
سرمقاله

سه شنبه13 اسفند1398*8 رجب 1441 *3 مارس 2020    روزنامه صبح استان *سال بیست و سوم* شماره: 4584 

*  هرم پور

تاریخ هم
 قضاوت می کند

در جهان معاصر، بعضی  از مسائل به 
بعضی از افراد و کشورها هیچ ربطی 
پیدا نمی کند، اما برای ایجاد جریان 
های اجتماعی و برای تسهیل روند 
و  مشارکتی  گیری  تصمیم  های 
و  هشدارها  پذیرش  شدن  آسان 
دستورالعمل های حکومتی، الجرم 
به آن ورود می کنند. چندی پیش 
فیلمی  از سینمای هند )بالیوود( 
تحت عنوان »تایگر زنده است« 
ظفر«  عباس  »علی  ساخته 
محصول سال ... مشروح در صفحه 2 5تولید روزانه 6 هزار بطری ضد عفونی کننده در استان 3مشموالن تبصره 4 با قلب های فشرده2معاون استاندار: هیئت های ورزشی به راحتی اجازه بیان مشکالت را دارند

تر   خیص 
2 بیمار کرونایی

تعداد مبتالیان به کرونا در استان به 4 نفر رسید، 2 تست مشکوک 

کشف 3 هزار ماسک در بیرجند
کنترل کرونا در مبادی ورودی و خروجی استان

استاندار: بنا به توصیه کارشناسان بهداشتی، بهترین و امن ترین مکان، منزل است لذا همچنان توصیه 
می شود برای پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا، مردم از حضور در مراکز جمعیتی اجتناب کنند 
* آموزش و پرورش استان : مدارس استان خراسان جنوبی در تمامی دوره های تحصیلی تا پایان 
هفته تعطیل اعالم شد * رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: هیچ مورد فوت بر اساس بیماری 
کرونا در خراسان جنوبی نداشته ایم *  بررسی های اولیه ما نشان می دهد موارد مبتال به کرونا در 
خراسان جنوبی از ویروس هایی است که در سایر استان ها وجود داشته و افراد به صورت مستقیم یا 
انتقالی مبتال شدند و انتقال داخل استانی هنوز اثبات نشده است * مرحله دیگر تجهیزات بهداشتی و 
 پزشکی مورد نیاز بیمارستان ها شامل ماسک های جراحی و N ۹۵، گان و لباس های حفاظت فردی ،

 امروز وارد استان خواهد شد * معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:  در حال حاضر 
محلول ضدعفونی کننده موردنیاز استان توسط یک کارخانه بومی تأمین می شود * رئیس اتاق 
بازرگانی بیرجند: روزانه ۶ هزار عدد بطری مواد ضدعفونی کننده دست برای پیشگیری از ویروس 
کرونا و توزیع بین ادارات، بانک ها و اماکن عمومی خراسان جنوبی توسط یکی از واحدهای تولیدی 
فعال در قاین تولید می شود. رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی: به طور جدی با منتشرکنندگان 

شایعات و اخبار کذب در خصوص ویروس کرونا برخورد خواهد شد  ... مشروح در صفحات ۳ و ۵

 مرکز تخصصی شنوایی و سمعک قائم )عج(

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

سمعک  ارتباط کالمی 
را بهبود می بخشد

طرح فروش پکیج های ایران رادیاتور 
شـروع جشنـواره  زمستـانه

 آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند خیابان انقالب، نبش انقالب1                                                                    
09155618398  -05632237077

نقـدواقسـاط

»بازگشت همه به سوی اوست«
از خاطر دل ها نرود یاد تو هرگز

ای آن که به نیکی همه جا ورد زبانی
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت 

مرحوم مغفور

شادروان دکتر محمدرضا فخر
را به اطالع تمامی سروران گرامی می رساند:

  به همین مناسبت مراسم تشییع و خاکسپاری 
آن مرحوم امروز سه شنبه ۹۸/1۲/1۳ ساعت 14 
از محل فضای باز بهشت متقین انجام می شود. 
حضور شما سروران محترم موجب شادی روح آن 

مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده مرحوم

خاندان محترم و معزز فخر
ضایعه ناباورانه درگذشت 

مرحوم دکتر محمدرضا فخر 
را از صمیم قلب خدمت شما و خانواده های به سوگ 
نشسته تسلیت عرض نموده، امیدواریم خداوند متعال 
رحمت واسعه را به روح بلند آن مرحوم و صبر و اجر 

بر قلب های داغدار شما نازل فرماید.

سازمان نظام پزشکی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس محمود رضا فخر
با ابراز همدردی و تسلیم در برابر مشیت الهی، درگذشت برادر گرامی تان 

مرحوم دکتر محمدرضا فخر 
را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن عزیز 

سفرکرده علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

مدیرعامل و همکاران سازمان همیاری شهرداری ها

کل نفس ذائقه الموت

خاندان محترم فخر
با نهایت تأسف ضایعه درگذشت انسان وارسته و

 پزشک متعهد و خدمتگزار 

مرحوم دکتر محمدرضا فخر
 را خدمت شما عزیزان و سایر بازماندگان گرامی تسلیت 
عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن روانشاد 

غفران الهی و علو درجات و برای عزیزان بازمانده 
صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

جمعیت هالل احمر استان خراسان جنوبی

خاندان محترم کرمانی
جناب آقای حاج رضا کرمانی 

با حسرت و اندوه فراوان مصیبت درگذشت مادر گرامی تان را تسلیت عرض نموده
 از خداوند منان برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجری عظیم آرزومندم.

بهنام بازرگان

خاندان محترم فخر
درگذشت ناگوار

 مرحوم دکتر محمدرضا فخر
 چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند، 
ولی در برابر تقدیر پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست. با 
نهایت تأسف این ضایعه اسفناک را خدمت شما تسلیت عرض 

نموده، برای بازماندگان صبر جزیل و برای آن عزیز سفرکرده روضه رضوان را به دعا خواهیم نشست. 
معاونت بهداشت و درمان سپاه انصار الرضا )ع( و سازمان بسیج جامعه پزشکی استان خراسان جنوبی

آگهی فراخوان مالکین اراضی موسوی
به اطالع مالکین محترم اراضی موسوم به  فخر موسوی که جدیدا به محدوده شهر 
بیرجند الحاق شده و نیاز به توسعه زیرساخت دارد، می رساند: مستند به ماده 11 قانون 
تشکیل شرکت های آب و فاضالب و مواد ۲۲ و ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری، 
مالکین محترم اراضی جهت اجرای شبکه توزیع آب و خطوط جمع آوری فاضالب ملزم 
به پرداخت هزینه های زیربنایی ازجمله تامین زیرساخت ها و شبکه های آب و فاضالب 
می باشند، لذا این شرکت بنا به درخواست متعدد و مکرر مالکین، قصد اجرای تاسیسات 
انتقال و توزیع آب و خطوط جمع آوری و دفع فاضالب را دارد. لذا شایسته است مالکین 
 محترم با ارائه سند رسمی مالکیت جهت اطالع از هزینه های اجرای شبکه آب و جمع آوری 
فاضالب و نحوه پرداخت آن حداکثر تا مورخ ۹۸/1۲/۲0 به آدرس بیرجند، بلوار معلم، 
ابتدای معلم 17، امور آب و فاضالب بیرجند مراجعه فرمایند. الزم به ذکر است درصورت 
عدم مراجعه به منظور تعیین تکلیف هزینه های اجرای خطوط و شبکه آبرسانی و خطوط 
جمع آوری فاضالب هزینه ها بر اساس قیمت های روز زمان مراجعه، وفق فهرست بهاء 

ابالغی سازمان برنامه و بودجه محاسبه و وصول خواهد شد.

روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی

 

 

 

مجلس  یکدست،
 شوخی محض است

عباس عبدی :

صفحه  6

کمک آمریکا به ایران ، 
یاوه گویی سیاسی است

عالء الدین بروجردی :

مردم در مساله کرونا 
به دولت اعتماد کردند

عماد افروغ:

صفحه  6

صفحه  6
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سرمقاله

سه شنبه* 13 اسفند 1398*  شماره 4584 

انتقال دستفروشان  به چهارشنبه بازار جدید

غالمی- بر اساس تصمیم ستاد پیشگیری کرونای استان، به منظور کنترل بیماری کرونا از صبح امروز )سه شنبه 13 
اسفند(، دستفروشان مستقر در ورودی بلوار حضرت ابوالفضل )ع(، ) سه راه اسدی( به چهار شنبه بازار جدید ) بلوار مسافر( 

منتقل می شوند و با مساعدت شهرداری، غرفه رایگان در این مدت در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

تاریخ هم قضاوت می کند!

*هرم پور

در جهان معاصر، بعضی از مسائل به بعضی 
از افراد و کشورها هیچ ربطی پیدا نمی کند، 
اما برای ایجاد جریان های اجتماعی و برای 
تسهیل روندهای تصمیم گیری مشارکتی و 
آسان شدن پذیرش هشدارها و دستورالعمل 
های حکومتی، الجرم به آن ورود می کنند.  
چندی پیش فیلمی  از سینمای هند )بالیوود( 
تحت عنوان »تایگر زنده است« ساخته »علی 
عباس ظفر« محصول سال 2017 را می دیدم. 
این فیلم به حادثه واقعی گروگانگیری  بیست و 
پنج پرستار هندی شاغل در عراق اشاره دارد که 
پس از انفعال دولت هند، در نهایت توسط خود 
داعش آزاد شدند! به قول منتقد عزیزی، »می 
دانیم که  هند در عمل هیچ  قدمی برای مبارزه 
با داعش برنداشته و درباره جنایات تکفیری ها و 
کشتار انسان های بی گناه سکوت کرده است؛ 
اما حاال به مدد سینمایشان ابرقهرمانی ساخته اند 
که مخاطب با دیدنش گمان می کند این هند 
و »سلمان خان« بوده اند که پنج سال در خط 
مقدم نبرد با داعش جنگیده و آن ها را شکست 
داده اند!« احتماالً شما هم جزو طرفداران و دنبال 
کنندگان این فیلم اکشن چند قسمتی و پرماجرا 
بوده اید. در این فیلم، هند که هیچ ربطی به 
جریان رقت بار داعش ندارد، به داستان پردازی 
و قهرمان سازی از شخصیت اول فیلم و روایت 
جذابی از رویارویی نیروهای ویژه اش با داعش 
می پردازد. از آن طرف، ما که در جریان نبرد 
چند ساله، در میدان واقعی مقابله با داعش 
و  مجروح  و  و صدها شهید  داشتیم  حضور 
جانباز داد یم، به تعداد انگشتان دست مان هم 
فیلم ها و روایت های جذابی از این ماجرای 
مهم نساختیم!  همه داستان، به هنرمندی ما و 
استفاده و   فرصت سازی از اتفاق ها  برمی گردد؛ 
آنها از تهدیدها فرصت می سازند و ما صرفًا 
همان نگاه تهدیدی را حفظ می کنیم و هیچ 
کاری جز ادعا و نق زدن نداریم! بر می گردیم 
به کرونا! سازمان بهداشت جهانی در روزهای 
»کروناویروس«  که  است  کرده  تأکید  اخیر 
گوید؛  می  سازمان  این  است.  شدنی  مهار 
»اخیراً دانشمندانش در گواندونگ چین بیش از 
سیصد و بیست هزار نمونه برداری از مردم انجام 
داده اند که فقط چهارده درصد این جمعیت، 
کرونای مثبت بوده اند« اما این سازمان باز 
هم تأکید می کند که مهار این ویروس نیاز 
به فرهنگ سازی، مراقبت و توجه دارد. من 
مقابل(  ستون  در  ادامه  کنم...  می  احساس 

ادامه سرمقاله( بخشی از این مراقبت ها و فرهنگ 
و  افراد  ها،  جریان  جدی  ورود  به  ها،   سازی 
گروه های فرهنگی و هنری نیاز دارد و در حال 
حاضر کم کاری هایی در این حوزه به شدت 
مشاهده می شود! با کمال تأسف، حال و روز 
سلبریتی های فرهنگی و هنری ما را ببینید! خانه 
نشین شدن اجباری و قرنطینه خودخواسته بعضی 
چهره های هنری و فرهنگی کشور را نظاره کنید! 
همان هایی که سینه چاک مردم بودند و از دوازده 
ماه سال، یازده ماهش را در جشنواره های مختلف 
جایزه درو می کردند را مالحظه بفرمایید! سربازان 
مشاهده  را  هنر  و  فرهنگ  عرصه  مقدم  خط 
بفرمایید! و نطق ها و  افاضات و دستورالعمل 
هایشان را خط به خط مرور کنید! بسی مایه تأسف 
است در فضایی که کارهای پزشکی و پرستاری و 
بهداشتی ودرمانی کشور در حال جهادی مقدس 
انشایی  صرفاً  ابزاری  مسئوالن،  و  فراگیرند  و 
و یک طرفه مثل رسانه های رسمی یا فضای 
مجازی در اختیار ندارند تا از آن طریق منویات 
و دستورالعمل ها و هشدارها را به مردم برسانند، 
بخشی از جامعه فرهنگی و هنری آن گونه که 
باید در صحنه نیست و همپوشانی نمی کند! هنر، 
ابزاری قوی و مؤثر و بسیار مهم برای تثبیت 
هشدارها در مغز و روان هاست و افسوس که این 
روزها حتی یک کلیپ ساده ایرانی که مثاًل نحوه 
ورود و خروج اعضای خانواده در محیط های آلوده 
شهری و یا زندگی در قرنطینه های محدود این 
روزهای مردم در منزل شان را به نمایش بگذارد 
یا ویدیویی کوتاهی که از نحوه مراقبت از بیمار 
کرونایی یا مشکوک به کرونا در منزل با چاشنی 
هنری صحبتی  کند، یا دریغ از  چند پیام جانانه 
سلبریتی های عزیز که جامعه را آرام و التهاب ها را 
بخواباند، یا حتی یک کلیپ چند ثانیه ای و هنری 
از طریقه شستن دست ها و یا انتشار چند مطلب 
روانشناسی آرام بخش! واقعیت آن است که این 
انتظار به طریقی از جامعه عزیز و متعهد فرهنگی 
و هنری استان خراسان جنوبی هم متصور است.  
قطعاً و در کنار هم کرونا را شکست می دهیم، اما 
تاریخ درباره رفتارهای ما، تصمیم های ما، ادعاهای 
به  اقدام های ما در چنین شرایط سخت،  ما و 

