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*  هرم پور

تاوان حریم شکنی 
کرونا ؛ شکست اوست

 طبیعی و کاماًل مشخص بود که
 آخرین تکه های  جورچین جغرافیایی

توزیع ویروس کرونا در ایران، در یکی 
از همین روزها با ورود این ویروس 
به استان ما کامل خواهد شد و البته 
این اتفاق افتاد. به همین سادگی. 
رویداد این  خبر  ظهر،  دیروز   از 

 مثل یک بمب ، تقریباً در همه 
صفحات مجازی شخصی و اداری 
و تبلیغی و عمومی در سطح شبکه 
های اجتماعی مختلف استان، در 

حال  ... مشروح در صفحه 2

برنامه عبور از  روزهای کرونایی
توصیه و راهکار مسئوالن برای ثبات سالمت مردم در استان

2خانه ؛ رویای دست نیافتنی در بیرجند5ثبت ملی  »گلریزو « در فهرست معنوی کشور3پاسخ استاندار به مطالبات مردم بیرجند درباره شادی و رفاه ؛ فصل دگردیسی  بند دره

فردی ۵۵ ساله ناقل کرونا  از تهران به بیرجند 

یک  بیمار مبتال به کرونا در استان شناسایی شد
استاندار: به مدت یک هفته تمامی ادارات، سازمان ها و دستگاه های اجرایی به مدت دو ساعت 
تعطیل  غیردولتی  و  دولتی  دانشگاه های  تمامی کالس های حضوری   * می شوند  تعطیل  زودتر 
 و کالس ها به صورت غیرحضوری و مجازی با حضور اساتید در دانشگاه ها برگزار خواهد شد 
* رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند : تیم های تشخیص کرونا ویروس در مبادی ورودی استان مستقر 
 شده اند * سامانه های ۱۹۰ و ۴۰۳۰ برای پاسخگویی به سواالت مردم درباره کرونا فعال هستند 
* مالقات تمامی بخش های بستری در بیمارستان های استان تا اطالع ثانوی ممنوع بوده و هرگونه تغییر و 
برقراری مجدد برنامه مالقات  به اطالع عموم خواهد رسید * معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند: تاکنون حدود 8 هزار ماده ضدعفونی کننده توزیع شده است * برای تولید ژل و محلول ضدعفونی 
کننده دست که پایه الکلی دارد، با تمام ظرفیت کارخانه استان تولید می کند * رئیس انجمن داروسازی 
خراسان جنوبی:  هر امکاناتی که در اختیار داروخانه ها قرار گیرد، بدون هیچ چشمداشتی در اختیار مردم 
قرار می گیرد و نباید داروسازان به دپوی این مواد و احتکار متهم شوند.* رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
استان: آزمون های رانندگی شامل آیین نامه، پایه سوم، دوم و یکم در سراسر  استان تا اطالع ثانوی  تعطیل 
است  * مدیرکل میراث فرهنگی : پذیرش تور گردشگری در خراسان جنوبی تا اطالع ثانوی ممنوع 
شده است * مسئول سازمان بسیج سازندگی :  ضد عفونی کردن حدود ۴۰۰ مسجد در سطح استان از 
دو روز گذشته با فعالیت جهادگران محله  محور آغاز شده و تا دیروز حدود ۷۰ مسجد ،ضدعفونی شده  
و امروز این برنامه با کمک جهادگران در این مساجد به اتمام خواهد رسید. ... مشروح در صفحات ۳ و ۵

 

 

 

تا اواخر اسفند نیازمند  
همراهی بیشتر مردم هستیم 

ربیعی :
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کلیت  نظام 
هزینه یک اقلیت شد 

جواد امام :

 کرونا را حمله بیولوژیک 
آمریکا و اسرائیل می دانم 

جعفرزاده ایمن آبادی:

صفحه  2
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sez_southkhorasan   @birjandsezir  
southkhorasan_sez 
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056-32370012  

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  056  - 5020 165 0915  

از سالمت شنوایی 
 خود مطمئن شوید.

ظرفیت پذیرایی ۳۵۰ نفر
 پیـک رایگـان

 مدیریت رستوران زیتون : جعفر خزیمه نژاد

رستوران زیتون شعبه دیگری ندارد
ورودی جلسات رایگان / هزینه پذیرایی رایگان

بیرجند، انتهای خیابان توحید، بلوار جماران بین خیابان نیایش و ستایش، مجتمع تجاری سیب
تلفن تماس رستوران زیتون به شماره های ذیل تغییر یافت

۰۵۶۳۲۰۳۳۰۲۲ – ۰۵۶۳۲۰۳۳۲۰۰ همراه: ۰۹۱۵۳۶۱۳۲۷۴ – ۰۹۱۵۵۶۱۷۵۳۷
قابل توجه همشهریان و مشتریان عزیز رستوران زیتون: سالن پذیرایی زیتون در خراسان جنوبی 

شعبه دیگری ندارد و وابسته به هیچ رستوران دیگری در سطح شهر بیرجند نمی باشد 
خدمتگزار همه شما مردم عزیز و بزرگوار بیرجند

جناب آقای معتمدیان
استاندار معزز و محترم خراسان جنوبی 

درودی خالصانه و ارادتی خاضعانه محضر شما که مظهر تالش هستید بدینوسیله 
از جناب عالی بابت اقدامات و پیگیری های مجدانه برای توسعه این استان خصوصاً 

بهسازی بند دره کمال تشکر را داریم. با آرزوی توفیقات روزافزون

یک شهروند

1( موضوع مزایده: فروش اقالم بازیافت و پسماند خشک
2( نام دستگاه مزایده گذار: شرکت پدیده پاک آرمان

3( زمان دریافت اسناد شرکت در مزایده:۹۸/۱2/۱2
۴( مهلت تحویل پاکت ها: ۹۸/۱2/۱۴

5( تاریخ بازگشایی پاکت ها: ۹۸/۱2/۱۵
6( سپرده شرکت در مزایده: ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )صد میلیون( ریال. جهت اطالعات بیشتر و 

تحویل اسناد به نشانی ذیل مراجعه کنید:

خیابان توحید ، بین توحید ۹ و ۱۱، ساختمان افرا ، طبقه دوم ، واحد ۳ 
 تلفـن : ۳۲۴۴۶۳۱۹

برادر ارجمند  جناب آقای دکتر روح ا... ایزدخواه 
منتخب محترم شهر تهران ، ری و شمیرانات 

 سالم علیکم، انتخاب جناب عالی را در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی تبریک گفته 
از خدای بزرگ توفیق روز افزون تان را خواستارم. با شناختی که از دانش و توان و انگیزه شما در خدمت به 
جای جای ایران اسالمی وجود دارد ، حضور فرزندی از دیار شاخنات و بیرجند و خراسان جنوبی و شرق میهن 
 عزیز در کسوت نمایندگی پایتخت ، نوید بخش همراهی با برنامه های پیشرفت و آبادانی این استان است.

 بدینوسیله، آمادگی مجموعه کارشناسان و اندیشمندان و نخبگان ستاد اینجانب و شخص حقیر 
 به همراه برنامه های تدوین شده ، برای همکاری در عرصه های گوناگون تقنینی در سطوح ملی و بین المللی 
 به ویژه دیپلماسی پارلمانی و شکل بخشیدن به مجلس تراز گام دوم انقالب اسالمی اعالم می شود.

محمدرضا مجیدی- دبیرکل مجمع مجالس آسیایی

با توجه به دستور وزارت بهداشت مبنی بر عدم برگزاری جلسات 

چهلمین روز درگذشت

 مرحومه حاجیه طاهره یاسی )ریاسی(
 )همسر حاج سید مهدی علمدار مقدم(

 را با ذکر صلوات و فاتحه به روح پاکش گرامی می داریم. بدینوسیله از تمامی اقوام، همکاران، 
دوستان، کسبه، ادارات و کلیه بزرگوارانی که با تشریف فرمایی از راه های دور و نزدیک ، اطالعیه، 
بنر، تماس تلفنی، پیام و شرکت در مراسم تشییع و تدفین و ختم آن مرحومه موجب تسلی خاطر 

بازماندگان گردیده، تشکر و مراتب سپاس و قدردانی خود را اعالم می داریم. 

خانواده علمدار مقدم و سایر بستگان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

ابوالشهید حضرت حجت االسالم و المسلمین
 حاج غالمرضا یعقوب نژاد

را به اطالع تمامی دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم 
امروز یکشنبه 98/12/11 ساعت 1۴ از محل بهشت متقین )غسالخانه( 

برگزار می گردد،تشریف فرمایی سروران گرانقدر مزید امتنان می باشد. 
خانواده های یعقوب نژاد
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پیشنهاد نماینده مجلس: دولت به مردم »یارانه کرونا« بدهد

فرارو-  پس از شیوع کرونا، جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس ، پیشنهاد کرده است دولت به مدت دو 
ماه یارانه هر نفر را به ۹۰ هزار تومان برساند. اکنون باید دید چنین پیشنهادی تا چه حد می تواند امکان 

اجرایی شدن داشته باشد و آیا اصال دولت میلی دارد که حتی به این پیشنهاد فکر کند؟

تا اواخر اسفند نیازمند مراعات 
و همراهی بیشتر مردم هستیم 

ربیعی سخنگوی دولت با توصیه به مردم مبنی 
بر اینکه خرید لوازم بهداشتی در حد الزم باشد، 
خاطرنشان کرد: تا اواخر اسفند نیازمند مراعات و 

همراهی بیشتر مردم هستیم.

زیباکالم: اصولگرایان باید
 با ترامپ کنار بیایند! 

صادق زیباکالم گفت: من معتقدم اصولگرایان 
ترامپ  با  بی سروصدا  که  ندارند  چاره ای  هیچ 
کنار بیایند. واال اگر بخواهند این سیاست آمریکا 
ستیزی را ادامه دهند تورم، بیکاری و وضعیت 

کسری بودجه تشدید خواهد شد.

کلیت نظام هزینه یک اقلیت شد 

امام فعال سیاسی اصالح طلب اظهار کرد:  جواد 
جریان راه یافته به مجلس صدای اقلیت خواهند 
بود و مسیری را طی خواهند کرد که اکثریت خیلی 
نتوانند مشارکت داشته و تصمیم گیر باشند و باید 

گفت متاسفانه کلیت نظام هزینه این اقلیت شد.

جعفرزاده : کرونا را حمله بیولوژیک 
آمریکا و اسرائیل می دانم 

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی رئیس فراکسیون 
در  خود  صفحه شخصی  در  مجلس  مستقلین 
توییتر نوشت: روند همه گیر شدن ویروس کرونا 
در سایه  تحریم ظالمانه عادی نیست و آن را 
نوعی حمله  بیولوژیک از سوی  آمریکا و  رژیم 

صهیونیستی می دانم.

جریان مقابل اصولگرایی در انتخابات،
 از انسجام کافی برخوردار نبود 

میرتاج الدینی فعال سیاسی اصولگرا گفت: جریان 
نوعی  به  و  دولت  حامی  که  اصولگرایی  مقابل 
عامل روی کار آمدن دولت فعلی بودند به دلیل 
دچار  اقتصادی،  مباحث  در  دولت  موفقیت  عدم 
بی انگیزگی و دلسردی شده و از انسجام کافی و 
جدیت الزم برای یک رقابت سیاسی برخوردار نبود.

»کرونا« عضو هیئت دولت نیست 
که از شما دستور بگیرد!

شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران گفت: 
»آقای رئیس جمهور ویروس کرونا عضو هیئت 
بگیرد  تصمیم  شما  دستور  با  که  نیست  دولت 
انجام دهد. شما مسئول جان مردم  چه کاری 
هستید، باید مسئوالنه عمل کرده و جان مردم 
را اولویت قرار دهید، نه هیچ مالحظه دیگری.«

پمپئو: رهبری ایران به تشدید
 رویارویی نظامی با آمریکا عالقه ندارد 

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا گفت: »می دانم 
که برخی از نیروهای آمریکایی در جریان حمله 
موشکی ایران به پایگاه عین االسد صدمه دیدند. 
ضدحمله محدود ایران نشانگر آن است که رهبری 
ایران عالقه ای به تشدید رویارویی نظامی ندارد. 
آنها می دانند که در جنگ با ما بازنده خواهند شد.«

امکان ثبت اعتراض متقاضیان 
مسکن ملی فراهم شد 

معترضان به مسکن ملی می توانند با مراجعه به 
  )tem.mrud.ir( ملی  اقدام  طرح  سایت 
نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کنند. همچنین 
وزارت راه در اطالعیه شماره ۲۲ خود اعالم کرد؛ 
متقاضیان طرح اقدام ملی که تمایل به انصراف 
از طرح را دارند از ۱۲ اسفند ماه می توانند با 
مراجعه به سایت طرح اقدام ملی نسبت به ثبت 

درخواست انصراف اقدام کنند.

قیمت واقعی بنزین اعالم شد 

بر اساس اطالعات مجلس،  قیمت واقعی هر لیتر 
بنزین سوپر فوب خلیج فارس 6 هزار و 37 تومان 
است که نشان می دهد دولت در حال حاضر بیش 

از ۲5۰۰ تومان در بنزین یارانه پرداخت می کند.

توضیحات پلیس فتا درباره کاهش 
جرائم با اجرای رمز دوم پویا 

مهر- سردار “وحید مجید“ رئیس پلیس فتا 
ناجا گفت: با اجرای سرویس رمز دوم پویا در 
کشور، میزان نرخ رشد جرائم حوزه فیشینگ 

تا 55 درصد کاهش پیدا کرده است.

بازگشت دالر به کانال ۱۴ هزار تومان 

قبل  هفته  در  ارز  و  طال  قیمت  حالی  در 
رکوردهای نجومی را ثبت کرده بود ، دیروز با 
کاهش چشمگیر همراه شد تا جایی که دالر 

به کانال ۱۴ هزار تومان وارد شد.

