن از ایشان

 بزرگترین توفیق در طول زندگیم بود
وی افزود: 13 رجب سال گذشته کار صحافی 
مقام  خدمت  رمضان  ماه  در  و  شد  تمام  قرآن 

بزرگترین  از  یکی  و  رسیدم  رهبری  معظم 
افتخارات برای من حضور در کنار مقام معظم 
قرآن  کتابت  به  نسبت  رهبری  و  بود  رهبری 
یک  تبرکی  نیت  به  و  کردند  زیادی  عنایت 

انگشتر به من هدیه دادند.

قرآن کتابت شده 
از بزرگ ترین قرآن های کشور است

کاتب بیرجندی با اشاره به ویژگی های این قرآن 
کتابت شده گفت: درشت خط بودن این قرآن 
افرادی که  تا قرائت قرآن برای  سبب می شود 
از بینایی باالیی برخوردار نیستند راحت تر بتوانند 
به  قرآن  این  حاضر  حال  در  و  بخوانند  قرآن 
عنوان یکی از بزرگترین قرآن های کشور است  
دارد. قرار  رضوی  قدس  آستان  موزه  در  که 

اوحدی افزود: این قرآن با یک رسم الخط جدید 
نیریزی  مرحوم  الخط  رسم  از  گرفته  الهام  که 
و رسم الخط عثمانی است نوشته شده است و 

به  ترکیبی  نسخه  یک  توانستم  خدا  به کمک 
وجود آورم.وی با بیان اینکه هر صفحه قرآن 15 
سطر و در مجموع قرآن دارای 604 صفحه است 
اظهار داشت: وزن اصل قرآن کتابت شده 220 
کیلوگرم است که در سال های گذشته در یکی 
از سحرگاهان لیالی قدر کار نوشتن قرآن را آغاز 
کردم البته قبل از نوشتن آیات قرآن چند سال 

در زمینه نوشتن آن پژوهش هایی انجام دادم.

کتابت قرآن کریم در سحرگاهان 
کاتب بیرجندی گفت: قسمتی از آیات قرآن در 
سحرگاهان نوشته می شد که این حس معنوی 

و آرامش روحیم را چند برابر می کرد و این حس 
باالترین ثروت است و قابل قیاس با هیچ ثروت 
مادی دیگر نیست.استاد اوحدی  با اشاره به اینکه 
توفیق  الهی  اذن  بر  عالوه  راه  این  در  کتابت 
ممارست و پشتکار از جانب خدا است افزود: آنچه 
که تاثیرگذار است تنها فضل خدا است و انسان 
باید با التماس از خدا این توفیقات را طلب کند.

هنرمند خوشنویس و کاتب برجسته قرآن کریم 
معظم  مقام  با  دیدار سال گذشته  از  بعد  گفت: 
آستان قدس رضوی  تولیت  به خدمت  رهبری 
در  گذشته  سال  چند  در  افزود:  رسیدم.اوحدی 
قرآن  نوشتن  قدر  لیالی  از سحرگاهان  از  یکی 
را شروع کردم و در روز میالد حضرت علی)ع( 
بیرجندی  این کاتب  پایان رسید.  به  کتابت آن 
تصریح کرد: امر کتابت قرآن به چند عامل صبر، 
شکیبایی، حوصله، طاقت، حلم، توکل و ممارست 
فوق العاده نیاز دارد و یک کاتب باید بداند که کار 
تمام  افزود:  اوحدی  ز پرکردن است.استاد  نیکو 

انسان ها به دنبال آرامش هستند و افراد از طرق 
مختلف مانند قدرت، مال، جمال و شهرت سعی 
در رسیدن به این آرامش دارند در حالی که کسب 
روش  ماندگارترین  و  هزینه ترین  کم  معنویات 
برای وصل به آرامش است. این کاتب بیرجندی 
مشکالت  مسیر  این  طی  در  کرد:  خاطرنشان 
وجود داشت اما به لطف خدا مرتفع شد و این 
مشکالت سبب پختگی انسان و کار می شود و 
جزالینفک کار محسوب می شود که اگر نباشد 
همت افراد بلند نمی شود. اوحدی با بیان اینکه 
دست  در  چاپ  برای  ابداعی  خط  این  مجوز 
پیگیری است گفت: تمام صفحات قرآن اسکن و 
فیلمبرداری شده و قابلیت چاپ وجود دارد.وی با 
اشاره به اینکه از ویژگی های این قرآن این است 
که شروع و فرود صفحات با آیه است و این برای 

حافظان برای تمرکز بیشتر حائز اهمیت است.

ویژگی بارز قرآن تذهیب آن با طال
 و انتخاب کاغذ مستحکم است

قرآن  بارز  ویژگی  گفت:  بیرجندی  کاتب  این   
این است که با ورق طال تذهیب شده است که 
باعث می شود قرآن از زینت و آراستگی بی بهره 
نباشد و همچنین کاغذ مستحکمی انتخاب شده 
می کند. کمک  قرآن  ماندگاری  و  بقا  به  که 

مراحل چاپ قرآن
 در حال پیگیری است

مصحف  این  بنده  اینکه  به  اشاره  با  اوحدی 
شریف را به مقام معظم رهبری هدیه کردم و 
ایشان این قرآن را به آستان قدس هدیه کردند 
است  پیگیری  حال  در  آن  چاپ  مراحل  گفت: 
هستیم. آن  اعراب  مجوز  گرفتن  دنبال  به  و 

دیداری  در  رهبری  معظم  مقام  افزود:  اوحدی 
که حضوری با ایشان داشتیم از دیدن این قرآن 
خوشحال شدند و ضمن ابراز خرسندی از این 

اقدام دستور ترویج قرآن را صادر کردند.

خوشنویسی می تواند 
به خوشنویسی اسالمی تبدیل شود

هنرمند خوشنویس و کاتب برجسته قرآن کریم 
با تاکید بر اینکه هنرمندان به سمت بومی سازی 
داشت:  اظهار  کنند،  حرکت  دینی  علوم 
خوشنویسی نیز می تواند به خوشنویسی اسالمی 
تبدیل شود. اوحدی با بیان اینکه برخی از افراد به 
دلیل کم سوادی و یا مسن بودن و کم سو بودن 

اظهار  دارند  مشکل  قرآن  خواندن  برای  چشم 
نوشتیم  درشت  بسیار  را  قرآن  این  داشت: خط 
مشکلی  سالمند  افراد  برای  کوچک  ابعاد  در  تا 
ایجاد نکند تا آن ها به راحتی بتوانند قرآن کریم 
را تالوت کنند ضمن اینکه در صفحات آن خط 
سبز استفاده شده که چشم را خسته نمی کند. وی 

گفت: این قرآن در ابعاد 70 سانتی متر در یک 
متر و به وزن 220 کیلوگرم کتابت شده است.  
از چرم، صحافی  قرآن  این  جلد  افزود:  اوحدی 
آن  خط  و  آن طالکوب  تذهیب  نظیر،  کم  آن 
هنری نو در علوم انسانی و کتابت قرآن است 
و حرف “ک” در قرآن به شکل تزئینی نوشته 
قرآن ساده  در  برده شده  کار  به  اعراب  و  شده 
و راحت است. اوحدی امر کتابت قرآن را یک 
اکتسابی  امر  این  و گفت:  دانست  اعطایی  اذن 
نیست چرا که می شود فردی خوشنویس باشد 
خوش  صدای  یا  و  نکند  پیدا  کتابت  اجازه  اما 
نداشته  را  قرآن  قرائت  توفیق  اما  باشد  داشته 
امیرالمومنین)ع(  کالم  اینکه  بیان  با  باشد.وی 
با  البالغه  نهج  نسخ  تمام  و  شده  واقع  مظلوم 
خطوط کامپیوتری است اظهار داشت: انسان باید 
باید قدرت  و  برود  دنبال مادیات  به قدر کفاف 
باشد. داشته  را  معنوی  به  مادی  ثروت  تبدیل 

قصد نگارش نهج البالغه را دارم
هنرمند خوشنویس و کاتب برجسته قرآن کریم 
گفت: اگر خداوند توفیق دهد قصد نگارش نهج 
البالغه را دارم و برای کاتبان و خوشنویسانی 
آرزوی  برمی دارند  گام  عرصه  این  در  که 

موفقیت دارم.

خاکشیر بشرویه برند سازی شد

کتابت قرآن به دست هنرمند خراسان جنوبی
13 سال کتابت و پژوهش قرآن کریم به لطف خدا طول کشید

برداشت 1۸۴ تن خاکشیر در بشرویه

عکس:اینترنت
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ایسنا- محققان دانشگاه آیندهوون هلند اتوبوسی طراحی کرده اند که با استفاده از فرمیک  اسید به جای سوخت های فسیلی می تواند کار کند. حرکت کردن خودروها و وسایل نقلیه با استفاده از 
سوخت های جدید و گاهی عجیب و غریب همواره یک هدف جالب برای محققان بوده است. اتوبوس طراحی شده از سوی محققان دانشگاه آیندهوون با استفاده از انرژی فرمیک  اسید برق تولید می کند. 
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هزینه 20 میلیارد تومانی برای پروژه های عمرانی
ازابتدایدولتیازدهمدرروستاهایبخشمرکزیبیرجنداجراییشد:

سمیرا قاسمی- بخشدار مرکزی بیرجند اظهار کرد که در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بیرجند از ابتدای دولت تدبیر و امید بیش از 20 میلیارد تومان در پروژه های عمرانی 
هزینه شده است. »حسین مالکی بیرجندی« تصریح کرد: از مبلغ یاد شده بالغ بر 15 میلیارد تومان توسط دولت به حساب دهیاری ها  واریز شد و 5 میلیارد تومان هم درآمد خود 
دهیاری ها از طریق صدور پروانه ساختمانی، کمیسیون ماده 99 و ... می باشد. وی عنوان کرد که در 4 سال اخیر 64 هزار متر مربع سنگ فرش در معابر روستاهای بخش مرکزی 
انجام شده است. به گفتۀ وی همچنین 320 هزار متر مربع زیرسازی و آسفالت انجام شد، که این به غیر از آسفالتی می باشد که توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی انجام شده بود. 

یک میلیارد و 500  میلیون تومان اعتبار برای اجرای پروژه های متفرقه
 بخشدار مرکزی بیرجند ادامه داد: 92 هزار متر مربع جدول کشی در روستاها از ابتدای دولت یازدهم انجام شد و 34 هزار هزار متر مربع نیز احداث فضای سبز عمومی در دولت یازدهم در 
روستاهای شهرستان داشته ایم. »مالکی بیرجندی« خاطر نشان کرد که 3 هزار و 800 متر مربع ساختمان های عمومی روستا شامل احداث ساختمان دهیاری، سرویس بهداشتی عمومی، 
غسالخانه و ... ساخته شده است. وی از واگذاری 13 دستگاه ماشین آالت توسط دولت تدبیر و امید به دهیاری های بخش مرکزی بیرجند خبر داد و افزود: یک میلیارد و 500 میلیون تومان 
اعتبار برای اجرای پروژه های متفرقه همچون دیوار ساحلی و هدایت آب های سطحی، خرید سطل زباله مکانیزه و... در دولت یازدهم به روستاهای بخش مرکزی بیرجند پرداخت شده است.