سختی هم  قضاوت خواهد کرد شرمنده نباشیم!
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(   

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2

بـرای اولیـن بار
فرش های خود را
اتــو کشیــده
تحویـل بگیـرید

صـاف صـاف
لـول   لـول
تخـت تخـت

 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

آگهی دعوت مجمع عمومی
 فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

شرکت آذرسنگ بیرجند 
)سهامی خاص( 

شماره ثبت: ۵۰۳۷ 
شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۹۰۸۴۸۵

بدینوسیله از صاحبان سهام و یا نمایندگان 
قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع 
 عمومی فوق العاده که ساعت ۱۰ صبح 
در  واقع   ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ شنبه  سه  روز 
تهران، خیابان ولیعصر )عج(، نرسیده به 
اسفندیار، خیابان بابک بهرامی، پالک ۳ با 
دستور جلسه ذیل برگزار می شود حضور 

بهم رسانند.
دستور جلسه: انحالل شرکت براساس 

ماده ۶۱ اساسنامه – سایر موارد
هیئت مدیره شرکت
 آذر سنگ بیرجند

اعضای محترم کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند 
احتراما همان طور که مستحضرید جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده )نوبت دوم( کانون 
برای سال ۹۸ طی اطالعیه مندرج در روزنامه آوای خراسان جنوبی یکشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۷ 
قرار بود "روز پنجشنبه ۹۸/۱۲/۱5 راس ساعت ۹ صبح در محل هیئت محترم حسینی برگزار 
گردد" اما با توجه به توصیه های بهداشتی مسئوالن محترم به دلیل شیوع بیماری کرونا و 
نیاز به مراقبت جدی توسط همشهریان عزیز و تاکید مبنی بر عدم تشکیل تجمعات به دلیل 
جلوگیری از انتقال ویروس و به استناد استعالم صورت پذیرفته از فرمانداری محترم شهرستان 
بیرجند طی شماره ۱4۹۰۱/ ۳ /۳5۲۱ مورخ ۹۸/۱۲/۰۶ جلسه مذکور در ابتدای سال ۹۹ 
برگزار خواهد  گردید که تاریخ دقیق آن از طریق درج آگهی در روزنامه مذکور و نصب اطالعیه 

هیئت مدیره در محل کانون به نحو مقتضی به استحضار اعضای محترم خواهد رسید. 

آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی اقتصادی و عمرانی اقلیم خراسان جنوبی )سهامی عام( به شماره 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲5  به  ثبت 55۲۹ و شناسه ملی ۱4۰۰۶۶۷۳۸۲۶ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ 
به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ، سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و از طریق صدور سهام 
جدید از مبلغ 5۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم 
یکهزار ریالی که مبلغ پنجاه میلیارد ریال به موجب گواهی شماره 44/۹۸/۲۲۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲5 بانک 

ایران زمین شعبه فردوس پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )787918(

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: ۹۸/۱۲/۱۳

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 تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲5 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.

افزایش سرمایه  در خصوص  مدیره  کتبی هیئت  گزارش  ارائه  دستور جلسه: 
شرکت ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت براساس گزارش کارشناس 

رسمی دادگستری، افزایش سرمایه 
هیئت مدیره شرکت

تاسیس شرکت زیگورات سرام ایرسا )سهامی خاص( در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ به شماره ثبت ۶۱۶۶ 
به شناسه ملی ۱4۰۰۹۰۱۶۰55 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید کاشی و سرامیک و صادرات و واردات کلیه 
اقالم مجاز در صورت 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 ، دهستان 
کاهشنگ ، آبادی منطقه ویژه اقتصادی، محله منطقه ویژه ، نبش تقاطع دوم شمالی ، بلوار ))ورودی 
منطقه (( ، بلوار صادرات شرقی ، پالک ۰ ، طبقه همکف کدپستی ۹۷۳۹۱۸۳۹۳4 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ 
سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱5۰/۱۰5 
مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ نزد بانک صادرات شعبه بیرجند با کد ۱۰5 پرداخت گردیده است. اعضای 
هیئت مدیره: آقای محسن امامی میبدی به شماره ملی 44۸۹۲55۹۶۹ به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال، آقای اکبر امامی میبدی به شماره ملی 
44۸۹۷۰۶5۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال، خانم ملیحه هومان به شماره 
ملی 44۸۹۷۸۸۳۰4 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ 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 آقای محسن امامی میبدی )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. بازرسان: آقای سید احمد حسینی بامکان به شماره 
ملی 44۳۳۲5545۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و خانم مریم ذوالعلی میبدی 
به شماره ملی 44۸۹۷۲۷۶۶۶ به سمت بازرس اصلی 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 )787917(

قصر موبـایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید

0912 18 58 405
0912 5878 100
0912 5353 628
0912 562 2846
0912 538 9334

0912 590 7352
0912 647 0489
0912 7117 641
0912 888 9534
0912 9292 566

0912 024 0300
0912 078 2300
0912 061 0018
0912 041 9060
0912 041 9070

0912 05 222 03
0912 05 222 04
0912 0888 733
0912 041 9060
0912 041 9070

0912 0320 161
0912 0320 163
0912 0320 164
0912 0320 151
0912 0320 171

0912 098 0852
0912 098 0858
0912 0338 911
0912 0338 913
0912 0338 914

ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی شرکت ها ، پیمانکاران و بنگاه های اقتصادی
* تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی  * تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

* محاسبه سود و زیان به صورت ماهیانه و سالیانه * محاسبه حقوق و دستمزد - لیست بیمه و مالیات مکانیزه
* اعزام حسابدار به محل شرکت ها و موسسات جهت انجام خدمات حسابداری به طور تمام وقت

 و پاره وقت به همراه پشتیبانی
* مشاوره رایگان مسایل مالی- مالیاتی - تامین اجتماعی - مالیات بر ارزش افزوده و معافیت

شرکـت حسابـداری تـراز پـژوهان جــامع

   آدرس :  بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی 15/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  09155602737

ها  رسانه  به  هایی  نامه  قاسمی- 29 دی 
رسید مبنی بر اینکه هر گونه مصاحبه و رپرتاژ 
گرفتن باید با اداره کل ورزش هماهنگ شود. 
یکی از نامه ها به هیئت های ورزشی ارسال 
انجام هرگونه  بود  آمده  نامه  این  در  شده، 
مصاحبه با رسانه و رپرتاژها باید با تأیید اداره 
کل انجام شود، در نامه ای دیگری هم اعالم 
شده بود:» هرگونه مصاحبه و تهیه گزارش 
و رپرتاژ از سوی خبرنگاران باید در ابتدا با 
تأیید اداره کل انجام شود.« نامه ای نیز به 
این  با  رسیده  ها  ورزش شهرستان  ادارات 
مضمون »درصورتی اجازه مصاحبه دارند که 
فقط بیان امکانات باشد و از بیان انتقادات و 
مشکالت به دلیل اشاعه نا امیدی جلوگیری 
شود.« شنیده شده، همین مسائل بابی را باز 
نیز در  کرده تا هیئت های ورزشی استان 

مصوبات خود برای ورزشکاران در مصاحبه 
ها با اصحاب رسانه  محدویت هایی بگذارند. 

نباید جلوی بیان مطالب را بگیریم
در همین راستا برای شفاف شدن موضوع با 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
خراسان جنوبی گفت و گو کردیم و نامه ها 
نیز به وی داده شد. خوش خبر  در این زمینه 
گفت: هماهنگی برای تسریع کار خوب است 
اما اگر بخواهند از این طریق مشکالت بیان 
نشود درست نیست. خوش خبر تصریح کرد: 
مستقل  های  تشکل  ورزشی  های  هیئت 
هستند و باید همیشه پاسخگوی خبرنگار 
باشند. آنها به راحتی اجازه بیان مشکالت، 
اند  داده  انجام  که  کارهایی  و  درخواست 
را دارند. وی بیان کرد: هر کسی می تواند 

اداره  و  کند  بیان  را  مشکالت  و  انتقادات 
کل ورزش و جوانان و دیگر مسئوالن باید 
پاسخگوی این انتقادات و مشکالت باشد تا 

راهکاری برای رفع آن پیدا شود. 

برنامه حمایتی دررده قهرمانی
مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز در پاسخ 

به این انتقادات گفت: وظیفه ما ترویج نشاط 
و امیداوری است و نباید با مسائل حاشیه ای 
باعث تشویش اذهان عمومی شویم. عزیزی 
با بیان اینکه انتقادات و مشکالت باید همراه 

با راهکار باشد، بیان کرد: انتقاد باید منصفانه 
باشد هر چند با وجود نامه نگاری ها هنوز شما 

مصاحبه های خود را انجام می دهید و اتفاقی 
نیفتاده است. وی خاطر نشان کرد: رؤسای 
هیئت ها و ادارات می توانند عملکرد خود 
را بیان کنند ولی باید توجه کنیم که وظیفه 
 اداره کل ورزش کمک و نظارت فنی است و 
نمی تواند همه مشکالت را برطرف کند. 
هیئت ها تشکل های مستقل هستند و ما 
هم اگر بودجه داشته باشیم، می توانیم کمک 
ندارد.  زمینه وجود  این  در  اجباری  و   کنیم 
به گفتۀ وی اولویت ما منافع عموم مردم 
است و اقشاری که بیشتر در معرض آسیب 
هستند. وی ادامه داد: در بخش قهرمانی نیز 
با توجه به سند توسعه چشم اندازی که به 
شماری  انگشت  تعداد  ایم  داده  استانداری 
از قهرمانان برای مسابقات مهم آسیایی و 

جهانی و المیپک حمایت خواهند شد.

با توجه به شیوع ویروس کرونا در ایران و از 
طرفی بازار داغ سالن های آرایش در آستانه سال 
نو، با رعایت نکردن بهداشت فردی و جمعی، 
کرونا در کمین این مکان ها است.این روزها 
شیوع بیماری کرونا تمامی مردم جهان را نگران 
کرده است و کشور ایران نیز مستثنی از این 
ویروس نیست. با تدبیر و همکاری مسئوالن 
دستگاه های اجرایی مکان های عمومی از قبیل 
و  سبز  فضای  محیط های  ادارات،  مدارس، 
پارک ها، اتوبوس های درون شهری و سایر هر 
روز با مواد ضدعفونی کننده شستشو داده می شود 
اما مکان های دیگری از جمله آرایشگاه های 
عمومی باید توسط صاحبان این کسب و کارها 
ضدعفونی شود. خبرنگار ایرنا برای بررسی این 
موضوع به تعدادی از آرایشگاه های زنانه سطح 
شهر بیرجند سر زد، در برخی سالن ها نکات 

بهداشتی در خصوص پیشگیری از ویروس 
کرونا بر دیوار و جلوی چشمان مشتری نصب 
و به موضوع داغ مشتریان تبدیل شده بود. اما 
در برخی سالن ها نیز انگار هیچ خبری از شیوع 
این بیماری در کشور و استان نبود، نه از محلول 
ضدعفونی خبری بود، نه ماسک و دستکش، 
یک طرف سالن در حال رنگ کردن مو، آن 
طرف تر اصالح صورت، سمت دیگر زیبایی 
در  آرایشگران سرشان  همه  تقریبا  و  ناخن 
الک خودشان بود. برخی مشتری ها با ماسک 
فیلتردار، برخی با دستکش و ماسک ساده، برخی 
نیز بدون هیچ وسیله بهداشتی وارد می شدند و 
انگار با دیدن افرادی که ماسک زده اند تازه به 
فکر می افتادند ویروس کرونا جدی است. در 
برخی سالن ها نیز زنان گوش در گوش هم 
در صف انتظار بودند، هرازگاهی که وسواس 

از داخل کیف  ویروس کرونایی می گرفتند، 
شان اسپری ضدعفونی کننده را بیرون آورده 
و به اصطالح کرونا را از خود دور می کردند. با 
صدای فیس فیس اسپری ضدعفونی کننده 
چشمان سایر مشتری ها به سمت فرد مذکور 
می رفت و این سبب می شد همدیگر را به 
استفاده از ماده ضدعفونی تعارف کنند، عده ای 
سوال می کردند از کجا تهیه کرده اید ما هرچه 
گشتیم پیدا نکردیم! تقریبا تمامی آرایشگران از 
دستکش های پارچه ای برای اصالح صورت 
مشتری و دستکش های یکبار مصرف برای 
رنگ مو و سایر فعالیت ها استفاده می کردند 
اما این مشتری ها بودند که حتی نسبت به 
تهیه وسایل شخصی خود اقدام نکرده بودند.

