
سرمقاله

دوشنبه 12 اسفند1398 *7 رجب 1441 *2 مارس 2020    روزنامه صبح استان *سال بیست و سوم* شماره: 4583 

*   بهروزی فر

یک ویروس کوچک
 یک درس بزرگ

و  اهل مرور صفحات  است  بعید 
و  باشید  مجازی  فضای  مطالب 
این پیام را ندیده باشید؛ “کرونا آمد 
تا به ما بیاموزد: چقدر دست دادن با 
دوستان مان لذت بخش بود و ما از 
آن بی خبر بودیم ...” به راستی که 
کرونا، ناخوانده آمد تا چند صباحی، 
مهمان همه لحظات مان شود تا از 
این ویروس کوچک، درس های 
بزرگی بگیریم. کافی است کمی 
به عقب برگردیم، بهمن که از راه 

رسید،   ... مشروح در صفحه 2

قوز باال قوز در جّو کرونا زده 
مصرف آب در بیرجند با خانه تکانی های آب بر سه برابر شد

5بی عالمتی، شایع ترین عالمت افت شنوایی۳3 مبتال  و ۱۲ پاسخ منفی به کرونا در استان
     تولد ۲۹ پارک در خور خانواده ها تا پایان تیر

صفحه 3

 

 

 

به سمت کنترل 
کامل کرونا پیش می رویم 

روحانی :

صفحه  2

این همبستگی و بسیج 
علیه کرونا قابل تقدیر است 

بادامچیان :

کاهش مشارکت در انتخابات 
امر بی سابقه ای نیست 

اسماعیل کوثری:

صفحه  2

صفحه  2

                       فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای – نوبت دوم 
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند، بلوار صنعت و معدن، سایت اداری - تلفن 92-32400390( در نظر دارد: اجرای پروژه 
های عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور )حداقل پایه ۵ رشته ابنیه و ساختمان، 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 ۱39۸/۱2/2۸ 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. 

محلپروژه

 اجرا

مدت نوع پیمانموضوع
پیمان

برآورد براساس 
فهارس بها ۱۳۹۸ 

)ریال(

تضمین ارجاع 
کار )ریال(

تاریخ تحویل و 
بارگذاری اسناد در 

سامانه تدارکات

تاریخ 
بازگشایی

شماره فراخوان

تکمیل 
کتابخانه 
اسفدن

شهر 
اسفدن

تکمیل ساختمان 
کتابخانه

سرجمع به شماره ۹6/۱۲۹۹۱۸۸ 
 مورخ ۱۳۹6/05/04  
و اصالحیه های بعدی 

حداکثر پایان 4/6۹۲/۹05/۷۹۸۲40/000/000 5 ماه
وقت اداری مورخ 

۱۳۹۹/0۱/۱۷

ساعت ۹ صبح 
۱۳۹۹/0۱/۱۸

۲0۹۸00۳۷4۸000050

تکمیل 
مدرسه 

6 کالسه 
شاهیک قاین

شاهیک 
قاین

تکمیل ساختمان 
آموزشی + 

آبخوری + محوطه 
سازی

سرجمع به شماره ۹6/۱۲۹۹۱۸۸ 
 مورخ ۱۳۹6/05/04  
و اصالحیه های بعدی 

حداکثر پایان 4/6۳۹/۳۸6/۸۳4۲۳۲/000/000 5 ماه
وقت اداری مورخ 

۱۳۹۹/0۱/۱۷

ساعت ۹ صبح 
۱۳۹۹/0۱/۱۸

۲0۹۸00۳۷4۸00005۱

 ۱- تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره ۱23402/ ت ۵06۵9 هـ  مورخ  94/9/22  و مورد قبول کارفرما به مدت 
 سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 2۱7306200900۸ 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.
3-  اعتبار پروژه ها )برابر شرایط مناقصه( به صورت اوراق خزانه اسالمی می باشد.                                           روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس رضوی
مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان خوسف

بدون شک پیشرفت و توسعه در بخش تولید و کشاورزی در گرو وجود مدیرانی کارآمد و مخلص 
همچون شما و تالش پرسنل زحمتکش آن مدیریت محقق می گردد، بدینوسیله از زحمات جناب عالی 

کمال تشکر را داریم و از خداوند متعال موفقیت های روز افزون تان را مسئلت داریم.

مجتمع کشاورزی و دامپروری جاویدان پور- فخرآباد

جناب آقای دکتر هادی سالمی
بدین وسیله مراتب قدردانی و سپاس مجموعه هنرستان هوانوردی شهید خلبان محمد حسین رئوفی فرد و 
آموزشگاه خلبانی و پروازهای تفریحی از حسن همکاری و خدمت خالصانه و زحمات بی شائبه جناب عالی 

طی دوره شش ساله مدیریت در اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی را اعالم می نماییم. 
برای شما و خانواده محترم تان در تمامی عرصه های زندگی آرزوی موفقیت و بهروزی داریم 

و انتصاب شایسته و ارزشمند

جناب آقای مهندس عظیم طهماسبی
را به عنوان مدیر کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی

صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم. امید است در پرتو الطاف حضرت حق بیش از پیش 
موفق و پیروز باشید.

هنرستان  هوانوردی شهید خلبان محمد حسین رئوفی فرد  
مرکز آموزش خلبانی  و پروازهای تفریحی آشیانه پرواز توس و ققنوس شرق

حاشیه شیرین مناسب برای دفترکار و مطب 
نرسیده به مفتح  ۳06 متر ، دهنه ۱۲/40 ، حاشیه فضای سبز، تراکم باال، 

قیمت: ۱/۳50/000/000                  0۹0۲40۲۷۲0۸

  زمیــن فروشـــی 

 آگهی مزایده  محدود شماره25شرکت کویرتایر
شرکت کویرتایر در نظر دارد: مقدار 7 تن کارتن ضایعاتی موجود و 6 تن کارتن ضایعاتی جمع آوری شده در سه 
ماهه اول سال 99 ) جمعاً حدود ۱3 تن ( را از طریق مزایده به فروش رساند. ازمتقاضیان دعوت می شود پس از 
بازدید ، پیشنهاد کتبي خود را با رعایت شرایط  شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداري روز  دوشنبه مورخ 
9۸/۱2/۱9 در پاکات در بسته به شرح پاکت الف – سپرده شرکت در مزایده ، پاکت ب – تکمیل فرم مزایده و ارائه 
قیمت پیشنهادی به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند - کیلومتر ۱۱ جاده کرمان تحویل نمایند . جهت رویت 
 کارتن های ضایعاتی امکان بازدید از مورخ 9۸/۱2/۱۱ لغایت 9۸/۱2/۱9 در ایام و ساعات اداری میسر می باشد.

روابط عمومی شرکت کویرتایرشرکت کویرتایردر رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

  آگهی مزایده  محدود شماره 26 شرکت کویرتایر
 شرکت کویرتایر در نظر دارد: مقدار تقریبی۱000 کیلوگرم تسمه پالستیکی ضایعاتی موجود در محل کارخانه 
را از طریق مزایده به صورت یک جا به فروش رساند. از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید، پیشنهاد کتبي 
خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 9۸/۱2/۱9 در پاکات 
دربسته به شرح : پاکت الف – سپرده شرکت در مزایده پاکت ب – تکمیل فرم مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی 
به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند ، کیلومتر ۱۱ جاده کرمان تحویل نمایند. همچنین شرکت کنندگان 
 در این مزایده می توانند جهت بازدید اقالم ضایعاتی از مورخ 9۸/۱2/۱۱ لغایت 9۸/۱2/۱9 درایام و ساعات اداری 

به محل کارخانه مراجعه نمایند. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.
   روابط عمومی شرکت کویرتایر

مرکز تخصصی شنوایی و سمعک قائم )عج(

Samak.ghaem :اینستاگرام
بیرجند-مفتح 4- پالک 13   تلفن:  01 318 322  056  - 5020 165 0915  

شنیدن را به سالمندان هدیه دهید
12 اسفند 1398   2 مـارس  2020

روز جهانی شنوایی

خانواده  محترم و معزز فخر
فقدان تأثر برانگیز پاسدار راستین اسالم، انقالب و وطن، برادر مخلص 

سرهنگ دکتر محمدرضا فخر
مدیر کل سابق بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان

را خدمت شما گرامیان تسلیت و تعزیت می گوییم. 
از صمیم قلب دعا می کنیم روح این عزیز سفرکرده در جوار قرب 

الهی و یاران و همراهان شهیدش آمرزیده باشد. 
اساتید  و کارکنان دانشگاه صنعتی بیرجند

صفحه  ۵
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دوشنبه* 12 اسفند 1398*  شماره 4583 

زمان ثبت نام برای مرحله دوم مسکن ملی مشخص شد

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی از چه روزی آغاز 
می شود، گفت: ثبت نام مرحله دوم مسکن ملی از روز شنبه هفته آینده )17 اسفند 98( انجام خواهد شد و متقاضیانی که خود را 

واجد شرایط شناخته اند و حتی در مرحله اول ثبت نام کرده و انصراف داده اند، می توانند مجددا ثبت نام کنند.

یک ویروس کوچک
یک درس بزرگ

*  بهروزی فر

بعید است اهل مرور صفحات و مطالب فضای 
مجازی باشید و این پیام را ندیده باشید؛ “کرونا 
آمد تا به ما بیاموزد: چقدر دست دادن با دوستان 
مان لذت بخش بود و ما از آن بی خبر بودیم ...” 
به راستی که کرونا، ناخوانده آمد تا چند صباحی، 
مهمان همه لحظات مان شود تا از این ویروس 
بگیریم.کافی  بزرگی  های  درس  کوچک، 
است کمی به عقب برگردیم، بهمن که از راه 
رسید، بوی عید را که حس کردیم، با خودمان 
قرار گذاشتیم و برای نوروز امسال، کلی برنامه 
ریزی کردیم. قرارمان بود خانه را بتکانیم، رخت 
و لباس کودکان مان را نو کنیم، مسافرتی برویم 
و... اما حاال چه شد؟ اگرچه در شرایط موجود، 
همه ما مکلف به حفظ خونسردی هستیم و 
می بایست با پذیرش واقعیت های شیوع این 
بیماری، آن را آن قدر بزرگ نبینیم که زندگی 
روزمره مان را تحت الشعاع قرار دهد اما واقعیت 
این است که کرونا قدم به زندگی مان گذاشته تا 
خیلی چیزها را به ما یادآوری کند. آمده است تا 
بگوید، حتی موجودی به کوچکی یک ویروس 
می تواند روال عادی زندگی را مختل کند، خیلی 
از عادت هامان را تغییر دهد و برخی از داشته 
ها را از ما بگیرد.  همین که نمی توانیم دست 
های یکدیگر را بگیریم، به دیدن هم برویم، 
دید و بازدیدی داشته باشیم، با خیال راحت کنار 
هم بنشینیم و درد دل کنیم، در چشم های هم 
به راحتی غرق شویم و... همه و همه را همان 
مهمان ناخوانده سبب شده.  از عمر حضورش در 
جمع مان خیلی نمی گذرد، اما آمده و گویا تا گرم 
شدن کامل هوا هم ماندنی است که اگر چنین 
باشد نه از خرید رفتن مان خبری خواهد بود، نه 
از تدارک شب عید و... و از همه سخت تر این 
که باید بپذیریم نوروزی بی دید و بازدید خواهیم 
 داشت، بدون دورهمی های گرم و صمیمی، 
بی دیده بوسی و تبریک و شادباش، بدون عکس 
دسته جمعی و سلفی  و دشوارتر آن که حتی 
نمی توانیم به دیدن پدر و مادرهای چشم به 
راه مان برویم. بزرگترهایی که انتظارمان را می 
کشند و ما علیرغم میل باطنی صرفاً به مالحظه 
این که ممکن است آلودگی را با خود به خانه 
هاشان ببریم و مایه ابتالی شان شویم، از رفتن 
به دیدارشان پرهیز می کنیم.  کرونا به همین 
راحتی معادالت زندگی مان را به هم خواهد زد 
اگر توصیه های ایمنی را جدی نگیریم، بهداشت 

فردی را رعایت نکنیم و نتوانیم مهارش کنیم.