تحول در امور عمرانی و اجتماعی روستاها با تأسیس دهیاری ها
  بخشدار مرکزی بیرجند با اشاره به 14 تیرماه سالروز تصویب قانون تأسیس دهیاری های خود کفا و روز دهیاری ها اظهار کرد: تأسیس دهیاری در روستا نقطه عطفی در تاریخ روستاها 
می باشد که با تأسیس آن تحولی بزرگ در امور عمرانی و اجتماعی روستاها رخ داده است. »مالکی بیرجندی« با بیان اینکه در بیرجند از 382 روستا، 141 روستای آن دهیاری دارد، 
تأکید کرد که دهیاران باید عالوه بر پیگیری پروژه های عمرانی در روستاها پیگیر کارهای فرهنگی مانند آموزش و پرورش، زکات و ... باشند. به گفتۀ وی اکنون دهیاران باید از کنار 
گود به وسط میدان بیایند و برای مشکالت راهکار ارائه دهند و همچنین به دنبال احیای صنایع دستی باشند و توسعه آنان را برای روستاییان تبیین کنند. وی همچنین به برگزاری 
همایش روز دهیاری با حضور دهیاران بخش مرکزی با سخنرانی فرماندار بیرجند اشاره کرد و گفت: در این همایش بر توسعه صنایع دستی و بوم گردی در روستاها تأکید شد.

رونق بخش صنایع دستی و گردشگری در روستاها
بخشدار مرکزی شهرستان بیرجند ادامه داد: تاکنون با همکاری اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان و دهیاری ها در روستاهای چهکند، علی آباد لوله، 
بهلگرد و مرک، کارگاه های آموزشی حوله بافی برگزار گردیده که مورد استقبال چشمگیر بانوان روستا قرار گرفته است. »مالکی بیرجندی« افزود: بعد از آموزش هایی که بانوان 
دیده اند، اکنون در منازل خود این صنعت را راه اندازی کرده اند. وی عنوان کرد که در روستاهای بخش مرکزی بیرجند مشکالتی وجود دارد که اشتغال از مهم ترین آنان 
می باشد و باید مورد توجه قرار گیرد. به گفتۀ وی همزمان با روز دهیاری، سومین ایستگاه فرستنده دیجیتال در روستای سرچاه تازیان با حضور فرماندار شهرستان بیرجند و مدیر 

کل صدا و سیمای استان خراسان جنوبی افتتاح گردید که با راه اندازی آن بیش از هزار نفر از برنامه های آن بهره مند می شوند.
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احساس آرامش را تجربه کنیم

گذران زمان به شیوه ی سیاه و سفید در کنار هم و در 
حالت تعادل کمک می کند احساس خوِب موفق بودن و 
آرامش را تجربه کنیم. به این ترتیب کمتر پیش می آید 
که یک هفته بگذرد و گاهی یک فصل و شما اعتراف 
کنید که اصال نفهمیدم زمان چطور گذشت! تمرکز کامل 
روی لحظه ها ضمن افزایش کارآیی شما را از یکنواختی 
و سرعت بی مورد رها می کند. اینجاست که می توان 
گفت تقسیم بندی زمان به سفید و سیاه از معدود تقسیم 

بندی های دوگانه ای است که کارکرد مثبت دارد. 
 در این تقسیم بندی مشکل از جایی شروع می شود 
که ما در زمان خاکستری قرار داریم یا به عبارت بهتر 
زمانی طوالنی را در حالت خاکستری می گذرانیم؛ اغلب 
ما بخاطر حجم کارها و برنامه هایمان و نیز کمال گرایی 
از اینکه در زمان سفید باشیم اکراه داریم؛ از طرفی وقتی 
همزمان  بمانیم،  باقی  سیاه  زمان  در  است  الزم  هم 
خودمان را درگیر یک فعالیت سبک تفریحی می کنیم؛ 
درنتیجه در زمان استراحت کار می کنیم و در زمان کار، 
استراحت. این آمیختگی می تواند گوش دادن به یک 
فایل صوتی یا موسیقی، چک کردن ایمیل یا مرور گاه 
و بی گاه شبکه های مجازی یا سر زدن به گوشی تلفن 
همراهمان باشد. روی یک کاغذ از 1 تا هر عددی که 
فرصت می کنید را در مدت 30 ثانیه بنویسید. حاال کمی 
پایین تر تمرین را ادامه دهید؛ به این ترتیب که دو خط 
بکشید و زمان شمار را فعال کنید، روی خط اول یک 
عدد بنویسید و روی خط پایین اولین حرف الفبا را، دوباره 
روی خط باال عدد 2 و روی خط پایین حرف ب و به 
همین ترتیب ادامه دهید؛ یک عدد در خط باال و یک 
حرف معادل آن در خط پایین. پس از 30 ثانیه نتیجه را 
با تمرین قبلی که فقط باید اعداد را می نوشتید، مقایسه 

کنید. چقدر پیش رفتید؟

انسان های بزرگ
روزی روبرت دوونسنزو گلف باز بزرگ آرژانتینی، پس از 
بردن مسابقه و دریافت چک قهرمانی لبخند بر لب  آماده 
رفتن می شود. پس از ساعتی، او داخل پارکینگ تک و 
تنها به طرف ماشینش می رفت که زنی به وی نزدیک 
سپس  و  گوید  می  تبریک  را  پیروزیش  زن  شود.  می 
عاجزانه می افزاید که پسرش به خاطر ابتال به بیماری 
سخت مشرف به مرگ است و او قادر به پرداخت حق 
ویزیت دکتر و هزینه باالی بیمارستان نیست.دو ونسنزو 
تحت تاثیر حرفهای زن قرار گرفت و چک مسابقه را امضا 
نمود و در حالی که آن را در دست زن می فشرد گفت: 
برای فرزندتان سالمتی و روزهای خوشی را آرزو می کنم.

این واقعه دوونسنزو در یک باشگاه  از  یک هفته پس 
روستایی مشغول صرف ناهار بود که یکی از مدیران عالی 
رتبه انجمن گلف بازان به میز او نزدیک می شود و می 
گوید: هفته گذشته چند نفر از بچه های مسئول پارکینگ 
به من اطالع دادند که شما در آنجا پس از بردن مسابقه 
با زنی صحبت کرده اید. می خواستم به اطالعتان برسانم 
که آن زن یک کالهبردار است. او نه تنها بچه مریض و 
مشرف به مرگ ندارد، بلکه ازدواج هم نکرده. او شما را 
فریب داده، دوست عزیر! دو ونسزو می پرسد بله کامال 
همینطور است. دو ونسزو می گوید: در این هفته، این 

بهترین خبری است که شنیدم.

شاید چشم های ما نیاز داشته باشند که گاهی 
با اشک های مان شسته شوند، تا بار دیگر

 زندگی را با نگاه شفاف تری ببینیم

لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می شود، 
می تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند 

اداره می شود، شکست دهد.

من حاصل عمر خود ندارم جز غم
در عشق ز نیک و بد ندارم جز غم

یک همدم باوفا ندیدم جز درد
یک مونس نامزد ندارم جز غم

دنیا جای خطرناکی برای زندگی است. نه به خاطر 
مردمان شرور، بلکه به  خاطرکسانی که شرارتها را 

می بینند و کاری درمورد آن انجام نمی دهند.

می شود از امشب قانون تازه ای در زندگی 
بنا بگذاریم؟ همواره بکوشیم قدری بیش تر 

از نیاز، مهربان  باشیم

برنامه ریزی برای سفر و رفت و آمد با خانواده خود و خانواده 
همسر، از دغدغه های مهم خیلی از زن و شوهرهاست.

اینکه این ارتباطات چگونه برنامه ریزی شود تا لطمه ای 
به رابطه زن و شوهر وارد نشود یک مهارت است. شما می 
توانید در زندگی مشترک خود بسیار مقتدرانه با مشکالت و 
مسایل برخورد کنید. وقتی به قدرت خود پی ببرید، همکاری 
خواهید کرد و انصاف به خرج خواهید داد و با همسرتان 
محترمانه رفتار خواهید کرد. شما دیگر نمی رنجید و در صدد 
انتقام بر نمی آیید. همچنین مجبور نیستید برنده شوید. شما 

در زندگی مشترک تان به دلگرمی روی می آورید.

طرح یک مشکل ارتباطی
»هشت سال از ازدواج من و همسرم می گذرد. همسرم 
خانواده  این  البته  است.  دوست  خانواده  و  مهربان  مردی 
روی  بر  او  تمرکز  و  فکر  همه  و  گذشته  حد  از  دوستی 
خانواده خودش است. به طوری که هر روز باید به مالقات 
خانواده خود برود چه من باشم و چه نباشم. در هر مهمانی 
عمده  بخش  باشیم.  همسرم  خانواده  با  باید  مناسبتی  و 
تفریحات و سرگرمی ما همراه با خانواده همسرم است. از 
آنجاییکه شاغل هم هستم بسیار عالقمند به کمی استراحت 
و تنهایی هستم اما دریغ از یک روز آرامش. یا ما باید منزل 
خانواده همسر یا اقوام همسر باشیم یا اینکه آنها منزل ما 
باشند. آن قدر درگیر خانواده همسرم هستم که از خانواده 

خود دور مانده ام.سال گذشته در طی سیزده روز تعطیالت 
تنها دو بار برای شام نزد مادر تنهایم رفتم و این وضعیت 
باعث عذاب وجدان جدی در من شده است. گویی امسال 
دارند و من چاره ای جز  هم خانواده همسرم قصد سفر 
همراهی با همسرم ندارم. نمی دانم چه کار کنم. این دست 
روابط مرا از همسرم بسیار دور کرده و احساس می کنم 

مانند قبل دوستش ندارم.«

تفاهم در زندگی همسرداری
زندگی مشترک، برقراری رابطه ای فوق العاده پیچیده و 
بسیار حساس بین زن و مرد است. زن و شوهر در زندگی 
مشترک در همه ی شئونات زندگی با یکدیگر در ارتباط 
و تعامل هستند. افزون بر آن، روابط زن و شوهر در همه 
که  تنیده  درهم  و  پیچیده  چنان  زندگی  های  حیطه   ی 
بیش تر زوج ها به علت آگاهی کم و اشتباه آمیز و تصور 
مشکالت  رفع  و  مسائل  از  بسیاری  حل  در  شان  غلط 
مشترک عاجزند و حتی در مسائل جزئی نیز به سختی می 

توانند به توافق برسند!
با وجود این که زنان و مردان در بسیاری از زمینه ها دارای 
ویژگی های خاص خود هستند، اما زوج ها در عمل، کمتر 
به این تفاوت ها توجه می کنند و کم تر آگاهی دارند که 
برداشت هر زن و مردی از هر پدیده و رویدادی برحس 
آگاهی، تجربه، دانش، شرایط روانی و جسمانی و زاوایه ی 

دید ویژه ی خود می باشد و هر یک به علت خودمحور 
بودن، در برابر هر حادثه ای، کنش و واکنش متفاوتی از خود 
نشان می دهد و هر یک انتظار دارد که دیگری همانند او 
فکر کند و احساسات خود را مشابه او بروز دهد و عملکردی 
مشابه او داشته باشد؛ چرا که هر یک دیدگاه و بینش خود 
را اصیل، واقع بینانه و درست می داند و تصور می کند که 
مسائل را بهتر درک کرده و در برطرف ساختن نیازهای خود 
و همسر به درستی عمل می کند. در ادامه یکی از همین 

سوء تعبیرها را خواهید خواند:

یک مثال تابستانی 
خانواده  با  همسرتان  ولی  است   تابستان  تعطیالت 
می  شوهرتان  است،  کرده  دیگری  ریزی  برنامه  اش 
با است  قرار  تعطیالت  برای  کن  ریزی  »برنامه   گوید: 

رفتاری  عادت  طبق  شما  برویم.«  شیراز  به  ام  خانواده 
کردن   سپری  یعنی  حرف  این  که  دانید  می  همسرتان 
تعطیالت عید با خانواده همسرتان و از دست دادن فرصت 
مالقات با مادرتان. لذا شما هم جواب می دهید: »ببین من 
خیلی خسته هستم یک سال است که هر روز محل کار 
رفته ام. دوست دارم تعطیالت  استراحت کنم، به مادرم سر 
بزنم، به کارهای عقب افتاده ام برسم. ضمناً یک سال است 
که مادر تنهایم را رها کرده ام و نهایتا یک الی دو ساعت در 
هفته به او سر زده ام، نگرانش هستم. چقدر به خانواده تو 

بچسبم. مگر من خانواده و تعلقات عاطفی ندارم؟...«

اولویت دادن به هر دو خانواده
اما اگر آن را اصالح کنید، خواهید گفت: »مثل اینکه هر 
دو نفرمان دوست داریم با خانواده هایمان وقت بگذاریم. 
به سفر  تو  با خانواده  را  از تعطیالت   بهتر است بخشی 
 برویم و در قسمت دیگر آن  باز گردیم تا من هم بتوانم به 
خانواده ام سر بزنم و کنار آنها باشم. در این پاسخ هم راحت 
و صادق بوده اید، هم مالحظه همسرتان را کرده اید. برای 
ویرایش پاسخ خود باید پاسخ دهی را به تعویق بیندازید تا 
ضمن روراست بودن، بین شما و همسرتان فاصله نیفتد. به 
یاد داشته باشید که نشست های دلگرمی، روراستی شما با 
همسرتان  را بیشتر می کند. با برگزار کردن این نشست ها 
و متمرکز شدن بر روی نکات مثبت، در موقعیت های دیگر 
هم دلگرم کننده تر پاسخ داده و تعلق خاطر شما به یکدیگر 
بخواهد  عمیقاً  مردی  و  زن  نیز حفظ خواهد شد.اگر هر 
زندگی مشترک خود را در جهت مثبت تغییر دهد، آنوقت 
مساله ی توافق پیش می آید و در واقع زوج با خواستن و 

انگیزه ی قوی، در مسیر توانستن قرار می گیرد.
ضرب المثل های »خواستن، توانستن است«، »بکوب تا در 
باز شود«، »بخواه تا به دست آوری« و... همگی نشان از این 
دارند که اگر آنچه می خواهیم، با انگیزه ی قوی و عمیق 

همراه باشد، اوضاع به نفع ما تغییر می کند.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

پس ]از کافران[ بپرس آیا ایشان ]از نظر[ آفرینش سخت  ترند یا کسانی که ]در آسمانها[ 
خلق کردیم ما آنان را از گلی چسبنده پدید آوردیم. سوره صافات/ آیه 11

حدیث روز  

تقوا و پرهیزکاری سرآغاز هر توبه ای، و سّر هر حکمتی، و شرف و بزرگی هر عملی است، و هر که از با تقوایان کامیاب گشته به وسیله 
تقوا کامیاب شده است. امام حسن )ع(

سبک زندگی

با خانواده خودم مسافرت بروم یا خانواده همسرم؟

طراح: نسرین کاری                        

مترجم  نگار،  تاریخ    -1 افقی: 
سده  اواخر  در  که  ایرانی  ادیب  و 
ششم و اوایل سده هفتم هجری، 
جنوب  در  می زیست-کشوری 
شخصی  راس-   -2 آفریقا  غرب 
داشت  فراوان  گنج  مثل  در  که 
نزدیک  به  اشاره  -  شادمانی 3- 
- خانه، سرای - اکنون - پایتخت 
اسپانیا-  در  شهریست   -4 فراری 
نتیجه - از واجبات 5- اندوهگین، 
دلتنگ - جمع نصیحت - پیغمبر 
میوه  و  بهره   - پذیرنده  توبه   -6
از  - گذشته 7- میل، خواست - 
نیشابور  گردشگری  های  جاذبه 
درهم  و  پیچیدگی   - زندان   -8
چیز  یا  ریسمان  و  نخ  شدگی 
زبان   - وحشت  اضطراب،  دیگر- 
به  منسوب   -9 اصیل  فارسی 
بالش کوچکی که خمیر  ساالر - 
نان را بر باالی آن گسترانند و بر 
تنور بندند 10- سرپرست - تر و 
خیس - همیشگی 11- نارس -  
امضای   -12 برتری   - فربه  شتر 
گریه  به   - مبارکی   - گذرنامه 
واداشتن 13- کمان - فصاحت  و 
زبان آوری  سخن آشکار - نهر - 
بر کمر درخت می زند و آن را می 
شکند 14- واحدی برای سنجش 

- غارت، چپاول - توان آخر 15- 
توشه - آشکار شدن، فاش شدن

 - کردن  آشتی   -1 عمودی: 
آخرین وزیر سلطان محمود غزنوی 
2- یک نوع  جامه ابریشمی- محل 
پادشاهی ملکه بلقیس - نشانه 3- 
کینه کشی - ساختار اولیه دیواره 
سلولی گیاهان- سوغات اصفهان 
با یک  هوا   - مردن  از غصه   -4
 - تبار  و  خاندان   - اضافه  حرف 
منسوب به ابر 5- قوم هود پیغمبر 
- کره گیاهی - هذیان 6- هر چیز 
سبک و کم وزن و مختصر- خالق، 
آفریدگار - مهیا 7- زیاد و بسیار - 
واحد  تازه 8-  و  نو   - روستا  عدد 
پول ژاپن - مریضی عفونی همراه 

همراه   - کهنه  پوسیده،   - تب  با 
 - بارو  دیوار،   -9 آید  می  تاب 
و  طرز   - صابون  و  آب  محصول 
قاعده 10- نام کتاب شیخ صدوق 
آماسیدن   - مخلوق  خلق،   -
محاسب   - فرزند  دودمان،    -11
- - موی گردن شیر و اسب 12- 
مخالف ارزان - هرچیزکه  سرجای  
خود محکم  نباشد وتکان بخورد- 
جنگ، نبرد - مکان 13- پوستین 
- تنها ، یکه- دوست داشتن 14- 
پدر اندر - برگ، کاغذ - چیزی که 
و »دست  بندی شده  بسته  سفت 
نخورده واستفاده نشده«  است 15- 
کتاب ادبی از ایوان تورگنیف - از 

شهرهای استان خراسان رضوی 

جدول 3826

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
لاتسیرکهاگشزرو1
ادنادابارماوا2
کرمگهوقرتیراک3
یسراپهعومجمرن4
هلیپهتیلتوش5
ریمدنرپزستا6
اخناکاینهربوه7
کنیاهیرجماهنا8
ییاهرتعباتمیر9
ریاتلامشمزب10
اواساممانما11
لقروتیداهارکا12
باخییمارگلسرم13
تحاسمیراوتمجل14
هتشکراککیپو کیش15

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

را تجربه کنید.   09158668002

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

نصب و سرویس کولر  
آبگرمکن ، پمپ و...

لوله کشی و سیم کشی 
ساختمان 

لوله باز کنی با فنر برقی 
نصب شیرآالت

  09151633903 - دهشیبی

مشاوره خرید و فروش سهام
توسط تحلیلگر بازار سرمایه

دارای مدرک دکتری حسابداری 
و 6 سال سابقه تحلیلگری

 32405010
09015610562 

ساعت تماس:
21 _ 16  

واگذاری فست فود 
با کلیه امکانات

 نبش مدرس 67
09300234001

اجرا و نصب کامل سردخانه های ثابت 
با نازل ترین قیمت و بهترین کیفیت

 در مقایسه با شرکت های بزرگ صنعتی
09366661654 - 09105776020- موسوی

به یک نفر همکار جهت کار در فروشگاه 
توزیع و پخش لوازم یدکی و شراکت در کار 

نیازمندیم.  
  05632317913 -09158254172

یک شرکت راهسازی به 
یک راننده کمپرسی جهت 
کار در زابل نیازمند است.

09155623441
شرکت مزمز شعبه بیرجند به تعدادی 

بازاریاب و موزع با حقوق و مزایای 
قانون کار و بیمه تکمیلی و پورسانت 

عالی نیازمند می باشد.
09156676874-05632231503 

رهن و اجاره
 قابل توجه کلیه ادارات ، ارگان ها، نهادها و ...
ملکی در 2 طبقه با زیربنای 650 متر مفید  

دارای 6 خواب - دو هال - دو پذیرایی 
سرویس بهداشتی مجزا و پارکینگ وسیع  
حدفاصل فلکه اول و دوم مدرس )شرقی(
5 میلیون رهن و 3/5 میلیون تومان اجاره

09155623141

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     32371354 - 32371355

قالیشویــی ملکــه

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
09159647398

رستوران و غذای آماده 
 1400

با مدیریت جدید 
آماده بستن قرارداد با ارگان ها و اداره ها

هدف ما جلب رضایت شماست
 پیک رایگان       مدرس 27- انتهای پارک
  09153173218 - 09151053353

05632448696 ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

کار خوب اتفاقی نیست

درب های اتوماتیک نوین تکنیک 
پخش کلی و جزئی

 کلیه ملزومات کرکره در شرق کشور
کرکره برقی، بازوئی، شیشه ای، ریلی

09153634767

سمسـاری مرتضـی   
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین 

قیمت   09159632924- امیرآبادیزاده

فروش کارواش کاربیست 
واقع در آخر خیابان توحید بلوار جماران
 کنار رستوران زیتون با موقعیت عالی 
و سابقه کاری 7 ساله با تمامی امکانات 

09159632426

ساخت استخر 
ژئو ممبران

09153637917

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

  09151635860
کرباسچی 



متاسفانه موارد زیر به افزایش مصرف دخانیات 
دامن می زند: * عرضه روزافزون و شایع مواد دخانی 
)قلیان( در اماکن تفریحی و رستورانها و قهوه خانه ها * 
تبلیغات فریبنده در مورد قلیان و تنباکوهای میوه ای و 
معطر * در دسترس بودن و ارزان بودن مواد دخانی * 
وجود تنش ها و ناهنجاری های خانوادگی در خانواده 

 * خانوادگی  های  حمایت  فقدان  و  ثبات  بی  های 
کاهش قبح مصرف دخانیات * نداشتن »مهارت های 
زندگی »الزم برای مقابله با استرس ها و نامالیمات 
وضعیت   * گفتن«  »نه  مهارت  جمله  از  زندگی 
به  اعتماد  نداشتن   * نامناسب  معیشی  و  اقتصادی 
نفس کافی. نقش خانواده ها در پیشگیری از 

مصرف دخانیات: * برای حفاظت خود ، خانواده 
را  خود  نقلیه  وسیله  و  منزل  عزیزانمان  همه  و 
عاری از دخانیات کنیم * از مردم بخواهیم که در 
اطراف ما و عزیزانمان، سیگار و هیچ گونه مواد 

دخانی )اعم از پیپ ،قلیان و...( مصرف نکنند.
مرکز بهداشت شهرستان بیرجند 

دخانیات تهدیدی برای توسعه و سالمت )2(
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مدال طالی مسابقات ووشوی بانوان کشور
از آن وزرشکار خراسان جنوبی

سمیه فالحی نسب ووشوکار بانوی خراسان جنوبی که تنها ورزشکار 
حاضر این استان در مسابقات کشوری بود درسبک لوهان چوآن موفق 
به کسب مدال طال شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان 
جنوبی، فالحی نسب در این رقابت ها در وزن 48- به مربی گیری و 
سرپرستی صدیقه غالمی و مطهره محمدی شرکت کرده بود. مسابقات 
سبک لو هان چوآن قهرمانی کشور در رده های سنی نونهاالن، نوجوانان، 
جوانان و بزرگساالن در اوزان مختلف 15 و 16 به میزبانی قم برگزار شد.