تاوان حریم شکنی 
کرونا؛ شکست اوست

* هرم پور

طبیعی و کاماًل مشخص بود که آخرین تکه 
های  جورچین جغرافیایی توزیع ویروس کرونا 
در ایران، در یکی از همین روزها با ورود این 
ویروس به استان ما کامل خواهد شد و البته 
این اتفاق افتاد. به همین سادگی. از دیروز ظهر، 
خبر  این رویداد مثل یک بمب ، تقریباً در همه 
صفحات مجازی شخصی و اداری و تبلیغی و 
عمومی در سطح شبکه های اجتماعی مختلف 
استان، در حال بارگذاری است، آن هم با چاشنی 
انفجاری ایجاد نگرانی و استرس! عزیزان! پس 
از این، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ باور کنید واقعًا 
اتفاق خیلی خاص و ویژه ای روی نخواهد داد. 
این بمب خبری بی خاصیت و فرتوت، منفجر 
شد و گفت که تست یکی از بیماران مشکوک 
طی  احتماالً  و  بوده  مثبت  نوزده  کویید  به 
روزهای آینده تعداد دیگری هم مثبت خواهد 
شد! بنابراین مراقبت ها، دقت ها و رعایت ها 
و سفارش ها هم علی القاعده بیشتر خواهد 
شد. در این چند روز آنقدر همگی ترسیده ایم 
و نگران شده ایم و استرس گرفته ایم که حداقل 
هر کدام مان ۱۰ برابر بیشتر از قبل، مراقبیم 
تر  ویژه  مراقبت  همین  می کنیم.  رعایت   و 
و دقت خاص تر، یعنی  اثرگذاری و اصل مقابله 
با این ویروس فراگیر. ماجرای دیگر، داستان 
وضعیت اقتصادی ما در این روزهاست. استان 
و  شهرها و حتی روستاهایش که در این روز 
و شب های نزدیک به عید، هر سال مملو از 
جمعیِت در حال تردد بوده اند، چند روزیست  
 کاماًل در آرامش و سکوت و سکون فرو رفته اند! 
ترددها به حداقل رسیده، مغازه ها به شدت 
خلوت، خیابان ها کم رفت و آمدند و  همه به 
نوعی خود مراقبتی روی آورده اند. زنجیره انتقال 
که قطع شود یا به حداقل برسد، اولین گام های 
مؤثر برای جلوگیری از انتشار ویروس و نهایتًا 
مقابله و پیروزی بر آن برداشته می شود. فعاًل 
هم به نظر می رسد این سکون و سکوت و 
قرنطینه ی خودخواسته و غیر تحمیلی، بیشتر از 
هرچیز جواب خواهد داد  و احتماالً طی روزهای 
آینده و بعد از پشت سر گذاشتن پیک ابتال که 
تا انتهای هفته هم شاید طول بکشد، کم کم 
خبرهای خوب از آغاز مهاجرت کرونا از کشور 

به گوش خواهد رسید. اما چند نکته مهم؛
کادرهای  و  پرستاران  پزشکان،  از  ۱-جمعی 
بهداشتی و درمانی طی این روزها در شرایطی 
بسیار سخت ویژه، به شدت در حال تالشند. 
بعضی ها در گمنامی و کمنامی و بعضی ها 
آنها خدا قوت  کمی رسانه ای تر.  به همه 
می گوییم و همگی برای سالمتی و قوت و 
قدرت بیشترشان دعا می کنیم. آنها هم نیاز به 
توجه دارند، این عزیزان، ایثارگران و مجاهدان 
داوطلبی هستند که دور از خانواده و دور از لذت 
های آخر سال و اول عید، برای ما، صرفاً برای ما،  
تالش می کنند. قدرشان را بیش از بیش بدانیم.
۲- کرونای عزیز برای انتقال قرار نیست از ما 
و شما اجازه بگیرد. حتی یک اشتباه و غفلت 
کوچک، تأکید می کنم؛ حتی یک اشتباه و 
غفلت کوچک، می تواند منجر به انتقال آن 
به ما یا دیگران شود. حتماً و حتماً و حتمًا 
با همان راهکارهای ساده ضدعفونی، رعایت 
کنیم و اطمینان داشته باشیم هیچ اتفاق بدی 

قرار نیست بیفتد.
3- در این یکی دو روزه در فضای مجازی 
می دیدم که مهربانان هم استانی، به تبلیغ 
برخی از کار و کسب هایی که این روزها از 
تعطیلی ها و سکون شهری سخت متضرر 
و خوب  کار  چقدر  پرداخته اند.   می شوند؛ 
نوعی  به  همه  فعال  ظاهراً  ای!  شایسته 
متضرریم. البته بعضی مشاغل بیشتر. هوای 
بیشتر داشته  را  آنها و هوای حال همدیگر 

باشیم و مراعات منافع همدیگر را بکنیم.
۴-مسئوالن در تالشند؛ به شدت و به صورت 
ویژه. مخصوصاً وقتی حرف از ورود کرونا به 
و  اقدامات  و  کارها  آید،  میان می  به  استان 
فشارها بر آنان چند ده برابر می شود. کاماًل 
به شما عرض می کنم؛ حداقل  تعارف  بی 
آبروی  حفظ  برای  عزیزان  این  از   برخی 
 حرفه ای و حیثیت نام و عنوان هایی هم که یدک 

می کشند، )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

افزایش قیمت زمین، موضوع مالیات بر مسکن و 
است  مواردی  جمله  از  ساختمانی  مصالح  افزایش 
توسط  مسکن  قیمت  افزایش  علل  عنوان  به  که 
مردم و کارشناسان مطرح می شود. خانه، مسکن، 
از  یکی  بگذاریم  آن  بر  که  نامی  هر  و  سرپناه 
نیازهای اساسی زندگی است که این روزها برای 
به  تبدیل  خراسان جنوبی  مردم  از  زیادی  بخش 

رؤیای شیرین و دست نیافتنی شده است. 
افزایش  با  دفعه  یک  که  مستأجرهایی  بسیار  چه 
۲۰۰ - 3۰۰ هزار تومانی اجاره خانه رو به رو شدند 
پس انداز  سرمایه  ذره  ذره  که  افرادی  بسیار  چه  و 
دفعه  یک  خانه ها  ولی  بخرند  سرپناهی  تا  کردند 
چندین میلیون افزایش پیدا کرد و آنان همچنان در 
رؤیای صاحب خانه شدن ماندند. مرضیه بهمنی یک 
اظهار کرد:  مهر  با  در گفت وگو  بیرجندی  شهروند 
حدود 6 سال پیش در بیرجند بین مدرس و بیست 
آنجا  نیز  سال  چند  و  کردیم  اجاره  خانه ای  متری 
بدون مشکل خاصی زندگی کردیم تا اینکه وضعیت 

اقتصادی با یک تالطم رو به رو شد.

افزایش 200 هزار تومانی اجاره 

وی بیان کرد: همه این مسائل باعث شد که صاحب 
خانه یک دفعه حدود 3۰۰ هزار تومان به اجاره بها 
منزل خود اضافه کند. بهمنی با اشاره به اینکه این 
افزایش قیمت به افرادی که حتی در سطح متوسط 
جامعه هستند، فشار وارد می کند، ادامه داد: در سایر 
مناطق شهر نیز پرس وجو کردیم و دریافتیم که در 
همین گونه  منزل  اجاره  قیمت  افزایش  نقاط  همه 
است. وی یادآور شد: همه این مسائل باعث شد که 
در نهایت قید مستأجر شدن در داخل شهر بیرجند را 

بزنیم و به امیرآباد بیرجند نقل مکان کنیم.
علی قربانی نسب از دیگر شهروندان خراسان جنوبی نیز 
اظهار کرد: سرمایه بسیار اندکی را طی چند سال زندگی 
پس انداز کرده و با یک حساب و کتاب می خواستم در 
محدوده مهرشهر بیرجند خانه ای کوچک تهیه کنم. 
با یک  من  برنامه ریزی های  این  بیان کرد: همه  وی 
سفر زیارتی تداخل پیدا کرد و به عنوان خدمتگزار زائران 
مجبور شدم ۲۰ روزی را از استان خارج شوم و از این 

جهت برنامه خرید خانه را به بعد از سفر موکول کردم.

خرید خانه د رمهرشهر هم سخت شد 

قربانی نسب یادآور شد: اما بعد از بازگشت از سفر دریافتم 
که در همین فاصله به واسطه افزایش قیمت با سرمایه 
من دیگر در همان مهر شهر هم نمی توان خانه ای خرید 
و با گذشت چند ماه هنوز و هنوز در همان محدوده نیز 

نتوانسته ام حتی یک واحد کوچک خریداری کنم. 
برای صاحب خانه شدن  تنها  ماجرا  این  وی گفت: 
نیست، بلکه بسیاری از مستأجران نیز با افزایش بی رویه 
اجاره خانه رو به رو هستند در حالی که بر اساس قانون 

باید هر سال تنها درصد خاصی را به اجاره بها اضافه 
کنند. لیال سیاوشان نیز در گفت و گو با مهر اظهار کرد: 
در مقطعی که انبوهی از مسکن مهر ساخته شده بود تا 
حدی می شد به خانه دار شدن و یا حداقل اجاره منزل با 
اجاره بها مناسب امیدوار شد ولی االن همان خانه های 
مسکن مهر نیز افزایش قیمت فوق العاده ای پیدا کرده 
است.وی یادآور شد: در حال حاضر بخش اعظمی از 
درآمد ما به جیب صاحب خانه ها می رود که این تنها 
یک بخش قضیه است و از جنبه دیگر هر سال باید 
منتظر افزایش درصد زیادی بر این اجاره بها باشیم که 

خود یک استرس فوق العاده است. 
مشاورین  اتحادیه  مدیره  هیئت  عضو  آهنی  حسین 
امالک و از فعاالن حوزه مسکن در گفت وگو با مهر 
اظهار کرد: در حال حاضر قیمت زمین و مسکن نسبت به 
چند ماه قبل در برخی از نقاط شهر بیرجند افزایش داشته 

و در برخی نقاط نیز تغییری نکرده است.

افزایش 20 درصدی قیمت مسکن 

وی با اشاره به اینکه در برخی از نقاط چون مهرشهر 
داشته  افزایش  درصد   ۲۰ حدود  مسکن  قیمت 
افزایش قیمت در برخی دیگر  این  بیان کرد:  است، 
از نقاط خراسان جنوبی و به ویژه شهر بیرجند حدود 
اتحادیه  مدیره  هیئت  است.عضو  بوده  درصد   ۱۰
ابتدای  از  اگر  ادامه داد:  بیرجند  امالک  مشاورین 
تشکیل خراسان جنوبی از سوی برخی از نهادها به 
مردم زمین هایی برای ساخت مسکن واگذار می شد، 
امروز شاهد این قیمت های روزافزون در مورد مسکن 
و زمین نبودیم.عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاورین 
امالک بیرجند گفت: در مورد اجاره  بها نیز معمواًل 
فصل زمستان به علت کاهش جا به جایی ها اجاره بها 
فصل  در  بیشتر  و  نمی کند  پیدا  افزایشی  چندان 

تابستان مستأجران با این مشکل رو به رو می شوند.

بار مالیات صاحب خانه  بر دوش مستأجر

علیرضا اربابی، رئیس اتحادیه مشاورین امالک بیرجند 
هم در گفت وگو با مهر بیان کرد: وقتی که مالیات از 
صاحب زمین و مسکن افزایش پیدا می کند بی شک 
صاحب خانه نیز این مبلغ را از افزایش اجاره بها تأمین 
می کند.وی ادامه داد: طبق قانون صاحب یک واحد 
مسکونی زیر ۲۰۰ متر از مالیات معاف است ولی در 
غیر این صورت باید برحسب قانون مشخص شده 

مالیات ساالنه را بپردازد.
رئیس اتحادیه مشاورین امالک بیرجند با اشاره به 
تأثیر افزایش قیمت مصالح بر افزایش قیمت مسکن 
افزود: از طرف دیگر وقتی قیمت پروفیل و آهن چند 
برابر می شود، چگونه می توان انتظار کاهش مسکن 
آهن  وقتی  اربابی گفت:  داشت.  را  اجاره بها  و حتی 
از شاخه ای 7۰۰ هزار تومان به شاخه ای حدود یک 
هزار  و چهارصد  میلیون  تا یک  دویست  و  میلیون 

تومان افزایش پیدا می کند بی شک بر قیمت مسکن 
تأثیر فوق العاده ای خواهد داشت. وی در زمینه تأثیر 
اجرایی شدن طرح ملی مسکن بر کاهش یا افزایش 
مشاهده  تأثیری  که  تاکنون  گفت:  مسکن  قیمت 
نکرده ایم و به نظر می رسد در راستای کاهش قیمت 
مسکن باید یک عزم همه جانبه از تالش برای کاهش 

قیمت مصالح تا اصالح برخی قوانین صورت گیرد.
انتقاد  با  بیرجند  امالک  مشاورین  اتحادیه  رئیس 
قیمت مسکن،  بر  نظارت  زمینه  در  قانونی  از خأل 
زمین و اجاره بها یادآور شد: البته از یک جهت دولت 
به  شبیه  قانونی  مردم  ملک شخصی  بر  نمی تواند 
اینکه تو موجر موظف به اجاره دادن ملک خود به 

فالن قیمت هستی، بگذارد.

راهکاری برای کاهش قیمت

اربابی گفت: تنها راه کاهش قیمت مسکن واگذاری 
با  امر  متولی  ارگان های  و  نهادها  سوی  از  زمین 
قیمت های مناسب به مردم است. علوی، رئیس اتحادیه 
فروشندگان مصالح ساختمانی بیرجند نیز در گفت وگو با 
مهر اظهار کرد: فروشندگان مصالح ساختمانی جز ۱۰ 
درصد قانونی نمی توانند افزایش قیمتی داشته باشند و 
عموماً هم به خاطر شرایط بازار زیر این درصد سود 
دارند.  وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت مسکن را 
باید در مؤلفه های دیگری غیر از مصالح ساختمانی 
جست وجو کرد، بیان کرد: بیش از هر چیز افزایش قیمت 
و  مهندسی  نظام  هزینه های شهرداری،  زمین،  خود 
هزینه های مربوط به کارگری قیمت مسکن را افزایش 
داده است. رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی 
بیرجند با طرح این موضوع که در یک ماه گذشته 
مصالح ساختمانی تغییر قیمت چندانی نداشته است، 
ادامه داد: افزایش قیمت مصالح ساختمانی مربوطه به 

چند ماه قبل بوده است.