 مدیریت گذر از بحران

* عارفی نیا

 با ورود انسان به فصل جدید مسائل و مشکالت 
نیازهای  ساختن  برآورده  تردید  بی  رو،  پیش 
آگاهی  کسب  و  مردمی  ارتباطات  با  مرتبط 
های عمومی و اطالعات صحیح و به موقع از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. این امر در شرایط 
کنونی و در مرحله ایجاد و اپیدمی شدن بیماری 
“کرونا” شکل ویژه تری به خود گرفته است. اما 
سوال اینجاست که مسئولیت اساسی ارتباطات، 
انتشار  از  جلوگیری  عمومی،  افکار  مدیریت 
شایعات و تهدید روانی مردم در کسب اطالعات 
صحیح و به موقع با وجود نظام ارتباطی پیچیده 
موجود بر عهده کیست؟ کشور ما در چند سال 
گذشته بحران های مختلفی را از سر گذرانده 
است. سیل، زلزله، ریزگرد، خشکسالی و غیره از 
جمله مواردی هستند که ما را در برابر آزمون های 
مختلف در برابر جامعه هدف و مردم قرار داده اند. 
با اندک آسیب شناسی در حوزه موضوعاتی از 
این دست و بررسی میزان چالش ها و موفقیت 
ها در هر یک از این موارد ما را بر آن می دارد 
تا ضرورت ایجاد ساختار هدفمند و مشخص را 
در نظام ارتباطی موجود جدی تر بگیریم. اما در 
این میان و به عقیده نگارنده روابط عمومی ها 
به عنوان هسته قوی عملکردی، نقش و جایگاه 
ویژه ای در مدیریت بحران کرونا و بحران های 
مشابه دارند. اگر روابط عمومی ها در برابر بحران 
و  بوده  مشخص  برنامه  بدون  مختلف  های 
رویکرد انفعالی داشته باشند آسیب پذیری سازمان 
ها و مردم در باالترین حد خود قرار می گیرد و 
چنانچه با ایجاد رویکرد تعاملی آمادگی خود را 
باال ببرند و قوی تر شوند )ضمن رعایت اصل 
غافل گیری رسانه ای( با ایجاد فضای واقع گرایانه 
برای تصمیم سازی مناسب و پدافند رسانه ای 
صحیح، مانع خسارت جدی حاصل از بروز بحران 
خواهند گردید. در مورد بیماری کرونا به روشنی 
می بینیم که به هر میزان مردم آگاهی بیشتری 
داشته باشند و توصیه های کاربردی و عملیاتی را 
از نهاد مطمئن و مشخص دریافت کنند، میزان 
اثرگذاری بحران از طریق ایجاد روحیه امید و 
کاهش استرس های اجتماعی در پایین ترین 
حد خود قرار می گیرد. در شرایط فعلی روابط 
عمومی ها می توانند با ایجاد فضای اثربخش و 
تمهید مناسب قبل از وقوع بحران، در حین بروز 
بحران و پس از بحران ضمن صیانت از سرمایه 
انسانی سازمان از شیوع آن در میان آحاد جامعه 
نیز جلوگیری نمایند. تهدیدهایی از قبیل نبود 
پروتکل ارتباطی مناسب برای دسته ها و گروه 
ها و سازمان ها پیرامون وظایف روابط عمومی 
ها در برابر بیماری کرونا، وجود مسائل غیرمرتبط 
و غیرکارشناسی در خصوص کرونا در فضای 
مجازی، نبود کمیته های اطالع رسانی ویژه )که 
با بررسی فضای رسانه ای برای کنترل راهبردی 
فضای مجازی برنامه هدفمند داشته باشند(، نبود 
جریان ارتباطی مشخص برای ترویج و اطالع 
رسانی استفاده از بسترهای خدمات غیرحضوری 
از قبیل وب سایت ها و اپلیکیشن ها تنها بخشی 
از مواردی است که ضرورت تقویت جایگاه روابط 
عمومی ها را در شرایط موجود بیش از گذشته 
برجسته می نماید. با توجه به اینکه از ۴۰ بحران 
شناسایی شده بین المللی کشور ما استعداد ۳۲ 
بحران را دارد، روابط عمومی ها می بایست با 
ایجاد آمادگی دائمی و معرفی جایگاه خود به آحاد 
جامعه در خصوص برنامه ریزی ارتباطی، توسعه 
روابط عمومی الکترونیک فعال، تجزیه و تحلیل 
بحران ها و انجام مشاوره صحیح به مدیران 
تالش نمایند.اما در این میان وجود نگاه مدیریتی 
ارزشمند به حوزه ارتباطات و روابط عمومی نیز 
امری مهم به نظر می رسد. کما اینکه نگرش 
مدیران باالدستی به مقوله ارتباطات یکی از مولفه 
های موثر بر خروج از انفعال روابط عمومی ها 
است. مدیران می بایست با انتخاب افراد موثر 
و قوی در روابط عمومی ها زمینه خروج فعالیت 
روابط عمومی ها را از کلیشه های مرسوم ایجاد 
کنند و ضمن تقویت این امر به هویت بخشی 
بیشتر به روابط عمومی ها در راستای انجام 
رسالت ذاتی خویش تالش نمایند. شاید “کرونا” 
بهانه ای باشد تا با نگاه جدی تر به نقش و جایگاه 
روابط عمومی ها به عنوان حلقه ارتباطی موثر با 
مردم و با حمایت از شوراهای روابط عمومی، به 
تقویت جایگاه ارتباطی و روابط عمومی ها کمک 

نماییم.
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تعمیر یخچال فریزر 
در منــزل     

09153635015 ناصری نژاد

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مصرف رزمندگان و آزادگان بسیجی خراسان جنوبی 

شماره ثبت: ۳۱۲       شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۱۳۰۲۸ 
تاریخ انتشار: ۹۸/۱۲/۱۲

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مصرف رزمندگان و آزادگان 
بسیجی خراسان جنوبی به موجب مصوبه هیئت مدیره راس ساعت ۹/۳۰ صبح روز شنبه 
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ در محل دفتر شرکت واقع در خیابان پاسداران، نبش خیابان فردوسی برگزار 

می گردد.
لذا 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 ۳ رای 

و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
دستور جلسه: ارائه گزارش کتبی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت ناشی 
از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری 

افزایش یابد. 
هیئت مدیره شرکت

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

              خشکشویی و رنگرزی باران
شستشوی انواع البسه ، پتو ، روفرشی ، روکش اتومبیل ، پرده توری

 و کرکره )باز و بست رایگان(
برای اولین بار با دستگاه مخصوص در خراسان جنوبی 

میدان ۷ تیر- جنب خرازی تهران       0915۷212188- 32455435

به صورت شبانه روزی 

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

روزی
انه 

 شب
 

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی. برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۴۳۶۸ – ۹۸/۱۱/۲۸ 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 فاطمه 
 نیک نفس فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه و شماره ملی ۰۶۴۰۳۱۱۹۰۳ نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۱۵۲/۷۴ 
مترمربع قسمتی از پالک ۲۱۵- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت غالم دره میرکی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1398/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/28   علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی. برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۴۳۲۶ – ۹۸/۱۱/۲۷ هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن بوستانی  
فرزند محمد علی  به شماره شناسنامه ۵ و شماره ملی ۰۶۵۱۸۲۹۷۵۵ نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۱۶۶/۶۱ مترمربع 
قسمتی از پالک ۲۶۲ فرعی از ۳۴۵- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت علی اسدالهی عیلکی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/27   علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

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

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی. برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۴۴۰۰ – ۹۸/۱۱/۲۹ 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 مهری حیدری   
فرزند عیسی به شماره شناسنامه و شماره ملی ۵۶۳۰۰۱۸۷۴۴ نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۳۵۱/۰۸ مترمربع قسمتی 
از پالک ۲۰۲- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت زبیده امیرآبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/27 مالکیت صادر خواهد شد. 
 علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک 
یک قسمت از بخش دو شهرستان 

بیرجند

 به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید ششدانگ 
یک باب منزل پالک ۲۲۳ فرعی از ۱۳۹۶ – اصلی بخش 
۲ بیرجند واقع در اراضی رحمت ا... دهلکوه مورد تقاضای 
آقای علیرضا محمدی بهلولی در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۶ ساعت 
۱۰  صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به 
موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و 
حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله 
این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال 
در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند 
مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار 
اعتراضات  و  از طرف مجاورین تحدید خواهد شد  شده 
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان 
امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند 
مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید 
حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 
ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و 

به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار: 1398/12/12
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک 
شهرستان بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر آرای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۴۰۶۰ – ۹۸/۱۰/۳۰ و ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ – ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۴۴۳۵ و هیئت اول / دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی محسن نژاد  فرزند محمد به شماره شناسنامه ۸ صادره از بیرجند نسبت به ششدانگ یک قطعه 

بند مزروعی که بر اثر عبور رودخانه به ۲ قسمت تقسیم شده به مساحت های ۱۰۳۶/۵۶ و ۲۵۲۰/۱۰ مترمربع قسمتی از پالک های ۳۳۵ فرعی از ۳۵۸ اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت کنیز و فاطمه و علی اکبر شهرت همگی مزگی نژاد  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/12/12   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/27   علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

روحانی: به سمت کنترل 
کامل کرونا پیش می رویم 

و  دولت  همکاری  اعالم  از  قدردانی  با  روحانی 
وزارت بهداشت روسیه در زمینه مقابله با ویروس 
را  زمینه  این  در  ایران  ایران، وضعیت  در  کرونا 
کنترل کامل شرایط توصیف کرد و گفت: آمادگی 
اجرای سریع پروتکل بهداشتی مشترک بین دو 

کشور برای مبارزه با این ویروس را داریم.

کوثری: کاهش مشارکت در انتخابات 
مجلس امر بی سابقه ای نیست 

اسماعیل کوثری نماینده اسبق مجلس کاهش 9 
درصدی مشارکت مردم در انتخابات مجلس را 
مسبوق به سابقه دانست و عملکرد مجلس دهم 
و دولت دوازدهم را در این زمینه تاثیرگذار خواند.

این همبستگی و بسیج 
علیه کرونا قابل تقدیر است 

درباره  اسالمی  مؤتلفه  دبیرکل  بادامچیان 
ویروس کرونا و عملکرد دولت اظهار کرد: این 
نوع همبستگی و بسیج همه کشور در برابر یک 
است.  تشکر  و  تقدیر  شایسته  فراگیر،   بیماری 
همت  و  ذیربط  مسئوالن  و  دولت  خدمات  از 
همه نهادها و دستگاه ها و همکاری همه مردم 

هوشمند به سهم خویش اظهار امتنان داریم.

فرصت طلبان از کجا خاطر جمع اند
 که این گونه روبروی مردم می ایستد ؟

نمکی وزیر بهداشت در نامه ای به رئیس جمهور 
نوشت: در شرایطی که همکاران جان بر کف اینجانب 
در سخت ترین شرایط ممکن پروانه وار گرد مردم 
می گردند، شبکه فرصت طلب بی انصاف  در احتکار 
ماسک و ...  از کجا خاطر جمعی دارد که این گونه 
جسورانه روبروی مردم و مسئولین می ایستد و به راحتی 
اعالم می کند که دویست میلیون ماسک را می تواند 
۲۴ ساعته با فالن قیمت در فالن جا عرضه کند؟

سال آینده ما احتماال شاهد برکناري 
تعدادي از وزرا خواهیم بود 

شعار  گفت:  طلب  اصالح  فعال  صوفی  علی 
انتخاباتي اصلي اصولگرایان حذف رئیس جمهور یا 
دست کم حذف تعدادي از وزرا بوده و سال آینده ما 
احتماال شاهد برکناري تعدادي از وزرا خواهیم بود.

 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، 
بهداشتی  خاص  شرایط  به  توجه  با 
کنترل  مدیریت،  راستای  در  و  کشور 
ویروس کرونا،  از شیوع  پیشگیری  و 
استفاده  تسهیل  برای  الزم  اقدامات 
هم میهنان محترم از درگاه های غیر 
حضوری و کاهش مراجعات حضوری 
مردم به شعب و دستگاه های خودپرداز 
به صورت موقت پیش بینی و به شبکه 
مجاز  سقف  تغییر  شد.  ابالغ  بانکی 
انتقال وجه کارت به کارت )از طریق 
درگاه های اینترنتی و خودپردازها از مبلغ 
 سی میلیون ریال به پنجاه میلیون ریال ،  
امکان تمدید تاریخ انقضای کارت های 
بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری 
افزایش  ماه،   سه  مدت  به  مشتری 

از  خودپردازها  نقدی  برداشت  سقف 
دو میلیون ریال به پنج میلیون ریال از 
جمله این موارد است.گفتنی است طی 
این بخشنامه ، تعداد تالش های متوالی 
ناموفق رمز دوم در هر شبانه روز به پنج 

بار افزایش یافت.

توصیه همتی در مورد 
وصول اقساط وام ها

عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در 
توییترش نوشت: با توجه به تعطیلی یا 
کاهش فعالیت برخی از کسب و کارهای 
کشور که ممکن است کاهش عایدی 
برخی واحدها و صنوف و حتی اشخاص 
حقیقی را درپی داشته باشد، به مدیران 
بانک ها توصیه می کنم، شرایط امروز 

اشخاص حقیقی و حقوقی که از این 
بابت دچار وقفه درآمدی می شوند را در 
نظر گرفته و در خصوص تمدید زمان 
و نحوه وصول اقساط وام ها، همراهی 
آورده و  به عمل  با مشتریان  را  الزم 

مراعات وضعیت آنها را بکنند.

ادغام یارانه معیشتی و
 نقدی در سال ۹۹ منتفی شد

بر اساس الیحه دولت و نظر اعضای 
کمیسیون تلفیق، ادغام دو یارانه معیشتی 
و نقدی در سال 99 منتفی شد. هادی 
قوامی با اشاره به منتفی شدن ادغام دو 
یارانه معیشتی و نقدی در سال آینده 
اظهار کرد: بر اساس الیحه دولت ادغام 
این دو یارانه در سال آتی منتفی شده 

است و در سال 99 نیز یارانه ها به صورت 
جداگانه پرداخت خواهد شد.

