
سرمقاله

شنبه 10 اسفند1398 * 5 رجب 1441 *29 فوریه2020    روزنامه صبح استان *سال بیست و سوم* شماره: 4581 

*  رجب زاده

ویروسی تر
از کرونا

ازحس  امان  روزها،  این  از  امان 
ناامیدی که برخی انسان نماها به 
کنند.  انسانی تحمیل می   جامعه 
 امان از فرصت طلب ها و سود جوها،
 روزهای تلخی را می گذرانیم نه از این
 بابت که کرونایی هست و هراس از 
این  که   بیماری،  یک  به  ابتال 
بیماری هر چه سخت، درمانی دارد. 
اما برای مرض حرص و طمع برخی 
درمانی نیست. کمبود ضد عفونی 
کننده و ماسک و اقالم بهداشتی 
طبیعی است ... مشروح در صفحه 2

»آوا« در بخش عفونی
  بیمارستان ولی عصر)عج(

 کذب محض است در نوفرست هیچ مسافری از قم مستقر نشده ،
سربازی که می گفتند کرونا داشته االن مرخص شده و فقط کمی 
سابقه ی مشکل تنفسی داشته است ، آزمایش کرونا ی فرد مشکوک 
منفی بوده است  و . . . برای تک تک آنچه در این چند روز شنیده 
 بودیم تحقیق کردم اما هیچکدام جز کذب محض چیزی نبود.

نمی دانم آنهایی که این داستان ها را درست می کنند  از کجا آمده اند 
به کجا خواهند رفت اما می دانم در این بازار داغ شایعات انگار مردم 
هم حاضر نیستند با شنیدن یک خبر اندکی فکر کنند که شاید شایعه 
باشد. نکته ی اول اینکه همراه با رئیس دانشگاه علوم پزشکی و روابط 
 عمومی این دانشگاه از بخش عفونی بیمارستان ولی عصر )عج(

 اورژانس و ... ادامه در صفحه ۳ و ۵

کرونا در کنترل استان
بررسی کامل پرونده شایعات کرونایی توسط خبرنگاران آوا

20205 نفراز استان سال 99 به حج تمتع می روند  5تعطیلی مدارس و فرصت آموزش مجازی 5دانش آموزان نیازمند، عیدی می خواهند 

خراسان جنوبی
پاک از کرونا

تشکر مقام معظم رهبری از مجاهدان درمان کرونا

پزشکان و پرستاران ؛ اجرتان با خدا 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی : تاکنون نمونه هایی از استان خراسان جنوبی 
برای تشخیص احتمالی کرونا به مرکز کشور ارسال شده است و نتیجه 
دومین نمونه هم منفی اعالم شد * اینکه اکنون ماسک در استان کمبود است 
مردم را دچار نگرانی کرده اما بارها گفته شده استفاده از ماسک برای افراد 
سالم نه تنها ضروری نیست چه بسا که سبب افزایش ویروس و میکروب 
نیز می شود * مردم مطلع باشند اگر به استان های دیگر سفر داشته اند به 
ما اطالع دهند تا مراقبت های الزم در خصوص آنها انجام شود * معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی : کادر درمانی و پزشکی استان از لحاظ 
آموزش و برخورد با موارد مشکوک یا مبتال به کرونا در آمادگی کامل به 
سر می برد * درمان ویروس کرونا در کشور و استان ما قابل دسترس است

صفحه ۵

صفحه ۳و۵

جناب آقای دکتر هادی سالمی
از تالش های ارزنده جناب عالی در دوران شش ساله تصدی مدیریت فرودگاه های 
استان خراسان جنوبی که منشاء پیشرفت و توسعه فرودگاه های بین المللی شهید 
کاوه بیرجند و طبس بوده، تقدیر و تشکر به عمل آورده و آرزوی بهروزی و موفقیت 

در ادامه مسیر خدمت را داریم و انتصاب شایسته و ارزشمند 

جناب آقای مهندس عظیم طهماسبی
 به عنوان

 مدیرکل فرودگاه های استان خراسان جنوبی
 که مبین درایت، مدیریت  و توانمندی جناب عالی می باشد

 را صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی

یک ملک از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش می رسد
قیمت کارشناسی: 13/824/280/000 ریال   عرصه: ۶1۷/52  اعیان: 51۷ متر مربع  دارای 2 امتیاز برق - گاز - آب

آدرس : قاین - خیابان شهید بهشتی  کوچه 10 متری بهداشت - قطعه دوم شماره تماس:  09159۶35499     )هزینه آگهی با برنده مزایده می باشد(

اطالعیـــه
به اطالع کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان 

جنوبی می رساند: 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده سازمان که قرار بود روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۱۴ برگزار 

گردد لغو گردیده و تاریخ برگزاری مجدد متعاقبا اعالم خواهد شد.
هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس طهماسبی
مدیرکل محترم فرودگاه های استان

ورود شما به استان خراسان جنوبی را خیرمقدم عرض میکنم. 
برای جنابعالی ، از درگاه خداوند متعال ، سالمتی ، بهروزی و 

موفقیت های روزافزون خواستارم.

احمد کاشانی- مدیرعامل شرکت خدمات هوایی آسیاپرواز
مدیرعامل انجمن گردشگری پایدار و میراث ماندگار

یک شرکت معتبر صنعتی – معدنی، فارغ التحصیالن واجد شرایط در مقاطع کارشناسی و باالتر از 
رشته های زیر را جهت همکاری در شهرهای تهران ، کرمان و طبس به همکاری دعوت می کند.

سابقه کار مرتبطگرایشرشته تحصیلیردیف

1IMS صنایع یا طراحی سیستممهندسی صنایع  مسلط به

5 سال

2IMSمدیریت صنعتی   مسلط به

3HSE کارشناس

ساخت و تولیدمهندسی مکانیک4

قدرتمهندسی برق5
عالقه مندان به همکاری می توانند رزومه و درخواست خود را به نشانی پست الکترونیک

@ gmail.com jobiran66                             ارسال نمایند.

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق.       
  با نهایت احترام و ادب و در کمال تواضع و ارادت و باعرض سپاس بدین وسیله مراتب قدر دانی و تشکر

خود را از یکایک شما سروران، دوستان، آشنایان، بستگان و مسئولین ادارات و نهادها، قائم مقام محترم 
نماینده ولی فقیه در استان، استانداری خراسان جنوبی و همچنین از هئیت محترم محبان 
 الزهرا)س(، هئیت محترم حسینی و دفتر خدماتی زیارتی عماد و روزنامه آوای خراسان جنوبی،

 که در مراسم تشیع، تدفین، مجالس ترحیم و یاد بود

مـادر عزیزمـان
 شرکت نمودند و با ابراز همدردی موجب تسلی خاطرمان شدند، صمیمانه تقدیر و سپاسگزاری می نماییم.

باسپاس خانواده ملکی فرد

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای –نوبت دوم 
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گزار به نشانی بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری تلفن ۹۲-3۲۴003۹( در نظر دارد اجرای پروژه عمرانی 
ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور )حداقل پایه ۵ رشته ابنیه و تاسیسات( واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط 

متقاضی با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ  ۱3۹۸/۱۲/۱۴  به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه 
و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.  ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir  نیز منتشر شده است. 

نوع موضوعمحل اجراپروژه
پیمان

مدت 
پیمان

برآورد براساس فهارس 
بها 139۸ )ریال(

تضمین ارجاع 
کار )ریال(

تاریخ تحویل و 
بارگذاری اسناد در 

سامانه تدارکات

تاریخ 
بازگشایی

شماره فراخوان

استاندارد 
سازی گرمایش 
مدارس زیرکوه

شهرستان 
زیرکوه

گازکشی و نصب بخاری 
هرمتیک مدارس سطح 

شهرستان زیرکوه

فهرست 
بهایی

حداکثر پایان وقت 35/052/114/395255/000/000 ماه
اداری مورخ 9۸/12/26

ساعت 9  صبح 
139۸/12/2۷

 209۸003۷4۸000049

۱- تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره ۱۲3۴0۲/ ت ۵06۵۹ هـ مورخ  ۹۴/۹/۲۲  و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه 
 از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر با واریز نقدی به حساب شماره ۲۱7306۲00۹00۸ نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی. 

۲- محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل  واقع در بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری.
روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی3-  اعتبار پروژه )برابر شرایط مناقصه( از محل اعتبارات ملی می باشد . 

تنها اوست هک باقیست

به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت 
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت
گره به کار من افتاده است از غم غربت 

کجاست چابکی دست های عقده گشایت
تو را ، ز جرگه انبوه خاطرات قدیمی 

برون کشیده ام و دل نهاده ام به صفایت
» دلم گرفته برایت« صدای ساده عشق است 
سلیس و ساده بگویم: » دلم گرفته برایت...«

 روزهای دلتنگی مان را به یاد خوبی ها و مهربانی های  محسـن عزیزمان
 سپری می کنیم و سالگرد درگذشتش را با ذکر فاتحه به روح پاکش 

گرامی می داریم.
 خانواده های عابدپور - بهلگردی

  sez_southkhorasan  
southkhorasan_sez 
Www.birjandsez.ir 
056-323۷0012  

دروازه طالیی اقتصاد شرق ایران 
سازمـان منطقـه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی -  بیرجنـد

 مرکز تخصصی شنوایی و سمعک قائم )عج(

Samak.ghaem :اینستاگرام
بیرجند-مفتح 4- پالک 13   تلفن:  01 318 322  05۶  - 5020 1۶5 0915  

از سالمت شنوایی 
 خود مطمئن شوید.

 

 

 

رای منفی مردم به حامیان 
دولت، اعتراضی بود

ذوالنور :

صفحه  ۲

آمریکا 10 سال آینده 
دیگر ابرقدرت نیست 

ایزدی :

اصولگرایان وکیل الدوله 
می شوند  نه وکیل المله!

