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*  رجب زاده

 سنگ بزرگ را 
می توان برداشت

اخبار و اقدامات بی سابقه ای همین 
 تازگی و در بحبوحه تمرکز رسانه ای
فضای  اخبار  پوشش  بر  استان 
انتخاباتی استان، اعالم و انجام شد 
 که نظیرش در کارنامه  پی گیری ها
و اقدامات مسئوالنی که تا کنون 
 سکان مدیریت استان در بخش های 
مختلف را در دست داشتند ، یافت 
نمی شود. بازیابی عملکرد اقدامات 
بنیاد مستضعفان در سال های قبل، 
نشان از خدمات خوبی در خراسان 
جنوبی دارد اما  ...  مشروح در صفحه 2 ۱۱۰۰5 تن شکر به استان می رسد5سامانه  بارشی وارد استان می شود5میانگین سنی نمایندگان استان ۷ سال کمتر شد

بازار سیاه ماسک در  استان
راه اندازی آزمایشگاه ویژه کرونا  * چهارشنبه بازار  بیرجند تعطیل شد
محموله بهداشتی شامل محلول های ضد عفونی کننده در راه  است
تکذیب شایعه کرونایی و تجهیز بیمارستان ولی عصر)عج(
تمامی مدارس و دانشگاه های استان تعطیل شد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی گفت: تمام مدارس و دانشگاه ها 
تعطیل اعالم شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، خوش خبر با 
اعالم این خبر خاطرنشان کرد: حسب دستور استاندار و صرفاً به جهت افزایش ضریب اقدامات 
پیشگیرانه در زمینه شیوع ویروس کرونا، همه مدارس و دانشگاه ها تا پایان هفته تعطیل شد.  وی 
 تأکید کرد: این تصمیم به جهت شیوع ویروس کرونا در کشور و دغدغه اولیاء اتخاذ شده است.
 به گفته وی، تمامی مدارس شهری و روستایی استان در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر و دانشگاه 
های استان از امروز دوشنبه )پنجم اسفند( تا پایان هفته تعطیل شد. روابط عمومی اداره کل 
بهزیستی هم از تعطیلی تمامی مهد کودک های سراسر استان خبر داد. ... ادامه در صفحه ۳ و ۵

اقدامات موثر برای مقابله با ویروس نوظهور در خراسان جنوبی انجام شد 

بسیج  استان برای
پیشگیری از کرونا

همکار محترم جناب آقای مهندس مهرآرا
انتخاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 مجری برتر پروژه بیستون )طرح تحول اقتصاد دیجیتال( در کشور

 که نشان از شایستگی ، پشتکار و تالش های فراوان شماست ، خدمت شما و دیگر اعضای سازمان نظام 
صنفی رایانه ای استان تبریک گفته و از خدای منان برایتان آرزوی توفیق ، سالمتی و بهروزی داریم.

سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس احسان مهرآرا
در برابر تالش های فراوان شما در کسوت

 مجری پروژه بیستون )طرح تحول اقتصاد دیجیتال( در استان 
که منجر به انتخاب شما به عنوان یکی از مجریان برگزیده در 
کشور گردید ، سر فرود آورده و این انتخاب شایسته را نخست به 
شما و سپس به همه هم استانی های عزیز تبریک می گویم. امید 
است در پناه حضرت دوست همواره سالم ، پرانرژی و شاد باشید.

سید علیرضا حسینی - مشاور توسعه دولت الکترونیک 
سازمان توسعه تجارت ایران

استاد  ارجمند
جناب آقای مهندس حمید رضا عباسی
ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بی شائبه جناب عالی روز مهندس

 را خدمت شما و همکاران محترم تان در گروه آموزشی دستایل تبریک و تهنیت عرض نموده 
و برایتان موفقیت روزافزون آرزومندیم.

   Maya - 3ds Max - lumion جمعی از هنرجویان دوره آموزشی

جناب آقای حاج حسنعلی جوانشیر گیو
رئیس محترم هیئت مدیره شرکت دان و علوفه شرق

 جناب آقای مهندس سعید جوانشیر  مدیرعامل محترم شرکت قاین طیور
 خبر درگذشت مرحومه مهدیه زراعتکار 

موجب تأسف و تأثر فراوان گردید. صمیمانه این ضایعه را خدمت شما و سایر بازماندگان محترم 
تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه غفران الهی و علو درجات و برای داغداران عزیز 

صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم.
هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

همکار  ارجمند
جناب آقای مصطفی  زراعتکار 

خبر درگذشت خواهر گرامي تان مرحومه مهدیه زراعتکار
موجب تأسف و تأثر فراوان گردید. صمیمانه این ضایعه را خدمت شما و سایر بازماندگان محترم 
تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه غفران الهی و علو درجات و برای داغداران عزیز صبر و 
شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم. ضمنا مراسم تشییع آن مرحومه امروز دوشنبه ۹۸/۱۲/۵ 
ساعت ۹ الی ۱۰ صبح از محل سالن غسالخانه و سپس ادامه مراسم جهت خاکسپاری 

و صرف ناهار در محل مسجد روستای سلم آباد برگزار می گردد.
هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

پیام تبریک رئیس 
سازمان نظام مهندسی 
ساختمان خراسان جنوبی
 به مناسبت روز مهندس
جنوبی خراسان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس  عباسی،   حسین 
در پیامی فرا رسیدن پنجم اسفند ماه ، سالروز بزرگداشت خواجه نصیرالدین 

طوسی و روز مهندس را تبریک گفت.
پنجم اسفندماه، خجسته میالد دانشمند بزرگ ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی، 
روز مهندس نامگذاری شده است. بدون شک نامگذاری روز بزرگداشت خواجه 
نصیر الدین طوسی به عنوان شخصیتی نمونه و الگو در مهندسی کهن ایران 
اسالمی، به نام روز مهندس، در راستای توجه به نقش واال و ارزشمند تالشگران 

این عرصه می باشد.
شایستگی و توانمندی مهندسان ایرانی، امروز در جهان بر کسی پوشیده نیست 
و بدون شک دستیابی ایران اسالمی به قله های رفیع بالندگی و شکوفایی، 
مرهون تالش های بی دریغ و متعهدانه مهندسانی است که همواره با عزمی 

جهادگونه در مسیر تعالی، ارتقاء و سربلندی کشور، قدم برداشته اند.
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  خراسان جنوبی  با دارا بودن بیش از
3 هزار عضو در رشته های هفتگانه مهندسی، یکی از مؤثرترین و بزرگترین 
 تشکل های حرفه ای در سطح ملی، در حال انجام فعالیت های صنفی و حرفه ای
بوده که وجود این پتانسیل و نیروی عظیم انسانی متخصص در سطح استان، 
بیانگر نقش محوری مهندسان در طراحی، نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی 

بخش خصوصی است.
اینجانب این روز را به تمامی مهندسان تبریک و تهنیت عرض می نمایم، امید 
است با اتکال به ایزد منان و با پرورش روحیه خالقانه و همسو با رعایت مقررات 

مهندسی و اخالق حرفه ای در آبادی و آبادانی ایران اسالمی موفق باشید.

قابل توجه هم استانی های عزیز
جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت موارد آموزشی پیرامون کرونا ویروس به سایت 

آوای سالمت بهداشت به آدرس iec.behdasht.gov.ir مراجعه نمایید.

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

مرحومه فاطمه ملکی )همسر مرحوم کربالیی محمد ملکی فرد »فقیه«(
را به اطالع تمامی دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه امروز دوشنبه 

۹۸/۱۲/۵ ساعت ۱۵ از محل بهشت متقین برگزار می گردد. ضمنا مراسم سومین روز  درگذشت
آن مرحومه روز چهارشنبه ۹۸/۱۲/۷ از ساعت ۱۵:3۰  الی ۱6:3۰ در محل هیئت محترم حسینی 

خواهد بود، تشریف فرمایی سروران گرانقدر مزید امتنان می باشد. 
خانواده های ملکی فرد و سایر بستگان

انا هلل و انا الیه راجعون

 

 

 

ملت ایران دشمنان را
 ناکام گذاشتند

رهبرمعظم انقالب :

صفحه  2

ترس تحریم آمریکا  مانند 
کرونا، بیشتر از واقعیت است

روحانی :

 مردم منتظرند  ببینند
 اصولگرایان چه  می کنند

مهدی آیتی:

صفحه  2

صفحه  2
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خراسان جنوبی یک صندلی در کابینه دولت رزرو کرد!

 رئیس جمهور در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسالمی، کاظم خاوازی را به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی 
معرفی کرد. جلسه بررسی صالحیت وزیر پیشنهادی احتماال هفته آینده برگزار خواهد شد. گفتنی است خاوازی اهل 

خراسان جنوبی بوده و در حال حاضر معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است.
 سنگ بزرگ را 
می توان برداشت 

*  رجب زاده

اخبار و اقدامات بی سابقه ای همین تازگی و 
در بحبوحه تمرکز رسانه ای استان بر پوشش 
اخبار فضای انتخاباتی استان، اعالم و انجام 
ها  گیری  پی  کارنامه  در  نظیرش  که   شد 
سکان  کنون  تا  که  مسئوالنی  اقدامات  و 
مختلف  های  بخش  در  را  استان  مدیریت 
در دست داشتند ، یافت نمی شود. بازیابی 
بنیاد مستضعفان در سال  اقدامات  عملکرد 
های قبل، نشان از خدمات خوبی در خراسان 
جنوبی دارد اما نگاه و مطالبه مردم، امالک 
در اختیار این بنیاد در استان را نشانه رفته 
 و تامین نشدن این مطالبه در این سال ها
بر اساس انتظارات مردم ، نارضایتی هایی را 
سبب شده. از این بابت که اوال مزایده فروش 
این امالک تاثیر مستقیم بر قیمت زمین به 
، تصوری  دارد و دوم  استان  ویژه در مرکز 
است که از هزینه کرد عواید حاصل از فروش 
زمین ها در خارج استان ناشی می شود. آمال 
اموال و  تعبیری است که مسئول   ، آرزو  و 
امالک این بنیاد کشور در مورد این مطالبه 
به کار برده است و پاسخ غافلگیر کننده و 
خوشایند بنیاد به این مطالبه را پاسخی به آمال 
و آرزوی 40 ساله مردم این خطه عنوان کرده، 
به راستی هم که تصمیمات این روزهای بنیاد 
برای استان بسیار شیرین و حتی حیرت انگیز 
است اگر تمام و کامل اجرا شود. تصمیمات 
رئیس  فتاح،  سفر  متعدد  جلسات  در  خوبی 
مرتضوی،  و سید صولت  مستضعفان  بنیاد 
استاندار  با  بنیاد  این  اموال  رئیس امالک و 
گرفته و برخی نهایی شده است. پیشنهادها 
قبل  ها  سال  توانست،  می  که  اقداماتی  و 
 مطرح شود و در هیبت یک تصمیم قاطع ، 
زمان پاسخ به این مطالبه را کوتاه تر و نفع 
بیشتر  را  استان  توسعه  مسیر  و  اقتصادی 
به  بپردازیم  باید  حاال  اما  کند.  هموارتر  و 
سوالی مهم؛ چرا در این چند دهه، آنچه در 
این چند روز انجام شد، به مرحله تصمیم و 
عمل نرسید؟ تنها تکرار مطالبه مردم بود و 
گرفتن  پاسخ  برای  پیگیرانه  روشی  و  بس 
وجود  مان  تاریخی  حافظه  در  مطالبه  این 
ندارد. شدنی های این روزها این واقعیت را 
اثبات می کند که نیروی پیگیری مستمر و 
توان حل مسائلی که سال ها الینحل مانده، 
می تواند راه های جدید ایجاد کند. خراسان 
جنوبی روزهای پر تکاپو همراه با جهش های 
قابل توجه در بخش هایی را تجربه می کند 
که پیش از این بر زمین مانده و غیر قابل 
حل نمود یافته بود. خبرها و اتفاقاتی در حال 
های  پروژه  خود  در  که  است  شدن  واقعی 
بزرگ و مطالبات چندین ساله را دارد. دست 
های توانمندی  سکان هدایت استان به مسیر 
توسعه را در دست گرفته و تا به اینجای نقشه 
استاندار  است.  رفته  پیش  خوب  راهبردی 
های  تجربه  مدت  این  در  جنوبی  خراسان 
ارزنده ای برای این استان رقم زد و نشان 
داد که سنگ بزرگ را هم می توان برداشت 
و کنار زد. تصمیمات و توافق های اخیر با بنیاد 
مستضعفان نشان از همتی دارد که هم در او و 
هم در طرف مقابلش برای محرومیت زدایی 
از استان است. عزمی که قبل این هم وجود 
داشته اما آن طور که باید برای عملی شدنش 
اقدامی عامل انجام نشده است. مردم خراسان 
برای  نظیر  کم  تالش  این  قدردان  جنوبی 
احقاق مطالبت شان هستند. دست مریزاد به 
مسئوالنی که سودای خدمت به مردم دارند 
و دوام این خدمت را به هیچ پست و مقامی 

نمی فروشند.

