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3روند افزایش دما در خراسان جنوبی تداوم می یابد5فرآیند ثبت نام حج تمتع ۹۹ غیرحضوری شد5حمل هوایی بار و محصوالت استراتژیک خراسان جنوبی پیگیری می شود

خود زنی با 
شایعات کرونایی

می  گوید اعتقادی به آمار ارائه شده 
و  ندارد  بهداشت  وزارت  سوی  از 
آن را صحیح نمی داند، هر جا می 
گوید:»دروغ  می  را  همین   نشیند 
شروع  هم  بعد  بابا...«  گویند  می 
می کند به آسمان و ریسمان بافتن 
برای اثبات ادعایش. دلیل این بی 
اعتمادی را که می پرسم برایم از 
گذشته می گوید از اتفاقاتی که رخ 
داده ومردم بی خبر ماندند.رسانه ها را 
هم به دروغ پردازی متهم می کند 
و می پرسد ... مشروح در صفحه 2

*  رجب زاده

طرح غر بالگری کرونا
را جدی بگیرید

وزیر بهداشت : ما قصد داریم از طریق پرونده های الکترونیک سالمت به درون خانه های 
مردم برویم، موارد مشکوک را شناسایی کرده و با جداسازی آنها از افراد سالم، در اسرع 
وقت برای درمان بیماران اقدام کنیم / استاندار : با افرادی که پروتکل ها و دستورالعمل های 
بهداشتی را نقض کنند، برخورد قانونی می شود / سخنگوی ستاد مدیریت بیماری کرونا 
استان: مردم غربالگری کرونا را جدی بگیرند زیرا با اجرای این طرح و شناسایی افراد 
مشکوک، می توان گام های موثری برای مهار بیماری کرونا برداشت / روابط عمومی 
وزارت بهداشت: تعداد مبتالیان قطعی به بیماری کرونا در خراسان جنوبی 78 نفر و بدون 
تغییر نسبت روز گذشته است / رئیس مرکز بهداشت شهرستان بیرجند : اطرافیان بیماران 
کرونایی مراقبت می شوند / رئیس اتاق اصناف استان : اصناف و بازاریان خواستار تامین 
اقالم بهداشتی مورد نیاز برای پیشگیری هستند / رئیس سازمان مدیریت آرامستان های  
 بیرجند: شهروندان از حضور در آرامستان بیرجند در روزهای پایانی سال خودداری کنند /  

معاون میراث فرهنگی استان: فروش اینترنتی و مجازی 
راهکاری مناسب برای صنعتگران خراسان جنوبی 

در  روزهای کرونایی خواهد بود / مافیای زباله 
همچنان  کرونایی  روزهای  اوج  در  گردی 

پابرجاست  ... مشروح در صفحات 2و۳ و ۵

نمودار  مناطق پرخطر
  شهرستان های استان

طرح فروش پکیج های ایران رادیاتور 
شـروع جشنـواره  زمستـانه

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

نقـدواقسـاط

جناب آقای دکتر حاج ابراهیم زنگویی زاده
با نهایت مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت
 رئیس دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

که نشان از تعهد، لیاقت و شایستگی های برجسته تان می باشد خدمت شما 
و خانواده عظیم دانشگاه صمیمانه تبریک و تهنیت عرض  نموده

و از درگاه ایزد منان مزید توفیقات روز افزون برای شما مسئلت می نماییم.

وحیدنیا - جلیلی

موادغذای پروتئین ژیوان 
به علت شیوع بیماری 

 عرضه گوشت مرغ، ماهی و... تحویل درب منزل 
تلفن: ۳۲۲۰7۰77 - ۰۹۱۵۵۶۱۰۵۹8 -  بازار روز غفاری

مشاور رسمی مالیاتی
محمد علی واحدی

دارای مجوز از جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران 
 بدینوسیله آمادگی خود را به تمامی فعاالن اقتصادی اعم از شرکت ها   

و اشخاص حقیقی جهت مشاوره امور مالیاتی اعالم می داریم.