درصدی  از ۱۵  بیش  افزایش 
حقوق های بین ۳ تا ۶ میلیون

تلفیق الیحه   سخنگوی کمیسیون 
بودجه سال 99 ضمن تشریح چگونگی 
افزایش حقوق های زیر ۲ میلیون و 8۰۰ 
اساس مصوبه  بر  تومان، گفت:  هزار 
افزایش  شد؛  مقرر  تلفیق  کمیسیون 
حقوق های بین ۳ تا ۶ میلیون تومان 

بیش از 1۵ درصد باشد.

از تمهیدات کرونایی بانک ها تا افزایش حقوق کارمندان

روزهاِی سخت قالیباف در مجلس

بعد از چند بار خیز برداشتن برای تکیه 
بر کرسی ریاست پاستور و ناکامی در 
عاقبت  جمهوری،  ریاست  انتخابات 
محمدباقر قالیباف مسیر سیاست ورزی و 
رویاهایش در سیاست را تغییر داد و مسیر 

بهارستان را در پیش گرفت. 

قالیباف هم باید ائتالف
 کند، هم سهم بدهد

قالیباف برای رسیدن به کرسی ریاست 
مجلس باید با برخی ها معامله کند، به 
برخی ها باز هم سهم بدهد و درب های 
ائتالف را هم باز بگذارد. سخت ترین خوان 
برای رسیدن قالیباف به صندلی شماره 
 یک بهارستان عبور از سد پایداری هاست. 

فرزندان معنوی آیت ا... مصباح که صراحتا 
از قالیباف به عنوان خط قرمز خود نام برده 
بودند و در مذاکرات اولیه با شورای ائتالف 
شرط خود برای ندادن لیست مستقل را 
خط خوردن نام قالیباف از لیست ائتالف 
عنوان کرده بودند. قالیباف اگر قرارش را 
بر تکیه زدن صددرصد بر کرسی ریاست 
گذاشته باشد پیش از وارد شدن به رایزنی 
با دیگر رقبایش باید تکلیف خود را با 

آقاتهرانی و پایداری ها مشخص کند.

زاکانی رقیبی راحت، اما بدقلق
به  رسیدن  در  قالیباف  دیگر  رقیب 
کرسی ریاست باز هم حمایت پایداری 
ها و حتی بخشی دیگر از اصولگرایان 
احمدی  جمله  از  پارلمان  در  حاضر 
نژادی ها را دارد. او کسی نیست جز 
علیرضا زاکانی کاندیدای قرضی قم 
ا... مصباح راهی  با حمایت آیت  که 
گذشته  ادوار  در  که  او  شد.  مجلس 

مجلس در قامت یک لیدر تندرو ظهور 
و بروز یافته بود حاال در همنشنیی با 
کاندیدای  خود  اگر  حتی  پایداری ها 
را  ها  پایداری  گزینه  نشود،  ریاست 

ارجح بر قالیباف خواهد دانست.

رویارویی تکراری با رقیبی سنتی 
از  و  قالیباف  رقیب  دیگر  میرسلیم 
جنس اصولگرایانه آن است. رقیبی 
ریاست  انتخابات  در  پیشتر هم  که 
قرار  قالیباف  رودروی  جمهوری 
ذیل  در  دو  هر  حاال  و  بود  گرفته 
راهی  از یک شهر  و  فهرست  یک 
نشان  میرسلیم  شده اند.  پارلمان 
زدن  تکیه  برای  سودایش  که  داده 
از  کم  قوه  یک  ریاست  کرسی  بر 
رقیب  یک  هم  او  نیست.  قالیباف 
اگر  خاصه  است  قالیباف  برای  قدر 
بتواند طیف مستقلین را هم همراه 

خود سازد.

اصالح طلبان و مستقلین تن 
به ائتالف با قالیباف می دهند؟

وجود همین رقبای سرسخت است 
که قالیباف را مجبور خواهد کرد از 
پارلمان  در  حضورش  ابتدای  همان 
وارد معادالت پشت پرده شود. او یا 
باید با رقبای اصولگرایش در پشت 
درهای بسته چانه زنی کرده و حتی 
برخی  از  نشینی  عقب  به  مجبور 
کردن  همراه  با  یا  شود  مواضعش 
و  اصولگرا  های  سنتی  از  بخشی 
از یک سو  ها  نژادی  احمدی  حتی 
و ائتالف با اصالح طلبان و مستقلین 
با  رقابت  در  خود  وزنه  مجلس، 
پایداری  خاصه  اصولگرایش  رقبای 
و  مستقلین  کند.  تر  سنگین  را  ها 
 ۶۰ به  نزدیک  که  طلبان  اصالح 
دارند،  اختیار  در  را  پارلمان  کرسی 
بدون معامله وارد ائتالف با قالیباف 

نخواهند شد.
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بودیم و هستیم 

هایش  بدی  تمام  با  کرونا  ویروس 
کمی  اینکه  و  داشت  هم  محاسنی 
به خودمان آمدیم اصول بهداشتی را 
بیشتر رعایت کردیم و دغدغه یکدیگر 
را داشتیم علیهذا در میان تمام اینها 
باید یک خداقوت جانانه به تیم های 
پزشکی و درمانی هم گفته شود که 
جامعه  سالمت  مدافعان  عنوان  به 
واقعا در خط مقدم این جبهه در حال 
جنگ هستند و سالمت خودشان را 
برای سالمت ما پیشکش کرده اند. 
اما مردم قدرشناس بیرجند کار کادر 
را  داروساز  دکتران  و  ای  داروخانه 
فراموش نخواهند کرد. از داروخانه ای 
که در مدرس به دلیل نبود مواد شوینده 
خودش دست به کار شد و تولید کرد 
تا  کرد  کم  را  مردم  های  دغدغه  و 
داروخانه ای در طالقانی که صبورانه 
آموزش های  با  و  ایستاد  کنار مردم 
الزم امکان خودکفایی از ضدعفونی 
کننده ها در منازل را به آنها آموخت. 
واقعیت این است که انسان جرأت نمی 
کند برای یک لحظه از مقابل کسی 
که این ویروس را دارد، رد شود اما این 
مجاهدان حوزه سالمت که همه روزه 
در کنار مردم و با قشر بیمار سر و کار 
دارند مستحق صمیمانه ترین تقدیرها  
هستند.  امیدوارم خداوند متعال خودش 
اجری در شان و خور ایشان به آنها 
 عنایت و نعمت سالمت را به خودشان

 و خانواده هایشان مرحمت نماید.
 م . ا  از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

جوابیه  دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند

خصوص  در  پزشکی  علوم  دانشگاه 
 ۳ صفحه  در  شده  درج  شکواییه 
مورخ  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه 
عنایت  “با  عنوان:  تحت   98/۱۲/7
به اینکه نیروهای چینی مقیم استان 
ویروس  انتقال  حساسیت  و  هستند 
کرونا بی زحمت پیگیر بشید و ببینید 
کسی حواسش هست که این دوستان 
چینی بیخ گوش ما رفت و آمدشون 
کنترل میشه؟ برای ورود و خروج از 
استان و ایران باید معاینه و کنترل بشن 
لطفا گزارشی از وضعیت رستوران ها 
و غذاها و رعایت بهداشت در آن در 
فصل همه گیری کرونا داشته باشید” 
به شرح ذیل ارسال می گردد: توسط 
تیم های مراقبت و مدیریت کرونا در 
مرکز بهداشت نامه به صورت مرتب و 
مستمر ورود و خروج اتباع به خصوص 
غربالگری  و  کنترل  و  کشور  اتباع 
الزم انجام می گردد همچنین در دو 
شهرستان خوسف و طبس که اتباع 
 چینی در معادن و کارخانه ها ساکن 
می باشند چندین نوبت تیم های آموزشی 
و مراقبت مراجعه و براساس دستورالعمل 
های مربوطه اقدام شده است. برنامه 
های مراقبتی آموزشی و کنترل کماکان 
ادامه داشته و هیچگونه نگرانی از این 
قوانین  براساس  و  ندارد  وجود  بابت 
مقررات بهداشتی بین المللی مراقبت 
در پایگاه های بهداشتی مرزی زمینی 
و هوایی برای تمام اتباع انجام می گیرد.

پاسخ مسئوالن 

تاثیر کرونا بر برنامه پروازی بیرجند

ایسنا- مدیرکل فرودگاه های استان یادآور شد: پروازها در صورت داشتن مسافر انجام شده و اگر پروازی با کاهش تقاضا مواجه شد، لغو خواهد شد. طهماسبی اظهار 
کرد: به دنبال شیوع کرونا در کشور، در برخی مسیرها با کاهش تقاضای سفر مواجه هستیم که به علت پایبندبودن مردم به توصیه های بهداشتی است. وی با اشاره 
به اجرای طرح کنترل تب مسافران در فرودگاه بیرجند، ادامه داد: اقالم بهداشتی مورد نیاز برای جلوگیری از ورود ویروس بین کارمندان فرودگاه های استان توزیع شد.

3 مبتال
 و ۱۲ پاسخ منفی به کرونا

ایرنا - رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند  درمانی  بهداشتی  خدمات  و 
مشکوک  نمونه   ۱۵ تاکنون  گفت: 
به کرونا از خراسان جنوبی به تهران 
ارسال شده که نتیجه ۱۲ مورد منفی 
و سه مورد مثبت اعالم شده است. 
افزود:  فیروزآبادی  دهقانی  محمد 
عالئم  دارای  بیمار   ۱۳۰ تاکنون 
استان  بیمارستان های  به  تنفسی 
هر  که  آنجا  از  و  کرده اند  مراجعه 
آید  می  بیمارستان  به  که  بیماری 
تاکنون  می گیرد،  قرار  بررسی  مورد 
بیش از 8۰ نفر از بیمارستان مرخص 
شدند و تعدادی نیز برای درمان سایر 
بیماری ها به بخش های دیگر منتقل 
دارند. قرار  درمان  تحت  و   شدند 
به گفته وی، بررسی های اولیه نشان 
مبتال  بیماران  که  است  این   دهنده 
به کرونا در خراسان جنوبی، در سایر 
استان ها حضور داشته اند و به احتمال 
زیاد در خارج استان مبتال شده اند البته 
نیاز به بررسی های تکمیلی دارد که به 
اطالع مردم خواهد رسید. به گفته وی 
اولین فردی که در استان به  به کرونا 
مبتال شد در بخش مراقبت های ویژه 
بستری و تحت مراقبت است مشکل 
تنفسی این فرد در یکی دو روز اخیر 
مراقبت  تحت  فعال  و  شده  تشدید 
تنفسی است و چون میزان اکسیژن 
خون بیمار پایین افتاده بود، در بخش 
مراقبت های ویژه بستری شد. رئیس 
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت هم ظهر دیروز درباره 
آخرین آمارهای ابتال به ویروس کرونا 
از  در کشور گفت: ۳8۵ مورد جدید 
ظهر شنبه تا دیروز به طور قطعی به 
ویروس کرونا مبتال شده اند که از این 
تعداد ۱۱ نفر از این تعداد جان خود را از 
دست داده اند. کیانوش جهان پور ادامه 
داد: تاکنون ۱7۵ مورد بهبود یافته و 
ترخیص شده از بیمارستان ها نیز در 
توجهی  قابل  عدد  که  داریم  کشور 
است. جهانپور گفت: بیشترین موارد 
در  کرونا  ویروس  به  جدید  ابتالی 
روزهای اخیر در استان تهران مشاهده 
شده است. بعد از استان تهران، شرایط 
شیوع سریع بیماری در استان مرکزی 
دیده می شود. استان مازندران و نوار 
شمالی کشور نیز موارد شیوع باالیی 
دارد و از مردم می خواهیم از سفر غیر 
ضروری به استان های شمالی کشور 

خودداری کنند.