صوفی:

صفحه  ۲

صفحه  ۲
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یارانهمعیشتیامروزواریزمیشود

خبرآنالین- بامداد شنبه چهارمین مرحله حمایت معیشتی به حساب سرپرستان خانوارهای مشمول واریز می شود. بر 
این اساس خانواده یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده 

۴ نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت می کنند.
 ویروسی تر از کرونا  

*رجب زاده

امان از این روزها، امان ازحس ناامیدی که برخی 
انسان نماها به جامعه انسانی تحمیل می کنند. 
امان از فرصت طلب ها و سود جوها، روزهای 
تلخی را می گذارانیم نه از این بابت که کرونایی 
هست و هراس از ابتال به یک بیماری، که  این 
بیماری هر چه سخت، درمانی دارد. اما برای 
مرض حرص و طمع برخی درمانی نیست. 
کمبود ضد عفونی کننده و ماسک و اقالم 
بهداشتی طبیعی است ، در شرایط غیر قابل 
پیش بینی در معرض شیوع بیماری خاصی در 
شهرهای مختلف کشور قرار گرفته ایم که نیاز 
جدید ی را برای انجام اقدامات پیشگیرانه ایجاد 
کرده و تامین این نیاز زمان می برد . هرچند 
برخی پیش بینی ها و اعمال حساسیت ها از 
سوی مقامات مربوط مانند توقف مسا فرت ها 
از چین و به چین و ... می توانست اوضاع را در 
کنترل بهتری قرار دهد اما به هرشکل تامین این 
اقالم با توجه به ایجاد یک نیاز فوری انبوه ، زمان 
خاص خود را می طلبد. با همه این محدودیت 
ها تامین اقالمی چون مواد ضد عفونی کننده 
در استان با پی گیری های دستگاه متولی و 
دیگر مجموعه ها در حال تهیه و توزیع است.  
این ها یعنی بر اساس گفته مسئوالن دانشگاه 
علوم پزشکی جای نگرانی نیست. این ها هم 
که نباشد بازراهکارهایی برای ضد عفونی محیط 
اطالع رسانی شده و در این حوزه با کمی تمرکز 
و توجه به مسائل بهداشتی می توان برغولی که 
از کرونا برای خود ساخته ایم فائق آییم . اما آنچه 
انگارغیر قابل کنترل است و در این جو کرونا 
زده، نه خیلی دور از نگاه ناظران خودنمایی می 
کند و به جان مردم افتاده ، سودجویانی هستند 
که با تبلیغات پوچ، پول خون پدرشان را روی 
برخی اقالم مثال مفید برای پیشگیری از کرونا 
می گذارند به افرادی غالب می کنند که ترس 
روانی از ابتالء نیروی اندیشیدن در آ نها را از بین 
برده و به شهروندان هراس آوری تبدیل شده 
اند که برای نجات خود و خانواده خود به هر 
چیز و ناچیزی چنگ می زنند و در چهار دیواری 
خودشان می چپانند. غافل از اینکه در معرض 
چه سوء استفاده ای قرار گرفته اند و ناخودآگاه 
بردیگران می گذارند. مهران  تاثیر بدی  چه 
مدیری دربرنامه دوشب قبلش لقب خوبی به 
این سودجویان پول پرست داد. گفت ک مثل 

کفتار ...)ادامه سرمقاله در ستون مقابل( 

تحلیل مجتهد شبستری از انتخابات  

آیت ا... مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص 
مصلح نظام گفت: دلیل اینکه اصالح طلبان رأی 
نیاوردند این بود که مردم به عملکرد آنها رغبت 
نشان ندادند و می خواستند افرادی روی کار بیایند 

که متدین، والیی و کارآمد باشند.

ذوالنوری: رای منفی مردم به حامیان 
دولت، اعتراض به وضع موجود است 

حجت االسالم مجتبی ذوالنوری گفت: در واقع 
مردم با عدم انتخاب حامیان دولت اعتراض خود 

به عملکرد دولت و وضع موجود را اعالم کردند.

ایزدی: آمریکا ۱۰ سال آینده 
دیگر ابرقدرت نیست 

فؤاد ایزدی کارشناس مسائل بین الملل گفت: اگر متن 
شورای اطالعات ملی آمریکا مبنا باشد ۱۰ سال دیگر 
آمریکا دیگر ابرقدرت نیست یعنی ایران ۴۱ سال 
مقاومت کرده و اگر ۱۰ سال دیگر هم مقاومت کند 
و جایگاه آمریکا تبدیل به یک کشور معمولی تر شود، 

آن وقت اوضاع ما بهتر خواهد شد.

زیباکالم: رئیس جمهور بعدی 
یک اصولگرا خواهد بود 

فعال اصالح طلب گفت: عمر  زیباکالم  صادق 
دولت روحانی که تمام شود ، یک دولت کامال 
ارکان  کل  بنابراین  آید  می  سرکار  اصولگرا 

حاکمیت در اختیار اصولگرایان قرار می گیرد. 

اصولگرایان وکیل الدوله 
می شوند و وکیل المله نیستند 

وقتی  گفت:  طلب  اصالح  فعال  صوفی  علی 
از  آیند متاسفانه سهم مردم را  اصولگرایان می 
حاکمیت کنار می گذارند و خودشان را نماینده 
می  الدوله  وکیل  اصولگرایان  دانند،  نمی  مردم 

شوند و وکیل المله نیستند.

اروپا و کشورهای عربی از سیاست
 ترامپ علیه ایران نگران هستند 

نیویورک تایمز نوشت : کشورهای عربی و متحدان 
اروپایی آمریکا نگران هستند سیاست موسوم به 
»فشار حداکثری« علیه ایران به از دست رفتن 

شانس مذاکره با این کشور منجر شود.

شکست ژنرال های اصالح طلب ناشی از عملکرد این جریان بود

من  نظر  به  گفت:  چمران،  مهدی 
عدم حضور اکثریت مردم در انتخابات 
ضعیف  عملکرد  دلیل  به  مجلس 
مجلس و دولت بوده چون آنها مردم را 
از رای دادن مایوس کردند. اما اکثریت 
کسانی که در انتخابات شرکت کردند 
در  دادند.  رای  اصولگرایان  به  قاعدتا 
تهران ژنرال های گردن کلفت اصالح 
طلب به میدان آمدند که در دوره های 
اما  داشتند،  میلیونی  پیشین رای های 

 ۵۰ از  بیشتر  نتوانستند  دوره  این  در 
هزار رأی کسب کنند.

اصولگرایان ساماندهی شدند
وی ادامه داد:نکته مورد توجه این است که  
چهره های اصولگرا در این دوره ساماندهی 
داده شدند و رای آوری حداکثری هرکدام 
با سنجش افکار و نظر سنجی به دست 
آمد و نهایتا توانست رقابت های داخلی 
را از بین ببرد. هرچند اینبار هم چند جا 

مشکل موازی کاری پیش آمد.

FATF و کرونا بر میزان 
مشارکت تاثیر منفی گذاشت

چمران تاکید کرد: اما همه اینها نتیجه 
و  دولت  نامناسب  و  ضعیف  عملکرد 
افزایش  چند  هر  بوده؛  فعلی  مجلس 
قیمت بنزین روی این حضور خیلی خیلی 
تاثیرگذار بود و از طرفی شب انتخابات 
بحث کرونا مطرح می شود و روز انتخابات 
را   FATF از کشور بحث هم خارج 
مطرح می کند که همه این ها تاثیر منفی 

روی میزان مشارکت گذاشت.
اصولگرایان باید اختالفات را

 در مجلس یازدهم کنار بگذارند
آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
اختالفات جریان های اصولگرا به درون 
مجلس یازدهم هم کشیده می شود یا 
خیر؟، گفت: نمی توان پیش بینی کرد. 

به این بستگی دارد که آینده چه خواهد

اختالف  و  نظر  اختالف  هرچند  شد.   
سلیقه همیشه وجود دارد اما این اختالفات 
را باید برای رسیدن به اهداف بزرگتری 
کنار گذاشت و نباید به بدنه و پیکره یک 

اجتماع و وحدت آسیب زد.

شورای ائتالف عملکرد نمایندگان 
منتخب خود را رصد می کند

انقالب  نیروهای  ائتالف  عضو شورای 
این  به  واکنش  در  همچنین  اسالمی 
موضوع که آیا شورای ائتالف بنای رصد 
نمایندگان  به  دادن  مشاوره  و  عملکرد 
این  کرد:  اظهار  دارد؟،  را  خود  منتخب 
تصمیم را داشتند و این موضوع مطرح 
شده است. و قرار است بیشتر در جهت 
کارهای تخصصی و تشکیل کارگروه 
های تخصصی با استفاده از متخصصین 

و اساتید دانشگاه این کار انجام بگیرد.

وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 
با  مبارزه  ملی  ستاد  جدید  تصمیمات 
بیماری کرونا برای تعطیلی مدارس و 
دانشگاه ها و همچنین روند ویروس کرونا 
را اعالم کرد.نمکی اظهار کرد : اگرچه ما 
در سراسر کشور بخش های بیمارستانی را 
آماده کرده ایم و همکارانمان امکانات و 
تجهیزات مورد نیاز را به میدان آورده اند 
اما حقیقت این است که هفته سختی را 
پیش رو داریم و  بررسی های انجام شده 

در  بیماری  اصلی  پیک  نشان می دهد 
هفته آینده است، بر همین اساس از مردم 
تمنا می کنم در کاهش آلودگی بیشتر با 
ما همراهی و کمک کنند و در ترددها 
سختگیری کنیم و تشدید کنترل ها را 

پیگیری می کنیم.
تعطیلی مدارس تا دوشنبه

تصمیم  اساس  بر  داد:  ادامه  نمکی 
تا  دانشگاه ها  کالس های  شده  اخذ 
پرسنل  و  هستند  تعطیل  هفته  پایان 
به صورت مجازی امور آموزشی را ارائه 
می دهندوی همچنین به  تعطیلی تمام 
اشاره کرد  تا دوشنبه  مدارس کشور  
و گفت: به چیزی به عنوان قرنطینه 
را  روش  این  و  نداریم  اعتقاد  شهرها 
دنبال کنترل  به  اما  علمی نمی دانیم، 
ایاب و ذهاب افراد هستیم و اگر مورد 

مشکوکی به ابتال در ورودی و خروجی 
شهرها دیده شود، حتما این فرد برای 

مدت ۱۴ روز به قرنطینه خواهد رفت.
امکان کاهش ساعت کاری  ادارات

وزیر بهداشت ادامه داد: قرار شد ساعات 
کار ادارات با تفویض اختیار به ستاد استانی 
مبارزه با کرونا و با نظر استاندار و اعالم 
دانشگاه علوم پزشکی به گونه ای تنظیم 
شود که ستاد استانی بتواند در تأخیر دو 
ساعته یا کوتاه کردن دو ساعته خدمت 
رسانی در استان ها به شرطی که خدمات 

مردم معطل نماند، تصمیم گیری شود. 
وکیلی: چهار نماینده

 مجلس به کرونا مبتال شدند
رئیسه  محمدعلی وکیلی عضو هیأت 
مجلس شورای اسالمی در بیان جزئیات 
ابتالی  به  مربوط  اطالعات  آخرین 

کرونا،  ویروس  به  مجلس  نمایندگان 
اظهار داشت: در روز آخر جلسه علنی 
مجلس  تست بیماری کرونا از نمایندگان 
حاضر در مجلس گرفتند. از آن تستی که 
گرفتند فعال نتیجه ۳۰ نفر از نمایندگان 
آمده که از این تعداد نتیجه ۴ نفر مثبت 

اعالم شده است.
حال  امیرآبادی ، نماینده قم

 در مجلس  خوب است؟
یکی از نمایندگان مجلس در گفتگویی 
با بیان اینکه آقای امیرآبادی )نماینده 
مجلس( ،حالش بسیار بد است گفت: 
روز اول با اعتراضی که نمایندگان و 
کردند  نماینده  پزشکان  مخصوصا 
امیرآبادی  است  رفتند.”گفتنی  ایشان 
در توییتی ، از سالمتی خود خبر داد 

و شایعات را تکذیب کرد.