تلفن تماس: ۰۹۱۵۳۶۱۳7۳۵ - ۰۹۳7۴۲۹7۵7۴
آدرس: بیرجند – خیابان شهید آوینی- نبش ترنج ۶

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 8 الی ۱۴با شماره ۳۲۲۰۴۲۵۳ 

تماس گرفته یا به آدرس بیرجند – معلم ۱8 - 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

شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح استان خراسان جنوبی

جهت تکمیل ظرفیت خود در پروژه انقالب عضو می پذیرد.
متراژواحدها:  7۵ متری آورده زمین ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۰۰متری آورده زمین ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۵ متری آورده زمین ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

هزینه ساخت به ازای هر مترمربع مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان برآورد شده است.

۰۹۱۰۹۲۳7۱۲۲-۰۹۱۵۶۰۴۶۶7۲ شماره دفتر: ۳۲۳۱۰۵۱۰ - ۰۵۶   
آدرس: بلوارشعبانیه،بلوار بقیه ا... )عج( ،نبش بقیه ا... )عج( ۳8

شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح استان خراسان جنوبی

جهت ساخت پروژه ۳۶ واحدی در ۹ طبقه واقع در معلم ۱۳ عضو میپذیرد

متراژ واحدها ۱۰۰متری آورده زمین باپروانه ۲۲۲میلیون تومان
هزینه ساخت به ازای هر مترمربع ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان برآورد شده است.

شماره تماس: -۰۹۱۵۶۰۴۶۶7۲ ۰۹۱۰۹۲۳7۱۲۲
شماره دفتر: ۳۲۳۱۰۵۱۰ - ۰۵۶

آدرس: بلوارشعبانیه، بلوار بقیه ا... )عج(،نبش بقیه ا... )عج( ۳8

آجیل و خشکبار یــاس
به دلیل  جلوگیری از شیوع ویروس  کرونا 
عرضه آجیل و خشکبار و ...تحویل درب منزل
تلفن: ۳۲۴۴۱۲۵۹ – ۳۲۲۲7۶۹۰    
توحید – حدفاصل توحید ۲۱ و ۲۳ 
شعبه ۲: نبش جمهوری ۱۲

 

 

 

روال خلوت کردن خیابان ها 
و جاده ها انجام خواهد شد

سرلشکر باقری  :

صفحه  6

 کنترل کرونا به آمریکا 
چه ربطی دارد؟

پزشکیان :

سه بسته حمایتی کرونایی
 و وام برای 4 میلیون نفر

نوبخت :

صفحه  6

صفحه  6
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نمایش فیلم های سینمایی کانون در اینترنت، هر روز یک فیلم

صداوسیما- کانون پرورش فکری برای پر کردن مفید اوقات فراغت کودکان و نوجوانان در این روز های تعطیلی، هر روز صبح یکی از تولیدات سینمایی یا تئاترهایش را در پورتال اینترنتی خود منتشر می کند. این تولیدات هر کدام 
به مدت ۲۴ ساعت روی خروجی این پورتال اینترنتی به نشانی www.omid.kpf.ir به صورت رایگان قابل دسترس است. عالقه مندان می توانند برای دسترسی به پیک امید کانون به پایگاه www.omid.kpf.ir مراجعه یا 

با هشتگ های »# در دل دارم امید، #کانون امید، # پیک_امید و # برای_ حال_ خوب« این آثار و فیلم ها را در شبکه های اجتماعی دنبال کنند.این طرح، تا پایان تعطیلی مدارس به دلیل شیوع کرونا تداوم خواهد داشت.