خبر ویژه

سالم  خواستم ازمسئولین هیئت حسینی 
و ابوالفضلی بابت حذف پذیرایی جلسات 
ترحیم تشکرکنم. ازمسئولین بهداشت  
در  پذیرایی  حذف  دستور  دارم  تقاضا 
مساجد و حتی سر مزار درگذشتگان را 
برای  همیشه صادرکنند تا هم براسالمتی 
مردم خوب باشه هم صاحبان عزا نگران 

هزینه های بیخودی نباشند. باتشکر
9۱۵...۳۳9

خواستم از این طریق از داروخانه هایی که 
خالصانه و محترمانه راهنما و یاری رسان 
مردم بودن و هستن تو این روزها تشکر 
کنم. کسی اسمی ازشون نمیبره ولی 
خدایی کارشون از پزشکا و پرستارا کمتر 
نیست یه خداقوت به همگی کادر درمان.
9۱۵...۵۵8

مطلبی  اسفند   8 مورخ  روزنامه  در 
پیرامون ابتکار فرهنگی بهداشتی هیئت 
های حسینی و ابوالفضلی چاپ کردین 
باورتون  اما شاید  بود  بسیار عالی  که 
 نشه که هیئت حضرت علی اصغر )ع( 
صاحب  مسجد  و  بیرجند  نو  خیرآباد 
الزمانی )عج( خیرآباد نو از اوایل شیوع 
ویروس کرونا اقدام به حذف هرگونه 

پذیرایی اعم از چای و ... نموده  است.
9۱۵...۱79 
اگر دانش آموزان عزیز نکات بهداشتی را 
که وزارت بهداشت تعیین کرده رعایت 
کنند نیازی به تعطیلی سیستم آموزشی 
 نیست دود این تعطیلی در چشم اولیای

دانش آموزان هم خواهد رفت.
9۰۵...886

آیا بازنشستگان، کارمند دولت نبوده اند 
که موقع افزایش حقوق، چیزی شامل 
حالشان نمی شود؟ مسئول محترم، این 
را بدانید که شما هم روزی بازنشسته 
خواهید شد و مورد کم لطفی قرار خواهید 
گرفت، مگر اینکه قانونی را وضع نمایید 
تا اینکه هم شامل شاغلین و هم شامل 
بازنشسته شود، تا دیگر الزم نباشد در 
آینده طرح همسان سازی حقوق را برای 

بازنشسته اجرا کنید. اجرکم عندا...
9۱۵...۵۳7

پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط 
 بیرجند بر چه اساس این اطالعیه های

محلول  کنه؟  می  منتشر  رو  کذب 
در  کافی  اندازه  به  محیط  ضدعفونی 
داروخانه های استان موجود است. مایع 
و اسپری از عصر در داروخانه ها موجود 
خواهد بود و به قیمت بایین تر از قیمت 
جلد. با این شرایط که نباید زیاد به اماکن 
این  چرا  داشت  آمد  و  رفت   عمومی 
اطالعیه های دروغ منتشر میشه و وقت 
مردم رو می گیرید؟ 9۰  درصد داروخانه 
های شهر رو رفتم دقیقا تو همین تاریخ 
اعالم شده، نه ماسکی، نه مایع ضدعفونی 
نه هیچی. شما ماسک رو نمی تونید 
تأمین کنید قیمت پایین دادن پیشکش.
9۳9...۲۱6

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

بهروزی فر- شادی، نشاط و سرور، از نیازهای 
روحی و فطری انسان است که رهاوردی جز 
آرامش، آینده نگری و بصیرت افزایی ندارد.از 
این رو دین اسالم که به تمام نیازهای روحی 
و جسمی انسان عنایت داشته، از توجه به این 
موضوع نیز غفلت نکرده است. وجود آیات 
و  پیامبر)ص(  سخنان  کریم،  قرآن  متعدد 
احادیث و روایات منقول از ائمه معصومان)ع( 
نشاط  جایگاه  اهمیت  از  حکایت  همگی 
و  شادی در دین مبین اسالم دارد. درباره 
اهمیت این موضوع و جایگاه آن در تعالیم 
دینی همین بس که مفهوم شادی ۲۵ بار با 
الفاظ مختلف در قرآن کریم آمده و یکی از 
اصول کتابهای روایی به باب “ادخال السرور” 
اختصاص داده شده و از کسانی که موجبات 
دلخوشی و شادکامی بندگان را فراهم می 

آورند، ستایش شده است. 
با وجود این همه تأکید اما شرایط نامطلوب 
به  مردم  بیشتر  توجه  و  اقتصادی  مسایل 
مشکالتی که همه روزه با آن دست و پنجه 
را  استرس  و  ناامیدی  سطح  می کنند،  نرم 
در جامعه افزایش داده است، البته در زمینه 
میزان شیوع شادی در جامعه هنوز مطالعات 
دقیقی صورت نگرفته اما آمارهای جهانی در 
این خصوص حکایت از آن دارد که ایران در 
بین کشورهای جهان، رتبه ۱۱۴ را در حوزه 
شادی دارد و این آمار خوب و مناسبی برای 

مردم ما به نظر نمی رسد.
در چنین موقعیتی انجام راهکارها و برنامه هایی 
که بتواند شادی و نشاط را در جامعه افزایش 
دهد، شاید بتواند کمی از آالم و مشکالت 
روحی مردم کم کرده اقدامی مناسب برای 
پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی باشد، 
و  اجتماعی  نهادهای  همه  زمینه،  این  در 
فرهنگی مکلفند تمامی توان و ظرفیت خود 
را بکار گیرند، چرا که پرواضح است هر اقدامی 
که بتواند به حضور فرد در برنامه های فرهنگی 

و تفریحی مناسب بینجامد در کاهش فشار 
حاصل از مشکالت اجتماعی و تزریق نشاط 

به زندگی روزانه فرد مؤثر است.  

 فرهنگ حاکم یا کم توجهی ها 
مدیران به زیباسازی محیط شهری 

آن چه امروزه در اغلب مناطق کشور مشهود 
و کسالتی  اندوه  باشد، حس خستگی،  می 
است که متأثر از افزایش مشکالت اقتصادی 
و اجتماعی، بر روحیه نشاط و شادمانی مردم 
غلبه یافته و استان کم برخوردار ما نیز نه 
 تنها از این قاعده مستثنی نیست که حتی 

می توان به جرأت گفت به جهت فرهنگ 
حاکم، تعصبات خاص و ... از یک سو و کم 
از  شهری  محیط  زیباسازی  به  ها  توجهی 
دیگر سو ، این موضوع پررنگ تر به نظر می 
رسد. اگر چه در دنیاي امروز، میزان شادماني 
مردم یکي از معیارهاي نشان دهنده سطح 
پیشرفت اجتماعي است اما به جرأت می توان 
گفت این موضوع تاکنون در اولویت برنامه 
های مدیران شهری استان قرار نداشته که 
اگر این بود، میزان سرانه فضای سبز استان 

دور  البته  نبود،  کمتر  کشوری،  میانگین  از 
های  خشکسالی  تأثیر  که  است  انصاف  از 
حاکم بر استان و کمبود منابع آبی در اختیار 
شهرداری ها را در ردیف عوامل مؤثر در این 
این است که  واقعیت  اما  نگنجانیم  نقیصه 
تدبیر مدیران در مدیریت منابع آبی و اصالح 
شبکه های آبیاری فضاهای سبز تا حدودی 

می توانست این مشکل را مرتفع سازد.
شهر،  تفریحی  های  زیرساخت  به  توجه 
توسعه پارک ها و فضاهای سبز، فراهم کردن 
شرایط برای تفرج همگانی مردم و مواردی از 
 این دست، سال هاست در صدر مطالبات و 
خواسته های مردم استان قرار داشته و دارد اما 

باری به هرجهت تنها به صورت کجدار و مریز 
در فهرست برنامه های دستگاه های متولی 
دیده شده که نتیجه اش حرکت الک پشتی 

توسعه زیرساخت های شهری بوده است.
اگر بر عملکرد گذشته چشم بپوشیم، آن چه 
امروز شاهد آن هستیم، تعیین ضرب االجلی 
است برای تمامی شهرداری های استان در 
همه شهرهای کوچک و بزرگ مبنی بر احداث 
و ایجاد بوستان هایی مناسب با امکانات کافی 
برای تفرج خانواده ها، پارک هایی که فضای 

بازی کودکانه درخوری داشته باشند،محیط 
اوقات فراغت خانواده  مطلوبی برای گذران 
ها فراهم کنند، و هم اینکه بتوانند در شرایط 
بحرانی و خاص، بخش عمده ای از نیازهای 

جامعه شهری را برطرف نمایند.

به نفس افتادن ضرب االجل 
شهرداران برای تحقق یک برنامه 

مطالبات  از  استاندار  رونمایی  جریان  از  بعد 
نوبخت،  دکتر  گذشته  سال  سفر  در  استان 
به  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
خراسان جنوبی، اتفاق خوشایندی که توانست 

حال و هوای شهرداری های شهرهای ۲9 
گانه استان را دچار تحول کند و آنها را به 
تکاپوی بیشتر وادارد، تزریق اعتباراتی ویژه و با 

دستور هزینه کردی خاص بود.
اطالعات دفتر امور شهری استانداری حکایت 
از این دارد که بعد از تأکید معتمدیان استاندار 
بر لزوم هزینه کرد این اعتبار در فراهم سازی 
شرایطی نشاط آور برای خانواده های استان،  
مبلغ ۱۵ میلیارد تومان از این اعتبار به ۲۴ 
پروژه در ۲۴ شهرداری استان تزریق شد تا 

در راستای احداث، تکمیل، بهسازی، تأمین 
روشنایی و تجهیز یک پارک کلیدی در هر 

شهر هزینه شود.
اتفاقی که طی این مدت افتاده این است که در 
کلیه شهرداری هایی که این اعتبار را دریافت 
نموده اند، مقدمات کار به خوبی فراهم شده 
و اجرایی شدن این برنامه به طور جدی در 
دستور کار شهرداران قرار گرفته است. در ۵ 
شهر بیرجند، قاین، طبس، فردوس و نهبندان 
بزرگ  باصطالح  از شهرداری های  که  نیز 
برخوردارند، رقم اعتبار قدری چرب تر شده به 
نوعی که هر شهرداری با دریافت مبلغ یک 
میلیارد تومان اعتبار، مکلف شده عالوه بر 
ایجاد بوستانی مناسب و درخور شأن خانواده 
سبز  فضای  آب  جداسازی  به  نسبت  ها، 
از آب شرب اقدام نمایند.  به این ترتیب با 
نهایی شدن این دستورالعمل، تا پایان سال 
مالی -98تیرماه سال -99 اهالی ساکن در 
شهرهای کوچک استان، فضای سبز مناسبی 
در اختیار خواهند داشت و در شهرهای بزرگ 
نیز که سرانه فضای سبز با استانداردها تقریبًا 
همخوانی دارد، دغدغه شهرداران مبنی بر در 
اختیار نداشتن منابع آبی الزم از یک سو و 
تأمین هزینه های سنگین تأمین آب فضای 
سبز شهرها برای همیشه برطرف خواهد شد 
و عالوه بر این ها، در راستای عملیاتی شدن 
بندهای سند سازگاری با کم آبی، مدیریت 
آبیاری  های  شبکه  اصالح  و  آبی  منابع 

فضاهای سبز تحقق خواهد یافت.
اگر چه گواه این ادعا همین  تحرکی است که 
در سطح شهرها به وضوح مشاهده می شود، 
اما تا تیرماه 99 و پایان سال مالی دستگاه های 
اجرایی هم فاصله زیادی نداریم ، آن چه انتظار 
می رود نتیجه دادن تمام کارهاست و این که 
اوقات فراغتی که پیش روی خانواده  برای 
هاست، فضایی فراهم شود که همه کوتاهی 

های گذشته را جبران نماید. 

تولد ۲۹ پارک درخور خانواده ها تا پایان تیر ماه ۹۹ 
گامی برای شاداب سازی فضای شهری استان

فی
ظری

س:  
عک

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

آماده همکاری با ارگان ها و شرکت ها

۰۹۱۵۶۶۵۱۸۸۵ظرفیت پخت از ۵۰ تا ۱۰۰۰ پرس 

صدا و سیما - واحد های صنعتی و بنگاه های تولیدی 
تا پایان سال مهلت دارند برای تسویه نقدی بدهی 
غیرجاری تسهیالت اعطایی اقدام کنند. معاون امور 
صنایع سازمان صمت استان گفت: با توجه به ابالغ 
بدهی  تسویه  تسهیل  قانون  اجرایی  دستورالعمل 
بدهکاران شبکه بانکی کشور و لزوم استفاده از این 
فرصت، تمام واحد های صنعتی و بنگاه های تولیدی در 
بخش های صنعت، معدن، کشاورزی، ساختمان، تامین 
برق، آب، گاز و خدمات که بدهی تسهیالت اعطایی را 
تا پایان سال 97 پرداخت نکرده اند، می توانند درخواست 
کتبی خود را برای استفاده از مزایای این دستورالعمل تا 

پایان سال 98 به سیستم بانکی ارائه کنند.
پارسا افزود: درخواست کتبی این افراد حداکثر ظرف ۲ 

ماه از زمان ارائه در سامانه مربوطه ثبت و میزان بدهی 
محاسبه می شود. وی گفت: بنگاه های تولیدی پس از ثبت 
درخواست برای بهره مندی از مزایای این طرح باید بدهی 
خود را حداکثر تا پایان شهریور 99 به صورت نقدی تسویه 
کنند. متن دستوالعمل اجرایی این قانون با تمام جزئیات 
در درگاه الکترونیک سازمان صمت استان موجود است.

عالیات خراسان  بازسازی عتبات  رئیس ستاد  مهر- 
جنوبی ساخت صحن حضرت امام محمد باقر )ع( در 
کاظمین را مأموریت جدید خراسان جنوبی عنوان کرد 
و گفت: پنج استان معین برای اجرای پروژه انتخاب 
شده اند. موسی جوینده در دیدار با نماینده ولی فقیه در 
خراسان جنوبی بیان کرد: به گفته وی در برآورد اولیه 
هزینه ساخت این صحن قریب به ۲۰۰ میلیارد تومان 
بوده و باید طی سه تا چهار سال انجام شود. جوینده با 
بیان اینکه در گام نخست ۴۳۰ میلیون تومان برای اجرای 
پروژه ارسال کرده ایم، افزود: در زمینه بازسازی عتبات 

عالیات ده ها طرح توسط استان دنبال می شود.
 نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی هم گفت: امام 
خامنه ای مردم، شهر و استان ما را به علم و ایمان 

توصیف کردند که خدمات شایسته مردم نمونه هایی از 
این فرمایشات است.

حجت االسالم و المسلمین عبادی خطاب به افراد حاضر 
در جلسه بیان کرد: مردم هر جایی که حسن اعتماد داشته 
باشند، به الزمه آن حسن ایثار دارند بنابراین اگر کارهای 

شما مشکوک بود، افت می کرد.