یکی از آرایشگران گفت:  سال های قبل در 
روزهای پایانی سال سالن جای سوزن انداختن 

نبود هر چه هم به عید نزدیک تر می شدیم 
شلوغ تر می شد و تا ساعات پایانی سال همه 
مشغول بودیم. یکی دیگر از آرایشگران نیز 
گفت: به مشتری ها توصیه می کنیم در صورتی 
که عالئمی مانند سرفه و عطسه دارند به 
آرایشگاه مراجعه نکنند چون ممکن است یک 
سرماخوردگی ساده باشد اما شرط عقل حکم 

می کند که با این عالئم مراجعه نکنند. 
وی افزود: کاش مانند ادارات و دستگاه های 
اجرایی محلول ضدعفونی کننده محیط در 
قرار  نیز  عمومی  آرایش  سالن های  اختیار 
می گرفت چون گیر آوردن محلول در شرایط 
کنونی از هیچکس ساخته نیست از طرفی 
صرفه  به  مقرون  نیز  آن  تهیه  هزینه های 
نیست.بسته بودن یکی از سالن های آرایش 
تعطیل  ثانونی  اطالع  »تا  تابلوی  نصب  و 

می باشد« نظرم را جلب کرد لذا برای بررسی 
دلیل آن با شماره ای که روی بنر سالن بود 
تماس گرفتم و جویای موضوع شدم.مدیر 
داخلی این آرایشگاه گفت: هر چند ایام پایانی 
اما  است  ما  صنف  مشتری های  اوج  سال 
سالمتی خود و همشهریانم را بر کسب درآمد 
ترجیح دادم و موقتا این هفته را تعطیل کردم. 
رئیس اتحادیه پیرایشگران و آرایشگران زنانه 
استان هم گفت: به تمامی سالن های آرایشی 
توصیه کرده ایم محیط را به صورت مستمر 
ضدعفونی و گندزدایی کنند. هما چمنی افزود: 
اینکه اتحادیه مواد ضدعفونی کننده در اختیار 
سالن ها قرار دهد در توان اتحادیه نیست اما 
اگر مدیران داخلی سالن ها نیز نمی توانند مواد 
ضدعفونی الزم برای محیط کار خود را تهیه 
کنند طبیعی است که باید سالن را تعطیل کنند.

معاون استاندار: هیئت های ورزشی به راحتی اجازه بیان مشکالت را دارند

کمین کرونا  در آرایشگاه ها

ت
ترن

:  این
س

عک
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حاشیه های امن
عامالن نا امنی  

نامه وزیر بهداشت به عنوان یک مقام 
عالی رتبه دولت را در خصوص وضعیت 
احتکار و قاچاق ماسک و شوینده ها 
که  خوردم  حسرت  چقدر  و  خواندم 
چنین اتفاقاتی سکه رایج کشور ما شده 
است اما واقعا چه کسانی مسبب این 
موارد هستند. دادستان کل کشور سریعا 
نامه زد که معرفی کنید تا برخورد شود 
اما آیا واقعا برخورد خواهد شد؟ دیروز 
میلیون  نزدیک ۱۱  گفت  می  رادیو 
ماسک احتکار شده را شناسایی کرده 
اند اما فقط یک میلیون را توانسته اند 
به وزارت بهداشت برگردانند. این یعنی 
همان مافیاهای قدرت در پشت پرده 
مسائل که در شهر و استان ما هم کم 
نیستند. یک روز برای از رونق انداختن 
مرز ما و به رونق آوردن دوغارون وارد 
کار می شوند و همه می بینند ولی 
سکوت می کنند چرا که مافیای این 
موضوع قدرتمند است و رد پاهای خود 
را خوب پاک می کند و روزی دیگر 
امنی  حاشیه  از  اطمینان  با  ای  عده 
که دارند و حمایت های فراقانونی که 
از آنها می شود در فضای کاری خود 
هرگونه تخریب و تهدید علیه جامعه 
انجام می دهند و هیچ کس پاسخگو 
نیست. در انتخابات توهین و دروغ به 
دیگران می بندند و متولیان متاسفانه 
 به جای پیگیری آن را شور انتخاباتی 
می خوانند. امیدوارم حداقل در استان 
مهندس  مثل  عزیزانی  حضور  با  ما 
معتمدیان که مردم به نیکی از ایشان 
یاد می کنند و خدماتش برای همیشه 
در دل مردم می ماند و حجت االسالم 
حمیدی که از زمان حضورشان تحولی 
استان  بسیار مثبت در حوزه قضایی 
ایجاد نموده اند و با همکاری نهادها 
اطالعاتی  و  امنیتی  های  دستگاه  و 
حاشیه های امن برخی مسببان نا امنی 
مردم  روانی  و  اجتماعی  و  اقتصادی 
قاطع  برخوردهای  با  و  برداشته شده 
جلوی تکرار این قضایا در آینده گرفته 
شود. برای مملکت اسالمی ما شایسته 
را  بتواند هر جرمی  یکی  نیست که 
مرتکب شود و متولیان امر با یک بهانه 
ساده که شناسایی نمی شوند و یا رد 
پایی نمی گذارند از کنار موضوع بگذرند 
و از طرفی یک نفر که اشتباه کوچکی 
را انجام داده به اشد مجازات برسانند.  
 بیایید به مردم بگوییم ما اشتر گذار 
پشه گیر نیستیم و در فضای استان هیچ 
تخلف و جرمی بی جواب نمی ماند و 
دستگاه های کارشناسی و امنیتی ما که 
 جهان را انگشت در دهان گذاشته اند
در حوزه منطقه ای و محلی خود از پس 
خرده مافیاهای خرابکاری و نا امنی به 

خوبی بر می آیند. 
 ع . ج  از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

جوابیه دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند

در  دانشگاه  درمان  معاونت  جوابیه 
خصوص شکواییه درج شده در صفحه 
۳ روزنامه آوای خراسان جنوبی مورخ 
98/۱۱/8 تحت عنوان: “چند هفته پیش 
به مطب دکتر مراجعه کردم پزشک زنان 
این که دیگه عادی که ۳ الی ۴ نفر با 
هم میان داخل رو این که نباید اعتراض 
داشته باشیم نفر جلوی من آزمایش رفته 
بود اوایل بارداریش بود با آزمایشات جدید 
احتمال مشکل دار بودن جنین وجود 
می  باید  خاطر  اطمینان  برای  داشت 
ازحدقه  آزمایش چشمام  مجددا  رفت 
دراومد، قیمت آزمایش برای اینکه تا 
کند  حدود ۳  بینی  پیش  9۰ درصد 
از جنین  میلیون بود که تازه اگر بعد 
مشکل داشت خانم دکتر خیلی راحت 
گفت دستور سقط و کورتاژ می دهم 
دلم سوخت مسئولین استانی و کشوری 
در دانشگاه علوم پزشکی این ظلم نیست 
شاید کسی نداشته باشد بعد می گویید 
جمعیت کشور رو به سالمندی می رود 
چه تدبیری اندیشیده اید پدر و مادر از 
عهده مخارج دوران بارداری برنمی آیند 
متوجه می شویم” به شرح ذیل ارسال 
می گردد: ویزیت همزمان چند بیمار 
همزمان ممنوع بوده و موضوع مکررا 
 به افراد متخلف تذکر داده شده است.  
در صورت وجود شماره تماس جهت 
تعیین محل مراجعه شاکی موضوع به 
این معاونت اعالم گردد. ضمنا آزمایشات 
غربالگری ناهنجاریهای جنین حسب 
تعرفه  و  درخواست  علمی  اندسکوپی 
بخش خصوص مطابق ضرایب اعالم 
می باشد. درصورتی که مستندات افزایش 
دریافتی توسط شاکی ارائه گردد موضوع 
از طریق مراجع قانونی پیگیری می گردد. 

پاسخ مسئوالن 

روانپزشک: اضطراب ناشی از کرونا مدیریت شود

ایرنا - مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اهمیت اعتقادات و یادآوری گذر از سایر شرایط سخت زندگی هر فرد خاطرنشان کرد: قطعا می توانیم 
کرونا را مثل بسیاری از بیماری های دیگر شکست دهیم. دکتر اسماعیلی گفت: فرض کنیم امروز ما یا یکی از نزدیکان به بیماری کرونا مبتال شده ایم و قرار است از خود 
یا فرد بیمار مراقبت کنیم، در این گونه موارد یکی از موثرترین راه هایی که می تواند به مدیریت استرس و افزایش روحیه امید در فرد کمک کند مکانیسم تاب آورانه است.

کشف 3 هزار ماسک 
در  بیرجند 

استان  آگاهی  پلیس  رئیس   - ایرنا 
گفت: محتکر ماسک و اقالم بهداشتی 
در بیرجند دستگیر و در بازرسی از انبار 
شد.  کشف  ماسک  هزار  سه  وی، 
اجرای  در  افزود:  حسینی  سرهنگ 
طرح مبارزه با احتکار ماسک و مواد 
ضد عفونی کننده،  تیمی متشکل از 
مأموارن پلیس آگاهی، قاضی تعزیرات 
حکومتی استان و نمایندگان سازمان 
صنعت و معدن به یک واحد کاالی 
طب در شهرستان بیرجند مراجعه و 
این واحد صنفی را بازرسی کردند. وی 
افزود: مالک این واحد صنفی مدعی 
بود که اقالم بهداشتی ندارد ولی در 
بازرسی از انبار وی سه هزار ماسک، 
۲۶۰ مایع ضدعفونی کننده دست و 
9۴۰ عدد دستکش ضدعفونی کشف 
شد. وی تصریح کرد: محتکر دستگیر 
تعزیرات  به  پرونده  تشکیل  با  شده 

حکومتی معرفی شد. 

خبر ویژه

باسال م     و  خسته نباشید  ما پرسنل  طرح 
تحول نظا م سالمت خراسان جنوبی با 
توجه به شرایط کنونی و درمان بیماران 
کرونایی و فرمایش رهبر انقالب توجه 
به پرستاران  از قانون ۵۰ افزایش حقوق 
وزرات بهداشت جامانده ایم و می گویند 
که به شما تعلق نمی گیرد ؛ لطفا پیگیری 
کنید و خواسته مارا به گوش مسئولین 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برسانید.
ارسالی به تلگرام آوا

و  پزشکان  تمامی  خدمت  سالم  با 
پرستاران و تیم بهداشت عزیز که شبانه 
میزارن  مایه  جون  از  دارن  واقعا  روز 
خواستم دو نکته رو بگم که شاید این 
روزها ازش غافلیم. نکته اول اینکه ما 
بهداشت  و  عمومی  بهداشت  میگیم 
محیط رو رعایت کنید غافل از اینیم که 
بعضی از همشهریامون بر اثر نداری و 
اعتیاد هنوز تا کمر در این سطل های 
از عفونت جستجو می کنند  زباله پر 
یه زمانی بود می گفتیم حشرات موزی 
االن باید بگیم انسانهای نیازمند. نکته 
دوم خواهشا اطالع رسانی کنید تمام 
خدمات و درمان بیماران مبتال به کرونا 
رایگان می باشد خیلی ها به خاطر هزینه 
های زیاد درمان یک آنفلوآنزای ساده رو 

هم پیگیری نمی کنند. 
9۱۵...۳97

بزرگراه  در  خودروها  سرعت 
پیامبراعظم)ص( زیاد بود، از روزی که 
پلیس مستقر شده و حضور داره خیلی 

بهتره شده امیدوارم تداوم داشته باشه.
9۱۰...۵۰۶

مطالبه اصلی مردم شهرستان خوسف 
تکمیل هر چه  سریعتر بیمارستان  و 
در مرتبه بعدی تجهیز آن است. دل پر 
درد خوسفی ها و  عدم برخورداری از 
بیمارستان به حدی حرف نگفته دارد 
که اکنون با توجه به شیوع بیماری های 
خطرناک و مسری از جمله بیماری کرونا 
ویروس  دلشان در نبود بیمارستان خون 
با تمام توان کار  پیمانکار طرح   است. 
از طرف  می کند ولی پشتیبانی الزم 
بودجه ونظارت الزم  و  برنامه  سازمان 
استانی و ملی هم انجام  شود.  به هر 
حال در وهله اول باید به مسئولین استان 
و شهرستان و در وهله دوم به جناب آقای 
خسروی  نماینده محترم منتخب مردم در 
مجلس یازدهم باید خاطر نشان کرد که 
این مطالبه مردمی به حق بوده و انتظارات 

از نماینده محترم بسیار باالست.
ارسالی به تلگرام آوا

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

پاسخ مسئوالن :پیگیر مشکل نیروهای خدماتی بیمارستان ها هستیم

باید  که  معتقدیم  نیز  »ما  محمودآبادی- 
موضوع پیگیری شود و در این شرایط که 
جنگی به شمار می آید، از هر گونه تنش و 
ناراحتی کاسته شود«.  این پاسخی است که 
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند در پیگیری درخواست های نیروهای 
خدماتی دانشگاه بیرجند در پی تبعیض های 
حقوقی مطرح شده عنوان کرد، او خواست 
همه آرامش خود را حفظ کنند و بدانند که 
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی بیرجند این 

موضوع را پیگیری خواهند کرد.

اصل ماجرا
سازمان  رئیس  ماه  بهمن  روز  آخرین  در 
افزایش ۵۰  مجوز  کشور  بودجه  و  برنامه 
درصدی امتیازات فصل ۱۰ قانون مدیریت 
خدمات کشوری را در قالب یک بخشنامه 
کرد.  اجرایی صادر  های  دستگاه  تمام  به 
، کلیه دستگاه ها  این بخشنامه  براساس 
افزایش ۵۰  دولتی مجوز  و سازمان های 
درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت 
کرده اند.  دریافت  را  کشوری  خدمات 
پیگیری ها از سازمان برنامه و بودجه نشان 
می دهد، با ابالغ این بخشنامه در فیش و 
احکام حقوقی کارکنان رسمی ادارات دولتی 
افزایش حقوق همتراز با اعمال افزایش ۵۰ 
درصدی امتیازات فصل ده قانون مدیریت 

خدمات کشوری لحاظ خواهد شد.
بند آخر  به  با توجه  اینکه  قابل ذکر  نکته 
بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  بخشنامه 
افزایش حقوق کارمندان قراردادی دستگاه ها 
بایستی بر اساس یک دستورالعمل مشترک 
که با همکاری سازمان برنامه و سازمان اداری 
و  استخدامی تدوین خواهد شد، اعمال شود. 
در واقع این افزایش حقوق برای کارمندان 
رسمی بالفاصله بعد از ابالغیه نوبخت در 
فیش های حقوقی اسفند نمود خواهد داشت 

اما افزایش حقوق کارمندان قراردادی و غیر 
رسمی دولت منتظر و معطل ابالغ دستور 
العمل مشترک دو سازمان برنامه و بودجه و 

اداری و استخدامی خواهد بود.

کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 
خبرها حاکی از این است که این موضوع 
نیز  پزشکی  علوم  دانشگاه  کاکنان  برای 
از  نیروهای خدماتی  اما  اعمال شده است 

این قاعده مستثنی شده اند، اتفاقی که از 
نظر آنها تبعیض آمیز است و  واکنش تعداد 
دانشگاه های  نیروهای خدماتی  از  زیادی 
علوم پزشکی به خصوص نیروهای شاغل 
در بیمارستان ها آن هم در این ایام که نام 
موقعیت جنگی را بر آن نهاده اند، شده است.
نیروهای خدماتی که در یکی از بیمارستان 
های بیرجند مشغول به کار است درباره این 
موضوع به خبرنگار آوا می گوید: من یک زن 
سرپرست خانواده هستم، بارها پیش آمده به 
دلیل مشکالت مالی هم به جای خودم کار 
کرده ام هم شیفت های همکارانم را قبول 
کرده ام، تا بتوانم از پس مخارج فرزندانم 
برآیم. قرار نیست چون ما صورت مان را با 

سیلی سرخ کرده ایم هر نوع تبعیضی برای 
ما اعمال شود. یکی دیگر از این افراد این 
تصمیم را کار دشمنان می داند تا در این 
بحبوحه حساس که تمام کارکنان دانشگاه 
علوم پزشکی در کنار هم در خط مقدم مقابله 
با کرونا قرار گرفته اند بین آنها اختالف اندازند 

و انرژی و توان آنها را بگیرند.
او نیز صاحب سه فرزند است که یکی از آنها 
جزو بیماران خاص است و یک دختر دم بخت 

هم دارد، با تعریف از شرایط سخت کاری اش 
و کار کردن با مواد شوینده بسیار زیاد و البته 
تماس مستقیم با بیماران ادامه می دهد: یک 
نیروی خدماتی در بیمارستان همه فن حریف 
است،یعنی شرایط کاری اش ایجاب می کند 

که این گونه باشد.
این مرد ۴۰ ساله می افزاید: خود من عالوه 
بر نظافت گاهی بیمارها را جا به جا می کنم، 
گاهی به پرستار ها کمک می کنم و شاید 
خراب  دستگاهی  اگر  گاهی  نشود   باورتان 
می شود آن را جوری که یاد گرفته ام درست 
می کنم. حتی گاهی پرستارها که مریض بد 
حال در بخش دارند دستانم را ضد عفونی 
می کنم و سرم بیمار را تنظیم می کنم. حاال 

با این همه به نظر شما اینکه ما را جدای از 
سایرین بدانند کار دشمن نیست؟

بخش نگران کننده
نیروهای خدماتی که سابقه  از  دیگر   یکی 
 کاری اش به حدود ۲۰ سال می رسد نیز

می گوید: همان طور که می دانید سازمان 
برنامه و بودجه کشور در خصوص افزایش 
امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری، 

حقوق و مزایای کارکنان رسمی و پیمانی 
و قرارداد کار معین در تمامی دانشگاه ها و 
وزارت بهداشت ۵۰ درصد اضافه شد. ولی 
متأسفانه این افزایش شامل قرارداد تبصره ۴ 
که مشاغل کارگری و خدماتی و نظافتی در 

وزارت بهدشت می باشد، نشده است.
این نیروی خدماتی ادامه می دهد: این کار 
مصداق بارز تبعیض و بی عدالتی و عامل 
اصلی کاهش روحیه جهادی در مورد بیش 
نیروی خدوم علوم پزشکی  پنجاه هزار  از 
است که این روزها در خط مقدم مبارزه با 
شیوع کرونا و سربازان خط مقدم ضد عفونی 
و استریل این ویروس منحوس در محیط 
های بیمارستانی و دانشگاهی هستند، است. 

وی می گوید: من و همکارانم در حالی که 
همچنان به خدمت رسانی ادامه می دهیم 
بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  از 
 تقاضا داریم این موضوع را مانند مسئوالن 

دیگر دانشگاه های کشور پیگیری کنند.

ما پیگیریم
تماس تلفنی خبرنگار ما برای پاسخ از روابط 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  و  عمومی 
 بیرجند به این پاسخ ختم شد که با وجود 
دغدغه های زیاد پیش آمده در این شرایط 
امیدواریم  و  کنیم  پیگیری می  را  موضوع 
از  برخی  رئیس  البته  شود.  حل  موضوع 
دانشگاه های علوم پزشکی نسبت به این 
عنوان  به  اند.  داده  نشان  واکنش  موضوع 
ایالم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  مثال 
اعتقاد دارم که مشکالت  گفته است: من 
مالی برای همه است اگر قرار بر این باشد 
که حقوق ها را افزایش دهیم باید برای همه 

پرسنل را در نظر بگیریم.
افزاید:  می  گفتگو  این  در  دکترکریمیان 
متأسفانه در این بخش نامه این افراد در نظر 
گرفته نشده اندبه هر حال ما پیگیر این مسئله 
شده ایم و مکاتباتی با وزارتخانه داشته ایم و 
نظر دانشگاه را به آنها اعالم کردیم. عالوه 
 بر این نامه های مکتوب برخی از روسای 
دانشگاه های علوم پزشکی از استان های 
مختلف به وزارتخانه ارسال شده است و همه 
 به رفع این مشکل امید دارند. چرا که همه 
می دانند در بحران ها تک تک اعضای 
یک تیم یک اهمیت را دارند از پزشکانی 
که دارو تجویز می کنند تا پرستارانی که 
می  بیماران  بالین  بر  ویژه  های  لباس  با 
که  نیروی خدماتی  آن  نهایت  در  و  روند 
کل بیمارستان را ضد عفونی می کند. هر 
چند این نیروهای خدوم در جنگ با کرونا، 

ابتدای خط مقدم هستند.

مشموالن تبصره 4 با قلب های فشرده
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آگهی تغییرات شرکت مشاوره ای سروش گستر بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 1134 و شناسه 
ملی 10360028692 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/06/16 و مجوز شماره 
594/10/120/982 مورخ 1398/07/01 اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بیرجند 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گردید : سرمایه گذاری در تاسیسات گردشگری و اقامتی و پذیرایی تفریحی 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )785802(

آگهی تغییرات شرکت مشاوره ای سروش گستر بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 1134 و شناسه ملی 
 10360028692 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/06/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

1 - پس از گزارش بازرس صورت های مالی سال های 1392 – 1393- 1394- 1395-1396-1397 به 
تصویب مجمع رسید 2 - خانم ناهیده علوی ناصر به شماره ملی 1377828824 به عنوان بازرس اصلی و خانم 
سیده مریم محمودآبادی به شماره ملی 0640163327به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب 
گردیدند.  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری بیرجند )785801(

حسابداری: 
* مهارت های دیپلم: حسابداری عمومی مقدماتی، حسابداری عمومی تکمیلی، رایانه کار  
حسابداری مالی، حسابدار حقوق و دستمزد، حسابداری صنعتی، مسئول و سفارشات، 

سرپرست ترخیص کاال، کاربر امور بانکی .
* حسابداری شرکت ها و ثبت اسناد، دفتر روزنامه و کل، گزارشات مالی، ارزش افزوده، 

معامالت فصلی، اظهارنامه، لیست دستمزد و نرم افزار هلو و محک، رافع و ...
 کامپیوتر: 

کاربر رایانه، کاربر ICDL و کاربر فتوشاپ و...

مجتمع  آموزشی پارسیان برگزار می نماید: 

با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  3۲۲3۷۸۸۶ همراه: ۰۹۱۵۵۶۰۵44۱
آدرس: بیرجند، نبش طالقانی ۱۵، ساختمان عسل، طبقه سوم

45000  الی 75000آجیل شور

75000  الی 95000آجیل شیرین

21000  الی 24000تخمه کانادایی

 45000  الی 55000تخمه کدو
 20000  الی 34000تخمه ژاپنی

 22000  الی 32000بادام زمینی
 110000  الی 128000پسته

 15000خرمای زاهدی



موفقیت و انرژی

واکنش

به موسیقی گوش دهید 

از بهترین راه های غلبه بر  ورزش کردن یکی 
استرس است. مواد شیمیایی که هنگام ورزش 
و تحرک ترشح شده و وارد خون می شوند به 
احساس آرامش کمک زیادی می کنند. ورزش های 
هوازی ضربان قلب را باال می برند و ثابت شده که 
از فعالیت های آرامش بخش دیگر مؤثرتر هستند. 
حتماً می دانید موسیقی می تواند روحیه تان را فوراً 
تغییر بدهد و مطالعه ای نیز دریافته چیزی که این 
میان مهم است این است که به موسیقی مورد 
عالقه تان گوش دهید تا رگ هایتان باز شوند و 
جریان خون بهتری در بدن تان انجام بگیرد، با 
این کار کمک زیادی به خونسرد شدن و آرام 

شدن خودتان می کنید.

آثار احساس تنهایی بر زندگی افراد

شواهد علمی نشان می دهد هنگامی که نیاز ما 
برای برقراری ارتباطات اجتماعی برآورده نشود، 
دچار فروپاشی ذهنی و جسمی می شویم. تامین 
نشدن این نیاز تاثیراتی در بدن و مغز ایجاد می 
کند که برخی از آنها ناشی از قرارگرفتن اندام های 
مختلف بدن در معرض هورمون های استرس 
است که این نشانه تنهایی و تاثیر آن بر حیات 
است. تنهایی و تاثیر آن بر حیات را می توان اندازه 
گیری کرد. ثابت شده که نیازهای برآورده نشده 
اجتماعی تاثیرات وخیمی بر سالمت به جا می 
گذارند، شریان ها را تخریب می کنند، فشار خون 
را باال می برند و حتی قدرت یادگیری و حافظه را 

کاهش می دهند.
نداشتن دوستان نزدیک و ارتباطات اجتماعی به 
طور معمول باعث احساس تنهایی یا زجر عاطفی 
می شود که آن را »احساس تنهایی« می نامند. 
این احساس با آگاهی از فقدان روابط شروع می 
شود و این آگاهی شناختی در مغز ما طنین انداز 

می شود و احساس انزوا ما را غمگین می کند.
ممکن است احساس تنهایی کنیم یا تمام وجودمان 
آکنده از احساس نیاز به برقرار کردن ارتباط شود. 
و  دیگران  از  بودن  دور  بودن،  مطرود  احساس 
ناکامی سالمت عاطفی ما را به خطر می اندازد.
با وجود آثار منفی احساس تنهایی، نمی توان این 
احساس را غیرطبیعی شمرد. این احساس طبیعی 
ترین حس انسان است. هرکسی گاهی در زندگی 
احساس تنهایی می کند، مثال بعد از جدا شدن از 
دوست، هنگام نقل مکان به خانه جدید، یا هنگامی 

که از یک حلقه اجتماعی کنار گذاشته می شود.

نگذارید دندان تان بپوسد

بهترین راه پیشگیری از پوسیدگی دندان،کاهش 
میزان و دفعات مصرف مواد قندی یا مواد غذایی 
حاوی شکر است. از نظر سالمت دهان زنجیره 
غذایی سالم، حاوی کمترین مقدار مواد قندی 

تصفیه شده و مصرف مواد قندی در دفعات محدود 
و زمان های مناسب   حائزاهمیت است. پوسیدگی 
دندان به عنوان شایع ترین بیماری دهان، محصول 
مستقیم مصرف نامناسب مواد قندی به صورت 

خالص یا افزوده به سایر موادغذایی است.

تشخیص انواع قارچ ها

از دست زدن به قارچ هایی که دارای تیغه های 
سفیدرنگ هستند، روی ساقه خود اندام دامن مانند 
یا پیازی شکل دارند یا در پایین ساقه کیسه دارند، 
سمی  قارچ های  بیشتر  کنید.  پرهیز  شدت  به 

خانواده آمانیت به این شکل در طبیعت حضور 
دارند. از دست زدن و مصرف قارچ هایی که دارای 
کالهک یا ساقه قرمزرنگ هستند به شدت دوری 
کنید. بسیاری از قارچ های سمی همچون فالی 

آگاریک چنین ویژگی های دارند. 

به  در سرویس  بهداشتی دست نزنید

در  دستگیره  به  حتی المقدور  کنید  سعی 
سرویس های بهداشتی عمومی دست نزنید و به 
کمک دستمال کاغذی یا موارد مشابه آن را لمس 
کرده و در صورت نداشتن دستمال، سعی کنید 

برای باز کردن در، جایی غیر از دستگیره را لمس 
کنید. معموالً دستگیره در سرویس های بهداشتی 
عمومی دارای بیشترین حجم آلودگی بوده و به  
ندرت تمیز می شوند. حتماً پس از لمس در یا 

دستگیره ها دستان خود را با دقت بشویید.

استفاده از دستگاه مرطوب کننده هوا

رطوبت کم موجب خشکی مسیرهای هوایی 
بینی می شود و از این رو به دام انداختن و نابودی 
نهایت  در  که  شود  می  دشوارتر  ها  میکروب 
سرماخوردگی را به همراه دارد. با استفاده از یک 

دستگاه مرطوب کننده هوا می توانید از این شرایط 
پیشگیری کنید. دستگاه مرطوب کننده هوا می 
تواند به مرطوب نگه داشتن غشاهای مخاطی 
کمک کند. خشکی غشاهای مخاطی در بینی 

میکروب های ورودی را کاهش می دهد.

