
سرمقاله

دوشنبه 19 اسفند1398* 14 رجب 1441 * 9 مارس2020    روزنامه صبح استان *سال بیست و سوم* شماره: 4588 

* رجب زاده

۶اطالعیه کرونایی روزنامه آوا ویژه اصناف و کسبه استان 5اهدای خون در خراسان جنوبی کاهش یافت5آغاز ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن در استان

استاندار  :  با توجه به نوروز و پیش بینی افزایش تردد در کریدورهای استان به منظور کنترل شرایط موجود، مبادی ورودی و خروجی خراسان جنوبی به ویژه در شهرستان های طبس، 
فردوس و نهبندان باید به صورت ویژه تحت نظارت عوامل انتظامی، درمانی و بهداشتی قرار گیرد / تدابیر دانشگاه علوم پزشکی سبب شده، طرح غربالگری در استان، دو روز زودتر از 
بقیه کشور  اجرا شود / همه مهمانسراهای ادارات، خانه های معلم و اردوگاه ها  تعطیل  و کمپینگ  در پارک ها، بوستان ها و... در ایام نوروز ممنوع است / معاون سیاسی استاندار:  هر اقدامی 
که باعث تجمع افراد در کانون های جمعیتی می شود منتفی است / سخنگوی ستاد مدیریت بیماری کرونا : نقاهتگاه هایی برای بستری افرادی که درمان های اولیه را پشت سر گذاشته اند 
ایجاد می شود /  برای افرادی که  در منزل استراحت می کنند برنامه سرکشی و گندزدایی محل سکونت پیش  بینی شده است /  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی : گروه های 
آسیب پذیر چون بیماران قلبی خود قرنطینه ای را جدی بگیرند / معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی: کمبود ماسک داریم و مواد ضد عفونی کننده توزیع شده در داروخانه ها 
پاسخگوی نیاز مردم استان نیست / معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند: زباله  گردی در بیرجند ممنوع است و با خاطیان برخورد قانونی می شود / معاون میراث فرهنگی استان: 
فعالیت مراکز بومگردی، برگزاری تورها و برخی دیگر از خدمات مجوز دار از سوی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در استان تا اطالع ثانوی منع شده است /  استخرهای 
عمومی مجتمع های آب درمانی و گردشگری سالمت و هتل ها تعطیل هستند /  مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی : برای لغو پروازها آمادگی داریم و به دلیل شیوع کرونا و استقبال 

پایین مردم از پروازها، پرواز بیرجند- تهران- بیرجند در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هفته جاری لغو شده است  ... مشروح در سرمقاله و صفحات ۳ و ۵

افزایش نگران کننده آمار مبتالیان به کرونا در استان

شناسایی ۴۴ مورد مبتال به کرونا در خراسان جنوبی
در خانه می مانیم 

و  آید  می  فاجعه  پای  صدای 
تر  نزدیک  و  نزدیک  لحظه  هر 
می شود. برخی مردم بی محابا 
فاجعه  این  وقوع  برای  را  مسیر 
بی  چقدر  کنند.  می  هموارتر 
انصاف هستند. اوضاع در استان 
های شمالی بدتر شده و آن ها 
شادی   ، خودپرستانه  همچنان 
سفرها  در  را  خطر  پر  تفریح  و 
و  کنند  می  انتخاب  و  جستجو 
 صدمات جبران ناپذیری به خود ، 
وارد  درمان  کادر  و  دیگران 
... مشروح در صفحه 2 کنند  می 

برای  شکست کرونا 
در خانه می مانیم

جناب آقای دکتر علیرضا عابدی 
مدیر محترم کارخانه هبلکس رضوی )بیرجند(

مصیبت درگذشت پدرخانم گرامی تان
 را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده

 از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای شما 
و سایر بازماندگان صبر و اجری عظیم آرزومندم.

سید علی موسوی خواه

جناب آقای مهندس وحید داعی
نوید مسرت بخش انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 
مدیرکل راه و شهرسازی و رئیس شورای هماهنگی

 راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی
 که سمبل بارزی از توانایی های ارزشمند آن عزیز فرهیخته و تالش های 
خستگی ناپذیرتان می باشد، تبریک عرض می نماییم. از درگاه خداوند 

سبحان تداوم تعالی و توفیق و سیادت جناب عالی را مسئلت داریم.
فرمانده مرکز آموزش ۰۴ امام رضا )ع( نزاجا

جناب آقای مهندس جعفری
مدیر کل محترم سابق راه و شهرسازی خراسان جنوبی

از اینکه در کنف الطاف خاصه الهی چند سال متوالی 
را در کسوت خدمت به جامعه به انجام وظیفه پرداخته اید 
و اینک به افتخار بازنشستگی نائل آمده اید بسی 

شایسته است به پاس تالش ها و زحمات مستمر شما 
در توسعه و پیشرفت استان نهایت سپاس و قدردانی

 را خدمت شما ابراز داریم. 
از خداوند متعال توفیق و سربلندی بیش از پیش تان

 را مسئلت می نماییم.
شرکت ساختمانی و راهسازی کوه پیما بیرجند

جناب آقای مهندس وحید داعی
انتصاب شایسته و ارزشمند جناب عالی را به سمت

 مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی
 که نشان از شایستگی شماست، تبریک عرض می نماییم. 
خدمت صادقانه و تالش مخلصانه توفیقی است که خداوند

 به شایستگان عنایت می نماید، برای شما در مسئولیت جدید
 از خداوند منان توفیق، سالمتی و بهروزی مسئلت می نماییم. 

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس وحید داعی 
با کمال مسرت، انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی
 که نشان از تعهد، وظیفه شناسی و جدیت شما در عرصه 

خدمت رسانی به مردم می باشد، تبریک عرض نموده
 توفیق روز افزون جناب عالی را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم

 همچنین از زحمات و تالش های صادقانه و خالصانه  
جناب آقای مهندس جعفری 

در زمان تصدی مسئولیت صمیمانه تشکر و قدردانی می گردد. 
شرکت راهسازی نوید گستر زهان - دیدبان

جناب آقای مهندس وحید داعی
با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

 که بحق از سرمایه های ارزشمند استان می باشید
 صمیمانه تبریک عرض نموده، از خداوند منان آرزوی موفقیت 

فراوان برایتان داریم.

اتاق تعاون استان خراسان جنوبی

جنـاب آقـای 

مهنـدس وحیـد داعـی
با کمال ارادت و امتنان بدینوسیله انتصاب جناب عالی 

را به عنوان 

مدیرکل راه وشهرسازی استان خراسان جنوبی 
که نشان از تعهد، وظیفه شناسی، پشتکار و جدیت 

شما در عرصه خدمت رسانی به مردم می باشد 
تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون جناب عالی را 

از خداوند منان مسئلت می نماییم.

شرکت ساختمانی و راهسازی کوه پیما بیرجند

جناب آقای مهندس وحید داعی
با کمال مسرت و افتخار انتصاب بجا و شایسته جناب عالی 

را به عنوان 
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

 که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته 
آن برادر گرامی در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و 

وطن اسالمی عزیزمان است تبریک عرض نموده، موفقیت
 و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

دفتر طراحی ساختمان )تکین( دکتر کاظمیان 
شرکت خدمات اداری و ساختمانی غریبی

جناب آقای مهندس وحید داعی
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به عنوان

 مدیرکل راه و شهرسازی و رئیس شورای هماهنگی
 راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

 که مبین درایت و شایستگی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده و باور 
 داریم که با لطف و عنایت خدای متعال، قطعا حضور شما در این مسئولیت خطیر 
به عنوان خادمی صدیق و والیتمدار و با کوله بار گرانی از تجربه و توانمندی های 
علمی و مدیریتی و کارنامه درخشان در خدمت رسانی به مردم عزیز و فهیم این 
 خطه پهناور، زمینه ساز و نویدبخش تحولی عظیم و رشد و توسعه کمی و کیفی 
استان خراسان جنوبی در جبهه سازندگی خواهد شد. امید است در سایه الطاف الهی 
در پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق و سربلند باشید. 

مدیر عامل و هیئت مدیره 
شرکت تعاونی مسکن مرکز آموزش ۰۴ بیرجند

جناب آقای غالمحسین حسینی
ضایعه درگذشت خواهر گرامی تان را تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه رحمت
 و غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند منان مسئلت می نماییم.

نجار باشی - یوسفی

جناب آقای مهندس احسانی 
معاون محترم طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

با نهایت تأسف و تاثر مصیبت درگذشت پدر گرامی تان

 مرحوم حاج کربالیی محمد علی احسانی
 را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان صبر و طول عمر با عزت 

برای بازماندگان و غفران الهی برای آن مرحوم آرزومندیم.

مهندسین مشاور کلوان فضا شهر

  قابل توجه فرهنگیان استان 
  متقاضیان ثبت نام واحد مسکونی در مشهد مقدس که قصد همجواری آستان مقدس 
علی ابن موسی الرضا )علیه السالم( را دارند می توانند با شماره 09151614178 تماس حاصل 

نموده که با توجه به ظرفیت محدود ایجاد شده زمان مراجعه مالک ثبت نام خواهد بود.

هیئت مدیره تعاونی مسکن فرهنگیان شماره دو بیرجند

 

 

 

اصالح طلبان باید حضور
 در قدرت را فراموش کنند 

ناصری :

صفحه  2

باید دید اصولگرایان در 
مجلس  چه خواهند کرد؟ 

ناصر ایمانی :

برکناری روحانی خیلی
 برای ما زشت است 

منصور حقیقت پور :

صفحه  2

صفحه  2
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سرمقاله

دوشنبه* 19 اسفند 1398*  شماره 4588 

آخرینیارانهنقدیسال۲۰،۹۸اسفندواریزمیشود

عصر اعتبار- در اطالعیه ستاد هدفمندی یارانه ها آمده است:  به اطالع هموطنان عزیز می رساند “یکصد و نهمین” مرحله یارانه نقدی مربوط به اسفند ماه 
سال جاری به ازای هر نفر 455/000 ریال  به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان 

بهزیستی کشور ساعت 24:00 روز سه شنبه مورخ  1398/12/20به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود.
در خانه می مانیم  

*  رجب زاده

لحظه  هر  و  آید  می  فاجعه  پای  صدای 
برخی  شود.  می  تر  نزدیک  و  نزدیک 
این  وقوع  برای  را  مسیر  محابا  بی  مردم 
فاجعه هموارتر می کنند. چقدر بی انصاف 
هستند. اوضاع در استان های شمالی بدتر 
شده و آن ها همچنان خودپرستانه ، شادی 
در سفرها جستجو و  را  پر خطر  تفریح  و 
انتخاب می کنند وصدمات جبران ناپذیری 
می  وارد  درمان  کادر  و  دیگران  خود،  به 
پزشکی  امکانات  که  شرایطی  در  کنند. 
ها  ضرورت  به  تواند  می  بهداشتی  و 
برخی  گری  الابالی  این  یابد  تخصیص 
باعث هدررفت این منابع در شرایط موجود 
می شود. ساعت ها و یا بدون اغراق روزها 
با خود کلنجار رفتم که این ها را بنویسم 
یا نه؟ بارها با خود تکرار کردم که “َو َمْن 
أَْحَیاَها َفَکَأنََّما أَْحَیا الَنّاَس َجِمیًعا” و خواندم 
که “و هر کس نفسی را حیات بخشد )از 
مرگ نجات دهد( مثل آن است که همه 
مردم را حیات بخشیده است.”  و همچنان 
برخی که نمی  برای  در عجبم و متاسف 

دانم چه نامی می توان بر آنها نهاد.
بیایید درک کنیم که نوروز امسال اگر چه 
عید است اما مانند هر سال نیست. بیایید 
برنامه ریزی های قبلی را تغییر دهیم. بیایید 
باور کنیم خطر در کمین ماست و با اندک 
اگر  کنیم.  دور  را  آن  توانیم  می  مراقبتی 
همانند سال های گذشته رفتار کنیم،  فاجعه 
رخ می دهد برای تمام همشهری ها، هم 
استانی ها و هم وطنان مان. اگر   بخواهیم 
همانند گذشته به میهمانی های عید برویم، 
دور هم جمع شویم، یکدیگر را در آغوش 
بکشیم و ببوسیم راهی را برای این خطر 
ناخوانده ای  امسال میهمان  ایم.  باز کرده 
در تمام محافل ما حضور دارد میهمانی به 
نام کرونا. همه می گویند ویروس کرونا تنها 
دو درصد مبتال شوندگانش را می کشد اما 
غالباً از این نکته غافل اند که این دو درصد 
باشد  آنها  یا مادر خود  می تواند شامل پدر 
برابر  در  و  اند  به سن گذاشته  پا  که حاال 
شدند.  پذیر  آسیب  و  ضعیف  ها  بیماری 
عده ای  و  می آیند  استان  خارج  از  عده ای 
دیگر از شهرها به روستاها می روند.  استان 
خراسان جنوبی با توجه به پشتوانه فرهنگی 
قوی که دارد تا این جای کار یکی از استان 
و  تلفات  میزان  کمترین  که  است  هایی 
را داشته است.  بیماری کرونا  به  مبتالیان 
در  استان  مردم  روز گذشته  دو سه  در  اما 
آزمونی که از آنها گرفته شد رد شدند. قرار 
بود روز شنبه که بین دو تعطیلی قرار دارد 
بمانند  خانه  در  مردم  تا  باشند  تعطیل  هم 
و جلوی شروع بیشتر ویروس کرونا گرفته 
و  نکرده  را درک  نکته  این  مردم  اما  شود 
ضروری  غیر  سفرهای  با  دادند  ترجیح 
خطر کرونا را با نزدیکان کهنسال و دیگر 
آشنایان شان در جای جای استان تقسیم 
از  پیرزن روستایی که  پیرمرد و  اگر  کنند. 
امکانات بهداشتی حداقل برخوردار است به 
بیماری کرونا مبتال شود شمای فرزند او چه 
پای  از  را  او  کرونا  تضمینی می دهی که 
درنیاورد؟ اگر نتوانیم حساسیت این موضوع 
را درک کنیم، اگر به بی تفاوتی ها برای 
دهیم  اجازه  اگر  دهیم،  ادامه  رفتن  سفر 
دلگیری و دلتنگی بر ما غالب شود و خود 
را تافته جدابافته ای بدانیم که مصونیت از 
کرونا دارد و اگر ما به عنوان رسانه نتوانیم 
جدی بودن این خطر را برای مخاطبان مان 
تبیین کنیم چه بسا در اواسط فروردین و 
کهنساالن  از  بسیاری  اردیبهشت  اوایل 
و چه  ببینیم  بیماری  این  گرفتار  را  استان 
بسیار فرزندانی که باید به سبب بی توجهی 
به نکته های مهم بهداشتی تا پایان عمر 
عذاب وجدان داشته باشند.  این هشداری 
است که پزشکان و مسئوالن کادر درمان 
پویش به  بیاییم  دهند.پس  می   استان 

 # درخانه_می مانم، بپیوندیم.

باید دید منتقدان مجلس دهم ، 
در مجلس یازدهم چه خواهند کرد؟ 

ناصر ایمانی، تحلیلگر اصولگرا گفت:هرچند وحدت 
اصولگرایان در انتخابات اسفند ماه دیر و مشروط 
به قول هایی در اتاق های بسته محقق شد، اما آنها 
توانستند اکثرکرسی های مجلس یازدهم را از آن خود 
کنند. حال باید دید آنها که اغلب منتقد مجلس دهم 

بودند، خود چه برنامه هایی را در دستور کار دارند.