مدارس سه روز تعطیل شد ؛ وزیر بهداشت : هفته سختی در پیش داریم

رازبقا  درمستندهای  و  هستند  سرمقاله(  ادامه 
شباهت های زیادی بین آن ها  وکفتارها دیده 
بزنم  فریاد  بلند  توانستم  می  شود.کاش  می 
و همه را به آرامش دعوت کنم . آرام باشید 
همشهریان ، آن خبری که ذهن تان را پرکرده 
نیست. هرچند همه چیز ان طور که باید برای 
به  اما همه چیز  نیست.  هیچ کس مشخص 
خودمان بستگی دارد. البته نه یک نفر و یک 
این روزها  ، به همه ما. کادر درمانی  خانواده 
لباس ایثار بر تن کرده اند، نه همه شان ، اما 
خیلی هایشان در خط مقدمی دیگر مشغول 
خدمت به بیماران قطعی یا احتمالی هستند.
البته تا این لحظه رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند تاکید کرده که موردی از ابتال به کرونا 
در استان وجود ندارد. پس آرامش خود را حفظ 
کنید . در دام کفتارها نیفتید، اجازه ندهید زمینه 
برای خالی کردن جیب مردم توسط عده ای 
خاص که کارشان شایعه سازی و پول درآوردن 
آرام  ،فراهم شود. فقط  این بحبوحه است  در 

باشید ، آگاه و مراقب .

مهلت ثبت اعتراض مسکن ملی
 شنبه آغاز می شود 

ایسنا- معترضان به ثبت نام مسکن ملی از ۱۰ 
اسفند می توانند با مراجعه به سایت طرح اقدام 

ملی نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کنند.

همتی:نرخ ارز به تدریج
 متعادل می شود 

همتی رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 
خارج از FATF با نظام بانکی دنیا ارتباطی 
تحریم ناپذیر برقرار شده است، گفت: نرخ ارز 
با  تعادل ساختاری خود منطبق  به  تدریج  به 
متغیرهای واقعی اقتصاد کشور باز خواهد گشت.

رشد بورس حبابی نیست 

با  بورس  حوزه  کارشناس  سوری  مهدی 
اشاره به نحوه قیمت گذاری بنگاه اقتصادی 
اظهار کرد: هنوز بازار بورس با حباب قیمت 
مواجه نشده و قیمت سهام متناسب با ارزش 
آن است و این ارزندگی باعث ترغیب برخی 
ایجاد  و  بورس  در  گذاری  سرمایه  برای 

صف های طوالنی می شود.

تجارت پرهزینه، نتیجه
 FATF بازگشت به لیست سیاه 

با  رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه 
فساد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوررزی 
 FATF تهران گفت: بازگشت به لیست سیاه
هزینه تجارت را بیش از پیش افزایش می دهد.
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شغل دائم با بیمه برای دو نفر خانم در دفتر پیشخوان خدمت دولت با شرایط ذیل:
۱- لیسانس مسلط به کامپیوتر 2- یک شیفت 3- مشارکتی 4- توان کار داشته باشند

۵- خانم معلول که توان کار در دفتر پیشخوان دولت دارند در اولویت هستند.
پاسداران – روبروی شعبه تامین اجتماعی – ابتدای باهنر غربی

دفتر پیشخوان خدمات دولت پاسداران – چمنی         ۰۹۱۵۵6۱432۰
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شهرداری خوسف در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی و با مندرجات 
مندرج در شرایط مزایده با بهره گیری از سامانه ستاد به نشانی ) setadiran.ir ( به صورت 

الکترونیک به فروش برساند

شرح کاالشماره مزایده

دو دستگاه وسیله نقلیه10۹۸005۸1۹000002

6 قطعه زمین مسکونی واقع در شهر خوسف20۹۸005۸1۹000005

زمان انتشار : ۹۸/12/1۰  ساعت ۸ صبح مهلت دریافت اسناد مزایده : ۹۸/12/2۰  
ساعت 1۸ تاریخ بازدید :  ۹۸/12/1۰ تا ۹۸/12/2۰  از ساعت ۸ تا 1۳ عصر آخرین 
مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ۹۸/12/2۰ ساعت 1۹ زمان بازگشایی ۹۸/12/21 ساعت 
۹ صبح زمان اعالم به برنده : ۹۸/12/21  ساعت 1۰ صبح ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی 

می باشد: 
1. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل 
فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ) در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت 
تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده 

، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
2. پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاال های مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد 
از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید. ۳. عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست 
جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ) توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه ۴1۹۳۴-۰21
 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir (بخش 

ثبت نام پروفایل مزایده  گر موجود است. 
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ابتکار دو تا هیئت
آفرین دارد؛ گلریزان 

فراموش نشود  

سالم مگر ما مردم غم هم را بخوریم 
که  مسئولین  برخی  متاسفانه  واال 
همیشه درگیرخودشان هستند کار دو 
تا هیئت ابوالفضلی و حسینی بیرجند 
واقعا آفرین و دستمریزاد داشت اینکه 
اگر  اند  کرده  حذف  را   تشریفات 
می خواست توسط خود مردم فرهنگ 
روحی  شرایط  دلیل  به  شود  سازی 
تفکری  متأسفانه  و  عزا  صاحبان 
باعث را  شکل  این  به  خیرات   که 

شادی بیشتر از دست رفتگان می دانست 
هیچ وقت عملی نمی شد و این کار 
بزرگ را باید روزنامه ها و صدا وسیما به 
عنوان یک فرهنگ و صالحات و باقیات 
پخش کنند تا در تمام کشور نهادینه 
را می شناسم که همین  شود.کسی 
االن زیر بار بدهی بانکی است آنهم 
برای خرج تشریفات مراسمات ترحیم و 
تدفین مادر مرحومش و چقدر بد است 
که کاری کرده ایم که آنهایی که تمکن 
مالی کمتری دارند بخاطر چشم و هم 
چشمی از متمولین زیر بار قرض می 
روند تا بتوانند یک مراسم برگزار کنند 
و اینها همه از فرهنگ غلطی است که 
توسط متمولین رایج می شود و باید 
این را بدانند که اگر آه یک یتیم پشت 
سرشان باشد خیراتشان شاید به راهی 
جز شادی امواتشان برود اما در تمام این 
وانفسای کرونا و تشریفات مراسمات 
کاش مسئولین هیئت ابولفضلی بحث 
گلریزان را هم فراموش نکنند بسیاری 
را می شناسم که هم اکنون چشم به 
کرامت همشهریانی دارند که در این 
رسم  این  شود  می  متجلی  مراسم 
ماندگار  نباید تحت شعاع کرونا قرار گیرد 
چرا که بسیاری چشم انتظار آن هستند 
مسئولین و خیرین تدبیری بیاندیشند  تا 
این اتفاق تعطیل نشود و دل بسیاری را 
در آخر این سال خشنود و رضایت خدا را 

هم به ارمغان آورد. 
ع . ج  از بیرجند
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 دیدگاه خوانندگان

پزشکان و پرستاران؛ اجرتان با خدا

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح پنج شنبه در پیامی به جامعه پزشکی و پرستاری با تشکر صمیمانه از وزارت بهداشت و همکاران وزیر، پزشکان، پرستاران و کادرهای درمانی و مجموعه دست اندرکاران پزشکی کشور در مواجهه و 
مبارزه با ویروس کرونا، خاطرنشان کردند: این زحمات بسیار با ارزش، جایگاه جامعه پزشکی و پرستاری را در جامعه باال می برد که برده است و اجر و ثواب الهی را به دنبال خواهد داشت.در بخشی از پیام ایشان آمده است: دوست داشتم 

که این تشکر قلبی خودم را به همه برادران و خواهران محترم پزشک و پرستار و کادرهای درمانی عرض بکنم. ان شاءا... که موفق باشید. کارتان بسیار با ارزش است. ان شاءا... زودتر کلک این ویروس منحوس گرفته بشود ان شاءا....
استاندار محترم روز جمعه برای تفریح 
و  ارگانها  تمام  دیدیم  دره  بند  رفتیم 
سازمانهای ذیربط مشغول آماده سازی 
زیرساخت های پارک تفریحی بند دره 
هستند خیلی خوشحال شدیم و لذت 

بردیم دستتون درد نکنه. خدا قوت 
915...475

اعضای شورای شهر می دونید که شما با 
رأی اکثریت مردم در محله خیرآباد روی 
کار رفتین حاال با افتتاح خیابان فرزان ما 
مردم محله حتی یک پیاده رو نداریم و 
دست فروشان در کثیف ترین شرایط 
ممکن دارن تره بار رو تو این شرایط به 
مردم میفروشن وحتی جایی برا رفت و آمد 
اهالی محل نذاشتن واقعا منافع شهرداری 

مهم تر از جون و سالمتیه  مردمه.
936...840

محوطه اطراف پلیس راه بیرجند با وجود 
نخاله های ساختمانی زیاد، نیاز به رسیدگی 
دارد. اداره راه و شهرداری اگر کاری انجام 
فرماید. رسیدگی  راه  پلیس  نمی دهند 
915...254

استاندار و شهردار محترم ما غیر بومی و 
غریب هستیم در بیرجند. با این طرح جدید 
پارک سازی بنددره که شما برنامه ریزی 
کردین خیالمون راحته که مهمونامونو 
می تونیم جایی برای تفریح ببریم. قبل 
داشت.  شرمساری  جای  خیلی  این  از 
939...390

میادین مهر شهر در انتظار نامگذاری و 
زیباسازی هستند مسئولین خداقوت.