قیمت بنزین کرایه حمل مصالح را باال برد

علوی یادآور شد: یکی از موضوعاتی که بر افزایش 
قیمت مصالح تأثیر گذاشت افزایش قیمت بنزین در 
آبان ماه بود چرا که افزایش کرایه حمل مصالح بر 
قیمت مصالح تأثیر می گذارد. مردم شاید بتوانند با 
کم و زیاد درآمد خود به هر طریق معیشت زندگی 
بخشی  باشد  قرار  اگر  ولی  تأمین کنند  را  خویش 
و قسط های  اجاره خانه  درآمد صرف  این  از  زیادی 
طوالنی مدت خرید منزل شود، بی شک در معیشت 
خود نیز دچار مشکل شده و خانه دار شدن هم تبدیل 

به یک رؤیا می شود. 
به نظر می رسد مدیریت جهادی که امروزه از آن به 
عنوان حالل مشکالت اقتصادی کشور نام برده می شود 
باید در عرصه مسکن نیز خود را نشان دهد تا درصد 
بیشتری از مردم این سرزمین طعم خانه دار شدن و 

آسایش بعد از آن را درک کنند.

خانه؛رویای دست نیافتنی در بیرجند 
پای درد دل خانه به دوشان در مرکز استان

ادامه سرمقاله( چند برابر گذشته  پای کار آمده اند.  
طیف های وسیع تری از آنها هم به ویژه جامعه 
پزشکی خدوم و عزیز و ایثارگر ما در استان، با 
نیت الهی و واقعاً با یک نگاه جهادی وارد عرصه 
شده اند. علیرغم نگاه بدبینانه رسانه ای همیشگی 
تا  اعتراف می کنم  خودم، احساس می کنم و 
اینجا خوب روی وضعیت کشور مسلّط شده اند 
و احتمال آنکه صحبت وزیر محترم بهداشت در 
نامه  به رهبری واقعاً درست  از آب دربیاید و ایران، 
قهرمان مقابله با کرونا در جهان شود، خیلی خیلی 
زیاد شده است، بخشی از آن را در نگاه جهادی 
مسئوالن و بخشی را هم همراهی مردم و بخش 
مهم تری را هم توجهات خداوند متعال می دانم. 
خدا کنار ماست.  لطفاً  باز هم به خدا، به مسئوالن 

و به همدیگر اعتماد کنیم.
5-کرونا از دیروز جایگاه خودش را نفهمید و 
حریم استان ما را شکست. ما مرزداران غیوری 
هستیم که اجازه یک گوشه چشم تلخ را هم 
از سوی دشمن به مرزهایمان نداده ایم. تاوان 
 این حرمت شکنی کرونایی، بریدن شاهرگ 
زنجیره انتقالش و شکست سخت او در استان 
است. هم قسم شده ایم که این ویروس را 
شکست دهیم. پیروزی بر کرونا  اصاًل  سخت 
نیست، فقط کمی نفس گیر است و صبر و 
تدبیر و همکاری می خواهد. آنقدر پاس گل 
این روزها  به همدیگر در  زیبای مردم  های 
زیاد شده که  من باور دارم این پیروزی هم 
خیلی نزدیک شده است.  ما کرونا را شکست 
کنار  در  البته  بدون شک،  و  قطعاً  می دهیم، 
خداست؛  قول  که  باشیم  آرام  انشاءا...  هم؛ 
سیجعل ا... بعد ُعسراً ُیسرا.)خداوند بعد از هر  

سختی، آسانی قرار داده است(
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹3۰۴۹۴383۱ ارسال فرمایید(

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجیدبه یاد اموات 

توسط قاریان قرآن انجام می گردد 
و عواید آن صرف بیماران سرطانی 

صعب العالج  می شود.
09۱556۱8۴82 -32227۱77
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قصر موبـایل 
مرکز خرید و فروش خط دائم

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید
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 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی کارکنان دادگستری، دادگاه های انقالب و پزشکی قانونی بیرجند

جلسه  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی کارکنان دادگستری ، دادگاه های 
انقالب و پزشکی قانونی بیرجند ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۹۸/۱۲/۲5 در محل سالن کوثر  دادگستری 
واقع در بهشتی ۷ برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم  نسبت به  
موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا 
حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار  خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ 
وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه 
رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره موظفند 
حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، 

مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند
دستور جلسه: ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس ۲- طرح و تصویب صورت های مالی سال 
۹4 ، ۹5، ۹۶ ، ۹۷ 3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۹ 4– انتخاب  اعضای اصلی و علی البدل 
هیئت مدیره برای مدت سه سال 5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی ۶- 
تعیین تکلیف دو واحد مسکونی اضافه احداثی در مجتمع های عدالت و رسالت ۷- تعیین میزان حق 
 عضویت و نحوه عضو گیری اعضای جدید در شرکت تعاونی و تعیین تکلیف اعضای فاز )۲( )بازنشستگان( 
در خصوص حق عضویت آنها  ۸-  نحوه فروش یا انتقال دارایی های فاز 3 )مجتمع میالد( ۹-تعیین 

خط مشی و برنامه های آتی شرکت تعاونی.
تاریخ انتشار: 98/12/11             هیئت مدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم(
شرکت تعاونی کارکنان دادگستری، دادگاه های انقالب

 و پزشکی قانونی بیرجند 
شماره ثبتی: ۷۵۰      شناسه ملی: 1۰۳۶۰۰2۴۷2۴  تاریخ انتشار: ۹۸/12/11

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی کارکنان دادگستری، دادگاه های 
انقالب و پزشکی قانونی بیرجند ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۹۸/۱۲/۲5 در محل سالن 
کوثر دادگستری واقع در بهشتی ۷ برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود 
جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده 
تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه 
ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر 

فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: ۱- اصالح ماده ۶ اساسنامه – تغییر آدرس و مکان دفتر شرکت 

تعاونی ۲– اصالح ماده 5 اساسنامه – تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی.
هیئت مدیره



3
یکشنبه*11 اسفند 1398* شماره 4582  تصمیمات کرونایی

باید منطقی باشد

سالم تعطیلی مدارس تصمیم منطقی 
و خوبی بود چرا که اگر دانش آموزی 
در مدارس بیمار باشد کل مدرسه را 
توان  می  طرفی  از  و  گرفت  خواهد 
بعدا درس ها را برایشان جبران کرد 
اما برخی تصمیمات نیازمند توجه بیشتر 
و نگاه همه جانبه است چرا که وقتی 
شود می  تعطیل  کار  و  کسب   یک 

درست است که مسائل بهداشتی رعایت 
شده است اما معیشت و اقتصاد جمعی 
دیگر تحت الشعاع قرار گرفته و این 
باعث می شود، به خاطر تأمین نیازهای 
این  در  شده  که  هم  خودشان  مالی 
خصوص مقاومت کنند و همکاری الزم 
 بین مردم و حاکمیت نباشد. نمی دانم

اگر  ولی  نه  یا  امکانش هست  اصال 
کسب و کاری به خاطر تعطیلی کساد 
می شود در بحث مالیات و بیمه و یارانه 
حداقل کمکش کنند که این برهه به 
نابود شدن برخی کسب و کارها منجر 
نشود. چین کار جالبی کرده بود که هر 
کسی که کرونای خود را اعالم کند 
۱۴۰۰ دالر جایزه می گیرد یا اروپا گفته 
هر کارمندی که به خاطر کرونا خود را 
بستری و قرنطینه کند حقوقش را دولت 
می پردازد. اینها می تواند طرح های 
تشویقی باشد که مردم اطمینان خاطر 
پیدا کنند که اگر آسیبی به خودشان یا 
کسب وکارشان برسد دولت و حاکمیت 
در کنار آنهاست .  با تشکر از آوا که پمپاژ 
امید و مردم داری است و در این برهه 
سخت هم با اخبار مثبت و هم با چاپ 
درد دل مردم فضا را آرام و منطقی نگه 
می دارد که انتظار ما هم همین است. 
 ف . ک  از سه قلعه

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان
مراسماعتکاف،ماهمبارکرمضانبرگزارمیشود

مهر - مدیرکل تبلیغات اسالمی با اشاره به تعطیلی اعتکاف رجبیه به واسطه شیوع ویروس کرونا و ضرورت حفظ سالمت مردم گفت:مراسم اعتکاف در ماه مبارک رمضان 
برگزار خواهد شد.حجت االسالم رضایی  بیان کرد: این برنامه های معنوی عامل بزرگی برای نورانیت خانواده ها، پیشگیری از گناهان وآسیب های اجتماعی است. وی  ادامه داد: 
تمایل داشتیم که امسال هم مانند سال های گذشته اعتکافی بزرگ از نظر کمی و کیفی در استان برگزار کنیم ولی به واسطه شیوع ویروس کرونا در جامعه برنامه ها تغییر پیدا کرد.

یک کرونایی در استان 
شناسایی شد

محمود آبادی-  رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
بیمار  یک  آزمایش  گفت:  بیرجند 
مشکوک به ویروس کرونا در استان 
خراسان جنوبی، مثبت و قطعی شد. 
دهقانی افزود: بیمار کرونایی فردی 
۵۵ ساله و ساکن بیرجند است که 
مسافرت  دلیل  به  می رود  احتمال 
وی  است.  شده  آلوده  تهران  به 
با  و  گذشته  روز   ۱۰ در  داد:  ادامه 
کرونا،  شیوع  موضوع  شدن  جدی 
۱۰۰ بیمار با عالئم حاد تنفسی به 
بیمارستان های استان مراجعه کردند. 
افراد شامل بیماران  وی گفت: این 
و  فصلی  آنفلوآنزای  آسم،  به  مبتال 

افراد مشکوک به کرونا بودند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
ادامه داد: با همه این بیماران با این 
رویکرد که خطر نکنیم برخورد شد 
گرفت.  انجام  الزم  مراقبت های  و 
وی ادامه داد: همچنین آزمایش های 
اولیه برای این بیماران انجام شد و 
در صورتی که موضوع کرونا منتفی 
دهقانی  شدند.  ترخیص  افراد  بود، 
تصریح کرد: از مجموع این بیماران 
و  شده  ترخیص  بیمار   ۴۲ تاکنون 
تعدادی نیز با توجه به دارابودن عالئم 
بیماری مشکوک یا محتمل، نمونه 
آزمایشگاهی آنها برای بررسی کرونا 
انجام و به تهران ارسال شده است. 
وی گفت: از این تعداد جواب آزمایش 
هفت نمونه تاکنون منفی بوده است 
اما دیروز یک مورد مثبت اعالم شد 
و این بیمار از جمله افرادی است که 
تحت  بیمارستان  به  ورود  ابتدای  از 
و  حفاظتی  اقدامات  و  بوده  مراقبت 
حمایتی الزم برایش انجام شده است.

روابط عمومی و اطالع  رئیس مرکز 
رسانی وزارت بهداشت هم ظهر دیروز 
به  قطعی  مبتالیان  تعداد  بود:  گفته 
ویروس کرونا در کشور تاکنون ۵۹۳ 
نفر هستند که ۱۲۳ نفر ترخیص شده 
و بهبود یافته و ۴۳ نفر فوت کرده اند.

آمار  آخرین  درباره  جهانپور  کیانوش 
ابتالی قطعی به ویروس کرونا و فوت 
ناشی از آن تا ظهر دیروز افزود: ۲۰۵ 
مورد جدید ابتالی قطعی به بیماری 
گذشته  ساعت  کووید ۱۹ ظرف ۲۴ 
داشتیم که یک نفر در خراسان جنوبی 

)اولین مورد تشخیصی( بوده است.