تشکر عمیق رهبر انقالب از ملت ایران 
در پی امتحان بزرگ و مطلوب انتخابات 

رهبر انقالب با تشکر از درخشش مطلوب ملت 
ایران در امتحان بزرگ انتخابات و ناکام گذاشتن 
فرصت طلبی و تبلیغات همه جانبه دشمنان، اظهار 
کردند: در مقابل توطئه دشمن برای ضربه زدن به 
ارکان مختلف کشور، همه باید برای دفاع هوشیار، 

و آماده ضربه و حمله متقابل باشیم.

روحانی: تحریم آمریکا مانند کرونا، 
ترسش بیشتر از واقعیت آن است 

روحانی رئیس جمهور اظهار کرد: تحریم آمریکا 
مانند ویروس کرونا است که ترس و وحشت آن 

بیشتر از واقعیت آن است.

وزیر کشور: میزان مشارکت در انتخابات 
در کل کشور ۴2 درصد بود 

در  دهندگان  رأی  کرد:  اعالم  فضلی  رحمانی 
انتخابات ۲4 میلیون و ۵۱۲ هزار نفر بودند،یعنی 

مشارکت 4۲.۵۷ درصد در این دوره بوده است.

مهدی آیتی : مردم منتظرند ببینند
 اصولگرایان چه می کنند

آیتی گفت: رویکرد اخیر شخصیت های اصولگرا 
به سمت دولت و مجلس انقالبی بود که معتقدند 
دولت و مجلس فعلی ناکارآمد و غیرانقالبی است و 
حاال مردم منتظرند ببینند اصولگرایان چه می کنند.

 FATF اظهارات مصباحی مقدم در مورد

سیاه  لیست  درباره  مقدم  مصباحی  غالمرضا 
سیاه  لیست  نام  به  چیزی  گفت:   ،  FATF
لیست  دارد  وجود  آنچه  ندارد.  وجود   FATF
کشورهای همکار، غیرهمکار، در حال همکاری 

و تعلیق شده در حال همکاری با FATF است.

اگر گوش های مسئولین زنگ خطرها 
را نشنوند، خطر برطرف نمی شود 

گفت:  طلب  اصالح  فعال  مهاجری  مسیح 
بی اعتنایی به پایین آمدن میزان مشارکت مردم 
در این انتخابات را نباید یک راهکار برای عبور 
بی خطر از کنار این هشدار و به فراموشی سپردن 
آن دانست. اگر گوش های مسئولین زنگ خطرها 

را نشنوند، خطر برطرف نمی شود.  

دلیل افزایش قیمت ارز
 در ایران مشخص شد 

عصر اعتبار-  مجید شاکری تحلیلگر بازار ارز، 
با اشاره به تالطماتی که طی روزهای گذشته 
در بازار ارز کشور به چشم می خورد، گفت: علت 
اصلی نوسانات اخیر بازار ارز کندی تجارت چین 
در پی شیوع کرونا و اشکال در تبدیل ذخایر 
یوآن ایران به دالر است و این نوسان مقطعی 

بوده و ربطی به تصمیم FATF ندارد.

همتی: بانک مرکزی با نوسانات 
ارز، هیجانی برخورد نمی کند 

همتی رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 
برخورد  هیجانی  طور  به  بازار  هیجانات  با 
شوک  تحمیل  بانک،  این  گفت:  نمی کنیم، 
به بازار ارز را با رویکرد اصولی و استفاده از 
امکانات و روش های تجربه شده خود در طول 
ماه های گذشته و با صبر و تدبیر، خنثی و ثبات 

الزم را به بازار باز می گرداند.

نوزادان هم حمایت معیشتی
 دریافت می کنند 

ایلنا- سخنگوی شناسایی مشموالن حمایت 
اضافه  به شرط  موالید جدید  معیشتی، گفت: 
شدن در لیست یارانه بگیران، به لیست دریافت 

کنندگان حمایت معیشتی هم اضافه می شوند.

زمان آزمون دکتری 99 تغییر کرد 

سازمان سنجش در اطالعیه ای عنوان کرد: 
ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبان 
دکتری  ورودی  آزمون  در  کننده  نام  ثبت 
بدین   ۱399 سال  متمرکز(  )نیمه   ph.D
برگزاری  زمان  می رساند  اطالع  به  وسیله 
جمعه  روز  از   ۱399 سال  دکتری  آزمون 
مورخ  پنجشنبه  روز  به   98/۱۲/9 مورخ 

99/0۱/۲8 تغییر می یابد.

قسط اول هزینه حج تمتع 
سال آینده مشخص شد 

فارس- هزینه نهایی سفر به حج تمتع پس 
از مشخص شدن نرخ ارز اختصاص یافته به 
عملیات حج از سوی دولت تعیین می شود، اما 
با توجه به دو مرحله ای شدن پرداخت هزینه 
حج تمتع، زائران در قسط اول باید مبلغ ۲۵ 

میلیون تومان پرداخت کنند.

تبلیغات بانک ها ممنوع شد

ایرنا- بانک مرکزی بخشنامه ممنوعیت تبلیغات 
و  بانک ها  سوی  از  گمراه کننده  و  غیرشفاف 
موسسه های اعتباری غیربانکی را ابالغ کرد. 

علی بیگدلی استاد دانشگاه شهید بهشتی 
و کارشناس مسائل اروپا و آمریکا در گفت 
وگو با دیپلماسی ایرانی ضمن اذعان بر 
این نکته که با بازگشت ایران به لیست 
سیاه FATF، عماًل مرگ واقعی برجام 
نزدیک تر شده است، پیرامون بررسی 
اقتصادی  و  تبعات سوء سیاسی  و  آثار 
 FATF بازگشت ایران به لیست سیاه
بر این باور است که این مسئله دو نتیجه 
مستقیم و ملموس را در کوتاه مدت با خود 

به همراه دارد. یکی از آن نتایج و تبعات 
به آثار سوء سیاسی و دیپلماتیک آن باز 
می گردد. چرا که با این اقدام گروه مالی، 
یقیناً فضا و بستر برای انزوای پررنگ تر 
ایران در عرصه بین المللی بیش از پیش 
فراهم خواهد شد و به تبع آن ارتباطات 
و مناسبات دیپلماتیک و سیاسی ما با 
برخی از کشورها، نهادها و گروه های بین 
المللی محدود تر از گذشته خواهد شد. در 
کنار آن حتما آثار و نتایج منفی اقتصادی 

و تجاری بازگشت ایران به لیست سیاه 
FATF جلوه بیشتری از تبعات سوء 
سیاسی خواهد داشت.اگر مجلس یازدهم 
و نیروهای اصولگرا در قوه مقننه و دیگر 
نهادهای فرادولتی و انتصابی به سمت 
زمینه  روند،  پیش  تندتری  های  گام 
برای تنش در منطقه و در ادامه افزایش 
اند که  داده  در داخل شکل  را  فشارها 
قطعاً موجب خواهد شد وضعیت معیشتی 
مردم با محدودیت بیشتری مواجه شود، 

بنابراین یقیناً مجلس و نیروهای اصولگرا 
باید شرط احتیاط را برای کنترل وضعیت 
سیاسی و اجتماعی داخل کشور در دستور 

کار داشته باشند.

نزدیک تر شدن مرگ برجام/ مجلس تندرو به تشدید تحریم ها کمک می کند

رأی ملت به منتقدان دولت و دست رد به سینه اصالح طلبان

پس از ماراتن نفس گیر یازدهمین دوره 
اسالمی،  شورای  مجلس  انتخابات 
تکلیف حوزه های انتخابیه سراسر کشور 
مشخص شده است. انتخابات مجلس 
شورای اسالمی در حالی برگزار شد که 
نتایج به دست آمده نشان دهنده پیروزی 
قاطع اصولگرایان و فتح بهارستان توسط 
آنهاست. تقسیم بندی بر اساس گرایش 
سیاسی نمایندگان مجلس نشان می دهد 
که از تعداد ۲90 کرسی مجلس شورای 
موفق  اصولگرا  از ۲۲0  بیش  اسالمی، 
به راهیابی به خانه ملت شدند و اصالح 
به  را  طلبان حدود ۲0 کرسی مجلس 
تهران،  شهر  حوزه  در  آوردند.  دست 
تعداد  نیز  ری، شمیرانات و اسالمشهر 
30 کاندیدای شورای ائتالف منتسب به 

اصولگرایان به مجلس راه  یافتند. گرچه 
مردم ایران، نامزدهای لیست وحدت را 
انتخاب کردند اما هنوز برخی از چهره ها 
و رسانه های طیف اصالحات به صورت 
از »انتخابات  پراکنده و جسته گریخته، 

بی رقیب!« سخن می گویند.

درس های شکست اصالح طلبان 
برای نیرو های انقالب

بر پایه گزارش جوان، حاال که اصولگرایان 
توانسته اند در رقابت های سیاسی با حداکثر 
آرا مجلس را در اختیار بگیرند، باید توجه 
به مشکالت اصلی کشور در دستور کار 
جبهه انقالب قرار بگیرد. اکنون فصل کار 
و تالش آغاز شده و شعار ها باید جامه 
عمل بپوشاند. نگاهی به شرایط فعلی 

کشور نشان می دهد عطش جامعه برای 
تغییر شرایط فعلی بسیار زیاد است. این 
عطش می تواند در مسیر ایجاد انتظارات 
کنترل نشده از حاکمیت حرکت کند یا 
از طریق یک برنامه درست و صحیح 
تبدیل به فرصتی بی نظیر برای نهادینه 
شدن تفکر انقالبی در نظام اجرایی کشور 
گروه های  انفعال  این  بر  عالوه  شود. 
اصالح طلب به دلیل عملکرد بد دولت در 
شرایط اقتصادی فعلی نیز به این عطش 
در درون طبقات مختلف مردم دامن زده 
و همین مسئله به سقوط محبوبیت دولت 
و اصالح طلبان در جامعه منجر شده است. 
به  نیرو سازی  در  اصالح طلبان  انفعال 
خصوص میان اقشار جوان سبب شده تا 
نامزد های ثبت نام کننده آن ها نیز اغلب از 
مهره های قبلی و امتحان پس داده باشند 
که همین مسئله سبب شد کاندیدا های 
جبهه اصالحات اغلب از میان گروه های 
بسته سیاسی و بدون هیچ گونه سابقه ای 

قابل دفاع انتخاب شوند.

انتظار مردم از نیرو های
 انقالب چیست

اساس  بر  انقالب  نیرو های  که  حال 

داده های موجود توانسته اند بخش اعظمی 
از کرسی های مجلس یازدهم را به دست 
بگیرند وظیفه سنگینی برای عوض کردن 
شرایط بر دوش دارند. واقعیت این است 
که از خرداد ماه سال آینده و پایان مجلس 
دهم دیگر نمی توان به نقد مجلس گذشته 
اکتفا کرد. از خرداد ماه سال آینده است که 
نمایندگان مجلس یازدهم، باید در مقابل 
مردم پیرامون اعمال خود جوابگو باشند. 
نقد  به  انقالب  توان جبهه  باز هم  اگر 
گذشته ختم شود همان ایرادی به آن وارد 
خواهد بود که در دوره چهار ساله اول دولت 
روحانی وارد بود. از آنجا که بحث اقتصاد 
و معیشت مهم ترین دغدغه مردم است 
باید از هم اکنون بحث اجرای طرح هایی 
برای مقابله با فساد و به خصوص بهبود 
کار  دستور  در  مردم  معیشتی  وضعیت 
مجلس شورای اسالمی قرار بگیرد. نباید 
این نکته را فراموش کنیم که سقوط نرخ 
مشارکت در برخی از مناطق به خصوص 
حاشیه شهر ها فشار های معیشتی گسترده 
بر مردم به خصوص قشر فقیر بود. اصالح 
یا  و  اساسی  کاال های  از  برخی  قیمت 
تثبیت آن ها مسئله ای است که می تواند 

از سوی مجلس مورد توجه قرار بگیرد.
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آگهی مزایده اموال منقول )ذمه ای( 
به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲- آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا تعداد ۱۸ قلم اموال منقول شامل ماشین آالت کشاورزی و کامیون و خودروی های سواری و وانت به شرح :۱- یک 
دستگاه لودر هپکو تیپ B ۱۱۵ HL  مدل ۲۰۰۴، زرد رنگ ، دو محوره ۲-یک دستگاه تراکتور زراعی فرگوسن تیپ ۳۹۹ قرمز رنگ فاقد پالک ۳- یک دستگاه تراکتور رومانی تیپ بیل لودری 