915...358
شهرداری حداقل کمی از بودجه استقبال 
از بهار را به تعمیر ثانیه شمار چهارراه ها 

اختصاص تا از حوادث جلوگیری شود.
915...254

استاندار سالم ، لطفا توضیح بدین  چطور 
ولی  بشه  تعطیل  باید  بازار  چهارشنبه 
تماس میگیریم دستفروشان کنار مصلی 
رو جمع کنین هیچ اقدامی نمی کنید مگر 
مردم این محله جزء شهر بیرجند نیستن 

وسالمتی آنها برای شما مهم نیست؟
915...582

گرفتاری کرونا مسئولین را  از گرانی های  
افسار گسیخته پایان سال که اقتصاد 
خانواده ها را هدف گرفته است غافل  ننماید
933...304

 از آبان شهرداری تعمیر بلوار غدیر را در 
دستور کار قرار داده و االن که به اسفند 
رسیدیم همچنان خیابان آسفالت نشده و 
هر روز از قبل بدتر می شود! چه کسی 
پاسخگوی مشکالت ایجاد شده برای 

ماشین های مردم است؟!
937...654

و حمل  و شهرسازی  راه  اداره  سالم 
بهسازی  به  نسبت  ای  جاده  نقل   و 
تقاطع های غیر هم سطح بعد از پلیس 
راه و بعد از ایست بازرسی شوکت آباد 
و روشنایی آنها اقدام فرماید. این مکان 

ها ورودی بیرجند هستند.
915...254

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
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پیام شما

ادامه از صفحه اول
محمودآبادی- نکته ی اول اینکه همراه با 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و روابط عمومی 
این دانشگاه از بخش عفونی بیمارستان ولی 
عصر )عج( اورژانس و همچنین بخش هایی 
که برای مقابله با این منظور آماده شده بود 
پرستاران  کردم،  بازدید  پنچشنبه  روز  در 
بخش عفونی با پوشش همیشگی خود در 
این بخش در حال انجام وظیفه بودند و تمام 
مسیر اورژانس تا بخش ویژه ای که برای 
این منظور آماده شده ایزوله شده بود و هیچ 
مریض کرونایی در آنجا بستری نبود، هرچند 
اورژانس به مراجعه کنندگان پاسخ گو بود اما 
مسیری مشخص برای اینکه احیانا اگر فردی 
مبتال باشد او را از همان مسیر ببرند تا دیگر 
بخش ها درگیر نشود مشخص کرده بودند، 
عالوه بر این دستگاه هایی در این بخش که 
تهویه ی هوا را بر عهده داشت در آن قرار 
داده بودند، همه چیز آماده بود اما کسی نبود.

پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  از 
درباره آن سربازی که گفتند کرونا دارد نیز 
پرسیدم و او با اشاره به اینکه آن فرد سابقه 
ی بیماری تنفسی داشته است گفت: آن فرد 
مرخص شده است. و البته درباره ی آن فردی 
که گفتند فوت شده که معلوم شد آن فرد نیز 
به دلیل نارسایی کلیه در بیمارستان بستری و 
بعد از چند روز به همان دلیل فوت می کند. 
از همه مهمتر اینکه تست کرونای آن فرد 
مشکوک نیست منفی بوده است. کمی بر می 
گردیم به عقب و البته موضوعی که هنوز هم 
ادامه دارد اولین شایعه ی کرونایی چند روز 
قبل مربوط به اقامت گروهی از مسافران قمی 
که می گفتند روحانی بوده اند، نماینده ی ولی 
فقیه در خراسان جنوبی در گفت و گوی تلفنی 
با خبرنگار آوا این موضوع را کذب محض 
خواند و گفت: اول گفته بودند که این افراد 
در اردوگاه آموزش و پرورش نوفرست مستقر 
هستند، حاال می گویند در حوزه ی علمیه ی 

نوفرست مستقر هستند.
حجت االسالم نوفرستی افزود: اول اینکه هر 
فردی می تواند بیاید و اردوگاه را ببیند. دوم 
اینکه ما حوزه ی علمیه در نوفرست نداریم 
بلکه یک مدرسه ی قرآنی است که از همان 
روز اول با اعالم آموزش و پرورش به تعطیلی 
مدارس آنجا هم که فقط ظرفیت 20 نفر را 
دارد تعطیل شده است.  وی از مردم خواست 
بر بال شایعات سوار نشوند و در این اوضاع 
پر تالطم در کنار کادر درمانی و یکدیگر با 
آرامش برخورد کنند. البته مسئوالن دانشگاه 
علوم پزشکی نیز وجود هر گونه مکانی برای 

قرنطینه در این روستا را رد کردند.
نمی دانم دیگر چه شنیده اید اما می دانم سواد 
رسانه ای مردم جامعه و حتی ما خبرنگاران نیاز 

به آموزش دارد. این را هم بخوانید و به دیگران 
بگویید خط تولید مواد ضد عفونی کننده با 
کمک فوری بانک ملی و همت شرکت تیز 
پاک به سرعت د راستان راه اندازی شده تا با 
تولید فوری این مواد، التهابی که به دلیل کمبود 
ایجاد شده ازبین برود مردم در آرامش این 
روزها را سپری کنند. معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی هم به اقداماتی با همین هدف 
اشاره کردو گفت: همکاران ما همه ی موارد 
گزارشی را چک می کنند هیچ مورد مشکوکی 

در روستای نوفرست نبوده است.

دسترسی به درمان و دارو
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
خدمات بهداشتی درمانی بیرجند نیز خبر امید 
بخش دیگری را اعالم کرد و آن اینکه درمان 
کرونا در دسترس است. کامبیز مهدی  زاده با 
اشاره به اینکه درمان بیماری کرونا در دسترس 
است گفت: درمان ویروس کرونا در کشور و 
استان ما قابل دسترس است و تاکنون تعدادی 
از هموطنان که به این بیماری دچار شده بودند 
درمان شده اند. وی با توجه به نرخ مرگ و میر 
ناشی از ویروس کرونا بین گروه های سنی 
مختلف اعالم کرد: بیشترین میزان مرگ و 
میر با 14.8 درصد در افراد باالی 80 سال 
و کمترین آن نیز در کودکان گزارش شده 
است.وی اضافه کرد: همچنین تاکنون شیوع 
مرگ و میر بین گروه سنی 70 تا 79 سال 
هشت درصد، بین افراد 60 تا 69 سال، 3.6 
درصد، بین 50 تا 59 سال 1.3 درصد، بین 40 
تا 49 سال 0.4 درصد و بین 30 تا 29 سال 
0.2 درصد اعالم شده است. وی گفت: در 
حال حاضر 500 مرکز بهداشتی درمانی استان 
برای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در 

آمادگی کامل قرار دارند.
مهدی زاده افزود: تنها نگرانی  در مورد کمبود 
ماده ضدعفونی کننده و وسایل حفاظت فردی 

پزشکان بوده که وزارتخانه برای تأمین آن قول 
مساعد داده است و نیازها تأمین می شود. وی 
با اشاره به اینکه کادر درمانی و پزشکی استان 
از لحاظ آموزش و برخورد با موارد مشکوک یا 
مبتال به کرونا در آمادگی کامل به سر می برد 
ارائه  این خصوص  در  الزم  آموزش های  و 
شده گفت: دو تیم پایش نیز در پایگاه مرزی 
ماهیرود )مرز مشترک با افغانستان( مستقر شده 
است و در صورت مشکوک بودن افراد از ورود 

آنها جلوگیری خواهد شد.

پیشنهاد ویژه برای پادگان ها
وی با بیان اینکه در مراکز نظامی و پادگان های 
آموزشی نیز مراقبت های الزم انجام می شود 
تصریح کرد: یکی از درخواست های مجموعه 
بود که  این  بیرجند  دانشگاه علوم پزشکی 
پذیرش شوند و  تأخیر  با  آموزشی  سربازان 
مرخصی سربازان بومی استان های درگیر نیز 
تا اطالع ثانوی لغو شود. مهدی  زاده گفت: 
برخالف سایر کشورهایی که بیماری کرونا در 
حال کاهش است اما اوج بیماری در ایران 10 
روز آینده پیش  بینی شده است بنابر این همه 

باید نکات بهداشتی را جدی بگیرند.
وی یادآور شد: قبل از کرونا، از اواخر مهر تا 
اوایل دی ماه، کشور درگیر ویروس آنفلوآنزا 
بود که انتظار می رفت موج دوم این بیماری 
در بهمن به اوج برسد که این اتفاق نیفتاد 
بنابراین، همه مجموعه بهداشتی و درمانی از 
لحاظ آموزش و موارد برخورد با این بیماری 

کامال آمادگی داشته و دارند.

اصل خود مراقبتی 
وی افزود: عالئم بیماری کرونا 2 تا 14 روز 
طول می کشد تا خود را نشان دهد پس در 
عالئم  بزرگساالن  یا  کودکان  که  صورتی 
فوق را مشاهده کردند از حضور در مکان های 
عمومی و نزدیک شدن به دیگران پرهیز کرده 
و به پزشک مراجعه کنند. مهدی  زاده با اشاره 

ویژه شستن  به  فردی  بهداشت  رعایت  به 
دست ها به صورت مرتب با آب و صابون یا 
مواد ضدعفونی کننده، دست ندادن و روبروسی 
نکردن مهمترین عوامل پیشگیری کننده از 

ابتال به ویروس کرونا و شیوع آن است.
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
بیرجند با بیان اینکه قرنطینه هیچ جایگاهی 
در مراقبت از اینگونه بیماری ها ندارد گفت: 
بهترین کار این است که مردم مطلع باشند 
به  داشته اند  استان های دیگر سفر  به  اگر 

در  الزم  مراقبت های  تا  دهند  اطالع  ما 
خصوص آنها انجام شود.ضد عفونی کننده 
جدید رسید وی تصریح کرد: این دسته از 
افراد می توانند با مراجعه به خانه ها و مراکز 
بهداشتی از ارزیابی بالینی برخوردار شوند و 
آموزش های الزم را فرا بگیرند چراکه قرار 
نیست هر فرد با دارا بودن کمترین عالئم 

در وهله نخست بستری یا قرنطینه شود.
موارد  درصد  اینکه 80  بیان  با  زاده  مهدی  
عالیم خفیف داشته یا بدون عالمت است 
یادآور شد: کرونا با رعایت بهداشت و مسایل 
بهداشتی قابل پیشگیری و درمان بوده و درصد 
مرگ آن پایین است. در ادامه ی نشست های 
خبری مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی به 
معاونت غذا و دارو رفتم ،مکانی که 20 لیتری 
های مایع شست و شوی دست را آماده کرده 
بودند برای ارائه به سازمان ها و ارگان ها و البته 
محموله ضد عفونی کننده جدید که رسیده بود.

