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3ابتالی ۱۴ مورد جدید به کرونا در استان5برگزاری جشنواره “در خانه بمانیم”2تمدید زمان  ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن تا ساعت ۲۴  امشب

 نباید به موضوع کرونا تک بُعدی نگاه کرد، چرا که وجوه مختلفی از جمله مسائل امنیتی، اجتماعی و همچنین کسب و 
کار مردم باید در نظر گرفته شود و در هیچ نقطه کشور به صورت مطلق، عدم تردد اِعمال نشده است / مبادی 

ورودی و گلوگاه های اصلی استان مورد نظارت قرار می گیرند تا نگرانی به حق مردم برطرف شود و یکی 
از تدابیر این است که اتوبوس های عبوری در استان توقف نکنند و اگر وقفه کوتاهی نیز داشتند، با 

نظارت کامل و رعایت اصول بهداشتی باشد /  اختالف آماری که اخیرا پیش آمد به دلیل انجام 
آزمایشات در استان و ناهماهنگی در اعالم آمار به تهران بود / در همه بیمارستان های استان 

اتاق هایی برای افراد مشکوک، آماده و ایزوله شده است و در حال حاضر یکصد تخت آماده 
و یکصد تخِت جایگزین نیز پیش بینی شده است  /  ۱۰۰ هزار ماسک وارد استان شد 

 و ۱۰۰ هزار ماسک نیز طی روزهای آینده تامین خواهد شد / در قاینات کارخانه ای 
به صورت سه شیفت کار می کنند تا نیازهای استانی به مواد ضدعفونی کننده برطرف 

شود / امسال نوروز متفاوتی داریم و مردم باید عالوه بر پرهیز از سفر، با بستگان و 
آشنایان تماس بگیرند تا از سفر به استان پرهیز شود / در راستای کاهش ترددهای 
غیرضروری، فروشگاه های اینترنتی به زودی راه اندازی می شود تا حداقل ۳ هزار قلم 
از نیازهای اولیه مردم تامین شود / مردم مومن استان، دعا و نیایش و توسل به اهل 
بیت )علیهم السالم( را فراموش نکنند و اصل جدی در خانه ماندن را رعایت کنند تا 

به زودی شکست کرونا در استان را جشن بگیریم ... مشروح در صفحه ۳

تشدید کنترل ها برای 
رفع دغدغه های کرونایی

تو یار مهربانی 

این روزها تالش و مسئولیت پذیری 
بعضی آدم ها اشکم را درمی آورد. 
مهربانی شان باعث غلیان احساسات 
می شود و جان را جالی مهر و 
قدرشناسی می بخشد. نمی دانم 
تعدادشان زیاد است یا کم اما وجدان 
مرهمی  آگاهشان  ذهن  و  بیدار 
آرامبخش بر این روزگار کرونا زده 
یک  که  روزگاری  در  گذارد.  می 
ویروس میکروسکوپی بعضی آدم ها 
را زیاده خواه و محتکر سالمت مردم 
کرده، مالقات با فرشتگان، بسی 
غنیمت است. ... ادامه در صفحه 2

* رجب زاده 

استاندار به نگرانی های مردم استان در خصوص انتقال ویروس پاسخ داد

خاندان معزز احسانی 
جناب آقای دکتر علیرضا عابدی 

با اندوه فراوان درگذشت پدر خانم گرامی تان 

حاج کربالیی محمد علی احسانی
 را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم، از خداوند متعال 
برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت می نماییم.

  مهدی سبزه کار  -  محمدی شامحمود

خاندان محترم مطهری فرد
با نهایت تاسف درگذشت پدر بزرگوارتان شادروان حاج غالمرضا مطهری فرد

را حضور شما و همه وابستگان تسلیت عرض نموده، علو درجات آن فقید سعید و صبر و اجر 
بازماندگان را از ایزد منان مسئلت داریم.

کارگزاران حج و زیارت دفتر زیارتی عماد

جناب آقای مهندس داعی
مدیرکل محترم راه و شهرسازی خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را که نشان از سال ها تعهد، لیاقت و خدمت صادقانه جناب عالی 
به میهن اسالمی می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده و از خداوند منان توفیقات روز افزون 

شما را خواستاریم، ضمنا از زحمات جناب آقای مهندس جعفری در دوران تصدی مسئولیت 
تقدیر و تشکر می نماییم.

مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی ساماندهی صنوف آالینده

جناب آقای مهندس داعی
بدین وسیله انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده، در جوار مضجع شریف 
حضرت ثامن الحجج )ع( از درگاه خداوند متعال

 توفیق روزافزون تان را مسئلت می نمایم.

سعید اکبریان- مدیرعامل موسسه عمران و توسعه رضوی )آستان قدس رضوی(

به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: اولین جلسه سالگرد  درگذشت

مرحومه کربالئیه قمر زیرکی 
)همسر مرحوم حاج محمدعلی نوروزی(

به علت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا برگزار نمی شود 
و تمام هزینه های این جلسه صرف امور خیریه می گردد.

ضمن آرزوی علو درجات برای آن مرحومه از همه شما عزیزان التماس دعای طلب مغفرت داریم.
خانواده های: نوروزی و زیرکی

یک شرکت معتبر راهسازی
 جهت تکمیل کادر کارگاهی خود واقع در شهرهای زیرکوه و قاین به افراد مشروحه 
ذیل نیازمند می باشد. متقاضیان می توانند از ساعت ۸ الی ۱۴با شماره ۳۲۲۰۴۲۵۳ 

تماس گرفته یا به آدرس بیرجند – معلم ۱۸ - پالک ۹ مراجعه فرمایند.
سرپرست کارگاه – مباشر عملیات خاکی و ابنیه – راننده پایه یک – کارپرداز  
 نگهبان – انباردار – نقشه بردار – کمک نقشه بردار – کارگر ساده – سرویس کار

 تعمیرکار سنگین – راننده بیل مکانیکی – راننده بلدوزر – راننده لودر 
 مسئول ماشین آالت - نیروی آزمایشگاه – امور اداری کارگاه

عشق بی انتها مادر خوبم        التماس دعا مادر خوبم
با سالم و ضمن عرض تشکر از همه سروران معظم که به 
انحاء مختلف ما را در پذیرفتن فقدان مادر عزیزمان یاری و 
همراهی نمودند، به استحضار می رساند با عنایت به لزوم 

رعایت قوانین بهداشتی و پیشگیری از شیوع بیشتر 
بیماری کرونا و در راستای حفظ سالمت شما عزیزان

 از برگزاری مراسم  چهلمین روز درگذشت

 مادر صبور و مظلومه 
خلبان شهید محمدحسین رئوفی فرد

 صرف نظر گردیده و تنها به“ حضور بر مزار عزیزانمان” 
اکتفا می کنیم. برای شادی روحشان فاتحه وصلواتی هدیه 

بفرمایید. ضمنا هزینه مراسم صرف امور خیریه گردید.
خانواده شهید رئوفی فرد

))هوالباقی((

  خیرین گرانقدرخانواده های محترم رئوفی فرد و مزیدی
همت بلندتان را ارج می نهیم و از اینکه هزینه برگزاری مراسم چهلمین روز درگذشت 

مرحومه نساء مزیدی
)مادر خلبان شهید محمد حسین رئوفی فرد(

 را به مجمع خیرین سالمت استان اهدا نموده اید، تشکر و قدردانی می نماییم. 
مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی- بیمارستان ایران مهر

جناب آقای مهندس وحید داعی
با نهایت مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی
که نشان از تجربه، لیاقت، پشتکار و شایستگی شما می باشد 

صمیمانه تبریک عرض نموده، موفقیت روزافزون تان را از درگاه 
ایزد منان خواستاریم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی- بیمارستان ایران مهر

جناب آقای مهندس داعی
مدیرکل محترم راه و شهرسازی خراسان جنوبی

 با کمال مسرت ، انتصاب ارزشمند که حاصل سال ها تجربه و توانمندی
 اجرایی و مدیریتی جناب عالی  می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده ،
توفیق و سربلندی روزافزون شما را در مسئولیت جدید از درگاه بلند 
خالق هستی بخش آرزو دارم.                                                                                           

 سید محمدحسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویرتایر

شرکت ساختمانی در بیرجند به یک نفر کارشناس عمران/ معماری/ 
تاسیسات جهت امور اداری و دفتری با شرایط زیر نیازمند است.

✔  دو شیفت ✔  بیمه تامین اجتماعی✔ تسلط به office ✔  دارای وسیله نقلیه
✔  سالمت جسمانی  ✔ کارت پایان خدمت    تلفن تماس: ۰۹۱۵۴۹۴۶۳۶۰

جناب آقای مهندس وحید داعی
مدیرکل راه  و شهرسازی استان خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را  که  بیانگر تعهد، کارآمدی و سوابق 
برجسته خدمتی می باشدصمیمانه تبریک عرض نموده، امید است در 
سایه الطاف الهی موفق و سربلند باشید همچنین از خدمات ارزشمند 
و صادقانه جناب آقای مهندس جعفری  کمال تشکر و قدردانی را 

داشته و توفیقات روز افزون ایشان را از خداوند متعال خواستاریم

شرکت بیمه سینا  
مدیریت استان خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر ابراهیم زنگوئی زاده
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 رئیس دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی
 که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی تان

 در عرصه علمی و فرهنگی است تبریک عرض نموده، 
دعای خیر دانش آموزان مها بدرقه راهتان باد و چشم انتظار 

موفقیت روز افزون تان هستیم.

مجتمع آموزشی مها

هرآن کس خدمت جانان به جان کرد         به گیتی نام خود را جاودان کرد

جناب آقای دکتر مهدی ثقفی 
بسی شایسته است به پاس تالش ها و زحمات مستمر جناب عالی 
در راستای توسعه و پیشرفت سطح آموزش استان و علی الخصوص 

همکاری بی شائبه تان در
 راه اندازی مجتمع آموزشی مها واقع در محیط دانشگاه پیام نور 
خدمت  را  آموزان  دانش  و  پرسنل  قدردانی  و  سپاس  نهایت 
داریم شور شیرین خاطرات تالش های شما  ابراز  عالی  جناب 
اثر  آن  جای  جای  در  که  آموزشی  مجتمع  این  در  همواره 
قدم های وزین شما و همت تان بر آن موج می زند به یادگار 

خواهد ماند و این باقیات الصالحات چون چراغی 
 فرا روی زندگی و آینده و فردای شما خواهد بود
مجتمع آموزشی مها که » بقیه ا... خیر لکم« لطف حق یار و ساقی کوثر یاورتان. 

 

 

 

موج سواری دشمن،  بیانگر 
عمق کینه ورزی آنهاست

سرلشکر باقری  :

صفحه  6

انتخابات امسال شور
 و هیجان کمتری داشت

چمران :

 برخی نماینده ها رأی
 پایین اما صدای کلفتی دارند

محمد مهاجری:

صفحه  6

صفحه  6
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تمدید مهلت ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن

پیرو درخواستهای مردمی و احیانا اختالل در روند ثبت نام اینترنتی طرح اقدام ملی مسکن، مهلت ثبت نام در ۱۷ استان کشور از جمله خراسان جنوبی تا ساعت ۲۴ امروز چهارشنبه ۲۱ اسفند ماه تمدید 
شد. از متقاضیان محترم درخواست می گردد به لحاظ رعایت مسایل بهداشتی و خود مراقبتی و پیشگیری از انتشار ویروس کرونا حتی االمکان از منازل و از طریق گوشی واینترنت شخصی نسبت به ثبت 

نام اقدام نمایند و از مراجعه به کافی نت ها خودداری نمایند. الزم به ذکر است، ثبت نام این مرحله بدون محدودیت ظرفیت بوده و کلیه متقاضیان درمهلت اعالم شده امکان ثبت نام را خواهند داشت.

ارائه خدمات شرکت برق  استان 
در بستر اینترنت

غالمی- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
شیوع  از  پیشگیری  منظور  به  گفت:   استان 
ویروس کرونا وحفظ سالمت مشترکان، امکان 
ارائه کلیه خدمات مرتبط با فعالیت های  این 
شرکت در مدیریت های شهرستان ها توسط 
است.  شده  فراهم  الکترونیک  خدمت  میز 
دادگر اظهار کرد: به منظور پیشگیری از شیوع 
شریف  مردم  تردد  کاهش  و  کرونا  ویروس 
استان، شهروندان گرامی می توانند برای دریافت 
خدمات غیرحضوری به آدرس وب سایت این 
مراجعه   www.skedc.ir نشانی  به  شرکت 
کنند. وی افزود: در راستای تسهیل و تسریع هرچه 
بیشتر فرآیند خدمات رسانی و تکریم مشترکین، با 
توسعه میز خدمت الکترونیکی شرایطی را فراهم 
کرده ایم تاشهروندان بدون مراجعه حضوری و به 
صورت آنالین و الکترونیکی به تمامی خدمات این 
شرکت دسترسی داشته باشند. مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان در تشریح فعالیت های 
الکترونیک موجود گفت: پرداخت قبوض، دریافت 
لیست قبوض، دریافت لیست پرداخت ها، اعالم 
کارکرد، تغییر نام، اصالح شماره موبایل و کدپستی، 
اصالح مبلغ قبض از جمله خدمات این شرکت 
هستند که به صورت غیر حضوری و از طریق 
انجام  قابل  این شرکت  به وب سایت  مراجعه 
هستند. دادگر افزود: درخواست تست کنتور، رفع 
جمع  درخواست  آدرس،  اصالح  قبض،  اشکال 
آوری تجهیزات، درخواست قطع برق، جابجایی 
یا جمع آوری کنتور، دریافت جزئیات محاسبه 
صورتحساب، درخواست تعویض کنتور و ثبت 
و پیگیری شکایات نیز از طریق مراجعه به میز 
خدمت الکترونیک امکان پذیر است. مدیرعامل 
شد:  یادآور  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
مشترکان گرامی برای بهره مندی از این خدمات 
می توانند با مراجعه به وب سایت این شرکت  به 
میز  منوی  انتخاب  و   www.skedc.ir آدرس
خدمت الکترونیک درخواست های خود را ثبت 
وپیگیری کنند. دادگر از مشترکان خواست تاضمن 
استفاده از خدمات این شرکت به صورت الکترونیک، 
با پرداخت به موقع هزینه های برق مصرفی خود 
شرکت توزیع نیروی برق استان را در ارائه خدمات 

با کیفیت و مستمر یاری رسانند.