 ناصری: اصالح طلبان باید حضور
 در ارکان قدرت را فراموش کنند 

ناصری، فعال سیاسی اصالح طلب و عضو شورای 
مشورتی رئیس دولت اصالحات معتقد است: بهترین 
زمان برای بازسازی در این جریان فرا رسیده است. 
او تاکید کرد: اصالح طلبان باید برای بازسازی این 

جریان، حضور در ارکان قدرت را فراموش کنند.

در شرایط بدتر از جنگ هستیم  

غالمرضا انصاری فعال سیاسی اصالح طلب گفت: 
ما در شرایط بدتر از جنگ به سر می بریم و همه 
کسانی که دل در گرو سرافرازی کشور و ملت 
دارند باید تالش کنند تا مشکالت را به حداقل 
برسانیم. هر جریانی باید برای دولت و تداوم کار 

دولت هر کمکی از دستش برمی آید انجام دهد.

فعال اصولگرا :  برکناری روحانی
 خیلی برای ما زشت است 

منصور حقیقت پور فعال سیاسی اصولگرا درباره 
نسبت مجلس آینده با دولت روحانی گفت: شاید 
پایداری ها روحانی را استیضاح کنند اما استیضاح او 
منتج به برکناری اش نمی شود چون این اتفاق خیلی 
برای ما زشت است. یک سال از ریاست جمهوری 

او مانده باید تحمل کرد تا دوره اش به پایان برسد.

کلینتون: تنها هدف دموکرات ها
 شکست دادن ترامپ است 

هیالری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات 
201۶ آمریکا، گفت: تنها هدف دموکرات ها باید 
شکست ترامپ باشد، چرا که نمی توان تصور 4 
را  سفید  کاخ  در  دیگر حضور وی  سال مخرب 
داشت. بایدن نشان داد انرژی الزم را به حزب داده 
است و همان کاری را کرد که من قبال در کارزار 

انتخاباتی 201۶ میالدی انجام دادم.

خبر خوش فتاح برای
 مستأجران بنیاد مستضعفان 

فارس- فتاح رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره 
به تأثیر بیماری کرونا بر رونق کسب و کارها از 
بخشیده شدن اجاره بهای امالک تجاری بنیاد 

در ماه جاری و ماه بعد خبر داد.

آیا حداقل حقوق کارگران
 ۳میلیون تومان می شود؟ 

افزایش 15درصدی حقوق کارمندان دولت کنار 
مجوز افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم 
قانون مدیریت خدمات دولتی و همچنین تعیین 
حداقل حقوق 2.8میلیون تومانی حقوق بگیران 
تبعیض میان  دولت می تواند زمینه ساز نوعی 

کارکنان بخش خصوصی و دولتی شود.

زمان بازپرداخت تسهیالت بانکی 
باید حداقل ۶ ماه به تعویق بیفتد 

اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی اظهار کرد: شورای هماهنگی 
اقتصادی برای کمک به بخش صنایع که این 
روزها با بیماری کرونا دچار مشکل شده است 

باید تصمیمات درستی اتخاذ کند.

تکلیف سهمیه بنزین 
نوروزی چه می شود؟ 

لزوم  درباره  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
شرایط  به  توجه  با  نوروزی  بنزین  تخصیص 
کنونی کشور مبنی بر توصیه به کاهش سفرها 
گفت: با توجه به اینکه ما مکانیزم و بازخورد اینکه 
مردم چگونه از این میزان بنزین استفاده می کنند 
مدیریت  که  گذاشتیم  این  بر  را  بنا  نداریم،  را 
تصویب  صورت  در  شد:  یادآور  وی  می شود. 
شورای نگهبان این سهمیه تخصیص می یابد و 

امیدواریم مردم نیز درست مصرف کنند.

حساب های بانکی فاقد 
شناسه معتبر مسدود می شوند 

مطابق الیحه بودجه سال 99، همه حساب های 
بانکی  الکترونیکی  هویت  شناسه  فاقد  بانکی 
)شهاب( معتبر با هدف مقابله با پولشویی و فرار 
مالیاتی تا پایان خرداد سال آتی مسدود می شوند.

متقاضیان ورود به بورس بخوانند 

مدیره  هیئت  عضو  فالح پور  سعید  ایسنا- 
سازمان بورس با تاکید بر اینکه تصمیم ورود 
مشروط به بورس پابرجاست، گفت: بعد از ابالغ 
صدور کد برای مشتریان جدید بورس پس از 
یک ماه، هر فردی که اقدام به اخذ کد کرده 

باشد شامل این قانون می شود.

تهران بمب اتم نمی خواهد، دنبال اجرای برجام است

»یوراشیا  از  نقل  به  ایرانی  دیپلماسی 
ریویو« نوشت: گزارش سه ماهه آژانس 
بین المللی انرژی اتمی درباره ایران که 
سوم ماه مارس منتشر شد، از افزایش 
ذخایر اورانیوم غنی شده این کشور در 
قیاس با آخرین گزارش منتشر شده در 

ماه نوامبر حکایت داشت. 

برجام، راه لغو تحریم ها
در  ایران  بلندمدت  برنامه  برجام 
چارچوب محدودیت های توافق هسته 
ای را نیز شامل می شود و نقش راه 
لغو کامل تحریم های شورای امنیت 
سازمان ملل و همچنین تحریم های 

چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته 
ای ایران را در بر می گیرد و امکان 
اقدام ایران برای افزایش دسترسی بین 
المللی در حوزه های تجارت، فناوری، 
آورد.  می  فراهم  را  انرژی  و   مالی 
باره  این  در  تایمز   نیویورک 
می نویسد: »ایران سوخت کافی برای 
موجود  شواهد  اما  دارد.  را  بمب  یک 
نشان می  دهد که اقدامات اخیر ایران 
تحت  برای  شده  محاسبه  های  قدم 
اروپا  و  ترامپ  دولت  گذاشتن  فشار 
به  برای دستیابی  نه تالشی  هستند، 
بمب هسته ای.« در ادامه این گزارش 
خروج  زمان  از  »اگرچه  است:  آمده 

ایاالت  جمهور  رئیس  ترامپ،  دونالد 
در  ایران  هسته ای  توافق  از  متحده، 
سال 2015 این اولین مرتبه است که 
به نظر می  رسد تهران اورانیوم غنی 
سالح  یک  ایجاد  برای  کافی  شده 
یک  ساخت  اما  دارد،  را  ای  هسته  
کالهک هسته  ای و توانایی پرتاب آن 
به مسیرهای دور چندین ماه یا چندین 
سال طول می کشد.« نیویورک تایمز 
اسالمی  جمهوری  نظام  حامی  قطعا 
اندازه  تا  گزارش  این  با  اما  نیست، 
مایک  انتقادهای  شدت  از  زیادی 
ایاالت  خارجه  امور  وزیر  پومپئو، 

متحده، کاسته است. 

تصمیم ترامپ در برجام 
نتیجه عکس داده است

این  برای  تایمز  نیویورک  کل،  در 
و  ها  یافته  که  دارد  تاکید  مسئله 
 درخواست برای بازرسی های جامع تر، 
و  واشنگتن  بین  بست  بن  تواند  می 
برساند.  جدیدی  سطح  به  را  تهران 
تا اینجای کار، تصمیم رئیس جمهور 
که  برجام  از  نشینی  عقب  به  ترامپ 

آن را »توافقی وحشتناک« می خواند، 
بدی  عواقب  و  داده  عکس  نتیجه 
به  کامل  تعهد  از  ایران  است.  داشته 
های  فعالیت   محدودسازی  در  برجام 
افزایش  مسیر  در  اکنون  غنی سازی 
بر می  اورانیوم غنی شده گام  ذخایر 
ایران به  دارد. این حقیقت که سران 
آژانس اجازه می دهند از نقض توافق 
نشان  کنند،  ثبت  گزارش  ای  هسته 
دهنده این است که صرفا قصد دارند 
به کمپین اعمال فشار ترامپ با نوعی 
گروسی  دهند.  پاسخ  متقابل  فشار 
واشنگتن  در  مصاحبه  یک  در  اخیرا 
گفته است: »کل شرایط یک تناقض 
عقب  فقط  اکنون  ما  است.  بزرگ 
نشینی تدریجی ایران از تعهداتش به 
توافقی را ثبت می کنیم  که قرار بود 
اعتبار آن را بررسی کنیم.«کارشناسان 
که  دهند  می  نشان  شواهد  معتقدند 
اقدامات ایران تا اینجای کار، تالشی 
حساب شده برای تحت فشار گذاشتن 
ترامپ  دولت  و  اروپایی  های  دولت 
است و ایران هنوز برای ساخت بمب 

اتم قصدی ندارد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در گفت وگو 
با ایسنا اظهار کرد: روز 29 بهمن ماه 
راه  را  اسکان  و  امالک  سامانه   1398
اندازی کردیم که یکی از کارکردهای 
خالی  خانه های  از  مالیات  دریافت  آن 
است. اصالنی خاطر نشان کرد: طبق 
مالیات های سال 13۶۶ بحث  قانون 
شد  مطرح  خالی  خانه های  بر  مالیات 
شناسایی  پروسه  اینکه  خاطر  به  اما 
خانه های خالی از نظر اجتماعی بسیار 
هزینه بر بود سازمان امور مالیاتی عطای 
آن را به لقایش بخشید و از قانون مالیات 

اقتصاد  دفتر  کل  مدیر  شد.  حذف  ها 
مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح 
قالب  در  سال 1394  در  مجدداً  کرد: 
تبصره ۷ ماده 1۶9 مکرر موضوع مالیات 
بر خانه های خالی مطرح شد. مدلی که 
ابتدا برایش در نظر گرفتند این بود که 
تحقق موضوع نیاز به تمرکز اطالعاتی 
دیگر  های  دستگاه  طرف  از  که  دارد 
قابل اجرا نبود. نظر آقای آخوندی این 
 بود که این قانون از طرف شهرداری ها 
رفت  دولت  به  هم  الیحه  شود  اجرا 
که دولت آن را مجدداً به وزارت راه و 

شهرسازی فرستاد. اصالنی افزود: پس 
از آن که آقای اسالمی مسئولیت وزارت 
راه و شهرسازی را بر عهده گرفت اعالم 
کرد ما خودمان بحث مالیات و شناسایی 
واحدهای بدون سکنه را انجام دهیم. 
بنابراین رویکرد جدیدی در وزارتخانه 
را  ترکیبی  فرآیند  مطرح شد که یک 
از  هم  که  صورت  بدین  کنیم؛  دنبال 
سرویس داده های سازمان ها و هم از 
خوداظهاری مردم استفاده کنیم.وی با 
بیان اینکه برای طراحی سامانه مشاوری 
را انتخاب کردیم که به صورت شبانه 

رساند،  سرانجام  به  را  کار  این  روزی 
اظهار کرد: سامانه امالک و اسکان در 
حال حاضر قابلیت شناسایی واحدهای 
که  شرطی  به  دارد  را  سکنه  از  خالی 
دستگاه های دیگر به آن اتصال پیدا کنند 
تا عملیاتی شود.اصالنی ادامه داد: برخی 
از دستگاه ها به سامانه متصل شده اند و 

برخی دیگر هنوز نه.

خانه های خالی چگونه برای مالیات شناسایی می شوند؟
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ادارهکلثبتاسنادوامالکخراسان
جنوبی-ادارهثبتاسنادوامالک
شهرستانقاین

آگهیموضوعماده۳قانونوماده۱۳آییننامه
قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضی

وساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر آرای شماره ۱۳9۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۶۱۷ و کالسه های شماره 
۱۳9۸۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۲۸ مورخ ۱۳9۸/۱۱/۱9 صادره هیئت 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است، لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند.
 بخش 11 قطعات مفروزه مزرعه جعفرآباد پالک 1268- 
اصلی آقای مجتبی فرهمند ) از محل مالکیت آقای سید حسن 
مصطفوی( فرزند علی به شماره شناسنامه ۰۸۸۰۰۰۱9۴۱ و کد 
ملی ۰۸۸۰۰۰۱9۴۱ در ششدانگ یک باب ساختمان )با کاربری 
مسکونی با تامین خدمات( به مساحت ۴۳/۸۵ مترمربع در قسمتی 
از پالک های ۴۸۸ و ۴۸9 فرعی واقع در قاین - حاشیه بلوار بامشاد 
خریداری شده )مع الواسطه( از ورثه سید ضیاء الدین مصطفوی 
احدی از ورثه سید حسن مصطفوی مالک رسمی چهار دانگ مشاع 
از پالک فوق،  محرز گردیده است و در تصرف دارد. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: 98/12/3 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/19
علی صفایی فر – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

سهام داران محترم بورس مرکز تخصصی ثبت نام و احراز 
هویت بورس )سجام(

همه خدمات مالیات، خدمات پروانه کسب، خدمات ثبت 
دستگاه پوز در سامانه مالیات

مالکین محترم خودرو
عوارض شهرداری رایگان

تحویل و پرداخت نمایید
ثبت نام

آب ، برق ، تلفن ثابت و همراه ، کارت بهداشت در اسرع 
وقت انجام می شود

همین امروز اقدام فرمایید 
 دفتر پیشخوان خدمات دولت پاسداران –  پاسداران روبروی شعبه تامین اجتماعی     ۳242۳242    به تابلوها دقت نمایید.

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

آماده همکاری با ارگان ها و شرکت ها

09156651885ظرفیت پخت از 50 تا 1000 پرس 

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد
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تکمیل هزار و ۱۷۴ واحد مسکن محرومان خراسان جنوبی

صداوسیما- هزار و ۱۷۴ واحد مسکن محرومان در استان تکمیل و آماده بهره برداری شد.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی سهمیه  استان برای ساخت مسکن محرومان 
را 5 هزار واحد اعالم کرد و گفت: تاکنون ۲ هزار و ۶۷۴ واحد تکمیل شدند که از این تعداد دی امسال ۱500واحد به بهره برداری رسیده است. آسمانی مقدم با بیان اینکه 

برای ساخت ۶ هزار و 5۶۴ واحد مسکونی در استان پرونده تشکیل شده است، افزود: برای 5 هزار واحد مسکن محرومان در استان با بانک ها انعقاد قرارداد انجام شده است.