رنگ ناخن ها شاید نشانه مشکل باشد

رنگ های ناخن ممکن است نشانه مشکالت 
شما  های  ناخن  اگر  باشد.  سالمتی  مختلف 
قهوه ای می شوند ، ممکن است نشانگر  ابتال 
 به بیماری تیروئید یا مشکالت تغذیه ای باشد.

ناخن های خاکستری معموالً با مصرف برخی 
از داروهای بدون نسخه مانند قرص ضد ماالریا 
ایجاد می شوند. ناخن های سفید با نوار صورتی در 
قسمت باال  می تواند نشانه نارسایی قلب، نارسایی 

کلیه، دیابت و برخی مشکالت کبدی باشد. 

 نخ دندان را از یک طرف دیواره دندان وارد کرده و موقع خارج کردن از دیواره مقابل خارج کنید، یعنی نخ 
دندان یک حلقه کامل بین دو دندان مجاور بزند. نخ دندان را حتما به لثه مجاور دو دندان بکشید تا خوب تمیز 
شود. شاید در اوایل از لثه خون بیاید، ولی بعد از مدتی که لثه خوب تمیز شد، خونریزی کاهش پیدا خواهد 

کرد. در صورت ادامه خونریزی حتما به دندانپزشک مراجعه کنید. احتماال به جرم گیری نیاز خواهید داشت.
 در صورتی که نخ دندان هنگام استفاده بین دندان ها، رشته رشته یا پاره شود، احتماال دو مشکل وجود دارد: 
یکی پوسیدگی بین دو دندان. دوم وجود جرم در آن قسمت از دندان. البته پرکردگی نامناسب دندان هم باعث 

پاره شدن نخ خواهد شد که در هر سه صورت باید به دندانپزشک مراجعه کنید.

اگر برای صبحانه ، اسنک، میوه و غالت سبوس دار بخورید و میزان سبزیجات خام و پخته  مصرفی تان 
را باال ببرید، به طور طبیعی مصرف فیبر روزانه تان را افزایش خواهید داد و در نتیجه فیبر بیشتری در 
سیستم گوارش تان دارید که باعث می شود اگر برای شام غذای سرخ شده خوردید، این غذا برای مدت 
طوالنی در معده و روده تان نماند و باعث نفخ نشود. خوردن فیبر کافی به شما در کاهش وزن یا حفظ 
وزن فعلی تان کمک می کند و ضمناً دفع راحت تری خواهید داشت. خیلی ها فراموش می کنند که سیستم 
گوارش از همان زمانی که غذا را در دهان می گذارند کارش را شروع می کند. دندان ها غذا را به تکه های 

کوچک تر تبدیل می کنند و بزاق دهان، شروع کننده  فرآیند تجزیه است.

بیشتر فیبر مصرف کنیدچند توصیه هنگام استفاده از نخ دندان

از آنجا که کرونا یک عفونت تنفسی است، سرفه با 
یا بدون مخاط  و آبریزش بینی شایع ترین عالئم 
است. اگر فکر می کنید ممکن است بیماری کرونا 
بگیرید.  تماس  خود  پزشک  با  شود،  ایجاد  ویروس 
ویروس کرونا هنوز درمان قطعی ندارد اما شما می 
را  کرونا  بیماری  عالئم  ها  روش  برخی  با  توانید 
تایید  بیماری کرونا ویروس شما  اگر  کاهش دهید. 
خطر  معرض  در  را  دیگران  تا  بمانید  خانه  در  شد، 
در  بنابراین  مسری هست،  شما  ندهید.بیماری  قرار 

را  خود  خانه  کنید  می  بیماری  احساس  که  حالی 
بمانید. عالوه  خانه  در  بهبودی  نکنید. هنگام  ترک 
هستید،  بیمار  شما  که  بگویید  مردم  به  این،  بر 
بنابراین آنها را مالقات نخواهید کرد. اگر به پزشک 
 مراجعه می کنید ، برای جلوگیری از شیوع ویروس ، 

ماسک صورت بزنید.
که  شوید  متوجه  تا  کنید  مشورت  خود  پزشک  با 
است  ممکن  است.  خطر  بی  زمانی  چه  شما  بیماری 
شما  بدن  تا  کنید  استراحت  باشید.  مسری  14روز  تا 

شما  به  بدن  فوقانی  قسمت  بردن  باال  یابد.  بهبود 
بهترین  کنید  جلوگیری  سرفه  از  تا  کند  می  کمک 
استراحت  و  آرامش  دهید  انجام  توانید  می  که  کاری 
در حالی که بدن شما با عفونت مبارزه می کند. روی 
بالش  روی  را  تنه  باال  و  بکشید  دراز  خود  تختخواب 
 ها قرار دهید. عالوه بر این ، در صورت سرد شدن ، 
پتو روی خود بیندازید. بهترین کاری که می توانید برای 
خود انجام دهید آرامش و استراحت در حالی که بدن شما 

با عفونت مبارزه می کند. 

راه های تسکین عالئم کرونا ویروس
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عرفای  و  علما  از   -1 افقی: 
مثنوی  صاحب  هفتم  قرن 
اعیان  مجلس   - راز«  »گلشن 
2- برانگیختن- نشانه و معجزه- 
از حبوبات- بیهوده وبی - ساب 
فارس  استان  در  شهری   -3
- چربی روی گوشت - دلیر و 
بی بای 4- فالت کوهستانی در 
عربستان - گناه و خطا - مخترع 
دیگ بخار - ضمیر اتحاد 5- ظلم 
و جور- تیره شطرنجی - شهری 
در استان مرکزی 6- پرتو شناسی 
- اطمینان و بی ترسی 7- درخت 
و  سرحد   - گنجشک  زبان 
کرانه - جواب مثبت -  آزردگی 
8- سرکشی و نافرمانی -  ظاهر 
و هویدا گشتن - بلندی و برتری 
9- انتقام-روش و رفتار - قسمتی 
از پا - مقدار عمر 10- گرو کردن 
- اثری از ناصر خسرو قبادیانی 
11- راپرت - ترس و خوف - از 
بیماریهای واگیردار 12- پروردگار 
کنار   - اختصاصی  درمانگاه   -
و دور افتاده - بن و ریشه 13- 
اندوهگین - خونابه - واحد پول 
 - هنگام  و  وقت   -14 عراق 
مسکوک نقره - یک دوره صد 
ساله - خاک صنعتی 15- طرف 
بیرونی سقف خانه - وسیع ترین 

منطقه آبی کره زمین.
عمودی:1- جا و مکان - اثری 
از ادگار آلن پو نویسنده آمریکایی 
کودک  پرستاری  و  دایگی   -2
آشوب  و  فتنه   - خوش  آواز   -
3- آتشدان - دانشمند قرن 18 
انگلیسی و واضع تئوری قوانین 
ماهر   -4 قدم   - اجسام  رویت 
و کاردان - احسائیه - پنجمین 
از لحاظ  سیاره منظومه شمسی 
تازه   - بینش  و  نظر  حجم 5- 
حافظه-  و  یاد   - امروزی  و 
پراکندگی 6- مباح و نافذ- کج و 
خمیده - از غصه مردن 7- شجاع 
- خنده رو- محرمانه 8- رهیده 
 - اکراین  در  آفات - شهری  از 

درودگری 9- پشته بلند - خرقه 
درویشی - وسیله جابجایی اجسام 
سنگین 10- راه میانبر- کلمه - 
نرمی و سستی - از پرندگان زیبا 
11- کاشف الکل و جوهر گوگرد 
- آبله و برآمدگی در پوست بدن 
که براثر سوختگی یا سائیدگی به 
وجود آید- یکی از دروس 12- 
گردیدن و دور زدن - زیبا و خوش 
قد و قامت - بصیر 13- پاداش 
تازه   - عاقل  و  بدی - خردمند 
و جدید 13- پشیمان- محفل و 
انجمن-  پایتخت دولت سامانیان 
که به دست چنگیزخان مغول ویرا 
گردید 15- فیلمی از مهدی صباغ 

زاده -  قاعده و قانون.

جدول کلمات

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

یاد یاران

)شهید احمد عدالت جو، فردوس(: ای مردمی که جلوه های این دنیای فریبنده جهان شما را گرفته و عشق به زن و خانه و فرزند و عالقه به این جسم گندیده چنان شما را زمین 
گیر کرده که به هیچ وجه قدرت جدا شدن از آنها را ندارید ..... آیا راضی به زندگانی دنیا، عوض حیات ابدی آخرت شدید؟ متاع دنیا در پیش عالم آخرت اندک و ناچیز است... برادرانم بیشتر 

به معنویات توجه کنید به دعاها و نمازهای جمعه و جماعات که اساس نظام ماست خیلی توجه داشته باشید.

1234567891۰1112131415
هینایبیهلاملاع1
زیاجدامنزابجل2
الورونایسرورم3
راکونسمکرکاک4
مقوگلاشوماخو5
عبنرااکتاووه6
بسازردناندنل7
دامریسایسهبرف8
عادصیرتربهمی9
ایکفوسکدشراه1۰
لوهایهنیکسلم11
کومرکریالوبا12
سییرسناکرفاسف13
یدراهریلدویوی14
رواهنپوشاپرازه15

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

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

  شبانه روزی

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

09158254172 یم
ند

ازم
نی

یک شرکت ساختمانی به دو کارگر 
ساده جهت کار در نایبند طبس
 با حقوق و مزایای قانون کار  
به صورت دائم با بیمه نیازمند

 مي باشد. 
09155623441

یم
ند

ازم
نی

برگ سبز ، سند و فاکتور فروش 
خودرو به شماره پالک ایران 52  
396 ج 28 به نام زهرا اکبری به 

شماره ملی 0650427122 به شماره 
شاسی S1482288305646 و شماره 

موتور 3150814 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دی
قو

مف

برگ سبز و سند خودروی سواری 
 سمند ایکس 7 به شماره پالک 

ایران 12  456 الف 13 و شماره موتور 
12484006455 و شماره شاسی 
14503758 به نام اداره کل ثبت 

اسناد خراسان جنوبی مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دی
قو

مف

 کارت انتظامی خودروی سواری پراید تیپ 132 
 به شماره پالک ایران 52  239 ج 47 

به نام آسیه اصغری به شماره ملی 6589811954 
مفقود گردیده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
برگ سبز خودروی سواری پراید صبا )جی. تی. ایکس( مف

به شماره پالک 577 5 11 ایران 42 به نام محمدرضا 
سموری دستگرد به شماره ملی 0653020279 

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

مف

 131se برگ سبز خودروی سایپا سواری تیپ 
به نام امیر محمد افروز به شماره ملی 0641124015 
به شماره پالک ایران 52 593 ج 56 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی
قو

مف

برگ سبز خودروی هاچ بک به شماره پالک 
 ایران 32  919 د 81 به نام سمیه صائب نژاد 
به شماره ملی 3621228403 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی
قو

مف

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

۰915   866   8۰۰2 

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

09151641464 - 09380160779

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   

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

0991  172  0510

خریـد انـواع فلـزات

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

آهن، مس، برنج با قیمت عالی
09151602835- 09156655601-  ترابی

سازنده انواع کرکره برقی
 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

خیابان مدرس 
 جنب استانداری
  ۰915163586۰ - کرباسچی

انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی
فقط روزی 5۰۰۰ تومان

خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 
و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

خرید نقدی 1۰ درصد تخفیف

 آگهی تغییرات شرکت قاین طیور )سهامی خاص( به شماره ثبت 477 و شناسه ملی 10360017678 
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/11/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - موسسه پیوند ارقام راهبر ایرانیان به شماره ثبت 596 و شناسه ملی 14006196976 با نمایندگی آقای 
غالم شاهری به شماره ملی 2131862426 به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی راستین به شماره ملی 
0888961529 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 2 - پس از قرائت گزارش 

بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 1396/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری قائنات )788468(

آگهی تغییرات شرکت دان و علوفه خوشینه بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 2535 و شناسه ملی 
 10360042375 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/11/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
ملی  شناسه  با  فروزان  شرکت  از  نمایندگی  به   0651139864 ملی  کد  با  فر  فروزان  رضا  آقای   -1
10360021303 و شماره ثبت 620 به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر مزروعی با کد ملی 
 0651707617 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل مزروعی با کد ملی 0651770181 
به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 2 - کلیه 
اسناد مالی و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، قرارداد و کلیه عقود اسالمی با امضای 
آقای ابوالفضل مزروعی )مدیر عامل( و آقای رضا فروزانفر نماینده شرکت فروزان بیرجند )رئیس هیئت 
مدیره( همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت 

معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )787919(
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تعداد مبتالیان به کرونا در استان به 4 نفر رسید، 2 تست مشکوک 

الکل از خوزستان و خراسان رضوی رسید

*مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی  از 
افتتاح نگارخانه شهرستان زیرکوه در 

دهه فجر سال ۹۹ خبر داد.
بسیج  سازمان  مسئول  *هنری 
سازندگی استان با اعالم اینکه از ابتدای 
امسال تاکنون آب در 100 قنات استان 

به همت بسیج سازندگی جاری شد.
عنوان  به  آویز  نبوی  هاشم  *سید 
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

زیرکوه منصوب شد.
* مهارت بافت جاجیم انگشتی روستای 
میراث  در  بیرجند  شهرستان  اوجان 

معنوی کشور به ثبت رسید.
*مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی 
از کاهش ۵0 درصدی میزان اهدای 
ماه گذشته در  به یک  خون نسبت 

استان خبر داد.
* فرمانده انتظامی استان گفت: ۵۵۷ 
تالش  با  مخدر  مواد  انواع  کیلوگرم 

پلیس استان کشف و ضبط شد.

