
سرمقاله

پنجشنبه 22 اسفند1398* 17 رجب 1441 * 12 مارس2020    روزنامه صبح استان *سال بیست و سوم* شماره: 4591 

5چند برابر شدن کمک ها در جشن گلریزان امسال نتیجه کار تیمی است5کشف احتکار 60 میلیارد ریالی الستیک در بیرجند5تسویه حساب ۲۳ میلیارد تومانی تعاون روستایی با زعفرانکاران

 آغاز عملیات 
شکست کرونا 
با رمز همدلی 

و همراهی

چند لحظه ای بیشتر نمی گذرد 
که این جمله ی زیبا را خوانده ام؛ 
به  خوب  اتفاقات  باش،  »صبور 
صبر نیاز دارند« و من می دانم و 
دیده ام که صبر، واقعاً معجزه می 
کند. این روزها مطمئن هستم که 
همه شهروندان عزیز در هر کجای 
خراسان جنوبی ... ادامه در صفحه 2

* هرم پور

هشدار کرونایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مردم رعایت نکنند اوضاع بدتر می شود

استاندار : متأسفانه برخی در استان خطر 
انتقال ویروس کرونا را هنوز جدی نگرفته اند

دکتر دهقانی :  رفت و آمدهای مردم  استان همچنان عادی
 و انجام می شود که اگر این رویه ادامه پیدا کند، ممکن است 
جهش های نامطلوبی در افزایش تعداد مبتالیان داشته باشیم

ترددهای درون شهری باید به حداقل ممکن برسد/ با افزایش تعداد مبتالیان احتمال انتقال درون استانی 
افزایش یافته است/ بررسی ها نشان می دهد که بیشتر موارد کرونا از خارج استان وارد شده است

استاندار :  اقدام ما در تعیین 9 گلوگاه در محورهای مواصالتی استان و تشدید اقدامات کنترلی مراقبتی کار تبلیغی و نمایشی نیست/  متأسفانه برخی در استان 
خطر انتقال ویروس کرونا را هنوز جدی نگرفته اند/  در توزیع اقالم بهداشتی کادر درمانی در درجه اول و بعد گروه های آسیب پذیر در اولویتند و نانوایی 
ها ، پمپ بنزین ها ، فروشگاه های بزرگ و  دهیاری ها در اولویت بعدی قرار دارند  / مسئولیت جان مردم با ماست لذا باید در اجرای اقدامات پیشگیرانه  
جدیت به خرج دهیم / مدیرعامل جمعیت هالل احمر : ۱۰ ورودی استان در پنج شهرستان به صورت شبانه روزی کنترل می شود / معاون غذا و دارو 
 دانشگاه علوم پزشکی:  مشکل کمبود اقالم بهداشتی را قبول داریم اما ماسک و دستکش در هیچ کجا نیست و مشکل همگانی و کشوری است 
مدیرعامل شرکت نفت : حتما خود متصدیان جایگاه ها ی سوخت، سوخت گیری ماشین ها را انجام دهند / مدیر عامل شرکت مخابرات : مشترکان 
می توانند از روش های غیرحضوری برای رسیدگی به امور مخابراتی خود استفاده کنند / وزارت بهداشت:  آخرین آمار مبتالیان قطعی به کرونا در 
خراسان جنوبی ۶۶ نفر است که نسبت به روز گذشته ۱۵ نفر افزایش داشته است / مدیر سالمت و محیط کار دانشگاه علوم پزشکی : استفاده 
 از ماسک برای کارکنان نانوایی ضروری است / مدیرکل تعزیرات حکومتی : نانوایی های استان موظف به اجرای توصیه های بهداشتی هستند 

  نانوایان  شهر : تاکنون اقالم بهداشتی در اختیار نانوایان قرار نگرفته است   ... مشروح در صفحات 2و۳ و ۵

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

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 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.

شوراهای اسالمی و دهیاری های روستاهای کوشک و ماسن

موادغذای پروتئین ژیوان 
به علت شیوع بیماری 

 عرضه گوشت مرغ، ماهی و... تحویل درب منزل 
تلفن: ۳۲۲۰۷۰۷۷ - ۰9۱۵۵۶۱۰۵9۸ -  بازار روز غفاری

به اطالع اقوام، همسایگان و دوستان می رساند:

 مراسـم چهلـم 

مرحوم حاج غالمرضا رادنیا 
)بازنشسته بهداری(

 به علت شیوع ویروس کرونا برگزار نمی شود. 
ضمنا هزینه مراسم صرف امور خیریه می گردد.

خانواده های: رادنیا و خوشدل

اطالعیـــه
موسسه مهرورزان صالح امید جهت شناسایی متقاضیان همکاری با مدرک کارشناسی، 
کارشناسی ارشد و دکتری با شرایط ذیل ثبت نام و درصورت نیاز در مراکز اورژانس اجتماعی 
 شهرستان های بیرجند، قاین و زیرکوه پس از طی مراحل قانونی به کارگیری می نماید. 
لذا متقاضیان مذکور می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به آدرس: مدرس 1 

ساختمان خلیج فارس، طبقه دوم، واحد 6 مراجعه نمایند. تلفن: 09153346088
ثبت نام مذکور صرفا جهت شناسایی متقاضیان همکاری با موسسه بوده و هیچ گونه تعهد 
استخدامی ایجاد نمی نماید. بدیهی است اولویت به کارگیری  افراد با داوطلبان بومی خواهد بود. 

مهلت ثبت نام : 98/12/22 لغایت 98/12/25 ساعت مراجعه 9 الی 12

شهرستانجنسیترشته تحصیلیردیف

روانشناسی گرایش بالینی،عمومی و مشاوره و راهنمایی - 1
مددکاری اجتماعی و علوم اجتماعی گرایش خدمات

بیرجندآقا

زیرکوهخانممددکار اجتماعی- علوم اجتماعی گرایش خدمات۲

قائنآقاروانشناسی گرایش بالینی، عمومی۳

جناب آقای مهندس جالل زاده
بدینوسیله انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
خراسان جنوبی

 تبریک عرض نموده، در جوار مضجع شریف حضرت 
ثامن الحجج )ع( از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون تان 

را مسئلت می نمایم.
سعید اکبریان- مدیرعامل موسسه عمران و توسعه رضوی  

)آستان قدس رضوی(

جناب آقای مهندس طهماسبی
مدیرکل محترم  فرودگاه های استان خراسان جنوبی

 انتصاب ارزشمند که حاصل شایستگی، لیاقت وکار آمدی جناب عالی  می باشد 
 صمیمانـه تبریـک عرض نمـوده، ضمـن قـدردانی از زحمـات ارزشمنـد

جناب آقای دکتر سالمی در دوران تصدی مسئولیت، توفیق و سربلندی 
روز افزون شما را از درگاه بلند خالق هستی بخش آرزو دارم.

 سید محمدحسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویرتایر

مادرم : چهل غروب غمبار از پر کشیدنت به سوی ابدیت گذشت و
ما همچنان در بهت و حیرت ، لحظات خوب با تو بودن را مرور می کنیم.

هنوز با گذشت چهل روز، عکس او با چارچوب قاب بیگانه است.
در اربعین هجران

 مرحومه حاجیه رقیه رحیم آبادی 
)همسر مرحوم حسین حسنی اکبریه(
از دور دل به زیارت مزار مطهرش می سپاریم

و با زبان اشک از اندوه روزهای فراق سخن می گوییم 
 و هزینه مراسمش را صرف امور خیریه خواهیم کرد آن طور که شیوه او بود.

روزهایتان دور از غم، سپاس از همراهی تان
از طرف فرزندان

پدر زعزی:

بنشینم و از دلتنگی نوایی بسرایم و چون رمغان سبک بال 
بگذار هک رب شاهخ ی این صبح غم انگیز 

از این بام رپگیرم و  هب سوی تو بیایم. سالی رپ از اندوه  بدون حضور پدرمان

 شاردوان رضا  کیان رف
 رب ما گذشت  و هچ سخت بودتحمل لحظه اهیی هک رب ما رفت. 

 ما رفزندانش ۲۳ اسفند ماه، سارلوز سفر ابدی اش را رگامی می داریم و جهت رعض ادب

گاهش بوهس می زنیم و بدینوسیله از تمامی اقوام و دوستانی هک رد طول یک سال رمهم آالم   رب آرام

ما بودند، تشکر و قدردانی می نماییم. 

ضمنا مخارج رماسم سالگرد رصف رخید اقالم بهداشتی و تحویل آن هب رمازک خیرهی 

جهت پیشگیری از بیماری رکوان خواهد شد. 

خانواده کیان رف آگهی مزایده شماره ۶/۹۸     نام مزایده گذار: بانک سپه     موضوع مزایده: فروش امالک مازاد بانک سپه
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 3238۷125  - 056 تماس حاصل فرمایید

نحوه فروشتوضیحاتآدرسقیمت پایه )ریال(اعیانعرصهنوع کاربریشماره پالک ثبتیردیف 

پالک ثبتی 10۴۴ فرعی 1
از ۷۸۲ فرعی از ۲۸ 
اصلی بخش 6  بیرجند

پیشنهادی
تجاری

خراسان جنوبی  1۵/۲۴1/010/000--1۴۲۳/۸۲
سربیشه –  نبش 

میدان بسیج

تخلیه – سند ششدانگ در صورت تقاضای مالک و پرداخت 
هزینه های مربوطه قابلیت تغییر کاربری به تجاری را دارد

 و  ۲۵0 مترمربع در طرح  تعریض میدان قرار دارد

نقد – نقد و اقساط
 ۲0 درصد نقدی الباقی 

۳6 قسط متوالی

 عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند پس از نشر آگهی جهت دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 100/000 ریال به حساب 460/10000 به نام بستانکاران این بانک نزد یکی از شعب بانک 
سپه در سراسر کشور بابت شرکت در مزایده به مدیریت شعب بانک سپه واقع در خراسان جنوبی - بیرجند - میدان طالقانی - دایره پشتیبانی و خدمات مراجعه نمایند. 

الف: مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/01/05  ب : مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 99/01/16
ـ:  به میزان پرداخت غیر نقدی طبق تعرفه بانکی سود تعلق می گیرد. ج: کلیه اموال و امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد. د: در شرایط مساوی اولویت با فروش نقدی است . ه

بانک سپه دایره پشتیبانی و خدمات - مدیریت خراسان جنوبی

 

 

 

همه دولت برای مقابله
 با کرونا پای کار است

روحانی  :

صفحه  6

رهبری در موضوع کرونا 
اتمام حجت کرده اند

رئیسی :

روحانی بی حال ترین 
رئیس جمهور  است

ابطحی:

صفحه  6

صفحه  6
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پنجشنبه* 22 اسفند 1398*  شماره 4591 

اعالم شماره جدید کاالبرگ نفت سفید در خراسان جنوبی

صداوسیما- شماره جدید کاالبرگ نفت سفید برای خانوار های نواحی مرکزی، قاین، طبس، فردوس و نهبندان اعالم شد. به اطالع کلیه مردم می رساند کاالبرگ های ذیل از 
سری کاالبرگ های نفت سفید تا ۳۱ تیر ماه ۹۹ برای عرضه نفت سفید در فروشندگی ها، دارای اعتبار خواهد بود. کاالبرگ اعالم شده مختص خانوار های ساکن در مناطق 

فاقد برخورداری از گاز طبیعی )عدم نصب علمک در درب منزل مسکونی( و تحویل سوخت به این خانوار ها منوط به ثبت نام در سامانه جدید تجارت آسان است.