عقب زرد رنگ فاقد پالک ۴- یک دستگاه تراکتور زراعی جان دیر تیپ ۳۱۴۰ سبز رنگ فاقد پالک با شماره موتور ۶۹۲۰۹۹ ۵- یک دستگاه تراکتور زراعی جان دیر تیپ ۳۱۴۰ سبز رنگ فاقد پالک با شماره 
موتور ۶۹۷۷۷۰ ۶- یک دستگاه تراکتور رومانی تیپ ۶۵۰۸۸ قرمز رنگ فاقد پالک ۷- یک دستگاه سواری کار لندرور به شماره انتظامی ۳۲ ایران ۲۶۹ د ۶۹  ۸- یک دستگاه کمپرسی بنز به شماره انتظامی ۳۲ 
ایران ۵۳۶ ع ۱۹ ۹- یک دستگاه خودروی وانت پیکان مدل ۱۳۸۵ به شماره انتظامی ۳۲ ایران ۵۳۹ د ۲۱ ۱۰-یک دستگاه سواری پیکان مدل ۱۳۷۹به شماره انتظامی ۳۲ ایران ۴۸۳د ۹۵ ۱۱-یک دستگاه 
خودروی وانت مزدا مدل ۱۳۷۶ به شماره انتظامی ۳۲ ایران ۸۹۲ د ۶۲ ۱۲-یک دستگاه خودروی وانت مزدا مدل ۱۳۶۳ به شماره انتظامی ۳۲ ایران ۱۹۴د ۵۹ ۱۳-یک دستگاه خودروی وانت مزدا تک کابین 
 مدل ۱۳۷۲ به شماره انتظامی ۳۲ ایران ۱۸۷ د ۵۹ ۱۴- یک دستگاه خودروی وانت مزدا تک کابین مدل ۱۳۷۷به شماره انتظامی ۳۲ ایران ۴۳۹ د ۶۶  ۱۵- یک دستگاه آمبوالنس تیپ ۴۰۹ مدل ۱۳۷۰ 
 به شماره انتظامی ۳۲ ایران ۸۳۶ د ۶۸  ۱۶- یک دستگاه خودروی وانت مزدا تک کابین مدل ۱۳۷۷ به شماره انتظامی ۳۲ ایران ۶۲۱ د ۴۳ ۱۷- یک دستگاه اتوبوس شهری مدل ۱۳۶۴ به شماره انتظامی

 ۱۲ ایران ۷۸۳ ع ۳۴ ۱۸- یک دستگاه کمپرسی بنز مدل ۱۳۵۵ به شماره انتظامی ۳۲ ایران  ۵۳۵ ع ۱۹ متعلق به شرکت قند قهستان )سهامی عام( ثبت شده به شماره ۶۵۷۴ ثبت شرکت های تهران با مدیریت 
و امضای آقای شمس خواجوی یزدی به عنوان گیرنده تسهیالت و متعهد با ضمانت آقایان محمدرضا مقیمی، یاسین احراری، شمس خواجوی، محمدرضا ساالری، نوراحمد احمد پور، سلمان محمد دوست، اسماعیل 
بافنده، رضا ساالری، علی شهبازی و محمد چکی که به موجب پرونده اجرایی به شماره بایگانی ۹۳۰۰۲۷۳ مستند به قرارداد شماره ۶۰۳۰۳۵۵۴۲- ۱۳۹۰/۱۱/۲۷ پس از ابالغ مفاد اجرائیه و طی تشریفات قانونی 
به همراه سایر اموال و دارایی های متعهدین در قبال قسمتی از مبلغ ۱۰/۱۲۴/۳۷۰/۷۴۱ ریال تا روز درخواست ۱۳۹۳/۹/۱۰ به انضمام خسارت تاخیر تا روز وصول موضوع طلب بانک کشاورزی شعبه اسدیه و 
حقوق دولتی متعلقه توقیف و به دلیل اینکه مدیران شرکت تاکنون نسبت به پرداخت یا تودیع بدهی شرکت اقدامی ننموده اند، بنا به تقاضای بستانکار و برابر مفاد صورتجلسات بازداشت اموال منقول مورخ های 
۹۴/۲/۵ و ۹۴/۶/۱۲ مامور اجرا وارده به شماره ۱۳۹۴۰۰۱۹۹-  ۱۳۹۴/۲/۷ و غیره عین اموال مذکور برابر مقررات در محل کارخانه قند قهستان واقع در اسدیه بازداشت و تحویل حافظ شده است و بر طبق نظریه 
کارشناس رسمی دادگستری طی گزارش وارده به شماره ۱۳۹۸۰۰۵۳۲۹- ۱۳۹۸/۵/۱۷ به شرح ذیل: ۱- یک دستگاه لودر هپکو، فاقد پالک، تیپ B ۱۱۵ B مدل ۲۰۰۴ رنگ زرد ، نوع سوخت گازوئیل شماره 
موتور ۰۳۸۰۳۰ دارای ضرب خوردگی و الستیک ها مستعمل به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال )۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ۲- یک دستگاه تراکتور زراعی فرگوسن تیپ ۳۹۹ قرمز رنگ فاقد پالک، نوع سوخت 
گازوئیل، شماره شاسی ۱۸۶، اتاق و بدنه دارای ضرب خوردگی و پس از اخذ مجوز از اداره جهاد کشاورزی قابل سرویس دهی و الستیک ها مستعمل به مبلغ دویست و سی میلیون ریال )۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰( ۳- یک 
دستگاه تراکتور رومانی، تیپ بیل لودری عقب، زرد رنگ فاقد پالک، نوع سوخت گازوئیل، شماره موتور ۱۴۰۷۱۳، اتاق و بدنه دارای ضرب خوردگی و پس از اخذ مجوز از اداره جهاد کشاورزی قابل سرویس دهی 
و الستیک ها مستعمل به مبلغ دویست وهفتاد میلیون ریال )۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ( ۴-یک دستگاه تراکتور زراعی جاندیر تیپ ۳۱۴۰ سبز رنگ فاقد پالک با شماره موتور ۶۹۲۰۹۹ ، نوع سوخت گازوئیل شماره 
شاسی ۵۷۰۴۱۱، اتاق و بدنه دارای ضرب خوردگی ، الستیک ها مستعمل و پس از اخذ مجوز اداره جهاد کشاورزی قابل سرویس دهی می باشد به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال )۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰( ۵- یک 
دستگاه تراکتور زراعی جاندیر تیپ ۳۱۴۰،  سبز رنگ، فاقد پالک با شماره موتور ۶۹۷۷۷۰ ، نوع سوخت گازوئیل، شماره شاسی ۵۷۸۳۳۵ ، اتاق و بدنه دارای ضرب خوردگی ، الستیک ها مستعمل که پس از اخذ 
 مجوز اداره جهاد کشاورزی قابل سرویس دهی می باشد به مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال )۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰( ۶- یک دستگاه تراکتور رومانی، تیپ ۶۵۰۸۸ ، قرمز رنگ ، فاقد پالک ، نوع سوخت گازوئیل، 
اتاق و بدنه دارای ضرب خوردگی، الستیک ها مستعمل که پس از اخذ مجوز اداره جهاد کشاورزی قابل سرویس دهی می باشد به مبلغ دویست میلیون ریال )۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ۷-یک دستگاه سواری کار لندرور 
 به شماره انتظامی ۳۲ ایران ۲۶۹ د ۶۹ دارای رنگ سبز روشن و مدل ۱۳۵۶ ، شماره موتور ۹۰۲۳۱۷۴۳، شماره شاسی۹۲۵۳۶۶۷۰ ، نوع سوخت بنزین ، اتاق و بدنه دارای ضرب خوردگی، الستیک ها مستعمل 
به مبلغ پنجاه میلیون ریال )۵۰/۰۰۰/۰۰۰( ۸- یک دستگاه کمپرسی بنز تیپ ۹۱۱، ظرفیت نه تن به شماره انتظامی ۳۲ ایران ۵۳۶ ع ۱۹  نارنجی رنگ، نوع سوخت گازوئیل، شماره موتور ۱۰۰۰۹۷۵۰، شماره 
شاسی ۳۵۳۰۱۱۱۴۲۷۳۸۲۳، اتاق و بدنه دارای ضریب خوردگی، الستیک ها مستعمل به مبلغ نهصد میلیون ریال )۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ۹ - یک دستگاه خودروی وانت پیکان مدل ۱۳۸۵ به شماره انتظامی 
۳۲ ایران ۵۳۹ د ۲۱ سفیدرنگ، نوع سوخت بنزین، شماره موتور ۱۱۲۸۵۰۰۲۴۳۲، شماره شاسی ۱۲۱۷۰۵۴۶، اتاق و بدنه دارای ضرب خوردگی ، الستیک ها مستعمل به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال 
)۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰( ۱۰- یک دستگاه خودروی سواری پیکان مدل ۱۳۷۹ به شماره انتظامی ۳۲ ایران ۴۸۳ د ۹۵ سفیدرنگ ، نوع سوخت بنزین، شماره موتور ۱۱۱۲۷۹۱۱۲۲۸، شماره شاسی ۰۰۷۹۴۰۸۴۹۳ ، 
اتاق و بدنه دارای ضرب خوردگی و الستیک ها مستعمل به مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال ) ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ( ۱۱- یک دستگاه خودروی وانت مزدا مدل ۱۳۷۶ به شماره انتظامی ۳۲ ایران ۸۹۲ د۶۲ به رنگ آبی 
فیروزه ای، نوع سوخت بنزین، شماره موتور۲۲۷۹۴۳ ، شماره شاسی ۷۶۱۶۰۰۰۹۵۳، اتاق و بدنه دارای ضرب خوردگی والستیک ها مستعمل به مبلغ دویست و سی میلیون ریال )۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰( ۱۲- یک 
دستگاه خودروی وانت مزدا مدل ۱۳۶۳ به شماره انتظامی ۳۲ ایران ۱۹۴ د ۵۹ رنگ آبی، نوع سوخت بنزین، شماره موتور ۵۳۴۱۵،  شماره شاسی ۶۳۶۴۵۹۸، اتاق و بدنه دارای ضرب خوردگی والستیک ها 
مستعمل به مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال )۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰(  ۱۳- یک دستگاه خودروی وانت مزدا تک کابین مدل ۱۳۷۲ به شماره انتظامی ۳۲ ایران ۱۸۷ د ۵۹ رنگ سورمه ای، نوع سوخت بنزین، شماره 
موتور ۲۱۲۱۰۱، شماره شاسی ۷۲۶۰۰۲۹۰، اتاق و بدنه دارای ضرب خوردگی والستیک ها مستعمل به مبلغ یکصد و پنجاه و پنج میلیون ریال )۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰( ۱۴- یک دستگاه خودروی وانت مزدا تک کابین 
مدل ۱۳۷۷ به شماره انتظامی ۳۲ ایران ۴۳۹ د ۶۶ رنگ آبی، نوع سوخت بنزین، شماره موتور ۲۳۱۳۱۴، شماره شاسی ۷۶۱۶۰۰۳۸۸۴، اتاق و بدنه دارای ضرب خوردگی و الستیک ها مستعمل به مبلغ دویست 
و سی و سه میلیون ریال )۲۳۳/۰۰۰/۰۰۰( ۱۵ - یک دستگاه آمبوالنس تیپ ۴۰۹ مدل ۱۳۷۰ به شماره انتظامی ۳۲ ایران ۸۳۶ د ۶۸ سفید رنگ، نوع سوخت بنزین، شماره موتور ۱۰۲۹۵۹۱۰۰۰۰۷۷۴، شماره 
شاسی ۳۷۹۰۹۰۱۶۰۰۳۵۵۹، اتاق و بدنه دارای ظاهری سالم که فعال جهت سرویس ایاب و ذهاب مورد استفاده می باشد، الستیک ها مستعمل به مبلغ سیصد و شصت میلیون ریال )۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰( ۱۶- یک 
 دستگاه خودروی وانت مزدا تک کابین مدل ۱۳۷۷ به شماره انتظامی ۳۲ ایران ۶۲۱ د۴۳ ، رنگ آبی متالیک ، نوع سوخت بنزین، شماره موتور ۲۳۱۳۱۳، شماره شاسی ۷۶۱۶۰۰۰۳۸۸۳، اتاق و بدنه دارای 
ضرب خوردگی، الستیک ها مستعمل به مبلغ یکصد و نود میلیون ریال )۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰( ۱۷- یک دستگاه اتوبوس شهری مدل ۱۳۶۴ به شماره انتظامی ۱۲ ایران  ۷۸۳ ع ۳۴ ، نوع سوخت گازوئیل ، شماره 
موتور ۱۰۰۲۴۹۴۵، شماره شاسی ۶۴۰۰۰۰۶۴ ، اتاق و بدنه دارای ضرب خوردگی، الستیک ها مستعمل به مبلغ ششصد و هشتاد میلیون ریال )۶۸۰/۰۰۰/۰۰۰( ۱۸- یک دستگاه کمپرسی بنز تیپ ۹۱۱ مدل 
۱۳۵۵ به شماره انتظامی ۳۲ ایران ۵۳۵ ع ۱۹ خاکستری رنگ ، نوع سوخت گازوئیل، موتور تعویض با شماره ۱۰۰۰۸۷۹۷، شماره شاسی ۱۴۲۲۴۸۴۸، اتاق و بدنه دارای ضرب خوردگی و الستیک ها مستعمل 
 به مبلغ چهارصد میلیون ریال )۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰( و مجموع هیجده قلم اموال فوق به مبلغ ۵/۸۰۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی و ضمن رسیدگی به اعتراضات واصله قطعیت یافته است و بنا به درخواست بستانکار 
در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر در محل کارخانه قند قهستان واقع در اسدیه شهرستان درمیان از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی بر مبالغ ارزیابی 
شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. نسیه ممنوع بوده و فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک کشاورزی جایز می باشد و حقوقی دولتی به شرح ماده ۴۰ - آئین نامه اجرا نقدا 
وصول خواهد شد. سایر هزینه های احتمالی از قبیل جا به جایی و بارگیری و عوارض شهرداری و مالیات و غیره که مبلغ آن فعال مشخص نمی باشد بر عهده برنده مزایده است. هرگاه شرکت بدهکار یا ضامنین 