اخبار کوتاه

فعال با آب خانه تکانی نکنید

شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی 
در اطالعیه ای از افزایش چشمگیر مصرف آب 
در استان خبر داد و از مردم خواسته است که 
صرفه جویی کنند. در این اطالعیه آمده است:  به 
دنبال نگرانی از شیوع ویروس کرونا در خراسان 
نکات  دوچندان  رعایت  ضرورت  و  جنوبی 
بهداشتی از سوی شهروندان همچنین همزمانی 
آن با سنت نوروزی خانه تکانی، مصرف آب استان 
به صورت چشمگیری افزایش یافته بنابراین از 
شهروندان درخواست می شود، ضمن رعایت 
دستورالعمل های بهداشت فردی، از مصارف غیر 
ضروری مانند شست  و شوی فرش، پتو، درها 
و پنجره ها فعال خودداری کنند. این اطالعیه 
می افزاید: تا حد امکان از مصارف غیرضروری 
فعال خودداری شود تا برای مصارف ضروری 
دچار کمبود آب نشویم تا این مقطع حساس را 

بدون کم آبی و قطع آب سپری کنیم.

آخرین وضعیت تأییدشدگان 
طرح مسکن ملی

شهرسازی  و  راه  مدیرکل  جعفری،  فارس- 
خراسان جنوبی با یادآوری اینکه در خراسان جنوبی 
برای متقاضیان طی چهار مرحله ارسال پیامک و 
تکمیل مدارک انجام می شود، گفت: با توجه به 
شیوع بیماری کرونا و جلوگیری از رفت و آمدهای 
غیر ضرور پیامک تأیید با تأخیر انجام خواهد شد.

فعال سازی ستاد تنظیم بازار برای 
تامین تجهیزات بهداشتی 

و  امنیتی   ، سیاسی  معاون  مقدم-  دادرس 
اجتماعی استاندار از فعال سازی ستاد تنظیم بازار 
در حوزه وسایل و تجهیزات بهداشتی در استان 
خبر داد و افزود: عالوه بر اطالع رسانی این 
موضوع به مردم، خروجی این ستاد نیز پیگیری و 
رصد شود. خوش خبر به رعایت اصول بهداشتی 
در مراکزی همچون نانوایی ها و داروخانه ها 
و سایر اماکن اشاره کرد و ادامه داد: نیروهایی 
که برای کمک رسانی به دانشگاه علوم پزشکی 
حضور پیدا می کنند، حتما آموزش های الزم را 
فراگرفته و به جامعه نیز منتقل کنند. وی با اشاره 
به این که از سوی استاندار ، امکانات بهداشتی 
خوبی برای استان پیگیری و فرآهم شده است ، 
خاطرنشان کرد: نیاز است دستگاه های اجرایی 
نسبت به ضدعفونی فضای اداره پیشگام بوده 
و اطالعیه های بهداشتی را در مبادی ورودی 
و  زاده، مدیر کل فرهنگ  نبی  نصب کنند. 
رسانی  اطالع  دبیر شورای  و  اسالمی  ارشاد 
نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای 
مصوبات قبلی شورای اطالع رسانی را ارائه 
داد. رصد رسانه های استان، انتشار شیوه نامه 
آموزشی تهیه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی 
در بین رسانه ها ، مطبوعات و مراکز جمعیتی 
و برگزاری نشست های خبری مستمر جهت 
اطالع رسانی از سوی دانشگاه علوم پزشکی 

برخی از مصوبات اجرا شده بود.

ارائه خدمات کمیته امداد به 
صورت الکترونیکی 

کاری- مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی  با 
اشاره به اهمیت سالمت و لزوم کنسل کردن 
بواسطه کرونا گفت:    تجمعات غیر ضروری 
حفظ  و  بهداشتی  اصول  رعایت  به  باتوجه 
سالمت مددجویان، جلوگیری از تجمعات در 
شرایط فعلی، خدمات امدادی در تمامی بخش 
ها بصورت الکترونیک برای مددجویان کمیته 
امداد فراهم شده است. سلم آبادی در گفتگو با 
آوا با اشاره به اینکه  این خدمات الکترونیک در 
حوزه های مسکن، بهداشت و درمان، مشاوره، 
ازدواج،  هزینه  کمک  خاص،  حمایت های 
فرهنگی، ارائه تسهیالت، وام و اشتغال انجام 
می شود، افزود:مددجویان کمیته امداد می توانند 
با مراجعه به آدرس اینترنتی e.emdad.ir و 
درج کد ملی و شماره شناسنامه، وارد سامانه شده 

و اقدام به ثبت و ارسال درخواست کنند.

200مشاور مقابله
 با استرس های کرونایی

ایسنا- معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و 
پرورش خراسان جنوبی بر آمادگی ۲00 مشاور 
استان برای مقابله با ابعاد روانی بحران کرونا 
تأکید کرد. فرشید جعفری، در جمع خبرنگاران 
افزود: در حال حاضر وقوع همه گیری ویروس 
دردهای  ایجاد  و  بیماری  بر  عالوه  کرونا 
جسمانی، موجی از استرس و اضطراب را به 
جامعه، خانواده ها و دانش آموزان تحمیل کرده 
است که این امر هزینه های سنگین اجتماعی و 

روان شناختی را نیز سبب شده است.

تمهیدات جدید برای آموزش 
مجازی به دانش آموزان 

و  آموزش  متوسطه  آموزش  معاون  ایسنا- 
پرورش بیرجند گفت: برای جبران بخشی از 
بخاطر  دانش آموزان  آموزشی  ماندگی  عقب 
آموزشی  شورای  تشکیل  مدارس  تعطیلی 
شهرستان و تشکیل کانال اطالع رسانی ویژه 
دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم، نهم، دهم، 
یازدهم و دوازدهم به تفکیک از جمله اقدات 
است.سورگی افزود: سعی می کنیم در شرایط 
به وجود آمده محتواهای آموزشی جمع آوری 
 pdf شده از قبیل فیلم های آموزشی، فایل های
و ppt و سایر موارد را در کانال های ایجاد شده 
در فضای مجازی به اشتراک گذاشته  می شود. 
وی با اشاره به درخواست از سیمای  استان برای 
آموزش،  شبکه  آموزشی  فیلم های  بازپخش 
تصریح کرد: همچنین طی هماهنگی با سیمای 
پخش  برای  زمان هایی  شده  مقرر  خاوران 
دبیران  توسط  تهیه شده  آموزشی  فیلم های 

برجسته و مجرب اختصاص یابد.

تعطیلی مدارس تا پایان هفته 

بر اساس اعالم آموزش و پرورش استان، با 
توجه به بررسی های انجام شده و تصمیم ستاد 
پیشگیری از ویروس کرونا به  دلیل پیشگیری 
استان  مدارس  در  ویروس  این  شیوع  از 
خراسان جنوبی در تمام دوره های تحصیلی از 
امروز تا پایان هفته تعطیل اعالم شد. بنا به 
گفته سخنگوی دولت برای دار بودن مدارس 
در هفته آینده نیز پنجشنبه و جمعه نتیجه گیری 
خواهد شد و آموزش از راه دور نیز از طریق 

صداوسیما صورت خواهد گرفت.

کرونا به کام کالهبرداران

جنوبی  خراسان  فتای  پلیس  رئیس  ایسنا- 
گفت: پلیس فتا به طور جدی با منتشرکنندگان 
شایعات و اخبار کذب در خصوص ویروس کرونا 
برخورد خواهد کرد. سرهنگ علی محمدپور، در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: در روزهای گذشته 
در بستر فضای مجازی استان شاهد انتشار اخبار 
دروغ و شایعات مختلفی در خصوص ویروس 
کرونا بوده ایم. وی افزود: اگر افراد شایعات و 
اخبار کذب را بدون اینکه از صحت موضوع 
را  جرم  یک  کنند  منتشر  کنند،  پیدا  اطالع 
استان  فتای  پلیس  رئیس  شده اند.  مرتکب 
بیان کرد: تاکنون نیز پلیس با تعدادی برخورد 
کرده و عده ای نیز دستگیر شدند و به مراجع 
قضایی معرفی شده و یا تذکراتی به آن ها داده 
شده است.محمدپور تصریح کرد: با افزایش 
تقاضای مردم در خصوص خرید ماسک و اقالم 
بهداشتی برخی فرصت طلبی کرده و از طریق 
فضای مجازی اقدام به عرضه و فروش این 
اقالم می کنند. وی افزود: فروش و عرضه انواع 
داروها و لوازم بهداشتی باید از طریق داروخانه ها 
و مراکز مجاز باشد. وی یادآور شد: هر وسیله ای 
تحت عنوان تست کرونا در منزل با نامه جعلی 

از وزارت بهداشت کالهبرداری است.

کاری- مدیرکل محیط زیست استان گفت: 
بیش از هزار گونه گیاهی و بالغ بر 300 گونه 
جانوری در زیستگاه های استان پراکنده  هستند 
که حفاظت از آن  ها نیازمند فرهنگ سازی 
است. اکبری با اشاره به 13 اسفند  روز جهانی 
حیات وحش، افزود:  شعار امسال روز جهانی 
حیات وجش پایداری تمام اشکال حیات بر 
روی زمین است.  وی با اشاره به تنوع شگفت 
انگیز حیات وحش در استان اظهار کرد: اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان توانسته  بالغ 

بر دو میلیون هکتازاز عرصه های زیستگاهی 
سطح استان را در قالب مناطق تحت مدیریت 

حفاظت و حراست کند.
اینکه  در استان شش منطقه  با بیان  وی 
وضعیت  افزود:  دارد  وجود  شده  حفاظت 
توپوگرافیک و تشکیالت زمین شناسی خاص 
در استان منجر به پیدایش تنوع بیولوژیک بی 
نظیر و متنوعی شده است به طوری که بیش 
از هزار گونه گیاهی و بالغ بر 300 گونه جانوری 
شامل؛ ۵0 گونه پستاندار، نزدیک به ۲00 گونه 

پرنده و ۵0 گونه از خزنده در زیستگاه های 
استان پراکنده اند. وی با اشاره به گونه های 
شاخص جانوری در استان تاکید کرد: از جمله 
گونه های شاخص استان می توان به یوزپلنگ 
ایرانی، پلنگ، آهو، قوچ و میش، کل و بز، انواع 
گربه سانان کوچک، روباه شنی، هوبره، زاغ بور، 
انواع پرندگان شکاری و انواع خزندگان اشاره 
کرد.  وی با بیان اینکه اغلب مناطق استان 
دارای اقلیم بسیار خشک است،  ادامه داد:  اما 
تاالب ها و آبگیرهای استان از جمله پناه گاه 

حیات وحش تاالب کجی نمکزار نهبندان 
عالوه بر پرندگان ساکن همه ساله میزبان 
جمعیت های بزرگ از پرندگان مهاجر از قبیل؛ 
 ... آبچلیک، حواصیل، کشیم، چنگرو  انواع 
هستند که در مسیر مهاجرتشان در آبگیرهای 
استان مستقر می شوند. اکبری با اشاره به عوامل 
تهدید در تنوع زیستی استان، افزود: متاسفانه 
عوامل متعددی مانند بهره برداری ناپایدار از 
منابع و فعالیت های انسانی مخرب تنوع زیستی 
استان را تهدید می کند و از طرفی چرای بیش 

از ظرفیت مراتع صدماتی را به جوامع گیاهی 
وارد آورده و شکار وگاها تله گذاری غیرمجاز 
نیز، جمعیت حیات وحش برجسته را کاهش 
داده است.  وی  افزود:  در سال های اخیر 
شاهد نگرش مثبت مردم استان نسبت به 
رعایت حقوق حیوانات هستیم، اما متاسفانه 
عوامل مختلفی مانند وقوع خشکسالی های 
طوالنی و مکرر در کنار بهره برداری بی رویه 
از منابع آب، خاک و پوشش گیاهی، زوال تنوع 

زیستی را شدت بخشیده است.

حیات وحش؛ گنجینه طالیی خراسان جنوبی

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی گفت: 
براساس تصمیمات ستاد استانی پیشگیری و مقابله با 
کرونا، جمعیت هالل احمر و سپاه پاسداران با محوریت 
و  خروجی  مبادی  بیرجند،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
ورودی استان را برای مقابله با ویروس کرونا کنترل 
می کنند. به گزارش ایرنا، محمدرحیم شهریاری افزود: 
جمعیت هالل احمر از روز گذشته در شهرستان های 
طبس و فردوس عملیات کنترل و پیشگیری از شیوع 

ویروس کرونا آغاز شده است.
وی گفت: طبق مصوبات این شورا تأمین نیروی انسانی 
با هالل احمر و سپاه پاسداران خواهد بود و تجهیزات 
مورد نیاز نظیر دستگاه تب سنج، لباس مخصوص، مواد 
ضدعفونی کننده، دستکش، ماسک و سایر ملزومات 

بهداشتی برعهده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند است.
وی با بیان اینکه تیم های کنترل هالل احمر در فرودگاه و 
راه آهن شهرستان طبس مستقر شدند، افزود: چهار چادر 
امدادی در مبادی ورودی و خروجی شهرستان فردوس 
برپا شده که عالوه بر تست های اولیه به سواالت مرتبط 

با ویروس کرونا پاسخ داده می شود.