خبر ویژه

با توجه به اوضاع و شرایط فعلی کشور 
در خصوص ویروس کرونا از مسئولین 
استان اعم از تعزیرات و مراجع قضایی 
نظارت  خواستار  محترم  دادستان  و 
و  پزشکی  لوازم  های  فروشگاه   بر 
داروخانه های شهر مبنی بر گران فروشی 
و احتکار لوازم بهداشتی منجمله ماسک 
و مواد ضد عفونی می باشیم. چند روز 
گذشته به یکی از لوازم پزشکی های 
بیرجند مراجعه کردم با خواهش و التماس 
ماسک ۲ هزارتومانی را ۱۳ هزارتومان 
حساب نموده و ژل ضد عفونی کننده 
۱۵ تومانی را ٧۵ هزارتومان! این انصاف 
است؟! این انسانیت است؟ نظارتی که 
نیست، خواهشمندیم مسئولین ویروس 

کرونا را جدی بگیرند!
۹۱۹..۰8۳
با وجود تأکیدات مکرر برای شستن و 
حاد  شرایط  این  در  کردن  ضدعفونی 
شیوع مریضی در کشور چرا شرکت آب 

و فاضالب آب را قطع می کند؟
یک شهروند
باعرض سالم خدمت کارکنان  آوا باتوجه 
به اینکه خراسان جنوبی دومین مقام 
شرکت در انتخابات کشور را در کارنامه 
خود ثبت کرد بهتر نبود این نامزدهای 
محترم که در انتخابات شرکت نمودند 
چه آنهایی که رأی آوردند و چه آنهایی 
که رأی نیاوردند از مردم بزرگواری که 
آمدند و به آنها رأی دادند یک تقدیر و 

تشکر می نمودند 
۹۱۵...۹٧۲
باسالم بیش ازدوماه است تلفن جی اس 
ام همراه روستایی به بهانه ریجستری 
قطع شده است و هیچکس پاسخگو 
نیست. سؤال اینجاست بعد از چندین 
سال کارکرد تلفن ریجستری یعنی چه  

و نهایتا تکلیف  روستایی چیست؟
۹۱۵...۱۴8
که  خدایی  به  شمارو  مسئولین   سالم 
می پرستین قسمتون میدم یه فکری به 
حال قیمت افسارگسیخته و بدون کنترل 

زمین ومسکن توبیرجند بردارین.
۹۱۵...۴۵۰
خداقوت خدمت آقای استاندار معّزز و 
تشکر از مسئولین دفتر امور اجتماعی و 
فرهنگی استانداری که دغدغه مندند و 
این درحالی است که به بعضی ازدستگاه 
های اجرایی مراجعه می کنیم نه تنها 
کارمند مربوطه دغدغه جامعه هدفش را 
ندارد بلکه با کالم و دید بسته و تنگ  
نظریهایشان  باعث دلسردی خّیران  و 

فعالین اجتماعی می شوند.!!!
۹۱۵...۴۹۵ 
طبق وعده روزهای اول آقای شهردار 
برای آسفالت شهر، شفا که ندادن کور 
هم کردن. بلوار غدیر سجادشهر آسفالت 
خوبی داشت که همونم به بهانه سنگ 

بلوار یک ماهه کنده شده و رها شده.
۹۱۵...۰۱۳
از استاندار تقاضا دارم با توجه به شیوع 
کرونا در افغانستان و وضعیت ضعیف 
بهداشت در آن و از طرفی هم مرزی 
با کشور چین قبل از وقوع اپیدمی در 
استانمان فکری برای ورود اتباع و اجناس 
قاچاق همراه شان بردارند تاهمچنان جزو 

استان های پاک از کرونا باشیم.
۹۱۵...۴۲۳
های  تقاطع  شعبانیه  و  مسافر  بلوار 
خطرناکی و شلوغی دارد که در ساعات 
بسیار شلوغ هست  اول صبح و شب 
ضمن این که در بلوار شعبانیه هم به 
دلیل وجود چند مدرسه در هنگام تعطیلی  
خیابان قفل می شود لطفا چند چراغ 

راهنمایی نصب شود اجرکم عند ا...
۹۱۵...۱۵۱
آقای استاندار چند ماه پیش از منطقه 
شمال شهر بلوار شعبانیه بازدید کردند 
افتتاح  شده  اخذ  تصمیمات  از  یکی 
داروخانه و بانک بود این تصمیمات به 

کجا رسید مردم را دریابید. با تشکر
۹۱۵...۱۵۱
شهرستان  فاضالب  و  آب  شرکت 
آب  که  زمانی  از  آیا  سالم،  بیرجند 
منطقه دشت گیو و مختاران به شبکه 
آب شرب بیرجند اضافه شده، از نظر 
انجام  الزم  بررسی  آب،  امالح  آنالیز 
آب  از  هرگاه  چون  خیر؟  یا  گرفته 
حمام استفاده می نمایم، پوست بدنم 
شروع به خارش می نماید. شوینده را 
هم تعویض نموده ام ولی هیج تأثیری 
دارد  امکان  اگر  لطفا  است.  ننموده 
بررسی الزم را مبذول فرمایید، قبال از 

عنایات تان کمال تشکر را دارم. 
۹۱۵...۵۳٧

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

پاسخ استاندار به مطالبات مردم بیرجند درباره شادی و رفاه 

مهدی آبادی- پس از سال ها طرح توسعه 
منطقه نمونه گردشگری بند دره آغاز شد و 
شهروندان مرکز استان به یکی از آرزوهای 
دیرنه خود رسیدند. طرح توسعه بند دره در 
پیچ و خم های  اما  سال 8۴ تصویب شد 
اداری مانع از شروع این طرح بزرگ استانی 
شده بود. با وجود آنکه ۱۵سال از تصویب طرح 
نمونه گردشگری بند دره می گذرد، هیچ اقدام 
ملموس و موثری در این چند سال برای توسعه 
این منطقه زیبا  انجام نشده بود، اما این روزها  
طلسم نامهربانی با بنده دره با دستور استاندار  
تفریحی شکست.  پروژه  اجرای یک  برای 
معتمدیان با جدیت پیگیر اجرای این پروژه 
است و دستگاه های متولی را موظف کرده 
برای تکمیل بخشی از کار تا نوروز از هیچ 
کوششی فروگذار نکنند. او دیروز هم بازدیدی 

از روند اجرای این پروژه داشت. 
محمدی شهروند بیرجندی با ابراز خوشحالی از 
آغاز این پروژه بزرگ برای مرکز استان گفت: 
بند دره سال ها به حال خود رها شده بود و 
از ظرفیت های طبیعی این منطقه استفاده 
نشد. وی اضافه کرد: این مکان با توجه به 
 موقعیت جغرافیایی و طبیعت نسبتا کوهستانی، 
 زیبا و دریاچه ای که معموال آب در آن است، 
می تواند مرکز مناسبی برای گردشگری مرکز 
استان باشد. این شهروند با بیان اینکه ایجاد 
مسیر پیاده روی در اولویت مدیران استانی 
قرار گیرد، اضافه کرد: پیست دوچرخه سواری، 
تجاری  های  غرفه  سنتی،  های   رستوران 
برای خانواده های  تواند محیط خوبی  می 

بیرجندی در این منطقه فراهم کند.

شناسنامهگردشگریبیرجند
پاکار، یکی دیگر از شهروندان بیرجندی نیز 
با بیان اینکه این طرح باید سال ها پیش 
شروع می شد، گفت: خوشبختانه استاندار 
گوناگون  های  دستگاه  جهادی  عمل  با 
استان را برای توسعه و رونق بند دره به کار 
گیری کرد. وی افزود: بند دره شناسنامه و 
معرف شهر بیرجند می باشد که با رونق آن 
کمک بزرگی برای معرفی مرکز استان در 
گردشگری می انجامد. این شهروند اضافه 
کرد: در کنار توسعه این منطقه نباید محیط 
زیست را فراموش کرد و مسئوالن با کاشت 
کنند. اقدام  بند  این  زیباسازی  به  نهال 

بسیجدستگاههابرایبنددره
برای  استان  اجرایی  های  دستگاه  همه  

توسعه این بند پای کار هستند. این گفته 
معاون عمرانی استاندار در محل بند دره  
با  اجرایی  این روزها دستگاه های  است. 
تمام قوا در حال انجام وظایف محوله در 
این بند هستند و مدیران ارشد استان نیز 
این  اجرایی  روند  مشاهده  برای  پیوسته 
نزدیک  از  تا  روند  می  دره  بند  به  پروژه 

اقدامات انجام شده را ببینند. 
استفاده  گفت:  استاندار  عمرانی  معاون 

اجرایی  های  دستگاه  توان  از  حداکثری 
برای توسعه بند دره اولویت این کار است 
که اعتباراتی نیز برای این دستگاه ها پیش 
به  اشاره  با  میرجعفریان  است.  شده  بینی 
تقسیم وظایف سازمان های استان، عنوان 
کرد: اداره کل حمل و نقل و راهداری بحث 
تعریض جاده، شرکت توزیع برق در بحث 
روشنایی، شرکت آب و فاضالب در بحث 
این منطقه؛ میراث فرهنگی و  تامین آب 
و  تفریحی  امکانات  بحث  در  گردشگری 
بحث  در  ای  منطقه  آب  شرکت  رفاهی، 
اصالح بستر رودخانه و شهرداری بیرجند در 
بحث جدول گذاری مسیر و زیرساخت های 

خدماتی و رفاهی مشارکت می کنند.  

کمکاریبخشخصوصی
شهردار بیرجند هم در گفتگو با آوا با بیان 
نمونه  طرح  تصویب  از  سال   ۱۵ اینکه 
گردشگری بند دره می گذرد، گفت: متاسفانه 
در این چند سال شرکت پویش به عنوان 
متولی  این منطقه  اقدامی برای بند دره 

انجام نداد. جاوید افزود: آن بخش از زمین 
هایی که در اختیار دولت و عمومی بوده ، در 
۲۲ بهمن با حضور استاندار کلنگ زنی شد. 
وی با اشاره به فاز اول این پروژه، عنوان 
کرد: دوبانده سازی و تعریض جاده منتهی 
به بند، روشنایی مسیر جاده و محل بند دره 
تا عید نوروز با همت و تالش دستگاه های 
مربوطه به بهره برداری می رسد و ایجاد 
دیوارهای  نشیمن،  سکوهای  آالچیق، 

حفاظتی، پارکینگ و سرویس بهداشتی تا 
پایان خردادماه به بهره برداری می رسد. 

شهردار بیرجند که در زمان گفتگو با آوا در محل 
بند دره حضور داشت، تصریح کرد: شهرداری 
طرح جامعی برای این منطقه تدارک دیده 
که با نهایی شدن این طرح مشارکت بخش 
خصوصی در توسعه بند دره ایجاد خواهد شد. 
جاوید با اشاره به میزان اعتبارات پروژه، اضافه 
کرد: دستگاه های اجرایی از ظرفیت هایشان 
برای توسعه بند دره هزینه می کنند اما استاندار 
دستور داد به این دستگاه ها برای تسریع در 
انجام پروژه مبالغی پرداخت شود. جاوید گفت: 
اکنون در حال فراهم کردن زیرساخت های 
الزم با مشارکت دستگاه های اجرایی هستیم 
 اما اگر فضای خاصی طراحی و خدمات ویژه ای
برای شهروندان در نظر گرفته شود، هزینه 
ای برای این خدمات دریافت خواهیم کردالبته 
تاکنون در این باره تصمیمی گرفته نشده است.

جزییاتطرحتوسعهبنددره
مهندس میری عضو شورای شهر بیرجند هم 

با بیان اینکه طرح توسعه منطقه گردشگری 
بند دره در سال 8۴ به تصویب رسید، گفت: 
تاکنون اقدامی از سوی شرکت بهره بردار 
که  نشد  انجام  منطقه  این  توسعه  برای 
استاندار امسال با بسیج دستگاه های اجرایی 
یک عمل جهادی برای توسعه بند دره را 
شروع کرد. وی با قدردانی از تالش های 
افزود:  جنوبی  خراسان  استاندار  معتمدیان 
شنبه گذشته در جلسه ای استاندار حداقل ۱۰ 

مدیرکل را فرا خواند که بیانگر جدیت وی 
برای توسعه و تکمیل این بند است. میری 
با بیان اینکه شهرداری ٧۵۰ میلیون اعتبار از 
استانداری دریافت کرده، عنوان کرد: تا عید 
زیرساخت های این منطقه آماده می شود 
و با نهایی شدن طرح جامع توسعه بند دره 
فازهای بعدی آن نیز به مرحله اجرا درخواهد 
آمد. عضو شورای شهر بیرجند تصریح کرد: 
از تقاطع بلوار پیامبر اعظم)ص( تا هتلی در 
همین محدوده ۴ بانده خواهد شد که کنار 
کاشت می شود. وی  نیز  سبز  فضای  آن 
به اهمیت فضای طبیعی در منطقه اشاره 
و خاطر نشان کرد: نهال کاری به صورت 
پلکانی در منطقه ورودی بند دره نیز پیش 
بینی شده و جزو ایده های اولیه این طرح می 
باشد. میری با بیان اینکه در این منطقه به 
دنبال ایجاد فضای تفریحی برای شهروندان 
هستیم، گفت: فست فود و رستوران نیز پیش 
بینی شده اما تعداد آن بسیار کم می باشد 
و بند دره از این نظر با بند امیرشاه تفاوت 
به  بیرجند  شهر  شورای  عضو  این  دارد. 

ایجاد پارکینگ اشاره و افزود: پارکینگ این 
منطقه طوری طراحی شده که وسایل نقلیه 
از روستایی که در اختیار اداره اوقاف می باشد، 
خارج شود. وی اضافه کرد: ۴ یا ۵ برج نوری 
برای تامین روشنایی محل پیش بینی شده تا 
در شب نیز شهروندان بتوانند از محیط طبیعی 

بند استفاده کنند. 
میری ادامه داد: در صخره روبه روی بند دره 
آبشاری طراحی خواهد شد که از باالی آن 

آب سرازیر شود. وی با بیان اینکه برنامه 
بینی  پیش  منطقه  این  برای  خوبی  های 
شده، خاطرنشان کرد: با نهایی شدن طرح 
جامع توسعه بند دره جزییات بیشتری را در 

اختیار شهروندان قرار خواهیم داد.

بالتکلیفیچندساله 
این  گفت:  نیز  پویش  شرکت  مدیرعامل 
شاد  و  مفرح  محیط  ایجاد  برای  شرکت 
و  دارد  متفاوتی  های  برنامه  دره  بند  در 
شده  تصویب  پویش  شرکت  جامع  طرح 
و به مرحله اجرایی رسیده است. جعفری 
شرکت،  این  بودن  بالتکلیف  از  گالیه  با 
افزود: چند سال این شرکت در پیچ و خم 
بروکراسی اداری قرار داشت که خوشبختانه 
با ورود استاندار روند اجرایی توسعه بند دره 
آغاز شد. وی از بیان جزییات طرح جامع 
شرکت پویش خودداری کرد و آن را منوط 
به گفتگوی اختصاصی با روزنامه آوا دانست 
که این گفتگو با اعالم آمادگی مسئوالن 

این شرکت انجام می شود.