باند  احتکار دارو 
در بیرجند متالشی شد 

انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
بزرگ  باند  شدن  متالشی  از  استان 
در  دارو  انبار  کشف ۲  و  دارو  احتکار 
پایگاه  گزارش  به  داد.  خبر  بیرجند 
خبری پلیس، سرهنگ حیدری اظهار 
عمومی  امنیت  پلیس  ماموران  کرد: 
داروخانه های  از  یکی  مالک  استان 
شهرستان بیرجند را شناسایی کردند 
که با راه اندازی تشکیالت باندی اقدام 
به دایر کردن انبارهای خانگی غیرمجاز 
در نقاط امن و احتکار دارو و قرص های 
غیرمجاز در شرایط غیراستاندارد و بسیار 
نامطلوب و غیربهداشتی کرده است. وی 
گفت: ماموران پس از شناسایی ۲ انبار 
احتکار دارو در بیرجند، با هماهنگی مقام 
قضایی و همراهی نمایندگان اداره غدا و 
دارو دانشگاه علوم پزشکی و نمایندگان 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
این انبارها را بازرسی کردند. وی بیان 
کرد: ماموران در بازرسی از این ۲ انبار 
شامل  دارو  زیادی  مقادیر  غیرمجاز 
۱۷۹ قلم انواع دارو و مواد ضد عفونی 
و بهداشتی را کشف کردند که در این 
راستا سرباند و ۲ نفر از اعضای این باند 
دستگیر شدند و داروهای کشف شده 
با سه خودرو برای تعیین نوع و ارزش 
ریالی به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشکی استان منتقل شد. سرهنگ 
حیدری تصریح کرد: متهمان دستگیر 
تعزیرات  به  پرونده  تشکیل  با  شده 
حکومتی استان خراسان جنوبی معرفی 
احتکار و  منتقل شدند. وی گفت:  و 
در  بهداشتی  مواد  و  دارو  کردن  انبار 
محیط های غیراستاندارد عالوه بر ضربه 
اقتصادی به کشور و فروش این داروها 
با قیمت های زیاد و بدون اخذ ویزیت 
احتمال  مخفیانه،  به صورت  پزشک 
تاریخ مصرف  و گذشت  فاسد شدن 
به دنبال خواهد داشت  را  این داروها 
که در صورت عرضه به بازار باعث بروز 
جسمی  آسیب های  و  جانی  خطرات 

میان شهروندان خواهد شد.
انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
استان هشدار داد: پلیس با افراد فرصت 
طلبی که با توجه شرایط کنونی کشور 
احتکار  و  غیرقانونی  فعالیت  به  اقدام 
دارو و مواد غذایی می کنند طبق قانون 
قاطعانه و با شدت برخورد می کند تا 
زمینه سوء استفاده مفسدان اقتصادی 
فراهم نشود. وی از شهروندان خواست 
در صورت مشاهده هرگونه تخلف و 
احتکار مواد غذایی، بهداشتی و دارویی 
بالفاصله مراتب را به ۱۱0 اطالع دهند.

خبر ویژه

اعالم شد که خراسان جنوبی ۴۴ نفر 
روز  ده  حدود  دارد.  ویروس  به  مبتال 
پیش اعالم شد استان گیالن چهار نفر 
مبتال به ویروس دارد. یعنی ۱۴نفرکمتراز 
مردم  پیش  روز  ده  جنوبی،  خراسان 
گیالن احتیاط نکردند و با خیال راحت 
در شهر چرخیدند و به بازار رفتند و همه 
اماکن شلوغ بود. ده روز پیش استاندار 
و مسئولین گیالن فکری اساسی جهت 
ممانعت از ورود مهمانان و افراد آلوده به 
بازار  پیش  روز  ده  نکردند.  استان  این 
گیالن تعطیل نشد و مهمانان آزادانه 
 در شهر جوالن دادند و کباب خوردند.

 با یکی از دوستان در گیالن تماس 
گرفتم . گفتم اوضاع چطور است ...گفت 
بیمارستانها دیگر ظرفیتی جهت پذیرش 
ندارند.سردخانه ها تکمیل شده ....برای 
می  بندی  نوبت  شدگان  کشته  دفن 
کنند ... و اما یک چیز دیگر هم گفت 
 ... ما االن سه روز است از خانه بیرون 
نمی آییم و ای کاش از روز اول بیرون 
نمی آمدیم که به چنین مصیبتی گرفتار 
نشیم ... این چند خط داستان نبود ... 
واقعیت محض است ... دو جمله فقط ....  
مردم، امروز خراسان جنوبی دقیقا مثل ده 
روز قبل گیالن است. لطفا و لطفا احتیاط 
کنید و در خانه بمانید.  مسئولین ... امروز 
دقیقا مثل ده روز قبل گیالن است. برای 
رضای خدا نگذارید به سرنوشت امروز 
گیالن مبتال شویم. ده روز به سرعت 
می گذرد. از امشب به فکر چاره باشید 
که ده روز دیگر خیلی دیر است. امروز 
بعد از ده روز استاندار گیالن یادش افتاد 
که باید مبادی ورودی به استان را ببندد 

....خواهشا شما زودتر اقدام کنید ...
ارسالی به تلگرام آوا

از شهروندان خواهشمندیم برای سالمت 
خود و دیگران در خانه بمانند نه بند دره 
از جاش میره، نه از بی سفری می میریم 
اما با این ویروس منحوس سالمتی همه 
به خصوص خودتان از بین میره پس به 
هم سالمتی هدیه کنیم نه ویروس و 
بیماری از استاندار عزیز هم می خواهیم 
مانند برخی استانها از پذیرش مسافر اکیدا 

خودداری نمایند واقعا باید این کار بشه.
یک شهروند

یکی از دوستانم کارمند است از خدمات 
توی یکسال گذشته می گفت که شبیه 
معجزه بوده و دلم سوخت روزنامه ها که 
همیشه گالیه ها را چاپ می کنین واقعا 
یکی هم که مثل این استاندار میاد کار 
کنه همه کارایی که انجام داده منتشر 
نمی کنین هر چند مشخصه دل خیلی ها 
نمی خواد خدمات منتشر بشه و معموال 
مسئولینی که باید این کارو بکنن یا از 
سر غفلت و یا عمد این کارو نمی کنن. 
چند روز پیش یه خانم روستایی تو مزار 
ساقی به من می گفت این شرکت هایی 
 که راه درست می کنن االن بهتر کار 
می کنن چون بودجه هاشون ردیف تر شده 
 اونوقت شما برین پیدا کنین یه خبر تو آوا
 که این زحمات رو منتشر کنه مردم خودشون

خوب می فهمن امیدوارم متولیان پنهان 
کاری خدمات نظام هم بفهمن.  

۹۱5 ... ۴0۹
باسالم از بس که در خصوص ترافیک 
و خیابان های شهر پیام دادیم خسته 
شدیم، شهرداری هم که جواب نمیده، 
شهر بیرجند کارگاه پروژه های نیمه تمام 
شده، شهرداری هرجا فقط یه مصالحی 
میریزه، بلوکه کار میذاره و خداحافظ.... 
که  شما  مونده،  کاره  نیمه  جا  همه 
نمی تونید یک جا رو تمام کنید تا به جای 
بعد برسید، چند تا بلوار و میدان همین 

طور رها شده لطفا گزارش تهیه کنید.
۹۱0...50۶
باغ   بازگشایی  برای  فرهنگی  میراث 
معصومیه که چندین سال درب آن بسته 
است و احیای دیوار یخی خیابان محالتی 

برای ایام نوروز چه برنامه ای دارند؟
۹۱5...۲5۴
فکری  عجب  مریزاد  دست  استاندار 
کردین برای ایجاد تفرجگاه در بند دره.

خیلی خوب میشه. ممنون
۹۱5...388
نماینده محترم خراسان جنوبی  شما که 
یک هفته خیابان ها را  پر از پوسترهای 
رنگارنگ  کردید، حاال مردم می خواهند 
عیار شما را بسنجند، بیایید دوباره ستاد 
بزنید ولی این بار بجای شام و تراکت 
مایع  و  دستکش  و  ماسک  پوستر،  و 
ضدعفونی به مردم اهدا کنید، ما همان 
مردم و شما هم همان کاندیدا راستی چه 

خبر از خدمات آقایان در مورد کرونا؟
ارسالی به تلگرام آوا

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

مردم رعایت کنند
مسئولین چی ؟ 

سالم و احترام به روزنامه آوا که تنها 
محل درد دل شهروندان است. سوالی 
داشتم از مسئولین محترم که اینقدر 
خود  کنند  رعایت  مردم  فرمائید  می 
شما چقدر به فکر هستید؟ می گویید 
من  وقتی  خوب  کنیم  می   نظارت 
می روم درب نانوایی آقای نانوا با همان 
دستی که نان می دهد پول می گیرد 
و کارت می کشد و هیچ نظارتی بر او 
نیست باز من شهروند رعایت کنم؟ 
وقتی روز جمعه با هزار ترس و لرز از 
قرنطینه شدن در مبادی ورودی شهر 
به روستا رفته ام تا پدر و مادر پیرم را 
برای مراقبت به خانه خودم بیاورم اما 
هیچ کس در ورودی های شهر کنترلی 
انجام نمی داد و جلوی چشم خودم ۲ تا 
ماشین نمره مشهد  بدون هیچ کنترلی 
وارد شدن باز هم من باید رعایت کنم ؟ 
وقتی برای خرید مواد ضدعفونی کننده 
و دستکش باید در صف بایستم و در 
همین صف ها ناقل کرونا شویم باز هم 
مردم کنترل کنند ؟ لطفا کمی منطقی 
فکر کنید مردم می آیند پای کار اما 
شدید کردن نظارت ها و بررسی موارد 
اینگونه هم بی اثر نیست و الزم است 
به آن توجه شود. خدا می داند هیچ 
کس دوست ندارد کرونا بگیرد اما وقتی 
در اماکن دولتی جلسات برگزار می شود  
مردم عادی ممنوع می شوند این یعنی 
عالم بی عمل و مردم به توصیه های 

این چنینی کمتر توجه می کنند. 
 ز . ا  از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

نسرین کاری- ویروس کرونا در این روزهای 
پایانی سال بسیاری از رانندگان و مسافران  را 
هم با مشکل جدیدی روبرو کرده  و سفرهای 
طرفی  از  است.  یافته  کاهش  شهر  داخل 
 وقتی به آژانس های تاکسی تلفنی تماس 
می گیری، به زحمت سرویس می دهندچون 
در  دهند  می  ترجیح  هم  رانندگان  برخی 
چنین شرایطی کارنکنند. تاکسی هم نایاب 
شده و بعد از کلی انتظار وقتی راننده ای 
از راه می رسد، با نرخ بیشتری نسبت به 
قبل تورا به مقصد می رساند. مشاغل اداری 
وغیره همچنان فعال است و گروهی از مردم 
به استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی یا 
تاکسی تلفنی ها نیاز دارند اما کرونا بر کیفیت 
وکمیت فعالیت فعاالن این مشاغل به ویژه 
تاکسی تلفنی ها تأثیر گذاشته است طوری که 

شرایط با نیازموجود همخوانی ندارد.

مقرون به صرفه نیست!
یکی از رانندگان تاکسی با بیان اینکه اکنون  
شرایط سخت تر شده است، گفت:عالوه بر 
افزایش قیمت بنزین که از قبل در گیر آن 
اضافه شده  بودیم حاال موضوع کرونا هم 
دیگر جابه جایی مسافر هیچ صرفه ای ندارد. 
حاال در حالی که همه قیمت ها را در مشاغل 
اند ما حق نداریم رقمی  مختلف باال برده 
افزایش دهیم. رضوی با اشاره به اینکه هر روز 
قطعات ماشین باال می رود، ادامه داد: کافی 
است یک قسمتی از ماشین خراب بشود برای 

خریدن آن قطعه باید مبلغ زیادی پول بدهم
راننده یکی از آژانس های هم یاد آور می 
شود: اعالم شده که به رانندگان سهمیه می 
دهند اما هنوز از این افزایش سهمیه خبری 
 نیست و از طرفی  با این سهمیه، هم بعضی 
راننده ها مجبور می شوند که کرایه بیشتری 
بگیرند که البته کفاف نمی دهد کرونا هم 
حاال بر مشکالت قبل افزوده و ما ترجیح 
می دهیم در خانه بنشینیم و دست کم بیمار 
نشویم. وی گفت: طبق قانون ما افزایش نرخ 
کرایه نداریم، از طرفی راننده های مسافربر 
شخصی هم کار ما را با مشکل مواجه کرده 
اند. در این شرایط نمی توانیم نرخ را باال ببریم 

وخطر هم که وجود دارد.
یکی دیگر از رانندگان اظهار کرد: من یک 
راننده تاکسی هستم تا قبل از سهمیه بندی 
بنزین به دلیل شرایط اقتصادی هرچه کار 
می کردم باز هم جوابگو نبود چه برسد به 
االن که دخل و خرج با هم همخوانی ندارد.

اکبری یکی دیگر از شهروندان در این باره 
گفت: من بواسطه شغلی که دارم مجبورم هر 
روز با آژانس به محل کار بروم و این افزایش 
قیمت ها برایم به صرفه نیست. او ادامه داد: 
نرخ خدمات ما ثابت مانده و بیماری کرونا 
باعث ایجاد نیاز های دیگری برای سالمتی 
شده است. خیلی از ما رانندگان ممر درآمدی 

جز کار کردن با خودرونداریم و در شرایطی که 
مجبور به ارائه خدمات هستیم و هزینه ها با 
درآمدمان نمی خواند شاید خانه نشینی انتخاب 

خوب بعضی از همکاران باشد.

تاکسیرانان در انتظار حمایت
یکی از رانندگان با بیان اینکه همه ساله در  

روزهای آخر سال، تعداد مسافران و رفت و 
آمدها در شهر افزایش می یافت، افزود:  امسال 
نگرانی مردم از ابتال به ویروس کرونا موجب 
شده از تردد در شهر تا اندازه امکان خودداری 
کنند که این مسئله روی درآمد تاکسیرانان 
تاثیر منفی داشته است. او اضافه کرد: این 
کاهش درآمد درحالی است که درآمدهای 
ما، روزانه است و وقتی مسافر کم می شود، 
مجبوریم بیشتر کار کنیم تا بخشی از زیانمان 
بیمار  احتمال  مسئله،  این  که  شود  جبران 

شدنمان را افزایش می دهد. 
یک شهروند هم با بیان اینکه نکته عجیب در 
باره فعالیت برخی رانندگان تاکسی  این است 
که در یک مسیر مشخص هزینه متفاوت 
گرفته می شود، ادامه داد: حتی یک بار در 
مسیر میدان امام به سجادشهر به دلیل یک 
توقف چند دقیقه ای راننده از من طلب ۱۴ 

هزار تومان کرایه کرد!