 آغاز عملیات 
 شکست کرونا با رمز 
همدلی و همراهی

* هرم پور

)ادامه از صفحه 1( هر کجای خراسان جنوبی،  
این صبر معجزه گر را داوطلبانه و با همه وجود 
تفسیر و معنا می کنند. واقعیت هم همین است؛ 
در شرایطی که ویروس »کرونا« همه ابعاد زندگی 
در گسترده وسیعی به اندازه جهان و از جمله ایراِن 
ما را تحت تأثیر قرار داده، چه می توان کرد جز 
اینکه صبور باشیم، به توصیه های بهداشتی و 
پزشکی  دقت و عمل کنیم و البته با بردباری 
و  نگاهی متفاوت و انسانی تر به این ماجرای 
عبرت آموز، عالوه بر نجات خودمان، به نجات 
همنوعان مان هم بیندیشیم و کمک کنیم. شرایط 
این روزها در کشور واقعاً سخت، استثنایی و ویژه 
است. مسئوالن به شدت تحت فشارند و مردم در 
حال صبر و انتظار همراه با نگرانی های سینوسی 
 که گاهی با خبری، نوک پیکان نمودارش پایین 
پیکان  خبرها،  از  موجی  با  گاهی  و  آید  می 
هشدارهای نمودارش باال می رود. بخش مهمی 
از این نگرانی ها، عالوه بر التهاب در فضای 
شغلی و بازار، به کمبود بعضی از اقالم بهداشتی 
و شایعات مربوط به آن هم بر می گردد. هر چند 
فعاًل جای بحث و یقه گیری از بعضی مسئوالن 
بی تدبیر نیست که از آنها بپرسیم عالوه بر وابسته 
کردن کشور در اقالمی مثل ماده اولیه تولید 
کارت های ملی، چرا در اقالم بهداشتی ابتدایی 
مثل ماسک و دستکش و مواد ضد عفونی هم 
ما را وابسته به خارج از مرزها کرده بودند؟! اما 
در چنین شرایطی مهم آن است که چه می 
باید انجام دهیم تا این وضعیت  هر چه سریع 
تر و به سالمت پشت سر گذاشته شود؟ به نظرم 
می آید در حوزه تولید مایحتاج مهم بهداشتی 
این روزها مثل ماسک، دستکش، البسه و حتی 
مواد ضد عفونی، ظرفیت ها و قابلیت های ویژه 
و از نظر پنهان مانده ی فراوانی وجود دارد که 
به سهولت و راحتی می تواند بخش مهمی از 
نیازهای جامعه استانی و حتی کشوری را تأمین 
کنند. ما،  هم استانی های فرهیخته، تولید کننده 
و سرمایه گذاری داریم که در چنین حوزه هایی 
یا نظایر و مشابه اینها، صاحب تجربه، کار و 
امکانات هستند. می دانم و مطمئنم بخش 
زیادی از این امکانات بالقوه، به دالیل مختلف 
و از جمله عدم حمایت مسئوالن در سال های 
 قبل، به فعلیت نرسیده )ادامه در ستون مقابل(

خطر شیوع کرونا در نانوایی ها به عنوان یکی از 
مراکز اصلی مراجعه روزانه مردم همچنان زیاد 
است و رعایت نکات بهداشتی برای پیشگیری 
از شیوع بیماری در این اماکن بیش از پیش 
باید مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از افراد 
متخصص و کارشناس نانوایی ها را به دلیل 
استفاده از پول نقد، بی توجهی به استفاده از اقالم 
بهداشتی از قبیل ماسک و دستکش، حضور 
متراکم مردم کنار هم در صف ها و میزهای 
پیشخوان نانوایی ها را یکی از راه های انتقال 
و جهش سریع ویروس کرونا عنوان کرده اند.
به گزارش ایرنا، برخی نانوایی ها به طور کامل 
مسائل بهداشتی را رعایت می کنند اما در این 
میان برخی نانوایی ها نه تنها هنوز به دلیل 
نداشتن دستگاه کارتخوان از مشتریان پول نقد 
دریافت می کنند که موارد کوچک بهداشتی 
اعم از استفاده از ماسک و دستکش یکبار 
مصرف را رعایت نکرده و مانند روزهای عادی 
و گذشته اقدام به پخت نان و تحویل آن به 
مشتریان می کنند. پرویز با سابقه ۲۰ ساله 
در شغل نانوایی با بیان اینکه از زمان انتشار 
ویروس کرونا دریافت پول نقد در نانوایی کمتر 
شده است گفت: یک نفر را با دستکش یکبار 
کنار  در  موادضدعفونی  و  ماسک  مصرف، 

دستگاه کارتخوان قرار داده ایم.
وی بیان کرد: همچنین این نیروی ما، برای 
افراد مسن که شیوه استفاده از دستگاه های 
کارتخوان را یاد ندارند کارت کشیده و پس 
از ضدعفونی کارت های بانکی آن را تحویل 
فرد می دهد. یکی از متصدیان نانوایی که به 
نظر تمام مسائل بهداشتی را رعایت کرده بود، 
گفت: تا حد امکان نکات بهداشتی را رعایت 
می کنم و به شهروندان نیز توصیه می کنم 

هنگام خرید نان سفره به همراه داشته باشند.
مهدی محمدی ادامه داد: دستگاه کارت خوان 
بیرون از نانوایی قرار دارد و از گرفتن پول از 
شهروندان نیز معذور هستیم، برخی شهروندان 
اصرار دارند پول نقد بدهند و کارت به همراه 
ندارند که می گوییم فردا با کارت مراجعه کنند 

با  و قیمت امروز را هم حساب کنند. وی 
بیان اینکه بیشترین مشکل را با سالمندان و 
نوجوانان داریم، تصریح کرد: برخی سالمندان 
سواد ندارند از کارت استفاده کنند که برای این 
منظور نیز ماده ضدعفونی کننده در دسترس 
برایشان  دیگر  تا شهروندان  می دهیم  قرار 
کارت بکشند، همچنین خانواده ها برای تهیه 
نان نوجوانان را با در دست داشتن پول به اینجا 

می فرستند که هر روز تذکر می دهیم.

اقالم بهداشتی نداریم
یکی از متصدیان نانوایی  شهر بیرجند نیز 

دلیل استفاده نکردن از ماسک و دستکش 
یکبار مصرف را نداشتن این اقالم دانست و 
گفت: تاکنون اقالم بهداشتی در اختیار نانوایان 
قرار نگرفته و برخی با هزینه خودشان لوازم 

بهداشتی را برای کارگران تامین کرده اند.
علی اکبر عبداللهی افزود: ما مانند شهروندان 
نگران سالمت خود و خانواده هستیم اما در 
این شهر ماسک یافت نمی شود آن وقت از 
بیان کرد: در  انتظاری دارید. وی  نانوا چه 
شرایط کنونی تنها با دستورالعمل کاغذی و 
مجازی نمی توان به مقابله با ویروس کرونا 
رفت بلکه باید مسئوالن قشرهای مختلف را 
درک کرده و حداقل نسبت به تهیه و تامین 

اقالم بهداشتی اقدام کنند.

لزوم حمل استاندارد نان تا منزل
متصدیان  از  دیگر  یکی  بذرافشان  علی 
نانوایی  بر لزوم حمل استاندارد نان تا منزل 
و گرم کردن آن قبل از مصرف تاکید کرد و 
یادآور شد: مشاهده می کنیم برخی افراد نه 
تنها سفره به همراه ندارند که بعد از خرید 
نان، آن را روی صندلی ماشین می گذارند و 
این خود به نوعی آغاز انتقال بیماری کرونا از 

سطح خودرو به نان است.

نانواها خواستار تامین اقالم بهداشتی
در  نانوایان خراسان جنوبی  اتحادیه  رئیس 

این خصوص گفت: اغلب نانوایی های استان 
نسبت به ضدعفونی و شست و شوی محیط 
کار خود اقدام می کنند اما خواستار تامین اقالم 

بهداشتی به ویژه دستکش و ماسک هستند.
اکبر مرادی افزود: متصدیان نانوایی دغدغه 
بهداشت و سالمت مردم را دارند اما در حال 
را در  اقالم بهداشتی  حاضر ما نمی توانیم 
اختیار آنها قرار دهیم و به اندازه کافی هم 
نیست که خودشان تهیه کنند. وی بیان کرد: 
با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور، 
رعایت نکات بهداشتی در نانوایی ها باید از 

جانب نانواها و مردم رعایت شود.
همه  کرد:  اظهار  نانوایان  اتحادیه  رئیس 
متصدیان نانوایی استان تالش می کنند تا حد 

امکان بهداشت را رعایت کنند اما با توجه به 
باال بودن هزینه ها و از طرفی پایین بودن نرخ 
نان، برخی حتی دستگاه کارتخوان ندارند و باید 

پول نقدی از مردم دریافت کنند.
وی گفت: مهر امسال قیمت آرد مصرفی 
نانواها افزایش یافت که در پی آن قرار شد 
در تمامی استان ها نرخ نان را بر این اساس 
تعیین کنند اما در خراسان جنوبی به دالیل 
در  داشته اند  نگه  ثابت  را  قیمت  مختلف 
حالی که هزینه های نانوا زیاد است. مرادی 
افزود: در حال حاضر ۷۵۰ نانوایی در استان 
فعال است که از این تعداد ۲۵۵ مورد در 

مرکز استان قرار دارد.
مدیر سالمت و محیط کار معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم گفت: با 
توجه به شیوع ویروس کرونا در جامعه، سالم 
بودن نان و رعایت نکات بهداشتی در نانوایی ها 
باید از جانب نانواها و مردم حتما رعایت شود.
مهدی پاک نیت افزود: رعایت نکات بهداشتی 
برای پیشگیری از شیوع کرونا در مشاغلی 
همچون نانوایی که با تغذیه مردم به شکل 

مستقیم ارتباط دارد بسیار ضروری است.

استفاده از ماسک برای کارکنان 
نانوایی ضروری است

برای  ماسک  از  استفاده  کرد:  اظهار  وی 

همچنین  است،  ضروری  نانوایی  کارکنان 
تجهیزات نانوایی و سطوحی که نان روی آن 
قرار می گیرد باید روزانه و قبل از شروع کار 
ضدعفونی و گندزدایی شود و کارکنان نانوایی 
باید هر روز حمام و حداقل یکبار در روز لباس 
خود را تعویض کنند. مدیر سالمت و محیط 
کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند تصریح کرد: هرچند صف بندی در 
مردم  اما  است  رسیده  به حداقل  نانوایی ها 
بایستی ضمن رعایت نکات بهداشتی فاصله 

بین یکدیگر را حفظ کنند.
وی با تاکید بر اینکه مشتریان نباید به وسایل 
نانوایی دست بزنند یا به داخل محیط کار 
توصیه  نان  به خریداران  یادآور شد:  بروند 
می کنیم نان را روی پیشخوان نانوایی قرار 
مصرف  از  قبل  گفت:  نیت  پاک  ندهند. 
هرگونه نان )گرم یا سرد( بهتر است آن را 
روی شعله یا داخل ماکریوفر و تا دمای ۷۵ 
درجه سانتیگراد مجددا گرم کنیم. وی افزود: 
طبق دستورالعمل ابالغی در هر نانوایی یک 
نفر تنها برای دریافت وجه باید بکار گرفته 
شود و این فرد نباید به هیچ وجه با تهیه و 

توزیع نان در ارتباط باشد.

نظارت  بر نانوایی ها تشدید می شود
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی 
هم با بیان اینکه نظارت  بر نانوایی ها تشدید 
می شود، گفت: نانوایی های استان به منظور 
موظف  کرونا  ویروس  شیوع  از  پیشگیری 
هستند.  بهداشتی  توصیه های  اجرای  به 
محمدحسین اشرفی افزود: تاکنون هیچ  یک از 
نانوایی های استان به دلیل تخلف تعطیل نشده 
است اما به صورت موردی نکات بهداشتی به 

نانوایی ها تذکر داده شده است.
وی تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده 
هرگونه مشکل بهداشتی، کم فروشی یا سایر 
مراتب را به سامانه ۱۳۵ در میان بگذارند یا به 
سامانه ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ پیامک بدهند تا در اسرع 
وقت موضع بررسی و با متخلفان برخورد شود.

کرونا بیخ گوش نانوایی ها

ت 
ترن

:  این
س

عک

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2
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)ادامه سرمقاله( و زیر خروارها خاک فراموشی دفن 
شده اند. اما شرایط امروز کاماًل متفاوت است. عالوه 
بر ساز و کاری که وظیفه دستگاه های اجرایی کشور 
برای استفاده از این ظرفیت هاست، به نظر می رسد 
شایسته و الزم و ضروری باشد آن دسته از شهروندان 
عزیز ما که می توانند در هر حوزه ای از این دست 
تولیدات،  چه به صورت صنفی و چه به صورت 
شرکتی و گروهی گامی بردارند و تولیدی داشته 
باشند که بخشی از نیازهای جامعه در حوزه بهداشت 
را تأمین کند و پاسخگوی انتظار مردم و کمبودهای 
این روزها در داروخانه ها و مراکز بهداشتی و درمانی 
باشد، دستی به کمر همت شان  بزنند و وارد میدان 
این گلریزان مهربانی و خدمت بشوند. هم استانی 
عزیز ما شاید نظر، فکر یا ایده ای مهم و کارآمد در 
حوزه تولید یک یا چند قلم محصول مورد نیاز این 
روزهای مردم داشته باشد، یا آن شهروند عزیز دیگر  
شاید امکاناتی یا سرمایه ای یا نیرو و تجربه ای یا 
پیش محصولی یا ماده خامی برای تولید محصول 
بهداشتی مورد نیازی داشته یا حتی با استفاده از 
ارتباطات و توانمندی ها و آشنایی های خود قادر 
به تأمین آن از سایر مناطق کشور یا حتی خارج از 
کشور باشد و چه بسا این خدمت، نجات بخش و 
متحول کننده شرایط پیش روی استان در مواجهه 
 با کرونا باشد. لذا پیشنهاد می کنم این عزیزان 
فی الجمله توانمندی ها و مقدورات شان را به دستگاه 
های مربوطه از جمله دانشگاه علوم پزشکی، سازمان 
صمت یا حتی استانداری اعالم و ستاد ویژه ای در 
این زمینه تشکیل و با سازماندهی و هدایت مناسب، 
از این قابلیت های مهم به نحو احسن استفاده 
 کنند. یادمان باشد به فرموده امام علی علیه السالم، 
»در اوج سختی ها گشایش است و چون حلقه 
نمودار  آسایش  آید،  تنگ  گرفتاری  و  بال  های 
شود«. بخشی از این گشایش، به تدبیرهایی بر می 
گردد که هر کدام از ما می توانیم در این روزهای 
حساس و سرنوشت ساز، پیشنهادشان بدهیم یا به 
منصه ظهورشان برسانیم.تعلل نکنیم. وقت، اندک و 
شرایط، خاص است. مسؤوالن این روزها بیشتر از 
هر چیز، به فکر و مساعدت نیاز دارند. در عملیات 
بزرگ شکست کرونا با رمز همراهی و همدلی، الزم 
است به سنگرهای همدیگر سری بزنیم، خداقوتی 

بگوییم و همدیگر را یاری کنیم.   
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹۳۰4۹4۳8۳۱ ارسال فرمایید(  
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خدمات غیرحضوری مخابرات برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا

 صداوسیما- مخابرات خراسان جنوبی برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا خدمات غیر حضوری به مردم ارائه می دهد. مدیر عامل شرکت مخابرات استان گفت: مشترکان می توانند از سامانه ۲ هزار، کد دستوری
 # ۲۰۲۰*، پرتال شرکت مخابرات به آدرس www.tci.ir، سامانه ۲۰۱۱۷، سامانه ۲۰۲۰، سامانه ۲۰۱۰، سامانه ۹۹۹۰ و شماره ۰۹۱۲۹۹۹۰ برای رسیدگی به امور خود استفاده کنند. آذری افزود : همچنین برای 
رفاه حال مشترکان، شرکت ملی مخابرات ایران طرح ۱۰۰ گیگ ترافیک بین الملل رایگان یا ۴۰۰ گیگ ترافیک داخلی را تا ۲۹ اسفند برای تشویق مردم به ماندن در خانه و رسیدگی به امورشان از خانه ارائه می دهد.