فصل دگر دیسی  بند دره 
ت

ترن
:  این

س
عک

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

0915   866   8002 

مهرگان  فناور  زیست  نانو  شرکت  تغییرات  آگهی 
اندیشه شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 5931 و 
شناسه ملی 14008207726 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/09/19 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1- آقایان سید مصطفی موسوی به شماره 
ملی 0933453787 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و علی صفامنش به شماره ملی 0640353096 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد 
هادی استیال به شمار ملی 0651713110 به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی 
و اداری با امضای آقای علی صفامنش )مدیر عامل( یا 
آقای سید مصطفی موسوی )رئیس هیئت مدیره( و 

مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )781472(

آگهی تغییرات شرکت سامان فوالد بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 1963 و شناسه ملی 10360036792 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم منصوره نصرالهی 
به شماره ملی 0492132348 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم شقایق ابوذری به شماره ملی 
3611352901 به سمت منشی هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. 2 - آقای 
سید حسن امیرآبادیزاده به شماره ملی 0650136454به سمت مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی 
هیئت مدیره انتخاب گردید. 3- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته با امضای آقای سید 
حسن امیرآبادیزاده )مدیرعامل( و خانم منصوره نصرالهی )نایب رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر است و 

اوراق عادی و اداری و قراردادهای داخلی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )783272(

آگهیفراخوانعمومیارزیابیکیفیپیمانکاران)نوبتدوم(
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نظر دارد: اجرای عملیات تکمیل بخشی از اسکلت به انضمام سفت کاری شامل دیوار چینی پیرامونی و اجرای 
وال پست های مربوطه دانشکده پرستاری قاین را به شرح ذیل بر اساس فهارس بهای پایه سال 1398 به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
بدین منظور از شرکت های دارای ظرفیت آزاد و تجربه انجام کارهای مشابه دعوت به عمل می آید با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت 

به آدرس www.setadiran.ir جهت دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی : روز دوشنبه 98/12/12 مهلت و مکان ارسال پاسخ استعالم ارزیابی: روز سه شنبه 98/12/27 از طریق سامانه ستاد 

ایران و ارسال فیزیکی اسناد به دبیرخانه دانشگاه

متراژ محل اجرای پروژهشماره فراخوانردیف
)متر مربع(

مدت 
اجرا

مبلغ تقریبی بر اساسمشخصات کلی پروژه
فهرست ۹8 )ریال(

تکمیل بخشی از اسکلت به انضمام 3 ماه2500شهرستان قاین120۹803025۹00005۹
سفت کاری شامل دیوار چینی پیرامونی 

و اجرای وال پست های مربوطه

1۹/۹75/373/377

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : 
خراسان جنوبی - بیرجند - بلوار آیت ا... غفاری - دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه - تلفن : 4 - 056-32395120

توجه: جهت دریافت پیامک های مناقصات ساختمانی و پیمانکاری دانشگاه می توانید عدد 21 را به شماره 3000484877 ارسال فرمایید.

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبی-ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکبیرجند
هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 139860308001004043 – 1398/10/30 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
 های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم منصوره سرافراز فرزند محمدعلی 
به شماره شناسنامه 5731 صادره از تهران و شماره ملی 0036525790 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل به مساحت 252/60 
مترمربع قسمتی از پالک 3487 فرعی از 1707 فرعی از 1427- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا  
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹8/11/2۶   تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹8/12/11  مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تغییرات شرکت نیک آب خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت 3712 و شناسه ملی 10360051330 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - به پیشنهاد 
هیئت مدیره و گزارش بازرس سرمایه شرکت از محل مطالبات سهامداران شرکت از مبلغ 2240000000 ریال 
به 10000000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: سرمایه شرکت 

مبلغ 10000000000ریال منقسم به 625 سهم 16000000 ریالی با نام می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )783341(

جلسهمجمععمومیعادیبهطورفوقالعادهشرکتکشاورزیحافظانسرسبزیفردوس
 جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت کشاورزی حافظان سرسبزی فردوس به شماره ثبت 330 
و شناسه ملی 10360013510 مورخ 1398/12/23 راس ساعت 7 صبح در محل دفتر شرکت واقع در 
شهرستان فردوس، خیابان آوینی، نبش شهید آوینی 6 تشکیل می شود. لذا از کلیه سهامداران دعوت می شود 

برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.
 ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند وکیل معرفی کند.

دستور جلسه: انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
هیئت مدیره



موفقیت و انرژی

واکنش

یادگیری یک مهارت جدید

کار  مغزتان  از  بیشتر  است که هرچه  بدیهی 
مثال  می یابد.  بهبود  مغز  عملکرد  بکشید، 
یادگیری یک ساز جدید موجب خواهد شد در 
تبدیل اطالعات دیداری )نُت موسیقی( به یک 
کار عملی )نواختن ساز( مهارت بیشتری پیدا 
کنید. یا مثال یادگیری یک زبان جدید، مغزتان 
را با طرز تفکری متفاوت مواجه خواهد کرد و 
ناگزیرتان می کند خودتان را به شیوه  دیگری 
ابراز کنید. حتی می توانید یک قدِم بلندتر بردارید 
و به یادگیری اقدام کنید. مطالعات نشان داده 
است یادگیری در سالخوردگان به پیشگیری از 
آلزایمر کمک می کند. اگر از مطالعه گروهی 
لذت می برید، مطمئن شوید که درست بعد از 
کالس این کار را انجام می دهید. تکرار فوری، 

خواندن و بحث  آن را آسانتر می کند. 

 روش ساده براي تخلیه استرس

به دیگران تکیه کنید تحقیقات بسیاري روي 
حیوانات و انسان ها انجام شده که نشان مي دهد 
استرس  کاهش  بر  اجتماعي  روابط  برقراري 
تاثیر مي گذارد. توصیه ما به شما این است که 
گروهي دوست پیدا کنید و در مورد مشکالت 
زندگي با آنها صحبت کرده و نظرات شان را 
جویا شوید. البته در انتخاب دوست باید محتاط 
شاد  و  خوش ذات  خوش خلق،  افراد  باشید. 
از  توانید فهرستي  انتخاب کنید. حتي مي  را 
وظایفي که در زندگي برعهده دارید، تهیه کنید 
و مهم ترین آنها را انتخاب نمایید. سعي کنید 
به فرد دیگري هم اطمینان کرده و بخشي از 
وظایف را برعهده او بگذارید. اگر این فرد چندان 
قابل اعتماد شما نیست، وظایف را غیرمهم را به 
کنید سعي  همیشه  نکنید  عجله  بسپارید.   او 

15 دقیقه قبل از قرار خود در محل باشید و 
کارها را پیشاپیش انجام دهید. اگر همیشه به 
نوعي از خودکار، کاغذ یا پوشه نیاز دارید مقدار 
نگه  خانه  در  و  کنید  خریداري  توجهي  قابل 
دارید تا مدام هول خرید نباشید. کمي پیش بیني 
مي تواند در هدر رفت انرژي شما صرفه جویي 
کند. همیشه اسناد و مدارک و نامه هایتان را در 
محلي مرتب نگهداري کنید. این محل باید در 
دسترس باشد تا شما را بي جهت کالفه نکند. 
هر روز 5 دقیقه براي مرتب کردن این محل 
وقت بگذارید و از مدارکي که دارید فهرستي 
تهیه کنید. هر چند وقت یک بار هم به فهرست 

نگاهي بیندازید و آن را طبق روز کنید.

دوش بخار پیش از خواب

گرفتگی بینی معموال طی شب شرایط وخیم تری 
به خود می گیرد زیرا تخلیه سینوس و بینی دشوارتر 
می شود. بخار گرم ممکن است به باز شدن سینوس 
ها کمک کند. بخار به نرم شدن مخاط خشک 

شده کمک می کند و می تواند به تخلیه بینی، 
 کاهش درد و گرفتگی پیش از خواب کمک کند.
پوست  ماساژ  که  اند  متوجه شده  افراد  برخی 
بخش هایی که سینوس ها را پوشش داده است 

به تخلیه هرچه بیشتر کمک می کند.

زنجبیل  و کاهش وزن 

زنجبیل می تواند تالش های شما برای کاهش 
وزن را کارآمدتر سازد. زنجبیل از گذشته های 
دور برای اهداف مختلف در آشپزی و پزشکی 
زنجبیل است.  گرفته  قرار  استفاده   مورد 

 

گوارش،  بهبود  التهاب،  کاهش  به  تواند  می 
البته  و  بدن  کلی  آرامش  کلسترول،  کاهش 
افراد  برخی  کند.  تقویت چربی سوزی کمک 
به طور خاص از زنجبیل برای هدف قرار دادن 

چربی شکم و کاهش آن استفاده می کنند.

تشدید شدن شوره سر 

ها  روغن  برخی  یا  غلیظ  پمادهای  از  استفاده 
می تواند به طور بالقوه شوره سر را تشدید کند، 
مخمر از چربی ها تغذیه می کند و می تواند 
 در حضور آنها تکثیر شود. از این رو، اگر فکر 

می کنید استفاده از محصوالت مو ممکن است 
دلیل بروز شوره سر شما باشد تا حد امکان آنها 
مو  دهنده  حالت  محصوالت  بگذارید.  کنار   را 
می توانند روی مو و پوست سر انباشته شده و 

چربی های پوست سر را به دام اندازند.

روغن کرچک و تقویت سالمت مو 

روغن کرچک که از دانه کرچک تهیه می شود 
سرشار از اسید ریسینولئیک است که مشخص 
شده این اسید چرب با التهاب مقابله می کند. زمانی 
که روی پوست سر استفاده می شود، به نظر می 

رسد روغن کرچک به تقویت سالمت فولیکول 
های مو و در نتیجه، تقویت رشد مو و همچنین 
محافظت در برابر ریزش مو کمک می کند. روغن 
کرچک همچنین با  افزایش درخشندگی به بهبود 

شرایط ظاهری مو کمک  می کند. 

شیر سرشار از مواد مغذی تقویت کننده

یک لیوان شیر سرشار از مواد مغذی تقویت کننده 
سیستم ایمنی است.  شیر را می توان یک نوشیدنی 
مغذی با فوایدی بیشتر از تقویت سالمت استخوان 
ها دانست. جایگزین های شیر مانند شیر بادام و 

 شیر جو دوسر نیز معموال با این مواد مغذی غنی 
می شوند اما پیش از خرید برای حصول اطمینان 
باید برچسب ارزش تغذیه ای آنها را بررسی کنید. 
یک لیوان شیر می تواند 25 درصد ارزش روزانه 
 ویتامین و 16 درصد ارزش روزانه روی را تامین کند.

احتماال جای شگفتی نیست که ترکیبی از ورزش با یک رژیم غذایی فواید سالمت و وزنی بیشتر نسبت به 
تنها دنبال کردن یک رژیم غذایی خاص را ارائه می کند. مطالعه ای  نشان می دهد ترکیبی از یک رژیم 
غذایی محرک کاهش وزن و ورزش منظم نسبت به تنها دنبال کردن رژیم غذایی حساسیت به انسولین را 
تقریبا دو برابر افزایش می دهد. این مطالعه نشان داد که کاهش وزن تنها با کمک رژیم غذایی به بهبود فشار 
خون و پروتئین واکنشی )نشانه ای از التهاب در بدن( منجر می شود. اما ترکیب رژیم غذایی کاهش وزن با 
ورزش به بهبود واکنش گلوکز و انسولین به آزمایش تحمل گلوکز خوراکی، اندازه دور کمر، چربی احشایی، 

منجر شد و  حساسیت به انسولین را بهبود می بخشد.

اگر از لنزهای تماسی استفاده می کنید، آنها را خارج کنید. تا زمانی که چشم پزشک به شما نگفته است 
استفاده از لنزهای تماسی بی خطر است، از آنها استفاده نکنید. برای کمک به بهبود خونریزی چشم در 

خانه اقدام های مختلفی را می توانید انجام دهید که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 قطره های چشم یا داروهای دیگر را بر اساس تجویز پزشک استفاده کنید. فشار خون خود را به طور 
منظم با یک دستگاه فشار خون اندازه گیری کنید. سر خود را با کمک یک بالش باالتر قرار دهید تا به 
تخلیه چشم کمک شود. از فعالیت بدنی بیش از حد پرهیز کنید.  به طور منظم معاینات چشم و دید را 

انجام دهید. لنزهای تماسی را تمیز نگه داشته و پس از مدتی جایگزین کنید.  

هنگام خون ریزی چشم چه کاری می توانید در خانه انجام دهیدکاهش وزن با ورزش و رژیم مناسب

آب ریزش بینی، سرفه و تب، عالئم مشابه در بیماری های 
داد  تشخیص  نمی توان  آغاز  در  که  هستند  مختلفی 
که آیا ناشی از باکتری و یا ویروس  است یا یک سرما 
عالئمی  هر  با  مردم  شده  باعث  این  ساده.  خوردگی 
که  دارد  وجود  نشانه هایی  اما  شوند  نگران  و  بترسند 
تشخیص این بیماری ها را از یکدیگر راحت تر می  کند. 
درد،   گلو  )خشک(،  سرفه  تب،  کرونا:  ویروس   عالئم 
بینی،  گرفتگی  احساس  احساس خستگی،  خفیف،  لرز 
احساس ناراحتی در قفسه سینه، بی اشتهایی ،  نفس تنگی 

یا مشکل تنفسی و درد عضالت
عالئم نادر  ویروس کرونا:  حالت تهوع و استفراغ،  سردرد،  
اسهال، شکم درد، آب ریزش بینی ، گرفتاری دستگاه تنفس 
تحتانی بدون درگیری قسمت های فوقانی در بیماری کرونا 
ویروس شایع است. عالئم آنفلوآنزا : آنفلوآنزا فرد را یکباره 
زمین گیر می کند، سر و تمام اندام بدن مبتال شروع به 
درد می کند، سرفه خشک و خشکی گلو دارد. تب تا ۴1 
درجه سانتیگراد باال می رود و غالباً همراه با لرز  است و فرد 
احساس گرسنگی نمی کند. تب و لرز، خستگی شدید، بدن 

درد،  حالت تهوع، تب شدید، سردرد و درد عضالنی شدید در 
آنفلوآنزا از شیوع باالیی برخوردار است.عالئم سرما خوردگی 
ساده: در سرماخوردگی ساده، معموال خارش گلو و آب 
ریزش بینی وجود دارد و بعدا سرفه شروع می شود. چندین 
روز طول می کشد تا عالئم گلو درد، آب ریزش بینی، سرفه 
بلغم دار، یا سرفه های خشک، تب و سردرد ظاهر شده بهتر 
شوند. در این وضع گوش ها وزوز می کنند و بیمار احساس 
ضعف می کند. توجه داشته باشید که آب ریزش بینی شدید از 

عالئم سرماخوردگی است.