بحث با رانندگان بر سر میزان کرایه
همشهری دیگری هم بیان کرد: تقریبا هر 
میزان  سر  بر  تاکسی  رانندگان  با  باید  روز 
 کرایه بحث کنیم که گاهی به دعوا هم منجر 
می شود. محمودی با اشاره به اینکه بجز 
قبل  از  قیمت  که  اینترنتی  های  تاکسی 
گردشی  های  تاکسی  است،  مشخص 
تعیین  کرایه  ای  سلیقه  کامال  صورت   به 
می کنند، ادامه داد: البته حاالبه دلیل شیوع 
کرونا خدمات کلیه تاکسی ها کاهش یافته 
در  بخصوص  داریم  وامد  رفت  مشکل  و 
مسیرهای کوتاه. تاکسی های خطی، مسافر 
سوار نمی کنند  این درحالی است که اگر 
روزی ماشین نباشد تاکسی های شخصی تا 
دو هزار تومان هم برای یک مسیر کوتاهکرایه 

دریافت کرده اند. و اگر اعتراض هم کنیم 
راننده با دالیل غیر منطقی توجیه می کند.  
وی یادآور شد: کرونا موجب شد مسیری که 
قبال با چهار هزار تومان می رفتم اکنون برای 

همان مسیر ۶ هزار تومان  بپردازم. 

ثبت اطالعات ۹۶۰ خودرو 

همان اول از رئیس سازمان مدیریت حمل 
در  استان  شهرداری  مسافر  و  بار  ونقل 
بهتری  شرایط  میتواند  که  اقداماتی  مورد 
او  که  پرسیدیم  کند  ایجاد  رانندگان  برای 
گفت: اطالعات ۹۶0 راننده آژانس و 305  
اتحادیه  در سامانه  مدارس  راننده سرویس 
تاکسیرانیهای شهری کشور ثبت وارسال شده 
است، درمرحله اول یعنی دهم  دی ماه برای 
50۲ نفر یارانه سوخت واریز شده و  اکنون  
امکان ثبت اطالعات در سامانه مذکور برای 
رانندگان جدید میسر می باشد. غالمپور با 
اشاره به اینکه یارانه سوخت سهمیه بهمن 
برای بیشتر رانندگان آژانس وسرویس مدارس 
در چهارم اسفند واریز شده است، افزود: برای 
آن دسته از رانندگانی که سهمیه آذر ودی ماه 
واریز نشده یارانه مربوطه به صورت تجمیعی 

تا ۱5 اسفند واریز  می شود. 

تفاوت در رقم سوخت
 واریزی رانندگان!

وی ادامه داد: سوخت اعتباری واریز برای 
50۲ نفر از ۲۲0 تا ۴00 هزار تومان متفاوت 
است  که دلیل تفاوت ارقام مشخص نیست 
و هیچ جوابی نگرفته ایم. وی با بیان اینکه 
رانندگان در محل پمپ بنزین از این اعتبار 
مشخصات  شد:  یادآور  کند،  می  استفاده 
سرویس مدرسه برای 305 نفر در سامانه 
سپند ثبت شده است که  برای  ۱8۹ نفر 
سهمیه سوخت تایید شده است. غالم پور 
خاطرنشان کرد: همچنین برای افرادی که 
از ابتدا موفق به ثبت اطالعات خود نشدند 
نیز در آینده سامانه باز خواهد شد و امکان 
ثبت نام برای متقاضیان فراهم خواهد بود 
وجود  اولیه  ثبت نام  امکان  اکنون   البته 

ندارد. وی بیان کرد: بر اساس مصوبه شورا، 
تومان  ورودی هر مسافر دو هزار و ۲50 
و هر یک کیلومتر مسافت طی شده 300 
تومان است. رئیس سازمان حمل و نقل بار 
و مسافر شهرداری بیرجند اظهار کرد: راننده 
نباید از نرخ مصوب بیشتر کرایه بگیرد اما  با 
توجه به مشکالت رانندگان و هزینه های 

آن ها انصاف نیست. 

سهمیه سوخت، دوگانه 
وتک گانه سوز 

بیان  به میزان سهمیه ها  اشاره  با  غالمپور 
کرد: سهمیه سوخت برای تاکسی های پالک 
لیتر و  زرد داخل شهری دوگانه سوز ۲50 
تک گانه سوز ۴00 لیتر است. وی با اشاره 
به اینکه در بیرجند روزانه حدود ۱00 هزار 
مسافر جا به جا می شود، افزود: ۷00 تاکسی 
زرد داریم که ۱۶00 نفر آنها در لیست قرار 
دارند اما از تاکسی های اینترنتی آمار دقیقی 
نداریم. رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری بیرجند تأکید کرد: مردم خودشان به 
عنوان ناظر و بازرس عمل کنند و در صورت 

دیدن تخلف منعکس کنند.

لزوم نصب نرخ نامه 
اینکه طی دو سال شفاف  به  اشاره  با  وی 
سازی انجام داده ایم و در برج ۱0 با همکاری 
شورا نرخ مصوب برای آژانس ها و تاکسی ها 
تصویب می شود و در روی سایت سازمان 
آژانس  و  تاکسی  گیرد،  افزود:  هر  قرار می 
موظف است نرخ نامه را در خودرو خود نصب 
کند و نبود آن در ماشین تلخف محسوب 
می شود. وی یادآور شد: بیش از ۶0 درصد 
تاکسی ها تاکسیمتر دارند و قصد داریم باقی 
بیان  با  پور  کنیم. غالم  را هم مجهز  آنها 
اینکه در تاکسی های  ۱33  ورودی مسافر 
۲ هزار و 500  تومان است، افزود: به ازای 
هر  هر ۱00 متر مسافت  300 تومان اضافه 
می شود و مسافر خودش می تواند هزینه 
 را محاسبه کند. وی ادامه داد: در آژانس ها 
و ۲۲5  هزار   ورودی ۲  مصوب  نامه  نرخ 

مسافت 300  متر  هر ۱00  و  است  تومان 
تومانی کمتر است و  تومان است دویست 
اضافه  تومان  توقف ۱۲0 هزار  ازای هر   به 
می شود. وی تاکید کرد: از ساعت ۲۲ شب 
تا ۶ صبح ۲0 درصد به قیمت های اعالم 
بار  داشتن  در صورت  و  افزوده شده   شده 
بیش از ۲0 کیلوگرم هم ۲0 درصد بر نرخ 
 تاکسی افزوده می شود.  وی ضمن اشاره به  
تاکسی های اینترنتی، خاطر نشان کرد: این 
تاکسی ها از حمل و نقل نو و عامه پسند 

استفاده می کنند  و دسترسی بهتری دارند.

اینترنتی ها زیر چتر شهرداری
وی با اشاره به اینکه با تاکسی های اینترنتی 
چالش داریم بیان کرد: با اصل کار مخالف 
نیستیم ولی چون این افراد  به خانواده های ما 
سرویس می دهند باید از یک منبع معتبر مثل 
شهرداری تعیین صالحیت شوند و مشخصات 

فنی و بیمه خودرو چک شوند. 
مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  سازمان  رئیس 
شهرداری بیرجند با بیان اینکه نظارت سوء  
پیشینه و صالحیت و معاینه فنی این رانندگان 
باید تایید شود، خاطر نشان کرد: تفاهم نامه 
ای با وزارت کشور و وزارت ارتباطات بسته 
شده که تاکسی های اینترنتی ظرف ۶ ماه 
زیرنظر شهرداری قرار گیرند . وی تاکید کرد: 
ما از روش های نو و اینترنتی و به روز حمل و 
نقل حمایت می کنیم و توصیه می کنم همه 
رانندگان سیستم های خود را به روز کنند و از 

این روش استفاده کنند. 

اقدامات پیشگیرانه از کرونا
مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  سازمان  رئیس 
شهرداری بیرجند یادآور شد: اقدامات پیشگیرانه 
در  کرونا  ویروس  از شیوع  جلوگیری  برای 
حمل و نقل درون شهری بیرجند به صورت 
مستمر انجام می شود. غالمپور با اشاره به 
اینکه  این اقدام با توجه به ضرورت رعایت 
مسائل بهداشتی و موارد مرتبط برای جلوگیری 
از انتشار این ویروس مانند سایر بخش ها در 
بخش حمل و نقل عمومی انجام شده است، 
افزود:  تالش می کنیم  احتمال انتشار و انتقال 
ویروس در این مکان های شلوغ به کمترین 
حد برسد. رئیس سازمان حمل و نقل بار و 
مسافر از شهروندان خواست تا هنگام استفاده 
از وسایل نقلیه عمومی، اصول بهداشتی را 
رعایت کنند. هرشب ضدعفونی تمام ناوگان 
اتوبوسرانی و سالن ترمینال با استفاده از مواد 
شوینده و ضدعفونی کننده صورت می گیرد تا 
احتمال انتشار و انتقال ویروس در مکان های 
شلوغ به کمترین حد برسد. وی یادآور شد: 
اتوبوس  ایستگاه های  ضدعفونی  عملیات 
تاکسی، گاردریل ها، وسایل  ایستگاه های  و 
بهداشتی  سرویس های  و  شهر  تندرستی 

پارک ها نیز هرشب انجام می شود.

سیر صعودی مبتالیان به کرونا در خراسان 
جنوبی و موج استرس شهروندان در حالی 
بوده که بسیاری از بایدها و نبایدها رعایت 
از  جلوگیری  خواستار  مردم  و  شود  نمی 
ورود مسافران به استان شده اند. به گزارش 
مهر، شاید رفت و آمد شهروندان از استانی 
شیوع  برای  بزرگ  عاملی  دیگر  استان  به 
کرونا باشد، بنابراین مسئوالن در گام های 
خود برای مقابله با کرونا بر این شدند که با 
استقرار اکیپ های کنترل سالمت در ورودی 
شهرها، روزنه های ورود کرونا را ببندند. اعالم 
عدم استقبال از حضور مسافران در برخی از 
استان ها مانند اردبیل و رامسر و تعطیل شدن 
مسافرخانه ها و مراکز اقامتی نشان از این دارد 
که همت مردم و مسئوالن این نقطه ها در 

رده های باالتری قرار دارد.

آنچه در خراسان جنوبی می گذرد 
اولین مورد مثبت کرونا در خراسان جنوبی 
بنا به گفته  در دهم اسفند اعالم شد که 
مسئوالن فرد بیمار ساکن تهران بوده و به 
دنبال آن دیگر مبتالیان هم سابقه سفر به 
بیماری  شیوع  داشته اند.  را  شهرها  دیگر 
این  به  نفر   ۴۴ شدن  مبتال  و  استان  در 
ویروس نشان از این دارد که باید طرح های 
اندیشیده  مرزی  استان  این  برای  ضربتی 

نوروز،  بودن  رو  پیش  به  توجه  با  شود. 
آغاز مسافرت های نوروزی و خاص بودن 
موقعیت استان می طلبد همت بیشتری در 

مقابله با کرونا اندیشیده شود.
اگرچه نقش مردم با عمل کردن به شعار، 
»در خانه بمانیم«، در قطع زنجیره کرونا در 
اما بستن  استان بسیار حائز اهمیت است 
اهمیت  از  استان  به  ورودی  مسافران  راه 
بیشتری برخوردار است. اهمیت این موضوع 
در حالی است که تنها طی ماه گذشته که 
همزمان با شیوع کرونا بوده، بیش از چهار 
مسافر  هزار  پنج  و  ورودی  مسافر  هزار 

خروجی با ۱00 پرواز داشته ایم.
اگرچه تیم های بهداشتی سالمت مسافران 
فرودگاه را کنترل می کنند اما قطعاً پایش 
حجم باالی افراد نسبت به ویروسی که 
بدن  در  فعالیت  روز  چند  گذشت  از  بعد 
متولیان  نیست.  آسانی  کار  می نماید،  رخ 
به  مشروط  را  پروازها  لغو  هم  پرواز  امر 
درخواست مقامات باالی استانی می دانند 
گیرد.  قرار  توجه  مورد  است  نیاز   که 
بر اساس شنیده ها علیرغم هشدارها، هنوز 
عروسی  محافل  ها  شهرستان  برخی  در 
بازارهای  در  کاال  عرضه  یا  و  بوده  پا  به 
راه  باید  که  دارد  ادامه  همچنان  هفتگی 

تکرار بر این اقدامات هم بسته شود.

ممنوعیت های میراث فرهنگی 
در پذیرش مسافر

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی 
استان در این خصوص گفت: فعالیت مراکز 
بومگردی، برگزاری تورها و برخی دیگر از 
خدمات مجوز دار از سوی میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی در استان تا اطالع 
ثانوی منع شده است. عربی تاکید کرد: تا اطالع 

ثانوی به استناد مصوبه ستاد ملی پیشگیری و 
استانی  فوق العاده  جلسه  و  کرونا  با  مبارزه 
تمامی مراکز بومگردی باید تعطیل و با بنر و 
پارچه اطالع رسانی کنند. وی با بیان اینکه 
استخرهای عمومی مجتمع های آب درمانی و 
گردشگری سالمت و هتل ها تعطیل هستند، 

افزود: همچنین برگزاری هرگونه مراسم تحت 
هر عنوان از جمله مراسم عروسی، جشن تولد 

و امثالهم لغو و اکیداً ممنوع است.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی 
اظهار کرد: پذیرش تور و مسافر گروهی تحت 
هر عنوان در هتل، مهمان پذیر، مجتمع های 
گردشگری و سایر مراکز اقامتی ممنوع بوده 
واحد  اغماض  بدون  مشاهده  در صورت  و 

خاطی تعطیل و پلمپ می شود. عربی افزود: 
برگزاری تورهای داخلی و خارجی توسط دفاتر 
خدمات مسافرتی و گردشگری و یا راهنمایان 
گردشگری و لیدرهای محلی به هیچ عنوان 
بیان  وی  شود.  لغو  باید  و  نمی باشد  مجاز 
 کرد: استعمال قلیان به هر طریق ممکن در 

سفره خانه های سنتی و سایر مراکز تحت 
ممنوع و در صورت مشاهده  اکیداً  پوشش 
ضمن تعطیلی واحد، آالت جمع آوری می شود.