مأموریت جدید خراسان جنوبی در کاظمینمهلت تسویه نقدی بدهی واحد های صنعتی تا پایان سال



موفقیت و انرژی

واکنش

خودآگاهی و شناخت نقاط ضعف و قوت

از مهمترین راهکارهای درمان حسادت این است 
که افراد به خودشناسی برسند. به این معنا که باید 
به شناخت ویژگی های مثبت و منفی شخصیتی و 
رفتاریشان برسند و سعی کنند که ویژگی های مثبت 
شان را بیشتر اهمیت بدهند و ویژگی های منفی 
شان را بر طرف نمایند. وقتی افراد بتوانند نقاط قوت 
شان را ببینند از اعتماد به نفس بیشتری برخوردار 
می شوند. همین امر منجر می شود کمتر واکنش 
حسادت را نشان بدهند. پیشنهاد می شود کسانی 
که مبتال به این حس منفی هستند بیشتر به آثار 
منفی این واکنش توجه کنند. وقتی آثار زیان آور این 
هیجان نامطلوب بر روی زندگی مان را بشناسیم 

سعی می کنیم از این حالت بیشتر فاصله بگیریم.

بچه ها چطور مودب می شوند؟

بعضی از خانواده ها گاهی آنقدر به مودب بودن 
بچه های خود حساس می شوند که به وادی 
افراط و تفریط کشیده می شوند و نمی دانند 
که فرزند آنها در چه شرایط سنی قرار دارد و 
هنوز  ساله  بچه 8  شاید  دارد؟  اقتضائاتی  چه 
آداب مراسم ختم را نداند و... اما به مرور زمان 
و با شیوه های تربیتی و رفتار شماست که باید 
درك کند، چه رفتاری مناسب کجاست. این ادب 
مقدمه عاقل بودن بچه ها و تقوا پیدا کردن آنها 
در دوران بعد از کودکی است. مودب بودن از 
با  می شود.  قانون شروع  رعایت  فهم  همین 
روش نقاشی کردن شروع کنید و بعد از اینکه 
فرزندتان نقاشی کشید یا هر نوع اثر هنری را 
خلق کرد به او بگویید که دوست دارد شما آن 
نقاشی را کجا بگذارید؟ چطور از آن مراقبت 
کنید؟ و... مهم است که به حاصل تالش او 
احترام بگذارید و به خودش هم یاد دهید که 
مراقب زحمات خودش باشد. در مورد بهترین و 
بدترین کارهای اعضای بدن که می تواند انجام 
بدهد، از او سؤال کنید. با هم چند قانون ساده 
برای آنکه رابطه تان خوب بماند تنظیم کنید 
و در اتاقی نصب کنید تا اگر کسی خالف آن 

عمل کرد معلوم شود و تذکر بگیرد.
در اوقات فراغت مهمانی بگیرید یا مهمانی بروید، 
به خانه سالمندان سر بزنید و... تا بچه ها ادب 

عملی شما را یاد بگیرند.
یکی از دالیل رفتار هر روزه خودتان مثل نماز، 
سالم کردن به دیگران و... را رعایت ادب بدانید 

و دلیل این کار را برای او توضیح بدهید.

عوامل آسیب رسان به فرش

یکی از رایج ترین و مخرب ترین عوامل آسیب 
رسان به فرش ها وجود حشراتی مانند بید یا 
سوسک چرم خوار است. آنها تخم هایشان را 
روی انواع فیبرهای طبیعی مانند پشم، ابریشم، 

دهند.الروهای  می  قرار  چرم  حتی  و  خز  پر، 
آسیب  توانند  می  تخم،  از  شده  خارج  گرسنه 
رسان باشند، مخصوصا اگر چیزی روی فرش 
 ریخته شود و تمیز نشود، مانند آبمیوه شیرین یا 

فرآورده های لبنی. 

مردم تلفن همراه خود را ضدعفونی کنند

باید  که  است  موضوعی  مهم ترین  پیشگیری 
مورد توجه قرار گیرد و مهم ترین نکته در اپیدمی 
کرونا، شکستن زنجیره انتقال است. مردم هنگام 
مراجعه به خانه حتماً گوشی تلفن همراه خود را 

ضدعفونی کنند.        
شهرها  در  غیرضرور  تردد  و  سفرها  از  مردم 
را به حداقل برسانند.  یا آن  خودداری کرده و 
مهم ترین فاکتور در پیشگیری از ابتال به کرونا 

رعایت بهداشت فردی است.

منبع مصرف لبنیات در زمان گرفتگی بینی

این یک توصیه رایج است که در طول گرفتگی 
بینی از مصرف لبنیات جلوگیری کنید زیرا تصور 
می شود لبنیات تولید مخاط را افزایش می دهد. 
اما مطالعات هیچ مدرکی در این باره پیدا نکرده 

اند. در حقیقت، ویتامین D، کلسیم و پروبیوتیک 
های موجود در بسیاری از لبنیات تقویت کننده 
سیستم ایمنی هستند، بنابراین فقط به خاطر 
 یک باور غلط از مصرف لبنیات خودداری نکنید. 
همچنین در این زمان آب بیشتری مصرف کنید.

دمنوش مقاوم سازی بدن 

یک قاشق غذاخوری برگ آویشن، یک قاشق 
چایخوری پودر شیرین بیان و 5 عدد عناب سوراخ 
شده را در قوری ریخته و یک لیوان آبجوش روی 
آن بریزید. به مدت یک ربع با حرارت مالیم دم 

کنید، سپس صاف کرده و گرم بنوشید. البته برای 
افرادی که فشار خون دارند مصرف بیش از سه 
هفته از شیرین بیان توصیه نمی شود. همچنین 
کودکان زیر دو سال دو تا 4 قاشق غذاخوری از 

این دمنوش می توانند استفاده کنند.

زوفا، برطرف کننده بیماری های تنفسی

دم کرده زوفا برای برطرف کردن بیماری های 
تنفسی مانند سرفه، سیاه سرفه، برونشیت و آسم 
استفاده می شود.  ضماد تهیه شده با این گیاه، 
 به طور موثر زخم، سوختگی و کبودی را برطرف 

ناراحتی های  و  گلودرد  آن  دم کرده  کند.  می 
چشمی را برطرف می کند. مصرف دمکرده آن، 
روزی 3 بار، کرم روده را از بین می برد. کمپرس 
این گیاه روی سینه، تعداد زیادی از ناراحتی های 

مربوط به ریه را از بین می برد.

استفاده از ساالد میوه ها و سبزیجات، میوه های پاییزی و زمستانی از جمله مرکبات و سیب، عصاره 
میوه ها، دمنوش ها، استراحت کافی، تغذیه سالم در وعده های غذایی مختلف از بهترین روش های 
درمان آنفلوآنزا است. سییب و مرکبات بهترین میوه های با خاصیت باالی ضدویروسی هستند و برای 
درمان آنفلوآنزا مفید هستند خوردن روزی یک بار دو عدد سیب، مصرف روزانه 2 یا 3 عدد لیموترش 
تازه به ویژه در کنار وعده های غذایی، انواع مرکبات، پرتقال، نارنگی، نارنج، گریپ فروت، انار، انجیر، 
آلبالو، شربت عسل و لیموترش تازه، کاهو، کلم، هویج، لبو، شلغم، انواع ترب ها شامل ترب قرمز، سفید 

و سیاه به مقدار کم، پیاز ، سیر و... برای درمان آنفلوآنزا مفید است.

خواب کافی و باکیفیت شبانه عالوه بر اینکه موجب پیشرفت تحصیلی می شود، اضطراب اجتماعی 
نوجوانان را کاهش می دهد. مطالعات  مضرات کم خوابی از جمله افزایش احتمال بیماری های متابولیک 
از قبیل چاقی و اضافه وزن،  دیابت، کاهش حافظه و افزایش افسردگی را ثابت کرده است. نوجوانانی که 
خواب کافی دارند، مشکالت را به طور موثرتر حل می کنند پرهیز از وعده سنگین شام، کاهش مصرف 
کافئین، حذف تجهیزات کامپیوتری مانند تلفن هوشمند و تبلت از اتاق خواب، دوش آب ولرم قبل از 
خواب، تاریک کردن کامل اتاق خواب، استفاده از رختخواب و لباس خواب کامال پنبه ای، تنظیم دمای 

اتاق، پرهیز از خواب طوالنی در روز، از  مهمترین موارد مقابله با اختالل خواب هستند.

خواب کافی و باکیفیت، اضطراب اجتماعی نوجوانان را کاهش می دهدمیوه های ضد ویروس!

توصیه پزشکان به چنین اشخاصی این است که سعی کنند 
با اتخاذ تصمیمات “عاقالنه” تماس خود با دیگران را کاهش 

دهند. مثل کاری که هنگام سرماخوردگی می کنید. 
شما باید ۱4 روز در خانه بمانید و به مدرسه، محل کار 
و دیگر اماکن عمومی نروید. باید خود را در اتاقی جدا 
از دیگران قرنطینه کنید که جریان هوای مناسبی دارد و 
می توان پنجره اش را باز کرد. برای خرید دارو و مواد غذایی 
از دیگران کمک بگیرید. دوستان و اقوام شما می توانند 
خرید های شما را انجام دهند و به دست تان برسانند. اما 

نباید کسی را به اتاق راه دهید. تا حد ممکن از یک روال 
معمول روزمره خودداری کنید و یک نگرش مثبت را حفظ 

کنید.
بار مصرف ، دستمال مرطوب  در خانه دستمال یک 
ضد باکتری و دستکش التکس داشته باشید. بررسی 
کنید که کیت کمک های اولیه شما دارای دماسنج و 
استامینوفن )برای کاهش تب( باشد. سعی کنید فرد 
بیمار را از سایر اعضای خانواده دور نگه دارید، همه 
اجازه  کسی  به  بمانند.  خانه  در  باید  خانواده  اعضای 

بازدید ندهید. فقط یک فرد بالغ باید مراقب شخص 
بیمار باشد. بهتر است سرپرست باردار نباشد ، زیرا یک 
زن باردار در معرض خطر عوارض ناشی از بسیاری از 
عفونت ها است. آنها باید در اتاق خواب خود با درب 
داشته  اتاق خواب مشترك  نباید یک  و  بمانند  بسته 
باشند. اگر فرد بیمار نیاز به ایجاد یک منطقه مشترك 
با افراد دیگر داشته باشد ، باید سعی کند یک متر یا 
بیشتر از افراد دیگر فاصله بگیرد تا شیوع بیماری را 

کاهش دهد و ماسک بزند.

اگر کرونا گرفتیم چگونه خود را قرنطینه کنیم؟
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                        جدول ۴۲۷۶

افقي: ۱- پاس بلند  - محبوب 
نوشابه    - ولرم   -2 بانگ   -
از   - غالت  از   -3 قدیمي 
شهرهاي اصفهان - شهری بین 
قزوین و زنجان 4- واحد فیزیکي 
- رادار زیر دریایي-  پریشان 5-  
کوه  رشته   - پرستار  و  خادم 
 -۶ ادبانه  بي  خطاب   - ایراني 
رساني  کمک   - عرب   دریاي 
- برق را از کوئل به دلکو مي 
رساند ۷- دستگاه خرمن کوب 
- سلطان گور گیر - خانه آخرت 
8- حالتي از ماده - همت قوي-  
پاك و منزه ۹- میوه تابستاني 
- ترسا - شهري در افغانستان 
۱۰- زني که تازه زایمان کرده  
- جدایي - دور دهان ۱۱- رمق 
آخر - راه آشکار - شهیدان ۱2- 
پیمان ناقال-  میله ورزشي-  راز 
تیراندازي-   هدف  نهفته ۱3-  
ثعلب-  نام گاگارین ۱4-  تب 
نوبه-  طبل ۱5-  ایل، طایفه-  

راندمان-  شقایق

عمودي: ۱-  وزن - گیتي - 
فرصت   - اکنون    -2 آسمان 

- دندانهاي نیش 3- مرطوب- 
 -4 سوختگي  تاول  اسرار-  
شدن  پر   - دارنده    - افتراها 
افسانه  خون-  جوي   -5 معده 
پروردگار۶-    - بهشت   - سرا 
 - مقتدا   - ورزشي  شکستني 
دورویي ۷-  خشمگین - هواي 
گرفته-  مرکز استان خوزستان 
گلشیري  هوشنگ  آثار  از   -8
۹- محبوب و معشوق - پشت 
سر هم - عجز ۱۰-  اشاره به 

نزدیک - شاهد - میل به غذا 
نمایش  فراري -   ۱۱-  شهر 
 - خنده  صداي  انگیز-  غم 
  -۱2 عربي  نفي  آزاردهنده-  
آرامگاه  بررسي-  و  تحقیق 
  -۱3 شیر  گردن  موي   -
با هسته درشت-  میوه شیرین 
رقیبان - از جزایربزرگ جهان 
۱4- ترس - متکبر-بزرگترین 
گوزن ایراني ۱5- رود آلمانی-  

توانایي-  کلروفیل

جدول کلمات شماره  ۴۵۸۳

یاد یاران
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حیات داده هر لحظه که بخواهد به هر نحو از ما مي گیرد پس چه بهتر که این جان باختن در راه خود او باشد.
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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.  