تو یار مهربانی 

*رجب زاده

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( در روزگاری که یک 
 ویروس میکروسکوپی بعضی آدم ها را زیاده خواه 
و محتکر سالمت مردم کرده، مالقات با فرشتگان، 
های  گروه  در  روزها  این  است.  غنیمت  بسی 
درمانی، انسان هایی آسمانی از نیروهای خدماتی 
از  پرستاران و پزشکان  تا  مراکز درمانی گرفته 
هیچ کوششی برای بازگشت بیماران کرونایی و 
... فروگذار نمی کنند. مانا باشند و در حریم امن 
دوخته،  خداوند  چشم  در  چشم  که  وجودشان 
پایدار.  اما برخی فعاالن گروهی دیگر که این 
روزها مسئوالنه و تحسین برانگیز برای گذران 
روزهای سخت، با ایده ها و تالش مهربانانه شان 
مسئولیتی اجتماعی و بزرگ را برعهده گرفته و به 
خوبی ایفای نقش می کنند ، معلم ها هستند.برخی 
از آن ها این روزها ابعاد جدیدی از نقش آموزگاری 
منعکس  را  مان  فرزندان  پرورش  و  آموزش  و 
کرده اند. بعد عمیقی از حس مسئولیت نسبت به 
شغل حساس ومسئولیت بزرگ شان. این روزها 
آموزش به همت ذهن توانمند و ایده های جذاب 
این آموزگاران به قوت خود باقی است و برخی 
دانش آموزان حتی با تماشای بسته های صوتی 
و تصویری که با تالش معلم خودشان تهیه شده، 
لذتی دوچندان از آموزش می برند. معلم، این یار 
مهربان همیشگی ،  هر روز با ایده الکترونیکی 
 جدیدی مهمان لحظه های دانش آموزش است و 
جدیتش توانسته به فرزندمان این باور را منتقل کند 
که باید درسش را بخواند، تعطیلی اضطراری این 
روزها برای وقت کشی نیست و آن ها باید بپذیرند 
که این فرصتی است برای بهتر آموختن و حتی 
تقویت آموزشی. در این مورد هم نمی دانم آیا تعداد 
چنین آموزگارانی کم است یا زیاد اما این را می دانم 
که تالش معلمانی را که چنین با خلوص نیت و از 
سروظیفه شناسی حتی زمانی بیشتر از قبل را برای 
فرزندان مان اختصاص می دهند باید ستود. من 
دست بوس شان هستم. معلمانی که این روزها با 
وجود مشکالت اینترنتی حوصله به خرج می دهند 
و حتی هزینه می کنند تا دانش آموز در بازگشت به 
مدرسه ، فردی دور افتاده از دانش وکتاب نباشد. 
شیوه مهرورزی و دانایی شان در روزگاری که هر 
لحظه ذهنت درگیر تامین نیازهای بهداشتی و 
سالمت خانواده است، چه شیرین و دلنشین است. 
خوشا لبخندی که خداوند بر روح مهربان معلمانی 
چون آن ها می زند. الهام بخش لحظه لحظه 
زندگی شان قلب های آکنده از مهر والدینی است 
که برای موفقیت و سالمت معلمانی چنین دست 

به سوی آسمان می یازند.
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بلوار شهدای عبادی - میدان ابن حسام- تاالر سی کاج

در خدمت همشهریان گرامی می باشد.

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
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جناب آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی
 رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

سالم و خداقوت ما را بپذیرید و به جامعه پزشکی و پرستاری و عوامل حوزه سالمت 
ابالغ فرمایید. با چه بیانی از جهادگران صف مقدم باید تشکر کرد، زبان قاصر است. 

ما همه قدردان ایثار و فداکاری های شما هستیم. حکمت الهی در این آزمون هرچه 
هست،  امید آنکه پیروز این عرصه باشیم. رموز مقابله را با دل و جان پذیرا و به دیگران 

نیز توصیه و تاکید می کنیم. در پناه حق موید و محفوظ باشید. 

مکتب نرجس سالم ا... علیها

اطالعیه لغو برگزاری مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( مرحله دوم 
شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه قاینات

پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( مرحله دوم شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه 
قاینات، به اطالع نمایندگان محترم مرحله اول می رساند: به استناد نامه شماره ۷۰۲۲۹ مورخ ۹۸/۱۲/۱۷ 
 نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زیرکوه مبنی بر لغو کلیه مجامع عمومی تا دستور ثانوی 
به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، لذا با عنایت به موارد فوق مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( مرحله 
دوم کان لم یکن اعالم می گردد. بدیهی است برگزاری مجدد مجمع عمومی متعاقبا اطالع رسانی خواهد گردید.

شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان  زیرکوه قاینات

تاسیس شرکت پاپیروس تایپ اندیشه )سهامی خاص( در تاریخ ۱3۹۷/۱۱/۲۷ به شماره ثبت ۱3۸4 به شناسه 
ملی ۱4۰۰۸۱4۹۷۱5 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تایپ و تکثیر نسخ بیمه ای درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان فردوس 
، بخش مرکزی ، شهر فردوس، ۱۷شهریور ، خیابان شهید خاوند ، کوچه شهید خاوند4 ، پالک ۹۷ ، طبقه 
همکف کدپستی ۹۷۷۱۷53535 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم 
به ۲۰ سهم 5۰۰۰۰ ریالی تعداد ۲۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانکی شماره ۷۹44۷5۲5۱ مورخ ۱3۹۷/۱۱/۰3 نزد بانک تجارت شعبه فردوس با کد 44۷5 پرداخت گردیده 
است. اعضای هیئت مدیره: خانم مریم ذوالفقاری نیا به شماره ملی ۰۸5۰۰3۸۹۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت ۲ سال، خانم صدیقه ذوالفقاری نیا به شماره ملی ۰۸5۹3۱3۹۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت ۲ سال، خانم فاطمه ذوالفقاری نیا به شماره ملی ۰۸5۹3۷5۰3۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال. دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور 
بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای خانم ها فاطمه ذوالفقاری نیا )رئیس هیئت مدیره( 
و مریم ذوالفقاری نیا ) نایب رئیس هیئت مدیره ( و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با 
امضای فاطمه ذوالفقاری نیا ) مدیرعامل ( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 
بازرسان: خانم زهرا ذوالفقاری نیا به شماره ملی ۰۸5۰۱۱۰۷۹3 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و 
آقای محمد چاکری به شماره ملی ۰۸5۹3۷۰۱6۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی. روزنامه 
کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری فردوس )7۹0432(

آگهی تغییرات شرکت مسافربری شماره چهار میهن نور آریا بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۷۲6 و 
شناسه ملی ۱۰36۰۰344۱۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱3۹۷/۱۱/۲۷ و نامه شماره 6۰6۷۱/33 
 مورخ ۱3۹۷/۱۲/۰۹ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
۱ - آقای علی دالکه با کد ملی ۰65۱۰۲۲6۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا نوفرستی با کد ملی 
۰65۲۰35۷44 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن غالمپور با کد ملی ۰65۲۷46۱۷۹ به عنوان 
منشی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - آقای رضا اسد زاده با کد ملی ۰65۱۸۰4۸۲5 به 
عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. 3 - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل 
چک و سفته و اوراق عادی با امضای آقایان علی دالکه )رئیس هیئت مدیره( و رضا اسد زاده )مدیر عامل( به 

همراه مهر شرکت معتبر است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )7۸۹۶3۹(

آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱4۱4 و شناسه 
ملی ۱۰36۰۰3۱3۲۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱3۹۸/۰5/۲۰ تصمیمات ذیل 
 اتخاذ شد : ۱ - آدرس مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، 
بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله بهشتی ، خیابان شهید بهشتی ، بن بست شهید بهشتی 6 ، پالک ۱۲ ، 
ساختمان اردیبهشت ، طبقه اول ، واحد واحد۱۰۱ کدپستی ۹۷۱3۹۱34۲۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه شرکت اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )7۸۹۶3۸(

آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قاینات
پیرو آگهی نوبتی قبلی و به موجب مقررات ماده ۱3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی اینک برحسب درخواست واصله، تحدید حدود اختصاصی امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در 

 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
بخش 11- شهر قاین: یک فرعی از ۷3۰- اصلی سید ضیاء  شمسی ششدانگ سه باب اتاق و ایوان شمالی- ۲ فرعی از ۷3۰- اصلی سید 
ضیاء  شمسی ششدانگ یک باب مطبخ - 3 فرعی از ۷3۰- اصلی سید ضیاء  شمسی ششدانگ دو باب اتاق و طویله در روز ۱3۹۹/۱/۱۹ 
انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده ۱4 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد 
که در روز مقرر ساعت ۸ صبح در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر 
نباشند؛ مطابق ماده ۱5 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا 3۰ روز از تاریخ تحدید 
حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸6 آیین نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت 
اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این 
اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت 

تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. 
تاریخ انتشار: 13۹۸/12/21     علی صفایی فر – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

مهر- حسن اکبری، مدیرکل محیط زیست 
استان گفت: در پسماندهای پزشکی، لوازم 
بهداشتی استفاده شده از جمله دستکش ها و 
ماسک ها احتمال انتقال ویروس کرونا وجود 

دارد که این موضوع را باید جدی گرفت. 
پسماندهایی چون ماسک و دستکش 
جدا از سایر پسماندها نگهداری شود

اکبری با تأکید بر اینکه شهروندان نباید این 
موضوع را سهل بگیرند، اظهار کرد: توصیه 
می شود که پسماندهای تولیدی چون ماسک 
و دستکش داخل نایلون های دربسته و جدا از 

پسماندهای معمول خانگی نگهداری شود.
بیان  کرد:  استان  زیست  محیط  مدیرکل 
ویروس کرونا قدرت باالی انتشار دارد و از 

این جهت هم استانی های عزیز باید عالوه بر 
اعمال دقیق ضوابط را درباره دفن پسماندهایی 
که احتمال آلوده شدن بودن به ویروس کرونا 
را دارد، داشته باشند. کامبیز مهدی زاده، معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز 
اظهار کرد: یکی از تأکیدات بهداشتی برای 
پیشگیری از بیماری کرونا پرهیز از رها کردن 
دستمال کاغذی، ماسک ها و دستکش های 

مصرف شده در سطح شهر است.
ماسک و دستکش آلوده باید 

در سطل های درب دار دفن شود
مهدی زاده با اشاره به اینکه رها کردن اینگونه 
خطر  به  را  شهروندان  سالمت  پسماندها 
می اندازد، بیان کرد: بی شک این پسماندها باید 

در سطل زباله درب دار دفع شود تا در صورت 
آلوده بودن به ویروس کرونا برای دیگر افراد 

جامعه خطری نداشته باشد. 
شهردار بیرجند و معاونین مربوطه بارها و 
از ضدعفونی کردن  در سخنان شان  بارها 
 شهر برای پیشگیری از بیماری کرونا گفته اند. 
حال سوال این است که علیرغم این همه 
همگان  عزم  و  شهر  کردن  ضدعفونی 
پرسنل  و  مردمی  داوطلب  گروه های  از 
عموم  اما  شهر،  پاکیزگی  برای  شهرداری 
بهداشت  به  مردم جامعه همچنان نسبت 
چگونه  پس  هستند  بی توجه  عمومی 
می توان انتظار کاهش افراد مبتال به کرونا 

در خراسان جنوبی را داشت؟

اینجا بیمارستان است همان خط مقدم مبارزه 
با کرونا و مدافعان سالمت این روزها برای 
اینکه خاطر مردم سرزمین شان آرام تر شود، 
سخت بی قرارند. به گزارش ایرنا، این روزها 
ویروس  درگیر  و کشور همچنان  دنیا  که 
کرونا است اگر وضعیت موجود را به جنگی 
تمام عیار تشبیه کنیم، پرستاران، پزشکان و 
متولیان نظام سالمت سربازان و فرماندهان 
خط مقدم این جبهه هستند که در نبرد تن به 

تن با کرونا قرار دارند.

هر بیمار عضوی از خانواده ما است
بیمارستان  عفونی  بخش  پرستاران   از 
اصلی  مرکز  که  بیرجند  )عج(  عصر  ولی 
در  کرونایی  بیماران  بستری  و  پذیرش 
خراسان جنوبی است، گفت: وظیفه ما خدمت 
رسانی به مردم است، هر کدام از بیماران را 
مانند عضوی از خانواده خود می دانیم. زهرا 
آهنی افزود: حضور ما در بخش و باالی سر 
بیماران کرونایی یک وظیفه ملی است و هیچ 

منتی هم نیست.