تا قبل از امضای صورتجلسه مزایده بدهی خویش را پرداخت و یا تعیین تکلیف نمایند از انجام مزایده خودداری خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1۳۹۸/12/5    غالمرضا دادی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی ابالغ اجرائیه 
)سند ذمه - قرارداد بانکی(

فرزند  احراری  مسعود  آقای  به  وسیله  بدین 
بلوار  بیرجند،  ساکن   ۵۲۳۹۹۰۶۶۲۹ ملی  شماره  به  احمد 
شهید ناصری، بلوک ۲۰۹ ابالغ می گردد: بانک کارآفرین شعبه 
بیرجند با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶ در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۹  
 -  ۰۰۰۱۶۹۷۱۸۴ ، شماره ۰۰۱۵۵۸۷۰۰  قرارداد  به  مستند 
۱۳۹۵/۴/۳۰جهت وصول مبلغ ۹۱/۸۰۳/۴۳۴ ریال طلب خویش 
بدین شرح : )مبلغ ۸۱/۹۳۵/۲۸۳ ریال اصل و مبلغ ۹/۸۶۸/۱۵۱  
ریال خسارت تاخیر تا روز ۱۳۹۸/۸/۲۹  به انضمام جریمه دیر کرد 
تا روز وصول( تقاضای صدور اجرائیه علیه شرکت توسعه پیمان 
فاتح )سهامی خاص( به عنوان گیرنده تسهیالت و سایر متعهدین 
و شما به عنوان احدی از ضامنین را نموده و پرونده ای تحت 
شماره بایگانی ۹۸۰۰۸۸۳ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد 
رسمی بیرجند تشکیل شده است، نظر به اینکه بر طبق گزارش 
مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۸ مامور ابالغ آدرس شما به شرح مندرج در متن 
قرارداد شناسایی نگردیده و متعهدله نیز قادر به معرفی آدرس 
جدید از شما نمی باشد، لذا بنا به تقاضای بانک کار آفرین شعبه 
بیرجند و مستند به ماده ۱۸ - آئین نامه اجرا به موجب این آگهی 
مفاد اجرائیه صادره به شما ابالغ و مستفاد از ماده مذکور، عملیات 
اجرایی ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ نیز 

محسوب می شود علیه شما ادامه خواهد یافت.
تاریخ انتشار: 1۳۹۸/12/5   
۳24۳56۸6 - 0۹۳652۳7014-0۹15706۳220 - خسروی غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند 

تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

  شبانه روزی

تخفیفات استثنایی
 ویژه مجالس و جشن ها

هزینه پذیرایی و ورودی رایگان

نوروز ۹۹  وژیه 

  آدرس :  بیــرجنـــد ، بلــوار محالتـــی ، حــدفاصــل خیابــان سپیــده و توحیــد 

همراه : 09۱۵۱606۸36 – 09۱۵۵6۱6۴۷۸ 

   تلفن پنج رقمی سفارشات : 3۱۵۵0
  با مدیریت کریم زاده و قاسمی 

پیشنهاد ویژه برای کم هزینه کردن مجالس 
مواد اولیه از شما / پخت از ما     " کیفیت تضمینی"

آماده همکاری با ارگان ها و شرکت ها

0۹156651۸۸5ظرفیت پخت از 50 تا 1000 پرس 

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی
  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  -  مهدی وسیله کار

                 اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،
          جک سقفی،لوله بولت و.... جهت فونداسیون،

        دیوار برشی،مخازن 

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    36۴۷  363  09۱۵ داخل و خارج شهر   
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و  آموزش  مسئوالن  به  هشداری 
لحظه  از  جنوبی،  خراسان  پرورش 
هموطنان  از  نفر  دو  فوت  اعالم 
چند  قم  در  کرونا  به  ابتال  دلیل  به 
روزی نمی گذرد که تعداد مبتالیان 
و قربانیان آن به سرعت رو به افزایش 
است. واضح است که هر چه تجمعات 
انتشار  سرعت  باشد  بیشتر  انسانی 
مدارس  است.  باالتر  ویروس  این 
تجمع  مراکز  ترین  مهم  از  یکی 
جمعیت است که به دلیل تعلق هر 
دانش آموز به یک خانواده با ضریب 
را  ویروس  انتشار  برابری  پنج  حدود 
سرعت خواهد بخشید. همه میدانیم 
که امکانات آموزش و پرورش برای 
پایش و جداسازی دانش آموزان مبتال 
و نیز ضد عفونی کردن روزانه مدارس 
به شدت پایین است. بیشتر مدارس ما 
خدمتگزار ندارند و آن دسته از مدارسی 
که خدمتگزار دارند ضد عفونی کردن 
فضای بزرگ مدارس از توان حتی ده 
نفر نیز خارج است. لذا با عنایت به 
این امر مهم به مسئوالن آموزش و 
پرورش و مسئوالن بهداشت و درمان 
استان هشدار میدهم که در این امر 
آموزش  نکنند،  انگاری  سهل  مهم 
اجرایی  کادر  و  معاونان  مدیران، 
کار  دستور  در  فوریت  به  را  مدارس 
قرار دهند، مواد ضد عفونی کننده و 
نیروی انسانی الزم برای ضد عفونی 
مدارس را به هر نحو ممکن تأمین 
نموده و کنترل و پایش دانش آموزان 
مشکوک به بیماری را در دستور کار 
و  ماسک  رایگان  توزیع  دهند.  قرار 
مواد ضد عفونی کننده در مدارس باید 
به فوریت انجام شود. تا این ساعت 
اثری از این موارد حداقل در مدارسی 
که بنده سروکار داشتم مشاهده نشده 
است. عالج واقعه قبل از وقوع باید 
کرد. امیدوارم با همکاری مسئوالن، 
اولیا و دانش آموزان عزیز این مرحله 

را به سالمت پشت سر بگذاریم.
ج . ع  از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

محموله بهداشتی شامل محلول های ضد عفونی کننده در راه استان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی  بیرجند تمام این هیاهو را به دلیل نداشتن آگاهی کافی از شرایط بیماری دانست و در پاسخ به خبرنگار 
ما درباره ی کمبود ماسک و مواد شوینده گفت: وقتی بازار پر از تقاضا می شود، و حجم زیادی از کاالی مورد تقاضا کم می شود چنین 
اوضاعی دور از انتظار نیست. اما مردم باید این موضوع را باور کنند که داشتن ماسک اهمیتی به نسبت پایین تر نسبت به شست و 
شوی دست دارد. دهقانی با اشاره به اینکه خودش و همکارانش هیچ کدام ماسک نمی زنند اعالم کرد: بهتر است مردم به نکات 
خودمراقبتی توجه بیشتری کنند. وی این اطمینان را نیز به مردم استان دادکه با پیگیری های انجام شده به زودی محموله ای از 
کاالهای مورد نیاز از جمله ماسک و مواد شوینده وارد استان خواهد شد.هر چند وی به زمان و مکان توزیع این محموله اشاره ای 

نکرد اما این نکته را یادآور شد که با تصمیم وزارت بهداشت اقدامات خوبی برای کنترل این بازار سیاه انجام خواهد شد. 

برچسب

دوخبر مهم کرونایی 

گروه خبر- خبرهای مهمی برای کنترل فضای مسموم به ترس از کرونا در استان منتشر شده که می تواند کنترل کننده باشد. آموزش و پرورش استان از لغو تمامی اردوها، همایش ها و جلسات 
دانش آموزی تا اطالع ثانوی خبر داد و اعالم کرده تمام مدارس شعب أخذ رای ضد عفونی شده  است. رئیس پلیس فتای استان هم گفت: افرادی به اتهام تشویش اذهان عمومی برای 
این  ویروس در استان دستگیر شدند. محمد پور افزود: اکنون 30 پرونده در خصوص نشر اکاذیب ویروس کرونا در کشور تشکیل شده که تعدادی از این پرونده  ها مربوط به استان است.

یکی  قلیان  مصرف  سالم  عرض  با 
هست  سرایت  های  راه  مهمترین  از 
جالب اینجاست که هیچ قلیون خانه  
وچایخونه ای  رو هنوز تعطیل نکردن  
بعد دم از پیشگیری میزنن درصورتی 
که بیشتر جوانان االن  قلیان استفاده 
و  قلیان  مرطوب  محیط  و  میکنن 
همچنین تماس دهان به دهان خودش 
عامل اصلی سرایت این ویروس هست.
ارسالی به تلگرام آوا

از منتخبین گرامی که خود مزه تلخی این 
مقطع سخت از حیات را چشیدند خاضعانه 
تقاضا دارم مشکالت را به مرور مرتفع 
نمایند مجلس جای بزرگ و قدرتمندیست 
می شود حاج قاسم وار دل این مردم ممتاز 
و بی بدیل را شاد کنید همه مترصد یک  
حرکت جهادی از مجلس  جدید  هستند.
915...011

سالم وخسته نباشید به این  مسئولین 
خراسان جنوبی بفرمائید حتما  باید کرونا 
در بیرجند تلفات بده که اون موقع  مراکز 

آموزشی ودانشگاه ها را تعطیل کنند.
 ارسالی به تلگرام آوا

سازمان بهداشت در خراسان جنوبی چه 
اقداماتی از نظر آگاهی جامعه و همچنین  
جلوگیری از انتشار بیماری کرونا انجام 

داده است اطالع رسانی کنید.
905...886

سالم  روز جمعه خیلی از افراد ناتوان و 
سالمند به دلیل بی تدبیری ستاد انتخابات 
بیرجند از رای دادن جاماندند. نتوانستند 

تدبیر نمایند و آراء  را اخذ نمایند
915...507

کرونا و یک پیشنهاد به آقای استاندار 
با تشکیل اضطراری  توصیه می شود 
شورای آموزش و پرورش استان، جهت 
پیشگیری از فراگیر شدن کرونا، تعطیلی 
مدارس را در دستور کار قرار دهید بدیهی  
با گرمتر شدن هوا و رفع خطر؛  است 
با اضافه کردن  روز پنجشنبه و 6 روز 
آموزش در هفته  و یک تا دو هفته تأخیر 
در برگزاری امتحانات نوبت دوم ؛ عقب 
ماندگی درسی نیز جبران خواهد شد. کرونا 
را جدی بگیرید. سالمت دانش آموزان و 

مردم از هر چیزی باالتر است.
یک شهروند

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424
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محمودآبادی- »حتی یکی؟ نداریم آقا نداریم 
چند بار بگویم نداریم!«این مکالمه ها را بارها 
در داروخانه های این شهر و البته این روز ها در 
تمام کشور می شنویم. چرا که دیگر ماسکی 
برای فروش نیست و اگر هم هست با قیمتی 
چندین برابری که معلوم نیست با کدام انصاف 

حساب شده است به فروش می رود.
خیابان طالقانی، داروخانه شبانه روزی. زمان 
انتظار 10 دقیقه. این تایم را برای خودم در نظر 
گرفته بودم تا بدانم در این تایم چند نفر برای 
درخواست ماسک یا مواد شوینده وارد داروخانه 
می شوند. هر دقیقه یک نفر و پاسخ همانی 
بود که در دقیقه اول داده شده بود. ماسک تمام 
شده. ژل شستشو نیز نداریم. بعد از 10 دقیقه 
از متصدی صندوق می پرسم ندارید یا نمی 
دهید. با نارحتی گفت: خانم نمی بینید خودم 
ماسک نزده ام. همه این ها حرف است اگر 
ماسک تأثیر می داشت خود ما اولین نفری 
بودیم که می زدیم. راست هم می گفت هیچ 

کدام از پرسنل داروخانه ماسک نداشتند.
یکی از آن طرف پیشخوان جلو آمد و گفت: 
بروید سیستم ایمنی بدن تان را قوی کنید. دو 
بسته قرص ویتامین ث خریدم و از داروخانه 
خارج شدم. داروخانه بعدی در همان خیابان اما 
با جوی هیجانی تر. انگار هم ماسک داشت 
هم ژل شست و شو هم اسپری الکلی. اما 
انگار جیره بندی شده باشد. مدام تکرار می 
کرد لطفا به اندازه نیازتان خرید کنید البته هر 
متقاضی هر قدر که می خواست به او اسپری 
داده می شد. یکی از مشتری ها تقاضای 5 
ماسک فیلتر دار کرد. متصدی با نیم نگاهی به 
سرعت یک ماسک را روی پیشخوان گذاشت 
و آن مهندس مورد نظر نیز با سرعت بیشتر 
آن را به جیب کتش فرو برد،اگر نمی دانستم 
موضوع چیست خیال می کردم جا به جایی 
مواد مخدر است . ماسکی که شاید بیشتر از 
5 هزار تومان قیمت نداشته باشد حاال چنان 