۰915   866   8۰۰2 

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

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲ یم
ند

ازم
نی

پروانه بهداشتی و بهره برداری دامداری به شماره 
۹۲/۱۳/۹۸۳۸ به تاریخ ۹۲/۱۱/۱۵ به نام علی اسکتی 

 فرزند محمد به شماره ملی ۵۶۳۹۷۶۳۹۰۶ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
مف

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3647  363  ۰915 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    ۰9157238۰۰1 - دباغی ی
جزئ

 و 
ی

 کل
ـه

ضـ
عر

نهال عناب و زرشک
۰۹۰۱۱۲۵۱۲۰۵ ـی

شـ
فرو

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

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

الستیک اکبری
بلوار مسافر ، روبروی ترمینال 

 ۰۹۱۵۴۱۳۱۳۵۵
۳۲۳۳۸۳۴۸ 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

انواع رنگ داخلی    ۰۹۱۵۸۶۳۴۶۹۳

نقاشی ساختمان 
با اقساطفرزانگان 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 : ۰91516۰6836 – ۰9155616478 

   تلفن پنج رقمی سفارشات : 3155۰
  با مدیریت کریم زاده و قاسمی 

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

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

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

تماس با ما: ۰915663323۰  - علی برگی

دانشنامه پایان تحصیالت دوره 
 کارشناسی رشته حقوق قضایی 

 به شماره ۱۴۸۸۱۳۱۰۰۳۸۵ به نام 
سید محمد علی شاه محمدی به 

شماره شناسنامه ۹۷۷۹ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دی
قو

مف

عرضه بهترین و با کیفیت ترین انواع برنج ایرانی کشت ۱و۲
طارم هاشمی دوبارکشت عطری کیلویی ۲۲۰۰۰تومان،فجرکیلویی 

۱۶۰۰۰تومان، دم سیاه کیلویی ۲۰۰۰۰تومان ،  سرالشه کیلویی  ۱۳۰۰۰تومان

 ۰۹۰۱۴۲۳۵۰۰۶ -۰۹۱۵۵۶۲۶۱۷۷
آدرس: میدان آزادی - خیابان شهید برگی  - روبروی مسجدالحسین )ع( جوادیه

پخش مستقیم وبدون واسطه برنج ایرانی امید

  درصورت ناراضی بودن محصول پس گرفته وتعویض می گردد
زیرقیمت بازار و به ضمانت پخت

 برنـج ایرانـی را گـران نخـریـد
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مصرف آب در بیرجند با خانه تکانی های آب بر 3 برابر شد

*حجت االسالم حاج غالمرضا یعقوب 
نژاد پدر شهید محمدحسن یعقوب نژاد 
پیکرش  و  درگذشت  سالگی  در ۹۴ 

دیروزدر بیرجند تشییع شد.
بیان  با  استان  زیارت  و  حج  *مدیر 
اینکه ثبت نام زائران خراسان جنوبی 
برای حج تمتع سال ۹۹ از ۹ اسفندماه 
در استان آغاز شده است، گفت: 2025 
نفر در قالب ۱۴ کاروان عازم سرزمین 

وحی خواهند شد.
جابجایی  طرح  بلیت  فروش  *پیش 
مسافرین نوروزی ۹۹ از  امروز بصورت 
آغاز شد. غیر حضوری(  و  )حضوری 
فرهنگی،  میراث  اداره  *سرپرست 
گردشگری و صنایع دستی قاینات از 
اختصاص 350 میلیون تومان از اعتبارات 
مصوب ملی به دو اثر تاریخی قاین خبر داد.
عمومی  مکانهای  و  ها  *خیابان 
کارکنان  از  نفر   70 همکاری  با 
شهرداری و نیروهای شبکه بهداشت 
و دامپزشکی در قاین برای پیشگیری 

از ابتال به کرونا، ضدعفونی شد.
*معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند 
از انجام اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با 
ویروس کرونا در شهر خبر داد و گفت: 
ناوگان حمل و نقل عمومی شهر بیرجند 
به صورت روزانه ضدعفونی می شود.
* مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی 
کشوری  برنامه  اجرای  با  گفت: 
غربالگری، 220 کودک دراستان  به 
مرحله تشخیص راه یافتند . پس از ارزیابی 
مرحله  وارد  کودک  تشخیصی ۱2۱ 
مداخالت توانبخشی و دارویی شدند.
*رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
سرایان گفت: محیط بانان، سه متهم به 
شکار غیرقانونی را حین عملیات گشت 
و کنترل در دره های مجاور روستای 
مصعبی این شهرستان دستگیر کردند.

*سرپرست مخابرات منطقه با اشاره 
در  شده  فراهم  زیرساخت های  به 
استان برای استفاده از فضای مجازی 
گفت: تمامی شهرهای استان و ۱7۴ 
روستا تحت پوشش سرویس اینترنت 

پرسرعت مخابرات )ADSL( هستند. 
* سرهنگ دادگر، جانشین انتظامی از 
توقیف یک دستگاه کامیون کشنده حامل 
207کیلو تریاک در نهبندان خبر داد. 
*سرهنگ دشتستانی، فرمانده انتظامی 
درمیان از کشف 5۱ کیلوگرم تریاک در 
بازرسی از منزلی در این شهرستان خبر داد.

اخبار کوتاه

تعطیلی سقاخانه های  موقوفه
 برای ۱۰ روز

ایسنا - مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان 
تعطیلی سقاخانه های آب شیرین  از  جنوبی 
و  آب  تصفیه  دستگاه های  تعمیر  منظور  به 
همچنین ضدعفونی کردن فضا به مدت ۱0 
روز خبر داد. حجت االسالم پرویز بخشی پور، 
اظهار کرد: از همشهریان تقاضا داریم با توجه 
به هزینه های باالی تعمیر و نگهداری تجهیزات 
سقاخانه ها، از برداشت بی رویه و غیرضرور آب 
شیرین خودداری و همچنین نسبت به حفظ و 
نگهداری بنای سنتی و شیرهای برداشت آب 

نهایت تالش و همکاری را داشته باشند.

اعالم برنامه های امروزشبکه آموزش 

مهر- طبق اعالم شبکه آموزش برنامه های 
امروز برای متوسطه اول از ساعت ۸ عربی هفتم، 
ساعت ۸:30 زبان انگلیسی نهم، ساعت ۸:30: 
زبان عربی هشتم، برای دوره  ابتدایی، از ساعت 
۱0:30: ریاضی اول، ساعت ۱0:50 فارسی سوم 
ساعت ۱۱:۱0 ریاضی پنجم، برای متوسطه 
دوم، ساعت ۱۱:30 حسابان 2 پایه دوازدهم 
ریاضی، ساعت ۱2:00 دوازدهم تجربی، ساعت 
ساعت  یازدهم،  پایه  خارجه 2  زبان   ۱5:00
۱5:30 شیمی ۱ پایه دهم ریاضی و تجربی، 
برای فنی حرفه ای و کاردانش، ساعت ۱۶، 
ریاضی 3  یازدهم،  نوین  فناوری های  کاربرد 
دوازدهم ساعت ۱۶:25 برنامه ریزی شده است.

حمل فرآورده های دامی 
وکشاورزی استان با قطار

صدا و سیما- مدیرکل راه آهن شرق گفت: 
فرآورده های دامی وکشاورزی مورد نیاز استان، 
برای نخستین بار با راه آهن حمل می شود.
مزایای  از  را  جاده ای  سوانح  کاهش  شرقی 
حمل  افزود:  و  دانست  کاال  ریلی  جابجایی 
20 هزارتن گندم در مرحله نخست از مبداء 
ایستگاه بندر عباس به مقصد طبس توافق شد 
و همزمان با ورود نخستین قطار حامل گندم، 
سایت تخلیه فرآورده های دامی و کشاورزی و 
خط فرعی به طول 200 متر مجهز به نوار نقاله 
و سازه تخلیه ثقلی به بهره برداری خواهد رسید.

بازداشت عامالن حفاری
 غیرمجاز در غار 

صداوسیما- سرهنگ پاسدار طاقتی، فرمانده 
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  حفاظت  یگان 
گردشگری و صنایع دستی استان گفت: برابر 
اداره  حفاظت  یگان  به  محلی  منابع  اعالم 
شهرستان قاین در بخش نیمبلوک، مبنی بر 
انجام حفاری غیر مجار در غار ثبتی فارسیان 
یگان  کارکنان  از  اکیپی  ثَغوری،  روستای 
حفاظت شهرستان به محل غار عزیمت و با 
بررسی و مشاهده چهار نفر در محل با همکاری 
کالنتری بخش نیمبلوک متهمان را دستگیر و 

به کالنتری منتقل کردند.

کرونا بیماری مشترک انسان 
و دام نیست 

غالمی- مدیر کل دامپزشکی استان عنوان 
کرد:  هیچگونه موردی از انتقال و آلوده شدن 
لذا  نشده  ثابت  انسان  به  حیوان  از  ویروسی 
رعایت بهداشت و حفاظت شخصی کسانی که 
با دام و حیوانات خانگی در ارتباط هستند حائز 
اهمیت می باشد. اصغرزاده گفت : این ویروس 
سرما دوست است و به گرما  و به دمای باال 
حساس می باشد و نور آفتاب و حرارت و مواد 
 ضد عفونی کننده و مواد قلیایی مثل صابون 
می تواند عمال ویروس ها را غیر فعال کند. وی 
افزود: از مردم تقاضا داریم برای خرید گوشت و 
فرآورده های خام دامی از مراکز تحت نظارت 
دامپزشکی اقدام کنند چرا که این مراکز تحت 
نظارت و پایش کارشناسان دامپزشکی می باشد.  
وی در مورد حیوانات خانگی نیز گفت :چون 
خود حیوانات منشا ویروس نیستند و خودشان 
آلوده نمی شوند بنابراین ویروس را دفع نمی 
کنند مگر شخص آلوده به ویروس حیوان را 
لمس کند  ولی  حیوانات خانگی که با محیط 
بیرون در ارتباط نیستند جای نگرانی نیست و 
باید شخص بعد از تماس حیوانات دست را به 

مدت 20 ثانیه با آب و صابون شستشو دهد.

خراسان جنوبی؛ پاک از هجوم 
ملخ های صحرایی

ایسنا-  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهاد کشاورزی استان با اشاره به انتشار خبر 
هجوم ملخ ها به برخی استان ها، گفت: کار 
پایش و شناسایی آغاز شده و هیچ موردی در  
خراسان جنوبی  تاکنون دیده نشده است. مهدی 
عصمتی یادآور شد: به افراد محلی، چوپانان و 
باغداران گفته شده به محض دیدن این ملخ ها، 

جهاد کشاورزی را در جریان قرار دهند.

عماری آرایی بشرویه 
ثبت در میراث معنوی 

ایسنا- مسئول حوزه پژوهش اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
گفت: مراسم عماری آرایی شهرستان بشرویه 
ثبت میراث معنوی کشور شد. برآبادی اظهار 
کرد: مراسم عماری ورپوِشم عماری آرایی یکی 
از مراسم و آئین های سنتی شهرستان بشرویه 

است که توسط بانوان اجرا می شود.

ریشه کنی کرونا به شرط همدلی   

معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول  ایسنا- 
رهبری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: 
و  ایران  ملت  یکدلی  و  همبستگی  اتحاد، 
درمان  کادر  توصیه های  به  توجه  همچنین 
است. کرونا  بیماری  کردن  ریشه کن  راه 
حجت االسالم حسن سیدی اظهار کرد: تجربه 
نشان داده که هر گاه در بروز مشکالت حاکم بر 
جامعه، مردم اتحاد و همبستگی خویش را حفظ 
کرده اند به موفقیت های بزرگی دست یافته اند.
باید توجه  بیان کرد:  این کارشناس مذهبی 
داشت که تبعیت و گوش دادن به دستورات  
متخصصین و پزشکان، بزرگترین همراهی در 

راه ریشه کن کردن این پدیده است.

نیاز به افزایش خدمات بهداشتی در مرز 

ایرنا - مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی گفت: با توجه به اینکه از تمام نقاط کشور رانندگانی در مرز ماهیرود حضور 
می یابند و احتمال شیوع ویروس زیاد است شبکه بهداشت اقدامات خوبی در دستور کار قرار داده است  و البته  نیاز به 
افزایش خدمات است. محمدعلی خاشی افزود: هیچگونه محدودیتی در صادرات و واردات کاال در مرز ماهیرود سربیشه 
با افغانستان وجود ندارد و مراودات تجاری به صورت عادی انجام می شود. وی گفت: تیم های بهداشتی در مرز ماهیرود 
تقویت شدند و با همکاری شبکه بهداشت استان، اکنون در مرز ماهیرود از جانب ایران 2 تیم بهداشت در درب وردی و 
در درب واحد صادرات مستقر شده است. وی گفت: 523 کامیون طی ۱۱ ماه گذشته کاالهایی را از کشورهایی چون 

ترکیه و مالزی از طریق گمرک ماهیرود ترانزیت کرده اند که افزایش 2۹3 درصدی را نشان می دهد.