لغو برخی پروازهای هفته جاری
مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی هم 
بیان کرد: بهمن امسال 50 پرواز ورودی و 
50 پرواز خروجی داشته ایم. طهماسبی ادامه 
داد: طی این مدت چهار هزار و 8۱3 مسافر 
پنج هزار و ۷5 مسافر خروجی  ورودی و 
توسط پروازهای استان جا به جا شده اند. 
وی با اشاره به اقدامات کنترلی مسافران 
مشکوک  مورد  اولین  اعالم  با  کرد:  بیان 
تمام  برای  جنوبی،  خراسان  در  کرونا  به 
مسافران و پرسنل فرودگاه کنترل سالمت 
انجام می شود. طهماسبی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه با توجه به شیوع کرونا آیا 
ندارد،  وجود  پروازها  لغو  برای  برنامه ای 
گفت: لغو پروازها در حیطه وظایف فرودگاه 
باالی  رده  مسئوالن  باید  که  چرا  نبوده 

استانی از شرکت ها درخواست کنند.
وی با بیان اینکه برای لغو پروازها آمادگی 
کرونا  شیوع  دلیل  به  کرد:  اظهار  داریم، 
پرواز  پروازها،  از  مردم  پایین  استقبال  و 
بیرجند- تهران- بیرجند در روزهای یکشنبه 

و چهارشنبه هفته جاری لغو شده است.

روزهای کرونا زده حمل و نقل درون شهری 

زخم کرونای ناخوانده در خراسان جنوبی
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دلخوری رانندگان از نرخ پایین ، گالیه مردم از هزینه و کمبود تاکسی

بایدهایی که رعایت نمی شود



موفقیت و انرژی

تخلیه استرس

خود را از پرتگاه افکار تدافعی دور کنید

افکار ما خیلی راحت به سرازیری می افتند. وقتی 
افکار تدافعی به ذهن مان می رسد اگر فوراً متوقف 
بیرون  از آن  را  آگاهانه خودمان  شان نکنیم و 
نکشیم، اسیر ترس و فقدان خواهیم شد. می توانید 
احساسات تان را تغییر داده و افکار تدافعی تان را با 

افکار  زیر جایگزین کنید:
تغییر زبان- به جای اینکه بگویید چون تجربه کافی 
ندارم، نمی توانم این کار را انجام دهم، سعی کنید 
زبان تان را تغییر دهید به: االن تجربه کافی در این 
مورد ندارم اما مطمئنم که از عهده آن برخواهم آمد، 

پس از همین امروز شروع می کنم.
تغییر فیزیولوژی- بلند شوید و چرخی در اطراف 
بزنید. کاری بکنید که وضعیت فیزیکی کنونی تان 
را به طرزقابل توجهی تغییر دهد. این کار ابزار بسیار 

خوبی برای قطع هرگونه الگوی فکری است.

چطور یک عادت بد را کنار بگذاریم؟

شما نیاز به یک برنامه از پیش تعیین شده دارید 
که بدانید چطور قرار است به استرس یا ماللت و 
یا هر چیز دیگری که باعث عادت بدتان هست، 
جواب بدهید. سعی کنید با دور کردن یا حذف 
به سمت عادت  را  کردن هر چیزی که شما 
بدتان سوق می دهد، ترک عادت را برای خودتان 
ساده تر کنید. همین حاال محیط خود را تغییر 
دهید تا نتیجه را ببینید. کار درست این است که 
کسی همراهی تان کند. مثال با کسی همراه شوید 
که او هم قصد ترک سیگار را دارد. شما دو نفر 
می توانید با احساس مسئولیت نسبت به همدیگر 
و تشویق بابت توانمندی ها و پیروزی ها، تکیه گاه 

و انگیزه ای قوی برای هم باشید.
الزم نیست دوستان قدیمی تان را کنار بگذارید، 
اما قدرت ِ پیدا کردن ِ دوستان جدید را نادیده 
نگیرید. با کسانی معاشرت کنید که عادت های 
پیش  در  دارید،  را  آرزویش  شما  که  خوبی 
گرفته اند. خودتان را تصور کنید که پاکت سیگار 
را دور می اندازید و در عوض یک غذای سالم 
برای خود می خرید یا صبح زودتر از خواب بیدار 
می شوید. عادت بدتان هر چه که هست، خودتان 
را در حالت غلبه بر آن تجسم کنید و از موفقیت 
خود لذت ببرید. خودتان را ببینید که با هویتی 

جدید و اصالح شده، چه انسان بهتری شده اید.
هر وقت که دچار اشتباهی شدید یا افکار منفی 
احاطه تان کرد، جمله  منفی خود را با یک »اما« 

در انتها، ادامه دهید.

چای گیاهی بنوشید

انواع خاصی از چای می تواند به شما در کاهش 
گیاهی  های  چای  کند.  در شب کمک  وزن 
را  شما  سالمتی  توانند  می  واقع  در  طبیعی 
بهبود بخشند. دارچین با التهاب مبارزه می کند 

و از نفخ صبح جلوگیری می کند. نعناع باعث 
کاهش اشتها می شود و به شما کمک می کند 
تا از مصرف میان وعده جلوگیری کنید و بابونه 
هضم را بهبود می بخشد و اعصاب شما را آرام 

می کند.

ساعت خواب و بیدار شدن را تنظیم کنید

برنامه خواب تنظیم نشده با افزایش وزن بیش 
شدن  فعال  به  همچنین  است.  مرتبط  حد  از 
کالری  سوزاندن  به  که  چربی  های  سلول 
کمک می کنند نیز کمک می کند. اگر رژیم 

شما متناقض است، در تولید مالتونین دخالت 
 می کنید و خود را از خواب با کیفیت محروم 
صبح  است  ممکن  شما  نتیجه  در  کنید.  می 
احساس خستگی کنید و از تنقالت با کالری باال 

برای تقویت انرژی خود میل کنید

غذا  برای سیستم ایمنی قوی

غذاها به ویژه منابع غذایی حیوانی باید خوب پخته 
شود چراکه حرارت موجب از بین رفتن میکروب 
های بیماری زا می شود و آلودگی احتمالی با پخت 
کامل مواد غذایی از بین می رود. غذای کودکان 

باید تازه تهیه شود چراکه در غذای مانده احتمال 
تکثیر میکروب ها وجود دارد. مواد غذایی همچون 
شیر، ماست، به صورت پاستوریزه مصرف شود و 
هنگامی که به مواد پاستوریزه دسترسی نیست قبل 

از مصرف شیر و کشک حتما جوشانده شود.

 حمام جوش شیرین برای پوست خشک 

اگر می خواهید پوست مرده را از روی پا جدا کنید، 
یک خیسانده آب گرم با جوش شیرین می تواند راه 
حل خوبی باشد. این روش درمانی به همه کمک 
نمی کند: جوش شیرین می تواند تحریک کننده 

باشد و حتی باعث خشک شدن پوست می شود. 
افرادی که پوست حساسی دارند یا حساسیت دارند 
باید از این حمام پا خودداری کنند. برای درست 
کردن حمام 3-2 قاشق غذاخوری جوش شیرین 

را به یک حمام کامل آب گرم اضافه کنید.

فواید خوابیدن به سمت چپ 

خوابیدن در سمت چپ می تواند به بدن کمک 
کند تا مواد زائد را به طور مؤثر پردازش کند. 
از آنجا که سیستم لنفاوی انتقال چربی ها ، 
پروتئین ها و سایر مواد مهم به بافت های شما 

را فراهم می کند، دراز کشیدن در سمت چپ 
به سلول های شما اجازه می دهد که این مواد 
مغذی را خیلی سریعتر دریافت کنند. هنگامی 
که در سمت چپ خود می خوابید ، طحال شما 

کارآمدتر عمل می کند. 

خندیدن نه تنها احساس بهتری در شما ایجاد می کند بلکه هیچ جنبه منفی نیز ندارد. پژوهشگران طی یک 
مطالعه دریافتند سیستم ایمنی بدن افرادی که با صدای بلند به ویدئوهای کمدی می خندیدند عملکرد بهتری 
ارائه کرده است. اما هنوز مطمئن نیستیم که آیا این شرایط به معنای بیماری کمتر در بلندمدت است یا خیر.

پیوندهای اجتماعی قوی می توانند اثر بزرگی بر سالمت انسان داشته باشند. مشخص شده است افرادی با 
روابط سالم نسبت به آنهایی که از پیوندهای اجتماعی ضعیفی برخوردار هستند، احتمال بیشتری دارد عمر 
طوالنی تری داشته باشند. افکار مثبت می توانند به تقویت سیستم ایمنی و عملکرد بهتر سیستم های دفاعی 

بدن کمک کنند. حتی در شرایط سخت تالش کنید تا نور امیدی یافته و افکار منفی را از خود دور کنید.

قرص  خوردن  می شود.  آزارنده  بی قراری  حالت  یک  و  بی انگیزگی  سردرگمی،  باعث  تب 
استامینوفن ۵۰۰ تا حداقل هر ۴ ساعت آبی بر آتش بیماری است. همچنین بدنشویه همراه با 
مصرف مایعات فراوان اثر قرص را تا چندبرابر افزایش می دهد. با ورود سم ویرپس به بدن، لرز 
یک واکنش طبیعی است که در مورد کرونا فوق العاده آزارنده است، ضمن آنکه با تب گیر دقیقا 
مراقب هستید تب شما باالی 3۹ نرود. بهترین دارو برای آرامش این بخش عالوه بر داروی 
لرز کم کم گرما هم  با  نباشید بگذارید همزمان  با دمای کم است. نگران  قبل تشکچه برقی 

آرامش را به بدن شما وارد کند.  

توصیه هایی برای دوران قرنطینه خانگی کروناسیستم ایمنی بدن و توصیه هایی برای تقویت آن

اگر در خانه بمانیم کرونا نمی گیریم؟ این ها پرسش هایی است 
که احتماال خوانندگان روزنامه بعد از این تیتر به ذهن شان 
می رسد. ضرورت خانه نشینی در توصیه های سازمان جهانی 
بهداشت و وزارت بهداشت کشور به کرات تکرار شده است: 
»خانه نشینی و نبودن در محیط های پرتردد، احتمال ابتال به 

کرونا را کاهش می دهد.«
احتماال  بپذیریم،  را  خانه نشینی  کنیم  فرض  اگر  حاال 
پرسش های بعدی حول این موضوع می چرخد که در خانه 

چه کنیم. 

سالمندان نباید از خانه بیرون بروند، اما اگر نخواهند بیرون 
بروند، نان و ماست و پنیر و سبزی را چگونه تهیه کنند؟ برای 
آن ها خرید کنید. هرچه مایحتاج شان است و آنچه برای ضد 
عفونی کردن محیط می خواهند، اما خودشان نمی دانند. هر 
چه را می خواهند برایشان بخرید و  قبل از اینکه تحویل شان 

دهید، ضد عفونی کنید.  
گلبول های سفید بدن ما هر قدر قوی تر باشند، راحت تر دمار 
از روزگار کرونا بیرون می آورند. سالمندان خوب می دانند که 
باید کدام  سبزی یا صیفی را برای کدام مرض مصرف کنند، 

اما بد نیست در خریدهایتان برای آن ها اسفناج، لوبیا، سویا، 
آب پرتقال و شیر  بخرید. ویتامین آ در سیب زمینی، کلم، 
هویج، کاهو، تخم مرغ، کره، فلفل قرمز شیرین و  ماهی تن 
یافت می شود.  حاال که نمی شود همدیگر را ببینیم و به پدر 
و مادرهایمان سر بزنیم، بیایید هر روز به آن ها تلفن کنیم. 
برایشان اتفاقات روزمره را  بگویید و از آن ها بخواهید تا برای 
شما بگویند در طول روز چه کرده اند. توصیه های پزشکی و 
بهداشتی را که خوانده و دیده اید، به زبان  ساده برای آن ها هم 

بگویید. لطفا برای سالمتی خود و دیگران در خانه بمانید.

چرا سالمندان باید در خانه بمانند؟

یاد یاران

)شهید محمدحسن قلیان،  طبس(:  اي تجار و کسبه که رزق و روزي مردم را تأمین مي کنید، از آخرت خود یادتان نرود زیرا خیلي مسئولیت دارید. اي مسلمین که تعهدي بزرگ عهده 
دار شده اید. آیا باید این چند صباح دنیا را ارزشي قائل شد؟ اگر این طور فکر کنیم که داراي ارزش است، مسیر را چپ رفته ایم،
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به یک همکار آقا در فروشگاه لوازم 
خودرو و شراکت در کار نیازمندیم. 

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲ یم
ند

ازم
نی

یک شرکت راهسازی به یک آشپز 
جهت کار در نایبند طبس

یم  نیازمند مي باشد.  ۰۹۱۵۵6۲3۴۴۱
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. 

۰۹۱۵۵6۲3۴۴۱

یم
ند

ازم
نی

 برگ سبز خودروی سواری سپند پی کی 
به شماره پالک ایران 3۲  ۸۹6 د ۲3 به نام 
محمد رضائی به شماره ملی ۵۲3۹۵۹۹۲۲۱ 

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

مف

سند، برگ سبز، کارت ماشین و بیمه نامه 
 L۹۰ کارت سوخت خودروی رنو پارس تندر

 به شماره پالک 
ایران ۵۲  ۵6۹ ج ۲۸ به شماره شاسی 
NAPLSRALDG۱۲۸۲۱۷6 و شماره 

موتورK۴MA6۹۰ - R۱6۰۲۰3 به نام ربابه 
ناصری به شماره ملی ۰6۵۰۱۵۷۷۴۵ 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.
۰۹۱۵۱6۴۱۴6۴ - ۰۹3۸۰۱6۰۷۷۹

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

فروش یک واحد ۹۲ متری در مدرس 
قیمت هفتصد میلیون تومان )مجتمع 

هشت واحدی(  ۰۹۰۲۷۵۹۹۰۲6 ـی
شـ

فرو

نهال عناب و زرشک
۰۹۰۱۱۲۵۱۲۰۵ ـی

شـ
فرو

الستیک اکبری
بلوار مسافر ، روبروی ترمینال 

 ۰۹۱۵۴۱3۱3۵۵
3۲33۸3۴۸ 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

انواع رنگ داخلی    ۰۹۱۵۸63۴6۹3

نقاشی ساختمان 
با اقساطفرزانگان

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

              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 

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

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    ۰9157238۰۰1 - دباغی ی
زئ

 ج
ی و

کل
ه 

ــ
رض

ع

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3647  363  ۰915 داخل و خارج شهر   

پروانه کسب به شماره ۵3/6۷۲ به تاریخ صدور 
۸۸/3/۱۰ و تاریخ انقضا ۹۸/3/۱۰ به نام حمیدرضا 

حیدری درمیان به شماره ملی ۵۲3۹۱۴۵3۴۲ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قـو
مف

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

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 

برگ سبز خودروی پژو ۴۰۵ به شماره پالک 
ایران ۵۲  ۲۵۲ ص ۴۵ به نام محمد علی مومنی 
کهودان به شماره ملی ۰۸۸۹۸۲3۵۹6 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
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دبستان  ساختمان  احداث  کلنگ   *
شش کالسه دیهوک شهرستان طبس 

به زمین خورد.
* با توجه به شیوع ویروس کرونا در 
کشور رزرو ثبت نام مسافران نوروزی 
آموزش و پرورش  در سامانه اسکان 
خراسان جنوبی تا اطالع ثانوی لغو شد.