 احتمال  انتقال
 درون استانی کرونا 

افزایش یافت
علوم  دانشگاه  رئیس  خبر-  گروه 
عادی  از  گالیه  با  بیرجند  پزشکی 
بودن رفت و آمدها در استان، گفت: 
اگر این رویه ادامه پیدا کند، ممکن 
است جهش های نامطلوبی در افزایش 
تعداد مبتالیان داشته باشیم.  دهقانی 
متاسفانه  کرد:  اظهار  فیروزآبادی، 
روال عادی زندگی در برخی مناطق 
شهر بیرجند و برخی شهرهای دیگر 
اینکه  بیان  با  وی  است.  جریان  در 
ترددهای درون شهری باید به حداقل 
ممکن برسد، افزود: با افزایش تعداد 
مبتالیان، احتمال انتقال درون استانی 

افزایش یافته است.
و  عمومی  روابط  مرکز  رئیس 
اطالع رسانی وزارت بهداشت در نشست 
خبری روز گذشته، آخرین آمار مبتالیان 
قطعی به کرونا در خراسان جنوبی را ۶۶ 
نفر اعالم کرد. آخرین آمار مبتالیان 
قطعی به کرونا در خراسان جنوبی تا 
روز سه شنبه به ۵۱ نفر رسیده بود که 
از مجموع آمار مبتالیان ۲۴ مورد در 
بیرجند، ۱۰ مورد در قاین، هشت مورد 
در طبس، چهار مورد در فردوس، چهار 
مورد در زیرکوه و یک مورد در سرایان 

به ثبت رسیده است.

خبر ویژه

سالم خواستم از استاندار بابت کار جهادی  
در بنده دره تشکر کنم و از دفتر آموزش 
استانداری می خواهم تمامی مدیران را 
جمع کند و در سرفصل آموزشی به اسم 
مدیریت به سبک بند دره یا مدیریت 
معتمدیانی بقیه مدیران و بدنه کارشناسی 
را هم به این سمت و سو هدایت نمایند 
استان خراسان جنوبی برای بیرون راندن 
محرومیت این رویکردها را می خواهد و 

باید به این شکل کار کرد.
۹3۶ ... ۸۷۹

از مردم عزیز خواهشمندیم برای حفظ 
دیگران  و  خانواده  و  خود  سالمتی 
درخانه بمانند آمارهایی که هر روز باال 
میره از همین ترددهای بی مورد است 
خریدهای  و  بازدیدها  و  دید  عزیزان 
این  انشاا...  که  وقتی  برای  را  عید 
بیماری منحوس ریشه کن شود بذارید 
نکرده  خدای  و  سالمتی  که  زمانی 
حیاتی نباشه این خریدها چه به درد 
میخوره پس با مراعات رفت و آمدها و 
مسائل بهداشتی زندگی را برای خود و 
عزیزان مان تلخ و مصیبت زده نکنیم 
لطفا  دنیاست  مکان  ترین  امن  خانه 
جدی باشید. آفرین بر همت و فهم و 

شعورتان که زبانزد همه کشور است.
یک شهروند
آقایان مسئول ضمن تشکر از شما کاش 
خصوص  در  رسانی صحیحی  اطالع 
با آمارهایی  وضعیت کرونا می کردید 
که  افرادی  بیشتر  گویا  دهند  می  که 
 مبتال می شوند کسانی هستند که وارد 
محیط های درمانی شده و از بیماران 
می گیرند پس لطفا اطالع رسانی دقیق 
تری کنید تا مردم مجبور نباشند برای هر 
سوالی پا به بیمارستان ها و مطب پزشکان 

بگذارند و آنجا ناخواسته مبتال گردند
۹3۶ ... ۷۷۰

 استاندار دوست داشتنی، شهردار عزیز، 
و  راه  برق،  اداره  محترم  مسئولین 
میراث  گاز،  اداره  آب،  اداره  شهرسازی 
فرهنگی و گردشگری و سایر اداره ها 
که در آماده سازی پارک تفریحی بنددره  

مشغول بکارند درود بر شما.
۹۱۵...۰۵۸

سالم از دستگاه های نظارتی و حراستی 
و  زد  به  نسبت  خواهشمندیم  استان 
بندهای احتمالی در مزایده های برخی 
برخی  که  چرا  باشند  حساس   ادارات 
می گویند بعضی ادارات یا مزایده های 
خود را علنی برگزار نمی کنند یا اگر هم 
اطالعیه می دهند در جایی و به شکلی 
می دهند که مردم نبینند و طرف حساب 
های خودشان بیایند و با نتیجه خودشان 
برنده شوند از آوا هم تقاضا داریم به عنوان 
یک رسانه مرجع این مساله را پیگیری و 

از آن گزارشی تهیه نماید. 
ارسالی به تلگرام آوا

هالل  از  پزشکی  علوم  دانشگاه  چرا 
احمر برای آموزش و غربالگری مردم در 

مکانهای شلوغ استفاده نمی کند؟
۹۱۰...۷۲۴
با توجه به قولی که دادید که امیدواریم 
توقفی  هیچ  ها  اتوبوس   ( شود  اجرا 
نداشته باشند( برای پروازهای هواپیماها 
که مسافرانش اکثرا از شهرهای تهران 
و مشهد هستند چه برنامه ای دارید بهتر 

نیست فرودگاه تعطیل شوند.
۹۱۵...۰۷۱
با عرض سالم و خداقوت به مسئولینی 
اقالم  و  ماسک  احتکارکنندگان  که  
بهداشتی رو دستگیر می کنن، حاال که 
کشور شده مثل جبهه جنگ خواهشا با 
احتکارکنندگان وگران کنندگان آهن 
و مصالح هم برخوردکنید به خدا خفه 

شدیم از این همه گرونی.
۹۱۵...۱۴۰

آقای استاندار لطفا دستور دهید مبادی 
ورودی شهر کنترل شده و بیرجند هم 
مانند شهرهای دیگر پذیرای گردشگران 
نباشه تا این شهر به بیمارستان شهرهای 
دیگه تبدیل نشه برای یک ماسک و ... 

باید تو صف باشیم.
۹3۵...۴۶۴
کرونا  ویروس  گسترش  به  توجه  با 
و  ادارات  از  برخی  که  تمهیداتی   و 
سازمان ها در نظر گرفته اند تا رفت و 
آمد ارباب رجوع کم شود و یا مهلت 
در  ها  شهرداری  چرا  شود  تمدید  ها 
این خصوص اقدام نکرده اند و تجمع 
حداقل  شده  زیاد  مردم  سردرگمی  و 
که  رو  ساختمانی  پروانه  بخشودگی 
میتونندتمدید کنند. آوا لطفا گزارشی در 

این خصوص تهیه فرمایید.
۹۱۵...3۵۷
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پیام شما

ادارات و مسئولین 
مردم را کرونایی نکنند 

پیشگیری  پیشکش

استاندار،  به  خداقوت  و  سالم 
مسئولین، پزشکان و پرستاران که در 
خط مقدم مبارزه با کرونا هستند یک 
پیشنهاد  کوچک و اثر گذار داشتم. 
من به عنوان یک شهروند هر روز 
بعد از شنیدن اخبار کشف یک انبار 
  ... انبار مواد ضدعفونی و  ماسک و 
به اصرار خانواده سرگردان داروخانه 
ها و مراکز بهداشت می شوم که این 
وسایل را تهیه نمایم و این درحالی 
است که هر جا می روم مخصوصا 
بسته  در  به  ماسک  خصوص   در 
بحران  در  من  عزیزان  خورم.   می 
روان  و  روح  با  کردن  بازی  کرونا 
اگر ماسک  نیست  کار خوبی  مردم 
 نیست چرا هر روز می گوید ماسک 
ایم  توزیع کرده  ایم، ماسک  گرفته 
لوح  دیگر که من ساده  یا هر چیز 
به  آلوده  های  محیط  در  مجبورم 
و  درمانی  مراکز  نظیر  ویروس 
داروخانه ها سرگردان شوم و دست 
آقای  برگردم.  خالی  دست  آخر 
به  کنید  از همه لطف  اول  استاندار 
اثر آن بر  مدیران نوع خبررسانی و 
روح و روان مردم را آموزش دهید چرا 
که روزانه تعداد زیادی از این جامعه با 
باور حرف های شما در معرض ابتال 
موضوع  و  گیرند  قرار می  کرونا  به 
دوم اینکه چقدر کار سختی است که 
ادارات اوال جواب تلفن های خود را 
بدهند و اگر هم زیاد است و وقت 
نمی کنند یک اطالعیه در روزنامه 
 ها بدهند که مثال این خدمت ارائه 
می شود مردم بیایند این خدمت ارائه 
نمی شود که حتما نیاز نباشد جماعتی 
و  کنند  سرگردان  ادارات  در   را 
جالب تر این که وقتی به اداره ای 
می روی درب ورودی یک نفر شما 
مهم  کارت  که  کند  می  غربال  را 
است یا نه و اگر مهم نبود نمی گذارد 
با  که  شما  من  برادران  شوی  وارد 
مردم دشمن نیستید راحت اطالعیه 
بدهید برای این کار به ادارات مراجعه 
نکنند فقط این خدمات ارائه می شود 
باور کنید با این شرایط عامل اصلی 
 ابتال به کرونا بیش از سوپر مارکت و 
پمپ بنزین و مراکز درمانی خود نوع 
تفکر برخی مسئولین است که انشاا...  

اصالح گردد.  
 م .ی  از بیرجند
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کمبود اقالم بهداشتی در نقاط حساس و حاشیه شهر بیرجند دیدگاه خوانندگان

با شیوع ویروس کرونا گفته  قاسمی- » 
باید از دستکش، ماسک و  شد که مردم 
محلول ضدعفونی کننده استفاده کنند اما 
بیماری  این  از  هفته  چند  اینکه  وجود  با 
می گذرد هنوز با مشکل نبود این اقالم 
رو به رو هستیم. طی تماس هایی که از 
بیرجند  ای  حاشیه  شهرهای  و  روستاها 
مانند دستگرد، حاجی آباد، ُخنگ، میریک 
این  نبود  از  هایی  گالیه  داشتیم  غیره  و 
اقالم طرح و  عنوان می شد : درمناطق 
ما در هیچ محلی این اقالم پیدا نمی شود 
درحالی که در صدا و سیما گفته شده است 
که مشکلی در توزیع آنها وجود ندارد و ما 
این  بدون  که  هستیم  این  نگران  اکنون 
 اقالم مجبور به انجام کارهای روزانه ایم 
برای   ، کشاورزی  فصل  و  زمان  که  چرا 
تأمین مایحتاج خود به مناطق مختلفرفته  
و نمی دانیم چگونه در خصوص ابتال به 

ویروس کرونا پیشگیری کنیم .  
»چندی پیش هم در رسانه ها ، پمپ بنزین 
ویروس  انتقال  مهم  های  محل  از  یکی 
معرفی شد و بر اساس دستورالعمل ها و 
اطالعیه ها، خود متصدیان جایگاه های 
سوخت ملزم بر سوخت گیری ماشین ها 
شدند و مقرر گردید که اگر خود فرد نیز 
اقدام به سوخت گیری کرد باید در جایگاه 
های سوخت حتما دستکش قرار داده شود 

تا مردم از آن استفاده کنند.«

خود مان  دستکش نداریم

جایگاه های  از  برخی  به  راستا  در همین 
وضعیت  که  زدیم  سر  استان  سوخت 
مطلوب دیده نمی شود. در شمال شهر هیچ 
گونه دستکشی دیده نمی شد و متصدیان 
نیز برای سوخت گیری همه خودروها اقدام 