دومین نمونه نیز منفی بود
رئیس دانشگاه علوم پزشکی در معاونت غذا 
و دارو حاضر شد و با اعالم اینکه تست نفر 
دوم نیز منفی بوده است اعالم کرد: تاکنون 
برای  جنوبی  خراسان  استان  از  نمونه هایی 
تشخیص احتمالی کرونا به مرکز کشور ارسال 
شده است و نتیجه دومین نمونه هم منفی 
اعالم شد. وی با بیان اینکه بازار دروغ گویی 

و شایعه درخصوص ویروس کرونا داغ است 
گفت: در 24 ساعت گذشته چهار کشور جدید 
موارد مثبت کرونا را اعالم کردند همچنین 
عده ای از کشورهای درگیر موارد مثبت خود 
را اعالم نمی کنند اما جمهوری اسالمی ایران 
در شرایط خاص حماسه سیاسی انتخابات به 

صورت صادقانه موضوع را مطرح کرد.
وی افزود: دشمنان نظام جمهوری اسالمی 
کار  پای  را  خود  رسانی  اطالع  توان  تمام 
آورده تا اعتماد مردم ایران را نسبت به نظام 
و مسئوالن سلب کنند. دهقانی تصریح کرد: 
همچنین شبکه های معاند در تالش هستند تا 
عامل شیوع ویروس کرونا در برخی کشورها 
که فاقد حداقل امکانات بهداشتی هستند را 
ایران معرفی کنند، در حالیکه نمی دانند ویروس 
برای ورود و خروج  به کشورها از کسی اجازه 
نمی گیرد. وی همچنین گفت: اینکه اکنون 
ماسک در استان کمبود است مردم را دچار 
نگرانی کرده اما بارها گفته شده استفاده از 
ماسک برای افراد سالم نه تنها ضروری نیست 
چه بسا که سبب افزایش ویروس و میکروب 
شرکت های  افزود:  دهقانی  می شود.  نیز 
اجازه  کشور  سطح  در  ماسک  تولیدکننده 
عرضه مستقیم را ندارند و توزیع توسط وزارت 
بهداشت با اولویت استان های درگیر با کرونا به 
تدریج در حال انجام است. رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند افزود: بخش اول وسایل مورد 
نیاز بیمارستان ها شامل ماسک، پاپوش، جلیقه 
و سایر اقالم مخصوص کادر درمان امروز وارد 
استان شد و بین بیمارستان های استان تقسیم 
مورد  تجهیزات  بیان کرد:  خواهد شد. وی 
نیاز آزمایشگاه تشخیص ویروس کرونا نیز 
خریداری شده است که بعد از نصب، در اسرع 
وقت آزمایشگاه تجهیز و راه اندازی می شود و 
نیاز به ارسال نمونه به خارج استان نخواهد بود.

ساعات مالقات در بیمارستان
 ولی عصر)عج( بیرجند تغییر کرد

عصر  ولی  بیمارستان  در  مالقات  ساعات 
بیرجند تغییر کرده است، این تصمیم برای 
کنترل و آمادگی بیشتر برای مقابله با کرونا 
در این بیمارستان اتخاذ شده است. رئیس 
در  بیرجند  )عج(  عصر  ولی   بیمارستان 
نشست کمیته اطالع رسانی پیشگیری از 
بیماری کرونا که در دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند برگزار شد گفت: مالقات بیماران در 
عصر  ولی   بیمارستان  مختلف  بخش های 
گرفته  نظر  در  تا 16  ساعت 15  از  )عج( 
شده و نسبت به گذشته یک ساعت کاهش 
یافته است.به گفته وی  مردم می توانند برای 
آگاهی از وضعیت بیماران بستری خود در 
بیمارستان ها به ویژه بیمارستان ولی  عصر از 

طریق تلفن جویای احوالشان شوند.

خبری از کرونا دراستان نیست

نی
وشا

خاب
زاد 

  فر
س:

عک

بررسی آوا از شایعه سازی های ویروس جنجالی

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

ـی
شــ

فرو

تلفن تماس: ۰۹۱۵3۶3۵۸۵3   از ساعت ۹ تا ۱۲ و ۱۷ تا  ۱۹

قابل توجه بانک ها، موسسات دولتی و غیره
یک باب ساختمان به مساحت پانصد مترمربع، سه نبش در کنار 
خیابان مدرس بیرجند، روبروی بانک سپه و فلکه اول با جواز 

هفت طبقه ساختمان از شهرداری شامل چهار طبقه تجاری
 و سه طبقه اداری با قیمت کارشناسی به فروش می رسد.

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  

نبـش رجایـی 15
09155614880



یاد یاران

)شهید محمدرضا صفاری،  بیرجند(: 
اگر می خواهي در دنيا و آخرت پيروز و سرافراز باشی گوش بفرمان رهبر باش كه راه او راه اهلل و هدفش لقاء اهلل و كتابش كالم ا... و كالمش ذكر ا... است.
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)COVID-19( معرفی کورونا ویروس جدید

دبیرخانه شورای اطالع رسانی استان خراسان جنوبی با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

کورونا ویروس
از  يكی  عنوان  به  ها  كوروناويروس  خانواده 
علل مهم سرماخوردگی چندان در نزد جامعه 
بهداشت و درمان جهان جدى تلقی نمی شدند 
به  سارس  كوروناويروس  كه   ۲۰۰۲ سال  تا 
عنوان يك گونه جديد كوروناويروسی توانستند 
از خفاش به گربه چينی منتقل شده و از آن به 
انسان انتقال يابند و باعث بيمارى تنفسی شديد 

شوند )۱۰ درصد كشندگی(.   
 در تابستان ۲۰۰۳ اين ويروس بطور كلی ناپديد شد. 
كشف  جديدى  كوروناويروس   ۲۰۱۲ سال 
شد كه باعث مرگ يك پيرمرد عربستانی در 
شد.  ناميده   MERS وكوروناويروس   جده 
اين كوروناويروس ۷ سال است كه همچنان 
در عربستان و كشورهاى عربی حاشيه خليج 

فارس و شتر هاى پاكستان وجود دارد.
شهر  در  پنومونی  طغيان   ۲۰۱۹ ماه  آذر  در 
ووهان شروع شد كه در اثر يك كوروناويروس 

جديد است.
ها ويروس  از  اي  خانواده  ها   كوروناويروس 
 هستند كه مي توانند طيف وسيعي از بيماري ها
تنفسی  حاد  نشانگان  تا  سرماخوردگي  از  را 

)SARS(  را ايجاد نمايند.
كوروناويروس ها كه عمدتاً در حيوانات )و در 
معدودي از موارد نيز در انسان( مي توانند ايجاد 
بيماري نمايند. امكان جهش و كسب توانايي 
هاي جديد دارند و در حيوانات باعث بروز طيف 

وسيعي از عالئم مي گردند.
تا كنون ۶ گونه كوروناويروس شناخته شده اند 
اين  از  دارند.  انسان  در  بيماريزايي  امكان  كه 
ايجاد  بيماري خفيف   ، ميان ۴ گونه ويروس 
)SARS (و ) MERS(كرده و ۲ گونه ويروس
دارند. شديدتر  هاي  بيماري  ايجاد   توانايي 
عموال كوروناويروس ها ابتدا در مخاط مژكدار تنفسي 
در ناحيه حلق و بيني ايجاد عفونت مي نمايند كه 
 عالئم شبيه سرماخوردگي معمولي بروز مي نمايد

بیماریزایی 
اكثر بيمارانی كه به اين ويروس آلوده می شوند 
بيمارى خفيف مانند سرماخوردگی پيدا می كنند 
بطوريكه نياز به بسترى در بيمارستان نيز ندراند. 
تعدادى كمی از مبتاليان عالئم شديدترى دارند و 
فقط %۵ بيماران نياز به مراقبت ويژه پيدا می كنند. 

آمار 
تا اين تاريخ حدود ۸۱۰۰۰ نفر در بيش از ۳۳ كشور 
دنيا مبتال به  بيمارى  شده اند كه حدود ۲۷۰۰ نفر 

در اثر اين بيمارى فوت نموده اند.
در ايران تا اين تاريخ ۹۵ نفر درگير و ۱۹ نفر فوت 

كرده اند.
عالئم بالینی و دوره نهفتگی

دوره كمون بيماري از ۲ تا ۱۴ روز متغير مي باشد.
عالئم شايع : تب ، سرفه ، تنگی نفس و با شيوع 

كمتر عالئم گوارشی مانند اسهال
در موارد شديد: عفونت ريه ) پنومونی يا ذات الريه ( 

، سندرم حاد تنفسی شديد ، نارسايی كليه 
راههای انتقال بیماری

جديد  كوروناويروس  انتقال  هاى  مهمترين راه 
همانند ساير كوروناويروس ها و ويروس آنفلوانزا 

موارد زير است:
تماس دست آلوده به ترشحات تنفسی با چشم، 
بينی و دهان، از راه قطرات تنفسی )عطسه، سرفه 
و صحبت كردن چهره به چهره به مدت طوالنی(،  
بنابراين استفاده  ازماسك براى فرد بيمار وشست 
پيشگيرى  مهم  راه هاى  دست ها  مكرر  شوى 

محسوب می شوند.
راه های پیشگیری از بیماری

با توجه به اينكه تاكنون براى اين بيمارى واكسنی تهيه 
 نشده ، رعايت موارد زير براى پيشگيرى ارجح است:
بيمارى شستشوى  از  راه پيشگيرى  ·مهمترين 
صحيح و مكرر دستها است . مرتبا دستهاى خود 
را با استفاده از آب و صابون بشوييد و يا با مواد 