لزوم تامین اقالم بهداشتی برای پاکبان های بیرجند 

مهر- شهردار بیرجندگفت : تجهیزات فردی برای نیروهایی که ارتباط مستقیم با این بیماری دارند شامل نیروهای سازمان 
آرامستان، پاکبانان و ... فراهم شود و دست فروشان، بازارهای محله ای و چهارشنبه بازار تا مرتفع شدن کامل این مساله 
تعطیل شوند.جاوید از تشکیل گروه مردمی دوام خاوران برای مقابله با کرونا خبر داد و گفت: این گروه داوطلب واکنش 
اضطراری محالت جهت مدیریت بحران و مقابله با کرونا است. وی در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری با محوریت 
اقدامات پیشگیرانه در مقابله با کرونا با اشاره به راه اندازی گروه مردمی دوام خاوران برای مقابله و مدیریت بحران کرونا 
گفت: این گروه با نام اختصاری دوام خاوران و به معنای داوطلب واکنش اضطراری محالت برای مقابله با این بحران 
در نظر گرفته شد. وی ادامه داد: الزم است کوله سم پاش برای استفاده خود جوش مردم توسط شهرداری تهیه شود .

۳ پرونده گرانفروشی و اختفای اقالم بهداشتی در استان

 ایرنا - مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: با همکاری گشت های مشترک در چند روز اخیر سه پرونده 
گرانفروشی و اختفای ماسک و دستکش در استان تشکیل شد. محمدحسین اشرفی افزود: ۸۸ بسته شامل چهار هزار 
و ۴00 عدد ماسک و ۱۱3 بسته ۱00 تایی شامل ۱3 هزار و 300 عدد دستکش، کشف شد و پرونده تخلف در این 
زمینه تشکیل شده که در حال رسیدگی است. اشرفی تصریح کرد: همچنین 2 پرونده درخصوص کشف 2 هزار و ۱۹۶ 
عدد ماسک تاکنون در استان تشکیل شده است. وی گفت: اقالم بهداشتی کشف شده در اختیار دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند قرار گرفت تا در اسرع وقت در بازار توزیع شود. وی یادآور شد: مردم در صورت داشتن هر گونه شکایت می توانند 

با تلفن گویای ۱35 تماس بگیرند تا در اسرع وقت نسبت به برخورد با متخلفان اقدام شود.

تشکیل قرارگاه زیستی در استان 

ایرنا- مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گفت: از همان ابتدای شیوع کرونا آغاز فعالیت قرارگاه زیستی از مهمترین 
تاکیدات در استان بود که این قرارگاه با ریاست استاندار و جانشینی فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( دراستان تشکیل شد. 
آخوندی افزود: پدافند غیرعامل از هفتم بهمن  امسال کارگروه تهدیدات زیستی و بیوتروریستی را با توجه به انتشار 
ویروس کرونا برگزار کرد و بالفاصله دستورالعمل ها به دستگاه های اجرایی ارسال شد. به گفته وی  با توجه به شیوع 
ویروس از قم پیشنهاد لغو سفر به این شهر داده شد و از طرفی تجمعاتی همچون اعتکاف، نمایشگاه های بهاره و 
پیشنهاد مربوط به تعطیلی دانشگاه ها در دستور کار قرار گرفت. وی گفت: اخیرا پیشنهادی به دانشگاه ها ارسال شده که 

دانشجویان از سایر استان ها تا فروکش کردن ویروس بر نگردند زیرا قابلیت انتشار ویروس باال خواهد رفت.

روزآمد

تکلیف دستگاه ها برای مقابله همه جانبه با کرونا

تسنیم - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: بر اساس مصوبات قرارگاه پیشگیری از کرونای استان، تمام دستگاه های اجرایی مکلف شده اند از تمام ظرفیت خود در این شرایط استفاده کنند. خوش خبر در ستاد استانی پیشگیری 
ومقابله با ویروس کرونا با اشاره به مصوبات سیزدهمین نشست شورای اطالع رسانی استان تأکید کرد: شهرداری ها هر شب نسبت به ضدعفونی کردن تمام ناوگان حمل و نقل عمومی و سالن های پایانه های مسافربری در استان اقدام می کند.
وی از انجام تمهیدات الزم در ورودی های استان گفت و خاطر نشان کرد: با استقرار نیروهای بهداشتی در فرودگاه ها، پایانه های مسافر بری و ایستگاه راه آهن استان، دمای بدن و میزان اکسیژن خون مسافران به طور کامل پایش می شود.

محمودآبادی- همزمانی رسم خانه تکانی با 
هراسی که از کرونا بر جان مان انداخته باعث 
شده در بیشتر شهرها افت آب به وجود بیاید تا 
جایی که حتی در روستاهای حاشیه بیرجند با 
وجود افزوده شدن یک منبع ذخیره دیگر باز 

هم کمبود آب بر جان منابع افتاده است.
گاهی با خود می گفتم این گل بود به سبزه 
نیز آراسته شد را در جاهای خوب فقط باید 
استفاده کرد اما حاال هر چه فکر کردم جز 
ذهنم  به  دیگری  جمله  المثل  ضرب  این 
نرسید که بگویم، رسم بشور و بساب نوروزی 
ما ایرانی ها در اسفند ماه کم بود که حاال با 
نگرانی هایی که از کرونا در جامعه به وجود 
آمده ، افراط برخی در شست و شو و ضد 
عفونی کردن دست ها و تمیزی سطوح به 
آن افزوده شد و در این دغدغه سخت و نفس 
گیر مسئوالن آب و فاضالب مانده اند چطور 
این موارد را به مردم گوش زد کنند، تا آب در 

این اوضاع درمنطقه ای قطع نشود.
و  چهکند  آباد،  حاجی  امیرآباد،  روستاهای 
حاشیه  روستاهای  ترین  شلوغ  از  دستگرد 
شهر بیرجند است ، روستاهایی که ساکنانش 
بر عکس شهرنشین ها ترجیح می دهند به 
جای اینکه فرش هایشان را به قالی شویی 
بدهند خودشان آن را بشویند و یا اینکه هنوز 
هم ذهن شان بر این تفکر پایدار است که 

باید سر تا پای دیوارهای آشپزخانه را شیر آب 
بگیرند. البته این معضل هنوز  در شهرها نیز 
دیده می شود اما در این یکی دو روز اخیر 
افزایش مصرف باعث شد تا در روز شنبه افت 
فشار در امیرآباد به حدی برسد که تلفن های 

آب و فاضالب روستایی را به صدا درآورد.
ساعت 3 بعدازظهر یکی از ساکنان خیابان 
امام علی)ع( امیرآباد در توصیف شرایط آب 
این خیابان می گوید: فقط یک نخ آب از لوله 
جاری است، البته این افت از ساعت ۱0 شروع 
شده  تا اینکه حاال فقط همین قدر آب می 
 آید.یکی دیگر از ساکنان این روستا در خیابان 
ولی عصر )عج( که خانه اش در طبقه دوم یک 
 واحد مسکونی قرار دارد، به دلیل افت فشار ،

آب از لوله های خانه اش جاری نمی شود. 
بیشتر مردها  این ساعت  افزاید:  درانی می 
از سر کار برمی گردند و با توجه به دغدغه 
ویروس کرونا قطع بودن آب نگرانی مردم را 
دو برابر می کند. روز گذشته نیز به مدت یک 
ساعت فشار آب در امیرآباد همین شرایط را 
داشت اما این تنها شامل امیرآباد نمی شود، 
ساکنان چهکند و حاجی آباد و دستگرد نیز 

چنین شرایطی را تجربه کرده اند.

افزایش مصرف آب
مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان 

بیرجند در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به 
مجتمع آبرسانی کوثر که به مدار آبرسانی 
حاشیه شهرها افزوده شده است، از دغدغه 
هایش در این ماه حساس آبی می گوید و 

اینکه در برخی از روستاها به خصوص امیرآباد 
و حاجی آباد طی چند روز گذشته مصرف آب 
است. علی محمدزاده  برابر شده  تا سه   دو 
می افزاید: ما مرکز پایشی داریم که به صورت 
لحظه ای مصرف مخازن را مانیتور می کنیم، 
که  است  روز  این رصد حدود 5  اساس  بر 
مصرف دو برابر و حتی در برخی از ساعات 
به سه برابر رسیده است. وی ادامه می دهد: 
عالوه بر پمپ های اصلی و رزرو که در مدار 
قرار گرفته، دیشب مجبور شدیم باز هم دیزل 
اضطراری را در مدار قرار دهیم که شبکه از آب 

 نیفتد. وی با اشاره به کنترل های لحظه ای 
ادامه می دهد: تمام تالش مان را کرده ایم 
مصرف  چون  اما  نیفتد،  آب  از  مخازن  که 
بسیار باالست در آخر وقت امروز )یکشنبه ۱۱ 

اسفند ماه( تقریبا بیش از نیمی از حجم مخازن 
مصرف شده و به حداقل نزدیک شده است.

محمدزاده گالیه هایی که روزهای گذشته از 
سوی ساکنان امیرآباد مطرح شده بود را نیز مد 
نظر قرار داده و اضافه می کند: مصرف آب در 
این روستا این قدر باال بود که همکارانم برای 
کنترل عدم نقص و یا ترکیدگی شبکه از این 
روستا بازدید کردند، بر اساس  گزارش های 
رسیده هیچ مشکلی در شبکه های اصلی و 
فرعی وجود ندارد اما در تمام جوی های آب 
این روستا لبالب آب شست و شوی فرش ها و 

حیاط و . . . جاری بوده است. 

مجال ذخیره سازی در مخازن 
نمی ماند

رئیس امور آب و فاضالب روستایی شهرستان 
بیرجند می گوید: مصرف به قدری افزایش 
یافته که حتی مجال ذخیره سازی در منبع 
نمی ماند، به همین دلیل افت فشار در مناطق 
باال دستی شبکه به وجود می آید یا شاید در 
طبقه های دوم و سوم ساختمان ها آب نرسد.
محمدزاده می افزاید: جریان آب با حداکثر 
توانی که هست در مدار جاری است و مدیریت 
لحظه ای انجام می شود، اما موضوع این است 
که واقعا برخی از شست و شوها ضرورتی ندارد.
وی با این جمله که ماه اسفند همیشه افزایش 
چند برابری آب را داشته ایم اما امسال باید 
 به موضوع مهم کرونا نیز توجه کنیم، تأکید 
این است که در  ما  می کند: همه دغدغه 
این زمان به دلیل اهمیت بهداشت فردی و 
شست و شوی دست ها آب نظافت مردم قطع 
نشود، اما انتظار داریم در این شرایط مردم نیز 
کمی با ما همراهی کنند و شستن فرش و پتو 
و ... و به تعبیری خانه تکانی های آنچنانی، 
احتیاط بیشتری در مصرف آب انجام دهند 
 یا آن را به فصل دیگری بعد از گذار از این 

دوره ویروسی موکول کنند.

قوز باالقوز در جّو کرونا زده 

 نسرین کاری- شیوع کرونا ، خانواده زندانیان 
را  هم  با نگرانی هایی مواجه کرده اما مدیرکل 
زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان، 
این اطمینان را به آنان داد که زندان محیطی 
بسته است و با بیرون در ارتباط کمتری است 
بنابراین از ایمن ترین و پاک ترین  مکان ها 
در مقابل ویروس کروناست. هاشمی در گفتگو 

با آوا با بیان اینکه  هیچ مورد مشکوک کرونا 
در زندانهای استان مشاهده نشده است ادامه 
داد: وظیفه خود می دانیم تمام موارد ایمنی و 
پیشگیری را برای زندانیان فراهم کنیم ودر این 
راستا برای تمامی زندان های استان دستگاه 
تب سنج  توزیع شده و هر زندانی که عالیم 
تب و سرفه داشته باشد بالفاصله مورد آزمایش 

قرار می گیرند. وی با اشاره به اینکه حتی 
خانواده های زندانیان که برای مالقات می 
آیند قبل از مالقات حضوری مورد بررسی قرار 
می گیرند، ادامه داد: برای پیشگیری از انتقال 
ویروس کرونا تا حد امکان مالقات حضوری 
تقلیل یافته  و در عوض آن ارتباط تلفنی و در 

کابین افزایش یافته است. 

وی گفت: راهکار دیگری که در این زمینه 
اندیشیده شده این است که تا اطالع ثانوی 
از  حتی  و  کشور  استانهای  دیگر  از  زندانی 
دیگر شهرهای استان به شهر دیگر پذیرفته 
نمی شود و در واقع زندانیان در قرنطینه قرار 
گرفته اند تا ایمن باشند. هاشمی ادامه داد:  
مراسمی  چون نماز جماعت و فعالیت سالن 

های ورزشی، مسابقات و همایش و سخنرانی 
ها در درون مجموع ممنوع شده اما حقوق 
روحانیون و مربیان که به  محل کار نمی آیند 
کامال پرداخت خواهد شد.  هاشمی تأکید کرد: 
زندانی که به مرخصی می رود در بازگشت 
حداقل به مدت ۱5 روز در قرنطینه می ماند تا 
اگر مورد مشکوکی نبود به بخش برگشت کند. 

مدیرکل زندان های استان: زندانیان در امن و امانند
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 نسرین کاری - به خانواده ها هشدار می دهیم 
در بدو تولد از غربالگری شنوایی نوزادان خود  
مطمئن گردند و مراقب شنوایی فرزندان خود 
باشند، چرا که بی عالمتی شایع ترین عالمت 
افت شنوایی در  بدو تولد است و زمان طالیی  
درمان کم  و  ماهگی  تا 3  برای تشخیص 

شنوایی تا ۶ ماهگی است.
2 مارس روز جهانی شنوایی است و معاون امور 
توسعه و پیشگیری اداره کل بهزیستی استان در 
 گفتگو با »آوا « هشدارها و توصیه هایی برای 

خانواده ها عنوان کرد. اعظم احمدی  گفت: 
و  شنوایی  کم  پیشگیری  و  کنترل  برنامه 
ناشنوایی از نیمه دوم سال ۸7 در استان اجرا  
شد و در این ۱0 سال ، بالغ  بر  ۱50  هزار 
استان،  های  زایشگاه  در  تولد  بدو  در  نوزاد 
تحت پوشش برنامه قرارگرفته  است. وی با 
اشاره به اینکه هزار و 73۶ کودک بیمار در 
این زمینه تشخیص داده شده، افزود: از این 
مجموع  هزار و ۶50 کودک شناسایی و تحت 
مداخالت طبی و توانبخشی قرار گرفته اند. 