خود زنی 
با شایعات کرونایی

* رجب زاده

می  گوید اعتقادی به آمار ارائه شده از سوی 
وزارت بهداشت ندارد و آن را صحیح نمی داند، 
 هر جا می نشیند همین را می گوید:» دروغ 
می گویند بابا...« بعد هم شروع می کند به 
آسمان و ریسمان بافتن برای اثبات ادعایش. 
دلیل این بی اعتمادی را که می پرسم، برایم از 
گذشته می گوید از اتفاقاتی که رخ داده و مردم 
بی خبر ماندند. رسانه ها را هم به دروغ پردازی 
متهم می کند و می پرسد چرا واقعیت ها را نمی 
نویسند؟ هجمه های فضای مجازی هم با چنین 
رویکردی کار رسانه ها را بسیار سخت تر از قبل 
کرده است. بیرجندی ها مثلی دارند و می گویند 
که بی زنگ می زنگد. حاال  کافیست، یکی در 
فضای مجازی بنویسد، در فالن بیمارستان، 
دو هزار نفر بستری هستند. دیگران هم چشم 
و گوش بسته و بدون هیچ گونه تحقیقی این 
محتوای غیر مستند را بازنشر می دهند و بدتر 
اینکه برخی این اخبار راست و دروغ را باور دارند 
و شفاف سازی های مستند رسانه را هم نمی 
پذیرند. این است که داستان می شود ماجرای 
یک کالغ و چهل کالغ. نکته جالب اینجاست 
وظیفه  به  کنند،  می  گمان  برخی  این  که 
شهروندی شان عمل و حقایق را منتشر می کنند 
اما در واقع در زمینی بازی می کنند که به طرف 
خودشان ایستاده و به خود گل می زنند، خودشان 
شادی می کنند و خودشان بر شکست شان 
می گریند. داستان غریبی است. برای نخستین 
بار پروفسور موالنا در ادبیات سیاسی از واژه 
جنگ نرم استفاده کرد کلمه ای که بعدها جوزف 
نای آن را در شورای سلطنتی انگلستان توضیح 
داد. شاید این که بسیاری از مسئوالن کشوری 
 از جنگ نرم سخن می گویند برای عده ای 
نامأنوس باشد اما حقیقت آن است که این ماجرا 
از جنگ های  به واقع جنگی وحشتناک تر 
سخت است. در این نبرد شما دشمن را نمی 
بینید حتی خودتان می توانید پیاده نظام دشمن 
درگیر  مردم  و  روزهایی که کشور  در  باشید. 
انتشار اخبار  ویروس منحوس کرونا هستند، 
کذب و غیر مستند می تواند عالوه بر انهدام 
 اعتماد عمومی مردم به سیستم سالمت کشور ،

باعث شیوع بیشتر این بیماری شود. به عنوان 
مثال وقتی خبرهایی از شروع یک بیماری در 
یک منطقه منتشر می شود مردم برای فرار از آن 
به سایر مناطق می روند )ادامه در ستون مقابل(

)ادامه سرمقاله( و این یعنی انتشار بیشتر بیماری. 
مردم دیگر تشخیص پزشکان را قبول نمی کنند و 
این به معنای افزایش مرگ و میر خواهد بود. حاال 
شاید بهتر بتوان معنای جنگ نرم را برای مخاطبان 
توضیح داد. کسی در گام نخست در حقیقت کشته 
نمی شود اما عده بسیاری اعتماد شان را از دست 
می دهند. در گام های بعدی شاهد تاثیرات ملموس 
این بی اعتمادی مثل افزایش مبتالیان یا جان 
باختگان خواهیم بود.چون عملکرد نادرست من و 
شما و ما در فضای مجازی ذهن جامعه ، یعنی 
خودمان را به بیراهه می برد و دور شدن از مسیر 
درست، خطر را تشدید می کند. هنوز هم دیر نشده 
است اگر به سیستم های موجود اعتماد نداریم 
حداقل علیه آنها در این شرایط کاری نکنیم. اگر 
باورشان را باور نداریم الاقل اعتماد مردم را تخریب 
نکنیم. متاسفانه عده بسیاری، شرایط به وجود آمده 
را مناسب برای تسویه حساب های سیاسی می 
دانند. حاال زمانش نیست. اگر دین نداریم، آزاده 
باشیم. اگر به آنچه در فضای مجازی می بینیم 
اعتماد و اعتقاد نداریم آن را باز نشر ندهیم. بر عمل 
به توصیه ها و روش های ایمن متمرکز شویم و 
از ایجاد هراس و نگرانی در جامعه بپرهیزیم. رهبر 
 انقالب، دیروز در دستوری به سرلشکر باقری ، 
لزوم  بر  مسلح،  نیروهای  کل  ستاد  فرمانده 
کرونا  با  مقابله  زمینه  در  خدمات  سازماندهی 
تواند  این فرمان می  تاکید کردند که  ویروس 
به نوعی با توجه به احتمال حمله بیولوژیکی ، 
رزمایشی برای دفاع بیولوژیک باشد. در پی این 
دستور سرلشکر باقری اعالم کرده، روند خلوت 
سازی شهرها در ۲۴ ساعت آینده سازماندهی می 
شود.این تصمیم ها نشان دهنده توجه و اشراف 
مسئوالن کشور در سطوح مختلف برکنترل این 
بیماری است. همراهی و هماهنگی مردم  با برنامه 
ها می تواند زودتر از آنچه پیش بینی شده، خطر 
این ویروس را از بین ببرد و شرایط را عادی سازد. 
این روزها بیش  از هر زمان دیگری به آرامش 
نیاز داریم. روزهای سختی است که تنها با اعتماد 
سازی از سوی مردم و مسئوالن و ایجاد شفافیت 
از سوی مسئوالن می تواند به سالمتی پشت سر 
گذاشته شود. شاید فردا فرصتی نباشد باید امروز را 