چگونه کرونا را از سرماخوردگی و آنفلوآنزا تشخیص دهیم؟

یاد یاران

)شهید سید حسین صفایی، سرایان(: ای پدر و مادری که این وصیتنامه را می خوانید در تربیت کودک خود و یاد دادن قرآن و احکام اسالم از کوچکی با فرزندان خود غافل نشوید. زیرا 
قلب یک کودک یک لوحه پاک و سفید است که هر چه به او یاد بدهید در قلب او باقی می ماند و ..... به سعادت دنیا و آخرت می رسد تا فرزند شما یک فرد مفید در جامعه واقع شود.
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 به شماره پالک ایران ۵۲  ۴۲۶ ب ۲۱ به نام 
 محمد حسن بهمدی به شماره ملی ۰۶۵۳۱۳۹۱۲۸ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی
قو

مف

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    3647  363  ۰915 داخل و خارج شهر   

جرثقیل و کفی کیارش 
بارگیری - جابجایی - تخلیه

۰۹۹۱  ۱۷۲  ۰۵۱۰

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹

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

جرثقیل و کفی کیارش 
بارگیری - جابجایی - تخلیه

سازنده انواع کرکره برقی۰۵۱۰  ۱۷۲  ۰۹۹۱
 سایبان هوشمند و پله پیچ

نرده راه پله ، حفاظ فرفورژه در طرح های مختلف )ترابی( 
تعمیرات کرکره برقی و ساده پذیرفته می شود. 
09156655601 -09151602835

کارگـاه صنعتی دقیق

آگهی تغییرات شرکت نانو زیست فناور مهرگان اندیشه شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 5931 و شناسه 
ملی 14008207726 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/19 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: تکثیر و 
پرورش حشرات و بندپایان و دیگر حیوانات و فرآوری محصوالت مشتق از آنها ، زهرشناسی، نانو زیست فناوری، 
جداسازی پپتیدهای سمی بندپایان، تکثیر و پرورش و زهرگیری از بندپایان، تولید نانو مواد آزمایشگاهی، ارائه 
خدمات آزمایشگاهی، تولید مواد نانو ساختار، بیوفناوری پیشرفته مبتنی بر اسیدهای نوکلئیک و آنزیم ها ،تولید 
محصوالت کشاورزی، فرآوری محصوالت کشاورزی، تولید خشکبار، بسته بندی محصوالت خشکبار، تولید کود 
های زیستی،تولید آفت کش های زیستی، تولید نانو الیه ها و نانو پوشش ها، بسته بندی محصوالت، تولید نانو 
مواد ابررسانا، پلیمرهای زیست تخریب پذیر پیشرفته، سنتز مواد موثر نانویی، واردات و صادرات مجاز، انتقال 
تکنولوژی از خارج به داخل کشور، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی در رابطه با موضوع شرکت، اخذ 
وام و تسهیالت ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در کلیه ی مناقصات و مزایدات 
خصوصی و دولتی در داخل و خارج کشور، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی - درصورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهای الزم از مراجع زیربط - ضمنا ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )۷۸۱۴۷۳(

به شماره ثبت 1027 و شناسه ملی  بیرجند )سهامی خاص(  و نشر گلرو  تغییرات شرکت چاپ  آگهی 
10360027649 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/11/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - موسسه حسابرسی اطهر به شماره ثبت 2100 به شناسه ملی 10100177661 با نمایندگی 
آقای مسعود هادیان جزی به شماره ملی 5110077355 به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای 
مجید بیجاری به شماره ملی 0651873101 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی 1397 انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری بیرجند )۷۸۱۶۳۸(

تاسیس شرکت کیهان مدرن پارسان )سهامی خاص( در تاریخ 1398/10/12 به شماره ثبت 6135 به شناسه 
ملی 14008890689 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام طراحی،محاسبه،مشاوره و نظارت فنی،نقشه برداری، محوطه سازی 
وکلیه پروژه های عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و پل و سد و شبکه های آبرسانی و کلیه فعالیت 
های مربوط در حوزه های عمرانی اعم از شخصی و دولتی و شرکت در مناقصات و اجرای کلیه پروژه های 
عمرانی اعم از فلزی و بتنی ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند، سدسازی و طراحی محاسبه نظارت 
فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند، سدسازی 
و تاسسات مربوط به نقشه برداری و تسطیح اراضی، گود برداری، تزریق سیمان، شمع کوبی و شمع ریزی، 
سدهای خاکی و بتنی، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان ها و کارخانجات صنعتی و نیروگاهها، تولید و 
انتقال نیرو، ارایه خدمات فنی و پشتیبانی و مشاوره و طراحی و نگهداری فنی و نظارت فنی در امر پروژه 
های تاسیسات برقی و مکانیکی و الکتریکی، طراحی و اجرای انواع دکلهای ثابت و متحرک، خرید و فروش و 
واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک 
های داخلی و خارجی،شرکت در کلیه مناقصات پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین 
المللی در رابطه با موضوع شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر 
بیرجند، محله مدرس ، کوچه مدرس66]سپهر5[ ، بلوار شهید آیت ا... مدرس ، پالک 0 ، ساختمان مروارید ، 
طبقه اول ، واحد شمالی کدپستی 9718614531 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 
ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 313/98/1201 مورخ 1398/09/28 نزد بانک پاسارگاد شعبه بیرجند با 
کد 1201 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای علی عرب زاده به شماره ملی 0640243290 
 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، خانم مهدیه ابراهیمی به شماره ملی 0640376703

به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال، آقای علی ابراهیمی به 
شماره ملی 0650985575 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسالمی و همچنین کلیه 
نامه های عادی و اداری با امضای خانم مهدیه ابراهیمی )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. بازرسان آقای محمد ابراهیمی به شماره ملی 0640279392 به سمت 
بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و خانم فاطمه بیگمی به شماره ملی 0650990651 به سمت بازرس 
علی البدل به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )۷۸۱۶۳۹(



۵
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توصیه و راهکارهای مسئوالن برای ثبات سالمت مردم در استان 

*سکینه ابراهیم دخت مادر شهید عباس 
معیل در سن ۹۱ سالگی و بر اثر بیماری 
و کهولت سن دیروز در بیمارستان شفا

 بشرویه دار فانی را وداع گفت.
خراسان  امداد  کمیته  *مدیرکل 
جنوبی گفت:  باتوجه به رعایت اصول 
بهداشتی و حفظ سالمت مددجویان، 
شرایط  در  تجمعات  از  جلوگیری 
فعلی در تمامی بخش ها و براساس 
برنامه ریزی های انجام شده زمینه ارائه 
الکترونیکی ۲۶ خدمت کمیته امداد 

فراهم شده است.
شهرستان  کشاورزی  جهاد  *مدیر 
بیرجند گفت: ۳ هزار و ۲۰۰ تن ذرت 
علوفه ای  از ۷۰ هکتارسطح زیر کشت 
بیرجند  در شهرستان  علوفه ای  ذرت 

برداشت شده است
*معاون سالمت اداره کل دامپزشکی 
گفت: مرحله دوم طرح واکسیناسیون 
طیور بومی علیه نیوکاسل از دیروز آغاز شد.

* فرد متخلفی که اقدام به حمل مرغ 
زنده بدون مجوز حمل از دامپزشکی 

کرده بود به ده ماه حبس محکوم شد.
اداره کل  آموزش متوسطه  * معاون 
آموزش و پرورش گفت: با توجه به شیوع 
کرونا و تعطیلی مدارس، آموزش از راه 
دور دانش آموزان از طریق پیام رسان های 
خارجی ممنوع است و توصیه نمی شود.

اخبار کوتاه

آغاز طرح نظارتی نوروز ۹۹ 

صداوسیما- طرح نظارتی نوروز ۹۹ سازمان 
تعزیرات حکومتی در خراسان جنوبی از دیروز 
آغاز شد. اشرفی، مدیرکل تعزیرات حکومتی 
هماهنگی  ایجاد  راستای  در  گفت:  استان 
خدمت رسانی به مردم و تسهیل بهبود فضای 
کسب و کار، سالم سازی و ایجاد محیط امن 
اقتصادی در بازار شب عید، هم افزایی میان 
دستگاه های نظارتی و انجام هماهنگی های 
الزم برای پیشگیری از اخالل در بازار عرضه و 
تقاضا و برخورد بازدارنده با متخلفان اقتصادی 
توزیع عادالنه و منصفانه ملزومات  به ویژه 
بهداشتی و درمانی خاص بیماری کرونا، طرح 
تسهیل کسب و کار نوروزی ۱۳۹۹ همزمان با 

سراسر کشور در این استان اجرا می شود.

پرداخت ۱۱۸ میلیارد ریال
 برای حمایت از زعفران کاران

طرح  در  جنوبی،  خراسان  روستایی  تعاون 
خرید حمایتی زعفران تا کنون ۱۱۸ میلیارد و 
۴۸۳ میلیون و ۶۲۳ هزار ریال به کشاورزان 
استان پرداخت کرده است.به گزارش صدا و 
سیما  ، مدیر تعاون روستایی استان گفت: 
و  میلیون   ۶۸۰ و  میلیارد   ۴۸ رقم  این  از 
۴۰۲ هزار ریال به کشاورزانی که تا ۲۰ آذر 
محصول خود را تحویل مراکز خرید داده اند 
و تسویه حساب نهایی نشده و ۶۹ میلیارد و 
۸۰۳ میلیون و ۲۲۱ هزار ریال از ۲۰ آذر تا 
۳۰ آذر پرداخت شده است.ضیائیان احمدی 
افزود: تا پایان زمان خرید حمایتی زعفران 
)۳۰ آذر ( ۲ تن و ۵۱۲ کیلوگرم زعفران از 
کشاورزان خرید حمایتی کرد.وی افزود: وجه 
تحویل شده  آذر  تا ۲۰  که  زعفرانی  خرید 
خرید  وجه  و  شده  پرداخت  کشاورزان  به 
زعفرانی که از ۲۰ تا ۳۰ آذر به مراکز خرید 
تحویل شده تاکنون ۳۸ درصد پرداخت شده 

و مابقی نیز در حال پرداخت است.

ماهی قرمز را ازمراکز معتبر بخرید

دامپزشکی خراسان جنوبی  ایرنا -مدیرکل 
گفت: با توجه به اهمیت بهداشت و سالمت 
عمومی جامعه، مردم ماهی قرمز را از مراکز 
با پروانه بهداشتی دامپزشکی خریداری کنند. 
دامپزشکی  سازمان  افزود:  اصغرزاده  محمد 
ماه های  به خصوص  سال  طول  در  کشور 
پایانی برنامه کنترل و نظارت بر مراکز تولید 
و تکثیر ماهیان زینتی را برعهده دارد. وی 
گفت: ماهی قرمز جزو کم خطرترین حیوانات 
بیماری های  انتشار  و  انتقال  در  خانگی 
مشترک بین انسان و دام محسوب می شود در 
عین حال گروه های خاصی که دارای سیستم 
ایمنی پایین هستند و افراد مسن و کودکان 
قرمز  ماهی  با  دست ها  مستقیم  تماس  از 
باید خودداری کنند. وی توصیه کرد: برای 
تعویض آب تنگ باید از دستکش استفاده 
به خصوص گروه های  افراد  اگر دست  شود 
خاص با آب تنگ برخورد کرد حتما کامال 

دست هایشان را با آب و صابون بشویند.

تولید۱۴۰ هزار مترمربع 
فرش دستباف 

مهر- رئیس اتحادیه فرش دستباف گفت: از 
ابتدای سال تا ابتدای بهمن هنرمندان قالیباف 
خراسان جنوبی ۱۴۰ هزار متر مربع فرش تولید 
کردند که ارزش ریالی این میزان فرش تولیدی 
۱۲۰ میلیارد تومان بوده است. کامیابی مسک  
افزود: در همه شهرهای خراسان جنوبی فرش 
دستباف بافته می شود ولی در این بین درمیان 
و بیرجند بیشترین قالیبافان در خراسان جنوبی 

را به خود اختصاص داده است.

لبنیات شتر استان راهی
 بازارهای خارجی می شود

ایسنا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
از عرضه محصوالت لبنی شتر به بازارهای 
با  داد. قوسی  مصرف داخلی و خارجی خبر 
اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد شتر استان 
در سه شهرستان نهبندان، طبس و خوسف 
وجود دارد، افزود: تولید شیر شتر در استان بالغ 
بر ۸۵۰۰ تن در سال بوده، اما میزان جمع آوری 
حدود ۱۵۰۰ تن و مقدار شیر قابل عرضه به 
بازار حدود ۳۰۰ تن در سال برآورد می شود. وی 
اظهار کرد: در صورت ایجاد زیرساخت های الزم 
و ایجاد زنجیره ارزش تولیدات شتر در استان و 
همچنین واردات شترهای مولد پرتولید امکان 
تولید و جمع آوری شیر شتر تا ۲۵۰۰۰ تن در 

سال نیز فراهم خواهد شد.

۱۰ تن فرآورده خام دامی 
غیر بهداشتی معدوم شد 

صداوسیما- مدیرکل دامپزشکی  استان  گفت: 
در راستای نظارت های انجام شده طی ۱۱ 
ماهه سال جاری ۱۰ هزار و ۶۳۰ کیلوگرم 
فرآورده خام دامی معدوم و از چرخه مصرف 
شهروندان شده است. اصغر زاده افزود: تیم های 
بازرسی اداره کل دامپزشکی استان در راستای 
از  همواره  شهروندان  غذایی  سالمت  حفظ 
مراکز توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی 
بازدید می کنند. وی با بیان اینکه این نظارت ها 
به طور روزانه و مستمر انجام می شود، اظهار 
کرد: از تمامی مراکز اعم از سوپرمارکت ها، 
مکان های نظامی، آشپزخانه ها، رستوران ها و 

مرغ فروشی ها بازرسی و سرکشی می شود.