وی یاد آور شد: از مجموع ۱۶0کودک کم 
شنوای شناسایی شده ۱۴۴ کودک سمعک 
دریافت نموده که ۱0۸ کودک سمعک دولتی 
تعداد 3۶  و  نموده  دریافت  سازمان  توسط 
نفر سمعک غیردولتی و 3۱ کودک کاشت 
از  اینکه  به  اشاره  با  وی  اند.  شده  حلزون 
این مجموع ۱0۱کودک در مراکز غیردولتی 
شنوا  کم  کودک  و  خانواده  توانبخشی 
سازمان بهزیستی پذیرش و تحت آموزش 
 های تخصصی  قرار گرفته اند، یادآور شد:

کالس های تربیت شنیداری پس از کاشت 
حلزون با نظارت مرکزکاشت حلزون استان 
شود   می  برگزار  کودکان  این  برای  استان 
وی  ادامه داد: ۱00 درصد موالید استان در 
۱۱ ماهه نخست سال جاری تحت پوشش 
برنامه غربالگری شنوایی نوزادان قرار گرفتند.

جنوبی،  خراسان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دارای ۱7 دستگاه غربالگری شنوایی مجهز 
و پیشرفته برای  اجرای برنامه می باشد، 
افزود:  20 مرکز غربالگری شنوایی نوزادان  

در استان، در حال ارائه خدمت است. معاون 
امور توسعه و پیشگیری استان با اشاره به 
اینکه درحال حاضر 2۱ مجری غربالگری 
آموزش دیده، اند، عنوان کرد: ۱۶ مسئول 
پیگیری، برای  پیگیری کودکان شناسایی 
شده در برنامه تا حصول نتیجه درمان، ۴ 
کارشناس شنوایی شناس در کلینیک های 
ارزیابی شنوایی شناسی و ۱۱ نفر متخصص 
گوش و حلق و بینی و اطفال در استان در  

برنامه  همکاری دارند. 

هشدار؛ بی عالمتی شایع ترین عالمت افت شنوایی 
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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(

توصیه هایی برای والدین 
در مدیریت بحران ویروس کرونا 

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

این روزها به دلیل اخبار نگران کننده همه 
گیری کرونا ، بسیاری از کودکان نیز مانند 

بزرگساالن نگران و مضطرب
هستند. کودکان هم مانند بزرگساالن تحت 
تاثیر بحران قرار می گیرند، ولی ممکن 
کنند. در مورد آن صحبت  نتوانند   است 

توصیه می شود:
با آنها در مورد بحران و شرایط صحبت 
کنید. وقتی اخبار بدی در جریان است سن 
کودک را در نظر بگیرید و ببینید چقدر 
ممکن است اگر شما صحبت نکنید اخبار را 
از جای دیگری بشنود. در صورت لزوم به 
 کودک اطالعات متناسب با سن وی بدهید.

نکته مهم: به یاد داشته باشید که 
بروز این عالئم در شرایط بحران، 
طبیعی و قابل کنترل است و خطر 
کند نمی  تهدید  را  آنها   جدی 

* در این شرایط کمی سطح انتظارات خود 
را نسبت انجام به موقع تکالیف درسی و 

حضور در مدرسه تعدیل کنید.
*  ممکن است کودکان در اثر استرس و 
یا نگرانی بیش از حد دچار عالئمی مثل: 
بی  اسهال، گریه،  استفراغ،  تهوع،  حالت 
یا  و  اشتها  کاهش  پرخاشگری،  قراری، 

اختالل خواب شوند. به یاد داشته باشید 
این عالئم چنانچه ناشی از استرس باشد 
طبیعی است و با کاهش استرس این نشانه 
ها هم کم می شود. ولی در صورت تکرار 
از دو  بیش  این عالئم  و طوالنی شدن 
 یا سه روز حتما با پزشک مشورت کنید.

*  در این گونه مواقع بهتر است تا حد 
امکان در مورد کمیت و کیفیت عملکرد 
بگیرید.  آسان  آموزان  دانش  و  کودکان 
برای مثال اگر در فصل امتحانات هستند و 
نگران نتیجه هستند، به آنها اطمینان بدهید 
که اولیای مدرسه حتما خودشان برای این 
یا فرصت  شرایط فکری خواهند کرد و 

جبران خواهند داد.
که  است  طبیعی  بگویید  کودکان  به   *
یا  خود  نگران  و  باشند  داشته  استرس 
نزدیکان باشند ولی نشانه های اضطراب  
بیش از حد و غیر طبیعی را نیز به آنها 

آموزش دهید.
*  آنها را تشویق کنید نگرانی هایشان 
را با شما در میان بگذارند و در صورتی 
پزشک،  از  داشتند  زیادی  استرس  که 
بگیرید. کمک  روانشناس  یا   روانپزشک 

از  پس  و  بحران  شرایط  در  کودکان   *

زمان  هر  از  بیش  ناگوار  حوادث  وقوع 
دارند.  تفریح  و  بازی  به  نیاز  دیگری 
بازی باعث منحرف کردن توجه آنان از 
می  آرامش  آنها  به  و  شود  می  استرس 
سرگرمی  های  برنامه  کنید  سعی  دهد. 
 و بازی کودکان را در منزل بیشتر کنید.

*  روش های آرام سازی را با آنها تمرین 
منزل  در  توانید  می  مثال  برای  کنید. 
روش های آرام سازی عضالنی، تنفس 
کنید تمرین  را  خالقانه  تجسم   عمیق، 

مورد  در  کودکان  با  *  ضمن صحبت 
وقایع  در جریان جزئیات  را  آنها  شرایط، 
مانند تعداد مبتالیان و یا مرگ و میر ناشی 

از بیماری کرونا قرار ندهید.
* تا حد امکان اخبار را در حضور کودکان 

دنبال نکنید.
* نظم برنامه های روزمره کودک مانند  
 خواب و غذا و بازی را تا حد ممکن حفظ کنید
 تمرین آرام سازی برای کودکان:

کمک  کودکان  به  کردن:  نقاشی 
کنید در مورد موضوعی که نسبت به آن 
بکشند. نقاشی  دارند  نگرانی  یا  و   ترس 

کنید  کمک  کودکان  به  گویی:  قصه 
 موضوعی که نسبت به آن ترس و یا نگرانی

  دارند را به صورت داستان یا قصه بازگو کنند.
کودکان  به  نویسی:  داستان  بازی 
کمک کنید با استفاده از یک کاغذ و قلم 
باالی  در  و  کنند  شروع  را  داستان  یک 
صفحه یک یا چند خط در مورد داستان 
خود بنویسند و سپس کاغذ را به کودک 
یا فرد دیگری که کنارش هست بدهد تا 
به همه  را  بنویسد،کاغذ  را  ادامه داستان 
کودکان و افرادی که در آن جمع حضور 
دارند بدهید تا هر نفر قسمتی از داستان 
را تکمیل کند و درنهایت به دست اولین 
نفر برسد و سپس داستان نهایی را برای 
اینکه  بر  عالوه  کار  این  بخواند،  همه 
انحراف فکر کودکان  و  باعث سرگرمی 
از افکار مزاحم و استرس زا می شود در 
و  شادی  و  خنده  باعث  مواقع  بسیاری 
 احساس آرامش و لذت در آنها خواهد شد.

 بـرای اطالع از آخـرین اخبـار
و رویدادهای پیرامـون کـرونا 
ویروس از شبکـه های اجتماعی 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به 

 @padbums
مراجعــه نماییــد. 

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

بیرجندی ها در مشهد مقدس 
  ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷  - جعفر خسروی

آتلیه تخصصی فیلم و عکس تماشا

خیابان پاسداران،جنب اداره پست 
۳۲۲۳۴۵۰۱ - ۰۹۳۰۶۰۸۲۰۰۸

پرسنلی،کودک، اسپرت، عروس

فیلمبرداری از مراسم و جشن ها، همایش ها

عکاسی و ادیت توسط کادر خانم

@ studio tamasha

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 

لباسشویی برجیس - نبش غفاری۳۰
تلفن: ۰۹۱۵۶۵۵۲۵۳۳

پیـک
 رفت و برگشت

شستشوی پتو و ملحفه
 با ۲۰% تخفیف

 اولین و بزرگترین مرکز فروش انواع فرش های ماشینی
 دست دوم )در حد نو( و انواع فرش نو )استوک( 
بیرجند ، بلوار شعبانیه  نبش شعبانیه ۴

۳7۹7 ۳۶۱  ۰۹۱۵-  ۹۴۶۴ 7۵۰ ۰۹۳۵-۳۱ ۱7 ۳۱ ۳۲  علی زارع

دنیـای فرش

 
 
  

 
     

 

  
 رودخانه ها مير بستر و حرايجاد هر نوع اعياني ، حفاري و دخل و تصرف د»
 «گردد يم ليدر زمان وقوع س يو مال يباعث انسداد آن و بروز خطرات جان 

 

 یفیک یابیفراخوان ارز یآگه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبیر
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

ک مًسخ 42986/ت193542بٍ شماسٌ بخشىامٍ  -بٍ استاد آییه وامٍ خشیذ خذمات مشايسٌ–ششکت آب مىطقٍ ای خشاسان جىًبی 
اقذام بٍ اسصیابی کیفی مشاايسان   مطالعات بُىگام ساصی بیالن مىابع آبَیأت محتشم يصیشان دس وظش داسد جُت اوجام  1/10/1388

دعًت می شاًد باا    شبکٍ َای آبیاسی ي صَکشی -مُىذسی آبومایذ. لزا اص ششکتُای ریصالح دس کلیٍ پایٍ َای گشيٌ  ریصالح
وسبت بٍ دسیافت، تکمیل ي اسسال اسىاد اسصیابی اقذام  setadiran.irمشاجعٍ بٍ ساماوٍ تذاسکات الکتشيویک ديلت)ستاد( بٍ وشاوی 

 ومایىذ.  

 مطالعات بُىگام ساصی بیالن مىابع آب شامل:مشخصات پشيطٌ: خذمات مُىذسی 
       ومکضاس خاًا  مىتُای باٍ ساال آبای      -دق پتشگان 2خذمات مُىذسی مطالعات بُىگام ساصی بیالن مىابع آب حًصٌ آبشیض دسجٍ 

97-1396 
 1396-97کًیش لًت مىتُی بٍ سال آبی  2خذمات مُىذسی مطالعات بُىگام ساصی بیالن مىابع آب حًصٌ آبشیض دسجٍ 

 14/12/1398مًسخ  10تا ساعت  12/12/1398صبح مًسخ  8اص ساعت  مُلت دسیافت اسىاد:
 21/12/1398مًسخ  10مُلت باصگشت اسىاد اسصیابی: تا ساعت 

 

نجات آب 
 کشاورزی

 در گرو آگاهی
 و حضور همگانی

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی - به استاد آیین نامه خرید خدمات مشاوره - به شماره 
بخشنامه 193542/ت 42986 ک مورخ 1388/10/1 هیئت محترم وزیران در نظر دارد: جهت 
انجام مطالعات به هنگام سازی بیالن منابع آب اقدام به ارزیابی کیفی مشاوران ذیصالح نماید. لذا 
از شرکت های ذیصالح در کلیه پایه های گروه مهندسی آب- شبکه های آبیاری و زهکشی دعوت 
می شود با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به نشانی setadiran.ir نسبت 

به دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی اقدام نمایند. 
مشخصات پروژه: خدمات مهندسی مطالعات به هنگام سازی بیالن منابع آب شامل:

خدمات مهندسی مطالعات به هنگام سازی بیالن منابع آب حوزه آبریز درجه 2 دق پترگان- 
نمکزار خواف منتهی به سال آبی 1396-97

خدمات مهندسی مطالعات به هنگام سازی بیالن منابع آب حوزه آبریز درجه 2 کویر لوت منتهی 
به سال آبی 1396-97

مهلت دریافت اسناد: از ساعت 8 صبح مورخ 1398/12/12 تا ساعت 10 مورخ 1398/12/14
مهلت بازگشت اسناد ارزیابی: تا ساعت 10 مورخ 1398/12/21

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

توزیع اینترنتی کاالهای تنظیم بازار
در سامینــو

سامینو: سامانه فروش آنالین غذا ، نان ، شیرینی و ... در بیرجند

آدرس: میدان شهدا ، ساختمان هیئت محبان الزهرا )س(  ، طبقه 2 ، واحد ۱
 تلفن: ۳22۱44۶2 - ۰۹۱۵۳۶۱4۵۳۵

برای نصب سامینو  ازکافه بازار 
 عبارت سامینو را در بازار جستجو کنید

شکر ۵/۲۵۰برنج 8۹/۰۰۰

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
۰۹۳۶۶۶242۵۸ – مظفری