ضدعفونی كننده الكلی ضدعفونی نماييد.
·هنگام سرفه و عطسه جلوى دهان و بينی خود را 

با دستمال بگيريد و بالفاصله دستمال را در سطل 
زباله درب دار انداخته و دست هاى خود را بشوييد. 
در صورت عدم دسترسی به دستمال از قسمت 

داخلی آرنج استفاده نماييد.
·از تماس نزديك با كسی كه تب و سرفه و عطسه 
 دارد خوددارى كنيد) حداقل فاصله با بيمار۱ تا ۲ متر(

·اگر تب و سرفه شديد يا تنگی نفس داريد، سريعا 
به پزشك مراجعه كنيد و سابقه سفر قبلی يا تماس 

با بيمار مشكوك را به پزشك اطالع دهيد. 
·هنگام بازديد از بازارهاى حيوانات زنده در مناطقی 
كه در حال حاضر موارد ابتال به كوروناويروس 
گزارش شده است، از تماس مستقيم محافظت 
نشده با حيوانات زنده و سطوح در تماس با حيوانات 

خوددارى كنيد.
·از مصرف محصوالت حيوانی خام يا نپخته اجتناب 
واز نگهدارى گوشت خام و شير نجوشيده در كنار 

ساير مواد غذايی جلوگيرى كنيد.
خوشبختانه این بیماری با استفاده از 
ترکیبی از داروهای در دسترس،  قابل 

درمان می باشد
توصیه ها

استفاده از ماسك به تنهايی باعث محافظت نمی 
شود و استفاده از ماسك براى افراد سالم در شرايط 

عادى توصيه نمی شود.
 استفاده از ماسك صرفا در اين موارد توصيه می شود:
يا  يا عطسه  ) سرفه  تنفسی  زمانی كه عالئم 

آبريزش بينی( داريد
زمانی كه تشخيص داده شد كه مبتال به اين 

بيمارى هستيد
زمانی كه در تماس مستقيم و نزديك با بيمار 

هستيد يا از بيمار مراقبت می كنيد.
اگر عالئم خفيف مانند تب يا عالئم ساده تنفسی 
مانند عطسه و سرفه يا آبريزش بينی داريد ضمن 
دريافت درمانهاى عالمتی ، در منزل استراحت 
نموده و با استفاده  صحيح از دستمال يا ماسك  از 

انتقال بيمارى به ديگران جلوگيرى كنيد.

در صورتی كه تنگی نفس يا عالئم شديد تنفسی 
داريد در اسرع وقت با حفظ آرامش به پزشك مراجعه 
 كنيد. در طی بيمارى از غذاهاى مقوى )پروتئينی (
و ميوه هاى تازه بخصوص مركبات استفاده كنيد.

در زمان شيوع بيمارى از حضور در مكانهاى پرتردد 
و سفر هاى غير ضرورى به خصوص به شهرهاى 

آلوده پرهيز نماييد.
اطالعات الزم را از رسانه ملی يا كانالهاى مورد 
تاييد يا كاركنان بهداشتی درمانی دريافت نماييد و 
تحت تاثير شايعات بخصوص در فضاهاى مجازى 

قرار نگيريد.
استعمال قليان يكی از مهمترين و سريعترين 

راههاى انتقال و گسترش اين بيمارى می باشد. 
تاكيد می گردد مهمترين راه پيشگيرى ، شستشوى 
مكرر دستها با آب و صابون حد اقل به مدت ۲۰ 
تا ۳۰ ثانيه است ، استفاده از محلولهاى ضد عفونی 
كننده با پايه الكلی می تواند كمك كننده باشد اما 

الزامی نيست.
گندزدايی سطوح پرتماس و سطوحی كه معموال  
با آنها سروكارداريد ، مانند دستگيره درب ورودى ، 
سطوح ميز و كابينت، صفحه كليد كامپيوتر ، گوشی 
نقش  و...  خودپرداز  دستگاههاى   ، همراه  تلفن 
مهمی در پيشگيرى از انتقال ويروس كورونا دارد، 
براى اينكار می توان از محلولهاى گند زدايی موجود 

در داروخانه ها استفاده كرد .
يك راه ساده تهيه محلول گندزدايی، رقيق كردن 
محلولهاى سفيد كننده مانند وايتكس است. براى 
اينكار يك سهم وايتكس ۵ درصد را با چهار سهم 
آب سرد رقيق نموده و براى گند زدايی تمام سطوح 
استفاده كنيد.) با اينكار محلول وايتكس ۱ درصد 

تهيه شده است(.
براى گند زدايی تجهيزات حساس نسبت به كلر 
موجود در وايتكس ، توصيه می شود از محلول گند 
زداى با پايه الكل استفاده شود. )براى اينكار سه پيمانه 
الكل ۹۶ درجه را با يك پيمانه آب مخلوط نماييد. 
 با اينكار محلول الكل ۷۰ درصد تهيه شده است(.

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹

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

0915   866   8002 

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

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲ یم
ند

ازم
نی

یک شرکت پیمانکاری آب و 
فاضالب جهت اخذ گرید و شراکت 

به یک نفر با مدرک عمران یا 
مکانیک با سه سال سابقه بیمه 

تاسیسات نیازمند است. 
تلفن تماس ۰۹۳۰۸۶۰۷۷۲۹

یم
ند

ازم
نی

خریـد انـواع فلـزات

مستعمل اداری، ساختمانی، کشاورزی 
صنایع و معادن، خانگی به صورت نقدی

آهن، مس، برنج با قیمت عالی
۰۹۱۵۱۶۰۲۸۳۵- ۰۹۱۵۶۶۵۵۶۰۱-  ترابی

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3647  363  0915 داخل و خارج شهر   

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 

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

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    09157238001 - دباغی ی
زئ

 ج
ی و

 کل
ـه

ضـ
عر

خیابان مدرس 
 جنب استانداری
  09151635860 - کرباسچی

نهال عناب و زرشک
۰۹۰۱۱۲۵۱۲۰۵ ـی

شـ
فرو

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
۰۹۱۵۵۶۵۸۲۶۸  - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

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

گچکاری و گچبری در اسرع وقت پذیرفته می شود

۰۹۱۵۹۶۵۸۶۵۹

مجهز به پتو  و ضربه گیر
کارگـر تنهـا جهـت 
تخلیه و بارگیری داریم.
ارسال اثاثیه به تمام نقاط کشور

تهـران - مشهـد 
زاهدان - بیرجند و بالعکس 
هر روز هفته 

 ۰۹۱۵7۵۶۳۸7۵ 
سعدی

الستیک اکبری
بلوار مسافر ، روبروی ترمینال 

 ۰۹۱۵۴۱۳۱۳۵۵
۳۲۳۳۸۳۴۸ 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

انواع رنگ داخلی    ۰۹۱۵۸۶۳۴۶۹۳

نقاشی ساختمان 
با اقساطفرزانگان

تاالر سـی کـاج

 و 
ت

ری
دی

ا م
ب

د 
دی

ل ج
سن

پر

3۲3۵8۲۲3 - 091۵1634873   غالمرضا  احمدی  
بلوار شهدای عبادی - میدان ابن حسام- تاالر سی کاج

در خدمت همشهریان گرامی می باشد.

تخریب و خاک برداری ساختمان
 و خرید ضایعات  

۰۹۱۵۶۶۹44۲۸- ۰۹۱۵۱۶۳7۱۶۵ برات علیزاده

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 : 09151606836 – 09155616478 

   تلفن پنج رقمی سفارشات : 31550
  با مدیریت کریم زاده و قاسمی 

انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی
فقط روزی 5000 تومان

خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 
و خیابان معلم، پالک ۱۶۸ )عقب رفتگی(

خرید نقدی 10 درصد تخفیف
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کرونا جشن گلریزان را تعطیل کرد

اندرکاران  دست  از  تجلیل  *جلسه 
شهدای  یادواره  دوازدهمین  برگزاری 
ورزشکاردر خانه جوان بیرجند برگزار شد.
*کارشناس هواشناسی استان گفت: با 
ورود سامانه بارشی اخیر در فردوس ۹.۳ 
میلیمتر، فتح آباد ۱۵، باغشهر اسالمیه 
۱۱.۶، باغستان ۱۲.۷، انارستانک ۱۱، 
مهوید ۱۸، و طاهر آباد فردوس ۱۱.۷ 

میلیمتر باران بارید.
*زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر 
پنج شنبه در ساعت ۱۲ و ۴۹ دقیقه 

شهرستان نهبندان را لرزاند.
* قاچاقچی سوخت در نهبندان، ۳۵ 

میلیون و ۹۰۰ هزار تومان جریمه شد.
* مدیرکل دامپزشکی از ارز آوری ۷۶۰ 
هزار و ۳۱۵ دالری محصوالت دامی 

خراسان جنوبی خبر داد.
*دانش و فن بومی و سنتی نقشه خوانی 
قالی استان ثبت میراث معنوی کشور شد. 

شایعات فضای مجازی 
را دامن نزنیم

ایرنا - امام جمعه موقت بیرجند گفت: 
ویروس  با  مرتبط  موضوعات  تمامی 
وزارت  و  ملی  رسانه  طریق  از  کرونا 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه 
می شود لذا مردم نباید به شایعات فضای 
االسالم  حجت   بزنند.  دامن  مجازی 
خطبه های  در  همچنین  نوفرستی 
نمازجمعه بیرجند از مجموعه درمان، 
پزشکان و پرستاران برای ارائه خدمات 
مراقبت های  و  بهداشتی  و  آموزشی 

پزشکی قدردانی کرد

گفتمان انقالب اسالمی 
در تمام کشور رأی آورد

سربازی-  حجت االسالم بابایی، امام 
جمعه فردوس در خطبه های این هفته 
نماز جمعه با دعوت مردم به تقوای الهی 
و رعایت حالل و حرام خداوند به راهیابی 
۲۴۰ نماینده جدید به مجلس اشاره کرد و 
افزود: عدم اقبال مردم به نمایندگان فعلی 
مجلس شورای اسالمی و روی آوردن 
به نمایندگان جدید و گفتمان انقالب 
اسالمی پیام مهمی برای مجلس داشت. 