ورزشکاران اعزامی استان 
به مسابقات کنگ فو قهرمانی کشور مشخص شدند

ایرنا- رئیس هیات کنگ فو هنرهای رزمی استان، گفت: چهار ورزشکار 
اعزامی استان به مسابقات کنگ فو قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی 
بانوان در رده سنی بزرگساالن مشخص شدند. غالمرضا رضایی، افزود: در 
این رقابت ها مهناز احراری در وزن 62 - کیلوگرم، سمیه یوسفی 
58 - کیلوگرم، محبوبه احراری 51- کیلوگرم و فاطمه احراری در 
وزن 48 - کیلوگرم به این مسابقات که 17 تیر برگزار می شود، اعزام می شوند. 

 حذف پهلوان کشور

ایرنا- جابر صادق زاده پهلوان سال 1395 کشور درنخستین دیدار خود در 
رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی با شکست برابر حریف خود 
حذف زود هنگامی از این رقابت ها داشت. وی با شکست برابر امین 
طاهری دارنده مدال نقره جوانان جهان از گردونه رقابت ها حذف شد.

 برتری پرگل پرسپولیس در اردوی اوکراین

تیم فوتبال پرسپولیس در جریان اردوی تدارکاتی خود با چهار گل بر 
»کولوس« غلبه کرد. به گزارش ایرنا، سرخپوشان پایتخت پنجشنبه شب 
به مصاف تیم »کولوس« رفته و به برتری قاطع چهار بر صفر رسید. 
گادوین منشا، شجاع خلیل زاده، فرشاد احمدزاده و علی علیپور در این دیدار 
برای قهرمان لیگ برتر ایران گلزنی کردند. دیدار تدارکاتی سرخابی های 
پایتخت روز 25 تیرماه جاری در شهر بیلفلد آلمان برگزار می شود.

 سنگنوردان جوان و نوجوان ایران طالیی شدند

با  ایرانی در رقابت های سنگنوردی قهرمانی آسیا  ایرنا- دو سنگنورد 
ایستادن بر سکوی نخست آسیا،  مدال طال را به خود اختصاص دادند. 
مهیا دارابیان در رده سنی نوجوانان و احسان اسرار در رده سنی جوانان 
توانستند در ماده سرعت بر سکوی قهرمانی بایستند. راحیل رمضانی در 
رده نوجوانان با کسب عنوان ششمی در رشته سرطناب به کار خود پایان 
داد و در همین ماده داربیان نیز رده ششم این رقابت ها را از آن خود کرد.

خطر ابتال به زوال عقل با این جراحت

محققان فنالندی دریافتند جراحت های شدید 
سر به ویژه در میانسالی موجب افزایش خطر 
ابتال به زوال عقل در سال های بعد می شود. 
محققان میزان خطر ابتال به زوال عقل را در 
بین اشخاص کمتر از 65 سال که از عوارض 
قرار  بررسی  مورد  می برند،  رنج  مغزی  ضربه 

رسیدند  نتیجه  این  به  آنها  نهایت  در  دادند. 
که در اشخاص مبتال به ضربه مغزی میزان 
خطر ابتال به زوال عقل در مقایسه با سایرین 
بیشتر است و شدت این خطر به شدت جراحت 
اولیه بستگی دارد. بر اساس این تحقیقات 3.5 
از اشخاص مبتال به ضربه مغزی، در  درصد 
بیماری های  به  خود  زندگی  بعدی  سال های 
انحطاط عصبی مانند زوال عقل مبتال می شوند.

 از خورشید نیمروز بر حذر باشید

با توجه گرمای هوا، تا جایی که می توانید در 
ساعاتی برای تمرین و یا فعالیت از خانه خارج 
شوید که آفتاب ضعیف تر و هوا خنک تر است. 
خورشید به هنگام ظهر و یا نیمروز بسیار داغ 
و حتی خطرناک است. عالوه بر اینکه ممکن 
عوارضی همچون  خورشید  گرمای  این  است 

گرما زدگی و سرگیجه به همراه داشته باشد، 
نیز  برای پوست و چشم های شما  تواند  می 
مضر باشد. بهتر است تمرین های ورزشی و 
فعالیت های بیرون خود را به جای ساعات میانی 
روز به صبح ها و یا بعد از ظهرها موکول کنید. 
از لباس های راحت و سبک استفاده کنید و 
تا حد ممکن لباس های گشاد بپوشید تا هوا 
بتواند بین پوست و لباس شما در جریان باشد.

دام شیطانی برای دختر جویای کار در گروه تلگرامی

 دختر جوان که برای یافتن کار از طریق گروه تلگرامی فریب خورده و به تهران آمده بود، گمان نمی کرد در دامی شیطانی گرفتار 
شود. به گزارش جام جم، روز یکشنبه مردی با حضور در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای جنایی تهران از ناپدید شدن دخترش خبر داد. 
شاکی به قاضی مرشدلو گفت: دخترم قرار بود برای کار در شرکتی به تهران بیاید تا شاید بتواند به عنوان نیروی خدماتی در آنجا کار 
کند. ساعاتی بعد با وی تماس گرفتیم اما پاسخگو نبود. در تحقیقات ماموران به سرنخ هایی دست یافتند مبنی بر این که دختر جوان 
در یک گروه تلگرامی جویای کار عضو بوده  است. جست وجوها ادامه داشت تا این که ماموران مطلع شدند او آخرین بار از طریق 
تلگرام با مردی در ارتباط بوده است. مرد تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد. وی به افسر تحقیق گفت: من در گروه تلگرامی 
جویندگان کار با این دختر جوان آشنا شدم. از او خواستم به تهران بیاید. متوجه شدیم او در شهرستان زندگی می کند و شرایط الزم 
را ندارد که در تهران و در شرکتمان به عنوان نظافتچی کار کند. بعد از آن او را از طریق همان گروه به فرد دیگری معرفی کردم و 
دیگر خبری از او ندارم. در ادامه تحقیقات مشخص شد دختر جوان به یک خانه روستایی منتقل شده است. ماموران به آنجا اعزام 
شده و مردی را بازداشت کردند. دختر جوان به افسر تحقیق گفت: قرار بود مرا به عنوان نیروی خدماتی استخدام کند، بنابراین به خانه 
روستایی در اطرف تهران برد و دو روز در آنجا زندانی کرد. نمی دانستم او چه نیتی در سر دارد حضور بموقع پلیس باعث نجاتم شد. 

دزدهایی که لباس رفتگر و سرباز می پوشیدند

ایران آنالین- دو دزد که برای سرقت از پوشش لباس رفتگری 
و سربازی سوء استفاده می کردند، دستگیر شدند. سرگرد محمد 
فرماندهی  کیانشهر   158 کالنتری  رئیس  هاشمی  حسین 
محله  امنیت  طرح  اجرای  در  گفت:  بزرگ  تهران  انتظامی 
محور و برخورد با سارقان، عوامل تخصصی این یگان موفق 
به شناسایی افرادی شدند که در ابتدای صبح با سوء استفاده 
از لباس مقدس سربازی و یا لباس شبرنگی رفتگران اقدام 
به سرقت محتویات و لوازم خودروها می کنند. وی افزود: در 
بازرسی ها از مخفیگاه متهمان مقادیری لوازم التحریر سرقتی 
به ارزش شش میلیون تومان، سه حلقه الستیک، یک عدد 
پنل ضبط، 2 دستگاه گوشی سامسونگ کشف و ضبط شد.

دستگیری قصابی با 450 کیلو گوشت االغ

فرمانده نیروی انتظامی بخش 
چنارشاهیجان از کشف بیش 
از 4۰۰ کیلوگرم گوشت االغ 
به  داد.  خبر  قصابی  یک  در 
و  صدا  خبرگزاری  گزارش 
سیامرز  فارس،  مرکز  سیما 
نیروی  فرمانده  صادقی 

انتظامی بخش چنارشاهیجان گفت: ماموران انتظامی از یک باب مغازه 
قصابی در شهر قائمیه 45۰ کیلوگرم گوشت االغ کشف و ضبط کردند. 
قائمیه  شد.  قضایی  مقامات  تحویل  و  دستگیر  متهم  داد:  ادامه  وی 
شهری در بخش چنارشاهیجان شهرستان کازرون در غرب شیراز است.

دالیل مصرف گوشت بلدرچین 

های  بیماری  برابر  در  بلدرچین  که  ازآنجایی 
مختلف بسیار مقاوم تر از مرغ است، پرورش 
و  دارو  گونه  هیچ  از  استفاده  بدون  بلدرچین 
آنتی بیوتیکی انجام می شود، بنابراین گوشت 
ارگانیک  بلدرچین، محصوالتی کامال  و تخم 
و سالم هستند که هیچ گونه ذخیره ی داروئی 

مضر برای مصرف کننده در بافت خود ندارند. 
انواع  و  باال  بسیار  بلدرچین  گوشت  پروتئین 
وجود  آن  گوشت  در  کمیاب  آمینه  اسیدهای 
دارد. گوشت بلدرچین به دلیل خواص فراوانش 
امراضی چون آسم، تشنج، فشار  برای درمان 
خون باال، ضعف اعصاب و ناراحتی های روانی 
و همچنین بی خوابی بسیار مفید است که به 
افراد مسن و سالخورده بسیار پیشنهاد می شود.

چاقی بعد از سیگار 
بزرگترین عامل قابل پیشگیری سرطان

چاق بودن ریسک میزبانی بدن شما از سرطان 
روده  آنها سرطان  از  برخی  که  باال می برد  را 
پانکراس و تخمدان   ، ، سینه )پستان(  بزرگ 
هستند. این هشدار که با استناد بر مرور محدوده 
وسیعی از بیش از 2۰۰ تحقیق است زنگ خطر 

جدی برای افراد چاق تلقی می شود که همچنان 
مشکل چاقی خود را جدی نمی گیرند. با توجه به 
آمارهای جهانی انتظار می رود تقریباً سه چهارم 
از مردم تا سال 2۰35 با مشکل چاقی مواجه 
جدید  مورد  هزار  بین 7۰۰  این  در  که  شوند 
سرطان مرتبط با  افراد چاق طی 2۰ سال آینده 
قابل پیش بینی خواهد بود. چاقی بعد از سیگار 
بزرگترین عامل قابل پیشگیری سرطان است.