استاندار خراسان جنوبی گفت: بنا به توصیه کارشناسان 
بهداشتی، بهترین و امن ترین مکان، منزل است لذا 
همچنان توصیه می شود برای پیشگیری از ابتالی 
به بیماری کرونا، مردم از حضور در مراکز جمعیتی 
استانداری  روابط عمومی  گزارش  به  کنند.  اجتناب 
خراسان جنوبی، معتمدیان در ستاد استانی مدیریت 
بیماری کرونا ادامه داد: در این جلسه که تقریبا هر 
روز درحال برگزاری است، ضمن رصد وضعیت کلی 
شیوع  از  پیشگیری  روند  ادامه  درخصوص  استان، 

بیماری کرونا تصمیم گیری می شود. 
وی با تأکید بر این که برخی از مصوبات جلسه دیروز 
مربوط به ایجاد پاره ای محدودیت ها و ممنوعیت ها در 
مراکز عمومی خدمت رسانی بود، افزود: برخی از این 

و... محدودیت هایی  بازاریان  برای اصناف،  مصوبات 
ایجاد خواهد کرد که قطع به یقین این بزرگواران با درنظر 
داشتن شرایط همکاری مناسبی با دستورالعمل ها و 

بخشنامه های ستاد استانی خواهند داشت. 
آمدها  و  رفت  کاهش  درباره  مصوباتی  جلسه  این 

درتعطیالت نورزو هم داشت.

استاندار: در خانه بمانیدکنترل کرونا در مبادی ورودی و خروجی استان

ارتفاعات استان برفی می شود 

مهر- مدیر کل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: برای امشب بارش باران گاهی رعد و برق و در مناطق مرتفع شمالی و شمال شرقی بارش برف پیش بینی می شود. علیرضا خندان رو افزود: با نفوذ توده هوای 
ناپایدار، وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و بعضی ساعات کاهش دید افقی را خواهیم داشت. وی از بارش باران گاهی رعد و برق طی امروز و فردا خبر داد و گفت: برای مناطق مرتفع شمالی و شمال شرقی 

بارش برف پیش بینی می شود. خندان رو از کاهش قابل مالحظه و محسوس دما  دراین هفته خبر داد و گفت: سرمازدگی و وقوع یخبندان شبانه تا صبح جمعه برای اغلب مناطق استان پیش بینی می شود.

پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  خبر-  گروه 
گفت:  بیرجند  درمانی  بهداشتی  خدمات  و 
تاکنون تست بیماری کرونا ی 4  نفر در 
استان خراسان جنوبی مثبت شده که حال 
عمومی ۲ نفر از سه نفر مبتالی قبلی خوب 
است و از بیمارستان مرخص شده اند و حال 
عمومی  یک نفر دیگر  حاد است.  دهقانی 
فیروزآبادی شامگاه  دوشنبه خبر از مثبت 
بودن تست کرونای یک بیمار دیگر هم  داد. 
وی افزود : از ابتدای شیوع این ویروس ، ۲۹ 
نمونه به آزمایشگاه تهران ارسال شده  که از 
این تعداد پاسخ برای ۲6 نمونه منفی بوده 
است. به گفته او تا ظهر دوشنبه 3 مبتالبه 
کرونا در استان داشتیم و عصر این روز خبر 
مثبت بودن تست یک نفر دیگر اعالم شد. 
تست دو نفر هم مشکوک بود که تکرار و 

پاسخ قطعی به مردم اعالم می شود. 

حال یک بیمار کرونایی وخیم است
وی ادامه داد:  از  سه نفری که پاسخ تست 
شان تا روز یکشنبه  مثبت بوده ، ۲ نفر حال 

عمومی خوبی دارند اما وضعیت یک نفر به 
دلیل داشتن مشکالت تنفسی، حاد است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: از 
سه مورد مثبت که تا یکشنبه داشتیم یک نفر،  
مردی ۵۵ ساله با سابقه بیماری قلبی است 
که از سه سال قبل در استان اقامت نداشته 
و در استان تهران مقیم بوده  است. وی افزود: 
این فرد اخیرا برای عیادت مادرش به بیرجند 
مراجعه می کند که اینجا عالئم کرونا ظاهر و 
در بیمارستان بستری می شود، یعنی موردی 
وارد شده است. دهقانی  تهران  از  بوده که 
فیروزآبادی بیان کرد: ۲ بیمار اخیر هم یکی 
مردی است که بیش از 40 سال سن دارد 
و سابقه مختصری از بیماری زمینه ای قلبی 
داشته و در مشهد یکسری عالئمی از کرونا 
را پیدا می کند، بعد از مراجعه به شهر خودش 
عالئم تشدید و بارز می شود و به بیمارستان 
مراجعه می کند که جواب تست کرونا این 
فرد مثبت می شود اما بهبود یافته و درحال 
ترخیص است. وی اضافه کرد: بیمار سوم 
و  مواجهه  در  که  است  ساله   34 خانمی 

تماس با همسرش که از قم آمده  بوده، به 
کرونا مبتالشده که حال او نیز خوب و در 
است. بیمارستان  از  شدن  مرخص  مرحله 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: 

بررسی های اولیه ما نشان می دهد هر سه مورد 
مثبت قبلی در خراسان جنوبی از ویروس هایی 
است که در سایر استان ها وجود داشته و افراد 
به صورت مستقیم یا انتقالی مبتال شدند و 

انتقال داخل استانی هنوز اثبات نشده است.

کرونایی فوتی نداشتیم
وی درباره شایعه فوت ۲ فرد مبتال به کرونا در 

خراسان جنوبی گفت: یکی از موضوعاتی که 
در فضای مجازی به آن پرداخته می شود این 
است که ۲ بیمار فوت شدند و برای آنها تست 

کرونا رفته و مثبت شده ولی اعالم نمی شود.

دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: حقیقت موضوع 
این است که یکی از این افراد خانم جوانی 
بودند که چند روز بعد از سزارین با عالئم 
 درگیری مغزی به بیمارستان ولی عصر )عج( 
بیرجند مراجعه کردند و آنجا بستری شدند. 
وی با بیان اینکه این بیمار را ویزیت کرده 
توسط  نوبت  چندین  بیمار  گفت:  است 
متخصصان عفونی هم ویزیت شده و به هیچ 
عنوان عالئمی چه از نظر بالینی چه از نظر 
آزمایشگاهی وجود نداشت که شک به کرونا 
شود و برای وی آزمایش کرونا هم ارسال 
نشده و کرونا مطرح نبوده است. وی ادامه 
داد: مورد دوم فردی است که بیماری زمینه ای 
از جمله مشکالت خونی و کلیوی داشته و 
با عالئم تنفسی آمده که برای این بیمار هم 
نمونه ارسال شد اما قبل از دریافت پاسخ تست 
کرونا، بیمار فوت شد. وی افزود: دیروز از جمله 
جواب هایی که به دست ما رسید مربوط به 
همین بیمار است و تست بیمار فوت شده 
منفی است یعنی به علت بیماری زمینه ای و 

نه ویروس کرونا فوت شده است.

ترخیص 2 بیمار کرونایی 
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رئیس اتاق بازرگانی بیرجند گفت: روزانه 6 هزار 
عدد بطری مواد ضدعفونی کننده دست برای 
پیشگیری از ویروس کرونا و توزیع بین ادارات، 
بانک ها و اماکن عمومی خراسان جنوبی توسط 
یکی از واحدهای تولیدی فعال در قائن تولید 
می شود. به گزارش صدا وسیما، احتشام با اشاره 
به اینکه این اقدام با همکاری اتاق بازرگانی 
بیرجند، بانک ملی، سازمان صمت استان و 
دانشگاه علوم پزشکی و سایر نهادهای مربوطه 
صورت می گیرد، بیان کرد: باتوجه به لزوم اتخاذ 
تدابیر و تمهیدات الزم برای پیشگیری و مقابله 
با بیماری کرونا و ضرورت ضدعفونی کردن 
مکان های عمومی، ادارات، کارخانجات این 

اقدام انجام می شود. احتشام با اشاره به اینکه 
داروخانه های  در  اول  وهله  در  محلول  این 
است،  شده  توزیع  جنوبی  خراسان  سراسر 
ادامه داد: بعد از آن نیز بین ادارات دولتی مانند 
که  درمان  و  بهداشت  شبکه  و  دادگستری 

درخواست داشته اند، توزیع شده است.
وی با بیان اینکه این محلول ضدعفونی کننده 
می شود،  توزیع  گرمی  بطری های 300  در 
افزود: خط تولید این محصول از ششم اسفند 
و  آغاز  کرونا  ویروس  شیوع  با  همزمان  و 
به صورت سه شیفت و با تمام ظرفیت کار 
اتاق بازرگانی بیرجند یادآور  می کند. رئیس 
شد: تاکنون 1۵ هزار کارتن 10 عددی این 

و  کننده  ضدعفونی  )محلول  محصوالت 
برای  تمهیداتی  و  شده  توزیع  سفیدکننده( 
رسیدن ظرفیت آن به ۲0 هزار بطری نیز 
صورت گرفته است تا مردم در زمینه تأمین 
این محصوالت آرامش بیشتری داشته باشند.

بانک ها به میدان مبارزه بیایند
احتشام به عنو.ان مدیرعامل کارخانه تولید 
مواد شوینده قاین با تشکر از بانک عامل برای 
اختصاص یک و نیم میلیارد تومان تسهیالت، 
ضدعفونی  محلول  تولید  واحد  این  برای 
دست استان گفت: سایر بانک ها نیز ضروری 
است در راستای مسئولیت اجتماعی و برای 

حفظ سالمت مردم، در خصوص اختصاص 
ضد  مواد  تولید  کارخانه های  به  تسهیالت 
عفونی بیشتر همکاری کنند. وی افزود: البته 
این مقدار اعتبار برای تولید 100 هزار عدد 
محلول کافی است و برای برطرف کردن نیاز 
مردم استان به این مواد، همچنان نیازمند جذب 
تسهیالت هستیم. وی همچنین از برطرف 
شدن مشکل کمبود الکل بعنوان ماده اولیه این 
محصوالت و تامین آن از استان های خراسان 

رضوی و خوزستان خبر داد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاون 
بیرجند هم گفت: با اعالم آمادگی کارخانه 
تولید مواد شوینده در شهر قاین، تولید محلول 

ضدعفونی در این کارخانه افزایش می یابد.
غالمرضا آهنی افزود: در حال حاضر محلول 
ضدعفونی کننده موردنیاز استان توسط این 

کارخانه تأمین می شود.

ورود مرحله       دیگر تجهیزات بهداشتی 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  هم گفت: 
 این تجهیزات شامل ماسک های جراحی و 
فردی  حفاظت  لباس های  و  گان   ،N ۹۵
استان  بیمارستان های  تمام  بین  که  است 
مرحله  افزود:  دهقانی  دکتر  می شود.  توزیع 
دیگر تجهیزات بهداشتی و پزشکی مورد نیاز 

بیمارستان ها، امروز وارد استان خواهد شد.

تولید روزانه 6 هزار بطری ضد عفونی کننده در استان 
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 امام صادق علیه  السالم فرمودند:
إنَّ للُقلوِب َصداًء کَصداِء النُّحاِس، فاجلُوها باالستِغفاِر

دلها نیز همچون مس، زنگار می  بندد، پس آنها را با استغفار صیقل دهید.
)عّدة الداعي : ص24۹(

مدارس تا آخر هفته
 تعطیل خواهد بود

ربیعی سخنگوی دولت درباره تدابیر الزم برای 
تعطیلی مدارس تا پایان سال ۹۸ گفت: بر اساس 
با وزیر آموزش و پرورش و  تماس های تلفنی 
مسئوالن مربوطه، مدارس تا آخر این هفته تعطیل 
خواهد بود و در صورت لزوم برای هفته آینده نیز 
روز پنجشنبه غروب یا جمعه صبح جلسه ستاد 

خواهیم داشت و تصمیم گیری خواهیم کرد.

سرنوشت بودجه 99
 به دست کمیسیون تلفیق افتاد

تسنیم- معاون قوانین مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه جلسه این معاونت درباره بررسی 
الیحه بودجه سال ۹۹ بوده، گفت: قرار شد مصوبه 
کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال ۹۹ و طبق 
اصل ۸5 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال 
شود و مجلس جلساتی برای بررسی الیحه بودجه 

سال آینده نداشته باشد.

کرونا مصرف بنزین
 را ۱۰ درصد کاهش داد

ایسنا- شهرام رضایی مدیر برنامه ریزی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: از انتهای 
بهمن ماه به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش 
رفت و آمد شهروندان میزان مصرف بنزین در 

کشور ۱۰ درصد کاهش یافت.

ثبت نام مجدد آزمون
 سراسری 99 آغاز شد

از طریق  آزمون سراسری ۹۹  ثبت نام  فارس- 
سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شده 
و تا ۱5 اسفند ماه ادامه دارد. همچنین داوطلبانی 
که ثبت نام خود را انجام داده اند نیز می توانند 
در همین مهلت با مشاهده و کنترل اطالعات 
ثبت نامی خود و در صورت تمایل برای ویرایش 
اطالعات اقدام کنند.کنکور سراسری سال ۹۹ در 

روزهای ۱2 و ۱3 تیرماه برگزار می شود.

تعویق ۲ ماهه اعزام مشموالن سربازی

سخنگوی قرارگاه مبارزه با کرونا نیرو های مسلح از 
تعویق دو ماهه اعزام مشموالن سربازی خبر داد. 
گفتنی است، اعزام سربازانی که قرار بود در اسفند 

انجام شود ،  تا اول اردیبهشت به تعویق افتاد.

مجلس یکدست، شوخی محض است

عباس عبدی فعال اصالح طلب گفت: مجلس 
یکدست شوخی محض است چرا که با تشکیل 
چنین مجلسی خواهید دید آن چنان شکافی میان 
آنها رخ دهد و به روی هم آن چنان پنجه بکشند 
که هیچگاه با اصالح طلبان این کار را نکنند.