 آسفالت راه روستایی 
“عشق آباد- چاه طرخ” آغاز شد

غالمی- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای طبس از شروع عملیات آسفالت سرد 
راه روستایی چاه طرخ علیا و سفلی از توابع 
بخش دستگردان خبر داد. محسن حیدری 
افزود: در طرح ابرار خدمات رسانی و احداث راه 
آسفالت روستاهایی با جمعیت بیش از ۲۰ خانوار  
و فاقد راه در دستور کار است  و سهم  طبس 
از این طرح  حدود ۳۰ کیلومتر از کل استان در 

نظر گرفته شده است.

تاکید دادستان بیرجند بر بازرسی 
مخازن خودرو های گازسوز  

بر  استان  مرکز  دادستان  سیما-  و  صدا 
ضرورت بازرسی مخازن خودرو های گازسوز 
تخصصی  مراجع  سوی  از  غیرکارخانه ای 
تاکید کرد. مقدس با اشاره به گزارش واصله 
به دادستانی مبنی بر توقف بازرسی و آزمون 
مخازن خودرو های گازسوز غیر کارخانه ای در 
سامانه سیمفا )یکپارچه معاینه فنی ایران( از 
دی پارسال گفت: با توجه به افزایش قیمت 
بنزین و اقبال مالکان خودرو ها برای گازسوز 
کردن آن، به منظور پیشگیری از انجام فرآیند 
غیر  افراد  توسط  خودرو ها  کردن  گازسوز 
متخصص و نصب مخازن غیر استاندارد بر 
روی خودرو ها و صیانت از جان و مال مردم و 
پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار در خودرو ها 
و جایگاه های CNG، اجباری کردن آزمون 
غیر  گازسوز  خودرو های  مخازن  استاندارد 
امری  تخصصی،  مراجع  توسط  کارخانه ای 
ضروری و الزم است. وی بر توقیف سیستمی 
خودرو های قاچاق سوخت کش با همکاری 

پلیس راه هم تأکید کرد.

تشکیل ۴ پرونده تخلف اقالم بهداشتی

۴ پرونده احتکار و گران فروشی اقالم بهداشتی در خراسان جنوبی به تعزیرات حکومتی ارسال شد. به گزارش 
خبرگزاری صدا وسیما، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت گفت: در بازرسی های 
مشترک با دستگاه های زیرربط از داروخانه ها و واحد های صنفی استان تاکنون ۲ پرونده درخصوص عدم عرضه 
و ۲ پرونده با موضوع گرانفروشی در شهرستانهای بیرجند و فردوس تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به 
تعزیرات حکومتی ارسال شده است. تهوری افزود: در پرونده های عدم عرضه ۳ هزار و ۵۰۰ عدد ماسک و ۹ 

هزار و ۳۰۰ دستکش طبی کشف و توقیف شد. 

توزیع میوه شب عید از ۲۵ اسفند

میوه های ذخیره سازی شده برای تعطیالت نوروز از ۲۵ اسفند در خراسان جنوبی توزیع می شود. به گزارش 
خبرگزاری  صدا وسیما،  معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 
گفت: برای نوروز ۹۹، هزار و ۱۰۰ تن میوه در سردخانه بیرجند ذخیره سازی شده است که از این تعداد ۶۵۰ تن 
پرتغال شمال و جنوب و ۴۵۰ تن سیب زرد و قرمز است. جویبان افزود: قیمت این میوه ها با تصویب کمیسیون 
تنظیم بازار در روز های آینده تعیین خواهد شد. وی گفت: بسته بندی های میوه امسال در حجم کمتر و در 

ورزن های ۶ تا ۱۰ کیلوگرم به مردم عرضه خواهد شد.

مالقات در بیمارستان های خراسان جنوبی ممنوع شد

ایسنا- در راستای جلوگیری از شیوع و بروز کرونا ویروس، مالقات بیماران بستری شده در بیمارستان های استان 
ممنوع شد. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اطالعیه ای به این شرح منتشر کرد:  به اطالع هم استانی ها می رسد که با 
توجه به لزوم پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ویروس و اینکه بیمارستان های استان در قبال حفظ سالمت بیماران 
و پرسنل خود متعهد است، ممنوعیت مالقات بیماران از امروز اعمال می شود.  مالقات تمامی بخش های بستری در 
بیمارستان های استانی تا اطالع ثانوی ممنوع بوده و هرگونه تغییر و برقراری مجدد برنامه مالقات های بیماران بستری 

از طریق سایت و کانال های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به اطالع عموم خواهد رسید.

ثبت ملی  »گلریزو «در فهرست معنوی کشور

مراسم گلریزو )گلریزان( شهرستان بیرجند ثبت میراث معنوی کشور شد. به گزارش صدا وسیما، مسئول حوزه 
پژوهش اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: مراسم گلریزو ) golrezo( گلریزان 
از سنت های دیرین زورخانه ای است که به مناسبت های معینی برپا می شود و این مراسم در شهرستان بیرجند در 
مناسبت های متفاوت برای کمک و تهیه لباس به دانش آموزان مستمند و بی بضاعت برگزار می شود و قدمت صد 
ساله دارد. برآبادی افزود: در این مراسم هر کسی به اندازه وسع و توانایی اش و همچنین آنچه به دلش رسیده، 

کمک می کند. این آئین و مراسم با شماره ۲۰۵۷ در فهرست آثار معنوی کشور به ثبت رسید.

روزآمد

پلمپ تعدادی از سقاخانه های موقوفه بیرجند

صدا و سیما- تعدادی از سقاخانه های اوقاف و امورخیریه در بیرجند به دلیل مصرف بی رویه آب، پلمپ شد. مدیرکل اوقاف و امورخیریه 
استان با بیان اینکه میران استقبال مردم از سقاخانه ها زیاد است، گفت: این میزان برداشت موجب شد تا مخازن تعبیه شده با ظرفیت ۲۰ 

هزار لیتر نتوانند به صورت شبانه روزی آب را تأمین و تصفیه کنند و به این دلیل برخی از سقاخانه ها در بیرجند پلمپ شد. 

گروه خبر- مسئوالن از مقام های اجرایی 
گرفته تا متولیان درمان برای کنترل شیوع 
کرونا ویروس در استان، اقدامات پیشگیرانه 
را با جدیت بیشتری انجام داده و برنامه های 
جدیدی را به این منظور عملیاتی می کنند. 
بسته توصیه های بهداشتی هم هرروز  پرتر 

و فراگیر می شود.

کاهش ساعت اداری 
استاندار خراسان جنوبی گفت: تصمیم گرفتیم 
ادارات،  به مدت یک هفته تمامی  امروز  از 
سازمان ها و دستگاه های اجرایی به مدت دو 
ساعت زودتر تعطیل شوند. معتمدیان افزود: به 
دلیل تأکید بر تردد نکردن در مراکز پرجمعیت 
برای مدیریت و مهار این ویروس و به علت 
وزیر  بر صحبت های  بنا  آینده  اینکه هفته 
بهداشت هفته سخت تری از نظر پیک بیماری 

خواهد بود، تدابیر باید سخت گیرانه تر باشد.
وی ادامه داد: براساس تصمیم أخذ شده در 
ستاد استانی مقابله با ویروس کرونا، از دیروز به 
مدت یک هفته تمامی کالس های حضوری 
و  تعطیل  غیردولتی  و  دولتی  دانشگاه های 
کالس ها به صورت غیرحضوری و مجازی 
با حضور اساتید در دانشگاه ها برگزار خواهد 
شد. محمدصادق معتمدیان، جمعه شب در 
بازدید از بیمارستان ولی عصر)عج( بیرجند هم 
گفت: تصمیمات أخذ شده ستاد ملی مبارزه 
با ویروس کرونا به استان ابالغ شده است 
جلسه ای در استان نیز با حضور مدیران استانی 
برای اخذ تصمیمات استانی برای مدیریت و 

مهار این ویروس گرفته شد.
وی با اشاره به تقاضای بسیار باالی ماسک، 
دستکش، مواد ضدعفونی و ژل های شستشو 
کارخانه های  داد:  ادامه  کشور،  سطح  در 
تولیدکننده این مواد در کشور به صورت سه 
شیفت در حال فعالیت هستند، در استان نیز 
منابع مالی خوبی در اختیار یکی از کارخانه های 
فعال استان تولیدکننده این مواد قرار گرفته تا 
نیازهای اولیه استان را در بحث تامین مواد 
بهداشتی تأمین کنیم. وی تأکید کرد: مردم 
باید اخبار و اطالعات مربوط با این بیماری 
از سوی  و  مراجع رسمی  از طریق  تنها  را 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و رسانه 
به  غیرضروری  سفرهای  واز  دریافت  ملی 
خصوص به استان های آلوده جلوگیری کنند 
و به شایعات توجه نکنند.وی با بیان اینکه در 
شرایط فعلی امن ترین مکان منازل است، 
تصریح کرد: امیدواریم با رعایت این موارد 
را  مقطع حساس  این  بتوانیم  مردم  توسط 
پرسنل  زحمات  از  بگذاریم.وی  سر  پشت 
حوزه سالمت در راستای صیانت و حفاظت 

از سالمت مردم قدردانی کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم گفت:  

در این مدت از تمامی بیماران با عالئم تنفسی 
براساس احتیاطات الزم آزمایشات اولیه أخذ 
شده و در صورت داشتن معیارها به بخش های 
مخصوص این بیماری در بیمارستان ارجاع 

داده می شوند.محمد دهقانی فیروزآبادی، یادآور 
شد: پاسخ نمونه ها بالفاصله پس از اخذ جواب 

به اطالع مردم خواهد رسید.

تیم های تشخیص در مبادی ورودی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از استقرار 
تیم های تشخیص کرونا ویروس در مبادی 
ورودی استان خبر داد و گفت: مردم نکات 
بهداشتی را همچنان جدی گرفته و رعایت 
کنند. دهقانی فیروزآبادی  اظهار کرد: در جلسه 
ستاد استانی کرونا مقرر شد تمامی مبادی 
ورودی به استان از جمله فرودگاه ها راه آهن 
و پایانه های مسافربری تیم های تشخیص 
عالئم احتمالی بیماری کرونا مستقر شوند. 
وی بیان کرد: این در راستای ایجاد اطمینان 
و آرامش در جامعه و همچنین برای اطمینان از 
اینکه ورودی های استان تا حدی کنترل شود 
رخ می دهد. وی ادامه داد: استقرار این تیم ها 
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، جمعیت 
فرماندهی  و  سپاه  و  بسیج  و  احمر  هالل 
انتظامی استان انجام می شود. رئیس دانشگاه 
سامانه های  گفت:  بیرجند  پزشکی  علوم 
۱۹۰ و ۴۰۳۰ برای پاسخگویی به سواالت 
مردم درباره کرونا فعال هستند و امیدواریم 

خودمراقبتی در همه ابعاد تداوم داشته باشد.

داروخانه ها متهم نیستند
رئیس انجمن داروسازی خراسان جنوبی گفت: 
هر امکاناتی که در اختیار داروخانه ها قرار گیرد، 
بدون هیچ چشمداشتی در اختیار مردم قرار 
می گیرد و نباید داروسازان به دپوی این مواد 
و احتکار متهم شوند. علی محمد محمدی 
افزود: داروخانه ها همچون گذشته فعالیت و 

رسالت خود را که همان توزیع عادالنه دارو 
به بیمار است، در این مقطع زمانی هم دنبال 
می کند. وی با بیان اینکه اگر امکانات در اختیار 
داروخانه ها قرار گیرد، می توانیم به خوبی به 

مردم خدمات دهیم، افزود: معاونت غذا و دارو بر 
توزیع محلوهای الکلی نظارت دارد.وی با بیان 
اینکه داروخانه ها به دنبال سودجویی نیستند، 
یادآور شد: مردم باید با رعایت موارد بهداشتی 
و دوری از شایعات و عدم تردد در سطح شهر، 

همکاری کنند تا مشکالت برطرف شود.

توزیع مواد شوینده
 و گالیه مردم از کمبود

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
ماده  هزار  پنج  دیروز  گفت:  هم   بیرجند 
این  شد.  توزیع  استان  در  ضدعفونی کننده 
درحالیست که  مردم همچنان از کمبود مواد 
شوینده در استان گالیه دارند. آهنی با اشاره 
به تقاضای بسیار باالی ماسک، دستکش، مواد 
ضدعفونی و ژل های شستشو در سطح کشور، 
اظهار کرد: در استان نیز با تغییر خط تولید 
یکی از کارخانه های فعال استان تولیدکننده 
این مواد ضدعفونی کننده در قاین، سعی در 
افزایش تولید داریم. وی با اشاره به اینکه از نظر 
میزان شوینده ها و مواد ضدعفونی کننده دست 
کمبودی در استان وجود ندارد، افزود: برای 
تولید ژل و محلول ضدعفونی کننده دست که 
پایه الکلی دارد، از تمام ظرفیت کارخانه استان 
تولید می شود.معاون غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند با بیان اینکه سعی می شود این 
مواد هر روز توزیع شود، تصریح کرد: تاکنون 
حدود ۸ هزار ماده ضدعفونیکننده از ابتدای این 

دوره بیماری توزیع شده است.

تعطیلی آزمون های رانندگی 
تا پایان هفته

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان 

جنوبی از تعطیلی آزمون های رانندگی شامل 
نامه، پایه سوم، دوم و یکم تا اطالع  آیین 
با  گفت:  عباسی  سرهنگ  داد.  خبر  ثانوی 
هدف سالمتی شهروندان و پیشگیری از وقوع 

بیماری کرونا این تصمیم اتخاذ شده است.