آسپرین بخوریم یا نه؟ 

در سپتامبر 2۰15، کارگروه خدمات پیشگیرانه در 
ایاالت متحده که نفوذ زیادی دارد توصیه های 
اصالح شده ای درمورد مصرف آسپرین در دوز 
پایین ارائه داد که نه تنها از بیماری های قلبی 
سرطان  از  بلکه  می کند  پیشگیری  عروقی  و 
روده بزرگ هم جلوگیری می نماید. تبلیغ این 

خبر می تواند خیلی از افراد را به شروع مصرف 
که  نماید  تشویق  خودسرانه  به طور  آسپرین 
ممکن است پیامدهای خوبی نداشته باشد. باید 
قبل از مصرف روزانه آسپرین با یک متخصص 
مشورت کنید چون می تواند موجب خونریزی 
جدی دستگاه گوارش شود. توصیه های جدید 
شامل افرادی می شود که بیماری های قلبی 

و عروقی هنوز در آنها شناسایی نشده باشد.

آموزشگاه کیاست برگـزار می کند: آموزش زبان انگلیسی گردشگری و هتلداری
 آدرس: خیابان طالقانی - طالقـانی 16 - طبقه اول   تلفـن: 32236080 مقدماتی - متوسطه - پیشرفته با مدرک بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای

31104

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
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این شماره حتمًا ذخیره شود!

09361779359

امداد باطری سپهر
عیب یابی، تست استارت، 
دینام، باطری، تحویل رایگان

 در هر نقطه از شهر 
کامیون و سواری

 ایرانی و خارجی 
نبش 17 شهریور 29 
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محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297

ایزوگــام  مصطفی هریوندی

صنایع چوب و فلز

کار 20
فروش کلیه اجناس فروشگاه

 به علت تغییر شغل
زیر قیمت خرید به مدت محدود 

از 96/4/10 تا 96/4/20
بیرجند - خیابان طالقانی  

طالقانی 2 - پالک 38
تلفن: 32233643  

32222821
فاکس : 32233644

همراه: 09155615589

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
هیچ سفره ای با برکت تر از سفره ای نیست که یتیم بر سر آن بنشیند. پیامبر اکرم )ص(

دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های خسته نیازمندانی که از 
شدت نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند، هر روز و  هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست.

ضمن تشکر و  سپاس از همکاری هموطنان نوع دوست آماده دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی 
شما خیرین ارجمند بابت اطعام نیازمندان  و ایتام هستیم.

تعداد خانواده های تحت حمایت مرکز: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی و 163 نفر یتیم نیازمند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009
شماره کارت مجازی: 6037991899549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: 4518#*8877*
آدرس: موسی بن جعفر)ع( 5 )صمدی 8(- داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع( 

تلفن: 09151631855- 32313472-056 طاهری
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افزایش نسبی دمای هوا 48 ساعت آینده در خراسان جنوبی

ایرنا -رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی خراسان جنوبی گفت: طبق الگوی نقشه ها با اسقرار مرکز پر ارتفاع جنب 
حاره در 48 ساعت آینده سبب افزایش نسبی دمای هوا و هوای استان گرم تر می شود. برهانی افزود: برای دو روز آینده گرادیان فشاری 

حاکم در شرق کشور، پدیده وزش تند باد است و در نواحی شرقی استان شاهد وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک خواهیم بود.

بیش از 2هزار نفر سهمیه استان 
در طرح کاروزی فارغ التحصیالن

رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  کل  امیرآبادیزاده-مدیر 
استان   سهمیه  نفر   2025 اختصاص  از  اجتماعی 

دانشگاهی  التحصیالن  فارغ  کارورزی  طرح  در 
خبر داد و افزود: این سهمیه که یک و نیم درصد 
باشد؛ می  کارورزی  طرح  در  کشور  سهمیه   کل 

 بر اساس تعداد کارگاه های دارای کد بیمه تامین 
اجتماعی که شامل 11هزار واحد صنفی در استان 
این  بر  که  گردند،  می  شهرستانی  است،توزیع 
کارگاههای  درصد   35 داشتن  با  بیرجند  اساس 
استان سهمیه 709 نفر کارورز را به خود اختصاص 
داده است.سنجری افزود: سهمیه پیش بینی شده 
شهرستانها به صورت شناور و با توجه به ظرفیت 
واحد  و  کارورز  جذب  میزان  و  شهرستانها  های 
پذیرنده قابل تغییر است که تا کنون اطالع رسانی 
التحصیالن  فارغ  کارورزی  طرح  تبیین  باره  در 
به  متقاضیان  نام  ثبت  همچنین  و  ها  دانشگاه 
عنوان کارورز و واحد پذیرنده انجام پذیرفته و طبق 
اطالعات واصله از وزارت خانه بیش از 200هزار 

نفر در کشور در سامانه ثبت نام کرده اند.

 رسیدگی به تخلفات 26 راننده ناوگان 
حمل ونقل عمومی خراسان جنوبی

و  راهداری  اداره کل  حقوقی  اداره  ایسنا-مسئول 
حمل ونقل جاده ای خراسان جنوبی گفت: کمیسیون 
حمل ونقل  بخش  رانندگان  تخلفات  به  رسیدگی 
اول  ماهه  سه  طی   ،11 ماده  موضوع  جاده ای 
سال جاری برگزار و به تخلفات 26 راننده ناوگان 
تصمیمات  رسیدگي،  استان  عمومی  حمل ونقل 
رضائی  شد.  صادر  مربوطه  احكام  و  اتخاذ  الزم 
یک  جاری،  سال  اول  ماهه  سه  در  کرد:  اظهار 
جلسه کمیسیون ماده 11 استانی برگزار و طی آن 
ناوگان حمل ونقل عمومی  راننده  تخلفات 26  به 
استان رسیدگي شد. وی با بیان اینكه درحال حاضر 
10 هزار و 127 راننده در بخش حمل ونقل کاال و 
فعال هستند،  استان   بین المللی  و  داخلی  مسافر 
مشمول  آنان  از  کمی  بسیار  درصد  شد:  یادآور 
تعریف تخلف از مقررات و قوانین می شوند و به 
لحاظ نظم کاری و رعایت مقررات، درصد نسبی 

تخلفات در استان پایین است. 

۳۰۰ کارگاه تولیدی صنایع دستی
 در بیرجند فعال است

تسنیم-رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری بیرجند از وجود 300 کارگاه تولیدی 
صنایع دستی در شهرستان بیرجند خبر داد. فوالدی 
بخش  دهیاران  همایش  در  امروز  ظهر  از  پیش 
مرکزی بیرجند اظهار داشت: اشتغال از اولویت های 
نخست و مهمی است و صنایع کوچک تنها راه 
پیشرفت استان است.رئیس اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری بیرجند افزود: اقتصاد 
مقاومتی نخستین قدم برای نجات استان است و 
اقتصادی مقاوم تر از صنایع دستی وجود ندارد.وی 
بیان کرد: در شهرستان بیرجند کارگاه های تولیدی 
و  آهنگری  سفال،  خراطی،  رودوزی،  سبدبافی، 

تراش سنگ وجود دارد و فعال است.

تولیدات ماهی خراسان جنوبی 
به خوزستان صادر می شود

خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  تسینم-رئیس 
جنوبی گفت: از ابتدای امسال تا خردادماه 165 تن 
انواع ماهی گرمابی و سردآبی در خراسان جنوبی 
استان های  به  گرمابی  ماهی های  که  شده  تولید 
می شود.ولی پورمطلق  ارسال  خوزستان  و  همجوار 
در جمع کارکنان سازمان جهادکشاورزی خراسان 
جنوبی اظهار کرد: به منظور جلوگیری از ورود آفات 
و بیماری های قرنطینه ای، حراست از پوشش گیاهی 
استان و به منظور پرهیز از خطرات برای مصرف 
کنندگان، میوه های قاچاق در خراسان جنوبی امحاء 
شد.وی گفت: در خراسان جنوبی 744 استخر ماهی 
داده  پرورش  استخر ماهی سردآبی  گرمابی و 77 
تولید شده در خراسان  می شود که ماهی گرمابی 
جنوبی عالوه بر مصرف در داخل استان به دیگر 
می شود.  ارسال  خوزستان  و  همجوار  استان های 
ولی پورمطلق افزود: از 156 تن ماهی تولید شده در 
استان 150 تن انواع ماهی گرمابی و 15 تن ماهی 
سردآبی است که ماهی های گرمابی از نوع کپور، 

آمور و سردابی از نوع قزل آال است.

پیش بینی برداشت 175 تن محصول 
زیتون در خراسان جنوبی

ایرنا - رئیس سازمان جهاد کشاورزی پیش بینی 
کرد در سال زراعی جاری 175 تن محصول زیتون 
به ارزش تقریبی 8.4 میلیارد ریال در استان برداشت 
شود. ولی پور مطلق  سطح زیرکشت درختان زیتون 
استان را 725 هكتار ذکر کر دو افزود: از این رقم 

373 هكتار غیربارور و 351 هكتار بارور است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

مال و ثروت برای انسان  گمراه
   بی معنی خواهد بود 

تسنیم-نماینده ولی فقیه با بیان اینكه انسان مغرور 
فكر ندارد و فقط به خودپرستی می اندیشد گفت: 
خواهد  بی معنی  انسان  گمراه    برای  ثروت  و  مال 
بود .آیت ا... عبادی ظهر در گردهمایی خانواده بزرگ 
اظهار کرد: بشر  تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی 
در طول تاریخ با تمام پیشرفت هایی که کرده  اما 
هنوز به جایی نرسیده که  بتواند بگوید در جهان چه 
نیاز است و چه نیاز نیست.وی افزود: نتیجه رسالت 
همه انبیای الهی این است که انسان ها را به سعادت 
برسانند و نعمت های خدواند در چارچوب تعریف های 
ما نمی گنجد.نماینده ولی فقیه گفت: کسی که در 
غرور و غفلت است وقتی جان مطلب را گرفت از 
ظاللت نجات پیدا می کند و مجموعه آنچه که به 
آن زمین و آسمان ها می گوییم همه جزو نعمت های 
خدا شمرده می شوند و این نعمت ها قابل شمارش 
نیستند.عبادی خطاب به روحانیت افزود: اگر کسی 
که در این عالم که همچون دریا است شنا یاد نداشته 
باشد غرق می شود، برهمین اساس خداوند برای نیل 
راه  این  تعیین کرده  که در  را  به سعادت مسیری 
انبیاء الهی را فرستاده تا انسان را از این مهلكه نجات 
دهند.وی اظهار کرد: شما روحانیت باید جام مطلب 
را به مخاطب خود تفهمیم کنید بعد او خودش دنبال 
مطلب خواهد رفت و خداوند در همه جهات غنی 

است و این ما هستیم که فقیر و نیازمند او هستیم.

طرح هادی در 2۹ روستای بخش مرکزی 
بیرجند اجرا می شود

غالمی-فرماندار شهرستان بیرجند از اجرای طرح 
هادی در  29 روستای بخش مرکزی شهرستان 
بیرجند در سال جاری خبر داد و گفت: دهیاران با 
جدیت جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیرند 
و ساخت و سازها باید در داخل محدوده های مجاز 
بخش  دهیاران  همایش  در  شود.ناصری  انجام 
مرکزی بیرجند اظهار کرد: دهیاران به عنوان آخرین 
حلقه اتصال دولت و مردم در روستاها هستند که 
مستقیماً با نیازهای مردم در ارتباط اند. وی با بیان 
اینكه نخستین مرحله مراجعه مردم و بیان مشكالت 
و  حاکمیتی  مباحث  افزود:  است  دهیاری ها  به 
مدیریتی از دهیاری ها آغاز  و به استانداری استان 
درصد   71.5 امسال  افزود:  ناصری  می شود.  ختم 
نسبت به سال گذشته افزایش اعتبار داشتیم و سهم 
ما از درآمدهای نفتی نیز 100 درصد افزایش یافته 
است اما باز هم نسبت به توسعه جمعیتی نیازمندی ها 

و محرومیت های بسیاری داریم.