افروغ: مردم در مساله کرونا 
به دولت و حاکمیت اعتماد کردند

ادوار  نماینده  و  جامعه شناس  افروغ  عماد 
مجلس به انسجام و وحدت ایرانیان در دفاع 
مقدس، سیل و دیگر موضوعات مشابه اشاره 
و اظهار کرد: شاید اوایل آمدن کرونا با یک 
بی اعتمادی همراه بود که این بی اعتمادی تا 
حدودی توسط شبکه های اجتماعی هم پمپاژ 
می شد اما به مرور این بی اعتمادی ترمیم و به 

اعتماد به دولت و حاکمیت تبدیل شد.

کمک آمریکا به ایران برای مقابله
 با کرونا یاوه گویی سیاسی است

این  که  بر  تاکید  با  بروجردی  عالء الدین 
درباره  آمریکا  جمهور  رئیس  »صحبت های 
کمک به ایران برای مقابله با کرونا صرفا یک 
یاوه گویی سیاسی است«، گفت: اگر واقعا دونالد 
ترامپ دلسوزی برای ملت ایران دارد تحریم های 
ظالمانه را بردارد تا مردم دسترسی به داروهای مورد 

نیازشان را داشته باشند.

زیباکالم: پیروزی اصولگرایان
 نتیجه رأی ندادن مردم است

 صادق زیباکالم فعال اصالح طلب گفت: وقتی 
درصد بسیار باالیی از مردم به دالیل متعددی 
تصمیم گرفتند رأی ندهند، تندروها دقیقاً مثل 
مجالس سه گانه هفتم تا نهم بیشتر کرسی های 

بهارستان را در اختیار خود گرفتند.

اردوغان: هیچ مشکلی با ایران
و روسیه در سوریه نداریم

اردوغان رئیس جمهور ترکیه ضمن ابراز امیدواری 
برای رسیدن به توافق آتش بس در ادلب حین 
دیدار خود با رئیس جمهور روسیه، گفت: آنکارا هیچ 

مشکلی با مسکو و تهران در سوریه ندارد.

درخواست از الریجانی برای 
قرنطینه نمایندگان در مجلس

فارس- بسیج حوزه علمیه مشکات در نامه ای به 
علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی، 
تعطیلی مجلس به  علّت شیوع بیماری کرونا و 
معطل ماندن بودجه سال آینده کشور را مورد انتقاد 
قرار داد و پیشنهاد کرد تا با قرنطینه نمایندگان در 

خانه ملّت، امور مملکت مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر بهداشت:
عوام فریبی نکنید!

به  نامه ای  در  بهداشت  وزیر  نمکی  سعید 
از  گالیه  ضمن  صنعت  وزیر  رحمانی  رضا 
اعالم  بهداشتی  مراکز  در  ماسک  کمبود 
کرد:علیرغم جلسات مکرر همکاران اینجانب 
در آن وزارتخانه، متاسفانه هنوز مشکل ماسک 
پابرجاست و با اطالعات واصله شبکه در هم 
تنیده احتکار ماسک در شرایطی که همکاران 
جان بر کف اینجانب زندگی شان را شبانه روز 
فدای مردم می کنند و مردم در خطر ابتال به 
بیماری قرار دارند محصوالت خود را احتکار 
و با واسطه با قیمت ۱۰ برابری به دالالن 
معرفی می کنند. از هفته پیش تا کنون طبق 
حداکثر  بهداشت  وزارت  مدیران  نظر  اظهار 
یک میلیون ماسک تحویل شده که با شعار 
فریبنده روزی چند میلیون تولید و متاسفانه 
انتقال این عوام فریبی به مردم، اینجانب و 
تحت  و  شماتت  مورد  شدت  به  همکارانم 
این  اینجانب  نظر  به  ایم.  گرفته  قرار  فشار 
شیوه برخورد و پیگیری بوروکراتیک مشکلی 
آبروی نظام  از مملکت حل نخواهد کرد و 
و سالمتی مردم به شدت زیر سوال خواهد 
امنیتی، قضایی و  رفت. الزم است مقامات 
تعدادی  گرفتن  در  تنها  نه  کشور  انتظامی 
ماسک از انبار های متفرقه بلکه با در دست 
گرفتن کارخانه های تولیدی و گذاردن مدیر 
 دولتی مستقل سریعاً این مشکل را حل کنند. 
بی تردید مدیریت شرایط پیچیده کنونی شیوه ای 
متفاوت می طلبد که در ساز و کار های موجود و 
جلسات بی حاصل دستاوردی نصیب کشور، 
مردم درمانده در بیماری و همکاران بی پناه 
اینجانب در بیمارستان های آلوده نخواهد شد.

از یک رسانه  نقل  به  ایرانی  دیپلماسی 
خارجی نوشت: جدای از شمار اندک تعداد 
نامزدهای میانه رو و اصالح طلب، عوامل 
دیگری هم در پیروزی اصولگرایان تاثیر 
داشتند. از عواملی که در دو دهه گذشته 
شرایط را در انتخابات ریاست جمهوری و 
انتخابات مجلس به نفع اصولگرایان تغییر 
عقب  و  دولت  اقتصادی  عملکرد  داده، 
نشینی ها در سیاست خارجی بوده است. 
در رابطه با رئیس دولت هفتم و هشتم، 
سیاست ایاالت متحده برای مجازات ایران 
به رغم کمک های آن به انتقال قدرت 
موفق در افغانستان در سال 2۰۰۱ و اقدام 
جورج بوش به شمول ایران در »محور 
در  بودند که  از جمله عواملی  شرارت« 
انتخابات ریاست  جمهوری سال 2۰۰5 
به پیروزی محمود احمدی نژاد که یک 

محافظه کار بود، انجامید. 

خشم از روحانی به نفع 
اصولگرایان تمام شد

در انتخابات مجلس نیز خشم از سیاست 
سازش روحانی بر سر مسائل هسته ای 
بدون بهره مندی از مزایای اقتصادی، به 
نفع اصولگرایان تمام شد و این در حالی 
است که روحانی اساسا قربانی تصمیم یک  

جانبه و تاییدنشده دونالد ترامپ به خروج از 
توافق و اعمال مجدد تحریم ها شده است.

 اصولگرایان مجبورند
 با حقایق مواجه شوند

در دو سال گذشته اصولگرایان، روحانی 
و کابینه او را برای مشکالت ایران مقصر 
دانسته اند و تا درخواست برای استعفای 
او پیش رفته اند. زمانی که اصولگرایان 
مجلس کار خود را آغاز کنند، روحانی تا 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اساسا 
به رئیس جمهوری سرپرست تبدیل می 
بزرگترین  که  اصولگرایانی  آنگاه  شود. 
وظیفه مجلس آتی را ارتقای اقتصاد و 
استانداردهای زندگی مردم توصیف کرده  
اند، مجبور به پاسخگویی برای عملکرد 
خود خواهند شد. اگر در این مسیر شکست 
بخورند دیگر نمی توانند روحانی را تنها 
مقصر بدانند. اصولگرایان خیلی زود در 
خواهند یافت که نمی توانند دستور کار 
خود را تحت تحریم ها پیش ببرند. از این 
رو، آنها هم با همان گزینه  های دولت های 
قبلی مواجه می شوند، یا منعطف باشند و 
اولویت های سیاست خارجی خود را تغییر 
دهند و درصدد اصالحات داخلی برآیند یا 
با سقوط بیشتر اقتصاد و مشکالت سیاسی 

مواجه شوند.

تاثیرات نتیجه انتخابات بر 
روابط ایران و آمریکا چیست؟

 یکی از مسائل اصلی این است که آیا ایران 
تصمیم می گیرد با ایاالت متحده مذاکره 
مستقیم داشته باشد یا خیر. این تصمیم به 
ویژه با توجه به تجربه برجام بسیار مخاطره 
آمیز خواهد بود. اما این مخاطره ایست که 
دیر یا زود ایران مجبور می  شود بپذیرد. 
در رابطه با مذاکره، اصولگریان در موقعیت 
بهتری برای کسب اطمینان از هرگونه عدم 
مخالفت داخلی هستند. هیچ کسی آنها را 
به نزدیکی با غربی ها متهم نمی  کند. 

اصولگرایان می توانند
 از توافق سود ببرند

به عالوه اصولگرایان می توانند از توافق 

با ایاالت متحده به شدت سود ببرند چرا 
که می توانند بگویند تنها آنها توانایی 
اصولگرایان  اگر  دارند.  را  ایران  اداره 
مطمئن باشند که توافق، قدرت آنها را 
بیشتر می کند، در جهت آن گام برمی 
دارند. اما برای تحقق چنین توافقی الزم 
است که محافظه کاران در آمریکا نیز 
منافع خود را در توافق با ایران بدانند و 
از این رو، برای امتیازدهی آماده باشند. 
بدترین اتفاق این است که محافظه کاران 
که  برسند  نتیجه  این  به  آمریکایی 
به  مجلس  در  اصولگرایان  پیروزی 
معنای از بین رفتن احتمال گفت و گو 
بین ایران و آمریکاست و بدین ترتیب، 
سیاست اعمال فشار خود را با بیشترین 
مخاطرات  همه  وجود  با  و  شدت 
درگیری نظامی احتمالی، پیش می برند.

نتیجه انتخاب مجلس چه معنایی برای مذاکرات ایران و آمریکا دارد؟

ایبنا- کارشناس حقوق بانکی با تشریح 
بانک  اجرایی  دستورالعمل  جزییات 
مرکزی در خصوص استفاده بدهکاران 
تاکید  بدهی  تسویه  تسهیل  قانون  از 
شامل  تنها  دستورالعمل  این  که  کرد 
تسهیالت ریالی می شود. یاسر مرادی 
در خصوص ابالغ دستورالعمل اجرایی 
قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران 
شبکه بانکی گفت: مهلت قانونی استفاده 
از مزایای این دستورالعمل تنها تا پایان 

سال ۱3۹۸ است و این مهلت با توجه 
نخواهد  تمدید  شده،  که  تاکیداتی  به 
شد. وی با اشاره به ابالغ قانون تسهیل 
بانکی  شبکه  بدهکاران  بدهی  تسویه 
در تاریخ هشتم دی ماه از سوی رئیس 
بانک  داد:  توضیح  اجرا،  برای  جمهور 
برای  محدودی  زمان  مدت  مرکزی 
تهیه دستورالعمل اجرایی این قانون در 
اختیار داشت و باالخره در تاریخ پنجم 
اسفندماه ۱3۹۸ این دستورالعمل را به 

شبکه بانکی ابالغ کرد و افراد مشمول 
تنها تا پایان امسال فرصت دارند برای 
استفاده از مزایای آن، درخواست خود را 

به بانک ارائه کنند.

تمام بانک ها و موسسات اعتباری 
شوند می  قانون  این  مشمول 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه تمامی 
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
مشمول این قانون می شوند و باید آن را 

برای بدهکاران خود اجرا کنند، تصریح 
افرادی  در خصوص  مصوبه  این  کرد: 
است که قصد دارند بدهی خود را که 
تولیدی  واحدهای  تسهیالت  از  ناشی 
است به طور »تسویه نقدی« پرداخت 
کنند. تمام یا بخشی از تسهیالت این 
سررسید   ۹۷ سال  پایان  تا  باید  افراد 
شده باشد و فرد بدهکار بخواهد به طور 
نقدی آن را تا شهریور ۹۹ به بانک خود 

پرداخت کند.

زیر و بم استفاده بدهکاران بانکی از قانون تسهیل تسویه بدهی

خشکشویـی بـا شرایـط ویـژه واگـذار می شـود. )شراکت یا فروش(      شمـاره تمـاس:  ۰9۰۲67۱۱775 

 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

» ایمنی عبور و مرور نیازمند عزم همگانی است«

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی –  نوبت اول
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجدشرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( برگزار نماید :

مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کارفهرست بهاء مورد استفادهمبلغ برآوردمدت موضوع شماره 

98/125
مناقصه نگهداری ، پشتیبانی و ارسال بر خط اطالعات دستگاه های تردد 

234.000.000 ریالخدمات فاقد فهرست بهاء4.680.000.000 ریال12 ماهشمار ) رفت و برگشت ( در سطح استان خراسان جنوبی

ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گذار گردد:
الف- ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی 

ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد شعب بانک ملي ایران ، 
مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد. الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

شرایط مناقصه گران: پیمانکاران حقوقی دارای گواهی صالحیت معتبر در زمینه مشاوره یا پیمانکاری حمل و نقل ، راه و ترابری ، ارتباطات یا فناوری اطالعات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و یا مجوز 
شورای عالی انفورماتیک و دارای گواهی معتبر صالحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.

تاریخ انتشارمناقصه فوق در سامانه  98/12/13  می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه فوق از سایت ستاد: ساعت 13/00 سه شنبه 98/12/13  لغایت ساعت 14/30 شنبه 98/12/17 

 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه فوق: ساعت 14/30 روز سه شنبه 98/12/27 زمان بازگشایی پاکت مناقصه فوق  از طریق سامانه ستاد: ساعت 08/30 صبح روز چهارشنبه 98/12/28 
آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :

خراسان جنوبی- بیرجند - خیابان غفاری - نبش غفاری 25 - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی 
شماره تماس : 9-32342137-056                           کد پستی : 9717833115  

متقاضیان می توانند براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت آگهي مناقصه به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان خراسان جنوبی به آدرس http://khorasan-south.rmto.ir رجوع نمایید.

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه : 41934-021           دفتر ثبت نام مرکزی : 021-88969737 

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

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

آدرس: نبش مفتح 10 - نرسیده به مسجد مرتضوی
تلفن تماس: 09151643۷0۷ – امیرآبادیزاده

ده  
مـژ توزیع اینترنتی کاالهای تنظیم بازارمـژده  

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

آدرس: میدان شهدا ، ساختمان هیئت محبان الزهرا )س(  ، طبقه ۲ ، واحد 1
 تلفن: ۳۲۲1۴۴۶۲ - ۰۹1۵۳۶1۴۵۳۵

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