شده که خرید و فروشش نیز با سختی باید 
در جلوی چشم های دیگر مشتری ها فقط 
به افراد خاص تحویل شود. به داروخانه ای 
در خیابان مدرس می روم هنوز وارد داروخانه 
نشده ام که پیر مردی ناراحت با غرلند روی 
پله ها به من رسید. انگار بخواهد عصبانیتش 
را تخلیه کرده باشد. گفت: نرو باباجان ماسک 
ندارند همه را فرستاده اند چین!!! و با همان 

ناراحتی و نا امیدی راهش را اداه می دهد.  
مرد دیگری که شاید او هم آشنای متصدیان 
داروخانه بود در حال خرید یک کارتون ویتامین 
ث بود. همه زیر چشمی نگاهش می کردند. 
مرد جوانی تقاضای ماسک کرد اما انگار تمام 
شده بود دست خالی داروخانه را ترک کرد. 
دنبالش رفتم و پرسیدم به چند داروخانه ی 
دیگر رفته اید که دست خالی برگشتید. یزدانی 
پاسخ داد: این چهارمین داروخانه است. همه 
می گویند نداریم. گفتم مواد شست و شو چه: 
گفت آن هم به سختی گیر می آید  من که 
هنوز نتوانسته ام بخرم.  پرسیدم آیا بیماری 
با مشخصات سرماخوردگی در منزل دارید؟ 
گفت: خیر همه می خرند، اعضای خانواده ی 
من و البته خود من هم احساس کردم بهتر 
است نکات ایمنی را رعایت کنیم اما متأسفانه 
انگار دیر اقدام کرده ام. او به قصد داروخانه ی 
دیگری خیابان مدرس را باال می رود. عابر 
دیگری که پالستیک سفیدی در دست داشت 
را متوقف کردم تا بپرسم ماسک ها را از کجا 
خریده است. آدرس داروخانه را داد اما جالب تر 
قیمت هایی بود که آن ماسک ها را خریده بود. 
ماسک فیلتر دار 18 هزار تومان،ماسک معمولی 
هزار تومان،ژل استرلیل 65 هزار تومان البته تعداد 
ماسک ها را به تعداد کارمندانش که در یک دفتر 
بیمه خدمات بیمه درمان انجام می دادند تهیه 
کرده بود، پرسیدم نمی خواهید بابت این گران 
فروشی شکایتی کنید؟ خندید و گفت: فکر می 

کنید مسئو الن نمی دانند؟ و از من دور شد. 

پیر مرد ها و پیر زن های زیادی با نا امیدی 
ترک  ماسک  دریافت  بدون  را  ها  داروخانه 
می کردند، به راستی چرا باید شرایط بازار این 
قدر ناگهانی تغییر کند؟ ایا استفاده از ماسک 
این قدر اولویت دارد و سوال مهم تر چرا در 
بیشتر داروخانه ها متصدیان داروخانه ها و 

فروشندگانش خود ماسک به صورت ندارند؟

تنها روش موثر پیشگیری
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی نیز به 
سواالت خبرنگار ما این طور پاسخ داد: این همه 
نگرانی بی مورد است. متأسفانه این طور در 
ذهن ها القا شده که باید ماسک بزنند. در حالی 
که برای هر بیماری ویروسی از سرماخوردگی 
گرفته تا کرونا تنها راه پیشگری رعایت بهداشت 
فردی است. دکتر آهنی تأکید کرد: این ماسک 
ها اگر از نوع معمولی باشد به مدت دو ساعت و 
اگر از نوع فیلتر دار آن باشد تنها 48 ساعت قابل 
استفاده است، چرا که با مرطوب شدن محیط 
آن تبدیل به منبعی برای تجمع ویروس ها می 
شود. بنابر این تاثیری در کنترل بیماری ندارد. 
وی تنها و موثر ترین راه را شست و شوی 
دست ها به مدت 20 ثانیه اعالم کرد و افزود: 
مردم باید باور کنند اگر تمام نکات ایمنی از قبیل 
دست ندادن، شستن درست دست ها ،رعایت 
 فاصله از فردی که عالیم بیماری را دارد آن ها 

به  ویروسی  بیماری  نوع  هر  مقابل  در  را 
خصوص کرونا محافظت خواهد کرد.

تیم ویژه بازرسی
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند از تشکیل تیم ویژه ای برای نظارت 
بر داروخانه های متخلف و گران فروش خبر 
نوع  و گفت: شهروندان در صورت هر  داد 
تخلف بهداشتی و شکایتی می توانند با شماره 
190 تماس بگیرند. همکاران ما نیز به کمک 
نیروهای تعزیرات موضوع را پیگیری می کنند.
تأمین  برای  جدید  تصمیمات  از  او  البته 
با  کرد:  اعالم  و  داد  در کشور خبر  ماسک 
از  برای جلوگیری  تصمیم وزارت بهداشت 
بازار سیاهی که برای ماسک به راه افتاده به 
زودی توزیع ماسک در داروخانه ها متوقف می 
شود و این امر تنها در مراکز بهداشتی انجام 
خواهد شد. هر چند به راستی نیازی نیست 
که همه ماسک بزنند. وی ادامه داد: برای 
تأمین مواد شست و شوی دست نیز پیگیری 
های الزم در حال انجام است و به زودی نیاز 

بازار تأمین خواهد شد اما نکته ی مهم این 
است که مردم به جای استفاده ی بی مورد 
از ماسک روی شست و شوی دست ها و 
رعایت نکات بهداشتی تمرکز بیشتری کنند. 
دکتر آهنی مصمم است که باید فرهنگ آداب 
معاشرتمان را کمی تغییر دهیم به جای ترس از 
نبود ماسک راه های پیشگیری را تمرین و به 
فرزندانمان آموزش دهیم و تأکید کرد »باید این 
جمله را ملکه ی ذهنتان کنید: برای پیشگیری از 
ابتال به کرونا ویروس شستن مکرر دست ها با 
آب و صابون و مایع را فراموش نکنیم، از دست 
دادن و روبوسی پرهیز کنیم« وی توصیه کرد: 
حتی برای شست و شوی سطوح می توانید از 
محلول یک درصد وایتکس استفاده شود که در 
خانه ها هم می توان مخلوط آب و یک درصد 
وایتکس را تهیه کرد. به شرطی که درصد به 
خوبی رعایت شود که فرد دچار نفس تنگی به 
دلیل استفاده بیش از حد از وایتکس نشود. در 
طب سنتی استفاده از محلول آب و سرکه سفید 
و نیز آب و جوش شیرین نیز برای ضد عفونی 
کردن و تمیز کردن سطوح سفارش شده است.

بازار سیاه ماسک
نقش بی تأثیر این محافظ پرخواستگار برای مقابله با کرونا ویروس

آدرس: بلوار شهید محالتی - نبش ۲۲ بهمن
3۲۰444۰۰ - 3۲۰44۱۱3 -۰۹۱۵۱۶۰۰۱۵۸ ابوالفضل خزیمه نژاد

madaen restaurant جهت دریافت اطالعات كلمه رستوران مدائن یا
 را به سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰ ارسال كنید. جهت ارتباط بهتر و آسانتر با ما  از طریق

 شماره گیری #  ۳۵۵۵۵*۶۶۵۵* به صورت كامال رایگان اقدام فرمایید

پیـک رایگان مصرف برنج صد در صد ایرانی
با مـا لذت غذاهـای ایـرانی را تجربـه کنید

با مدیریت جدید )ابوالفضل خزیمه نژاد( 
و كادر مجرب و كارآزموده مدیریت با ۱۸ سال سابقه كار 
در بهترین رستوران های سطح شهر بیرجند
 * برگزاری كلیه مجالس با ظرفیت سالن ۴۵۰ نفر
 و امکان سرویس دهی در هر مکان كه شما صالح بدانید.

 آماده عقد قرارداد با كلیه 
ارگان ها،  ادارات و شركت ها



موفقیت و انرژی

واکنش

برای افراد افسرده چه کنیم؟

زمانی که یک شخص افسرده می شود ، شما 
 باید کامال مراعات حال او را کنید و حتما با یک 
روانکاو در ارتباط باشید و هفته ای یک بار یا بیشتر 

با توجه به نیاز بیمار به روانکاو مراجعه کنید.
اگر یک فرد افسرده در خانواده شما وجود دارد و 
مدام گریه می کند یا ناراحت و غمگین به گوشه 
ای می خزد با وجود تمام ناراحتی هایی که به دلیل 
بحران پیش آمده دارید شما نباید احساس ناراحتی 
خود را بروز دهید باید فضای خانه را با خنده و 
شادی پر کنید و از عضو خانواده تان حمایت کنید 

تا احساس تنهایی و ناراحتی او تشدید نشود .
افراد افسرده به دلگرمی نیاز دارند تا باور کنند کسی 
هست که قلبش به زنده بودن و بهبود آنها می تپد.

گوشه گیری نوجوانان را جدی بگیرید

دوران  معضالت  جمله  از  انزوا  و  گوشه گیری 
مشکالت  نشدن،  درمان  با  که  است  نوجوانی 

بزرگتری را در آینده برای فرد ایجاد می کند.
دارای  و  است  زندگی  از  مرحله ای  نوجوانی 
ویژگی هایی از جمله افزایش هیجان و عواطف، 
ترس، محبت، خشم، تغییرات جسمی، استقالل و 
زود رنجی است و اطرافیان، به ویژه والدین نقش 

موثری در کنترل این رفتار در نوجوانان دارند.
نوجوانی  دوره  ویژگی های  مهم ترین  از  یکی 
گرایش به انزواطلبی است، گرچه نوجوان بیشتر 
وقت خود را در کنار همساالن و گروه دوستان 
می گذراند، اما تمایل به گوشه گیری و غرق شدن 

در افکار و آرزوها در او وجود دارد.
کم رویی و انزواطلبی از رفتارهای شایعی است که 
فرد را به شدت آزار می دهد و اگر درمان نشود، 
موجب بروز مشکالت دیگری مانند نبود اعتماد به 
نفس، افسردگی، اضطراب و زود رنجی می شود، 
همچنین نداشتن احساس توانمندی، پایین بودن 
عزت نفس و ناتوانی در بروز احساسات، بیان افکار 
و نظریات باعث جدایی فرد از فعالیت های گروهی 
اندوه  و  غم  جمله  از  متعددی  عوامل  می شود. 
شدید و مداوم، فقر و تنگدستی، ضعف و نقص 
جسمانی، احساس حقارت شدید، عقب ماندگی 
درسی، پذیرفته نشدن در خانه و مدرسه، احساس 
ترس و ناامنی، نابسامانی های خانوادگی، جدایی 
والدین، بی پاسخ ماندن پرسش های کنجکاوانه، 
بی حوصلگی در برقراری ارتباط سالم با نوجوان، 
نبود الگوی اجتماعی مطلوب در خانه، محرومیت از 
محبت مادر، حضور نداشتن پدر در خانواده، اعتیاد 

والدین،     نقش مهمی دارند.                

 میوه ای مفید برای سرماخوردگی

عناب، داروی گیاهی موثری در تقویت سیستم 
ایمنی بدن است و در هنگام سرماخوردگی نیز 

استفاده از آن بسیار موثر خواهد بود. 
توجه  قابل  دارویی  خواص  با  میوه ای  عناب 

بدن  ایمنی  سیستم  تقویت  با  عناب  است. 
می تواند با توجه به شیوع آنفلوآنزا و کرونا نقش 
موثری در پیشگیری از آنها ایفا کند. خواص آن 
در درمان سرماخوردگی، خون سازی و تصفیه  

خون ذکر شده است.

بین بیماری لثه و قند ارتباط وجود دارد

در شرایطی که قند هرگز به طور خاص به عنوان 
عاملی در ابتال به بیماری پریودنتال مطرح نشده 
است، یک رژیم غذایی سرشار از کربوهیدرات 
ها نشان داده است که یک عامل خطر برای 

بیماری های دندان و دیگر بیماری های التهابی 
بیمار  لثه های  دارای  اگر  محسوب می شود. 
مزمن  التهاب  دارای  که  احتمال  این  هستید، 
خفیف در سراسر بدن خود باشید، وجود دارد و 

این می تواند شما را بسیار بیمار کند.

زغال اخته برای نابودی ویروس ها

با ترکیب زغال اخته و مرکبات می توان جلوی 
و  موادغذایی  در  را  ویروس ها  انواع  تاثیرگذاری 
میوه های تازه گرفت و سالمت و کیفیت آنها را 
حفظ کرد. پژوهشگران با استفاده از زغال اخته و 

برخی مرکبات یک پوشش محافظ را تولید کرده اند 
که جلوی نفوذ ویروس ها را به درون میوه های تازه 
می گیرد و حفظ آنها را برای مدت طوالنی ممکن 
می کند. معموال مصرف سریع آب موجود در میوه 
های مختلف باعث پالسیده شدن میوه ها می شوند.