اخبار کوتاه

گروه های جهادی ورزشی 
در روستاهای مرزی

فارس- رئیس سازمان ورزش بسیج کشور از 
حضور گروه های جهادی ورزش و تندرستی 
در مناطق محروم و روستاهای مرزی خبر داد 
و گفت: در این اردوهای چند روزه به منظور 
ساختار  ناهنجاری های  ارزیابی  و  شناسایی 
اصالحی  حرکات  آموزش  و  اسکلتی  بدنی، 
مسابقات  و  جشنواره  نوجوانان  و  کودکان 
ورزشی برگزار می شود.میرجلیلی درباره طرح 
»ورزش، نشاط و معنویت« با محوریت مسجد 
بین  تربیتی  پیوند  ایجاد  راستای  در  گفت: 
ورزشکاران با مسجد جشنواره های فرهنگی و 
مسابقات ورزشی که برگزار می شود شروع و یا 

پایان آن در مسجد می باشد. 

مراکز نوآوری جوانان استان 
راه اندازی می شود

نوآوری  مراکز  استان  در  بار  نخستین  برای 
تا  می شود  اندازی  راه  جوانان  تعاونی های  و 
محصوالت تولیدی جوانان به صورت ساماندهی 
در بازار عرضه شود. به گزارش فارس، مدیرکل 
ورزش و جوانان استان گفت: استفاده از مراکز 
نوآوری و روش های جدید تامین مالی خرد و 
روش های جدید دریافت و پرداخت در حوزه 
تعاونی ها از جمله اقدامات مثبت این طرح است.
به گفته عزیزی در پی برگزاری جلسات مشترک 
با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی، مقرر 
شد با هماهنگی استاندار فضایی با متراژ ۷۰۰ 
مترمربع در اختیار مراکز نوآوری و تعاونی جوانان 
استان قرار گیرد. احمدی زاده، سرپرست بنیاد 
نخبگان نیز گفت: با مکاتبه با معاونت علمی 
رئیس جمهور با اعتباری بالغ بر یک و نیم میلیارد 

تومان این فضا تجهیز خواهد شد.

سپاه خار چشم دشمن است

تسنیم- نماینده ولی فقیه در  استان با بیان اینکه 
نیروهای سپاه پاسداران لشکر امام زمان)عج( 
هستند گفت: امروز نیروی هوا و فضای سپاه، 
دشمن را زمینگیر کرده و خار چشم دشمن 
شده است.  حجت االسالم و المسلمین عبادی 
در دیدار با کارکنان نیروی هوا و فضای سپاه 
انصارالرضا)ع(  افزود: ضرب شصتی که نیروی 
هوا و فضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی به 
دشمنان اسالم نشان داد باعث شد زمینگیر 
شوند. وی فلسفه حکومت در سیستم تفکر 
غرب را غلبه بر ملت دانست و بیان کرد: اندیشه 
غرب می گوید انسان ها عده ای از حیوان بوده که 
باید آن ها را زیر سلطه ببریم و تمام شعارهای 

غرب مبنی بر حقوق بشر مکر و حیله است.

هوا گرم می شود

کاری- اداره کل هواشناسی استان از افزایش 
دمای هوای استان از امروز خبرداد کارشناس 
هواشناسی استان گفت: برای امروز افزایش دما 
و آسمانی نیمه ابری پیش بینی می شود .وی با 
اشاره به اینکه زارعی افزود :روند افزایش دما تا 
روز دوشنبه ادامه دارد وتغییرات دمای بیرجند، 
مرکز استان هم در دو روز گذشته بین ۴و۱۱ 
درجه سانتیگراد گزارش شده است. میر جلیلی، 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هم گفت: 
ورود  سامانه بارشی و به دنبال آن  وقوع طوفان 

درروهای گذشته خسارتی در استان نداشت. 

تعطیلی مدارس و فرصت
 آموزش مجازی 

سراسر  مدارس  بهداشت،  وزارت  اعالم  بنابر 
کشور از فردا تا روز دوشنبه تعطیل است و 
این فرصت خوبی برای شروع آموزش مجازی 
است. به گزارش آموزش و پرورش استان  این 
به شیوع ویروس کرونا در  توجه  با  تصمیم 
کشور به منظور حفظ سالمت دانش آموزان و 
خانواده ها اتخاذ شد. به عالوه آموزش تلویزیونی 
دانش آموزان برای جبران تعطیلی ها از شنبه در 

شبکه آموزش آغاز خواهد شد.

آیین نامه قرارداد موقت اجرایی شد 

صدا و سیما- سرپرست اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان از ابالغ مصوبه آیین نامه 
اجرایی تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار به استان ها 
خبر داد. اشرفی گفت: از این پس پیمانکاران 
الزام دارند در کار هایی که چهار سال به طول 

می انجامد با کارگران قرارداد منعقد کنند. 

علم بدون تربیت آفت می شود

 ایرنا - نماینده ولی فقیه در استان گفت: اگر 
علم همراه با تربیت، تزکیه و ایمان نباشد، آفت 
جدید می شود که به مراتب خطرناک تر از جهل 
است.حجت االسالم و المسلمین عبادی در 
دیدار مسئوالن امور تربیتی و پرورشی آموزش و 
پرورش استان خطاب به مربیان پرورشی گفت: 
با همه مسئولیت هایی که دیگران دارند کار 
شما متفاوت است پس کمر همت را محکم 
ببندید و نسبت به نجات نسل انسان از فاجعه 
وحشی گری مدرن تالش کنید.  معاون پرورشی 
آموزش و پرورش هم  اداره کل  و فرهنگی 
گفت: مرجع و محور همه فعالیت های آموزش و 
پرورش سند تحول بنیادین بوده که پشتوانه آن 
قرآن کریم است. فرشید جعفری افزود: از همین 
رو هیچ فعالیتی در حوزه تعلیم و تعلم اجرایی 
نخواهد شد مگر اینکه مستند به این سند باشد. 

2020 نفراز استان سال 99
 به حج تمتع می روند  

تسنیم- مدیرحج و زیارت استان از اعزام دو 
هزار و ۲۰ زائر از این استان برای انجام حج 
تمتع سال ۹۹ خبر داد.  نوفرستی گفت: این 
زائران در قالب ۱۴ کاروان عازم سرزمین وحی 
خواهند شد.وی گفت: ثبت نام از ساعت ۱۰ 
صبح دیروز ابتدا از افرادی که تا ۳۱ فروردین 
سال ۸۶ در سامانه نام نویسی کرده بودند آغاز 
شده و در صورت تکمیل نشدن کاروان ها تا 
۲۱ اسفند، برای اولویت های بعدی یعنی ۱۵ 
اردیبهشت ۸۶ نیز فراخوان  اعالم می شود. به 
گفته وی تاکنون ۷۰ درصد ظرفیت کاروان های 
این استان تکمیل شده است. نوفرستی افزود: 
افرادی که اولویت تشرف به حج تمتع ۹۹ را 
دارند، در اسرع وقت نسبت به ثبت نام خود در 
سایت Tasharof.haj.ir  اقدام و کاروان زیارتی 

مورد نظر خود را انتخاب کنند.

دستفروشانبرایپیشگیریازکروناساماندهیمیشوند

ایرنا - رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند گفت: به منظور رعایت 
بهداشت عمومی و پیشگیری از انتشار ویروس کرونا و صیانت از سالمت آحاد مختلف مردم دستفروشان سطح شهر 
از هفته آینده ساماندهی می شوند.احمد لطایفی افزود: چهارشنبه بازار بیرجند را این هفته برای حفاظت از سالمت جامعه 
تعطیل کردیم اما شاهد افزایش دستفروشان در نقاط مختلف شهر به خصوص بازار غیررسمی سه راه اسدی شهر 
بیرجند هستیم.وی با تاکید بر اینکه محل مذکور زمین شخصی بوده که به صورت غیرمجاز افراد اقدام به دستفروشی 
میوه و تره بار می کنند افزود: تعطیل کردن این بازارهای غیررسمی نیازمند دستور مقامات باالتر و دادستان است که 

پیگیر این موضوع به خاطر اهمیت مسئله ویروس کرونا هستیم.

شهردرتبوتابمقابلهباکرونا

ایسنا- معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند از انجام اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با ویروس کرونا در سطح شهر 
خبر داد.محمد محمدزاده از اعمال اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در حمل و نقل درون 
شهری بیرجند خبر داد و بیان کرد: هرشب ضدعفونی تمام ناوگان اتوبوسرانی و سالن ترمینال با استفاده از مواد شوینده 
و ضدعفونی کننده صورت می گیرد تا احتمال انتشار و انتقال ویروس در این مکان های شلوغ به کمترین حد برسد.
محمدعلی خورشیدزاده، معاون دانشجویی دانشگاه بیرجند از تعطیلی کالس های این دانشگاه و ضدعفونی و گندزدایی 
محیط های مختلف و فضاهای دانشگاه بیرجند برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا خبر داد. نیرو های خدماتی 

مدارس هم در حال ضد عفونی مراکز آموزشی هستند.

کاهش۲۵درصدیمسافرناوگاناتوبوسرانیدربیرجند

ایرنا - رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور، 
تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و همچنین تعطیلی اماکن و مراکز عمومی؛ جا به جایی مسافر ناوگان اتوبوسرانی در سه 
روز گذشته نسبت به سه روز قبل از آن ۲۵ درصد کاهش داشته است. یدا... غالم پور افزود: برابر آمار استخراج شده از 
سیستم بلیت الکترونیک در بازه زمانی ۲۸ تا ۳۰ بهمن ماه تعداد مسافر جا به جا شده توسط ناوگان اتوبوسرانی بیرجند 
۱۶۴ هزار و ۶۰۴ نفر بوده که در سه روز کاری بعد از آن به ۱۲۴ هزار و ۲۵۷ نفر کاهش یافته است. وی بیان کرد: به 
دنبال کاهش ۲۵ درصدی جا به جایی مسافر و به منظور جلوگیری از استهالک اتوبوس ها و کاهش هزینه های ناوگان، 

به تناسب از تعداد اتوبوس های فعال در خطوط کاسته می شود.

تأثیرکرونابرافزایشکاذبقیمتها

این روزها با توصیه پزشکان مبنی بر استفاده از سیر، زنجبیل و لیمو ترش برای تقویت سیستم ایمنی بدن 
برای پیشگیری از ویروس کرونا، قیمت این اقالم روند صعودی داشته آن طور که قیمت زنجبیل به ۱۰۰ هزار 
تومان رسیده و جای خالی نظارت ها احساس می شود. به گزارش تسنیم، رئیس اتحادیه میوه تره بار بیرجند 
عامل گرانی این اقالم را تبلیغات در فضاهای مجازی برای خاصیت درمانی این محصوالت عنوان کرد.حیدری 
با بیان اینکه نرخ یک کیلوگرم سیر با پایین ترین کیفیت در گذشته ۱۲ هزار تومان بود اما در چند روز اخیر سه 
برابر افزایش قیمت داشته افزود: تقاضای زیاد، ذخیره سازی کم و وارداتی بودن برخی محصوالت از دالیل 

روند افزایش صعودی قیمت ها است. 