نمی کردند  و دلیل این کار را کو جویا می 
شدیم به نبود دستکش حتی برای خودشان 
اشاره و می گفتند : حتی برای خود ما هم 
امکان پیشگیری و مراقبت نیستچه برسد 
که بخواهیم  برای عموم مردم هم بگذاریم 
ها   ماشین  گیری  عدم سوخت  دلیل  آنها 
نیز درخواست نکردن  را  توسط متصدیان 
شهروندان می دانستند و عنوان داشتند : اگر 

کسی بخواهد انجام می دهیم. 
شاهد  نیز  سوخت  های  جایگاه  دیگر  در 
عدم استفاده از دستکش حتی توسط خود 
حضورمان   لحظات  در  و  بودیم  متصدی 
مشاهد شد که شهروندان که برای سوخت 
گیری می آیند با دیدن وضعیت به کارکنان 
دهند.  می  هدیه  دستکش  ها  جایگاه 
متصدیان سوخت گیری این پمپ نیز دلیل 
عدم استفاده از دستکش را نبود آن حتی 
کمبود پالستیک فریز در جایگاه عنوان می 
کردند مشاهدات عینی خبرنگار ما نشان می 
دهد که بیش از سه جایگاه سوخت مراجعه 
شده شرایطی مشابه داشتند ولی دو مورد 
دیگر که در مناطق برخورداتر شهر بودند 
متصدیان دستکش و برای استفاده عموم 

پالستیک فریزر قرار داده شده بود

معاون غذا و دارو: مشکل تأمین داریم

دارو  و  معاون غذا  با  در همین خصوص 
گویی  و  گفت  پزشکی  علوم  دانشگاه 
این  اینکه  بیان  با  آهنی  که  داشتیم 
کرد:  عنوان  داریم،  قبول  را  مشکالت 
ماسک و دستکش که در هیچ کجا نیست 
زمینه  در  و  باشد  و مشکل همگانی می 
محلول ضدعفونی کننده نیز دستوری که 
وجود دارد، این است که فقط در داروخانه 
با  کرد:  تصریح  وی  شود.  می  توزیع  ها 

توجه به اینکه بخشی از روستاها داروخانه 
این  و  باشد  می  حادتر  مشکل  ندارند 
مسائل تا زمانی که به یک ثبات نرسیم 
ادامه دارد و کنون راه حل ما این است که 
مکررا از مایع دستشویی و آب و صابون 
استفاده کنند و از آنجایی که کیسه های 
باشد  می  دسترس  در  فریزر  پالستیکی 
برای کارهای ضروری که مجبور به انجام 
آن هستند از این پالستیک ها به عنوان 

دستکش استفاده کننده یا دستکش هایی 
که با آن کار می کنند روزانه با آب داغ 
شستشو دهند و زمانی که با آب و صابون 
دست های خود را ضد عفونی نکرده اند از 
تماس آنها با صورت جدا خودداری کنند. 
کمبود  نیز  ها  داروخانه  در  وی  گفتۀ  به 
و  داریم  کننده  ضدعفونی  محلول 
پاسخگوی نیاز مردم استان نیست و این 
مشکل زمانی برطرف می شود که اشباع 
شده باشد و کسی دیگر نیاز نداشته باشد. 
شده  گفته  کرد:  اعالم  مسئول  مقام  این 

است که شرکت های پخش نیز در تأمین 
را  ما  کننده  ضدعفونی  محلول  توزیع  و 
همراهی خواهند کرد و امیدواریم هر چه 

سریعتر این مشکل ها برطرف شود.

مدیرعامل شرکت نفت استان: 
پالستیک فریزر جایگزین دستکش 

های  جایگاه  دستکش  کمبود  زمینه  در 

ملی  شرکت  مدیرعامل  با  نیز  سوخت 
پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان 
جنوبی گفت و گو کردیم که وی در این 
کمبود  با  استان  تمام  گفت:  خصوص 
دستکش روبه رو است و ما هم مستثنی 
اساس  بر  کرد:  عنوان  مردانی  نیستیم. 
های  جایگاه  تمام  در  کشوری  دستور 
کرده  ملزم  و  ایم  داده  اطالعیه  سوخت 
ها  جایگاه  متصدیان  خود  حتما  که  ایم 
سوخت، سوخت گیری ماشین ها را انجام 
دهند و اگر فردی خود خواست که انجام 

دهد به جای دستکش که دیگر نداریم از 
پالستیک فریزر استفاده کرده ایم و دستور 
داده ایم که حتما کنار نازل های سوخت 
با  وی  شود.  داده  قرار  ها  پالستیک  این 
بیان اینکه مراجعه کننده به جایگاه های 
سوخت زیاد است، گفت: به همین دلیل 
روزانه چندین بسته دستکش نیاز داریم که 
اکنون در استان با کمبود آن مواجه هستیم 
و به همین دلیل محلی وجود ندارد که از 

آنجا دستکش خریداری کنیم و اطالعیه 
به  فریزر  از پالستیک  ایم که حتما  داده 

عنوان جایگزین استفاده کنند. 
به گفتۀ وی با توجه به اینکه از قانون تا اجرا 
فاصله زیاد است به همین دلیل اکیپ های 
بازرسی نیز تشکیل داده ایم که روزانه به 
صورت رندوم از این جایگاه ها بازرسی انجام 
می دهند. این مقام مسئول عنوان کرد: اما 
کاری که هر روز انجام می شود این است 
 که اکپپ گندزدایی داریم و روزانه تمامی 
جایگاه های سوخت گند زدایی می شوند. 

افزایش ریسک ابتال به کرونا در تب کمبودها
ت

ترن
:  این

س
عک

شهر صندل 
بیرجند
ارسال رایگان 

برای همشهریان عزیز بیرجندی
نبش مدرس ۲ و ۴ - شهر صندل

آدرس اینستاگرام
shahresandal.birjand 

رستوران سنتی 
شمس العماره

آماده  بهداشتی  کامال  محیطی  با 
پذیرایی از همشهریان عزیز می باشیم. 
ضمنا پیک بیرون بر به صورت رایگان

۳۲۴۵۴۱۳۰ – ۳۲۴۵۴۲۲۰
غفاری- میدان ولی عصر”عج” )اکبریه(

 رستوران سنتی شمس العماره

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 

۰۵6۳۲۳۴۱۳۳۴-۰۹۱۵۷۴۰۰۴۹۵

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 
۰۹۱۵۳6۱۴۹۱۲ - 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 -۰۹۱۵۱6۳۰۰۳6

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 - ۰۹۱۵۵6۲۰۷6۸

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

۰۹۱۵۵6۲۹۸۵۵

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

۰۹۱۵۸6۴۳۲۱۲

سوپر گوشت مدرس
پذیرش گوشت سفارشی 

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

 فقط با یک تلفن ارسال درب منزل شما

۰۹۱۵۵6۱۰۵۷۲
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

۰۹۳666۲۴۲۵۸ – مظفری
mozaffari.bag

@ mozaffari_bag  

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

تلفن تماس: ۰۹۱۵۹6۲۲۴۷۲  
۰۵6۳۲۲۰۴۴۹۰ – 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(
۰۹۱۵6۵۵۲۵۳۳ - ۰۵6۳۲۴۵۴۵۷۷

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(
۰۵6۳۲۳۵۸۲۴6 - ۰۹۳۷۵6۳۵۳۰۰

  ۰۹۱۵۱6۳۱6۱۴ – 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
۰۹۱۵۱6۱۴6۹۸ - دالکه

  ۰۹۱۵۱6۱۴۱۸۷- 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:
GALLERIAFTAB۲۰۱6 
واتساپ: ۰۹۱۵۱6۳۳۲۰۲

فروشگاه: ۳۲۲۲۰۸6۹



مناسبت ها

معرفی شهید

۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا

روز بزرگداشت شهدا در ماه و روزی نام گذاری شده 
که هر فردی در کشور ما در حال آماده شدن برای 
عید نوروز است و آحاد جامعه در این ماه به ویژه 
اواخر اسفندماه در تهیه و تأمین نیازهای اساسی و 
ضروری زندگی است.ولی در البه الی این جنب و 
جوش و شور و عالقه برای آماده شدن آغاز سال 
جدید باید یادمان نرود مردانی بودند که برای تحقق 
آرامش امروز ما از گرانبهاترین و باالترین سرمایه 
خویش گذشتند و با حضور در جنگ تحمیلی و 
تحمل سختی ها و دشواری ها در برابر تجاوز و 
خودخواهی های دشمنان ایستادند و از مرز و بوم 
کشورمان دفاع کردند.مردانی که با دادن خون خود 

زمین ایران را به رنگ سرخ آغشتند.

سرگرد شهید غالمحسین آذیر 

غالمحسین  شهید 
ابراهیم  فرزند  آذیر 
در   1333 سال  در 
آباد  محمد  روستای 
قاین  زیرکوه  توابع  از 
استان خراسان جنوبی 
دیده به جهان گشود. 
ایشان، تحصیالت اولیه در دوره ابتدایی و راهنمایی 
را در قائنات سپری و سپس برای ادامه تحصیل 
در دوره متوسطه به بیرجند مراجعت نموده. وی 
پس از پایان دوران تحصیل متوسطه به دانشکده 
افسری ارتش پیوست و با درجه ستوان دومی 
فارغ التحصیل نیروی زمینی ارتش گردید.شهید 
آذیر ابتدا در لشکر گارد 2 پیاده تهران شروع به 
فعالیت نموده و پس اتمام ماموریت در تهران به 
رسته زرهی منتقل گردید و برای مدتی در قسمت 
فرماندهی لشکر 88 زرهی زاهدان مشغول به 

فعالیت شد .
 این دالور سرافراز که بارها و بارها برای عملیات 
 به مناطق مختلف جبهه های جنوب اعزام گردید 
سرانجام با سمت فرماندهی تیپ 2 لشکر 92 
جاده  در  نصر  آفندی  عملیات  در  اهواز  زرهی 
حمیدیه در حالی که 14 الی 16 دستگاه تانک 
62 زرهی دشمن بعثی را منهدم ساخته بود، در 
محاصره تانک های دیگر بعثی قرار گرفت و در 
تاریخ شانزدهم دی ماه سال 1359 در عملیات 
سهمگین آفندی نصر در کربالی هویزه در سن 
27 سالگی و با به یادگار گذاشتن دو فرزند از خود 

به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

بلوبری مانع زوال عقل می شود!

میوه بلوبری حاوی آنتی اکسیدان هایی است که 
به حفاظت از بدن در مقابل بیماری و خطرات 

سالمت مرتبط با سن کمک می کند. 
به  که  است  ویتامین هایی  از  غنی  میوه  این 

خاطر میزان باالی آنتی اکسیدان به خصوص 
فالونوئیدها، سالمت مغز را تقویت می کند. به 
نظر می رسد فالونوئیدها عامل مهمی در ایجاد 
تاثیراتی هستند که ریسک زوال عقل را کاهش 

می دهند.

محافظت از بیمار قلبی با بادام زمینی

مطالعه ای نشان می دهد که مصرف مکرر بادام 
زمینی ممکن است خطر سنگ کیسه صفرا را در 
مردان و زنان کاهش دهد. از آنجا که بیشتر سنگ 
های صفراوی تا حد زیادی از کلسترول تشکیل 

شده اند ، اثر کاهش دهنده کلسترول بادام زمینی 
ممکن است علت آن باشد. خوردن بادام زمینی 
و همچنین انواع دیگر آجیل ها ممکن است در 
 برابر بیماری های قلبی محافظت کنند. به نظر
 نمی رسد بادام زمینی در افزایش وزن نقش دارد.

بهبود گردش خون  با دارچین

دارچین  به بهبود گردش خون که می تواند 
با التهاب مسدود شود کمک کند و همچنین 
در درمان اختالالت مفاصل بسیار مورد استفاده 
قرار می گیرد. در بعضی موارد، آرتروز می تواند 

باعث التهاب و درد مزمن شود. در مطالعه ای 
مشخص شد این بیماری باعث افزایش فعالیت 
شوند.  می  استخوان  جذب  و  استئوکالست 
مصرف دارچین باعث کاهش سرعت فعالیت 

پوکی استخوان استخوانی شد.

فلفل چیلی اثر ضد پیری دارد

ترکیباتی که فلفل های چیلی دارد یک اثر ضد 
پیری روی ما دارد. آنها می توانند به عنوان  داروی 
تسکین دهنده درد برای مشکالتی مانند سوزش 
سر دل عمل کنند و اگر بخواهیم وزن خود را 

کاهش دهیم خوب است زیرا می توانند چربی 
سوزی را افزایش دهند. فلفل چیلی را می توان 
خرد یا له کرده و تقریباً به هر غذایی اضافه کرد. 
آنها را می توان به صورت خام ، کبابی و سرخ 

کرد. شما باید دانه ها را بردارید. 