صبحانه زیاد و شام کم بخورید

مصرف غذاهای پرکالری در وعده غذایی صبحانه 
موجب افزایش سوخت وساز بدن شده و به فرآیند 
الغری کمک می کند. این موضوع در مورد وعده 
شام برعکس بوده و نباید وعده غذایی شام را 

سنگین صرف کرد. بدن ما هنگام هضم غذا برای 
جذب، حمل و ذخیره مواد مغذی، انرژی الزم را 
صرف می کند. یک وعده غذایی که برای صبحانه 
خورده می شود،، باعث افزایش دو برابری انرژی 

گرمایی   و سوخت و ساز   می شود.

تاثیر زعفران از افسردگی تا آلزایمر

بر اساس تحقیقات، زعفران در درمان افسردگی و 
کنترل آلزایمر و اختالالت روانی به اندازه داروهای 
رایج شیمیایی موثر است و یکی از اثرات برجسته 
این دارو کاهش التهاب و ضخامت شبکیه چشم 

در بیماران مبتال به رتینوپاتی دیابتی است. از 
جمله این خواص آن می توان به اثر درمانی آن 
در آلزایمر و بهبود حافظه، افزایش قوای بینایی در 
سالمندان، پیشگیری و درمان اختالالت شبکیه 

چشم در بیماران دیابتی، اشاره کرد.

مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت با بیان اینکه روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار عدد 
ماسک در کشور تولید می شود، گفت: هیچ گونه کمبودی در زمینه تامین ماسک وجود ندارد. سید حسین 
صفوی اظهار کرد: ۱۵ تولید کننده ماسک در کشور، روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار عدد ماسک تولید می کنند 
که پاسخگوی نیاز کشور است. وی افزود: قیمت عرضه ماسک ها نیز به تمام واحدهای تولیدی، اعالم شده 
و نظارت های الزم بر تمام مراحل تولید تا عرضه انجام می شود.مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی 
تاکید کرد: هیچ گونه کمبودی در زمینه تامین ماسک وجود ندارد؛ مردم هیچ گونه نگرانی برای تامین ماسک 
نداشته باشند.وی یادآور شد: بهتر است تنها افرادی که در معرض افراد مبتال هستند، از ماسک استفاده کنند.

مهم ترین راه پیشگیری از کرونا شستشوی مکرر دست ها است. از تماس دست آلوده به ترشحات تنفسی، 
چشم، بینی و دهان دوری کنید.،  بنابراین استفاده از ماسک برای فرد بیمار و شستشوی مکرر دست ها راه های 
مهم پیشگیری محسوب می شوند. مواد غذایی را خوب بپزید. مواد غذایی خام و پخته را کنار هم قرار ندهید 
و از تماس آن ها خودداری کنید. بعد از تمیز کردن و قطعه قطعه کردن مواد غذایی حیوانی خام اعم از گوشت 
و سایر محصوالت مانند مرغ، ماهی، میگو، گوسفند و گاو، ظروف را بالفاصله با آب و مواد شوینده بشویید و 
از تماس ظروف شسته نشده با مواد غذایی پخته، اکیداً خودداری کنید. عالئم عمده این بیماری شامل تب، 

سرفه، گلودرد و تنگی نفس است که شکل یک بیماری تنفسی خفیف تظاهر می یابد.

تکنیک های طالیی برای پیشگیری از کرونامشکلی در تامین ماسک در کشور نداریم

خواجه نصیرالدین طوسی شاعر، فیلسوف، متکلم، فقیه، 
دانشمند، ریاضی دان و منجم ایرانی سده هفتم است. به 
افتخار روز تولد این دانشمند بزرگ، پنجم اسفند به عنوان 
روز مهندس نام گذاری شده است.ابوجعفر محمدبن محمد 
معروف به خواجه نصیرالدین ۵ اسفند سال ۵97 ق در طوس 
به دنیا آمد. ابتدا علوم عقلي و نقلي و حکمت مشاء و سپس 
ریاضیات، فقه، فلسفه، نجوم و ادبیات را آموخت و در علوم 
روز به استادي تمام رسید. خواجه نصیرالدین چند سال پس 
از حمله سپاه چنگیزخان مغول، به قلعه اسماعیلیه پناه برد 

و در آن جا نیز از تالیف و نگارش باز نایستاد. با غلبه سپاه 
مغول بر اسماعیلیان، وي به خدمت هوالکوخان فرمانرواي 
وقت مغول درآمد و با استفاده از نفوذ خود، از کشتار مردم و 
دانشمندان و تخریب آثار فرهنگي و علمي و غارت شهرها و 

روستاها جلوگیري نمود.
ساختار  یک  می کند  تالش  که  است  کسی  مهندس 
عملیاتی و عملی از مفهومی را ایجاد کند و در یکی از 
رشته های مهندسی آموزش دیده باشد و یا به طور حرفه ای 
در آن رشته مشغول به کار باشد. مهندسان از فناوری، 

استفاده  کاربردی  مسائل  حّل  برای  دانش  و  ریاضیات 
می کنند. وظایف مهندسی بدین گونه اند که یک مهندس 
می بایست ضمن شناخت مسئله یا موضوع کاری، علوم 
و فنون الزم، محدودیت های مربوطه را تشخیص دهد 
تا بتواند به دستاوردهای الزم برسد. محدودیت ها شامل 
منابع در دسترس، محدودیت های جسمانی یا فنی، آمادگی 
عامل ها  دیگر  و  آینده  افزایش های  یا  پیرایش ها  برای 
اقتصادی  بودن،  ساخت پذیر  ای،  هزینه  نیازهای   مانند 

و کاربردی بودن می باشد.

روزت مبارک مهندس!
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افقي: ۱- الهوت -  اطالعیه 
حزبي 2- یکدنده - نشانه-  روا 
3- مطالعه اجمالي - زهر کشنده 
جدول  ویتامین   -4 دوستي   -
- پشم نرم-  فلزسرخ - ناشي 
۵- بي صدا - سرمشق-  شهر 
سوهان 6- رقیب خانمها - تکیه 
پایتخت  - خرگوش 7-  کردن 
انگلستان-  نصیحت  -حیوان 
مسابقه 8- چاق - دیپلماتیک - 
خاکستر 9- پسر خورشید - مزیت 
- سردرد ۱۰-  مافوق - خورشید 
گرفتگي - مرزبان ۱۱-  صابون 
خیاطي-  چاقو  - جار و جنجال 
۱2-  بیماري آفریقایي-  مساوي 
- بزرگوار-  قورباغه درختي ۱3 
- از شهرهاي استان فارس  - 
بسامد - مدیر ۱4 - اسباب بازي 
بچگانه - شجاع-  یار لورل ۱۵-  
حشره طوالني-  فیلسوف آلماني

عمودي:۱- از کوه هاي کشور 
محمد  الدین  جالل  از  اثري   -
نیمه  بلخي  2- کار مجري - 
گرم - خوردني و نوشیدني 3- 

دیه - ضرورت   - پخته  چغندر 
عدد   - فنالند  پول  واحد   -4
روستا - پیامبران-  سخن یاوه 
۵- حرص - داستان بلند -  از 
از  سرشار   -6 خیاطي  وسایل 
ناگفته ها - برودت - باالپوش 
گله   - نوشین  گوارا،   -7 بلند 
کردن-  فلز- سکه زني 8- کبوتر 
صحرایي - شهري نزدیک نایین 
- عنوان امپراتوران آلمان 9- از 
یاد بردن - توطئه - امر به نرفتن 

خروس  آغاز-   و  ابتدا    -۱۰
سرماخوردگي  پماد   - جنگي 
نفس  رویگر-    - صباغ    -۱۱
خسته ۱2 - برجستگي الستیک 
- پول کره جنوبي - جاي پا - 
کمان  با  که  تیري  مالزم ۱3- 
مالي   کشور  پایتخت   - اندازند 
چین و چروك پوست ۱4-  سرد 
پیروزي  حرف   - کوشا   - سیر 
۱۵ - لقب کشور تایلند - از آثار 

محمد زکریاي رازي

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

یاد یاران

)شهید حسین شهیدی،  قاین(: خدا را هزارها مرتبه شکر که راه صراط مستقیم را به ما نشان داد تا بتوانیم توشه اي براي آخرت مان ببندیم و روز معاد در پیشگاه ملکوتي او روسفید 
باشیم... خدمت پدر و مادر عزیزم سالم و درود فراوان بر شما که با مشقت ما را بزرگ کردید و تحویل جامعه اسالمي دادید امیدوارم زحمت هاي شما در آخرت خیرش را ببینید.

1234567891۰1112131415
ایفلدالیفشیاسا1
بالوداکتمرکیپ2
ورانمیداهناگی3
اوندنهسکلماگ4
لیلیستبایدرل5
قسباوناشامتو6
اوسنخاملفارات7
سراکاراخیغای8
مهبمدننامهمشو9
فراتیگشیوربر1۰
رانازیمردیحش11
دنایلیلزاودک12
وتنامدرواخالس13
سرامزازربالات14
ینمراراهبهشیمه15

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

۰915   866   8۰۰2 
نهال عناب و زرشک

۰۹۰۱۱۲۵۱۲۰۵ ـی
شـ

سمســـاری صــادقفرو
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹
به یک همکار آقا در فروشگاه لوازم 
خودرو و شراکت در کار نیازمندیم. 

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲ یم
ند

ازم
نی

)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر ۵ سانت، انواع آجرنما(

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    ۰9157238۰۰1 - دباغی ی
زئ

 ج
ی و

 کل
ـه

ضـ
عر

کارگر برای مرغداری گوشتی اتومات
با دستمزد مناسب، خوراک، بیمه 
وپاداش نیازمندیم.    ۰۹۱۵۱۶۰۱۷۰۳ یم

ند
ازم

نی

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

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

الستیک اکبری
بلوار مسافر روبروی ترمینال 

 ۰۹۱۵۴۱۳۱۳۵۵
۳۲۳۳۸۳۴۸ 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

انواع رنگ داخلی    ۰۹۱۵۸۶۳۴۶۹۳

نقاشی ساختمان 
با اقساطفرزانگان

             حمل بار و اثاثیه منزل
      داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب
      )مسیر سیستان و بلوچستان،
         مشهد، بیرجند و حومه(

برگ سبز و سند خودروی سواری 
AT- سیستم نیسان تیپ ماکسیما

 به شماره پالک ایران ۸۵ ۹۱۲ د ۶۸ 
    va۳۰۵۳۲۵۴۳    و شماره موتور 
و شماره شاسی ۰۰۱۸۶۹ به نام مسعود 

یاغی زائی به شماره ملی ۳۶۲۱۹۸۳۲۴۶ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

دی
قو

مف
دی

ـو
فق

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب علی رضائی فرزند ابراهیم م
به شماره شناسنامه ۳ صادره از حوزه درمیان مقطع 

کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی صادره از 
واحد دانشگاهی بیرجند با شماره ۳۰۳۶۰۹۱ تاریخ ۹۶/۴/۲۸ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به چند همکار خانم )دیپلم به باال( 
آشنا به کامپیوتر جهت کار در دفتر 

نمایندگی بیمه دی  واقع در غفاری ۳۰ 
در یک شیفت کاری  نیازمندیم. 

۰۹۱۵۱۶۵۲۲۸۵ – ۳۲۴۵۴۲۶۷

یم
ند

ازم
نی

آگهی استخدام
 شرکت سامان صدرآب برای تکمیل کادر پرسنلی خود به : ۱- کارشناس و یا کاردان رشته های عمران ، 
مکانیک سیاالت و مهندسی آب  و رشته های مرتبط / ۳ نفر  ۲- حسابدار با تجربه / ۲ نفر نیازمند می باشد. 

آدرس شرکت: خیابان غفاری - خیابان جرجانی - پالک ۷۰
تلفن تماس: ۳۲۳۴۷۵۵۵ - ۰۵۶-۳۲۳۴۷۱۵۶

یم
ند

زم
نیا

رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، کنیتکس، 
مولتی کالر، طرح کاغذ دیواری،  بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان :  ۱- بازدید و مشاوره
 ۲- جا به جایی اثاثیه   ۳- نظافت پایان کار

تماس با ما: ۰915663323۰  - علی برگی

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

تخفیف ویژه و استثنایی
 پایان سال در کلیه الین ها

اصالح و قرینه سازی ابرو
پاکسازی با بهترین مواد

گریم تخصصی عروس و همراهی،
 رنگ و الیت با بهترین مواد،پارافین تراپی، کراتین، لیفت، لمینت مژه و... 