دریابیم و سخن آخر با مخاطبان:
 »چو ازین کویر وحشت به سالمتی گذشتی
به شکوفه ها، به باران، برسان سالم ما را«
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بـرای اولیـن بار
فرش های خود را
اتــو کشیــده
تحویـل بگیـرید

صـاف صـاف
لـول   لـول
تخـت تخـت

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

تخفیفات استثنایی
 ویژه مجالس و جشن ها

هزینه پذیرایی و ورودی رایگان

نوروز ۹۹  وژیه 

  آدرس :  بیــرجنـــد ، بلــوار محالتـــی ، حــدفاصــل خیابــان سپیــده و توحیــد 

همراه : 0۹۱۵۱606۸36 – 0۹۱۵۵6۱64۷۸ 

   تلفن پنج رقمی سفارشات : 3۱۵۵0
  با مدیریت کریم زاده و قاسمی 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت گدار سفید بیرجند )سهامی خاص( 
شماره ثبت: ۹۴۸  شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۲۶۸۵۷ 

به اطالع کلیه سهامداران شرکت گدار سفید بیرجند می رساند: جلسه فوق در تاریخ 
۹۹/۱/۹ راس ساعت ۱۰ صبح به آدرس: خراسان جنوبی – بیرجند- خیابان معلم- 

معلم ۴۷- پالک ۲۸ تشکیل می شود.
 ۱۳۹۸ الی   ۱۳۹۴ بازرسان  و  مدیره  هیئت  اعضای  انتخاب   دستورجلسه:۱- 
۲- تعیین تکلیف معدن سنگ فدشک ۳- تصویب ترازنامه مالی از سال ۱۳۹۴ الی 

۱۳۹۸ و بدهی اعضای شرکت ۴- انتخاب روزنامه برای آگهی های شرکت.
هیئت مدیره شرکت گدار سفید بیرجند

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

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

برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۳۱۶– ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عیسی واقعی 
فرزند محمود به شماره شناسنامه ۳۶۷ و شماره ملی ۰۶۵۰۵۰۰۴۳۱ نسبت به ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ۱۳۲/۹۴ 
مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶ -  اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت محمد دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹۸/12/۸   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۸/12/2۴
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی -  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی
و  و کالسه های شماره ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۵۳  و ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۶۳۱  آرای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۶۳۰  برابر 
۱۳۹۸۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی  داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس 
 از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بخش 11 قاینات شهر قاین : 
ملی  کد  و   ۲۴۸ شناسنامه  شماره  به  علي  محمد  سید  فرزند  عشری(  معصومه  خانم  مالکیت  محل  )از  ناصری  عفت  خانم   -۱
یک  پالک  از  قسمتی  در  مترمربع  مساحت ۸۲٫۸۵  به  مخروبه  منزل  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   ۰۸۸۸۹۸۷۳۹۰
فرعی از ۱۰۴۴ - اصلی واقع در قاین - خیابان امام کوچه شهید صبیانی - روبروی پارک خریداری شده )مع الواسطه( از معصومه 
معصومه  خانم  مالکیت  محل  )از  ناصری  پروانه  خانم  دارد. ۲-  تصرف  در  و  است  گردیده  محرز  فوق،  پالک  رسمی  مالک  عشری 
یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   ۰۸۸۹۰۰۴۸۲۱ ملی  کد  و   ۲۶۷ شناسنامه  شماره  به  علی  محمد  سید  فرزند  عشری( 
امام - - خیابان  قاین  در  واقع  اصلی   - از ۱۰۴۴  فرعي  از پالک یک  قسمتی  در  مترمربع  به مساحت ۸۲٫۸۵  مخروبه  منزل   باب 