روزآمد

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار  
با  رسانی  اطالع  شورای  جلسات  گفت: 
طبق  کرونا  شیوع  از  پیشگیری  محوریت 
درخواست استاندار هر دو روز یک بار برگزار 
خواهد شدچون باید فضای عمومی و فضای 
مجازی رصد شود، تأثیر این موضوع در جامعه 
را سنجیده و برنامه های الزم برای آن را در 
برنامه خود قرار دهیم. به گزارش ایرنا،  ناصر 
خوش خبر در سیزدهمین نشست شورای 
اطالع رسانی استان با اشاره به اینکه برنامه ها 
در راستای تنویر افکار عمومی و مدیریت جو 

روانی جامعه خواهد بود افزود: پاسخگویی به 
ابهامات و افرادی که به مراکز بهداشتی مراجعه 
می کنند را مدنظر قرار دهند. وی تأکید کرد: 
تمامی دستگاه های اجرایی و نهادها موظفند 
علوم  دانشگاه  توسط  شده  تولید  محتوای 
پزشکی را برای دسترسی آحاد جامعه به آن، 
بازنشر کنند. خوش خبر به مصوبات جلسه 
از جمله تعیین  قبل شورای اطالع رسانی، 
دانشگاه علوم پزشکی به عنوان سخنگوی 
اخبار مرتبط با کرونا ویروس جدید و همکاری 
بیش از پیش رسانه ها و صدا و سیما برای 

انعکاس اخبار امیدبخش به جامعه اشاره کرد 
و افزود: اکنون در مراحل اولیه شروع برنامه ها 
برای مقابله با کرونا ویروس جدید هستیم لذا 
این تالش ها را باید با شرایط کشور هماهنگ 
کنیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم 
در این نشست با اشاره به توطئه های دشمن 
بیان  کشور  شرایط  دادن  نشان  بحرانی  در 
کرد: تمرکز شبکه های بیگانه روی این قضیه، 
هدفدار انجام گرفته است.  محمد دهقانی با 
راستای  آموزشی در  اینکه محتواهای  بیان 
اطالع رسانی و مقابله با شایعات آماده شده 

گزارش های  نیز  تاکنون  کرد:  اضافه  است 
متعددی برای اطالع رسانی و شفاف سازی 
از طریق صدا و سیما انتشار یافته است البته 
تقاضا داریم خارج از بخش خبری، گزارش ها 
به نحو دیگری در صدا و سیما پخش شوند 
تا اثرگذاری بیشتری داشته باشند.به گفته وی 
برای مدیریت شرایط استان، دانشگاه علوم 
پزشکی به صورت تلفنی از سازمان غذا و دارو 
مجوز تولید محلول ضدعفونی را برای یکی از 
کارخانه های داخل استان اخذ و ابالغ کرده که 
بناست بالفاصله در جهت تولید محصول اقدام 

و به بازار عرضه کنند. وی درباره برخی شایعات 
منتشر شده در فضای مجازی نیز توضیحاتی 
ارائه و اضافه کرد: شبکه اطالع رسانی دانشگاه 
علوم پزشکی در قالب کانال تلگرامی ایجاد 
شده با شناسه PADBUMS@ در راستای 

انتشار اخبار صحیح راه اندازی شده است.
نبی زاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان و دبیر شورای اطالع رسانی استان هم 
گزارشی را از رصد فضای مجازی استان ارائه و 
به تاکید استاندار برای عدم برگزاری همایش ها 

و مسابقات ورزشی غیرضروری اشاره کرد.

کرونا در کنترل استان 

تخصیص 2 میلیارد برای زیرساخت  فرهنگی استان

ایرنا - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی از تخصیص ۲ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل زیرساخت های فرهنگی و هنری استان از محل استانداری خبر داد. ناصر نبی زاده گفت: با نگاه استاندار به تکمیل 
زیرساخت های فرهنگی و هنری استان، عالوه بر اعتبارات سال ۹۸ که در قالب تملک دارایی ها به اداره کل تعلق گرفته است، ۲ میلیارد تومان دیگر نیز برای تکمیل پروژه ها تخصیص یافت. وی افزود:  این اعتبارات گشایش 

خوبی در پروژه هایی چون  مجتمع فرهنگی و هنری بشرویه نگارخانه درمیان و زیرکوه و پروژه مجتمع فرهنگی و هنری سرایان خانه فرهنگ بیرجند و پروژه های فرهنگی و هنری  خوسف، سربیشه و طبس ایجاد می کند.

کاری - رئیس هیئت ورزشهای زورخانه ای 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه  همه ساله 
 در اسفند ماه جشن گلریزان در استان برپا 
می شد، افزود: اما امسال با توجه به لزوم 
  ، کرونا  خصوص  در  بهداشتی  مسایل 
برگزاری این مراسم بستگی به شرایط دارد 
که  یا بعد از نوروز یا بصورت غیر حضوری 
برگزار خواهد شد. مهدی قمری در گفتگو 
ای  جلسه  در  شد:  یادآور  آوا   خبرنگار  با 
امنا  هیئت  در  پیش   نیم  و  ماه  یک  که 
برگزار شد مقرر شد مراسم گلریزان امسال 
با وجود شیوع  برگزار شود که  اسفند   ۱۴

ویروس کرونا فعال معلق شده است.
خانواده  برای  خرید  اینکه  به  اشاره  وی 
ماه  بهمن  در  نیازمند  آموزان  دانش  و 
حدود  امسال  افزود:  است،  شده  انجام 
از  و  ایم  کرده  تومان خرید  میلیون   ۱۵۰
بیرجند  مدارس  در  اجناس  اسفند  بیستم 
توزیع خواهد شد تا به دست دانش آموزان 
یادآور شد: در صورت  برسد. وی  نیازمند 
راهکاری  گلریزان  جشن  نشدن  برگزار 
ارائه خواهد شد تا مردم و خیران اعانات و 

هدایای خود را به این ستاد برسانند.

پیشنهاد جشن غیر حضوری 
رئیس هیئت ورزشهای زورخانه ای خراسان 
جنوبی  با بیان اینکه منتظر نظر کارشناسان و 

مسئوالن هستیم، یادآور شد:  به پیشنهاد برخی 
از دوستان و فعاالن اجتماعی این است که می 
توان با همکاری صدا و سیما جشنی به صورت 

غیر حضوری برپا کرد تا خیران از طریق ارتباط 
با رسانه ملی در این جشن به صورت مجازی 

مشارکت کنند و اعانات خود را پرداخت کنند.

وی با اشاره اشاره به خرید  ۱۳۰ میلیونی 
با  گفت:  گذشته   سال  در  گلریزان  ستاد 
پولهایی که سال گذشته در این جشن جمع 

شد توانستیم برای بیش از ۴ هزار دانش 
کنیم  تهیه  یک  درجه  و  نو  پوشاک  آموز 
ارائه شد. وی  آنها  به  نو  از سال  قبل  که 

با بیان اینکه تعداد دانش آموزان نیازمند در 
بیرجند بسیار از این رقم بیشتر است، افزود: 
به همین دلیل هر چه مبلغ پولی که جمع 

می کنیم بیشتر باشد تعداد بیشتری را تحت 
پوشش قرار می دهیم.

تقویت حس نوعدوستی
قمری  توصیه کرد: در این روزها باید حس 
نوعدوستی و ایثار  را در بین هموطنان رونق 
این  در  هم  جنوبی  خراسان  مردم  و  داد 
خصوص مثال زدنی در ایران هستند. به گفته 
وی دانش آموزان نیازمند توسط آموزش و 
از  پرورش منطقه معرفی می شوند و بعد 
اولویت بندی کمک های جشن گلریزان به 
دست آنها می رسد. وی تأکید کرد: هدف 
نهایی این جشن تهیه لباس نو عید برای تمام 
نیازمندان شریف و آبرومند این شهر و دیار 
هست و اینکه شهر ما با همه  فرزندانش به 
استقبال بهار برود برای رسیدن به این هدف 
زیبا اتفاق بی نظیری که با کمک هماهنگ 

همه ما قطعا شدنی است.
استان  رئیس هیئت ورزشهای زورخانه ای 
با  توانند  می  مردم  و  خیران  شد:  یادآور 
حساب    شماره   به  خود  نذورات  اهدای 
۰۱۰۶۵۰۰۰۶۷۰۰۳ بانک صادرات  در این امر 

خیر مشارکت کنند.

دانش آموزان نیازمند، عیدی می خواهند 
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خطبه های آدینه

ابتدایـیتادکتـرا
ketab_Aseman98 @درسی-کمکدرسی

بیرجند-نبشغفاری4۲)کافینتآسمان(-091۵6664۵03

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۷۱۲۵۷ محکوم علیه آقای سعید هاشمی محکوم است به پرداخت مبلغ ۵/۳۸۳/۱۵۳/۶۶۶  
ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای حمیدرضا بهدانی و پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا 

در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف یک باب منزل مسکونی به پالک ثبتی ۴۱ فرعی از ۸۰۰ اصلی بخش یک واقع در خیابان ۱۷ 
شهریور خیابان کیوانی ۵ پالک ۴۶ به مساحت عرصه ۳۵۴/۸۳ مترمربع با موقعیت جنوبی و اعیان به مساحت ۲۲۰ مترمربع با دیوارهای باربر 
و سقف گنبدی با قدمت بیش از ۴۵ سال که اعیان آن دور تا دور حیاط بنا شده و از ضلع شمال به عمق یک متر در طرح تعریض قرار دارد 
و دارای یک انشعاب برق، آب و گاز می باشد که به مبلغ ۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال کارشناسی شده است، از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 
۱۳۹۸/۱۲/۲۴  از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في 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 ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و 

انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند – محمد آدینه

دادگستری جمهوری اسالمی ایران
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 پیامبر مکرم اسالم صلی ا... علیه  و  آله فرمودند :
َمن قاَم َعلی َمریٍض یَوما و لَیلًَة بََعثَُه الّل َمَع ابراهیَم الَخلیِل ؛

هر کس یك شبانه روز از بیماری پرستاری کند، خداوند او را با ابراهیم خلیل محشور می کند .
ثواب األعمال ص 341