 ماسک بعد از اصالح صورت و ماسک بعد از رنگ مو رایگان می باشد
میدان جماران ، بلوار جماران، خیابان سپهر، نبش سپهر 6  / تلفن:۰935477۰257

ساعت کاری:
 ۱۵/۳۰ الی ۲۰/۳۰  

Beauty salon 

B
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خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  *رئیس 
فردوس گفت: طاهره حاجی زاده یک 
فنجان آب بلده به ارزش ۱۲ میلیون 
تومان را با نیت هزینه های جاری مصلی 
نماز جمعه این شهرستان وقف کرد. 
*عاملی، مدیرکل انتقال خون استان از 
اهدای ۱۸ هزار و ۸۴۹ واحد خونی در 
استان در ۱۱ ماهه سال جاری خبر داد.

*رئیس کمیته امداد بخش نیم بلوک 
قاین گفت: 50 واحد مسکن محرومان 
در بخش نیمبلوک قاین تکمیل شده 

و  ۱۴ اسفند به بهره برداری می رسد.
بزباش  آش  پخت  مراسم  و  *آئین 
خوسف  شهرستان  نصرآباد  روستای 

ثبت میراث معنوی کشور شد.
* مدیرکل بهزیستی گفت:  اکنون ۳00 
واحد مسکن معلوالن در مناطق شهری 
و روستایی استان در دست ساخت است.
*معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 
استان گفت: گوشت قرمز منجمد شده 
برزیلی با قیمت ۴0 هزار تومان، برنج 
پاکستانی با قیمت ۸۹ هزار تومان، برنج 
هندی با قیمت 6۸ هزار تومان تهیه شده 
و مردم نگران تامین کاالهای اساسی 
نباشند و هیچ کمبودی در استان نداریم.
*50۴0 مورد کلرسنجی و کدرسنجی 
در امور آب و فاضالب بیرجند انجام شد.

*ساراني، رئیس اداره راهداری و حمل 
سربیشه  شهرستان  ای  جاده  ونقل 
گفت: ساخت ۲۲ کیلومتر راه روستایی 
در قالب طرح ملي ابرار در شهرستان 

سربیشه  در حال اجرا است.
*فرمانده انتظامی استان گفت: ماموران 
از خودرو پژو پارس ۲۴۴  بازرسی  در 
کیلوگرم تریاک را کشف کردند که در 
این رابطه ۲ متهم دستگیر و با تشکیل 
پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند. 

اخبار کوتاه

پاسخ  راه و شهرسازی به اعتراض 
متقاضیان  مسکن ملی

صدا و سیما- مدیرکل راه و شهرسازی استان 
گفت: متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در شهر 
بیرجند که پیامک دریافت نکرده اند و یا نسبت 
به نتیجه پاالیش ثبت نام خود اعتراض دارند، 
می توانند تا ۱۱ اسفند بر اساس حروف الفبا به 
اداره کل پست استان واقع در خیابان پاسداران 
بیرجند مراجعه کنند. جعفری افزود: متقاضیان با 
حروف الفبای “الف تا ح” از یکم اسفند تا ۴ 
اسفند مراجعه کرده اند، از “خ تا ص” ، امروز 
تا 6 اسفند، “ض تا ک” از ۷ تا ۹ اسفند و 
“گ تا  ی” از ۱0  تا ۱۱ اسفند می توانند برای 
مطلع شدن از دلیل تائید نشدن شرایط و یا درج 

اعتراض خود مراجعه کنند.

کنگره شعر اهل بیت)ع(
 فروردین ۹۹ در بیرجند 

مهر- مدیرکل تبلیغات اسالمی استان گفت: 
کنگره منطقه ای شعر و مقاله اهل بیت)ع( فروردین 
حجت االسالم  می شود.  برگزار  ۹۹دربیرجند 
رضایی اظهار کرد: این کنگره با هدف تقریب 
بین مذاهب اسالمی  با محوریت استان های 
خراسان جنوبی، خراسان رضوی،کرمان و سیستان 
و بلوچستان برگزار می شود. وی با اشاره به اینکه 
مهلت ارسال اشعار و مقاالت ۲5 اسفند ماه است، 
یادآور شد: عالقمندان برای شرکت در این کنگره 
می توانند آثار خود را به دبیرخانه مرکزی واقع در 
سازمان تبلیغات اسالمی استان و یا از طریق 
فضای مجازی )واتس آپ، تلگرام، سروش و 
کنند. ارسال  شماره 0۹۱5۳6۲۲۷6۸  به  ایتا( 

مقابله با جنگ رسانه ای 
هیئت های اندیشه ورز می خواهد 

ایرنا - نماینده ولی فقیه در استان در نشست ائمه 
جمعه استان گفت: برای مقابله با جنگ رسانه ای 
هیئت های  و  فکر  اتاق های  نیازمند  دشمن 
اندیشه  ورز هستیم تا کارها کارشناسی شده 
پیش رود.حجت االسالم و المسلمین عبادی در 
جلسه درس اخالق طالب و روحانیون حوزه 
علیه سفیران هدایت بیرجند هم با بیان اینکه 
تفکر لیبرال دموکراسی نوعی پستی است، افزود: 
پستی به این معنی است که انسان در اختیار 
منظومه شمسی و داشته های دنیا قرار گیرد و 
این عامل فساد و گسترش آسیب ها است. وی  
کار کردن را بهترین عبادت دانست و افزود: در 
گذشته هم باالترین عبادت پیامبران اداره جامعه 

بوده تا دست شیاطین نیفتد.

تقدیر معاون رئیس جمهور
 از دانشجوی نمونه استان 

کاری- معاون رئیس جمهور از همشهری کوشا 
دکتر نگین ناصح، دکتری آلودگی های محیط 
به  زیست دانشگاه علوم و تحقیقات تهران 
عنوان دانشجوی منتخب ، تقدیر کرد. در بیست 
و هشتمین جشنواره تجلیل از دانشجویان نمونه 
کشوری با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
از  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
۱۳ دانشجوی  نمونه کشوری تقدیر به عمل 
آمد. از موفقیت های دکتر ناصح در سال های 
اخیر، می توان به کسب معدل برتر کشوری در 
سال ۱۳۹6، انتشار ۲۱ مقاله ISI، چاپ ۱۸ مقاله 
علمی و پژوهشی، ۴0 همایش ملی و ۱۴ طرح 

دانشگاهی و چاپ دو جلد کتاب اشاره کرد.

آغاز به کار ستاد    پیشگیری   از کرونا 
در دانشگاه بیرجند 

ستاد   آگاه سازی   و   پیشگیری   از   شیوع   جم- 
 ویروس کرونا در دانشگاه بیرجند آغاز به کار کرد.  
در اطالعیه ستاد   آگاه سازی   و   پیشگیری   از   شیوع  
 ویروس کرونا دانشگاه بیرجند با تأکید بر اینکه از  
 دست   دادن   و   روبوسی   کردن    خودداری   شود و 
به   طور   مرتب   دست   ها   با   آب   و   صابون شستشو  
است:   در   صورت   تب   و   عالئم   آمده   شود،   
 سرماخوردگی   از   خود درمانی    پرهیز،  بالفاصله  
 به   مراکز   درمانی   مراجعه شود و  از   حضور   در  
 تجمعات   خودداری   شود  ، همچنین براین اساس 
تا اطالع ثانوی برگزاری   همایش   ها،   کنفرانس  
 ها   و   سمینارها   ممنوع   است و  برگزاری   اردوهای  
 دانشجویی،    جشنواره های   ورزشی   و   فرهنگی،  
 مسابقات   درون   و   بین   دانشگاهی   انجام 
نمی شود.  این اطالعیه نکاتی برای سرپرستان 
خوابگاه های دانشجویی دارد و درباره شایعه 

پراکنی هم تذکراتی دارد.

باند دوم بیرجند- قاین
6 کیلومتر پیش رفت 

اداره  صداوسیما- معاون مهندسی و ساخت 
کل راه و شهرسازی استان گفت: 6 کیلومتر 
دیگر از باند دوم بیرجند- قاین زیر بار ترافیک 
رفت. معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و 
شهرسازی استان گفت: کیلومتر ۱۴ تا ۲0 باند 
دوم بیرجند- قاین با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان زیر 
بار ترافیک رفت.مودی افزود: از صد کیلومتر 
محور بیرجند- قاین، تاکنون ۴۹ کیلومتر دو 
این 6  برداری  بهره  با  اکنون  بانده شده که 
کیلومتر، طول مسیر دوبانده این محور به 55 
کیلومتر افزایش یافت. وی گفت: دوبانده کردن 
۴5 کیلومتر دیگر از این محور باقی مانده که 
۲5 کیلومتر آماده آسفالت و ۲0 کیلومتر در حال 
زیرسازی است.محور بیرجند-قاین صد کیلومتر 
طول دارد که عملیات اجرایی دوبانده کردن آن 

از سال ۹۳ آغاز شده است.

۱۱۰۰ تن شکر به استان می رسد

تسنیم- معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 
استان با بیان اینکه قیمت شکر تغییری ندارد 
گفت: نگرانی برای تأمین و توزیع شکر در استان 
نداریم تاکنون 50 تن شکر توزیع شده و یک 
هزار و ۱00 تن در حال حمل به استان است. 
جویبان افزود: تامین و عرضه شکر برای عید 
امسال هیچگونه تغییری نخواهد کرد و اگر قرار 
بر تغییر باشد از خرداد و تیرسال آینده و به صورت 
سراسری خو اهد بود. وی ادامه داد: بابت تامین و 
توزیع شکر نگرانی نخواهیم داشت و بازار آرامی 
را برای پایان سال داشته باشیم. قیمت مصرف
 کننده شکر به صورت فله ۴۷00 تومان است.

وزیر ورزش و جوانان
 به استان می آید

ایسنا- مدیرکل ورزش و جوانان  استان از سفر 
وزیر ورزش و جوانان تا پایان سال به استان خبر 
داد و گفت: ۱5 پروژه ورزشی در این سفر افتتاح 
خواهد شد. عزیزی مدت زمان این سفر را  دو 
روز اعالم کرد و ادامه داد: 50 میلیارد ریال در 
سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه تا پایان سال  
به حوزه ورزش اختصاص یافت که ۱5 میلیارد 
ریال از آن برای پروژه سالن ورزشی چندمنظوره 
روستای مصعبی و کریمو سرایان در نظر گرفته 
شده است و تا کنون به همت خیرین ورزش یار 
میزان ۳0 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

پزشکی  دانشگاه علوم  ایرنا- مدیر حراست 
بیرجندگفت : مطالبی در شبکه های اجتماعی 
مبنی بر اینکه حراست دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند با ارسال پیامک به کادر اداری و درمانی 
بیمارستان ها، استفاده از ماسک را برای آنها 
ممنوع اعالم کرده، این روزها منتشر می شود 
از  استفاده  موضوع،  این  تکذیب  که ضمن 
هرگونه وسایل حفاظت فردی از جمله ماسک، 
توسط پزشکان، کارکنان،  دانشجویان و سایر 

افراد حاضر در محیط های درمانی و بهداشتی، 
کارشناسی  و  فنی  دستورالعمل های  تابع 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
براساس استانداردهای علمی و تخصصی تهیه 
شده است و در هر بیمارستان یا مرکز جامع 
سالمت بستگی به شرایط زمانی و مکانی 
ابالغ  اجرا  برای  مربوطه  مسئوالن  توسط 
می شود. زراعتکارتصریح کرد: بنابراین هیچ کدام 

از واحدهای دیگر از جمله حراست  در خصوص 
ندارند.از  و  نداشته  دخالتی  ضوابط  اینگونه 
پزشکان، دانشجویان و همه پرسنل بیمارستان ها 
و مراکز جامع سالمت خواست ضمن مراقبت و 
هوشیاری کامل در این برهه حساس و توجه 
نکردن به اینگونه شایعات و جوسازی ها، صرفا 
بر اساس دستورات صادر شده از سوی مدیریت 
بیمارستان ها و مراکز بهداشت تابعه اقدام کنند. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز روز 

گذشته اعالم کرد: بیمارستان ولی عصر )عج( 
بیرجند به عنوان مرکز اصلی تجهیز شده است که 
اگر بیمار مشکوک به کرونا داشته باشیم استفاده 
شود. دهقانی با بیان اینکه مردم استان باید آگاه 
باشند و مراقبت های الزم را انجام دهند اظهار 
کرد: در هفته های اخیر آمادگی الزم در حوزه 
بهداشت و درمان و همچنین اورژانس پیش 
بیمارستانی انجام شده و اقدامات الزم صورت 
گرفته است. وی با بیان اینکه آمبوالنس های 

ما امکانات الزم برای انتقال بیماران مشکوک 
را دارند تأکید کرد: بیمارستان های سطح استان 
با توجه به اطالع رسانی که در این خصوص 
صورت گرفته، از آمادگی الزم برخوردار هستند. 
وی افزود: مدتی قبل بازدیدی از مرز و پایانه 
مرزی داشته ایم و ۲  تیم در این ۲ نقطه مستقر 
شده اند تا افرادی که از کشور افغانستان وارد 
کشور می شوند را مورد بررسی قرار دهند و موارد 
مشکوک اجازه ورود به کشور داده نخواهد شد.