شیوع  از  پیشگیری  به  توجه  با   *
غیر  مراجعه  امکان  کرونا،  ویروس 
حضوری به اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، فراهم شد. مراجعین محترم 
می توانند درخواست خود را به آدرس
 dabirkhanehkhj@farhangmail.ir

ارسال و جهت دریافت شناسه نامه و 
پیگیری  با شماره ۰۵۶۳۲۳۲۳۳۹۳-۴ 
داخلی ۲۲۱ و ۲۳۱  تماس حاصل نمایند.

* میوه شب عید دراستان ۲۵ درصد 
بیشتر از سال گذشته جذب شده است 
که از ۲۵ اسفند به مردم عرضه می شود.
* آثار ثبت شده در فهرست میراث 
ملی خراسان جنوبی به ۹۲۳ اثر رسید.
دشت  در  واقع  آباد  غنی  رودخانه   *

بشرویه، ساماندهی و الیروبی شد.
یک  بشرویه، الشه  بانان  محیط   *
رأس قوچ وحشی را در یکی از مناطق 
آزاد این شهرستان کشف و شکارچی 

متخلف را شناسایی کردند.

اخبار کوتاه

نهمین محموله کمک های مردمی  
استان به سیستان و بلوچستان 

تسنیم- مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
از ارسال نهمین محموله کمک های امدادی 
استان به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان 
خبر داد. شهریاری در حاشیه ارسال این محموله 
اظهار کرد: مردم استان تاکنون در کمک به 
سیل زدگان گام های خوبی برداشته اند. وی 
ارزش این محموله را بالغ بر ۴۰۰ میلیون ریال 
عنوان و بیان کرد: سه قلم اصلی این محموله 
توسط یک خیر نهبندانی تهیه شده است و 
همچنان شعب هالل احمر در استان آماده 
دریافت کمک های نقدی شهروندان برای سیل 

زدگان سیستان و بلوچستان است.
حسینیه گود بیرجند مرمت شد 

ایرنا - مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر بیرجند 
از مرمت حسینیه گود واقع در بافت تاریخی این 
شهر خبر داد. نصرآبادی افزود: عملیات مرمت 
شروع  ماه  بهمن  اوایل  از  که  گود  حسینیه 
شد، شامل استحکام بخشی پی بنا و دیوارها، 
نماسازی و رفع خطر در قسمت های آسیب دیده 
است. وی اظهار کرد: حسینیه گود جزو بناهای 
تاریخی با ارزش مذهبی، مربوط به دوره تاریخی 
قاجار در شهر بیرجند است که اکنون نیز با کاربری 
تکیه و حسینیه در حال بهره برداری است و از 
تقدس ویژه ای بین عموم مردم برخوردار است. 

مصرف آب روستایی در شهرستان 
زیرکوه ۲۵ درصد افزایش یافت

ایرنا - مدیر آب و فاضالب روستایی زیرکوه 
گفت: مصرف آب روستایی این شهرستان در 
اسفند امسال نسبت به سنوات گذشته با توجه 
به شیوع ویروس کرونا در کشور، ۲۵ درصد 
افزود:  غالمحسینی  است.  داشته  افزایش 
آب  مصرف  افزایش  به  توجه  با  روستاییان 
و کمبود منابع آبی از شستن وسایل و لوازم 
مختلف یا خانه تکانی در این مدت خودداری 
کنند. وی گفت: باید در مصرف آب مدیریت 
داشته باشیم تا در روزهای پایانی سال مشکل 
کمبود یا افت فشار آب در روستاها به وجود نیاید.

اهدای خون در خراسان جنوبی 
کاهش یافت

 ایرنا - مدیرکل انتقال خون خراسان  جنوبی 
و  کشور  در  کرونا  ویروس  شیوع  با  گفت: 
استان، میزان مراجعه مردم به مراکز انتقال 
خون کاهش یافته است. عاملی افزود: مردم 
ضد  مستمر  طور  به  باشند  داشته  اطمینان 
عفونی محیط داخلی مراکز انتقال خون در 
حال انجام است و از این بابت نگران نباشند. 
وی گفت: همچنین تمامی مسائل بهداشتی 
حین اهدای خون رعایت می شود و از افرادی 
که عالئمی شبیه سرماخوردگی یا کرونا داشته 
باشند خون گیری نمی شود لذا نباید بیماری 

کرونا مردم را از اهدای خون منصرف کند.

آغاز ثبت نام مرحله دوم طرح 
  اقدام ملی مسکن در استان

ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن در 
خراسان جنوبی از فردا ۱۹ اسفند در خراسان 
جنوبی آغاز می شود. به گزارش صداوسیما، 
مدیرکل راه و شهرسازی استان با بیان اینکه 
ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن در 
استان از امروز آغاز می شود، افزود: متقاضیان 
ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی در شهرهای 
دارای ظرفیت ثبت نام در استان می توانند از 
ساعت ۱۰ امروز ۱۹ اسفند تا ساعت ۲۴ فردا 
۲۰ اسفند با مراجعه به سامانه طرح اقدام ملی 
مسکن )به آدرس tem.mrud.ir( نسبت به 
ثبت نام در این طرح اقدام کنند. داعی افزود: 
افرادی که در مرحله اول، ثبت نام کرده و به 
عنوان متقاضی اولیه پیامک احراز شرایط را 
دریافت کرده اند چنانچه در بازه زمانی اعالم 
شده، انصراف خود را در سامانه ثبت کرده باشند، 

می توانند  مجدد در این مرحله ثبت نام کنند.

حال خوب جاذبه های گردشگری 
  نهبندان با تخصیص اعتبارات

تخصیص  گفت:  نهبندان  فرماندار  ایسنا- 
اعتبارات ویژه معرفی جاذبه های گردشگری 
شهرستان نهبندان باعث اشتغالزایی و رونق این 
بخش شده است. بیکی با بیان اینکه شهرستان 
نظیری  بی  گردشگری  جاذبه های  نهبندان 
دارد، اظهار کرد: از آنجایی که این شهرستان 
جاذبه های گردشگری و طبیعی بی نظیری از 
جمله کویر لوت و ریگ یالن ) با ثبت جهانی(، 
مریخی،  کوه های  تاریخی،  قالع  آسبادها، 
باید  دارد،   ... و  کجی  تاالب  دهسلم،  کویر 
توجه ویژه ای به بخش گردشگری به عنوان 
یکی از راه های برون رفت از وضعیت موجود 

شهرستان در بحث ایجاد اشتغال کرد.

تعیین اعضای هیئت مدیره
   کانون داوری خراسان جنوبی

غالمی- اولین جلسه مجمع عمومی کانون 
داوری خراسان جنوبی جهت تصویب اساسنامه 
و تعیین هیئت مدیره کانون در محل سالن 
از وقوع جرم دادگستری  پیشگیری  معاونت 
استان برگزار شد. حجت االسالم وحدانی نیا 
معاون پیشگیری از وقوع جرم استان در این 
جلسه گفت:کانون داوری تمامی امور مرتبط 
با داوری مثل قبول داوری های بین المللی و 
داخلی مرتبط با اشخاص حقوقی یا حقیقی و 
همچنین انجام هر کاری که الزمه ی رسیدگی 
به اختالفات است را انجام می دهد. وی افزود: 
کاهش  و  پرونده ها  به  رسیدگی  در  تسریع 
داوری  کانون  مزایای  از  دادرسی  هزینه های 
است که  امیدواریم این کانون تا قبل از سال 
۹۹ به بهره برداری برسد و یکی از برنامه های 
شاخص باشد و کاهش پرونده ها را به همراه 
داشته باشد. در ادامه جلسه، پس از رای گیری 
اعضای اصلی، علی البدل و بازرسین تعیین 
رفیعی،  رضا  محمد  االسالم  حجت  شدند. 
غالمحسین شیروانی، محمد دادی القار، محمد 
حسین قبولی، احمد رضا حمیدی به عنوان 
اعضای اصلی هیئت مدیره کانون، خانم ها 
میابادی و علی آبادی به عنوان اعضای علی 
البدل، علی واقعی به عنوان بازرس اصلی و 
علیرضا امید به عنوان بازرس علی البدل معرفی 
شدند. در پایان نیز حجت االسالم محمد رضا 
رفیعی به عنوان رئیس هیئت مدیره کانون 

داوری خراسان جنوبی انتخاب شد.

ابتالی ۲۶ مورد جدید به کرونا در خراسان جنوبی

فارس- رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت در نشست خبری تعداد مبتالیان قطعی به کرونا در خراسان جنوبی را ۴۴ نفر اعالم کرد. کیانوش جهان پور ، آخرین آمار 
مبتالیان قطعی به کرونا در خراسان جنوبی را ۴۴ نفر اعالم کرد. گفتنی است پیش از این رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از راه اندازی آزمایشگاه ویروس شناسی کرونا در خراسان جنوبی 

از ۱۵ اسفندماه خبر داد و گفت: نمونه های افراد مشکوک به کرونا دیگر به تهران ارسال نمی شود و در آزمایشگاه مرکز استان مورد آزمایش قرار می گیرد.

وزش باد شدید پدیده غالب
 در خراسان جنوبی است

ایرنا - کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان 
آینده  با توجه به همدیدی و  جنوبی گفت: 
نگری نقشه های پیش یابی هواشناسی  امروز 
وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و افزایش 
ابر در منطقه پیش  بینی می شود. نخعی افزود: 
جنوبی  و  شرقی  مناطق  برخی  برای  امروز 
استان از جمله نهبندان بارش باران گاهی رعد 
و برق و در ارتفاعات بارش برف قابل پیش  
بینی است. وی گفت: امروز و فردا تغییرات دما 
محسوس نیست اما برای امروز و فردا هوا از 

سه تا پنج درجه کاهش می یابد. 

استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد:

گروه خبر-استاندار خراسان جنوبی با اشاره به 
سفرهای نوروزی و پیش بینی افزایش تردد 
در کریدورهای استان گفت: به منظور کنترل 
شرایط موجود، مبادی ورودی و خروجی استان 
به ویژه در شهرستان های طبس، فردوس و 
نهبندان باید به صورت ویژه تحت نظارت 

عوامل انتظامی، درمانی و بهداشتی قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری ، معتمدیان 
شامگاه شنبه در نشست ستاد استانی مدیریت 
بیماری کرونا، ضمن تبریک سالروز میالد 
مولی الموحدین حضرت علی )ع( از زحمات 
شبانه روزی تمامی دست اندرکاران به ویژه 
پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان و کادر درمانی 

بیمارستان ها قدردانی کرد.
وی با تشریح اقدامات دانشگاه علوم پزشکی 
در اجرای طرح غربالگری اظهار کرد: تدابیر 
طرح  شده،  سبب  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بقیه  از  غربالگری در استان، دو روز زودتر 
کشور اجرا شود. استاندار گفت: در راستای 
است  الزم  استانی  درمانی  اقدامات  اجرای 
در همه شهرستان ها، مکان هایی به عنوان 
نقاهتگاه تعیین و شناسایی شود. وی بیان 
کرد: براساس دستورالعمل وزارت بهداشت 
باید در این شهرها مکان هایی برای قرنطینه 

مسافران مشکوک پیش بینی شود.

تعطیلی مهمانسراهای ادارات 
و ممنوعیت کمپینگ در بوستان ها 

مهمانسراهای  همه  تعطیلی  به  معتمدیان 
اشاره  اردوگاه ها  و  معلم  خانه های  ادارات، 
کرد و از ممنوعیت کمپینگ ها در پارک ها، 
بوستان ها و... در ایام نوروز خبر داد. وی افزود: 
الزم است درخصوص اهالی استان، ساکن در 
دیگر استان ها به ویژه افرادی که مقیم مناطق 
قرمز کشور هستند، به جهت ورود به استان 

تصمیمات الزم اتخاذ شود.
استاندار در بیان اقدامات استان در راستای 
گفت:  کرونا  بیماری  شیوع  از  پیشگیری 
با  بهداشتی  اقالم  در بحث جبران کمبود 
رایزنی های صورت گرفته و واردات اقالم 
بهداشتی از دیگر استان ها، گام های مؤثری 
به  کرد:  تصریح  وی  است.  شده  برداشته 
همت حوزه اقتصادی استانداری و سازمان 
صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری 
از تجمع افراد در مراکز خرید، فروشگاه های 
اینترنتی فعال شده که می بایست تقویت و 

به خوبی اطالع رسانی شود.

سایر رسانه ها در اطالع رسانی
 سهیم شوند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار نیز 
در این جلسه با اشاره به این که تأکید ستاد 
بر آرامبخشی جامعه است گفت: هر اقدامی 
که باعث تجمع افراد در کانون های جمعیتی 
می شود منتفی است. خوش خبر از احصای 
آمار و ارقام ورودی و خروجی شهرها توسط 
کمیته امنیتی انتظامی خبر داد و افزود: بنا به 
دستورالعمل ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، 
تأکید بر عدم جا به جایی جمعیت است لذا به 
نظر می رسد عالوه بر صدا و سیما، سایر رسانه ها 
نیز باید بیشتر در اطالع  رسانی سهیم شوند.

ایجاد نقاهتگاه  برای افرادی که 
درمان اولیه را پشت سر گذاشتند

کرونا  بیماری  مدیریت  ستاد  سخنگوی 
خراسان  جنوبی نیز در تشریح فعالیت طرح 
بسیج غربالگری کرونا در کشور گفت: در این 
طرح، مراقبین سالمت در مراکز جامع سالمت 
و سایر روش ها با بیان پنج سوال درخصوص 
سامانه  در  را  پاسخ ها  خانوارها،  اطالعات 
آنالین وارد می کنند.  دهقانی فیروزآبادی از 
ایجاد نقاهتگاه هایی برای بستری افرادی که 
درمان های اولیه را پشت سر گذاشته اند خبر داد 
و افزود: این مکان ها مخصوص کسانی است 

که امکان اقامت و استراحت در منزل را ندارند.
برای کسانی که در منزل  اظهار کرد:  وی 
و  سرکشی  برنامه  نیز  می کنند  استراحت 
گندزدایی محل سکونت پیش  بینی شده است.