کوچه شهید صبیانی- روبروی پارک خریداری شده )مع الواسطه( از معصومه عشری مالک رسمی پالک فوق ، محرز گردیده است و در 
تصرف دارد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/12/۸   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/12/2۴ 
علی صفایی فر – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی. برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۶۲۵ و کالسه های شماره ۱۳۹۸۱۱۴۴۰۸۰۰۲۰۰۰۰۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ صادره 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
 بخش 11 شهر قاین: آقای علیرضا سعادت جو )از محل مالکیت آقای حسین سلمانی( فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 
۰۸۸۰۰۰۶۳۳۱ و کد ملی ۰۸۸۰۰۰۶۳۳۱ در ششدانگ یک باب منزل گلی و مخروبه به مساحت ۱۵۱/۴۰ مترمربع در قسمتی از 
پالک ۲۵۹- اصلی واقع در قاین - خیابان بزرگمهر - بزرگمهر ۴ خریداری شده )مع الواسطه( از ورثه حسین سلمانی مالک رسمی 
پالک فوق محرز گردیده است و در تصرف دارد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/12/۸      تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/12/2۴
علی صفایی فر – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

ابتدایـی تا دکتـرا
ketab_Aseman98 @درسی - کمک درسی

بیرجند - نبش غفاری 42 )کافی نت آسمان( - 0۹۱۵6664۵03

بدون  چرکین،  لباس  و  کوچک  دستان  با 
دستکش و ماسک در سطل زباله فرو رفته 
و می گوید پدرم در ایام تعطیلی مدارس برای 
جمع کردن کارتن و کاغذهای باطله، مرا با 
خودش همراه می کرد اما از کرونا می ترسم!

و  کوچک  دستان  با  شبستان،  گزارش  به 
لباسی چرک تا کمر در سطل زباله فرو رفته 
است؛ تعطیلی مدارس به خاطر جلوگیری از 
عدم شیوع کرونا، بهانه خوبی برای پدرش شد 
تا در جمع کردن کارتن و کاغذ، پسرش را 
همراه خود کند. غافل از اینکه خطر کرونا بیخ 
گوش او و فرزندش است زباله ها را هم جدا 
می کنند. دیدن این صحنه ها گرچه برایمان 
آشناست ولی انسان را شرمگین می کند، چرا 
کودکی که باید در فضایی امن و بهداشتی 
روزگار بگذراند باید مشغول سرک کشیدن در 
زباله دان های شهر باشد. بیشتر زباله گردان 
هم کودکان و یا نوجوانانی هستند که بدون 
ماسک و دستکش و از روی جبر و نه اختیار، 

به این کار مشغولند.
این روزها که در پی انتشار بی رویه ویروس 
جدید کرونا، همه مردم به خانه هایشان پناه 
برده اند، زباله گردان به سطل های زباله 
شده  متوسل  روزمره  زندگی  گذران  برای 
اند، به راستی ساماندهی این قشر از جامعه 

نیاز به مدیریتی صحیح و نظارت بیشتر دارد. 
کودکی با چهره معصوم همراه پدری ۴5 
ساله که در حال جمع آوری زباله آن هم 
بدون دستکش هستند، در پاسخ به سوال 
اینکه چرا در شرایط  بر  خبرنگار ما مبنی 
بحرانی ویروس کرونا بدون دستکش زباله 
ها را جداسازی می کنید، می گوید: تا االن 
مسئله ای پیش نیامده و ان شاا... از این به 