تکذیب شایعه کرونایی و تجهیز بیمارستان ولی عصر )عج( 

میانگین سنی نمایندگان استان ۷  سال کمتر شد

صداوسیما- میانگین سنی ۴ نامزد منتخب مردم خراسان جنوبی در انتخابات مجلس یازدهم در مقایسه با دوره قبل، ۷ سال کاهش یافت. میانگین سنی مجمع نمایندگان استان در سال ۹۴، نخستین سال 
مجلس دهم ۴۹ سال بود که این میانگین برای ۴ نامزد منتخب مردم خراسان جنوبی در انتخابات مجلس یازدهم ۴۲ سال است. سه منتخب انتخابات مجلس یازدهم در خراسان جنوبی دهه شصتی هستند. 

حجت االسالم مجید نصیرایی منتخب حوزه فردوس، طبس، سرایان ، سلمان اسحاقی منتخب حوزه قاین و زیرکوه  و مصطفی نخعی منتخب حوزه نهبندان و سربیشه  متولدان دهه 60هستند

برای پیشگیری از کرونا ویروس تصمیم گیری شد

محمودآبادی- »اهمیت خود مراقبتی بیشتر 
از ماسک است، با هم دست ندهید و فاصله 
یک متر را از یکدیگر رعایت کنید، این هفته 
چهارشنبه بازار بیرجند تعطیل خواهد بود تا 
موارد بهداشتی در کنترل و مراقبت رعایت 
شود«.  سواالت مکرر خبرنگاران و همچنین 
بحران کمبود ماسک و مایع شست و شو در 
داروخانه ها باعث شد روز گذشته در دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند جلسه ی ویژه ای برگزار 
شود. رئیس دانشگاه بیرجند گالیه مند بود از 
رسانه هایی که خبرها را بدون منبع موثق جا 
به جا می کنند، از سایت های خبری که فقط 
به دنبال سوژه می گردند تا بازخورد سایتشان 
را باال ببرند! و بعد از پایان همه ی گالیه ها 
نظرتان  به  آیا  پرسید  خبرنگارن  به  خطاب 

استرس و نگرانی بدتر از کرونا نیست؟
هر چه بود دکتر دهقانی را وادار به بازگو کردن 
جمالتی کرد تا حداقل بتواند در بطن کار استرس 
را از خبرنگاران دور کند و به آنها القا کند آنچه 
درباره کرونا ویروس می دانید با آنچه واقعیت 

ماجراست متفاوت است، این ویروس تنها ۲ 
درصد کشندگی دارد، در حالی که کشندگی 

آنفلوآنزا  بیشتر از ویروس کروناست.

خود مراقبتی ، خود مراقبتی 
وی مهمترین نکته ای را که به نظرش در 
جامعه مغفول مانده بحث های خود مراقبتی 
دانست و گفت: مردم به جای اینکه به شست و 
شوی دقیق دست ها، دست ندادن و روبوسی 
به خرید ماسک  . توجه کنند   .  . نکردن و 
متمرکز شده اند و این موضوع متأسفانه باعث 
شده بحث های اصلی را فراموش کنیم. وی 
تأکید کرد: رسانه ها مسئول ایجاد آرامش در 
جامعه هستند، باید آنچه دانشگاه علوم پزشکی 
به عنوان خودمراقبتی مطرح می کند را مورد 
توجه قرار دهید و باور کنید که تنها راه مبتال 

نشدن همین خود مراقبتی است.
وی ادامه داد: هیچ پیش بینی درباره اینکه چه 
زمانی کرونا وارد استان ما خواهد شد وجود ندارد 
اما این نکته را در نظر بگیرید که نباید بدون 

هیچ دلیل روشنی مراکز آموزشی را تعطیل 
کنیم. وی با اشاره به اینکه بدون مایع شست 
و شوی الکلی و با همین مایع دستشویی و 

صابون نیز می توان دست ها را پاکیزه کرد 
افزود: باید تالش کنیم از اجتماعات تا حدودی 
دوری کنیم و فاصله را رعایت کنیم، دست 
هایمان را مکرر بشوییم و تالش کنیم از دست 

دادن و روبوسی و در آغوش گرفتن خودداری 
کنیم. دهقانی اضافه کرد: با همکاری شهرداری 
بنرها و اطالع رسانی هایی در سطح شهر انجام 

خواهد شد، بعالوه  این هفته چهارشنبه بازار 
بیرجند نیز تعطیل خواهد بود. رئیس دانشگاه 
بیرجند ادامه داد: تاکنون هیچ موردی از کرونا 
از بیمارستان های استان گزارش نشده است 

اما بحث های ایمنی مانند کنترل مرز ، پایانه 
های مسافربری و حتی بازارچه های مرزی 
تحت کنترل همکاران ما قرار دارد که تاکنون 
است. نشده  مشاهده  مشکوکی  مورد  هیچ 

راه اندازی آزمایشگاه ویژه در استان
آزمایشگاه  اندازی  راه  و  تجهیز  از  دهقانی 
مخصوص در مرکز استان خبر داد تا نمونه های 
احتمالی به جای اینکه برای تست به تهران 
ارسال شود در مرکز استان آزمایش شود. این 
موضوع هم در وقت و هم در هزینه ها بسیار 
موثر خواهد بود. رئیس مرکز بهداشت استان نیز 
از بحث های کنترلی در رستوران ها و مساجد 
خبر داد و گفت: آنچه مربوط به اطالع رسانی و 
آگاهی دادن به این مکان ها بوده است را اعالم 
 کرده ایم. دکتر مهدی زاده افزود: اما توصیه 
این مدت به جای  می کنیم شهروندان در 
غذاهای فست فودی و نیمه آماده تا جایی که 
امکان دارد از غذاهایی که در منزل و به طور 

کامل طبخ شده است استفاده کنند.

چهارشنبه بازار تعطیل
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ابتدایـی تا دکتـرا
ketab_Aseman98 @درسی - کمک درسی

بیرجند - نبش غفاری 4۲ )کافی نت آسمان( - 091۵6664۵03

مدیرکل هواشناسي خراسان جنوبي گفت: 
با ورود سامانه بارشي از فردا به استان  شاهد 
گرد و خاک، وقوع باران و یخبندان در سراسر 
استان براي روزهاي آینده هستیم. به گزارش 
ایرنا، علیرضا خندان رو با اشاره به صدور اطالعیه 
جوي ادامه داد: فردا با نفوذ توده هواي ناپایدار به 
جو استان شاهد وزش باد شدید همراه با گرد 

و خاک و در برخي ساعات کاهش دید افقي 
خواهیم بود. وي با بیان اینکه این پدیده از غرب 
و شمال غرب آغاز و تمام استان را در بر میگیرد 
افزود: وزش باد شدید به تناوب تا اواخر وقت 
پنجشنبه در استان وجود دارد که احتمال بروز 
خسارت و اختالف در تردد به دلیل وزش باد 
شدید، کاهش دید ناشي از گرد و خاک پیشبیني 

میشود. وي بر محکم کردن تابلوها و توجه به 
استحکام پوشش گلخانه ها و سقفهاي موقت 
نیز تاکید کرد. وي با بیان اینکه اوج فعالیت 
سامانه عصر چهارشنبه هفتم اسفند تا ظهر 
پنجشنبه هشتم اسفند خواهد بود ادامه داد: 
سامانه  بتدریج از غرب و شمال غرب آغاز و 
گسترش آن در استان بویژه نیمه شمالي خواهد 

بود. مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی تاکید 
کرد: با ورود سامانه بارشی  وقوع روان آب و 
آبگرفتگی معابر عمومی، خطر برخورد صاعقه 
در مناطق مرتفع پیش بینی شود که الزم است 
ضمن رعایت قوانین و مقررات رانندگی، از قرار 
گرفتن در حاشیه رودخانه های فصلی و چرای 
دام و پرهیز از صعود به ارتفاعات خودداری شود.

سامانه  بارشی 
وارد استان 
می شود

45000  الی 75000آجیل شور

75000  الی 95000آجیل شیرین

21000  الی 24000تخمه کانادایی

 45000  الی 55000تخمه کدو
 20000  الی 34000تخمه ژاپنی

 22000  الی 32000بادام زمینی
 110000  الی 128000پسته

 15000خرمای زاهدی



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان 

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 
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سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com
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 امام علی علیه  السالم فرمودند :
َُّه لیَس ألنُْفِسُكم ثََمٌن إّل الَجنُّة، فال تَبیعوها إّل بِها إن

جاْن بهای شما جز بهشت  نیست؛ پس آن را جز به بهشت مفروشید.
)بحار األنوار : ۷1/13/۷8(

یک ملک از طریق 
مزایده عمومی با مشخصات 

ذیل به فروش می رسد
قیمت کارشناسی:

 ۱۳/۸۲۴/۲۸۰/۰۰۰ ریال
عرصه: ۶۱۷/۵۲  اعیان: ۵۱۷ متر مربع  

دارای ۲ امتیاز برق - گاز - آب
آدرس : قاین - خیابان شهید بهشتی  
کوچه ۱۰ متری بهداشت - قطعه دوم

شماره تماس:  ۰۹۱۵۹۶۳۵۴۹۹
 )هزینه آگهی با برنده مزایده می باشد(

تولیدی کیف مظفری 
عرضه کننده انواع کیف مدارس، کوله پشتی، مسافرتی 

آدرس: بازار – پشت بانک تجارت – سه راه اسدی
۰۹۳۶۶۶۲۴۲۵۸ – مظفری

فروش فوق العاده انواع کت و شلوار 
و کت تک به قیمت تولید
آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان ها و سازمان های دولتی 
آدرس: نبش مفتح 10 - نرسیده به مسجد مرتضوی
تلفن تماس: 0۹1۵1۶۴۳۷0۷ – امیرآبادیزاده

مجموعه ورزشی استخر نیلوفر
 بزرگترین 

 مجموعه آبی
 شـرق کشور
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 با مدیریت جدید  شهریار عظیمی

0919   672   3052
niloofarpool
niloofarpool98

استخر دانشگاه آزاد اسالمی

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ذیل تماس بگیرید
0919  672  3052

فروش ویژه بلیت استخر نیلوفر
تعداد محدود فقط 2/000 تومان 

اطالعیـــه
از متقاضیان فروش ماهی قرمز )رسته گل فروش و آکواریوم( درخواست می شود با در دست 
داشتن معرفی نامه از اتحادیه مربوطه جهت تشکیل پرونده و معرفی به شهرداری و شبکه 

دامپزشکی به همراه مدارک مربوطه به اتحادیه مواد پروتئینی مراجعه فرمایند. 
فروشندگان غیر مجاز با هماهنگی شهرداری جمع آوری خواهند شد.

آدرس: طبقه فوقانی مسجد آیتی

                  مناقصه  های  عمومی یک مرحله ای 98-1284 ، 98-1285 
 شرکت آب و فاضالب روستایی روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه هایی با موضوعات  ذیل برگزار نماید:                          شماره: 67/1008          تاریخ: 98/12/4

ف
مبلغ برآوردموضوع مناقصهشماره مناقصهردی

مدتنوع تضمین و مبلغ )ریال()ریال(
تاریخ 

بازگشایی
ساعت 

بازگشایی
رشته 

پیمانکار

ضمانت نامه معتبر به مبلغ ۳۶۶,000,000 ۷,۳1۷,080,1۵۴آبرسانی به روستای گزخت شهرستان زیرکوه128۴- 1۹8
120 روزریال

۹8/12/2۴
آب12

۹,۹11,۷0۶,11۴مجتمع آبرسانی آهنگران شهرستان زیرکوه128۵- 2۹8
ضمانت نامه معتبر به مبلغ ۴۹۶,000,000 

آب۳12:10 ماهریال

زمان دریافت اسناد مناقصه: 1398/12/05 الی 1398/12/10  تاریخ ارسال پیشنهادات :  ساعت 14:30 مورخ 1398/12/22 محل بازگشایی پاکت ها: سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی    
رتبه پیمانکار: حداقل پایه 5  ۵ ( دبیرخانه مناقصه گذار: بیرجند، بلوار بهشتی ، انتهای بهشتی 7 ، صندوق پستی 813-97175 ضمناً : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب 
اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات )iets.mporg.ir( مراجعه 

و یا با شماره 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.   

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب

 روستایی خراسان جنوبی

امور حقوقی و قراردادها شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

 اولین و بزرگترین مرکز فروش انواع فرش های ماشینی
 دست دوم )در حد نو( و انواع فرش نو )استوک( 
بیرجند ، بلوار شعبانیه  نبش شعبانیه 4

3797 361  0915-  9464 750 0935-31 17 31 32  علی زارع
دنیـای فرش

تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز
عرضه کننده:  سیمان، گچ، 
پودرسنگ، آجرگری، شن و ماسه
آجر تیغه در همه ابعاد
 به دلخواه مشتری از کارخانجات
 یزد، بیرجند، طبس، کاشمر

 مصـالح ساختمـانی پایتخـت 

 اتحادیه مواد پروتئینی