گروه های آسیب پذیر 
خود قرنطینه ای را جدی بگیرند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
مردم  همکاری  به  همچنان  اینکه  بیان  با 
نیازمندیم،  پزشکی  توصیه های  رعایت  در 

گفت:گروه های آسیب پذیر چون بیماران قلبی 
خود قرنطینه ای را جدی بگیرند. مهدی زاده 
گفت: شکست کرونا با همکاری مردم رعایت 
مسائل بهداشتی و خود مراقبتی میسر خواهد 
شد و مطمئن هستیم این اتفاق باهمیاری 
عموم جامعه صورت خواهد گرفت.  وی افزود: 
یکی از مکان هایی که احتمال آلوده شدن به 
ویروس کرونا را افزایش می دهد در هنگام 
باید  زمینه  این  در  که  است  سوخت گیری 

مراقبت های الزم صورت گیرد.

ماسک و مواد ضد عفونی در استان 
پاسخگوی نیاز نیست

پزشکی  علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاون 
بیرجند هم گفت: کمبود ماسک داریم و مواد 
ضد عفونی کننده توزیع شده در داروخانه ها 
نیست.  استان  مردم  نیاز  پاسخگوی 
اقالم  کمبود  به  اشاره  با  آهنی  غالمرضا 
بهداشتی نظیر ماسک و مواد ضد عفونی 
کننده در داروخانه های استان گفت: حداقل 
کاری که توانسته ایم انجام دهیم این است 
که از ظرفیت یکی از کارخانه های استان 
درخصوص تهیه مواد ضد عفونی استفاده 
کنیم تا الکل مورد نیاز را برای استان تامین 
نیز  کنند و مواد ضد عفونی کننده دست 
در این کارخانه تولید و عرضه می شود اما 
حجم آن پاسخگوی نیاز مردم نیست. وی 
با اعالم اینکه به طور میانگین روزانه ۳ هزار 
اسپری ضد عفونی دست بین داروخانه های 
بین  داروخانه  هر  در  و  شده  توزیع  استان 
تحویل  این محصوالت  عدد  تا ۱۰۰   ۴۰
حدود  گذشته  هفته  افزود:  می شود  داده 
۳ تا ۴ هزار ژل ضد عفونی نیز از طریق 
شرکت های پخش ژل توزیع شده و تاکنون 
حدود ۲۳ هزار اسپری ضد عفونی و حدود 
۴ هزار ژل ضد عفونی دست توزیع کرده ایم 

اما نیاز استان بیش از این است.
اینکه همچنان پیگیر سهمیه  با بیان  وی 
هیچ  تاکنون  و  هستیم  استان  ماسک 
است  نشده  توزیع  داروخانه ها  در  ماسکی 
گفت: در صورت تهیه ماسک قرار بر این 
است از طریق شرکت های پخش ماسک ها 
توزیع شود که اولویت با کسانی است که 
در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا مانند 
بیمارستان ها، اورژانس ها و مراکز بهداشتی 
درمانی و واقعا دچار مشکل هستند بنابراین 
اگر ماسکی هم موجود باشد ابتدا اولویت با 
این مراکز  است و سپس اگر به اندازه کافی 

این اقالم تهیه و تأمین شود می توانیم در 
خدمت مردم استان باشیم.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
با اشاره به اعالم آمادگی شرکت های دانش 
اظهار کرد:  تهیه ماسک  بنیان درخصوص 
تمامی کسانی که آمادگی تهیه و توزیع ماسک 
را دارند می توانند به معاونت غذا و دارو دانشگاه 
مراجعه کنند و ما می توانیم مجوز الزم در این 
خصوص را صادر کنیم اما واقعیت این است 
که تا االن نمونه های بسیاری زیادی به عنوان 

نمونه به این معاونت ارجاع داده شده اما هیچ 
کدام از این نمونه ها کیفیت الزم برای پارچه 

تهیه ماسک را نداشته است.
وی تأکید کرد: اگر کسی می تواند این کار را 
انجام دهد با کمال میل در هر ساعت شبانه 
روز آمادگی پاسخگویی را داریم. آهنی درباره 
کشف اقالم احتکار شده توسط محتکرین 
گفت: جا دارد از تمامی سربازان گمنام امام 
زمان )عج( و کسانی که با تالش شبانه روزی 
توانسته اند از احتکار اقالم بهداشتی جلوگیری 
کنند به سهم خود و از طرف دانشگاه تقدیر 
و تشکر کنم. وی افزود: بخشی از این اقالم 
کشف شده به قدری نیست که بتواند قابلیت 
این کاالها  از  برخی  باشد و  عرضه داشته 
است،  رسیده  پایان  به  آنها  مصرف  تاریخ 
برخی دیگر از این اقالم دستکش بوده که در 
حال حاضر در انبار موجود است و می توان آن 

را برای مراکز درمانی ارسال کرد.
وی گفت: همچنین تعداد ماسک n۹۵ بین 
این اقالم کشف شده موجود بوده که در واقع 
بین مراکز بهداشتی در حال توزیع است و با 
توجه به اینکه هر حکمی که از سوی قضات 
مراجع قضایی صادر شود آن دستور را اجرا 
خواهیم کرد اما حجم کشفیات که در استان 
صورت گرفته بسیار اندک است و به عنوان 
نمونه تاکنون یک هزار عدد ماسک کشف 
شده که این تعداد بسیار ناچیز در مقابل نیاز 
استان است و اگر چنانچه اقالم کشف شده 
بتواند نیاز استان را تاحدودی برطرف کند 
عالوه بر مراکز بهداشتی درمانی می توان آن 

را میان مردم استان توزیع کرد. 

زباله گردی در بیرجند ممنوع است
بیرجند هم  معاون خدمات شهری شهردار 
گفت: زباله  گردی در بیرجند ممنوع است و 
با خاطیان برخورد قانونی می شود. محمدزاده 
افزود: طبق خروجی جلسه ای که روز گذشته 
در شهرداری بیرجند با حضور مقامات قضایی، 
حفاظت محیط زیست، اتاق اصناف، بهداشت، 
نیروی انتظامی و سایر دستگاه های مرتبط 
بیرجند  زباله گردی در  برگزار شد، هرگونه 
ممنوع است. وی گفت: تیم ساماندهی زباله 
گردها از فردا در مرکز استان تشکیل می شود 

و با هرگونه زباله گردی برخورد خواهیم کرد.

راه اندازی کارگاه های 
تولید ماسک 

روزانه ظرفیت دوخت حداقل ۳۰۰۰ ماسک 

بسیج  مقاومتی  اقتصاد  کارگاه های  در 
سازندگی استان وجود دارد. هنری، مسئول 
گفت:  استان  سازندگی  بسیج  سازمان 
به  توجه  با  ماسک  تولید  کارگاه  زمینه  در 
ظرفیت کارگاه های خیاطی اقتصاد مقاومتی 
موجود بسیج سازندگی در استان با همکاری 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت 
و مراکز بهداشت برنامه ریزی برای تغییر 
تولید کارگاه ها از لباس بسیجیان به ماسک 
انجام شده است. هنری افزود: در اولین گام 

در شهرستان قاین با پیگیری فرمانده سپاه 
بهداشت  با شبکه  شهرستان و هماهنگی 
شهرستان ۳ کارگاه تولید ماسک در شهر 
فعالیت  به  اسفدن شروع  و  قاین، خضری 
کرده که در مجموع روزانه قابلیت دوخت 
حداقل ۳۰۰۰ ماسک در این کارگاه ها وجود 
دارد. وی گفت: پس از تولید، ماسک ها برای 
بهداشت  شبکه  اختیار  در  شدن  استریل 
گذاشته شده و پس از بسته بندی، بخشی 
بصورت رایگان در بین مردم مناطق محروم 
توزیع شده و بخشی با هزینه تمام شده در 

اختیار مردم قرار می گیرد.
هنری افزود: هزینه مورد نیاز با کمک خیرین و 

بسیج سازندگی استان تامین خواهد شد. 
همچنین در این راستا یک کارگاه تولید لباس 
با تغییر کاربری و پس از کسب مجوزهای 
تولید  به  اقدام  درمان  و  بهداشت  از  الزم 

ماسک در شهرستان نهبندان کرد .

جهاد هیئتی ها
 در ضدعفونی کردن شهر 

شورای  رئیس  عباسی مقدم،  غالمرضا 
هیئت های مذهبی استان با بیان اینکه همه 
تجمعات  برگزاری  از  مذهبی  هیئت های 
افراد هیئتی همواره  منع شده اند، بیان کرد: 
مراعات توصیه های پزشکی و بهداشتی را 
دارند و برخی از هیئتی ها گروه های جهادی 
تشکیل داده و در اقداماتی چون ضد عفونی 
کردن ناوگان شهری فعالیت دارند که بسیار 
در  همچنین   گفت:  وی  است.  ارزشمند 
همین راستا پنج درمانگاه خیریه متعلق به 
هیئت های مذهبی خراسان جنوبی در زمینه 
بحث پیشگیری و کمک به بیماران مبتال به 

کرونا اعالم آمادگی کرده اند. 

تجهیز آمبوالنس های  استان برای 
انتقال بیماران مشکوک به کرونا

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی گفت: آمبوالنس هایی با تجهیزات 
مناسب برای انتقال بیماران مشکوک به کرونا در 
نظر گرفته شده است که به طور مرتب شستشو 
و ضدعفونی می شوند. حسینی با توصیه به 
اینکه مردم صرفاً به دلیل نیاز به مشاوره درباره 
کرونا ویروس با ۱۱۵ تماس نگیرند تا خدمات 
رسانی این حوزه دچار مشکل نشود، گفت: بهتر 
است که همشهریان با شماره های ۱۹۰و ۴۰۳۰ 
که پاسخگوی سواالت  مردمی درباره کرونا 

هستند در تماس باشند.

مشارکت ۶۵ درصدی مدارس در 
پویش هرگوشی یک کالس درس

بیش از ۶۵ درصد مدارس  استان در پویش 
هر گوشی یک کالس درس مشارکت دارند. 
به گزارش آموزش و پرورش استان، همزمان 
با آغاز برنامه های شبکه تلویزیونی آموزش، 
معلمان با ایجاد گروه و کانال در پیام رسان 
با  تصویری  و  صوتی  ارتباط  داخلی،  های 
دانش آموزان برقرار کردند. اولیاء مدارس با 
برپایی استودیو و ضبط صوتی و ویدیویی 
تدریس معلمان در پایه های مختلف تحصیلی 
بصورت رایگان برای استفاده عموم دانش 
آموزان در بستر فضای مجازی قرار می دهند.

کانون پرورش فکری با پیک امید 
سراغ کودکان و نوجوانان رفت

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان گفت: طرح پیک امید در پی شیوع 
بیماری کرونا به صورت مجازی اجرا شد 
و از این طریق برخی فعالیت ها و تولیدات 
و  کودکان  اختیار  در  اینترنتی  آموزشی 
نوجوانان استان قرار می گیرد. حمیدی افزود:  
همچنین در حال حاضر برنامه های فرهنگی، 
هنری و ادبی توسط مربیان کانون در قالب 
پیام رسان های داخلی »سروش« و »بله« به 
آدرس kpfkh_jonobi@ به صورت روزانه 

در دسترس است.

 بازدید از رستوران های 
بین راهی قاین

بر  نظارت  گروه  عضو  اجرایی  دستگاه های 
تاسیسات خدماتی- بین راهی، از رستوران های 
بازدیدکردند.  قاین  شهرستان  راهی  بین 
سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
به  گفت:  قاین  دستی شهرستان  و صنایع 
واسطه وضعیت فوق العاده و قابلیت شیوع 
باالی ویروس کرونا و لزوم همکاری مردم 
و دستگاه های متولی در پیشگیری، کنترل 
و مبارزه با این بیماری واگیردار، دستگاه های 
تاسیسات  بر  نظارت  گروه  عضو  اجرایی 
بین  رستوران های  از  راهی،  بین  خدماتی- 
راهی شهرستان قاینات بازدیدکردند. عباس 
بازدید وضعیت سالمتی  این  افزود: در  زاده 
کارکنان، نصب اعالنات مربوط به مبارزه با 
بیماری کرونا، نحوه ارتباط و برخورد با مشتری، 
وضعیت لباس خدمه، کنترل معتبر بودن کارت 
سالن  غذایی،  مواد  انبار  بهداشتی، وضعیت 
پذیرایی و آشپزخانه، سالم بودن مواد غذایی، 
توسط  بهداشتی  سرویس های  و  نمازخانه 
کارشناسان حاضر مورد بررسی و ارزیابی قرار 
به  تذکرات  اشکاالت،  رفع  برای  و  گرفت 

متصدیان واحد ها داده شد.

پویش مردمی نه به کرونا 
در فردوس ایجاد می شود

فردوس  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
گفت: پویش مردمی نه به کرونا در فضای 
حقیقی و مجازی باهدف آگاهی بخشی به 
زمینه  و  کرونا  بیماری  در خصوص  مردم 
کنترل این ویروس در شهرستان فردوس 
و  بهداشت  شبکه  رئیس  شود.  می  ایجاد 
جلسه  در  یکشنبه  ظهر  فردوس  درمان 
هم اندیشی و هماهنگی مدیران کانالهای 
فضای مجازی و مسئوالن سمن های مردم 
نهاد گفت: فردوس به جمع شهرستان های 
آلوده به کرونا پیوسته و در حال حاضر افراد 
مشکوک به کرونا که در بیمارستان حضرت 
رسول بستری هستند که دو نفر ابتالیشان 
قطعی شده است. نگهبان تاکید کرد: با تمام 
اطالع رسانی هایی که انجام شده هنوز ما 
تغییر رفتاری در مردم مشاهده نمی کنیم و 
وظیفه پویش مردمی دقیقاً کمک در جهت 
جدی  خصوص  در  مردم  در  رفتار  تغییر 

گرفتن ویروس کرونا است.