کاکوتی برای پیشگیری ازسرماخوردگی

کاکوتی دارای خواص ضد باکتریایی قوی بوده و 
خطر ابتال به سرماخوردگی و آنفلوآنزا را کاهش 
 می دهد. کاکوتی برای درمان اسهال استفاده 
می شود؛ کاکوتی دارای خواص ضد عفونی کننده 

قوی است که روده را پاک سازی کرده و اسهال 
را درمان می کند. برای جلوگیری از خونریزی 
بینی از دم کرده کاکوتی می توان استفاده کرد. 
برای این منظور، پنبه ای را آغشته به کاکوتی 

کرده و آن را در بینی قرار دهید.

آلوئه ورا یکی از بهترین شاداب کننده های طبیعی پوست و ترمیم دهنده زخم ها است و همین ، آن را 
 بهترین درمان آفتاب سوختگی و دیگر جراحت های پوستی می کند که ایجاد این زخم های پوستی 

می تواند عالئم نارسایی زودرس پوست شوند. 
و  نموده  تهیه  ها  داروخانه  یا  عطاري  از  بلند  ساقه  با  همراه  و  تازه  به  تازه  را  ورا  آلوئه 
ای عصاره  و  داده  برش  ساقه  پایین  از  را  آن  از  اندکی  قسمت  استفاده  دفعه  هر   براي 
 که از آن خارج خواهد شد را با همان ساقه باز شده به آرامی روی جوش ها بزنید و بگذارید خوب 

خشک شود.

مصرف سیر خام می تواند به عنوان یک عامل محافظت در برابر سرطان ریه ، حتی برای افراد سیگاری باشد. 
این ترکیب درمانگر باعث سم زدایی از ریه ها می شود. ترکیب خواص سیر با اثرات ضدعفونی کننده آویشن 

سالمت ریه ها را ارتقا می دهد.
مواد الزم : سیر 10 حبه، آویشن تازه 3 شاخه، روغن زیتون به میزان الزم 

روش تهیه :حبه های سیر را در هاون بکوبید تا به صورت خمیر درآید. سپس برگ های آویشن را افزوده و 
دوباره بکوبید تا هر دو مخلوط و یکدست شوند. ترکیب را داخل یک ظرف شیشه ای تمیز بریزید و روی آن 

روغن زیتون بکر بریزید به طوری که سطح آن را بپوشاند. اجازه دهید ترکیب یک شب کامل بماند.

سیر و آویشن برای پاکسازی ریه ها نحوه استفاده از ژل آلوئه ورا 

این روزها که خانواده ها در قرنطینه خانگی به سر می 
برند فرصت خوبی است که بتوانید خالقیت کودکان 
خود را بهبود دهید. جالب است بدانید تحقیقات محققان 
نشان می دهد که پرورش خالقیت به باالرفتن میزان 

ایمنی بدن کودک کمک می کند.
فضایی را در نظر بگیرید که کودک بدون محدودیت 
و ترس بتواند هر کاری که می خواهد را انجام دهید. 
همیشه در نظر داشته باشید که خالقیت با وضع قوانین 
در تضاد است ، اگر می خواهید خالقیت فرزندتان رشد 

پیدا کند اجازه دهید خودش باشد.این موضوع به این 
معنی نیست که حتما الزم باشد اتاقی را به این کار 
اختصاص دهید ، این فضا می تواند گوشه ای از سالن 

یا گوشه از اتاق خواب خود کودک باشد.
سخت نگیرید، پرورش خالقیت یک فرآیند هزینه بر 
و پیچیده نیست، تنها کافی است شرایطی را فراهم 
کنید که کودکتان با دنیای اطرافش ارتباط برقرار کند 
و بتواند احساس خود را در مورد تجارب متفاوت زندگی 
تعداد  اما  آیند  دنیا می  به  درک کند.کودکان هنرمند 

کمی از آنها هنرمند باقی می مانند.
 با کودکان خود بحث کنیداین روزها که خانواده ها
در خانه هستند فرصت مناسبی است که جمع های 
خانوادگی را به محلی برای بحث در مورد موضوعات 
مختلف تبدیل کنید ،قرار نیست در این بحث ها به 
نتیجه خاصی برسید هدف از این بحث ها این است 
فرصت  این  کودک  و  پرورشیابد  کودکان  ذهن  که 
ابعاد  از  به موضوعات مطرح شده  بتواند  بیابد که  را 

مختلف بنگرد.  ... ادامه دارد

روشی برای پرورش خالقیت کودکان در خانه 
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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 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

۹4۶۲۳۸۷۵۱

۸۲۷۶۵۱۹4۳

۳۱۵۷۹4۸۶۲

۲۷4۱۸۵۳۹۶

۵۸۱۹۶۳۲۷4

۶۹۳4۲۷۱۸۵

۷۶۹۵۱۲4۳۸

4۳۲۸۷۶۵۱۹

۱۵۸۳4۹۶۲۷

جدول سودکو

یاد یاران

)شهید محمد کوهی نژاد، :قاین(: پدر و مادر و برادران، جامعه ای که بخواهد حکومت ا... را در خود نگه دارد باید خون بدهد، باید شهید بدهد، باید با دادن فرزندان خود اسالم را آبیاری 
کند، مکتب ما سراسر مبارزه می باشد، مبارزه حق در برابر باطل و این مبارزه از اول آدم و حوا وجود داشته و تا آخر روز قیامت ادامه خواهد داشت. 

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰۷۷۹

۳2۴۳۵۶۸۶ - ۰۹۳۶۵2۳۷۰۱۴-۰۹۱۵۷۰۶۳22۰ - خسروی
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

روزی
بانه 

  ش

جرثقیل و کفی کیارش 
بارگیری - جابجایی - تخلیه

۰۹۹۱  ۱۷2  ۰۵۱۰

یک شرکت راهسازی به یک آشپز 
جهت کار در نایبند طبس

یم  نیازمند مي باشد.  ۰۹۱۵۵۶2۳۴۴۱
ند

ازم
نی

به سه نفر کارگر ترجیحا خانم 
جهت کار در لبنیاتی هالل 

نیازمندیم.
آدرس: نبش توحید ۱۳

۰۹۳۰۳۳۶۳۸۷۹

یم
ند

ازم
نی

تعدادی مدارک ماشین شامل: کارت 
خودرو، گواهی نامه، بیمه نامه، کارت 

سوخت و کارت ملی به نام علی محمد 
جعفری مفقود گردیده از یابنده 

تقاضا می شود در صورت پیدا نمودن با 
شماره ۰۹۱۵۳۶۳۷2۶۶ تماس گرفته 

و مژدگانی دریافت نماید.

دی
قو

مف

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

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

0۹۱۵   ۸۶۶   ۸00۲ 

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز    

09156655054 - مهدی برگی

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: 0۹۱۵۶۶۳۳۲۳0  - علی برگی

              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  آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه آب ارغوان ایرانیان )سهامی خاص( به شماره ثبت 1386 
و شناسه ملی 14007345212 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/11/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان ابوالفضل حسین زاده کالنژاد به شماره ملی 4579919335 
و ابوالفضل وارثی به شماره ملی4579919882 و حسین گلزاری به شماره ملی 0888703163 و 
سیدمحمدرضا علوی به شماره ملی 0940603489 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. 2 - خانم معصومه زارع نژاد به شماره ملی 0889675831 به سمت بازرس 
اصلی و آقای ابوالفضل مغربی به شماره ملی 0946551987 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب شدند. 3 - روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری قائنات )۷۹۱۵۸۴(

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای مهدی اصغری به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدو سند 
مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان پالک 1933 فرعی 

از 250- اصلی واقع در بخش 2 بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت جا به جایی مفقود شده است. با بررسی دفتر امالک معلوم 
شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 19353 صفحه 535 دفتر جلد 140- امالک  به نام مهدی اصغری ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت 
به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر 

مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

فراخوان تجدید اول مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده( یک مرحله ای

" اجرای بخشی از عملیات اجرایی ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری 
خراسان جنوبی"

پارک علم و فناوری خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( 
اجرای بخشی از عملیات اجرایی ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی به شماره 
)2098004720000007 ( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
 درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 

98/12/24 می باشد. ضمناً هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت می شود.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 روز یکشنبه 98/12/25

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 روز چهارشنبه 99/01/06
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح روز شنبه  99/01/09

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت ها: 

بلوار مدرس – چهارراه سیلو – خیایان امام موسی صدر شرقی – دبیرخانه مرکزی پارک علم و 
فناوری خراسان جنوبی - تلفن: 05632462121       

آدرس دفتر خدمات جهت راهنمایی مناقصه گران محترم : ابتدای خیابان مطهری – سازمان 
صنعت، معدن و تجارت  شماره تماس : 05632221220 
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کشف احتکار 60 میلیارد 
ریالی الستیک در بیرجند 

استان  انتظامی  مأموران  صداوسیما- 
موفق به کشف انبار احتکار الستیک به 
ارزش 60 میلیارد ریال در بیرجند شدند. 
فرمانده انتظامی استان گفت: مأموران 
اداره مبارزه با جرائم اقتصادی، اطالعاتی 
دریافت کردند که در یک انبار تولید سنگ 
در شهرک صنعتی بیرجند مقادیر زیادی 
الستیک خودروی سنگین دپو شده که 

موضوع پیگیری شد.
سردار  شجاع افزود: مأموران با هماهنگی 
را  شناسایی شده  محل  قضائی  مقام 
بازرسی کردند که در بازرسی از این انبار، 
هزار و 343 حلقه الستیک خودروی 
سنگین که به صورت غیرقانونی احتکار 
شده بود کشف و در این زمینه یک متهم 
دستگیر کردند.وی گفت: بررسی مأموران 
الستیک  بار  که  است  این  از  حاکی 
کشف شده با ارز دولتی وارد کشور شده 
و مالک آن از عرضه آن به بازار خودداری 
کرده بود  و اخیراً  هیچ گونه فروشی از این 
انبار انجام نشده است. سردار شجاع افزود: 
متهم دستگیرشده با تشکیل پرونده برای 
رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی 
اداره  تحویل  کشف شده  بار  و  ارسال 

صنعت و معدن خراسان جنوبی شد.

*مادرشهید سید غالمرضا علوی به 
فرزندش شهیدش پیوست.

* در مراسمی، یادمان شهدای گمنام 
در اداره کل اطالعات خراسان جنوبی 

به بهره برداری رسید.
تیرانداز  بانوی  خدمتی«  *»نجمه 
از  توکیو  المپیک 2020  به  راهیافته 
تمرینات آمادگی خود در خانه خبر داد 
و از مردم خواست برای مهار ویروس 

»کرونا« در خانه بمانند.
بهداشتی  سبد   ۵00 و  هزار   3  *
العالج  صعب  و  خاص  بیماران  ویژه 
خمینی  امام  امداد  کمیته  زیرپوشش 

خراسان جنوبی خریداری شد.
در  پلیس  مشاوره  مرکز  خدمات   *
خراسان جنوبی با توجه به شیوع بیماری 

کرونا، غیرحضوری شد.
* معابر شهر سربیشه با حضور تیم هایی 
و  ناصری  شهید  نهاد  مردم  تیپ  از 
کارکنان شهرداری ضد عفونی و گند 

زدایی شد.
* نسخه الکترونیکی کتاب های کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان به 
مدت یک هفته در سایت های اینترنتی 

عرضه کتاب رایگان عرضه می شود.
* 2 نانوایی به اتهام کم فروشی در 

شهرستان قاین محکوم شدند.
* 2 هزار و ۷6۱ طرح اشتغال پایدار از 
آغاز امسال تاکنون در مناطق روستایی و 

عشایری خراسان جنوبی اجرا شد.

آماده به کار بودن تمام منابع تولید 
برای گذر از روز های پیک مصرف آب

از  گذر  برای  تولید  منابع  تمام  صداوسیما- 
روز های پیک مصرف آب در استان آماده به کار 
هستند.جلسه هماهنگی بخش آب به منظور 
بررسی عملکرد تاسیسات و منابع تولید آب 
آماده به کار بودن تمام منابع تولید برای گذر از 
روز های پیک مصرف آبدر تمام شهر های استان 
به ویژه شهر های دارای تنش آبی و همچنین 
ارائه برنامه ها و راهکار ها به منظور رفع نواقص 
موجود و آماده به کار داشتن منابع در روز های 

پایانی سال و پیک مصرف برگزار شد.
محمدزاده مقدم مدیر دفتر بهره برداری آب 
شرکت آب و فاضالب استان در این جلسه، 
از افزایش میانگین 23 درصدی مصرف آب در 
استان در اسفند نسبت به مدت مشابه پارسال 
به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر داد و گفت: 
تمهیداتی برای گذر از روز های پیک مصرف 
آب اتخاذ و اجرایی شده است. هاشمی مقدم 
نیز با تاکید بر رفع نواقص و تسریع در انجام 
فعالیت های نگهداری و ارتقاء تاسیسات، تکالیف 
حوزه های مختلف شرکت برای به بهره برداری 
رساندن طرح های تأمین آب قبل از شروع فصل 
گرما را تشریح و بر انجام مطالعات الزم جهت 

مقابله با کم آبی دشت های استان تاکید کرد.