بعد هم مسئله ای پیش نمی آید.
 او می گوید: زباله ها را برای بازیافت جمع 
می کنم و از ویروس کرونا نمی ترسم، رعایت 
کردن موارد بهداشتی بهتر است ولی من 5 
سال است که درگیر جمع آوری اشغال ها 
بدون دستکش و ماسک هستم. این زباله گرد 
ادامه می دهد: درآمد جمع آوری زباله خوب 
نیست، ولی مجبورم این شغل را داشته باشم، 
از این راه تا حدودی خرج زندگیم را تامین می 
کنم ولی این درآمد هم کفایت نمی کند، اما 

زیاد هم پر توقع نیستم.
آشغال ها را به یک انبار جمع آوری ضایعات 
در شهر بیرجند تحویل می دهم، شغل بد و 
سختی است! چهار فرزند بیکار دارم و مجبورم 
برای گذراندن امورات زندگی این کار را انجام 
دهم. او می گوید: من تنها در این شهر زباله 
جمع نمی کنم، خدا شاهد است هم اکنون 

تعداد قابل توجهی در شهر بیرجند زباله گرد 
هستند، تعداد افاغنه زیادی در شهر بیرجند 

منبع درآمد آنها از زباله گردی است.

زباله گردی ممنوع شد
محمد زاده، معاون خدمات شهری شهردار 

بیرجند می گوید: زباله های پزشکی بیرجند 
توسط پیمانکاران دو شرکت دانشگاه علوم 
پزشکی از مراکز بهداشتی و مطب ها جمع 
آوری می شود. معاون خدمات شهری شهردار 
ای  جلسه  گذشته  روز  چند  افزود:   بیرجند 

قضایی،  مقامات  حضور  با  شهرداری  در 
انتظامی، بهداشت، اتاق اصناف و شهرداری 
برگزار شد که خروجی جلسه مصوب شد 
طی دو روز آینده تیم میدانی ساماندهی زباله 

گردان را تشکیل دهیم.
محمدزاده بیان کرد: بنرهای جمع آوری زباله 

گردهای سطح شهر توسط یک اکیپ آماده 
شده است و طی دو روز آینده تیمی مخصوص 
جمع آوری زباله گردها و ماشین های دوره 
گرد جمع آوری زباله های بازیافتی آغاز به کار 
خواهند کرد. وی گفت: در جریان این مصوبه 

و در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا، 
احتمال توقیف برخی ماشین های دوره گرد 
وجود دارد و انبارهای غیر مجاز جمع آوری 
زباله در سطح شهر ضمن دریافت اخطاریه، 

به دستور مقامات قضایی پلمپ خواهند شد.
با  بیرجند  شهردار  شهری  خدمات  معاون 
تاکید بر این موضوع که این مراکز طبق یک 
اخطاریه کوتاه مدت باید به مراکز برون شهری 
منتقل شوند، گفت: تمامی سیستم اداری و 
اجرایی اداره اجرایی و تخلفات خدمات شهری 
با کلیه امکانات، ماشین آالت و نیروی انسانی 

درگیر ساماندهی زباله گردها خواهند شد.
محمد زاده افزود: با توجه به اینکه ویروس 
کرونا  زندگی عادی مردم را مختل کرده 
و خدمات شهری را تحت الشعاع قرار داده 
است، حساسیت شهرداری هم بر سالمت 
مردم متمرکز شده و ساماندهی زباله گردها 
با جدیت توسط شهرداری دنبال خواهد شد 
تا پدیده زباله گردی از وضعیت موجود بهتر 
شود. وی گفت: بازیافت زباله ها در شرایط 
کرونایی توسط پیمانکاران یک شرکت انجام 
خواهد شد و مردم می توانند با شماره گیری 
تلفن 31031 در راستای جمع آوری زباله های 
تفکیکی و بازیافتی با این شرکت همکاری 

کنند تا درگیر پدیده زباله گردی نباشیم.