وی گفت: در شرایط کنونی نیاز به حمایت 
و همکاری بیش از پیش مردم داریم تا با 
رعایت نکات بهداشتی و در خانه ماندن، 

سختی کار پزشکان و پرستاران را کم کنند 
ویروس  بتوانیم  یکدیگر  کنار  در  همه  و 

کرونا را شکست دهیم.
مردم نقش مهمی در کنترل 

بیماری دارند
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری 

هم اظهار کرد: برای کنترل این بیماری نقش 
مردم خیلی مهم است چرا که باید زنجیره 
انتقال ویروس را قطع کنند چون این بخش 

خارج از دست ما است و ما نیز هرچه توان 
داشته باشیم به کار می گیریم.دکتر مسعود 
ضیایی افزود: پیام قدردانی مقام معظم رهبری 
به جامعه پزشکان و پرستاران سبب شد تا با 
عشق، انگیزه و عالقه بیشتر به بیماران خدمت 
کنند. وی گفت: همه تالش کادر پزشکی این 

است که با توجه به علم روز جهانی و وزارت 
بهداشت چون بیمار نوپدید است، بیماران مبتال 

به کرونا درمان شوند. 

خدمت داوطلبانه پرستاران 
رئیس بیمارستان ولی  عصر )عج( بیرجند 
که  است  گونه ای  به  شرایط  گفت:  هم 
پرستاران از بخش های مختلف به صورت 
داوطلبانه مشغول به کار هستند و اعتقاد 
از اعضای خانواده خودشان  بیماران  دارند 

نمی کنند.  دریغ  از هیچ کاری  لذا  هستند 
بیمارستان افزود:  راد  محمودی   علیرضا 
داشتن  به  توجه  با  )عج(  عصر  ولی  
تخصصی  فوق  و  تخصصی  بخش های 
عفونی، داخلی، با نصب تجهیزاتی از قبیل 
دستگاه های ایزوله فشار منفی برای بیماران 
بیماران  پذیرش  مرکز  عنوان  به  عفونی، 

کرونا در استان در نظر گرفته شده است.
مردم در خانه بمانند

توصیه  هم  مردم  به  کرد:  تاکید  وی 
می کنیم به سفر نروند، در خانه بمانند و 
حتی  االمکان از حضور در میهمانی های 
متخصص  بپرهیزند.  خانوادگی  یا  شبانه 
ویژه  به  فردی  بهداشت  رعایت  داخلی، 
و سطوح  و صحیح دست  مداوم  شستن 
پیشگیری  راه های  مهمترین  از  را 
گفت:  و  کرد  ذکر  کرونا  به  ابتال  از 
غیرضروری  سفرهای  از  مردم  همچنین 
این  انتقال  زنجیره  تا  کنند  خودداری 
صورت  این  غیر  در  شود  قطع  ویروس 

با مشکالت بیشتری مواجه خواهیم شد.

مراقب دستکش و ماسک های آلوده در شهر باشیم

بی قراری مدافعان سالمت
ت 

ترن
:  این

س
عک

ت 
ترن

:  این
س

عک
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لغو سومین جشنواره ملی مجسمه های نمکی تاالب کجی

صداوسیما- سومین جشنواره ملی مجسمه های نمکی تاالب کجی برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا لغو شد. معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت:: این جشنواره که قرار بود فروردین 
ماه ۹۹ برگزار شود، با توجه به شیوع ویروس کرونا لغو شد. زمزم با اشاره به این که ۶۱گروه از ۱۵ استان برای شرکت در سومین جشنواره ملی مجسمه های نمکی تاالب کجی نمکزار نهبندان نام نویسی کرده بودند 

گفت: هنرمندان خراسان جنوبی، تهران، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، کردستان، البرز، خوزستان، لرستان، کرمان، همدان، گیالن، اصفهان، یزد، قم و سمنان برای شرکت در جشنواره آثار خود را ارسال کرده بودند

 ابتالی ۱۴ مورد جدید 
به کرونا در استان 

و  عمومی  روابط  مرکز  رئیس 
اطالع رسانی وزارت بهداشت در نشست 
خبری تعداد مبتالیان قطعی به کرونا 
در خراسان جنوبی را ۵۱ نفر ذکر کرد. 
رئیس  جهان پور  فارس،  گزارش  به 
اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  مرکز 
خبری،  نشست  در  بهداشت  وزارت 
آخرین آمار مبتالیان قطعی به کرونا 
در خراسان جنوبی را ۵۱ نفر اعالم کرد.

طبق آمار رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند آمار مبتالیان کرونا در استان 
۳۷ مورد بود که از این تعداد ۱۵ نفر 
بهبود یافته، ۱۸ نفر در بیمارستان های 
استان بستری و دوره درمان را طی و 
چهار نفر فوت کرده اند. گفتنی است؛ 
در  کرونا  ویروس شناسی  آزمایشگاه 
استان از ۱۵ اسفند آغاز به کار کرده و 
تمام نمونه های مشکوک به کرونا در 
مرکز استان آزمایش می شود و جهت 
تأیید، نمونه های آزمایش شده به انستیتو 
پاستور ارسال و تأیید می شود. همچنین 
استاندار با توجه به تعطیالت نوروزی 
پیش رو، از تعیین ۹ گلوگاه در محورهای 
اقدامات  تشدید  و  استان  مواصالتی 
کنترلی و مراقبتی در این ۹ نقاط خبر داد. 
تمامی دستگاه های عضو ستاد خدمات 
سفر مکلف اند همه نیروها و امکانات 
خود را به صورت شبانه روزی در این 
۹ نقطه مستقر و براساس پروتکل های 
بهداشتی، شرایط را کنترل کنند. با توجه 
به اینکه این ویروس در فاصله کمتر 
از یک متر به افراد منتقل می شود و 
سرایت این بیماری روز به روز در حال 
و  همکاری  جز  راهی  است،  افزایش 
نکات  رعایت  در  مردم  همراهی 
بهداشتی و در خانه ماندن وجود ندارد.

خبر ویژه

رفتم اداره پست استان نظافت مشکل 
ایام  این  ها  داشت مخصوصا صندلی 

اماکن عمومی بهتر باید رعایت کنند.
۹۱۵...۹4۸

چابهار با یک مورد ابتال جلوی مسافران 
گرفته شده در استان و شهر ما مگر باید 
چه اتفاقی بیفتد یا آمارها چقدر بشود 
که مسئوالن ما هم این کار بسیار بجا 
و حیاتی را انجام دهند. لطفا سالمتی 
مردم خط قرمزتان باشد. مردم عزیز 
ضمن رعایت نکات بهداشتی و در خانه 
ماندن از مسئوالن هم خواهشمندیم 

همچنان و جدی تر پای کار باشند.
یک شهروند
قوه  رئیس  اکید  دستور  به  توجه  با 
قضاییه در برخورد با احتکار کنندگان 
لوازم بهداشتی، از مسئولین دادگستری 
خواهشمندیم جواز کسب محتکران را 

باطل و آنان را به مردم معرفی نمایند.
۹۱۵...42۳
آقای استاندار، قریب به ۹ سال از واگذاری 
آپارتمان های سایت اداری می گذرد از 
آنجایی که بسیاری از تعاونی ها پایان کار 
گرفته اند و پیگیری هایی که صورت 
گرفته هنوز سند نمی زنند مسکن و 
شهرسازی و اداره ثبت توپ را در میدان 
یکدیگر می اندازند و پاسخگو نیستند،چند 
سال دیگر باید صبر کرد!؟ لطفاً با مدیران 

برخورد جدی داشته باشید.
۹۱۵...۸۳۸
سالم آوا چرا مسئولین بهداشت بخاطر 
حفظ سالمت مردم این فروشگاه های 
بزرگ رو تا عبور موج همه گیری کرونا 
تعطیل نمیکنند ؟؟ شبها اگر تشریف برده 
باشین صدها نفر سینه به سینه همدیگر 
سرگرم خرید و بازدید از اجناس هستند. 
۹۱۵...2۶۸

همشهریان عزیز به نظر شما هدف از 
تعطیل کردن مدارس چی بوده است؟ 
بازار  در  فرزندانتان  همراه  شما  اینکه 
 باشید باعث نخواهد شد آنها کرونا نگیرند
حاال یکسال لباس نو رو اونطرف سال 

بخرید از ریسک کردن که بهتره است.
۹۱0...۷24

دعای  الکرسی،  آیه  سوره حمد، یس، 
امام زمان )عج(  برای سالمتی   توسل 
بیماران  مخصوصا  بیماران  شفای  و 
کرونایی و عاقبت به خیری تمام دنیا تا 

جایی که توان دارید  بخوانید.
۹02...۱4۶

به عنوان یک شهروند از تبلیغات محیطی 
و آذین بندی مسجد چهارده معصوم )ع(
سه راه اسدی در مناسبت های مذهبی 

تقدیر  می کنم خدا بهشون خیر بده.
۹۳۹...۹2۹

اگر رنگ جدول کاشت درخت و اصالح 
و تعویض خاک و هزاران چیز دیگر همه 
ولی شمال  جنوب شهر هست  برای 
 شهر تعطیل حداقل چند تا درخت بلوار 
تا  بکارید  مهرشهر  عصر)عج(  ولی 

خیابون از اون حالت در بیاد.
۹۱۵...۳۸۶
کاش با بلندگو درکوچه و بازار و خیابان 
هشدار می دادندکه مردم به منازلشون 
برگردند. اخطاریه های تلویزیون روکسانی 
متوجه می شوند که درخانه هستند و 
 افرادی که بیرونند متوجه قضیه نمی شوند
راه شکست کرونا نشستن درمنزل است.
۹۱۵...4۵0

با کسادی  بازار در این  روزها بعضی از 
مالکان عزیز و خداشناس تمام یا بخشی 
بخشیدند  مستأجرشان  به  را  اجاره  از 
امیدواریم دولت هم با وجود این کسادی 
کاسبی دم عید لطف کنند چند نوبت پول 

آب، برق، گاز را رایگان کنند.
۹۱۵...۸۳۹
هر سال نزدیک عید برای اضافه حقوق 
کارگران بعد از کلی شور و مشورت و 
برگزاری جلسات متعدد و کلی سر وصدا 
کارگران  به حقوق  ناچیزی  مبلغ   ... و 
اضافه می کنند، کارگرانی که در و سخت 
ترین شرایط کار می کنند بدون امنیت 
کاری و جانی با اندک حقوقی که خیلی 
وقتها ماه  ها به تعویق می افتد بدون مزایا 
و حتی بدون بیمه و... مسئولین محترم 
طبق روال سال های قبل باز هم هوای 
کارمندان و حقوق بگیران و فرهنگیان 
و... را داشتند، هیچ کس به فکر کارگران 
نیست، به خدا قسم کارگران برای  تأمین 

نیازهای اولیه زندگی شان مشکل دارند.
۹۹0...۳۵۹
از بانک کارآفرین بابت تکریم خوبشون 
ضدعفونی  ژل  گذاشتن  همچنین  و 
برای مشتریان جلوی هر گیشه به منظور 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ممنونم.
۹۱۵...۱۵۶
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پیام شما

نظارت نظارت نظارت 

سالم در تائید حرف همشهری عزیزی 
که فرموده بودند مسئولین در این مرحله 
اگر  چکار می کنند من هم معتقدم 
اندکی نظارت شود همه مسائل درست 
خواهد شد. االن دانشگاه علوم پزشکی 
نظارت دارد که در مطب پزشکان چه 
اتفاقی می افتد خدا خیر بدهد برخی 
در  که  عزیزانی  برخالف  پزشکان 
بیمارستان ها مشغول  در  خط مقدم 
 فعالیت هستند از ترس کرونا مریض 
نمی بینند، عده ای هم که مریض می 
بینند شرایط مطب ها اینقدر شلوغ و آدم 
ها تو در تو هستند که اگر مریض نباشند 
هم مریض می شوند. به خدا در عصر 
ارتباطات بد است که مطب دکتر نتواند 
یک ساعت مشخص برای حضور بیمار 
دیدن  برای  مریض  کند. یک  اعالم 
دکتر باید از ساعت ۳ در مطب بنشیند 
تا ساعت ۷ که نوبتش بشود خوب اگر 
کمی منشی محترم به خودش زحمت 
بدهد و محدوده زمانی اعالم کند دیگر 
این تجمع ها اتفاق نمی افتد و یا به 
قول همشهری عزیزمان ادارات کمی 
همکاری کنند و برای هر مساله ای 
نداشته  را  اداره  در  حضور  درخواست 
را  مردم  جواب  تلفن  پشت  و  باشند 
بدهند.  از همین جا ضمن تشکر از آقای 
استاندار که واقعا خالصانه برای مردم 
زحمت می کشد به ایشون می گویم 
اصالح این فرهنگ های غلط برخورد با 
ارباب رجوع هم فقط از خود شما ساخته 
است و بقیه همچین همتی ندارند که 
بخواهند اصالح کنند. شما کارهایتان 
لطفا در  همه جهادی و موفق است 
این مساله هم ورود کنید و با اصالح 
ساختار فرهنگی - اجتماعی کارکنان و 
ارائه دهندگان خدمات عمومی به مردم 
در خصوص نحوه برخورد با ارباب رجوع 
یک کار ماندگار دیگر هم از خود بجا 
شما  زحمات  قدردان  مردم  بگذارید. 
هستند. ضمنا این کارمند و منشی هم 
از خود ما هستیم پس رعایت  یکی 

یکدیگر را هم بکنیم.  
 م .ی  از بیرجند
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 دیدگاه خوانندگان

گروه خبر- استاندار خراسان جنوبی گفت: 
و ۱00  شد  استان  وارد  ماسک  هزار   ۱00
هزار ماسک نیز طی روزهای آینده تامین 
خواهد شد. محمد صادق معتمدیان در شبکه 
استانی خاوران افزود: در راستای تامین اقالم 
بهداشتی، واحدهای تولیدی استانی را فعال 
کردیم که به عنوان مثال در قاینات به صورت 
سه شیفت کار می کنند تا نیازهای استانی در 

این خصوص برطرف شود.