غالمی- طرح یکپارچه سازی شرکت های 
آبفای  شهری و روستایی کلید خورد.  در 
های  شرکت  عامل  مدیران  تکریم  جلسه 
آب و فاضالب شهری و روستایی و معرفی 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان که  
به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، طرح 
یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب 
شهری و روستایی استان کلید خورد. این جلسه  
با حضور مهندس جانباز رئیس هیئت مدیره 

و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور و مهندس خشایی معاون برنامه ریزی 
و امور اقتصادی شرکت مهندسی برگزار شد 
امامی مدیرعامل سابق  و مهندس حسین 
شرکت آب منطقه ای به عنوان مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان معرفی گردید. 
جانباز در ارتباط ویدئوکنفرانسی با این جلسه 
از تالش های صورت گرفته در زمینه تامین 
خدمات پایدار آب در مناطق شهری و روستایی 

استان خشک خراسان جنوبی تقدیر و تشکر 
کرد و گفت: با دقت نظر مدیران آب این استان، 
اهداف مد نظر تا کنون به خوبی پیش رفته 
است و مردم از خدمات شرکت هایی آب و  
فاضالب شهری و روستایی بهره مند شده 
اند. وی ادامه داد: انتظار است پس از یکپارچه 
سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و 
روستایی نیز از کلیه ظرفیت ها در راستای ارائه 

خدمات به مردم استان استفاده شود.

گروه خبر- استاندار خراسان جنوبی گفت: 
همگرایی و هم افزایی حوزه های مختلف، 
در  شده  آوری  جمع  های  کمک  حجم 
جشن گلریزان را چند برابر کرد.  معتمدیان 
با بیان این مطلب در بازدید از محل جمع 
آوری البسه خریداری شده از محل کمک 
های مردمی در جشن گلریزان خاطر نشان 

آموزش  امسال  گلریزان  جشن  در  کرد: 
)ره(،  خمینی  امام  امداد  کمیته  وپرورش، 
بنیاد علوی و استانداری در کنار مردم، این 
مراسم را همراهی کردند.  وی ادامه داد:سه 
حوزه کمیته امداد امام خمینی)ره( ،اداره کل 
آموزش و پرورش و بنیاد علوی هر کدام 
گلریزان  جشن  به  تومان  میلیون   ۱۵0

کمک نموده اند. به گفته وی؛ همین کار 
تیمی، کمکهای امسال را چند برابر افزایش 
از  قدردانی  ضمن   استاندار  است.   داده 
اندرکاران برگزاری جشن گلریزان،  دست 
 تصریح نمود :هیئت ورزش های پهلوانی و 
و  است  سرآمد  خیر  امر  در  ای  زورخانه 
است  گلریزان  خیر  امر  همین  آن  دلیل 

دنبال  و  پیگیری  سال  سی  مدت  به  که 
شده است. معتمدیان اظهار امیدواری کرد 
نیاز به برگزاری  به مرحله ای برسیم که 
چنین مراسمی و جمع آوری کمک برای 

نیازمندان جامعه نباشیم.
وی با اشاره به این که شیوع بیماری کرونا بر 
روند زندگی اقشار جامعه تأثیر گذاشته، متذکر 

شد: در راستای کاهش فشارهای اقتصادی بر 
افراد آسیب پذیر جامعه، باید همدل باشیم و هر 
کدام به سهم خودمان در رفع این مشکل گام 
برداریم. به گفته وی؛ در شرایط فعلی، دستگاه 
بر  خیریه  مؤسسات  و  رسان  خدمت  های 
حسب وظیفه انسانی تالش شان بر این است 

که به محرومان کمک کنند.

اجرای طرح یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی

چند برابر شدن کمک ها در جشن گلریزان امسال نتیجه کار تیمی است

سرمایه گذاری 6۹۱ میلیارد ریال در محدوده های معدنی

صداوسیما- از آغاز امسال تاکنون، 6۹۱ میلیارد ریال در محدوده های معدنی استان سرمایه گذاری شده است. رئیس اداره امور صنایع معدنی سازمان صمت استان گفت: این سرمایه گذاری با صدور 44 پروانه بهره 
برداری ایجاد شده تا برای 36۷ نفر شغل ایجاد کند. ایمان طلب افزود: ۹ پروانه بهره برداری برای ماده معدنی منیزیت، ۷ پروانه برای بنتونیت، 6 پروانه برای مس، ۵ پروانه برای سنگ های تزیینی، 4 پروانه برای 

خاک های صنعتی و 3 پروانه برای سرب و روی از جمله این موارد است. وی گفت: از آغاز امسال 4۷ محدوده اکتشافی و ۷ معدن خراسان جنوبی با برگزاری دو مزایده عمومی به سرمایه گذاران جدید واگذار شد.

تسویه حساب ۲۳ میلیارد تومانی 
تعاون روستایی با زعفرانکاران

صداوسیما- تعاون روستایی استان، مطالبات 
زعفرانکاران استان را در خرید حمایتی زعفران، 
کامل پرداخت کرد. مدیر تعاون روستایی استان 
گفت: امسال در خرید حمایتی زعفران که تا 
پایان دی انجام شد، 2 هزار و ۵00 کیلوگرم 
به  زعفرانکاران خراسان جنوبی  از  محصول 
ارزش 22 میلیارد و ۸00 میلیون تومان خریداری 
زعفران  مقدار  افزود:  احمدی  ضیائیان  شد. 
خریداری شده در خرید حمایتی، به دلیل دیرآغاز 
شدن زمان خرید، تنها معادل ۵ درصد محصول 
تولیدی زعفران استان است. وی گفت: تا کنون 
۱2 میلیارد تومان از ارزش زعفران خریداری 
شده در 3 مرحله به کشاورزان پرداخت شده بود 
و امروز نیز باقیمانده پول زعفرانکاران به مبلغ 
حدود ۱۱ میلیارد تومان به آنان پرداخت شد که 
با این پرداخت، خرید حمایتی زعفران به طور 
کامل تسویه حساب شد.وی افزود: تمام زعفران 
خریداری شده از کشاورزان درخرید های حمایتی 

و توافقی، وارد بازار بورس می شود.

بیش از ۵0 درصد مسکن محرومان 
در خراسان جنوبی تکمیل شد

ایرنا - مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
با  محرومان  مسکن  واحدهای  تعداد  استان 
قابلیت بهره برداری را 2 هزار و 6۸۹ واحد اعالم 
کرد و گفت: از این تعداد یک هزار و ۵00 واحد 
امسال با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه 
در استان تحویل متقاضیان شد و یک هزار و 
۱۸۹ واحد بعد از آن زمان آماده افتتاح شده است. 
علی اصغر آسمانی افزود: پیش بینی ما این بوده 
که تا پایان سال واحدهای تکمیل شده به مرز 
سه هزار برسد و با توجه به اینکه بیشتر واحدها 
توسط مردم ساخته می شود برای تحقق پیش 
بینی ها نیازمند همکاری، همراهی و تالش 
مردم هستیم. وی ادامه داد: قرار بود دهه فجر 
امسال با حضور دکتر نوبخت واحدهای آماده 
شده در استان به بهره برداری برسد اما برای 
اسفند برنامه ریزی شد که اکنون هم به دلیل 

شیوع ویروس کرونا این سفر منتفی است.

پویش کمک به همنوع
 دراستان اجرا می شود

کاری- سلم آبادی مدیرکل کمیته امداد امام 
خمینی ) ره( اظهار کرد: با شیوع ویروس کرونا 
و تهدید سالمت مردم، در روند کار و مشاغل 
به  اشاره  با  ایجاد شده است. وی  اختالالتی 
اهمیت تامین سالمت افراد و لزوم قرنطینه 
از  بسیاری  خصوص  این  در  افزود:  خانگی، 
کارمندان به جای حضور در اداره، دور کاری می 
کنند، بسیاری از کارگران هم می توانند از بیمه 
بیکاری خود استفاده کنند، مددجویان نهادهای 
تامین  برای  مستمری  حداقل  هم  حمایتی 
مایحتاج ضروری خود خواهند داشت مدیر کل 
کمیته امداد استان گفت: در این پویش از مردمی 
که از نظر سالمت و معیشت تامین هستند، برای 
نذر سالمتی خود، به تامین معیشت و سالمت 
اقشار آسیب پذیر جامعه کمک کنند. سلم آبادی 
تاکید کرد: تا زمانی که این بیماری و ویروس 
منحوس وجود دارد و سالمت جامعه را تهدید 
می کند، از مردم می خواهیم که با پیوستن به این 
پویش، به همنوعان خودشان کمک کنند که البته 

تضمینی برای سالمتی خودشان خواهد بود.

ابالغ مراتب ثبت ۹ اثر تاریخی
 و طبیعی به استاندار

مراتب ثبت ۹ اثر تاریخی و طبیعی به استاندار 
خراسان جنوبی ابالغ شد. به گزارش صدا و 
سیما، شماره ثبت آثار تاریخی عمارت اسماعیل 
خان کالنی، آسباد شورکاب، قلعه کیدشت، 
آسباد های اسدیه، آسباد فالرگ، خانه معتمدنژاد، 
خانه بهاور، گواب خوسف و دشت اسفدن توسط 
وصنایع  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر  
دستی کشور به  معتمدیان استاندار به منظور 

ابالغ به مسئولین مربوطه اعالم شد.

ثبت ۵ هزار ازدواج در استان

مهر- مدیرکل ثبت احوال استان گفت: پنج 
هزار و 6۹۸ واقعه ازدواج و هزار و 2۸۵ واقعه 
طالق طی ۱۱ ماه امسال در استان ثبت شده 
است.  مهرآور بیان کرد: در ۱۱ ماهه سال جاری 
پنج هزار و 6۹۸ واقعه ازدواج و هزار و 2۸۵ واقعه 
طالق در استان ثبت شده است. بیشترین گروه 
سنی ازدواج در مردان 20 تا 24 سال و در زنان 

۱۵ تا ۱۹ سال بوده است.

نحوه محاسبه شهریه مهد کودک ها 
در شرایط بحرانی کرونایی

کاری- مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی 
عنوان کرد: به دلیل تعطیل مهد کودک  بر اثر 
بیماری کرونا  بخشنامه ای »نحوه محاسبه 
شهریه مهدهای کودک در شرایط به وجود آمده 
ناشی از تعطیلی مهدهای کودک بر اثر بیماری 
کرونا ویروس«  ابالغ شده است. عرب نژاد 
افزود: با توجه به ادامه دار شدن تعطیلی مهدهای 
کودک از سوی دولت)تعطیلی بیش از یک ماه(، 
والدین می توانند با توجه به شـرایط پیش آمده 
نسبت به فسخ قرارداد برای ماههای آتی اقدام 
نمایند، ولی ملزم به پرداخت شهریه مهدکودک 
در ماههای قبلی می باشند. وی خاطر نشان کرد: 
بدیهی است دریافت این شهریه شامل خـدمات 
مازاد شامل ساعات اضافه خدمت، صبحانه، میان 

وعده، ناهارو همچنین فوق برنامه نمی باشد.

گروه خبر- استاندار بر ضرورت برگزاری جدی 
جلسات ستاد مدیریت بیماری کرونا، نظارت 
مستمر و بازرسی آشکار و پنهان بر روند اجرای 
مصوبات تأکید کرد .  معتمدیان با بیان این 
مطلب در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، 
خاطر نشان کرد: اقدام ما در تعیین ۹ گلوگاه در 
محورهای مواصالتی استان و تشدید اقدامات 
کنترلی مراقبتی کار تبلیغی و نمایشی نیست، 
بلکه تصمیمی کاماًل کارشناسی، علمی و 
سنجیده  است هر چند ممکن است کاستی 
هایی وجود داشته باشد که چون هدف اصلی 
ما در این برنامه غربالگری است، درصددیم در 

ادامه راه این نواقص برطرف گردند. 
وی با اشاره به این که متأسفانه برخی در 
 استان خطر انتقال ویروس کرونا را هنوز جدی 
نگرفته اند، تصریح نمود: الزم است در این 
زمینه بیشتر اطالع رسانی و فرهنگ سازی 
شود ، از جمله ضرورت دارد در مبادی ورودی 
دستگاههای دولتی و مراکز عمومی از جمله 
نانوایی ها و مراکز خرید  ، بنزین ها   پمپ 

 توصیه ها و هشداری پیشگیرانه و بهداشتی در 
قالب بنر و با درج شماره تماس های ضروری 
جهت انعکاس مشکالت و تخلفات نصب 
شود. به گفته وی؛توصیه اصلی به مدیران 
مراکز خصوصی، رعایت کلیه پروتکل های 
قطع  و  کنترل  جهت  پیشگیرانه  بهداشتی 

زنجیره انتقال ویروس است.  