تعاونی های خراسان جنوبی
 2.5 میلیون دالر کاال صادر کردند

رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  تعاون  تسنیم-معاون 
اجتماعی استان گفت: تعاونی های استان در سه ماه 
نخست امسال 2.5 میلیون دالر کاال صادر کردند.
سروری در بازدید از تعاونی های استان هدف گذاری 
صادرات برای امسال را 10 میلیون و 800 هزار دالر 
اعالم کرد اظهار داشت:  در 3 ماه نخست امسال 
بیش از 2.5 میلیون دالر آن محقق شد.وی اقالم 
صادر شده سال جاری از 14 تعاونی صادراتی استان 
را شامل سوخت و سنگ ساختمانی برشمرد وافزود: 
سوخت با 98 درصد فراوانی و ارسال به افغانستان 
بیشترین میزان صادرات را به خود اختصاص داده 
رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  تعاون  است.معاون 
بیان کرد: سنگ  استان خراسان جنوبی  اجتماعی 
های ساختمانی تعاونی صادراتی استان هم در 3 ماه 

اول سال جاری به هلند صادر شد.

راه اندازی مجمع خیرین آبرسانی
 در خراسان جنوبی در دستور کار است

تسنیم-دبیر شورای فرهنگی صنعت آب وبرق در 
خراسان جنوبی گفت: برای تأمین امنیت آب بحث 
راه اندازی مجمع خیرین آبرسان در استان و کشور در 
دستور کار است.حجت االسالم حسینی در سخنرانی 
پیش از خطبه های نماز جمعه بیرجند به مناسبت 
داشت:  اظهار  آب  مصرف  در  جویی  صرفه  هفته 
اهمیت آب این ماده حیاتی و راهبرد و این نعمت 
اساسی الهی بر کسی پوشیده نیست.وی خاطرنشان 
کرد: واقعیت های عینی جامعه و شرایط جغرافیایی 
نشان می دهد از کل مساحت ایران تنها 15 درصد از 
پوشش گیاهی برخوردارند و بیش از 85 درصد کشور 
ما جزو مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می 
شود. دبیر شورای امور فرهنگی صنعت آب و برق 
در خراسان جنوبی گفت: اگر نگاهی به تغییر بافت 
جمعیتی کشور در یک سده گذشته بیندازیم متوجه 
از کشوری سنتی و جمعیتی  ایران  می شویم که 
حدود 70 درصد ساکن روستا به یک کشور در حالت 
های شدن و شهرنشین تبدیل شده است. حسینی 
با بیان اینكه نرم مصرف بهینه آب بعد از مصرف 
شرب و خانگی از آن خراسان جنوبی است گفت: در 
حال حاضر 420 روستا در خراسان جنوبی آب شرب 

ندارند و با تانكر آبرسانی می شوند.

ایجاد 171 شغل در طرح بین المللی 
احیاء اراضی جنگلی سرایان

صدا و سیما-171 شغل در طرح بین المللی احیاء 
اراضی جنگلی و تخریب یافته شهرستان سرایان 
)RFLDL( در 30 بخش ایجاد شد. مدیر پروژه 
یافته  تخریب  و  جنگلی  اراضی  احیاء  المللی  بین 
در خراسان جنوبی گفت:  تابلو فرش، بلوکه زنی، 
کود  تولید  پزی،  شیرینی  دارویی،  گیاهان  کشت 
ورمی کمپوست، پرورش شتر مرغ، مرغ بومی، زنبور 

عسل و قارچ  از جمله شغل های ایجاد شده است.
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مطالعات ژئوفیزیک بر روی25۰ هزار کیلومتر از خراسان جنوبی
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
کیلومتر  هزار   250 گفت:  جنوبی  خراسان 
مطالعات  تحت  جنوبی  خراسان  از  خطی 
در  شهرکی  گرفت.داوود  قرار  ژئوفیزیک 
گفت وگو با خبرنگار تسنیم در بیرجند اظهار 
جنوبی  خراسان  در  حاضر  حال  در  داشت: 
گرفته  شكل  خوبی  معدنی  ظرفیت های 
ژئوفیزیک  مطالعات  به  اشاره  با  است.وی 
استان  در  بی نظیر  اقدام  یک  که  هوایی 
هزار   250 بر  بالغ  راستا  این  در  افزود:  بود 
مطالعات  تحت  را  استان  از  خطی  کیلومتر 

ژئوفیزیک قرار دادیم.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
خراسان جنوبی بیان کرد: امید است بتوانیم 

استفاده  مقتضی  نحو  به  اقدام  این  نتایج  از 
کنیم و تكمیل مطالعات اکتشاف و شناسایی 
باشیم. داشته  را  معدنی  ذخایر  سریع تر 

شهرکی تصریح کرد: این مطالعات اگر قرار 
انجام شود  از ژئوفیزیک هوایی  به غیر  بود 
هم زمان بر و هم پر هزینه بود در حالی که 
پوشش  و  دقیقتر  بیشتر،  با سرعت  امر  این 

کاملی در استان انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: طبیعتاً با در اختیار گرفتن 
این اطالعات می توان مناطق مستعدتر را به 
بر  متوکل  می خواهند  که  معدنی  مكتشفان 
معدنی  ذخایر  شناسایی  و  تكمیلی  اکتشاف 
صنعت،  سازمان  کرد.رئیس  معرفی  شوند 
یادآور  جنوبی  خراسان  تجارت  و  معدن 

افراد  این  برای  پایه  اطالعات  شد: ضرورت 
اطالعات  این  اینكه  و  شود  می  احساس 

بتوانند مستقیم  و  بگیرد  قرار  آنان  اختیار  در 
وارد فاز اکتشاف عمومی و تكمیلی شوند و 

خارج شوند یک  پیگیری  و  شناسایی  فاز  از 
فرصت خوبی است که هم پیشرفت کارشان 
را سرعت می دهد و هم ریسک سرمایه گذار را 
به شدت پایین می آورد.شهرکی اظهار داشت: 
بخشی از این مناطق را در پهنه های اکتشافی 
فراخوان  طریق  از  و  دسته بندی  شناسایی، 
خود  را  بخشی  و  می کنیم  واگذار  مزایده  و 
سازمان به عنوان اکتشاف دنبال خواهد کرد.

وی افزود: بخشی را هم توسط سازمان های 
خوبی  سرمایه  و  منابع  از  که  توسعه ای 
برخوردار هستند سرمایه آنان در استان جذب 
می شود تا بتوان زیرساخت صنعت را به خوبی 
شناسایی کنیم و به عنوان پایه ای برای آینده 

صنعت استان باشد.

عكس:اینترنت

اجتماعی  و  فرهنگی  کارگروه   - کاری 
دفتر  کل  مدیر  حضور  با  درمیان  شهرستان 
فرهنگي و اجتماعي استانداري برگزار گردید. 
هاي  پدیده  و  مسایل  اهم  نشست  این  در 
بررسي  اجتماعي شهرستان درمیان مطرح و 
اجتماعی  و  فرهنگی  کارگروه  گردید.دبیر 
حوزه  مدیران  تالش  از  تشكر  ضمن  استان 
فرهنگی و اجتماعي این شهرستان، تفاهم و 
ارزنده ي عشایر و شهروندان درمیان  تعامل 
افزود:  و  دانست  اجتماعي  را مصداق سرمایه 
شهروند سالم و جامعه سالم پیش شرط اصلي 
تولیدي  و  اقتصادي  فعالیت  گونه  هر  توفیق 
نشانه  از  یكي  سرزندگي  و  شادابي  و  است 
هاي جامعه ي سالم است.عصمت محمودی  
از  را  ورزش هاي همگاني و مراسم عمومي 
جمله شاخص هاي نشاط اجتماعي دانست و از 
مدیران دستگاه هاي اجرایي شهرستان درمیان 
خواست: زمینه ي حضور اجتماعي خانواده ها 
را با برپایي اینگونه مراسم فراهم آورند. وي 
در  رهبري  معظم  مقام  فرمایش  بر  تاکید  با 

و  روستائیان  بین  ورزشي  مسابقات  برگزاري 
بانوان ، خواستار برگزاري جشنواره هاي بومي و 
محلي در شهرستان ها و روستاهاي استان شد 
و گفت: شاید برپایي مسابقات بومي و روستایي 
افتتاح یک طرح  روبان  بریدن  با  مقایسه  در 
عمراني به چشم نیاید. اما حقیقت این است 
که کم پنداري اینگونه فعالیت هاي اجتماعي و 
ورزشي موجب انزوا و انفعال اجتماعي بسیاري 
از شهروندان شده است و بي تفاوتي اجتماعي 

ضایعه ي نامبارکي است.
برگزاری  و  منطقه  مفاخر  معرفی  محمودی 
مراسم بزرگداشت براي شهروندان نامي درمیان 
دکتر  سعیدي؛  استاد  فرزان،  عالمه  جمله  از 
علوي و ... را عامل مهمي براي احیا و افزایش 
عزت نفس جوانان دانست و براي حمایت از 
اعالم  ها  همایش  و  مراسم  اینگونه  برپایي 
آمادگي کرد.عصمت محمودی همچنین متذکر 
شد: رفاه مبتنی بر توانایي و نه دریافت کمک 
بالعوض در دستور کار دولتمردان تدبیر و امید 
است و ما امیدواریم با همت مردم شاهد کاهش 

جمعیت تحت پوشش نهادهاي حمایتي استان 
باشیم.وی ادامه داد: فراهم کردن یک دارقالی یا 
دستگاه توبافي و یا دستگاه سنگتراش و آموزش 
زنان سرپرست خانوار کار سختي نیست اما عدم 
انگیزگي  بي  موجب  بعضا  فروش  بازار  وجود 

را مي دهد که  یارانه  با  به زندگي  و رضایت 
ایجاد  براي  را  بیشتر مسوولین ذیربط  تالش 
 بازارهاي فروش و بازاریابي ملي را مي طلبد.

بیان  جلسه  این  در  نیز  درمیان  فرماندار 
سالمت  اجتماعي،  عدالت  کرد:تحقق 
اداري،تسهیل و تسریع خدمت رساني دستگاه 
هاي اجرایي و کاهش بروکراسي اداري پیش 

نیاز دستیابي به اهداف حقوق شهروندي است.
محمد بشیری زاده اظهار کرد: احترام به کرامت 
انسانی را یكي از مهم ترین آموزه هاي دیني 
در جامعه اسالمي است.وی تشكیل تیم هاي 
بازرسي و نظارت و ارزیابي مستمر و نامحسوس 

حقوق  رعایت  درحوزه  ها  دستگاه  برعملكرد 
شهروندي را ازجمله مهترین اقدامات صورت 
گرفته کارگروه صیانت از حقوق شهروندي در 
سال جاري برشمرد وافزود حقوق شهروندي در 
ایران اسالمي مبتني بر مباني قانوني و اعتقادي 
است.فرماندار درمیان  افزود: امنیت روانی حاکم 
بر جامعه در شهرستان درمیان را حاصل خدمات 

صادقانه مدیران و کارکنان دستگاه هاي اجرایي 
به آحاد مردم شهرستان دانست و افزود نهادینه 
شهروندي  حقوق  از  صیانت  و  قوانین  شدن 
زمینه افزایش سطح رضایتمندي مردم و حل 
مي  فراهم  را  اجتماعي  معضالت  از  بسیاري 
اینكه رعایت حقوق  بیان  با  زاده  کند.بشیری 
واسطه  به  درمیان  شهرستان  در  شهروندي 
اهمیت  از  متعدد  هاي  فرهنگ  خرده  حضور 
تنوع  به  گفت:احترام  است  برخوردار  خاصي 
و  ،حضور  مردم،  قومي  و  فرهنگي،مذهبي 
پاسخگویي مدیران در دستگاه هاي اجرایي و 
استفاده بهینه از امكانات دولتي در جهت رفاه 
حقوق  از  صیانت  مصادیق  مهترین  از  مردم 
شهروندي در این شهرستان مرزي است.وی با 
بیان اینكه مسائل فرهنگي و اجتماعي زیر بناي 
همه مسائل و موضوعات کشور است گفت: 
رشد و توسعه فرهنگي باید همگام به موازات 
توسعه سایر بخش هاي ادامه یابد و فرهنگ 
صحیح  از  استفاده  منظور  به  مستمر  سازي 
تكنولوژي هاي جدید از مهترین اصول است. 