تجهیز بخش ایزوله تنفسی 
بیمارستان ولیعصر )عج( 

وی گفت: خراسان جنوبی از جمله استان هایی 
بود که پیش از تشکیل ستادهای استانی 
پیشگیری،  ستاد  قالب  در  کرونا،  با  مقابله 
صورت  به  نظر  تبادل  و  هم اندیشی  با 
شبانه روزی موارد مربوط به این بیماری را 
رصد می کرد. استاندار خراسان جنوبی اظهار 
اقدامات، تجهیز و  از مهمترین  کرد: یکی 
بیمارستان  تنفسی  ایزوله  راه اندازی بخش 
از 20  بیش  بود که  بیرجند  )عج(  ولیعصر 
میلیارد ریال تجهیزات مورد نیاز خریداری 
روزهای  در  افزود:  وی  شد.  راه اندازی  و 
اولیه، آزمایشگاه ویروس شناسی در استان 
راه اندازی و روند زمان بر ارسال آزمایشات به 
تهران اصالح شد؛ همچنین تامین داروهای 

مورد نیاز نیز در اولویت قرار گرفت.

در هیچ نقطه ای از کشور
قرنطینه انجام نشده است

معتمدیان همچنین گفت: در هیچ نقطه ای 
از کشور قرنطینه انجام نشده و ما نیز تابع 
به موضوع  نباید  ملی هستیم.  تصمیمات 
کرونا تک بُعدی نگاه کرد، چرا که وجوه 
مختلفی از جمله مسائل امنیتی، اجتماعی 
و همچنین کسب و کار مردم باید در نظر 

گرفته شود و در هیچ نقطه کشور به صورت 
مطلق، عدم تردد اِعمال نشده است.

گلوگاه ها نظارت می شود
تا نگرانی مردم برطرف گردد

وی بیان کرد: براساس پروتکل های بهداشتی، 
مبادی ورودی و گلوگاه های اصلی استان مورد 
نظارت قرار می گیرند تا نگرانی به حق مردم 

برطرف شود و یکی از تدابیر این است که 
اتوبوس های عبوری در استان توقف نکنند و 
اگر وقفه کوتاهی نیز داشتند، با نظارت کامل و 
رعایت اصول بهداشتی باشد. استاندار خراسان 
جنوبی گفت: تالش ما این است که مسافران 

نیز به شهر خودشان بازگردانده شوند.

با آشنایان تماس بگیرند
تا از سفر به استان پرهیز شود

دستوری  امر  یک  پیشگیری  افزود:  وی 

و  مشارکت  نیازمند  و  نیست  حاکمیتی  و 
نوروز  امسال  ما  هستیم،  مردم  همراهی 
متفاوتی داریم و مردم باید عالوه بر پرهیز از 
سفر، با بستگان و آشنایان تماس بگیرند تا از 

سفر به استان پرهیز شود.

به دنبال سانسور نیستیم
اطالع رسانی  اول  روز  از  گفت:  معتمدیان 

شفاف داشتیم و به هیچ وجه به دنبال سانسور 
نیستیم؛ اختالف آماری هم که اخیرا پیش 
و  استان  در  آزمایشات  انجام  دلیل  به  آمد 
ناهماهنگی در اعالم آمار به تهران بود که 
سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در نشست 
خبری روز دوشنبه، آخرین آمار مبتالیان را 
اظهار  وی  کرد.  اعالم  مورد  و ۳۷  اصالح 
کرد: قرار بود در این ایام، میزبان وزیر محترم 
بهداشت باشیم که به دلیل شرایط فعلی کشور 
میسر نشد و طی تماس تلفنی که ساعتی 

پیش با ایشان داشتیم، مقرر شد امکانات مورد 
نیاز بیمارستان ها تامین و بودجه ویژه ای نیز به 

استان اختصاص داده شود.

یکصد تخت آماده و یکصد تخِت 
جایگزین نیز پیش بینی شده است

استاندار خراسان جنوبی گفت: ۱2 هزار نفر 
دارند،  قرار  ابتال  در معرض  افرادی که  از 

مانند معلوالن زیرپوشش بهزیستی، بیماران 
دارای  جانبازان  العالج،  صعب  و  خاص 
مشکالت ریوی، افراد تحت درمان کمیته 
امداد امام خمینی )ره( و... مورد شناسایی 
بسته  آینده  روزهای  طی  و  گرفتند  قرار 
بهداشتی بین این عزیزان توزیع خواهد شد.

وی افزود: در همه بیمارستان های استان اتاق 
هایی برای افراد مشکوک، آماده و ایزوله شده 
است و در حال حاضر یکصد تخت آماده و 
یکصد تخِت جایگزین نیز پیش بینی شده 

است، همچنین بیش از ۵00 مرکز بهداشتی 
در سطح استان نیز وجود دارد که در صورت 
نیاز از همه این ظرفیت ها استفاده خواهد شد. 
معتمدیان گفت: در راستای کاهش ترددهای 
غیرضروری، فروشگاه های اینترنتی به زودی 
راه اندازی می شود تا حداقل ۳ هزار قلم از 

نیازهای اولیه مردم تامین شود.

میوه مورد نیاز مردم 
۱۵ درصد زیر قیمت 

 توزیع خواهد شد
مردم  نیاز  مورد  میوه  کرد:  بیان  وی 
ذخیره سازی شده و از روز شنبه حداقل ۱۵ 
درصد زیر قیمت بازار توزیع خواهد شد، سایر 
اقالم مانند گوشت قرمز، مرغ، برنج و شکر 
نیز بیش از نیاز مردم ذخیره شده که به مرور 
توزیع خواهد شد و مردم در این زمینه هیچ 

گونه نگرانی نداشته باشند.

مردم رعایت کنند تا شکست کرونا 
در استان را جشن بگیریم

استاندار افزود: از همه پزشکان، پرستاران 
سربازان  که  بیمارستان ها  درمانی  کادر  و 
هستند  کرونا  با  مبارزه  مقدم  خط 
در  فقیه  ولی  نماینده محترم  از  همچنین 
نیروهای  جماعات،  و  جمعه  ائمه  استان، 
مطبوعات،  و  رسانه ها  انتظامی،  و  امنیتی 
دستگاه های اجرایی و همه عزیزانی که در 
کنار مسئوالن هستند تا از این بحران به 
سالمت عبور کنیم، صمیمانه سپاسگزارم؛ 
قطعاً این فداکاری ها در تاریخ ثبت و ضبط 
خواهد شد. وی گفت: مردم مومن استان، 
دعا و نیایش و توسل به اهل بیت )علیهم 
جدی  اصل  و  نکنند  فراموش  را  السالم( 
در خانه ماندن را رعایت کنند تا به زودی 

شکست کرونا در استان را جشن بگیریم.

ری
اکب

س:  
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اعمال محدودیت برای رفع دغدغه های کرونایی

مـزون سـِِرن 
پذیرش غیرحضوری سفارش و تحویل 

درب منزل جهت جلوگیری از تجمع 
کلیه اجناس با ۱۰ درصد تخفیف

آدرس: انتهای بلوار غفاری – خیابان یاس  
پالک ۲۸ - جنب نمایندگی بیمه البرز 

و قبل از کافه دیدار
@ mezon_seren 

۰۶۵۳۲۳۴۱۳۳۴-۰۹۱۵۷۴۰۰۴۹۵

فروشگاه کفش کودک 
و نوجوان نی نی گام 

جهت رعایت مسائل بهداشتی و تردد کمتر 
شما عزیزان اقدام به ارسال رایگان 
به تمام نقاط شهر و استان می نماید. 

جهت مشاهده مدل ها به کانال تلگرام 
یا پیج اینستاگرام مراجعه کنید
آدرس: بین مدرس ۵۲ و ۵۴ 
۰۹۱۵۳۶۱۴۹۱۲ - چرم پیشه
@ shoesninigam  :اینستاگرام

@ni-ni-gam  :تلگرام

پوشاک باقری
عرضه کننده انواع پوشاک زنانه
 )غیر حضوری سفارش دهید
 درب منزل تحویل بگیرید(

آدرس: بازار ملک- جنب عطاری خالدی  
مقابل طالجات شمس

  ۳۲۲۲۱۸۸۸ -۰۹۱۵۱۶۳۰۰۳۶

بیمه آسیا 
نمایندگی ممتاز 
صادق سیاسی
کلیه خدمات بیمه ای به صورت

 تلفنی و تحویل در محل انجام می پذیرد

تلفن تماس: ۳۲۲۳۳۲۰۰

سوپر مارکت 
شمس

جهت رفاه حال همشهریان گرامی  
آماده ارائه خدمات غیر حضوری می باشد. 

)سفارش غیر حضوری 
تحویل خرید شما درب منزل(
آدرس: بین معلم ۱۰ و ۱۲

۳۲۲۰۴۱۷۷ - ۰۹۱۵۵۶۲۰۷۶۸

پوشاک بارکد
جهت رفاه حال  همشهریان گرامی
آمادگی خود را جهت پذیرش 

سفارش غیر حضوری اعالم می دارد. 
تحویل درب منزل

@barkod_poshak :آدرس تلگرام
aliayobi :آدرس اینستاگرام

۰۹۱۵۵۶۲۹۸۵۵

خان نشین نارین 
آغاز فروش عیدانه 

در کانال ما عضو شوید 
 مدل خود را انتخاب کنید

غیر حضوری سفارش دهید 
و درب منزل تحویل بگیرید

@ khanneshin-narian 
آدرس: بیست متری دوم شرقی
 به سمت پاسداران – پالک ۱۸

۰۹۱۵۸۶۴۳۲۱۲

سوپر گوشت مدرس
پذیرش گوشت سفارشی 

)گوسفند، گوساله، شتر، جگر،
 کله پاچه، دنبه(

 فقط با یک تلفن ارسال درب منزل شما

۰۹۱۵۵۶۱۰۵۷۲
۳۲۰۲۳۰۸۲

آدرس: مدرس ۱ – انتهای کوچه

تولیدی کیف 
مظفری 

نمایندگی چمدان تیرول و کت در خراسان جنوبی
بیش از ۲۰۰ مدل کیف زنانه

فروش غیرحضوری تحویل پایان هر روز
بازار – پشت بانک تجارت – سه راه اسدی

۰۹۳۶۶۶۲۴۲۵۸ – مظفری
mozaffari.bag

@ mozaffari_bag  

باطری شما را در 
محل عوض می کنیم
سفارش تلفنی و تحویل رایگان در محل 

تلفن تماس: ۰۹۱۵۹۶۲۲۴۷۲  
۰۵۶۳۲۲۰۴۴۹۰ – ۰۹۱۵۷۴۰۰۷۸۰

آیدی کانال ما در تلگرام:
@ battrimokhtari 

خشکشویی 
برجیس
آماده ارائه خدمات 

شستشو و اتوی البسه ،پرده و ...
به صورت غیر حضوری

)شستشو  پتوی با تخفیف ویژه(
۰۹۱۵۶۵۵۲۵۳۳ - ۰۵۶۳۲۴۵۴۵۷۷

آدرس: نبش غفاری ۳۰  

هایپر مارکت کوثر
برای حفظ سالمتی مشتریان گرامی 

سفارش شما عزیزان را غیرحضوری 
پذیرش کرده 

و درب منزل تحویل می دهیم.
)در محدوده معصومیه و سایت اداری(

۰۵۶۳۲۳۵۸۲۴۶ - ۰۹۳۷۵۶۳۵۳۰۰
  ۰۹۱۵۱۶۳۱۶۱۴ – شریفی

پوشاک آس پوش
انواع پوشاک مردانه و بچگانه 

)پیراهن، شلوار، کت تک، کت و شلوار(
غیر حضوری سفارش دهید 
و درب منزل تحویل بگیرید

نشانی: بازار ملک،  
روبروی بانک توسعه تعاون
۰۹۱۵۱۶۱۴۶۹۸ - دالکه

  ۰۹۱۵۱۶۱۴۱۸۷- محمدزاده

فروشگاه آرایشی 
بهداشتی آفتاب

لطفا در منزل بمانید ما هم در کنار شماییم
سفارش آنالین در اینستاگرام/ تحویل 
رایگان درب منزل/ مشاوره تلفنی رایگان

اینستاگرام:
GALLERIAFTAB۲۰۱۶ 
واتساپ: ۰۹۱۵۱۶۳۳۲۰۲

فروشگاه: ۳۲۲۲۰۸۶۹

اطالعیه کرونایی روزنامه آوا
قابل توجه اصناف ، بازاریان و ارائه دهندگان خدمات

با سالم و تبریک اعیاد به استحضار می رساند: روزنامه آوا در جهت همراهی با تالش مردم و مسئولین 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 نمایید.

استاندار به نگرانی های مردم استان در خصوص انتقال ویروس پاسخ داد



موفقیت و انرژی

در خانه ماندن

 سه راهکار برای غلبه بر نگرانی

بدهید.  بودن  نگران  برای  فرصتی  خودتان  به 
شما باید زمانی برای خودتان در نظر بگیرید تا 
اجازه داشته باشید در مورد مسئله ای که فکرتان 
را مشغول کرده نگران باشید. وقتی این زمان به 
پایان رسید )با ۲۰ دقیقه شروع کنید(، آگاهانه افکار 

خود را به سمت دیگری هدایت کنید.
هر وقت دیدید نگران مسئله ای هستید، خودتان 
را مجبور کنید تا قدمی برداید و برای نگرانی 
خود اقدامی بکنید )فقط فکر کردن چیزی را حل 
نمی کند(. نگرانی های تان را بنویسید. تحقیقات 
نشان می دهد فقط ۸ تا ۱۰ دقیقه وقت صرف 
نوشتن نگرانی ها کردن می تواند افکار وسواسی و 

مکررتان را آرام کند.