در توزیع اقالم بهداشتی کادر 
درمانی در درجه اول و اولویت 

بعد گروه های آسیب پذیرند
استاندار در ادامه اظهار کرد؛ باتوجه به اینکه 
خط تولید برخی کارخانه ها حسب ضرورت و 
شرایط موجود تغییر کرده الزم است نظارت 
تخصصی  های  بازرسی  و   مختلف  های 
استاندارد استان  اداره کل  از سوی  از جمله 
صورت پذیرد تا تمام تولیدات استاندارد الزم را 
داشته باشند و نباید به هر قیمتی تولیداتی غیر 

استاندارد را در اختیار مردم قرار دهیم. معتمدیان 
با اشاره به ضرورت استفاده از همه ظرفیت 
ها برای تأمین اقالم بهداشتی تصریح کرد: 
در شرایط موجود، امکان اشباع بازار از اقالم 
بهداشتی مقدور نیست، اما با توجه به اختیاراتی 
که به استانها داده شده می توانیم از همه 
ظرفیت های داخل استانی برای تأمین اقالم 
بهداشتی و رفع نیاز مردم استفاده کنیم . وی 
در بخش دیگری از سخنانش گفت: در توزیع 
اقالم بهداشتی کادر درمانی در درجه اول و بعد 
گروه های آسیب پذیر در اولویتند و نانوایی ها، 
پمپ بنزین ها  فروشگاههای بزرگ و  دهیاری 
ها در اولویت بعدی قرار دارند همچنین برای 
تأمین اقالم مورد نیاز همه اقشار نیز تمام 
تالش خود را می کنیم تا همه بتوانند از این 

امکانات بهره مند شوند.

استاندار : مسئولیت جان مردم با 
ماست  باید جدیت به خرج دهیم

به گفته وی؛ از آن جایی که مصوبات ستاد ملی 
مدیریت کرونا بر اساس مصوبات شورای عالی 
امنیت ملی است، برای همه ما الزم االجراست 
و همه ما چه در بخش دولتی چه بخش 

خصوصی موظف به اجرای آن هستیم. 
استاندار خراسان جنوبی در پایان جلسه با تأکید 
بر این که مسئولیت جان مردم با ماست لذا در 
اجرای اقدامات پیشگیرانه  باید جدیت به خرج 
دهیم، تصریح نمود:با توجه به شرایط موجود، 
مراکزی که وظیفه خدمات رسانی به مردم 
را دارند نباید تعطیل باشند همچنین نظارت 
و بازرسی باید به صورت شبانه روزی صورت 
گیرد و با دستگاههایی که در حوزه اجرا و یا 
نظارت بر مصوبات ستاد مدیریت بیماری کرونا 

کوتاهی کنند برخورد قانونی خواهد شد.

مراکز آموزش و پرورش استان 
اسکان نوروزی ندارند

مدارس، خانه های معلم، اردوگاه های دانش 

آموزی و مراکز رفاهی آموزش و پرورش استان 
در  کرونا  ویروس  شیوع  از  جلوگیری  برای 
تعطیالت نوروزی پذیرش ندارند و هیچ  مسافر 
و میهمان نوروزی در اماکن اسکان آموزش و

 پرورش سراسر استان نخواهیم داشت. 

۸ هزار نفر در مبادی ورودی 
استان ارزیابی سالمت شدند

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان هم 
گفت: از آغاز کنترل و پایش ورودی های استان 
تاکنون هشت هزار و 42۸ نفر ارزیابی سالمت 
و 20 فرد مشکوک به کرونا به مراکز درمانی 
امدادگر  افزود: ۸4  معرفی شدند. شهریاری 
با  تیم  قالب 42  در  شبانه روزی  به صورت 
همکاری دانشگاه علوم پزشکی، پلیس و دیگر 
دستگاه ها به منظور کاهش انتشار ویروس 
کرونا در ایستگاه های مراقبتی مسافران ورودی 
به استان را پایش می کنند. وی اظهار کرد: 
۱0 ورودی استان در پنج شهرستان طبس، 
فردوس، زیرکوه، قاینات و نهبندان به صورت 

شبانه روزی کنترل می شود.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر گفت: مسیر یزد 
- طبس واقع در مسجد شکر، مسیر کرمان - 
دیهوک واقع در دیگ رستم، مسیر بردسکن 
- عشق آباد واقع در روستای تپه طاق و مسیر 
اصفهان به طبس سه راهی جعفران در طبس 
و مسیرهای گناباد و بجستان به فردوس واقع 

در پلیس راه باغستان در فردوس مورد پایش 
هالل احمر است. وی تصریح کرد: مسیر 
خواف - زیرکوه سه راهی کریزان در زیرکوه، 
مسیر گناباد - قاین واقع در شهر خضری، 
اسفشاد  روستای  در  واقع  قاین   - خواف 

شهرستان قاینات و مسیر  زابل - نهبندان و 
زاهدان - نهبندان مورد پایش تیم های هالل 

احمر علیه ویروس کرونا قرار دارد.

بسته های بهداشتی بین مددجویان 
توزیع می شود

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره(  استان 
ویژه  نهاد  این  بهداشتی  بسته های  گفت: 
بیماران  شامل  پذیر  آسیب  خانواده های 
رعایت  با  زمین گیر  و  خاص  صعب العالج، 
سلم آبادی  می شود.   توزیع  بهداشتی  نکات 
افزود: مبتالیان به کرونا در استان تاکنون هیچ 
کدام از مددجویان کمیته امداد نبوده اند و تالش 
می شود آموزش های الزم به مددجویان داده 
شود.  وی دورکاری کارکنان کمیته امداد را یکی 
از برنامه های پیشگیرانه این نهاد عنوان کرد و 
گفت: از هر حوزه یک نفر به صورت شیفت در 
ادارات کمیته امداد حضور دارد و درخواست های 
مراجعه کنندگان در ورودی هر اداره ثبت می شود 

تا از ترددهای غیرضروری جلوگیری شود. 
مددجویان  برخی  البته  افزود:  سلم آبادی 

هنوز مراجعه حضوری دارند که با توجه به 
ارایه خدمات مهم امداد در بستر الکترونیک 
درخواست می شود مددجویان از طریق تلفن 
هوشمند خود یا سایر اعضای خانواده از منزل 
درخواست ها را از بستر اینترنت ثبت کنند تا 
از این طریق در پیشگیری از شیوع ویروس 

کرونا سهم داشته باشند. 
درخواست ها که عمدتا  این  کرد:  بیان  وی 
کمک نقدی است به محض وصول واریز 
می شود اما درخواست هایی از جمله مسکن یا 
انشعاب های آب، برق و گاز باید با دستگاه های 
دیگر هماهنگی شود که در هر صورت نیاز به 

حضور مددجو در ادارات امداد نیست.

تمدید مجوز باشگاه های ورزشی 
تمدید  از  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
مجوزهای بهره برداری باشگاههای بخش 
راستای  در  گفت:  و  داد  خبر  خصوصی 
ورزشی  اماکن  تعطیلی  ابالغیه  اجرا شدن 
کرونا  ویروس  شیوع  از  جلوگیری  جهت 
ورزشی  اماکن  از  سرزده ای  بازرسی های 
استان صورت می گیرد. عزیزی اظهار کرد: 
تمامی مجوزهای بهره برداری باشگاه های 
اعتبار  تاریخ  که  استان  خصوصی  بخش 
آن ها نیمه دوم اسفند ماه ۹۸ است، تمدید 
شد. وی افزود: به منظور حمایت و همراهی 
اماکن ورزشی  با مدیران و دست اندرکاران 
بخش خصوصی در راستای مصوبه جلسه 
کمیسیون ماده پنج اداره کل ورزش و جوانان 
پروانه های  اعتبار  تاریخ  خراسان جنوبی 
بهره برداری باشگاههای بخش خصوصی تا 

پایان خردادماه ۹۹ تمدید شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان تصریح کرد: در امر 
پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا و به منظور 
ایجاد رفاه حال مدیران باشگاه های خصوصی 
تمدید  فرایندهای  تمامی  ترددها  و کاهش 
و صدور پروانه بدون مراجعه حضوری و به 

صورت اینترنتی انجام می شود.

تأکید استاندار بر نظارت شبانه روزی بر روند اجرای مصوبات ستاد مدیریت کرونا
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 پیامبر خدا صلی  ا... علیه  و  آله فرمودند:
َمْن قَلَّ ُطْعُمُه َصحَّ بَْطنُُه َوَصَفا قَلْبُُه، َوَمْن َکثَُر ُطْعُمُه َسُقَم بَْطنُُه وقََسا قَلْبُُه

آن که غذا کم خوَرد معده  اش سالم می  ماند و صفای دل می  یابد. و هر که پرخور باشد 
معده  اش بیمار و قلبش سخت می  شود.

)تنبیه الخواطر : ج1 ، ص46(

اعیاد فطر و قربان جایگزین های 
احتمالی برای تعطیالت نوروزی

و  فرهنگی  میراث  وزارت  گردشگری  معاون 
گردشگری در گفت وگو با میزان درباره پیشنهاد 
تعطیلی مدت دار پس از اتمام شیوع کرونا در کشور 
از سوی وزارت گردشگری برای جبران از دست 
رفتن تعطیالت نوروزی گفت: عید فطر و قربان 
از جمله زمان هایی است که برای آن برنامه ریزی 
انجام دادیم تا دولت از این مناسبت های مذهبی 
بتواند به مردم و کارمندان مرخصی بدهد و همه 
بتوانند از این فرصت سفر استفاده کنند تا این 

مسائل هم جبران شود.

الزام بانک ها به اختصاص
 باجه مخصوص دریافت پول نقد

مهر- بانک ها و موسسات اعتباری مکلف شدند 
هر  در  مخصوص  باجه  اختصاص  به  نسبت 
شعبه به منظور دریافت و پرداخت وجوه نقد با 

رعایت نکات بهداشتی اقدام کنند.

اعطای تسهیالت مسکن
 به فرهنگیان با کارمزد ۱۲ درصد

پرداخت  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر  ایرنا- 
تسهیالت احداث مسکن برای زوجین فرهنگی 
در کالن شهر تهران تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان، 
در مراکز استان ها و شهرهای باالی ۲۰۰ هزار 
جمعیت تا سقف ۱۲۰ میلیون تومان و در سایر 
شهرها نیز برای زوجین فرهنگی تا سقف ۱۰۰ 

میلیون تومان با کارمزد ۱۲ درصد خواهد بود.

کاهش تدریجی نرخ دالر
 در کانال ۱۴هزار تومانی

ایسنا- دالر در صرافی های بانکی، روز چهارشنبه با 
افت ۱۰۰ تومانی نسبت به آخرین روز معامالتی به 
نرخ ۱۴ هزار و ۸۵۰ تومان فروخته شد. رئیس کل 
بانک مرکزی چندی پیش در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت: تاکید می کنم بازار ارز با حضور و 
مدیریت بانک مرکزی، همچنان ریسک باالیی 

برای سرمایه گذاری دارد.

وزیر نیرو: درخواست می کنم
 در مصرف آب دقت کنید

وزیر نیرو با اعالم افزایش چشمگیر مصرف آب 
از مردم درخواست کرد در مصرف آب دقت کنند.

سردار جاللی: کرونا بخش زیادی از 
ویژگی های جنگ بیولوژیک را دارد

جاللی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور 
گفت: به صورت قاطع نمی توان گفت که ویروس 
کرونا جنگ بیولوژیک هست یا خیر؛ البته بخش 
زیادی از ویژگی های یک جنگ بیولوژیک را دارد.

رهبری در موضوع کرونا 
اتمام حجت کرده اند

رئیسی رئیس قوه قضاییه گفت:  اختیاراتی که 
شورای عالی امنیت ملی با تنفیذ رهبر معظم 
انقالب برای مدیریت و کنترل بیماری کرونا به 
مسئوالن اجرایی داده اتمام حجت است. اختیارات 
الزم داده شده، همه دستگاه ها به کمک حوزه 
بهداشت و درمان کشور بشتابند. در صورت نیاز 
جلسه ستاد مقابله با کرونا در عالی ترین سطح، باید 

هر روز برگزار شود نه هفته ای یک بار.

مگر کاری مهمتر از »کرونا«
 هم دارید آقای رئیس جمهور؟

حجت االسالم مجتبی ذوالنور  رئیس کمیسیون 
امنیت ملی مجلس طی نامه ای به رئیس جمهور 
نوشت: گسترش بیماری مهمترین تهدید برای 
مردم کشور محسوب می شود و تقریباً کشور را 
به تعطیلی کشانده است، کاری مهمتر از مبارزه 
با آن وجود داشته که وقت رئیس جمهور محترم 
مصروف آن گردد و فرصت فرماندهی و مدیریت 

قرارگاه و ستاد مذکور را نداشته باشند.

اصولگرایان رادیکال شوند، در 
انتخابات شانس کمی خواهند داشت

ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا گفت: اگر مردم 
ببینند عملکرد اصولگرایان یک رویکرد رادیکال 
برای جامعه خواهد  و تنش  با درگیری  توام  و 
بود مسلما در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ 

اصولگرایان شانس بسیار کمی خواهند داشت.

روحانی بی حال ترین و 
اعلی حضرت ترین رئیس جمهور است

نوشت:  طلب  اصالح  سیاسی  فعال  ابطحی 
بیشترین بالها و بحران های تاریخی در دوران بی 
حال ترین و اعلی حضرت ترین رئیس جمهور. آقای 
روحانی  جلسات کرونا در همه دنیا مرتب با حضور 

رئیس جمهورها  برگزار می شود. 