الزمه برگزاری  جشنواره هاي بومي و محلي در شهرستان ها و روستاهاي در استان 
دبیر کارگروه فرهنگی و اجتماعی خراسان جنوبی  عنوان کرد:

دادرس مقدم-فرماندار بیرجند با تأکید بر اینكه 
حمایت های  استانی  اعتبارات  محل  از  باید 
هواشناسی  زیرساخت های  تامین  برای  الزم 
شهرستان  اعتبارات  از  گفت:  شود  انجام 
میلیون  دویست  و  میلیارد  یک  بیرجند 
یافت. اختصاص  هواشناسی  اداره  به  ریال 

ناصری در گردهمایی رؤسای ادارات هواشناسی 
شهرستان های خراسان جنوبی از تجهیزات و 

واحدهای مختلف اداره هواشناسی بیرجند بازدید 
و از نزدیک در جریان فعالیت ها و توانمندی و 
نیازهای هواشناسی این شهرستان قرار گرفت.

در  هواشناسی  ایستگاه های  افزود:  وی 
کشاورزی  گردشگری،  نقل،  و  حمل  زمینه 
است. اهمیت  حایز  و  ضروری  غیره  و 

که  می رفت  انتظار  گفت:  بیرجند  فرماندار 
مسئوالن وقت پس از ارتقاء فرودگاه بیرجند 

توجه  و  اهتمام  المللی  بین  فرودگاه  به 
زیرساخت های  ارتقای  راستای  در  بیشتری 
زمینه  تا  می داشتند  هواشناسی  نیاز  مورد 
می شد. فراهم  مطلوب تر  خدمات دهی 
ناصری افزود: باتوجه به اهمیت و گستردگی 
تامین  ضرورت  و  هواشناسی  فعالیت های 
زیرساخت های مورد نیاز برای خدمات دهی به 
شهروندان استان قطعاً این بودجه پاسخگوی 

اعتبارات  از محل  باید  و   بود  نخواهد  نیازها 
پذیرد. صورت  الزم  حمایت های  استانی 
وی با اشاره به نقش مفید و موثر هواشناسی 
در اطالع رسانی دقیق و به موقع به مردم و 
مسئوالن در راستای مقابله با بحران های جوی 
سازمان های  جمله  از  هواشناسی  کرد:  اظهار 
و  پیش بینی  زمینه  در  حیاتی  و  مهم  بسیار 
بالیای  از  ناشی  بحران های  از  پیشگیری 

از  بیرجند  شهرستان  است.فرماندار  طبیعی 
اختصاص یک میلیارد و دویست میلیون ریال 
از اعتبارات بیرجند به اداره هواشناسی بیرجند 
به  باتوجه  گفت:  و  داد  خبر  جاری  سال  در 
قدمت فرودگاه بیرجند و وجود ارزشمند مرحوم 
پروفسور گنجی پدر علم جغرافیا و هواشناسی 
ایران، شهرستان بیرجند جزو شهرهای پیشرو 
است. بوده  کشور  در  هواشناسی  علم  در 

یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار به هواشناسی بیرجند اختصاص یافت

در بازدید فرماندار از پروژه عنوان شد:

کاری - فرماندار بیرجند از عملیات دوبانده 
سازی قطعه اول و دوم محور بیرجند قاین 
بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت 
فیزیكی و روند اجرایی این پروژه قرار گرفت.

مهندس ناصری در این بازدید ضمن تاکید 
بر تسریع در دوبانده سازی این محور اظهار 
این  سازی  دوبانده  عملیات  اکنون   : کرد 
محور توسط سه پیمانكار)29 کیلومتر توسط 
پیمانكار  توسط  کیلومتر   40 اول؛  پیمانكار 
دوم و 38 کیلومتر توسط پیمانكار سوم( در 
حال اجرا می باشد که درمجموع تاکنون 20 

قرار  ترافیک  بار  زیر  مسیر  این  از  کیلومتر 
گرفته و 18 کیلومتر نیز آماده بهره برداری 

از خط کشی و نصب عالئم  است که پس 
اکنون   : افزود  خواهد شد.وی  افتتاح  ایمنی 

عملیات زیرسازی در 51 کیلومتر نیز از این 
خاکبرداری  و  است  اقدام  دست  در  محور 
از  شود.وی  می  انجام  آن  در  خاکریزی  و 
اعتبارات  از  ریال  میلیارد   7 مبلغ  اختصاص 
راه و شهرسازی  اداره  به  بیرجند  شهرستان 
های  راه  سازی  ایمن  برای  جاری  سال  در 
به  توجه  با   : افزود  و  داد  خبر  شهرستان 
بایستی  محور  این  بودن  استراتژیک 
آن  برای  ای  ویژه  ملی  و  استانی  اعتبارات 
طریق  از  مهم  این  که  شود  گرفته  نظر  در 

مسئوالن استانی در حال پیگیری است.

فرماندار بیرجند با بیان اینكه عملیات اجرایی 
آغاز  از سال 93  این محور  باند دوم  احداث 
شده و تاکنون علی رغم کوهستانی و صعب 
های  محدودیت  نیز  و  مسیر  بودن  العبور 
اعتباری، پیشرفت خوبی داشته است ، ناصری 
افزود: با توجه به حادثه خیز بودن این محور 
، پیشرفت و بهره برداری هر مقدار از باند دوم 
این محور تاثیر قابل توجهی در افزایش ایمنی 
که  داشت  جاده ای خواهد  تلفات  کاهش  و  

باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
)Ava.news12@gmail.com(

تامین اعتبارات ملی و استانی برای محور بیرجند- قاین
عكس:مهر

رقابت بیش از ۱۱ هزار داوطلب کنکور سراسری در خراسان جنوبی
تكمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
خراسان  در  امسال  گفت:  بیرجند  دانشگاه 
آزمون  در  داوطلب  و 907  جنوبی 11 هزار 
سراسری با یكدیگر رقابت کردند.به گزارش 
خبرگزاری تسنیم از بیرجند، ناصر ندا صبح 
داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  امروز 
امسال 11 هزار و 907 داوطلب در خراسان 
کردند. شرکت  سراسری  آزمون  در  جنوبی 

و  هزار   5 بیرجند  شهرستان  در  افزود:  وی 
312 نفر، قاین هزار و 555 نفر، طبس هزار 
زیرکوه  نفر،  و 31  فردوس هزار  نفر،  و 62 
 534 درمیان  نفر،   553 سرایان  نفر،   592
کنكور  آزمون  در  نفر   359 بشرویه  و  نفر 

سراسری ثبت نام کردند.
معاون آموزشی و تحصیالت تكمیلی دانشگاه 
بیرجند گفت: در شهرستان نهبندان 484 نفر، 

برای  نفر   177 خوسف  نفر،   248 سربیشه 
همچنین  کردند  ثبت نام  دانشگاه ها  به  ورود 
فردوس  و  نهبندان  قاین،  در شهرستان های 
در  و  پیام نور  دانشگاه  در  سراسری  آزمون 
شهرستان  بیرجند آزمون در دانشگاه بیرجند 
برگزار  کشاورزی  دانشكده  در  سرایان  در  و 
در  سراسری  کنكور  اینكه  بیان  با  شد.وی 
استان همزمان با کل کشور پنجشنبه جمعه 

در دانشگاه بیرجند و 10 شهرستان خراسان 
جنوبی برگزار  شد اظهار کرد: در حوزه بیرجند 
در  داوطلب   98 و  هزار   2 پنجشنبه  روز 
گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم 
انسانی و هنر و در روز جمعه 3 هزار و 214 
داوطلب درگروه های آزمایشی علوم تجربی و 
زبان های خارجه در دو نوبت صبح و عصر با 

هم رقابت کردند.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه بیرجند:

عكس:اینترنت
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امام علی عليه  السالم می فرمایند :
ریَعِة ااْلَْمُر بِالَْمْعروِف َو النَّهُی َعِن الُْمْنَكِر َقواُم الشَّ

قوام شریعت، »امر به معروف و نهی از منكر« است.
)شرح غررالحكم: ج 4، ص 518(

چراتهمتبهسپاهمیزنید

و  فرهنگی  معاون  نقدی  رضا  محمد  سردار 
اجتماعی سپاه  با بيان اینكه به ما تهمت می زنيد 
که در عرصه سياسی به دنبال مطامع سياسی و 
شهرت خودمان هستيم ، گفت: این سرداران برای 
جيب خودشان کار نمی کنند و آنجایی که کار روی 
زمين مانده و کسی به علت سختی و پيچيدگی 
مقدس  دفاع  انگيزه  با  دهد  انجام  نيست،  حاضر 

برای رضای خدا کار نشدنی، شدنی می شود.

میخواهندسپاهراخلعسالحکرده
وتحویلآمریکاییهابدهند

گفت:  آمریكا  نيوجرسی  راتگرز  دانشگاه  استاد 
آن  می خواهيد  شما  اما  دارد  الزم  موشک  سپاه 
هم  را  هایش  تحریم  بعد  و  بگيرید  سپاه  از  را 
حفظ می کنيد. یعنی عمال می خواهيد سپاه را خلع 

سالح کنيد و تحویل آمریكایی ها بدهيد.

نمایندهمجلس:اختالفاتقوارا
میتواندرمحافلخصوصیحلکرد

اینكه  بر  تاکيد  با  نماینده مجلس   ، اصغر سليمی 
را  از مسایل و اختالفات قوا  بدون شک بسياری 
می توان در جلسات و محافل خصوصی حل و فصل 
کرد، گفت: نباید این اختالفات به سطح مطبوعات و 

رسانه های عمومی کشانده شود.

بهترینانتخاباترابرگزارکردیم

در  اینكه  بيان  با  کشور  وزیر  مقام  قائم  مقيمی 
شرایطی که دشمن همه امكانات را بسيج کرده که 
جمهوری اسالمی ایران را به انزوا بكشاند ،گفت: 
در این شرایط بهترین و قانونی ترین و بی حاشيه 

ترین انتخابات را برگزار کردیم.