در خانه ماندن بدون کالفگی

میزان  شده،  مشخص  پیش  از  برنامه  داشتن 
برنامه  داشتن  نتیجه  در  و  کودکان  اضطراب 
را  آن ها  را کم می کند و همراهی  نامشخص 
افزایش می دهد. از سویی وقتی برنامه ها مشخص 
شده باشد، میزان درگیری والدین با کودکان هم 
به صورت محسوسی کاهش می یابد. پس در 
اولین قدم یک جلسه خانوادگی با حضور همه 
اعضای خانواده تشکیل دهید. پیشنهاد می شود 
ادامه  در  که  موضوعاتی  درباره  جلسه  این  در 
مطرح می شود، صحبت و موارد را مکتوب کنید و 

در جایی مانند در یخچال بچسبانید.
زمان انجام فعالیت هایی که بیشترین درگیری را 
با خود به همراه دارند، مشخص کنید. به عنوان 
مثال، کار های درسی، مرور درس ها و تکالیف 
احتمالی پیش ازظهر باید انجام شوند یا تلویزیون 
دیدن بین ساعت ۳ تا ۶ عصر به مدت دو ساعت 

یا بازی رایانه ای به مدت یک ساعت. 
فعالیت هایی را که کودکان می توانند انجام دهند، 
فهرست کنید. داشتن یک فهرست مکتوب برای 
می آید.  کار  به  بسیار  بی حوصلگی  وقت های 
خمیربازی،  کاردستی،  نقاشی،  چون:  مواردی 

قایم باشک، فوتبال دستی، کتاب خوانی.
قوانینی را که فکر می کنید الزم است اعضای 
کنید.  یادداشت  باشند،  داشته  توجه  خانواده 
مواردی مانند: از گذاشتن ظرف کثیف در گوشه 
و کنار خانه خودداری کنید، ظرف های کثیف در 
آشپزخانه و کنار ظرف شویی گذاشته شوند و بعد 
از استفاده از وسایلی، چون مدادرنگی، کتاب و ... 

آن را سر جایش بگذارید.

روش صحیح مصرف نان

امکان انتقال آلودگی ویروسی در نانوایی وجود 
دارد، لذا نان را بالفاصله در یک سفره قرار داده 
و از نانوایی خارج کرده و از میز و چاقوی نانوایی 
استفاده نکنید. در منزل نیز هر زمان که نان را 

می خواهید مصرف کنید، حتماً آن را گرم کنید. 
این ویروس در دمای یخچال و حتی فریزر هم 
دوام می آورد ولی نسبت به گرما حساس است، 
همچنین استحمام روزانه با آب گرم و شستشو. 

توصیه می شود.

ضدعفونی کردن دست با آتانول 

گرچه  اتانول می تواند برای ضدعفونی کردن 
دست ها گزینه خوبی باشد اما بیشتر زمانی توصیه 
می شود که این ماده در صورت نبود دسترسی به 
آب و صابون و شوینده های دیگر مورد استفاده 

قرار گیرد. بعضی افراد به طور وسواس بعد از 
شست وشو با آب و صابون، مجددا الکل و ژل 
به دست خود می زنند که باید بدانند این کار به جز 
حساس کردن پوست دست، آن چنان تاثیر مثبتی 

درجهت ضدعفونی شدن ندارد.

بهترین روش طبخ ماهی

بهترین روش طبخ ماهی در خانه، استفاده از فر است. 
در این روش، ابتدا داخل شکم یا گوشت ماهی را با 
مقداری نمک و کمی دانه انار یا پودر لیمو عمانی 
طعم دار کنید، سپس روی پوست ماهی چند برش 

عمیق بزنید و تمام پوست و داخل برش ها را با رب 
انار بپوشانید. ماهی را داخل فویل آلومینیمی بپیچید 
و آن را بعد از قرار دادن در یک سینی یا تابه نازک، 
داخل طبقه وسط فر بگذارید. فر باید از قبل کامال 
گرم شده و ۱۲۰ درجه سانتی گراد حرارت داشته 
باشد. مدت زمان پخت به اندازه ماهی بستگی دارد.

کرونای خطی و اینترنتی

راننده تاکسی ها و اتوبوس های شهری همیشه در 
اوج مواجهه با بیماری و آلودگی هستند و این تنها 
مربوط به حاال که کرونا شایع شده نیست بلکه 
پیش از این هم در آلودگی هوا یا دیگر بیماری ها 

این شغل یکی از مشاغل پر خطر به حساب آمده 
است. به نظر می رسد بهتر است راننده تاکسی ها 
که با افراد زیادی از نزدیک و در فضای بسته سرو 
کار دارند، حتما از ماسک استفاده و دستگیره های 

خودرو را مرتب ضد عفونی کنند.

آب ولرم و آب لیمو  و  کاهش وزن

در هنگام مصرف آب ولرم و آب لیمو به همراه 
عسل می تواند به کاهش وزن کمک کند. بسیاری 
از افراد در ابتدای روز این فرمول را به عنوان روشی 
برای تقویت روند کاهش وزن می نوشند. عسل 

سرشار از  ویتامین و مواد معدنی با ارزش است که 
بسیاری از آن ها برای متابولیسم بدن مفید هستند. 
با تنظیم متابولیسم، غذا هضم و جذب می شود و 
به درستی از آن در بدن استفاده می شود، چربی به 

انرژی قابل استفاده تبدیل می شود؛

سرکه انگور از دیدگاه منابع طب سنتی دارای مزاجی سرد و خشک و عده ای هم مزاج سرکه را سرد و  تر 
می دانند، ولی در کل دارای مزاج سرد است.  افراد نباید به هیچ عنوان سرکه را خالی بخورند، زیرا سرکه دارای 
ترکیبی از اسید استیک است که این باعث تضعیف اعضای داخلی بدن می شود و روی معده و روده ها اثر 
مخربی می گذارد. حتی بر روی بینایی افراد نیز تأثیر منفی دارد و باعث سردی مزاج اعضای بدن و ضعف 
قوای بدن می شود. بهتر است با در نظر گرفتن شرایطی سرکه را مصرف کنید. برای مثال نباید سرکه را به 
تنهایی بخورید؛ باید آن را به سکنجبین تبدیل کنند. یعنی سرکه را تبدیل به ترکیبی شیرین کنند.  افراد با تهیه 

شربتی که با سرکه انگور، شکر و یا عسل تهیه می شود می توانند سکنجبین را تهیه و میل کنند. 

عالئم و نشانه های معمول آسم عبارتند از تنگی نفس، سرفه )اغلب شب ها بدتر می شود( و صدای 
خس خس در هنگام نفس کشیدن. بسیاری از بیماران از احساس سفتی در قفسه  سینه نیز شکایت 
می کنند. باید توجه داشته باشید که این عالئم اپیزودیک )دوره ای( هستند و افراد مبتال به آسم ممکن 
است هفته ها یا ماه ها هیچ گونه عالئمی نداشته باشند. محرک های رایج برای عالئم مربوط به آسم 
عبارتند از قرارگیری در معرض آلرژن ها )حیوانات خانگی، گردوغبار، سوسک های حمام، کپک ها و 
گرده های گیاهان(، ورزش و عفونت های ویروسی. استفاده از تنباکو یا قرارگیری در معرض دود آن، 

کنترل آسم را پیچیده می کند. 

عالئم و نشانه های آسمخواص شگفت انگیز سرکه برای دیابتی ها

اگر کودکی در منزل دارید بدون شک نگران تر از بقیه افراد 
به راحتی  را  هستید. کودکان دستوالعمل های بهداشتی 
نمی پذیرند. آن ها عاشق دست زدن به اشیا، خوردن چیپس 
در خیابان هستند پس باید بدانید که قاعده و قانون برای 
بزرگ ترهاست و توضیح کرونا، بیماری ویروسی و.. بیش تر از 
این که باعث افزایش همکاری کودکان بشود، باعث مقاومت 
آن ها می شود. پس وقتتان را با توضیح مکانیسم های انتقال 

و درمان، اپیدمی و... هدر ندهید.
داستان های ساده از کرونا بسازید و در قالب داستان ماجرا را 

شرح بدهید. این که باید مدتی در خانه بماند و به پارک و... 
نروند، ولی می توانند در خانه بازی های جذابی داشته باشند. 
برای مثال بازی هایی در رابطه با دست شستن، شکست 
کرونا در بازی کشتی با بالش ها و... می تواند بچه ها را به 

همکاری بیش تر با شما ترغیب کند. 
باید بدانید که صحبت هایی پیرامون واقعیت های کرونا 
مربوط به بزرگ تر هاست پس نباید کودکان را درگیر این 
داستان ها کنید. یکی از نگرانی های کودکان در هنگام بحران 
ویروس ها به خصوص کرونا »ترس از دست دادن والدین« 

خواهد بود پس به آن ها اطمینان دهید که در کنارشان 
هستید و با هم به جنگ غول کرونا و شکست آن خواهید 
رفت. فراموش نکنید قهرمان های زندگی کودکان شما 
هستید پس اگر در شما قدرت و اطمینان و آرامش ببیند، 
آرام تر خواهند بود؛ بنابراین تمام تالش تان را برای حفظ 
آرامش خود به خصوص جلوی بچه ها بکنید چرا که آرامش 
شما به آن ها هم سرایت خواهد کرد. جلوی کودکان در مورد 
موارد ابتال و مرگ و میر صبحت نکنید. آن ها خیلی سریع 

متوجه می شوند و بسیار سریع تر نگران خواهند شد.

روحیه کودکان را برای مقابله با ویروس کرونا تقویت کنیم

چهارشنبه  ۲۱  اسفند  ۱۳۹۸ * شماره  ۴۵۹۰
4

شماره ۴۵90                        

9425
6543

9
75

12
48

1
4376

5927
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

317692485

564178392

982534716

451927863

679813524

238456179

196745238

843261957

725389641

جدول سودکو

یاد یاران

شهید یوسف قویم      نام پدر: محمدحسن     نام شهرستان: فردوس 
امید آسایش دنیوی و فراغت خاطر را زیاد نداشته باشید که دنیا زندان مؤمن است. به ندای حسین زمان در هر مورد لبیک گویید که خیر و سعادت دنیا و آخرت در گرو آن است.  

یک شرکت راهسازی به یک آشپز 
جهت کار در نایبند طبس

یم  نیازمند مي باشد.  09155623441
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

کارت سوخت و بیمه نامه و کارت 
خودروی پراید به شماره پالک ایران 

32  614 د ۸1 و شماره موتور 26۷6001 
و شماره شاسی S14122۸۷۸۷60۸1 به 
نام علی محمد جعفری به شماره ملی 

0650142۸53 مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

دی
قو

مف

سند، برگ سبز و کارت خودروی پراید 
به شماره پالک ایران 32  ۷۸۷ د 34 
و به شماره موتور 146۷۷3۸ و شماره 
شاسی IRPC۸51V1IW۸39090   به 
نام فاطمه صغری با اطمینان به شماره 
ملی 06516۷۸۸46 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

دی
قو

مف

سند و برگ سبز و برگ کمپانی 
خودروی وانت پیکان به شماره پالک 
ایران 52  549 ب 19 به شماره موتور 

1151۷۸1004۷ و شماره شاسی 
IN۷۸92969۷ به نام ابراهیم غفاری به 

شماره ملی 065162613۷ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دی
قو

مف

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

09151641464 - 093۸0160۷۷9

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

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

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    09157238001 - دباغی ی
زئ

 ج
ی و

کل
ـه 

ضـ
عر

گواهی نامه و کارت ملی اینجانب علی 
محمد جعفری فرزند حسین به شماره ملی 
0650142۸53 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. دی
قـو

مف

324356۸6 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

روزی
بانه 

  ش

مجهز به پتو  و ضربه گیر
کارگـر تنهـا جهـت 
تخلیه و بارگیری داریم.
ارسال اثاثیه به تمام نقاط کشور
تهـران - مشهـد 
زاهدان - بیرجند و بالعکس 
هر روز هفته 
 09157563875 
سعدی

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

0915   866   8002 

الستیک اکبری
بلوار مسافر ، روبروی ترمینال 

 09154131355
3233۸34۸ 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

تخریب و خاک برداری ساختمان
 و خرید ضایعات  

09156694428- 09151637165 برات علیزاده
یک شرکت پخش مواد غذایی به افراد ذیل 

جهت استخدام نیازمند است:
 1 - تعدادی بازاریاب خانم و آقا 
با حقوق ثابت ، پورسانت و بیمه

2 - حسابدار خانم آشنا به نرم افزار محک
 با حقوق ثابت و بیمه

 3 - نیروی توزیع )آقا( با شرایط عالی
 09365403۸۸0 - 322265۸9 

ری
 فو

ام
خد

ست
ا

گچکاری و گچبری در اسرع وقت پذیرفته می شود

09904712042
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محتکر بیش از ۷ تن روغن
 در بیرجند دستگیر شد 

ایرنا- معاون عملیات فرماندهی انتظامی 
استان از دستگیری محتکر روغن در 
بیرجند خبر داد. سرهنگ حسن شجاعی 
نسب اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی استان، اطالعاتی را به 
دست آوردند که مدتی است کامیون های 
بار مواد خوراکی )روغن( به یک انبار در 
حاشیه شهر منتقل و دپو می شود که 
محل انبار شناسایی و تیمی متشکل از 
پلیس آگاهی و بازرسی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت با هماهنگی مقام قضایی 
انبار شناسایی شده را بازرسی کردند. 
انتظامی  فرماندهی  عملیات  معاون 
تصریح کرد: در بازرسی از این انبار ۷ 
هزار و ۵۲۰ کیلوگرم انواع روغن نباتی 
۱۶ کیلویی حلبی به  ارزش بالغ بر ۵۰۰ 
میلیون ریال کشف شد.وی گفت: اسناد و 
مدارک مالک انبار بررسی و مشخص شد 
اخیرا فروشی از انبار صورت نگرفته است 
که از متهم به اتهام احتکار و نگهداری 
اجناس بدون مجوزهای قانونی تحقیق و 
پرونده پس از تکمیل برای صدور حکم 

به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.