تشدید اقدامات کنترلی و نظارت مبادی ورودی استان 
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 امام جواد علیه  السالم فرمودند :
ـِر التَُكْن َولیّا ِلِّ فِی الَْعالنِیِّة، َعـُدّوا لَُه فِی السِّ

اینگونه مباش که در ظاهر با خدا دوستی کنی و در پنـهانی دشـمنی!
)بحار االنوار: ج۷8 ، ص365(

اسفند   15 با  همزمان  پنجشنبه  صبح 
خراسان  استاندار  درختکاری،  روز  و  ماه 
و  طبیعی  منابع  جنوبی،مدیرکل 
مسئوالن  از  دیگر  جمعی  و  آبخیزداری 
را  استانی و شهرستانی چند اصله نهال 

در پارک جنگلی بیرجند غرس کردند. 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
اینکه  به  اشاره  با  مراسم  این  در  استان 
از 5 استان درگیر  خراسان جنوبی یکی 
امسال  گفت:  است،  کشور  غبار  و  گرد 
برای مقابله با بیابانزایی خراسان جنوبی 

اعتبار ویژه ای در نظر گرفته شد.
این  برای  افزود:  نصرآبادی  علیرضا 
منظور 77 میلیارد و 300 میلیون تومان 

اعتبار مصوب شده است. 
برای  شده  گرفته  نظر  در  سطح  وی 
اجرای طرح های مقابله با بیابانزایی در 
اعالم  هزار هکتار   5 را  خراسان جنوبی 
کرد که بیشترین سطح عملیات اجرایی 

در کشور است.
وی با توجه به اینکه 3 میلیون و 400 هزار 
هکتار از مساحت استان تحت تاثیر فرسایش 
بادی قرار دارد، گفت: این موضوع شرایط 
نصرآبادی  است.  کرده  تر  ویژه  را  استان 
اضافه کرد: با اعتبار تخصیص یافته امیدواریم 
شرایط استان در بحث مقابله با بیابانزایی و 
همچنین افزایش سرانه فضای سبز تا سال 
آینده تغییرات چشمگیری داشته باشد،چرا که 

حجم زیادی از برنامه نهال کاری است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان 
جنوبی وسعت پوشش جنگلی استان را 660 
هزار هکتار عنوان کرد و گفت: گونه های 

غالب این جنگل ها بنه و بادامشک است.
جنگلی  فرد  به  منحصر  های  گونه  وی 
وحشی  گنجشک  دیودال،زبان  مانند 
های  پوشش  مهمترین  جزو  را  سنو  و 

جنگلی این استان در کشور دانست. 
این  های  برنامه  به  اشاره  با  نصرآبادی 
سازمان برای افزایش سرانه فضای سبز 

افزود: امسال نیز مانند سال های گذشته 
حوزه  در  طبیعی  منابع  هفته  بر  عالوه 
اجرا نیز اقدامات موثری مانند طرح مالچ 

پاشی انجام شده است. 

وی تخصیص 40 میلیارد تومان برای اجرای 
نهالستان  تعداد  پاشی،افزایش  مالچ  طرح 
های استان و رسیدن به تولید بیش از 2 هزار 

اصله نهال از مهمترین برنامه های اجرایی 
امسال دانست.  به گفته وی امسال توزیع 
بیش از 453 هزار اصله نهال، در این هفته 
اجرایی خواهد شد که شهروندان می توانند 

نهال مورد نیاز خود را با مراجعه به اداره های 
شهرستان و گرفتن حواله دریافت کنند.

زنگ فضای سبز در  خراسان جنوبی

استاندار خراسان جنوبی نیز با غرس یک 
درخت در پارک جنگلی بیرجند این روز را به 
همه طبیعت دوستان و آنهایی که برای حفظ 
 منابع طبیعی تالش می کنند تبریک گفت.

 محمد صادق معتمدیان خود را از دوستداران 
برای  افزود:  و  کرد  معرفی  طبیعی  منابع 
افزایش سرانه فضای سبز برنامه های زیادی 
را امسال اجرایی کردیم که در سال آینده 

نمود خواهد داشت.
ادامه نهضت جنگل کاری در استان که 
از آذر ماه امسال آغاز شده است را بسیار 
اجرای  راستای  در  و گفت:  دانست  مهم 
این طرح 5 میلیون اصله نهال در استان 

کاشت خواهد شد.
شهرهای  تمام  در  داد:  ادامه  معتمدیان 
استان نیز 24 پارک و تفرجگاه را احداث یا 
تکمیل کردیم که تعدادی از آنها سال آینده 

به بهره برداری می رسد. 
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به پارک 
جنگلی بیرجند افزود: این پارک که منابع 
اختیار  در  را  آن  آبخیزداری  و  طبیعی 
شهرداری بیرجند قرار داده است به زودی 
تبدیل به یک مکان تفریحی خواهد شد. 
وی اجرای طرح تفرجگاه در 40 هکتار از 
این پارک توسط شهرداری را در اولویت 
های برنامه های فضای سبز عنوان کرد و 
گفت: استانداری نیز در این زمینه حمایت 

های مالی خوبی داشته است. 
نیز  بیرجند  شهر  شمال  برای  معتمدیان 
احداث 3 تفرجگاه را در دستور کار دارد و 
در این باره اعالم کرد: با حمایت استانداری 
و همکاری شهرداری بیرجند این سه پروژه 

نیز به زودی افتتاح می شود.

تصمیم سبز کشور برای خراسان جنوبی

آگهی مزایده عمومی – نوبت دوم
فروش ساختمان شرکت تعاونی وحدت

هیئت تصفیه تعاونی وحدت با توجه به اختیارات واگذار شده توسط مجمع عمومی در نظر دارد: یک باب 
ساختمان متعلق به تعاونی انحالل یافته وحدت واقع در خیابان پاسداران نبش پاسداران ۱۴ را از طریق مزایده 
عمومی و به صورت نقدی به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 
۸/۳۰ صبح الی ۱۳/۳۰ روز ۹۸/۱۲/۱۹ لغایت ۹۸/۱۲/۲۱ جهت اخذ اطالعات و بازدید از محل و دریافت فرم 
شرکت در مزایده به محل ساختمان تعاونی وحدت به آدرس فوق الذکر مراجعه فرمایند. آخرین مهلت تحویل 
پاکت های پیشنهادی از ساعت ۹/۳۰ الی ۱۲ روز ۹۸/۱۲/۲۲ خواهد بود و بازگشایی پاکات ساعت ۹روز شنبه 
۹۸/۱۲/۲۴ در محل ساختمان تعاونی وحدت انجام می گردد. حضور پیشنهاد دهندگان در روز بازگشایی پاکت 

بال مانع خواهد بود.
مشخصات ملک: یک باب ساختمان متعلق به تعاونی وحدت واقع در نبش پاسداران ۱۴ با مشخصات عرصه 

۱۰۰ مترمربع و اعیان ۲۰۰ متر مربع کاربری تجاری - قیمت پایه: ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
هیئت تصفیه تعاونی وحدت

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  

آگهی تمدید و اصالحیه مزایده
پیرو آگهی مزایده مورخ ۹۸/۱۲/۰6 بدینوسیله اعالم می نماید مدت زمان شرکت در مزایده  تا ساعت ۸:۳۰ روز چهارشنبه ۹۸/۱۲/۲۱ تمدید شد.

مدیریت شعب پست بانک خراسان جنوبی در نظر دارد: یک دستگاه خودروی وانت نیسان پیکاپ با مشخصات ذیل و شماره مزایده ۰۲۲۴-۹۸-۹۹ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره 
 پیگیری۱۰۹۸۰۰۱6۲7۰۰۰۰۰۱ به فروش برساند. کلیه مراحل برگزاری مزایده اعم از دریافت اسناد مزایده ، ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
 به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

تاریخ انتشار مزایده در سامانه:  ۹۸/۱۲/6 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۲۰ 
 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت ۸:۳۰ روز چهارشنبه ۹۸/۱۲/۲۱  زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت ۹/۰۰ صبح روز چهارشنبه ۹۸/۱۲/۲۱ در محل اتاق کنفرانس مدیریت شعب استان

یادآوری 1: هزینه آگهی وکلیه هزینه های پس از فروش به عهده برنده مزایده می باشد. یادآوری2 : شرکت کارکنان دولت در مزایده منع قانونی ندارد. در صورت شرکت کارمندان دولت در مزایده فروش اتومبیل 
های دولتی و تساوی مبلغ پیشنهادی ، حق تقدم با کارکنان دولت خواهد بود.  یادآوری ۳: به پیشنهادات ناقص ، مبهم، مشروط یا فاقد سپرده کافی شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

مشخصات خودروی مازاد برنیاز مدیریت شعب استان خراسان جنوبی

سپرده شرکت در مزایدهرنگمدلنوع کاربریسریالشماره پالک انتظامینوع خودروردیف

1۳2.000.000 ریالسفید روغنی1۳8۴وانتایران ۶۵۷22الف11نیسان پیکاپ1
جهت دریافت اطالعات بیشتر به آدرس بیرجند خیابان پاسداران نبش خیابان شهید محالتی  دبیرخانه کمیسیون معامالت مدیریت شعب پست بانک خراسان جنوبی - تلفن : ۰56۳۲۴656۲۲ و یا سایت پست 

بانک ایران به آدرس www.postbank.ir مراجعه فرمایید. اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ – ۰۲۱  - دفتر ثبت نام : ۸۸۹6۹7۳7 و ۸5۱۹۳76۸ 
مدیریت شعب پست بانک خراسان جنوبی

آگهي فروش امالك به صورت مزایده سازمان اموال و امالك ستاد
 برگزاري نود و ششمین مزایده کتبي سراسري امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستاد با شرایط و تسهیالت مناسب به شرح جداول ذیل اعالم مي گردد؛ لذا متقاضیان خرید امالك مي توانند از روز چهارشنبه ۹۸/۱۲/۱۴ 
تا پایان روز  شنبه ۹۸/۱۲/۲۴ همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت ۸ الي ۱7 و روز یکشنبه ۹۸/۱۲/۲5 از ساعت ۸ الي ۱۰/۴5 صبح )صرفاً در محل بازگشایي پاکت ها به شرح توضیحات ذیل( جهت اطالع از شرایط و دریافت 

اوراق شرکت در مزایده به محل هاي ذیل مراجعه نمایند. همچنین به آگاهي مي رساند اطالعات مربوط 
به مزایده در وب سایت به نشاني www.ssa-s.ir  قابل رویت مي باشد.

مالحظات: اخذ درخواست هاي پیشنهادي به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک رمزدار 
در وجه ستاد اجرایی فرمان امام )ره( به کد شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۲76۱۰ بدون پشت نویسی به میزان 5% قیمت پایه ملک در روزهاي چهارشنبه الي  شنبه ۹۸/۱۲/۱۴ الی ۹۸/۱۲/۲۴ و در ساعات تعیین شده صورت مي پذیرد؛ 

شایان ذکر است اخذ درخواست هاي پیشنهادي روز یکشنبه ۹۸/۱۲/۲5 از ساعت ۸ الي ۱۱ صرفاً در محل بازگشایي پاکت ها صورت مي پذیرد.
نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ) بدون کارمزد( 

جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول ذیل مي باشد :
تبصره 1: در خصوص امالك و اراضي که در زمان تنظیم مبایعه 

نامه آماده تحویل مي باشند هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ ۱۰% زمان تحویل ملک به حصه نقدي )پیش پرداخت( اضافه خواهد شد. تبصره2: پرداخت تتمه ثمن معامله )حصه غیر نقدي( به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه 
نامه حداکثر به مدت سه ماه )سررسید اولین قسط( موجب برخورداري از تخفیف پرداخت نقدي به شرح جدول فوق مي گردد. رعایت مفاد فرم شرکت در مزایده الزامي مي باشد. پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. شایان ذکر است کلیه امالك عرضه شده به استثناء مواردي که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ مي باشد )متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان، مساحت کل ششدانگ 
است(. بازگشایي پاکتهاي ارائه شده در روز یک  شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۲5 رأس ساعت ۱۱ در دفاتر فروش و به طور همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد. کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش مي رسند و بازدید 
از ملک مورد درخواست الزامي است. شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت در مزایده صرفاً تا ساعت  ۱۰/۴5 صبح روز یکشنبه ۹۸/۱۲/۲5 در محل هاي تعیین شده مي باشد. ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از 

آن در اولین روز اداري پس از اعالم نتایج )دوشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۲6( در محلهاي تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضي مسترد خواهد شد
.                                                                                                                                                                                            سازمان اموال  و امالك ستاد    

  مهلت شرکت در مزایده  از روز چهار  شنبه ۹8/12/1۴ تا ساعت 11 روز یکشنبه  ۹8/12/2۵  مي باشد      لیست امالک ) به شرح ذیل(

توضیحاتشرایط واگذاریمبلغ پایه مزایده )ریال(عرصهکاربرینوع ملکپرونده  فروشآدرس ملکردیف روزنامه

بیرجند-  خیابان 1
کلیه هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد ج2۶۷.۶010/۴۵0/000/000مسکونیزمین108نارنج 1- قطعه یک

مطالبه شهرداری به عهده خریدار است

بیرجند-  خیابان 2
ج22۶.2۹۹/8۵0/000/000مسکونیزمین122نارنج 1- قطعه دو

کلیه هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد 
مطالبه شهرداری به عهده خریدار است

بیرجند-  خیابان ۳
ج211.۳0۹/200/000/000مسکونیزمین12۳نارنج 1- قطعه سه

کلیه هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد 
مطالبه شهرداری به عهده خریدار است

شماره تلفندورنویس  آدرس نمایندگي نام نمایندگي  ردیف 

    1-0۵۶۳2۴۳۵۳۴80۵۶۳2۴۳۵280                                                 بیرجند- پاسداران ۴۶-پالک1۶                                حراسان جنوبی1

تخفیف  پرداخت  نقديحصه غیر نقدي )باقیمانده در اقساط ...(زمان تحویل ملکحصه نقدي )پیش پرداخت(شرایط پرداخت )گروه(

1۶%۶0% در اقساط 2۷ ماهه10%۳0%ج

اطالعیه کرونایی روزنامه آوا

قابل توجه اصناف ، بازاریان و ارائه دهندگان 
خدمات در حوزه استان خراسان جنوبی

با سالم و تبریک اعیاد به استحضار می رساند روزنامه آوا در جهت همراهی با تالش 
مردم و مسوولین در پیشگیری از ابتالی هم استانی های عزیز به بیماری کرونا در 
نظر دارد برای جلوگیری از خروج خانواده ها از خانه برای تامین مایحتاج و به جهت 
معرفی و اطالع رسانی اینگونه خدمات به شهروندان ، تبلیغات و اطالعیه های صنوف و 
 کسبه محترم استان که در آن خدمت ارسال و تحویل درب منزل را انعکاس می دهد
 در استاندارد مشخص شده  به صورت رایگان در روزنامه منتشر نماید و از همه 
هم استانی های گرامی دعوت می نماید با توجه به نیاز به عدم خروج از منازل برای 
پیشگیری از بحران،  از این طریق خدمات مورد نیاز خود را دریافت نمایند .  جهت 
کسب اطالع بیشتر می توانید با شماره ۳۲۲۲۴۵۸۲ داخلی ۱ تماس حاصل نمائید 