هنر ما اصولگرایان به این است
 که تضارب اندیشه و افکار داریم

بیژن نوباوه وطن  نماینده مجلس گفت: ۱۰۰ درصد 
بین اصولگرایان وحدت است و هیچ مشکلی هم 
وجود ندارد. هنر ما اصولگرایان به این است که 

تضارب اندیشه و افکار داریم.

اظهارنظر جالب
 بعیدی نژاد در مورد کرونا

لندن در  ایران در  نژاد سفیر  بعیدی  حمید 
عنوان  در مطلبی تحت  تلگرامش  صفحه 
علمی  شمول  جهان  روش  که  »بپذیریم 
با کرونا وجود ندارد«، نوشت:  برای مقابله 
باید پذیرفت شیوه و قاعده ای جهان شمول 
از قبل تعریف شده برای مقابله با این ویروس 
کشورهای  در  االن  است،  نشده  تعیین 
مختلف در دنیا نیز شیوه های مختلفی برای 
مقابله صورت می گیرد. امروزه الگوی چین 
طبعا از قویترین الگوهای مقابله است. این 
الگو بر اساس مقابله تهاجمی و همه جانبه 
مبتنی بر اعمال قرنطینه کامل است که بر 
شهر ووهان اعمال شده است، به طوری که 
در شهر ممنوع شد. آمدها  و   تمامی رفت 

دارد.  الگوهای دیگری هم وجود  برابر،  در 
الگویی که عمده  یا  و  الگوی کره جنوبی 
کشورهای اروپایی و آمریکا اتخاذ کرده اند.

اعالم کرده  انگلیس صریحا  وزیر  نخست 
که ما به روش های خیلی محدود کننده و 
تهاجمی مانند قرنطینه و تعطیل کردن تمامی 
ایتالیا  در  فعالیت های جمعی آن طور که 
اعمال می شود اعتقادی نداریم، چنانچه به 
گفته وی ایتالیا با اعمال شدیدترین اقدامات 
هم نتوانسته است تعداد مبتالیان را کاهش 
دهد. این بحث که آیا بهترین سیاست نظام 
باید قرنطینه کامل یا محدود باشد، بحث 
های بسیار حساس و پیچیده ای است که 
باید  به کف کوچه و خیابان تعلق ندارد و 
اجازه دهیم توسط مسئوالن اتخاذ شود تا 
ابعاد مختلف آن در نشست های کارشناسی 

مورد بررسی قرار گیرند.

رئیس جمهور روز گذشته در جلسه هیئت 
دولت در پاسخ به انتقادات مطرح شده با 
بیان اینکه بعضی ها فکر می کنند در مبارزه 
با کرونا یک وزارتخانه ما به نام وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درگیر 
است و گاهی گله می کنند که کل کشور 
 و همه وزرا و مسئولین باید بیایند ، گفت :

 می خواهم خدمت مردم عزیزمان عرض 
کنم که در این ستاد و در این همکاری 

تمام دولت درگیر هستند. 

اینجور نیست که رئیس جمهور
 و  وزیرکشور بیکار باشند

روحانی ادامه داد : یک نفر غیرفعال نیست 
که در دولت ما اینجوری تبلیغ شده که مثاًل 
رئیس جمهور مسئولیتی ندارد، وزیر کشور 
هم مسئولیتی ندارد، فقط بنده خدا وزیر 
بهداشت، درمان گرفتار شده است و همه 

بار بر دوش وی است.

طبق مصوبه جدید شورای عالی 
امنیت ملی ، مصوبات ستاد برای 

همه الزم االجراست

اخیر  به مصوبه  اشاره  با  رئیس جمهور 
شورای عالی امنیت ملی که مقام معظم 

رهبری همه این مصوبات را تأیید کردند 
و یک پشتوانه بسیار قوی و خوبی برای 
همه ماست ، گفت: در این مصوبه آمده 
که ستاد ملی مبارزه با کرونا هر چه تصویب 
عالی  مصوبات شورای  همانند  می کند، 
امنیت ملی است و برای تمام ارکان کشور، 
تمام دستگاه ها و نهادها، اعم از نیروهای 
مسلح، نهادهای عمومی، حتی در برخی 
خصوصی  بخش  برای  ضروری  موارد 
الزم االجراست و این قدرت بزرگی به ستاد 

داده شده است.

هفته ای یک بار جلسات ستاد کرونا 
با مدیریت من تشکیل می شود

سخنان  از  دیگری  بخش  در  روحانی 
خود با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان که 
رئیس جمهور ، رئیس ستاد باشد ، گفت : 
دوستان بدانند حداقل هفته ای یک جلسه 
ستاد با ریاست و مدیریت خود من تشکیل 
می شود؛ در هفته ای که االن رو به پایان 
است، از شنبه جلسه گذاشته بودیم و هفته 

آینده هم جلسه داریم.

شایعات به صدا و سیما
 هم سرایت کرده است

رئیس جمهور با اشاره به شایعات متعدد 

درباره کرونا ، تصریح کرد : این شایعات 
گاهی وقت ها در فضای مجازی است و به 
رسانه های داخلی و روزنامه ها هم سرایت 

می کند و گاهی وقت ها به صدا و سیما. 

برخی افراد با نام و نشان ،
 به شایعات دامن می زنند

روحانی افزود : متأسفانه گاهی برخی از 
افراد که با نام و نشان هستند و گاهی 
ممکن است با غرض نباشد،به شایعات 
دامن می زنند. مثاًل یک دفعه می گویند که 
فالن استان نابود شد و وقتی با استاندار 
همان استانی که می گویند وضع  آن بد 
است، صحبت می کنم و می گویم چقدر 
دیروز فوتی داشتید، می گوید ۱۲ نفر فوتی 
داشتیم که در یک شرایطی ممکن است 
روزی ۱۰ الی ۱۵ نفر و از آن طرف اگر ۱۲ 
فوتی داریم، ۱۲۰ نفر از بیمارستان ترخیص 
می شوند و به سالمت از بیمارستان خارج 
می شوند.نمی خواهم بگویم این ویروس 
را کوچک بپنداریم ولی بیش از آنی که 
واقعیت است، بزرگ هم نکنیم و با آن 

زندگی کنیم و این دوران را بگذرانیم.

مساله  قرنطینه
خصوص  در  اینکه  بیان  با  وی 

زیادی  های  بحث  قرنطینه  موضوع 
کردیم ، گفت: تقریبًا می توانم بگویم 
برخی  است  این  نظر همه  اتفاق  که 
از چیزهایی که گفته می شود در اجرا 
و  می آفریند  را  بیشتری  مشکالت 
کند  حل  را  جایی  یک  است  ممکن 
ولی چهار جای دیگر مشکل درست 
آمده  ما  ذهن  به  که  می کند.نکته ای 
و البته این را ستاد ملی اعالم خواهد 
کرد که ممکن است افراد در بعضی 
خروجی  در  و  شهرها  دروازه های  از 
اگر  و  شوند  چک  سالمت  لحاظ  از 
راه  که  ندهند  اجازه  دارند،  مشکلی 
را ادامه دهند یا آنها را به یک مرکز 
نشد  اگر  یا  و  کنند  هدایت  درمانی 
همان  به  برگردند  نخواستند،  یا 
مبدأشان منتها این کار در ورودی ها 

انجام نخواهد شد.

پاسخ روحانی به انتقادات کرونایی؛ همه دولت پای کار است

از  یکی  اعالم  طبق  نیوز-  تجارت 
نمایندگان مجلس در کمیسیون بهداشت 
موضوع پرداخت یارانه کرونا مطرح شده 
اما سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفت 

که این موضوع هنوز به تصویب نرسیده و 
دستورالعملی برای اجرایی شدن آن ابالغ 

نشده است.
موضوع  مجلس  نمایندگان  از  یکی 
پرداخت یارانه کرونا را عنوان کرده است.

ابوالفضل سروش، عضو کمیته بهداشت 
گذشته  روزهای  طی  گفت:  مجلس 
نمایندگان در جلسه فوق العاده کمیسیون 
یارانه  اختصاص  ضرورت  بر  بهداشت 
اقشار  اقتصادی  مشکالت  رفع  برای 

آسیب پذیر و تامین بی درنگ تجهیزات 
کردند. تاکید  بیمارستانی  و   درمانی 

فوق العاده  جلسه  در  ایسنا،  گزارش  به 
شورای  مجلس  بهداشت  کمیسیون 
وزیر  مجلس،  رئیس  که  اسالمی 
بهداشت و ۵۰ تن از نمایندگان حضور 
برای  پیشنهاداتی  بر  عالوه  داشتند 
برخی  شیوع،  از  جلوگیری  و  مدیریت 
از نمایندگان نیز موضوع پرداخت یارانه 

کرونا را مطرح کرده اند. 

سازمان  سخنگوی  قمصریان،  مهدی 
برنامه و بودجه در واکنش به این خبر 
یارانه  پرداخت  می رسد  نظر  به  گفت: 
کرونا فقط در کمیسیون مجلس مطرح 
شده ولی تصویب نشده است.وی افزود: 
مرحله  به  تا  قبیل  این  از  موضوعاتی 
اظهارنظر  قابل  نرسد  اجرا  و  تصویب 
که  این  خصوص  در  بنابراین  نیستند، 
هیچ  کند  پرداخت  کرونا  یارانه  دولت 

دستورالعملی ابالغ نشده است.

احتمال پرداخت یارانه برای کرونا

 اولین و بزرگترین مرکز فروش انواع فرش های ماشینی
 دست دوم )در حد نو( و انواع فرش نو )استوک( 
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ده  
مـژ مـژده  

اطالعیه کرونایی 
روزنامه آوا

 قابل توجه اصناف ، 
بازاریان و ارائه 

دهندگان خدمات 
 با سالم و تبریک اعیاد به استحضار می رساند 
تالش  با  همراهی  جهت  در  آوا  روزنامه 
ابتالی  از  پیشگیری  در  مسئولین  و   مردم 
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 ، 
کسبه  و  صنوف  های  اطالعیه  و  تبلیغات 
ارسال  خدمت  آن  در  که  استان  محترم 
دهد می  انعکاس  را  منزل  درب  تحویل   و 

صورت  به  شده  مشخص  استاندارد  در   
همه  از  و  نماید  منتشر  روزنامه  در   رایگان 
نماید  می  دعوت  گرامی  های  استانی  هم 
برای  منازل  از  خروج  عدم  نیاز  به  توجه  با 
خدمات  طریق  این  از  بحران،  از  پیشگیری 
مورد نیاز خود را دریافت نمایند. جهت کسب 
اطالع بیشتر می توانید با شماره ۳۲۲۲۴۵۸۲ 

داخلی ۱ تماس حاصل نمایید. 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم( 
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند، بلوار صنعت و معدن، سایت اداری - تلفن 92-32400390( در نظر دارد: اجرای پروژه های عمرانی ذیل را براساس 
قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور )حداقل پایه ۵ رشته ابنیه و ساختمان و تاسیسات( واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته، 
پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1399/01/14 به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام 

نمایند. ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir  نیز منتشر شده است. 

محل پروژه
اجرا

ت نوع پیمانموضوع مد
پیمان

برآورد براساس 
فهارس بها 1۳۹۸ 

)ریال(

تضمین 
ارجاع کار 

)ریال(

تاریخ تحویل و 
بارگذاری اسناد در 

سامانه تدارکات

تاریخ 
بازگشایی

شماره فراخوان

تکمیل مدرسه 
۶ کالسه 

بورنگ درمیان

+ سرویس درمیان آموزشی  ساختمان 
بهداشتی با آبخوری + موتورخانه 
+ دیوار محوطه + محوطه سازی

 ۹۶/12۹۹1۸۸ شماره  به  سرجمع 
مورخ 1۳۹۶/0۵/0۴ و اصالحیه های 

بعدی

حداکثر پایان 1۵/01۷/۳۴۵/۳۶۵۷۵1/000/000 ۶ ماه
وقت اداری مورخ 

1۳۹۹/01/2۶

ساعت ۹ صبح 
1۳۹۹/01/2۷

20۹۸00۳۷۴۸0000۵۳

بهسازی لرزه ای 
مدرسه امام علی 

)ع( نهبندان

بهسازی لرزه ای مدرسه امام نهبندان
علی )ع( نهبندان

 ۹۶/12۹۹1۸۸ شماره  به  سرجمع 
مورخ 1۳۹۶/0۵/0۴ و اصالحیه های 

بعدی

حداکثر پایان ۴۶/1۶1/0۹۹/11۹۳10/000/000 ماه
وقت اداری مورخ 

1۳۹۹/01/2۶

ساعت ۹ صبح 
1۳۹۹/01/2۷

20۹۸00۳۷۴۸0000۵۴

مدت  به  کارفرما  قبول  مورد  و  مورخ 94/9/22  ـ  ه شماره 123402/ ت ۵06۵9  به  دولتی  معامالت  برای  تضمین  نامه  آیین  در  اشاره  مورد  معتبر  های  نامه  ضمانت  کار(:  )ارجاع  مناقصه  1- تضمین شرکت در 
 سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 2173062009008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی. 
2- محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل  واقع در بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری. 3-  اعتبار پروژه ها )برابر شرایط مناقصه( اوراق خزانه 

روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبیاسالمی می باشد.