استقرار تیم های مجهز پزشکی 
  در مرز ماهیرود

مهر- مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی با اشاره 
به اینکه تیم های مجهز پزشکی در راستای 
اقدامات پیشگیرانه در زمینه بیماری کرونا در مرز 
ماهیرود مستقر است. گفت: از آنجایی که مرز 
ماهیرود محل رفت و آمد رانندگان از استان های 
زمینه  در  بیشتری  باید دقت  است،  مختلف 
مسائل پیشگیرانه صورت گیرد.خاشی با بیان 
اینکه طرف افغانستانی نیز تاکنون به واسطه 
شیوع کرونا درخواستی درخصوص محدودیت 
فعالیت ها در مرز نداشته است، یادآورشد: تالش 
ما بر این است که در عین رعایت مؤلفه های 
بهداشتی و امنیتی چرخ صادرات و واردات در 
مرز ماهیرود همچنان فعال باشد و خللی به 
مباحث اقتصادی نیز وارد نشود. وی بااشاره به 
اینکه روزانه به طور متوسط هزار وسیله نقلیه 
از مرز ماهیرود تردد می کند، گفت: شیوع کرونا 
خللی در فعالیت های اقتصادی در مرز نداشته 
است. خاشی با اشاره به برخی از شایعات در 
خصوص بسته شدن مرز ماهیرود به واسطه 
مطالب  این  تنها  نه  اظهارکرد:  کرونا  شیوع 
صحت نداشته بلکه میزان مبادله مسافر و کاال 
در چند روز اخیر به دالیل متعدد افزایش نیز 
داشته است. وی با اشاره به اینکه در همین ایام 
به طور متوسط روزانه هزار وسیله نقلیه در از 
مرز ماهیرود وارد و خارج می شود، بیان کرد: البته 
مسائل بهداشتی و مؤلفه های بهداشتی بیش از 

گذشته در مرز مورد توجه قرار گرفته است. 

برگزاری جشنواره “در خانه بمانیم”

ایسنا-  رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند از برگزاری جشنواره  # در- خانه- بمانیم در بیرجند با هدف شکست بیماری کرونا و قطع زنجیره انتقال خبر داد. 
محمدرضا قالسی مود، با اشاره به اینکه آثار در دو گروه تصویری و نوشتاری طبقه بندی می شود، افزود: آثار تصویری باید به واتساپ جشنواره به شماره ۰9۰۱48۱۷۷۱۷ ارسال شود 

و آثار ترسیمی نوشتاری شامل؛ کاریکاتور، خاطره و دلنوشته حداکثر تا ۲۰ فروردین 99 به دبیرخانه سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری تحویل داده شود.

ایجاد ۲هزار شغل با پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه

صداوسیما- ۲هزار شغل در یازده ماه گذشته 
با پرداخت تسهیالت قرض الحسنه صندوق 
ایجاد  جنوبی  خراسان  در  امید  کارآفرینی 
کارآفرینی  صندوق  مدیرعامل  است.  شده 
امید استان گفت: این تعداد شغل با پرداخت 
۷۵ میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه 
4درصد، برای اجرای هزار و 4۵۰ طرح ایجاد 
شده است. زنگنه افزود: از این تعداد هزار و 
۳9۰فرصت شغلی برای روستاییان و عشایر 
استان با پرداخت ۶۰میلیارد تومان فراهم شده  
است. وی  همچنین از حمایت ۱۰طرح بزرگ 
با پرداخت این تسهیالت خبر داد و گفت: از 
این تعداد، ۶واحد شامل بسته بندی محصوالت 
کشاورزی، پرورش شتر، کارخانه خوراک دام 
و پرورش ماهی به بهر برداری رسیده است. 
زنگنه افزود: از ۱۰طرح مورد حمایت، ۵طرح 
در شهرستان های مرزی استان است که کارمزد 

تسهیالت پراختی آن صفر درصد است.

دریافت کمک های مردم 
به نیازمندان تا پایان سال ادامه دارد

بیان کرد:  استان  امداد  مهر- مدیرکل کمیته 
کمک های مردم به نیازمندان و محرومان در 
روش های  طریق  از  نیکوکاری  جشن  قالب 
الکترونیکی تا پایان سال همچنان ادامه خواهد 
داشت و خیران می توانند از طریق روش های 
 الکترونیکی و غیر حضوری چون سرشماره 
# ۰۵۶*۱*88۷۷* و یا سامانه ۰9۶88۷۷ و یا 
اپلیکیشن هایی چون بله و سکه و سنا به محرومان 

و نیازمندان در آستانه سال نو کمک کنند.
ثبت دمای زیر صفر 

در ۷ ایستگاه هواشناسی

با کاهش  صداوسیما- دوشنبه شب گذشته 
زیر  دمای  استان  ایستگاه  دما، ۷  محسوس 
صفر را ثبت کردند. کارشناس هواشناسی استان 
گفت: دوشنبه شب گذشته ایستگاه قائن منفی۶، 
بیرجند، زهان و سربیشه منفی4، اسدیه منفی۲، 
سرایان منفی۱ و علی آباد زارعین منفی۱ درجه 
زیر صفر را ثبت کردند. لطفی افزود: همچنین 
قاین با منفی ۶درجه زیر صفر سردترین شهر 
استان و دهسلم نهبندان هم با ۲۰درجه باالی 
گفت:  بود. وی  استان  نقطه  گرمترین  صفر 
همچنین شب گذشته بیشینه دمای بیرجند 
۱۵درجه باالی صفر گزارش شد و 8 ایستگاه 

در استان هم دمای باالی صفر را ثبت کردند.

گروه خبر- با گذشت ۱۰روز از اعالم اولین 
های  فعالیت  استان  در  کرونا  مثبت  مورد 
مردم و دستگاه های اجرایی برای مقابله با 

این ویروس همچنان ادامه دارد.

 نشست علمای اهل سنت استان با 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

در  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
نشست علمای اهل سنت استان با بیان اینکه 
ویروس کرونا ناشناخته و غیرقابل پیش بینی 
است که به سرعت سرایت می کند گفت: این 
ویروس به راحتی در فاصله کمتر از یک متر 
به افراد منتقل می شود و سرایت این بیماری 
این  در  است.  افزایش  حال  در  روز  به  روز 
نشست مقرر شد نماز جمعه اهل سنت در 

استان به صورت متمرکز برگزار نشود.

از تعطیلی موزه ها تا ممنوعیت 
چادر زدن در بوستان های استان 

در این راستا تمامی موزه های استان خراسان 
جنوبی برای ضد عفونی تا اطالع ثانوی تعطیل 
است. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان گفت: به منظور پیشگیری، 
کنترل و مقابله با شیوع ویروس کرونا تمامی 
موزه های دولتی و خصوصی و بناهای تاریخی 
استان خراسان جنوبی، به دلیل ضد عفونی 
تا اطالع ثانوی تعطیل خواهند بود. رمضانی 
یاد آور شد: مهمانسرای ادارات، ستاد اسکان 
فرهنگیان، خانه های معلم، سراهای ورزش و 
امکانات اقامتی بقاع متبرکه در تعطیالت پیش 
رو تعطیل خواهند بود و کمپینگ  )چادر زدن( در 
پارک ها و بوستان های استان نیز ممنوع است. 
همچنین به منظور جلوگیری از ادحام جمعیت 
و پیشگیری، کنترل و مقابله با شیوع ویروس 
کرونا، برنامه های نوروزگاه و جشنواره ها نوروز 

99 در خراسان جنوبی برگزار نخواهد شد.

نرم افزار خرید اینترنتی در استان 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هم 
گفت: اپلیکیشن سامینو با قابلیت خرید اینترنتی 
شهروندان از فروشگاه ها و تحویل درب منزل، در 
استان فعال شده است. عابدی افزود: شهروندان 
برای خرید اینترنتی می توانند از طریق نصب 
اپلیکیشن سامینو اقالم اساسی شامل شکر و 
برنج تنظیم بازار و سایر مایحتاج خود را بدون 

اینترنتی  صورت  به  فروشگاه ها،  در  حضور 
خریداری کنند و درب منزل تحویل بگیرند.

آمادگی ۱۴ خودرو واکنش سریع 
برای مقابله با کرونا در استان

مدیرکل دامپزشکی استان نیز گفت: با توجه 
به افزوده شدن ۱4 خودرو مجهز به تیم های 
واکنش سریع و نیروهای صف استان آماده 

کرونا  ویروس  کنترل  و  مقابله  پیشگیری، 
در صورت اعالم نیاز ستاد مدیریت بیماری 
به  توجه  با  افزود:  اصغرزاده  کرونا هستیم. 
ماهیت مدیریت بحران و پدافندی دستگاه و 
همچنین استفاده از تمامی ظرفیت های استان 
این خودروها به تجهیزات فنی شامل موتور 
سم پاش، چادر صحرایی، جعبه کمک های 
اولیه، میز و صندلی صحرایی و دیگر امکانات 
مجهز است و به صورت یک کمپ مدیریت 
بحران می تواند در شرایط سخت و کنونی 

وارد عملیات فنی شود.

تعطیلی حرم امامزاده طبس
 و باغ گلشن

آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( و 
باغ گلشن طبس هم به منظور پیشگیری از 
شیوع کرونا تعطیل شد. فرماندار ویژه طبس 
گفت: این دو مکان به عنوان دو پایگاه اصلی 
امروز  از  طبس  شهرستان  در  گردشگری 
افزود:  است. فالحی  تعطیل  به طور کامل 
تمامی مهمانسرا های ادارات، ستاد های اسکان 
فرهنگیان، خانه معلم و منازل شخصی تعطیل 
واقامت های موقت، برپایی چادر در پارک ها و 
بوستان ها، کمپ های اسکان و میادین و معابر 
طبس ممنوع است. وی همچنین از راه اندازی 

4 ایستگاه مراقبتی در مبادی ورودی طبس 
خبر داد. فرماندار ویژه طبس گفت:خودرو های 
غیربومی در این ایستگاه ها مراقبت خواهند شد، 
نماز و صرف غذا نیز تنها در این ایستگاه ها 
ممکن است و تا ایستگاه بعدی اجازه هیچگونه 
توقف نخواهند داشت. فالحی افزود: تعطیلی 
زائرسراها، روستا های هدف گردشگری، کال 
جنی، آبگرم مرتضی علی و آبگرم دیگ رستم، 

ورود  ممنوعیت  و همچنین  و شهربازی ها 
تور های گردشگری به شهر طبس نیز از دیگر 
برنامه های مقابله با شیوع ویروس کرونا است.

وی تأکید کرد: فعالیت دستفروشان در طبس، 
دیهوک، عشق آباد و تمامی روستا ها و نیز 
اجاره منازل شخصی ممنوع است و در صورت 
مشاهده و یا گزارش مردمی با متخلفان برخورد 
پارک  همچنین  افزود:  فالحی  شد.  خواهد 
کامیون ها دور میدان امامزاده ممنوع و ورود 
کامیون ها به غیر از کامیون های حامل مواد 
سوختی، غذایی و مواد فاسد شدنی به سه شهر 
طبس، دیهوک و عشق آباد نیز ممنوع خواهد بود.

هشدار پلیس فتا برای سرقت 
به بهانه تست کرونا

همچنین  جنوبی  خراسان  فتای  پلیس 
از  جعلی  نامه  با شگرد  درخصوص سرقت 
وزارت بهداشت برای تست کرونا در منزل 
گفت:  استان  فتا  پلیس  رئیس  داد.  هشدار 
کالهبرداران با انتشار آگهی هایی در فضای 
عنوان  تحت  اجتماعی  شبکه های  مجازیو 
“تست کرونا در منزل” با نامه جعلی از وزارت 
بهداشت به ساختمان های مسکونی مراجعه 
می کنند و به شکل غافلگیرانه با مواد بیهوشی 
ساکنان را بیهوش و اقالم ارزنده را به سرقت 

می برند. سرهنگ محمدپور از کاربران خواست 
به این آگهی ها، اعتماد نکنند و مدنظر داشته 
باشند اگر قرار باشد اکیپ های برای بررسی 
بیماری به منازل مسکونی مراجعه کنند قطعا 
موضوع از طریق وزارت بهداشت اطالع رسانی 
خواهد شد. وی گفت: همچنین کالهبرداران با 
انتشار آگهی فروش ماسک یا داروی درمان 
ویروس کرونا لینکی را در فضای مجازی یا 
از طریق پیامک برای افراد ارسال می کنند که 
این لینک افراد را به صفحات و درگاه های 
جعلی بانکی هدایت می کند و با سرقت تمامی 
اطالعات بانکی این افراد حسابشان را خالی 
می کنند. رئیس پلیس فتا استان افزود: برابر 
ابالغیه وزارت بهداشت خرید و فروش ماسک 
در فضای مجازی و حقیقی ممنوع است و 
پلیس با افرادی که اقدام به این کار بکنند 
برخورد قانونی خواهد کرد. سرهنگ محمدپور 
با اشاره به انتشار اخبار جعلی و کلیپ های غیر 
واقعی در خصوص انتشار وسیع ویروس کرونا 
از کاربران خواست اخبار مربوط به این موضوع 
را از خبرگزاری های رسمی و رسانه ملی دنبال 
کنند و از بازتشر مطالب به اشتراک گذاشته 
شده در فضای مجازی که از صحت و سقم 

آن اطمینان ندارند، خودداری کنند.