هرضعفوسستیدردولتآیندهمارا
بهدولتاحمدینژادبرمیگرداند

گفت:  اصفهانی  اشرفی  محمد  حجت االسالم 
از دولت یازدهم باشد؛  باید متفاوت تر  آینده  دولت 
یعنی دولت دوازدهم دارای کابينه قوی و کارساز 
باشد و مشكالت اقتصادی و بيكاری را حل کند 
برای  مقدمه ای  باید  دوازدهم  دولت  عبارتی  به 
دولت سيزدهم باشد.هر ضعف و سستی در دولت 
و  می گرداند  بر  گذشته  دولت  به  را  ما  دوازدهم، 
کار  روی  احمدی نژاد  دولت  همچون  دولت  یک 
می کند. ویران  و  خراب  را  اوضاع  و  آمد  خواهد 

مطهری:قراردادباتوتال
یکامتیازمثبتبرایدولتاست

توتال  و  ایران  قرارداد  مورد  در  مطهري  علي 
به  افراد  برخي  زمينه  این  در  که  هجمه هایي  و 
دولت وارد مي کنند، گفت: قرارداد با توتال باعث 
می شود ریسک سرمایه گذاری کمتر شود و یک 

امتياز مثبت برای دولت است.

سردارسناییراد:دولتباتفنگ
وبیتفنگنوعیالقایدوگانگیاست

پاسداران  سپاه  سياسی  معاون  سنایی راد  سردار 
انقالب اسالمی گفت: این که بگویيم دولت با تفنگ 
یا دولت بی تفنگ خود باعث القای نوعی دوگانگی 
می شود اما واقعيت این گونه نيست چرا که سپاه با 
همه دولت ها همكاری کرده است. سپاه دولتی در 
دولت نيست و حتی با رفت و آمد دولت ها به اقدامات 
سازندگی خود ادامه داده اما این که می  گویند دولت 
با تفنگ مگر می شود دولتی به امكانات دفاعی خود 
توان  الفاظی  چنين  با  بخواهد  یا  و  باشد  بی توجه 

دفاعی خود را زیرسوال ببرد.

همهبهدنبالقدرتهستند؛
چپوراستهمندارد

با  احزاب  خانه  فصلی  همایش  در  بيادی  حسن 
نقد وضعيت موجود در ساختار احزاب گفت: وضع 
اوضاع  بينيد،  می  که  است  احزاب همين  موجود 
ساختار  چون  شد  نخواهد  این  از  بهتر  سياسی 
مدیریت اجرایی کشور خراب است. وی اظهار کرد: 
 همه به دنبال قدرت هستند چپ و راست هم ندارد ،

 اکثرا دنبال امپراطوری اند.

اصالحطلباندرداممخالفاندولتنیفتند

اميد  فراکسيون  رئيس  نایب  تابش،  محمدرضا 
این مقطع به  از رئيس جمهور در  گفت: سوال 
دوستان  خصوصا  نيست.  شایسته ای  کار  نظرم 
از  سوال  با  نباید  ما  اصالح طلب  همفكران  و 
که  بيفتند  خطی  و  بازی  در  جمهور  رئيس 

مخالفان دولت طراحی کرده اند.

پاسخهایرئیسجمهورعراق
بهروزنامهسعودیدربارهایران

فواد معصوم در مصاحبه با روزنامه سعودی عكاظ 
با بيان اینكه ما نمی توانيم دشمن ایران باشيم و 
همه هستيم،اظهار  با  متعادل  رابطه ای  دنبال  به 
کرد: گفته می شود که ایران در امور عراق دخالت 
سياسی اند؛  همگی  ها،  حرف  این  اما  می کند 
را  ایرانی  مسئول  یک  حتی  لحظه،  این  تا  من 
 ندیده ام که از من بخواهد اقدام مشخصی کنيم. 
آمریكا،  از  ما  کرد:  عنوان  عراق  جمهور  رئيس 
فرانسه، ترکيه و همين طور ایران مستشار نظامی 

داریم و باید از تجربيات آنها استفاده کنيم.

اصولگرایانتندروبهدنبالاحمدینژادیدیگرند

حزب  مرکزی  شورای  عضو  عطریانفر  محمد 
برای  را  روحانی  پيروزی  سازندگی،  کارگزاران 
تندروهای اصولگرا اتفاقی خيلی سنگين، سخت و 
شگفت انگيز توصيف می کند و معتقد است: همه 
ذهنيت تندروهای اصولگرا به این نقطه بر می گردد 
که سال 1400 با همان دست فرمانی که احمدی نژاد را به پيروزی رساندند، 

پيروز انتخابات شوند ولو اینكه برای مردم خسارت داشته باشد.

کرباسچی:حرفهایگزندهدولتبهنفعکشورنیست

دبيرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: از دولت 
می خواهيم حرف  است  نظام  سرمایه  که  منتخب 
نيست.  ملی  مصالح  نفع  به  که  نزند  گزنده   های 
حرف هایی در ایام تبليغات زده می شود اما حرف 
زدن عليه قوای دیگر و شخصيت های نظام به نفع 
منافع ملی و کشور نيست. کرباسچی تصریح کرد: رسانه های دیجيتال این 

خاصيت را دارد که بزرگترین حرف ها را تغيير دهيم.  

مشکالتکشورباتعاملقوایسهگانهقابلحلاست

آیت ا... آملی الریجانی رئيس قوه قضائيه گفت: اگر 
همه قوا دست به دست هم دهند و مردم عزیز نيز 
این  کنند،  اعتماد  و مجلس  قوه قضائيه  دولت،  به 
مشكالت قابل حل است. وی با اشاره به اینكه قوای 
نظام گرچه مستقل هستند ولی جزایری نيستند که از 
هم بيگانه باشند، افزود: حتما باید مسئوالن قوای سه گانه تعامل داشته باشند زیرا 
امروز کشور ما دارای چالش هایی است که از طریق این تعامل حل می شود.

صدیقی  کاظم  حجت االسالم 
برخی  که  متأسفم  من  گفت: 
منتظرند  فقط  ما  مسئوالن 
تحمل  بگوید،  چيزی  کسی 
را  او  پاسخ  باید  زود  و  ندارند 
را  او  یا  کنند  اقدام  و  بدهند 
کنند.  حذف  را  او  یا  کنند  اخراج 
مخالفانش  همه  بهشتی  شهيد 
آن  برابر  در  و  می کرد  تحمل  را 
که  سنگينی  جّو  و  تهمت  همه 
بودند،  آورده  وجود  به  او  عليه 
باز  لب  خودش  از  دفاع  برای 
از  دفاع  در  جمله ای  نمی کرد، 
این عظمت  و  نكرد  بيان  خودش 
در  شهيد  آن  بود،  بهشتی  شهيد 
و  بنی صدر  جوسازی های  برابر 
مخالف  گروه های  و  ملی گراها 
چشم  خار  که  ایشان  عليه  دین 

از  دفاع  در  بود، جمله ای  دشمنان 
خودش بيان نكرد، آیا امروز چنين 
داریم؟ سراغ  بهشتی  مثل  کسی 

گفت:  تهران  موقت  جمعه  امام   

دستگاه قضایی همه جا بر اساس 
داده،  اساسی  قانون  که  اختياراتی 
بر  نظارت  است.  باز  دستش 
بازوی  داشتن  با  قانون  اجرای 

تمام  در  کشور  کل  بازرسی  مهم 
باید  نظارتی اش  چتر  وزارتخانه ها 
نه  کند،  پيشگيری  و  باشد  باز 
چند  تخلفات  وقوع  از  بعد  اینكه 

رسيدگی  به  شروع  تازه  ميليونی 
سازمان  حضور  با  باید  کنند، 
در  خالفی  کل  کشور  بازرسی 
نشود.  واقع  وزارتخانه ای  هيچ 

حجتاالسالمصدیقی:برخیمسئوالن
فقطمنتظرندکسیچیزیبگویدتاپاسخدهند

مسایل  تحليلگر  زیباکالم  صادق 
»همه  اینكه  بيان  با  سياسی 
رای  به  واکنش  اخير  رفتارهای 
روحانی است«،  آقای  ميليونی   24

فكر  تندرو  »اصولگرایان   گفت: 
انتخابات  پيروز  که  کردند  می 
بود،  خواهند  جمهوری  ریاست 
انتخابات  کردند  می  تصور  آنها 

به دور دوم خواهد  اردیبهشت   29
می  موفق  دوم  دور  در  و  رسيد 
به  خود  سود  به  را  بازی  شوند 
افزود:  زیباکالم  برسانند.«  اتمام 

»آنها محاسبه کرده بودند که آرای 
روحانی ریزش کرده است، اما 24 
ميليون رای روحانی محاسبات آنها 
را به هم ریخت و مجبور به قبول 

دچار  اصولگرایان  شدند.  شكست 
تخلف  بازی  ابتدا  شدند،  شوک 
آن  از  پس  و  انداختند  راه  به  را 
حمالت را عليه دولت سازماندهی 
اینها همه حاصل رای 24  کردند. 
روحانی  حسن  به  مردم  ميليونی 
است.« به گفته این استاد دانشگاه 
»اصولگرایان می گویند 16 ميليون 
ناراضی داریم، روحانی با اینها چه 
ميليون   16 این  باید  او  کند؟  می 
حتی  ادامه  در  کند.  راضی  را 
رای  با  حكومت  مشروعيت  گفتند 
قرمز  بحث خط  بعد  نيست!  مردم 
برجام  بحث  و  کابينه  برای  فتنه 
مطرح  را  جدید  های  تحریم  و 
برایشان  که  چيزی  تنها  کردند. 
ميليونی   24 رای  نيست  مطرح 
است.« روحانی  حسن  به  مردم 

زیباکالم:تنهاچیزیکهبرایاصولگرایان
مطرحنیست،رای24میلیونایرانیبهروحانیاست

آموزشگاهعلمیامامعلی)ع(برگزارمیکند:
* کالس های تقویتی ابتدایی - دبیرستان * کالس های کنکور * مشاوره تحصیلی

* مشاوره انتخاب رشته کنکور 96 * کالس های فوق برنامه )روباتیک ، خط و نقاشی 
قرآن، کامپیوتر، خیاطی، ورزش، سفالگری، تابلوفرش(

میدان ابوذر- خیابان شهید اسدزاده 3 -  پالک 5    تلفن: 32232943
آموزشگاه علمی امام علی )ع( وابسته به موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(

قابل توجه همشهریان محترم
آقایدکترسیدیوسفاصغری)متخصصاطفال(

هر روز بعدازظهر )به جز ایام تعطیل( در دارالشفاء
 امام حسین )ع( حضور خواهند داشت.

شماره های تماس )درمانگاه دارالشفاء(   32234713-14

دعوتنامهتشکیلمجمععمومیفوقالعاده)نوبتدوم(
شرکتتعاونیمصرفکارکنانکویرتایر

شمارهثبتی:721شناسهملی:10360024135

تاریخانتشار:1396/4/17

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مصرف کارکنان کویرتایر بیرجند ساعت 12 روز 
دوشنبه تاریخ 96/05/02 در محل نمازخانه شرکت کویرتایر تشکیل می گردد. از کلیه اعضا دعوت 
می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را 

دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص اصالح ماده 6 اساسنامه )تغییر آدرس تعاونی(
تصمیم گیری در خصوص ماده 12 بند ب اساسنامه )اصالح شرایط اختصاصی(

هیئتمدیرهتعاونیمصرفکارکنانکویرتایر

جلسه ارتباط مردمی با مدیرکل تامين اجتماعی استان در دفتر روزنامه آوای خراسان جنوبیدر حاشيه کنكور سراسری - دانشگاه بيرجند * عكس :  احسان توال