برنامه های آموزش مکمل 
دیروز  از  دانش آموزان  آموزشی  برنامه  ارائه 
با  از طریق شبکه آموزش آغاز شده است. 
هماهنگی شبکه آموزش و رسانه های نوین 
صدا و سیما مقرر شد در کنار پخش برنامه های 
دروس ابتدایی ساعت ۸ تا ۹ صبح، متوسطه 
دوم  متوسطه  و  تا ۱۲  ساعت ۱۰:۳۰  اول 
ساعت ۱۵ تا ۱۶ که از شبکه آموزش سیما 
روی آنتن می رود، این برنامه ها با اختالف چند 
ساعت در پایگاه اطالع رسانی این شبکه به 
شود.مخاطبان  بارگذاری   tv7.ir آدرس 
می توانند این برنامه ها را با سرعت باال و حجم 

کم دانلود و تماشا کنند.

مراقب کالهبرداری کرونایی  باشید
بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  همچنین 
با  مقابله  بهانه  به  درخصوص کالهبرداری 
کرونا به مردم هشدار داد. روابط عمومی این 
دانشگاه در اطالعیه ای اعالم کرد: عده ای از 
افراد سودجود و شیاد با سوءاستفاده از شرایط 
فعلی جامعه، از طریق فضای مجازی یا تماس 
تلفنی یا مراجعات حضوری به درب منازل و 
معرفی خود بعنوان مامور بهداشت برای تحویل 
ماسک و محلول ضدعفونی یا انجام آزمایش 
کرونا قصد کالهبرداری و اخاذی دارند؛ لذا 
ضمن اینکه اعالم می دارد هیچگونه مراجعه 
حضوری یا تماس تلفنی از طریق واحد های 
الذکر  فوق  موارد  برای  درمانی  و  بهداشتی 
صورت نمی گیرد، تقاضا دارد ضمن هوشیاری 
و مراقبت و آگاه سازی همه افراد خانواده، در 
صورت مواجهه با این موارد بالفاصله موضوع 

را به پلیس ۱۱۰ یا شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان اطالع دهند.

پذیرش تور گردشگری ممنوع شد
و  دستی  فرهنگی، صنایع  میراث  مدیرکل 
گردشگری استان گفت: به منظور پیشگیری 
از شیوع ویروس کرونا با صدور بخشنامه ای 
پذیرش تور گردشگری در استان تا اطالع ثانوی 
ممنوع شده است. رمضانی افزود: ممنوعیت 
پذیرش تور به تمامی اقامتگاه های بومگردی، 
کمپ ها و سایر مراکز اقامتی تحت نظارت 
 میراث فرهنگی اعالم شده است. وی افزود: به 
اعالم  نیز  استان  مهانپذیرهای  و  ها  هتل 
شده اگر مهمان پذیرش می کنند مطابق 
دستورالعمل بهداشتی اقدامات پیشگیرانه برای 

ضد عفونی این مکان ها انجام دهند. 
وی با بیان اینکه بازدید گروهی از موزه ها و آثار 
تاریخی تحت مدیریت میراث فرهنگی استان 
نیز ممنوع شده است گفت: برای مدیریت 
تفرجگاه ها نیز باید دستورالعمل از دبیرخانه ستاد 
مبارزه با کرونا اعالم شود که در صورت نیاز 
اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار می گیرد. 

۷۰ مسجد علیه کرونا ضدعفونی شد
مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی 
گفت: با پیگیری گروه های جهادی محله محور 
در پایگاه های بسیج کل استان برنامه ریزی 
محل  و  مساجد  کردن  ضدعفونی  برای 
برگزاری نماز جماعت انجام شده است که 
مردم  حضور  کمرنگ شدن  باعث  امر  این 
در مراسم نماز جماعت نخواهد شد. مهدی 
هنری در حاشیه ضدعفونی کردن مساجد 
ضدعفونی  داد:  ادامه  خبرنگاران،  جمع  در 
کردن حدود ۴۰۰ مسجد در استان از دو روز 
گذشته با فعالیت جهادگران محله  محور آغاز 
شده و تا دیروز حدود ۷۰ مسجد ،ضدعفونی 
شده  و امروز این برنامه با کمک جهادگران 
در این مساجد به اتمام خواهد رسید. هنری با 
بیان اینکه حدود ۹۳۰  گروه جهادی در قالب 
گروه های جهادی محله محور در سطح استان 
فعالیت دارند، افزود: این گروه ها با برنامه ریزی 
صورت گرفته و با پشتیبانی سازمان بسیج 
سازندگی استان به صورت مستمر در طول سال 
در محله های خود مشکالت را احصا کرده و 
اقدامات الزم جهت رفع آن را انجام می دهند.

وی اضافه کرد: همچنین درخصوص شیوع 
ویروس کرونا نیز این گروه ها در مساجد شهرها 
و روستاها در حال فعالیت هستند تا بتوان از 
انتشار این ویروس در مساجد جلوگیری کنند 
تا نمازگزاران با اطمینان خاطر در مراسم نماز 
جماعت شرکت کنند. به گفته وی این وضعیت 
برنامه های  در  خللی  تا  بود  خواهد  ادامه دار 

اجرایی مساجد ایجاد نشود.

برنامه عبور از روزهای کرونایی
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امام هادی علیه  السالم فرمودند:
نْیا بِاالَْمْواِل َو فِی اآلِْخَرةِ بِاالَْْعماِل اَلنّاُس فِی الدُّ

اعتبار مردم در دنیا به مال است و در آخرت به عمل.
)بحاراألنوار : ج ۷8، ص 368، ح 3(

مدرن ترین کلینیک فیزیوتراپی پزشکی ورزشی کشور در بیرجند
دبیر هیئت پزشکی ورزشی استان عنوان کرد : مرکز فیزیوتراپی برای همه

قاسمی- دبیر هیئت پزشکی ورزشی استان با بیان 
اینکه هیئت پزشکی ورزشی از سال 83 فعالیت 
خود را شروع کرد، گفت: در سال 91 نیز کلینیک 
فیزیوتراپی پزشکی ورزشی در استان با 7 کابین 
راه اندازی شد که درکل کشور دومین کلینیک 
مجهز محسوب می شد. قاسمی تصریح کرد: این 
مرکز خدمات را فقط به ورزشکاران ارائه نمی کند 
و اولین کلینیک در کشور می باشد که به عموم 
مردم نیز با تعرفه دولتی خدمات می دهد. وی 
افزود: ما با تمام بیمه خدمات درمانی مانند تأمین 
اجتماعی، نیروهای مسلح، صدا و سیما و بانک 
ها قرارداد بسته ایم و هزینه آنها برای خدمات 
فقط 17 هزار تومان است و برای ورزشکاران که 
دارای بیمه ورزشی هستند 7 هزار تومان دریافت 
می کنیم، این در صورتی است که به صورت آزاد 
 مراکز فیزیوتراپی هزینه های زیادی می گیرند. 
پزشکی  فیزیوتراپی  کلینیک  وی،  گفتۀ  به 
دو  در  دارد  قرار   34 مفتح  در  که  ورزشی 

کند  می  ارائه  خدمات  عصر  و  صبح  شیفت 
و  استان  ورزش  تخصصی  فیزیوتراپ  تنها  و 
فیزیوتراپیست نمونه استان در سال 97 از طرف 
کند. می  فعالیت  مرکز  این  در  پزشکی   نظام 

13 کابین فیزیوتراپی
دبیر هیئت پزشکی ورزشی استان با اشاره به اینکه 
اکنون این کلینیک 13 کابین دارد، عنوان کرد: از 
جمله خدماتی که در این مرکز ارائه می شود شامل 
مکانوتراپی، توانبحشی، مگنت، کشش، طب سوزنی 
و ماساژ ورزشی می باشد. قاسمی بیان کرد: دستگاه 
هایی که در این کلینیک وجود دارد و هزینه هایی 
که برای راه اندازی آن شده است بیش از 2 میلیارد 
تومان می باشد که از درآمد خود هیئت پزشکی 
ورزشی و فدراسیون تأمین شده است. وی افزود: در 
این کلینیک روزانه به 40 تا 50 نفر خدمت ارائه می 
شود و مزیت این فضا در بخش دریافت هزینه های 
اندک، دستگاه های به روز و نیروهای متخصص 

می باشد. به گفتۀ وی اکنون تمام 11 شهرستان 
خراسان جنوبی هیئت پزشکی ورزشی آنها فعال 
می باشد و به دنبال آن هستیم که در شهرستان 
هایی مانند قاین و طبس که بیشترین تعداد ورزشکار 
سازمان یافته را دارند مرکز فیزیوتراپی راه اندازی 
کنیم و آمادگی همکاری با افرادی که دارای مدارک 
 مرتبط در بخش فیزیوتراپی و درمان باشند را نیز برای 

راه اندازی دیگر خدمات داریم. 

 190 میلیون تومان پرداختی به ورزشکاران
دبیر هیئت پزشکی ورزشی استان با بیان اینکه 
تمام توسعه ای که داشته ایم به دلیل تالش 
های دکتر جواد خامسان رئیس هیئت پزشکی 
ورزشی و مجموعه هیئت و کلینیک بوده است، 
گفت: در سال جاری تاکنون 210 ورزشکار آسیب 
دیده داشته ایم که به مجموع آنها 190 میلیون 
 تومان هزینه های درمان پرداخت شده است.

بیمه  که  ورزشکارانی  کرد:  تصریح  قاسمی 
از  خود  بیمه  سابقه  به  توجه  با  دارند  ورزشی 
بهره  درمانی  های  هزینه  درصد   80 تا   20
اینکه در سال  به  اشاره  با  مند می شوند. وی 
سازمان  ورزشکار  هزار   30 تاکنون  جاری 
جمعیت  درصد   5 حدود  و  ایم  داشته  یافته 
ورزشکارانی  همچنین  افزود:  باشد،  می  استان 
اند  داشته  تخصصی  رسیدگی  به  نیاز   که 
را به مراکز تخصصی در استان های دیگر به 
ویژه تهران ارجاع داده ایم تا به صورت رایگان 
درمان شوند.  به گفتۀ وی در سال آینده نیز هزینه 
ولی  بود  خواهد  تومان  هزار  ورزشی 20  بیمه 
 درصد خدماتی که به ورزشکاران ارائه می شود

25 درصد افزایش خواهد داشت. 

 آماده راه اندازی درمانگاه ورزشی استان
دبیر هیئت پزشکی ورزشی استان اعالم کرد: 
آمادگی این را داریم که اگر تایید شود و دانشگاه 

توجه  با  کند  موافقت  بیرجند  پزشکی  علوم 
فدراسیون  مسئوالن  جانبه  همه  حمایت  به 
راه اندازی  ورزشی  درمانگاه  ورزشی،  پزشکی 
کنیم یا اینکه در شمال شهر یک مرکز پزشکی 
اینکه  بیان  با  قاسمی  داشت.  خواهیم  ورزشی 
در سال 96 هیئت پزشکی ورزشی استان برتر 
در صدور آنالین کارت بیمه ورزشی و در سال 
خدمات  کمیته  بخش  در  استان  دومین   97
درمانی شده است، گفت: دوره های مربیگری 
برای ورزشکاران داشته ایم و خدمات مختلفی 
به هیئت های ورزشی در قبل، حین و بعد از 
مسابقات ارائه کرده ایم. وی خاطر نشان کرد: 
رشته های تیمی فوتبال و والیبال و رشته های 
انفرادی ژیمناستیک و تکواندو بیشتری ورزشکار 
بیمه شده را داشته اند. به گفتۀ وی همچنین 
شهرستان های بیرجند، طبس و قاین بیشترین 
ورزشکار و شهرستان های حاجی آباد، خوسف و 
درمیان کمترین ورزشکار بیمه شده را داشته اند. 

عکس ها :  قاسمی

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 ۶  / تلفن:۰۹۳۵۴۷۷۰۲۵۷

ساعت کاری:
 ۱۵/۳۰ الی ۲۰/۳۰  

Beauty salon 

با موقعیت عالی و استثنایی نبش خیابان جنب یکدیگر 
به شماره قطعات ۴۵۹- ۴۶۰- ۴۶1 به فروش می رسد

جهت آگـاهی از شرایط زمیـن ها بـه
      واقع در خیابان منتظری بین منتظری ۳ و ۵ مراجعه فرمایید.

فروش ویژه۳ قطعه زمین از اراضی موسوی 

 ۰۹1۵  1۶۳  ۴۰۶۶
۳۲  ۲۲  ۴۵۵۹

امـالک اسکــان

تولیدی کیف مظفری 
نمایندگی چمدان تیرول و کت در خراسان جنوبی

ست چمدان با ارزان ترین قیمت برای عروس و دامادها
فروش غیرحضوری تحویل پایان هر روز

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

 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

فـروش فـوق العاده 
انواع کت و شلوار و کت تک به قیمت تولیدی

آدرس: نبش مفتح 10 - نرسیده به مسجد مرتضوی
تلفن تماس: 0۹1۵1۶۴۳۷0۷ – امیرآبادیزاده

ده  
مـژ مـژده  

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 

اقسـاط 1۲ تـا ۲۰ مـاهـه
ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان

 بیرجند- حدفاصل توحید ۲۸ و  ۳۰    تلفکس: ۳۲۴۴۰۱۹۹-۰۵۶ /  ۰۹۱۵۱۶۰۲۶۵۹ )نصرآبادی( 
 nujan_door@  کانال تلگرام       nujan.door پیج اینستاگرام

نوژن بزرگترین شو روم تخصصی درب نـوژن
درب های ساختمانی

در خراسان جنوبی

انواع درب داخلی و ورودی منزل: ضد سرقت ، ضد حریق ، درب های شیشه دار
 ضد آب ،  مالمینه ،  CNC ،  PVC، HDF ، ABS اتاق سرور و انواع قرنیز

قابل توجه همشهریان بیرجندی
مشاوره ، خرید و فروش  بازسازی و تعمیرات امالک 

بیرجندی ها در مشهد مقدس 
  ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷   جعفر خسروی