توزیع چهار هزار محلول ضد 
عفونی کننده بین گروه های خاص 
مدیرکل کمیته امداد استان هم گفت: چهار 
هزار و ۲۰۰ محلول ضد عفونی کننده بین 
و  العالج  صعب  بیماران  خاص،  بیماران 
می شود.  توزیع  استان  زمین گیر  سالمندان 
سلم آبادی افزود: این سه گروه و پرستاران در 
اولویت هستند آنان مورد حمایت خاص در این 
زمینه قرار دارند. وی یادآور شد: هرگونه توزیع 
اقالم بهداشتی با حضور در درب منزل این 
اقشار آسیب پذیر صورت می گیرد و به واسطه 
مشکالت عدیده بعدی در جهت تهیه اقالم، از 

پرداخت نقدی خودداری خواهیم کرد.

لغو پرواز های تهران -بیرجند
طهماسبی، مدیرکل فرودگاه های استان نیز 
گفت: شرکت های هواپیمایی ناچارند به دلیل 
کمبود مسافر برخی از زمان ها را کنسل کنند 
و در این راستا پرواز روز یکشنبه ۱8 اسفند 
مسیر تهران-بیرجند- کنسل و پرواز سه شنبه 

۲۰ اسفند مسیر تهران-بیرجند-تهران و پرواز 
چهارشنبه ۲۱ اسفند مسیر تهران-بیرجند-

تهران  نیز کنسل شده است.

کشف اقالم بهداشتی احتکار شده 
۵8 هزار عدد دستکش و هزار و ۳۵۰ لیتر مایع 
ضدعفونی کننده دست و سطوح در بیرجند 
کشف شد. معاون بازرسی و حمایت از  حقوق 
مصرف کنندگان سازمان صمت استان گفت: 
این کاال ها با همکاری سازمان اطالعات سپاه 
خراسان جنوبی از دو انبار در شهر بیرجند کشف 
شده است. تهوری افزود: اقالم کشف شده در 
استان اعم از انواع کاال های بهداشتی مانند 
ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده برای 
توزیع در استان با اولویت بیمارستان ها و مراکز 
درمانی پس از تشکیل پرونده و صورتجلسه، 
تحویل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند می شود.

شرکت تعاونی های قاین پیش قدم در 
توزیع رایگان مواد ضدعفونی کننده
شرکت تعاونی های قاین در توزیع رایگان مواد 
ضدعفونی کننده پیش قدم شدند.  رئیس اداره 
تعاون کارورفاه اجتماعی قاین گفت: در راستای 
اهمیت موضوع پیشگیری از شیوع ویروس 
مرغداران  کشاورزی  تعاونی  شرکت  کرونا، 
مودت شهرستان قائن در اقدامی خداپسندانه 
اقدام به تهیه محلول ضدعفونی کننده برای 
مصارف خانگی و عمومی کرده که بصورت 

رایگان در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

ضد عفونی ناوگان اتوبوسرانی و 
سالن ترمینال 

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
مسافر شهرداری بیرجند هم گفت: به منظور 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، سازمان 
مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
بیرجند در یک حرکت پیشگیرانه اقدام به 
ضد عفونی تمام ناوگان اتوبوسرانی و سالن 
ترمینال با استفاده از مواد شوینده و ضدعفونی 
کننده کرده است. غالمپورگفت:  همچنین 
هر روز وسایل حمل و نقل عمومی شامل 
اتوبوس و تاکسی ها ضد عفونی می شود و 
ساعت 9 تا ۱۰:۳۰ صبح تاکسی های خطی 
بیرجند در محل ترمینال و اتوبوس های درون 
شهری ساعت 9 شب ضد عفونی می شوند. 
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بیرجند - نبش غفاری 4۲ )کافی نت آسمان( - 091۵6664۵03

آگهی تغییرات شرکت نیک آب خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت 3712 و شناسه ملی 10360051330 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/11/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقای سعید اشراقی به شماره ملی 0942708547 به عنوان بازرس اصلی و خانم ریحانه سادات هاشمیان کالتی 
به شماره ملی 0919908977 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )789636(

آگهی تغییرات شرکت پارسیان قدرت کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 3061 و شناسه ملی 14000015190 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/07/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای حسن 
بیرجندی به شماره ملی0652259162 و خانم سیده فاطمه موسوی به شماره ملی 0653104596 و آقای 
محمود عطایی به شماره ملی 5239756740 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
 گردیدند. 2- آقای حسین یوسفی به شماره ملی0640252222 به عنوان بازرس اصلی و خانم شیما راشکی

 به شماره ملی3580509616 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )789640(

تاسیس شرکت گلخانه داران قهستان )سهامی خاص( در تاریخ 1398/12/08 به شماره ثبت 1483 به شناسه 
ملی 14009022738 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ایجاد و نگهداری انواع سازه های گلخانه ای محصوالت کشاورزی ، اجرای انواع 
سیستم های گرمایشی و سرمایشی گلخانه ای ، احداث انواع گلخانه ، انجام کلیه عملیات کشاورزی شامل کاشت، 
داشت، آبیاری و برداشت محصوالت کشاورزی و گیاهان دارویی - اخذ وام و تسهیالت از بانکها و مؤسسات مالی 
و اعتباری و دولتی و خصوصی - اخذ و اعطای نمایندگی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و ایجاد نمایندگی در 
داخل و خارج از کشور و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی - انعقاد قراردادهای پیمانکاری 
و خدماتی مربوط به موضوع شرکت با موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در حدود 
مسولیت و وظایف هر یک – خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان 
جنوبی ، شهرستان قائنات ، بخش مرکزی ، دهستان قائن ، روستا اکبریه، محله ندارد ، خیابان امام حسین 
)ع( ، کوچه امام حسین )ع( 2 ، پالک 5 ، طبقه همکف کدپستی 9761183477 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام 
عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 4914353/4001 مورخ 1398/11/26 
نزد بانک توسعه تعاون شعبه قائن با کد 4001 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: خانم زهرا محمدی 
به شماره ملی 0652650864و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای اسماعیل علیپور به شماره 
ملی 0889083967 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال، 
آقای محمدحسن علی پور به شماره ملی 0889408254به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال. 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مشترک آقایان اسماعیل علیپور )مدیر عامل( و خانم 
زهرا محمدی )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان: آقای مسعود اکبری مطلق به شماره ملی 0880022191 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی 
 و آقای حسین عارف نژاد به شماره ملی 0880072512 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی .

روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری قائنات )790434(

تاسیس شرکت نظم تابان برومند )سهامی خاص( در تاریخ 1397/08/13 به شماره ثبت 5878 به شناسه ملی 
14007926586 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
می گردد. موضوع فعالیت: انجام خدمات عمومی شامل امور مربوط به خدمات و تامین نیروی انسانی ادارات 
و موسسات ، تنظیفات ، نامه رسانی و تایپ و تکثیر ، پاسخ گویی تلفن ، آشپزخانه و رستوران و طبخ غذا ، 
تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات اداری ، ابنیه و راه ، سخت افزار ، نرم افزار )به جز نرم افزارهای رسانه 
ای ، رسانه پرداز، قرآنی ، مذهبی و فرهنگی( ، حمل و نقل و جابجایی مسافر درون شهری ، انجام پروژه های 
توسعه فضای سبز و باغبانی ، خدمات شهری و کشاورزی ،انجام کارواش اتومبیل ها با استفاده از محصوالت 
نانو، بسته بندی و توزیع مواد غذایی ، آرایشی و پیرایشی ، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، 
 تزریقات ، ماساژ درمانی در منازل ، شیرینی پزی و پخت نان و همچنین شرکت در مناقصات و مزایدات نهادها ، 
سازمان ها ، شرکت های دولتی و خصوصی و همچنین عقد قرارداد با آنها در رابطه با موضوع شرکت درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی : 
استان خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند - بخش مرکزی - شهر بیرجند- محله دشت علی آباد-کوچه ))پاک 
نهاد((-کوچه پونه 8-پالک -4-طبقه همکف- کدپستی 9717414675 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی 
مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 21/4508/31 مورخ 1397/07/02 نزد بانک 
صادرات شعبه دانشگاه با کد 4508 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: خانم محدثه نخعی نژاد به 
شماره ملی 0640351239 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای مصطفی نخعی نژاد به 
شماره ملی 0640630774 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، خانم فاطمه غریبی به شماره ملی 
0650512588 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال. دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای خانم فاطمه غریبی )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. بازرسان: آقای عباس کیانی چهکند به شماره ملی 0652044387 
 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و آقای مهران قربانی دیزاوندی به شماره ملی 0921493177 
به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی 

های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )791583(

آگهی تغییرات شرکت پارسیان قدرت کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 3061 و شناسه ملی 14000015190 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/07/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حسن بیرجندی 
به شماره ملی0652259162 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم سیده فاطمه موسوی به شماره 
ملی 0653104596 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عطایی به شماره ملی 5239756740 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای حسن بیرجندی )مدیرعامل( و مهر شرکت 

معتبر است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )789637(

آگهی تغییرات شرکت مسافربری شماره چهار میهن نور آریا بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 1726 و شناسه ملی 10360034412 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/11/27 و نامه شماره 60671/33 مورخ 1397/12/09 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای علی دالکه با کد ملی 0651022681 و آقای علیرضا نوفرستی با کد ملی 0652035744 و آقای حسن غالمپور با کد ملی 0652746179 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای قاسم طحان با کد ملی 0653128029 به عنوان بازرس اصلی و آقای غالمرضا اسماعیلی به شماره ملی 3621584781 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3- روزنامه آوای خراسان 

جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )789641( انواع رنگ داخلی    09158634693

نقاشی ساختمان 
با اقساطفرزانگان
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امام صادق علیه السالم فرمودند:
تَْسبیُح فاِطَمَة علیهاالسالم فی ُکلِّ یَْومٍ فی ُدبُِر ُکلِّ َصالةٍ اََحبُّ اِلَیَّ مِْن َصالةِ اَلِْف َرْکَعةٍ فی ُکلِّ یَْوٍم

تسبیحات فاطمه زهرا علیهاالسالم در هر روز پس از هر نماز، نزد من محبوب تر از هزار رکعت 
نماز در هر روز است.

)کافی: ج3، ص343، ح15(

موافقت رهبر انقالب با »شهید خدمت« 
محسوب شدن مدافعان سالمت

فارس- رهبر انقالب با پیشنهاد وزیر بهداشت 
کادر  شدن  محسوب  خدمت  شهید  بر  مبنی 
پزشکی، پرستاری، بهداشتی و خدماتی که در جبهه 
خدمت رسانی به بیماران مبتال به کرونا جان خود را 

از دست دادند موافقت کرد.

دالر به ۱۵ هزار و ۱۰۰ تومان رسید

باشگاه خبرنگاران- بر اساس معامالت انجام شده 
در صرافی های مجاز، هر دالر آمریکا به مبلغ ۱۵ 
هزار و ۱۰۰ تومان و هر اسکناس یورو به قیمت 
۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شدند. دوشنبه نیز 

دالر به نرخ ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان بود.

نحوه خدمات دهی مراکز 
تعویض پالک تغییر کرد

تسنیم- رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور 
گفت: تعویض پالک و خدمات شماره گذاری در 
روزهای زوج فقط به وسایل نقلیه با پالک زوج و 
روزهای فرد صرفاً به وسایل نقلیه با پالک فرد ارائه 
می شود.وی تصریح کرد: هموطنان   نقل و انتقال 
خودرو را در سال جاری و در صورت امکان و عدم 

ضرورت، به سال آینده موکول کنند.

نمکی: باید همه دستگاه ها برای 
مقابله با کرونا به میدان بیایند

راتر از یک  وزیر بهداشت گفت: کرونا بسیار ف
بحث پزشکی است.بنابراین الزم است تمامی 
وزارتخانه ها، دستگاه ها با شناخت مسئولیت خود، 

در برابر شیوع این اپیدمی به میدان بیایند.

امکان خرید تجهیزات پزشکی مقابله 
با کرونا از طریق کانال مالی سوئیس

 رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس 
گفت: می توان تجهیزات پزشکی مقابله با کرونا 

را از طریق کانال مالی سوئیس تهیه کرد.

تعویق تسویه بدهی بدهکاران
 بانکی تا پایان خرداد ماه

گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
مواعید  و  مهلت  اصالح  با  تشخیص  مجمع 
مصوبه آذرماه خود، تسویه بدهی بدهکاران بانکی 

را تا پایان خرداد ماه به تعویق انداخت.

موج سواری دشمن در موضوع کرونا 
بیانگر عمق کینه ورزی آنهاست

سرلشکر باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح، 
موج سواری دشمن در برجسته سازی اخبار جعلی 
درخصوص بیماری کرونا را بیانگر عمق کینه ورزی 
و عصبانیت آنها از عظمت ملت قوی ایران برشمرد.

مهاجری: برخی نماینده ها رأی
 پایین اما صدای کلفتی دارند

محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا گفت: یک 
بخش تندرویی از نماینده ها هستند که با آنکه رای 
پایینی دارند، اما صدای کلفتی دارند. این افراد که 
متاسفانه جزو ما اصولگراها هم هستند مقبولیت و 
مشروعیت مجلس را از بین خواهند برد و باعث 

ناکارآمد شدن مجلس آتی خواهند شد.

خط کشی های جناحی در وزارت 
خارجه کم  رنگ شده است

موسوی سخنگوی وزارت خارجه  گفت: در وزارت 
خارجه، آقای ظریف به این دلیل که ایشان نگاه 
جناحی ندارند، انتصاب های انجام شده از سوی 

ایشان نیز فراجناحی بوده است.

میرلوحی: ازطریق مجلس آتی
 تنش زدایی و دوست یابی کنیم

اینکه   بیان  با  سیاسی  فعال  میرلوحی  محمود 
باید واقعیت های پیرامون مان را درک کنیم و 
شعارهای تند ندهیم ، گفت: باید از طریق مجلس 

آتی تنش زدایی و دوست یابی کنیم.

نامه الریجانی برای لغو 
فوری تحریم های ایران

نامه های جداگانه  در  رئیس مجلس  الریجانی 
خطاب به رئیس اتحادیه بین المجالس و روسای 
مجالس کشور های اسالمی و آسیایی، خواستار لغو 

فوری تحریم های ایران شد.

منازعه قدرت بین جریان های
 اصولگرا باال خواهد گرفت

جوادی حصار فعال اصالح طلب درباره آرایش 
سیاسی مجلس یازدهم گفت: منازعه قدرت بین 
جریان های اصولگرا باال خواهد گرفت. تنها وجه 
اشتراک اکثریت این مجلس اصولگرا بودن آنها 

است، وگرنه  اختالفات زیادی وجود دارد.

تحلیلگر برجسته عرب: کرونا یک 
توطئه علیه چین و ایران است

عبدالباری عطوان تحلیلگر برجسته جهان عرب 
گفت: انتشار ویروس کرونا در چین و ایران تصادفی 
نیست و عوامل بسیاری در آن دخیل هستند و این 

امر یک توطئه بزرگ است.

انتخابات امسال شور
 و هیجان کمتری داشت

رای  اینکه  بیان  با  چمران  مهدی 
گفت:  است،  داشته  کاهش  اصولگرایان 
تاکید  بندی ها  تقسیم  به  نمی خواهم  من 
مشارکت  کلی  طور  به  ولی  باشم،  داشته 
دفعات  از  کمتر  انتخابات  از  دور  این  در 
قبل بود، ما پیش از این وقتی به مساجد و 
مجالسی که عموما می رفتیم شاهد شور و 
هیجان بیشتری بودیم، اما این بار شور و 
هیجان کمتری را دیدیم. وی در پاسخ به 
این سوال که آیا این موفقیت در انتخابات 
ریاست  انتخابات  در  پیروزی  مقدمه   را 
هیچ  می دانید،گفت:من  آینده  جمهوری 
پیش بینی ندارم. قطعا انتخابات ۱۴۰۰ به 
بستگی  آنها  اقدامات  و  مجلس  کار  طرز 
همه  که  است  جامعه ای  ما  جامعه  دارد. 
در  و  می کند  بررسی  دقت  به  را  مسائل 
متفاوتی  رفتارهای  مختلف  بزنگاه های 
نمی توان  بنابراین  نشان می دهند  از خود 
که  کرد  صحبت  آینده  درباره  قطعیت  با 
ریاست جمهوری هم  انتخابات  در  ما  آیا 
یا خیر. وی در بخش  پیروز خواهیم شد 
دیگری از سخنان خود با انتقاد از مجلس 
گفت: در این شرایط بد اقتصادی بایستی 
برنامه ریزی اقتصادی و مالی کشور خیلی 
تعطیل  بینیم مجلس  می  اما  باشد  دقیق 
یک  در  که  اند  شده  نماینده  آنها  است؛ 
چنین شرایط حاد و بحرانی بتوانند وظیفه 
نمایندگی خودشان را ایفا کنند، نه اینکه 
بروند و خود قرنطینگی کنند و در مجلس 
حضور پیدا نکنند، تلفنی رای دهند و یا به 
هیئت رئیسه و کمسیون تلفیق واگذار کنند.

مسائل  کارشناس  مالزهی،  پیرمحمد 
دونالد  اظهارات  با  ارتباط  در  افغانستان 
پیرامون  آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ، 
احتمال در دست گرفتن قدرت در کابل 
از سوی طالبان بعد از خروج نیروهای 
نظامیان آمریکا به خبرنگار »انتخاب« 
نشان می دهد  ترامپ  گفت: »اظهارات 
پرده  پشت  در  چندجانبه  معامله ای  که 
طرف  یک  که  گرفته  انجام  دوحه  در 
آن طالبان و طرف دیگر آمریکا است و 
در طرف های دیگر بازیگرانی همچون 
پاکستان، عربستان و امارات حضور دارند. 
در این توافق بخشی محرمانه وجود دارد 
اطالع  آن  از  کسی  هیچ  کنون  تا  که 
نشان  امر  »ظاهر  افزود:  وی  ندارد.« 
می دهد طالبان پذیرفته که رسیدن به 
خواسته های آن ها راه حل نظامی ندارد اما 
راه حل سیاسی دارد. این که طالبان پایان 
دادن به نظامی گری را در قبال گرفتن 
یک سری امتیازات پشت پرده پذیرفته 

است، به نظر می رسد این امتیاز عبارت 
است از این که آمریکایی ها در روند امور 
در  و  نکنند  دخالت  افغانستان  سیاسی 
مرحله اول آن ها شریک در قدرت شوند و 
در مراحل بعدی حتی از طریق انتخابات 
قدرت را به نفع خود قبضه کنند و امارت 
اسالمی مورد نظر خود را مجددا تشکیل 

دهند.«

فعال شدن بخش خراسانی
 خالفت گروه های رادیکال

مالزهی در بخشی دیگر از اظهارات خود 
پیرامون امکان بهره برداری مجدد آمریکا 
از طالبان و نیروهای اسالم گرای رادیکال 
همانند دهه ۱97۰ و ۱9۸۰ اظهار داشت: 
»طالبان و تفکر دیگر گروه های رادیکال 
اهل سنت همانند داعش یا القاعده، بر 
مبنای »خالفت گرایی« است. اکنون بعد از 
نابودی خالفت شام )خاورمیانه ای( به نظر 
می رسد در پی فعال شدن بخش خراسانی  

خالفت هستند. این حوزه از منطقه قفقاز 
یعنی مسلمانان چچن و داغستان شروع 
می شود و به منطقه آسیای مرکزی، ایالت 
سین کیانگ چین، افغانستان، پاکستان 
بنگالدش، هندوستان و حتی بخش هایی 

از ایران گسترش پیدا می کند.«

ظاهرا داعش با آمریکا به 
توافقاتی رسیده است

این کارشناس مسائل افغانستان در ادامه 
تصریح کرد:  »به نظر می رسد آمریکایی ها 
با داعش در خاورمیانه به یک توافق رسیدند 
و آن این که این گروه در افغانستان مستقر 
شود اما به این شرط که کنش هایش با 
باشد.  نداشته  ناهمخوانی  آمریکا  منافع 
طریق  از  دارد  قصد  آمریکا  واقع،  در 
با گروه های   معامله  و  نوعی مصالحه 
از  را  آن ها  فعالیت  سنی  خالفت گرای 
ضدیت علیه خود دور کند اما در قبال رقبا 
سکوت پیشه کند. بدین معنی که آن ها 

می توانند با روسیه، چین و ایران به عنوان 
رقبای آمریکا، واشنگتن را مورد هدف قرار 
دهند. هر چند در این ارتباط هیچ گونه 
سندی که قابل اتکا باشد وجود ندارد اما 
از رفتار دونالد ترامپ می توان این گونه 
برداشت کرد که توافق با طالبان در مسیر 
تبدیل شدن افغانستان به پایگاهی برای 
در  اگر  است.  آمریکا  رقبای  با  دشمنی 
این راستا آمریکا از گروه های اسالمی 
برابر  حمایت مستقیم نکند، حداقل در 
دشمنی آن ها با کشورهایی همچون چین 

و روسیه سکوت خواهد کرد.«

چرا ترامپ با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان مشکلی ندارد؟

مهر- بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران، تمهیدات مراقبتی ویژه مشتریان 
بانک ها به منظور مقابله با ویروس کرونا 
صدور  با  مرکزی  بانک  کرد.  اعالم  را 
اطالعیه ای اعالم کرده است از آنجایی 
که اسکناس جزو اصلی ترین راه های انتقال 
ویروس کرونا است هموطنان عزیز تا حد 

الکترونیکی  پرداخت  ابزارهای  از  امکان 
استفاده کنند. در اطالعیه منتشر شده از 
سوی این بانک بر رعایت موارد ذیل تاکید 

شده است:
۱. از آنجایی که اسکناس جزو اصلی ترین 
کروناست  ویروس  انتقال  های  راه 
هموطنان عزیز تا حد امکان از ابزارهای 

پرداخت الکترونیکی استفاده کنید.
۲. هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز و 
یا دستگاه نوبت دهی در شعب از تماس 
مستقیم با دکمه های آن اجتناب و ضرورتا 

از دستکش یا دستمال استفاده کنید.
۳. هنگام شمارش پول از پد مرطوب و یا 

خیس کردن انگشت پرهیز کنید.
۴. کارت بانکی و موبایل خود را در اختیار 
دیگران قرار ندهید و برای تکمیل فرم های 
بانکی از خودکار شخصی خود استفاده کنید.

۵. در داخل شعب و صف انتظار خودپردازها 
و سایر مراکز پر تردد، فاصله خود را با دیگران 
حداقل به میزان یک متر رعایت کنید.

۶. در صورت برخورداری از عالئم هشدار 
دهنده ویروس کرونا، در هنگام مراجعه 
به مراکز پرتردد خصوصا شعب بانک ها و 

موسسات اعتباری، از ماسک استفاده کنید.
7. تحت هیچ شرایطی، مخصوصا زمانی 
که به اسکناس دست زده اید، دست خود 

را به صورت، چشم، بینی و دهان نزنید.
پرداخت و دریافت پول 

در شعب بانک ها ممنوع شد
به نقل از صداوسیما ، بانک مرکزی در 
بخشنامه ای به بانک ها، برای پیشگیری از 
شیوع ویروس کرونا اعالم کرد: پرداخت و 
دریافت پول در شعب بانک ها ممنوع است. 
روابط  مدیر  اعالم   بر  بنا  است  گفتنی 
عمومی بانک ملی ۱۴ تن از همکاران 
مجموعه های بانکی کشور از ابتدای شیوع 
این بیماری به خاطر ارتباط با مشتریان و رد 
و بدل شدن پول آلوده متاسفانه جان خود 

را از دست دادند.

تمهیدات مراقبتی ویژه »مشتریان بانک ها« به منظور مقابله با کرونا

تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز
عرضه کننده:  سیمان، گچ، 
پودرسنگ، آجرگری، شن و ماسه
آجر تیغه در همه ابعاد
 به دلخواه مشتری از کارخانجات یزد، 
بیرجند، طبس، کاشمر

 مصـالح ساختمـانی پایتخـت 

آتلیه تخصصی فیلم و عکس تماشا

خیابان پاسداران،جنب اداره پست 

۳۲۲۳۴۵۰۱ - ۰۹۳۰۶۰۸۲۰۰۸

پرسنلی،کودک، اسپرت، عروس

فیلمبرداری از مراسم و جشن ها، همایش ها
عکاسی و ادیت توسط کادر خانم

@ studio tamasha

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی ) مناقصه گذار به نشانی بیرجند-  بلوار معلم - میدان مادر( در نظر دارد: اجرای پروژه ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران 
دارای صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )معاونت سابق برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری( از محل اعتبارات عمرانی - اعتبارات تخصیصی نقدی و اسناد 

خزانه اسالمی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 2098003837000006 واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی )حداقل پایه 5 در رشته ابنیه( با در نظر گرفتن 
رشته،پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ 98/12/21 تا 12/26/ 98 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.

مدت نوع قراردادمحل اجراپروژه
پیمان

مبلغ برآورد )ریال(
براساس فهارس بها 1398

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

تاریخ تحویل اسناد 
و پیشنهادات

تاریخ بازگشایی

احداث پایگاه امداد و نجات بین 
جاده ای نایبند ) دیگ رستم - 

شهرستان  دیهوک(

به صورت سرجمع و براساس بخشنامه دیگ رستم
شماره 96/1299188 مورخ 96/05/04 

ابالغی سازمان برنامه و بودجه

حداکثر ساعت 8 69/236/576/173462/000/000 ماه
صبح روز یکشنبه 

مورخ 99/01/17

ساعت10 صبح 
روز دوشنبه مورخ 

99/01/18
تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه های معتبر بانکی و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در وجه جمعیت هالل احمر استان خراسان جنوبی

می باشد. محل تحویل اسناد و پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(. ضمناً به پیشنهادات خارج از سامانه که صرفاً به صورت فیزیکی تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. الزم است پاکت 
»الف« عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد به صورت فیزیکی به آدرس : بیرجند - بلوار معلم - میدان مادر - دبیرخانه جمعیت هالل احمر استان خراسان جنوبی در موعد مقرر تحویل گردد. محل گشایش پیشنهادها 

جمعیت هالل احمر استان خراسان جنوبیاتاق جلسات جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی می باشد.

جناب آقای دکتر
 ابراهیم زنگوئی زاده
سرپرست محترم دانشگاه 
پیام نور خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را که حاصل 
سال ها تجربه ارزشمند اجرایی و مدیریتی تان می باشد، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده 

و از زحمات و تالش های شبانه روزی 

جناب آقای دکتر ثقفی
 در دوران تصدی مسئولیت تقدیر و تشکر می نماییم 

توفیقات روز افزون شما عزیزان را از خداوند متعال خواستاریم.

اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی
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