مافیای زباله گردی در اوج روزهای کرونایی

یم
تسن

س:  
عک

پیشنهاد معاون صنایع دستی میراث فرهنگی استان در روزهای کرونایی

کاری-  با توجه به شیوع ویروس کرونا و 
تعطیلی تمام نمایشگاه ها و گردهمایی ها و 
همچنین مراسم نوروزگاه باغ اکبریه که تمام 
امید غرفه داران بازارچه صنایع دستی اکبریه 
غرفه  به  ناپذیری  جبران  خسارت  هست 
داران وارد شده است. صنعتگران استان که 
این روزها با مشکل روبرو شده اند از میراث 

فرهنگی تقاضای کمک  و یاری دارند. 
آیا  گوید:  می  استان  صنعتگران  از  یکی 

میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری 
تمهیداتی در این باره و اجاره بهای این مکان 
دل  بر  باشد  مرهمی  که  است  اندیشیده 
صنعتگران این مجموعه، اگر این طور هست 
لطفا اطالع رسانی کنند تا فرزندان هنر سال 
جدید را با چهره ای شادتر شروع کنند. معاون 
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  دستی  صنایع 
صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی 
دغدغه  حاضر  بحران  گفت:  باره  این  در 

را   استان   تولیدات صنایع دستی   فروش 
به  از گذشته  بیش  و صنعتگران  ما  برای 
همراه داشته و قطعا ما هم ناراحت از این 
موضوع و رکود خرید و فروش بازار  هستیم. 
حسین عباس زاده با بیان اینکه در کمیته فنی 
صنایع دستی درباره این موضوع بحث و تبادل 
نظر شد، افزود: عالوه بر استفاده از فروشگاه 
همه  به  تاکید  و  مجازی  و  اینترنتی  های 
صنعتگران که از ظرفیت فروش در فضای 

مجوز  اینترنتی  های  فروشگاه  و  مجازی 
دار و فعال استان کمک بگیرند. وی یادآور 
شد: مکاتباتی هم از سوی اداره کل خطاب 
به استانداری و معاونت صنایع دستی وزارت 
هم تنظیم و در دست اقدام هست و قطعا 
پیشنهادات همه ی استان ها به هیئت  وزیران 
ارسال خواهد شد وی با بیان اینکه منتظر 
مصوبات هیئت  دولت و ستاد بحران بیماره 
کرونا هستیم که ان شاا...با عبور ازین شرایط 

به استان ها ابالغ خواهد شد، ادامه داد: با 
تصویب دولت و میراث فرهنگی پیشنهاد می 
دهم تخفیفات بیمه و غرفه نمایشگاه صنایع 
دستی سال آینده برای صنعتگران لحاظ شود 
می تواند کمک حال این روز آنها باشد. وی 
ادامه داد: روزهای خوبی برای حوزه صنایع 
دستی استان را پیش بینی می کنیم و فارغ 
در  ها  کارگاه  ایجاد  خواهان  التحصیالن 

سطح روستاها هستند.

فروش اینترنتی و مجازی راهکاری مناسب برای صنعتگران استان
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تداوم روند افزایش دما در خراسان جنوبی

صداوسیما - کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی اعالم کرد: روند افزایش دما از امروز در استان پیش بینی می شود. زارعی گفت: هوا گرمتر و از یخبندان 
شبانه نیز کاسته خواهد شد. وی افزود: باتوجه به خروجی مدل های پیش یابی هواشناسی از امروز به تناوب شاهد افزایش ابر هستیم و به تدریج از فردا و طی 

روز دوشنبه با نفوذ جریانات ناپایدار به جو استان رگبار و رعد همراه با افزایش سرعت  وزش باد و گاهی گرد وخاک پیش بینی می شود.

 

مردم بیرجند توصیه های بهداشتی را 
جدی بگیرید بی احتیاطی را کنار بگذارید 

که استان تاوان آن را پس خواهد داد.
905...886
به فرمایش قران کریم “ من لم یشکر 
المخلوق ، لم یشکر الخالق “ جناب آقای 
استاندار از حرکت و اقدام بزرگ جنابعالی 

درخصوص منطقه بنددره متشکریم .
915...013
خودشون   ... شورای  واعضای  رئیس 
توی شهر زندگی می کنند، از امکانات 
شهر استفاده می کنند و هیچ کاری برای 
مردم انجام نمی دهند وجای نیروی بومی 

منطقه رو اشغال کردند.
915...380
اگر دستکش و ماسک و مواد ضدعفونی 
در مراکز بهداشتی محالت بر اساس کد 
ملی خانوار توزیع بشه بهتر قابل کنترل 

هست  و به  همه خواهد رسید.
915...450
ساعت 10 شب رفته بودم بنزین بزنم چند 
نفر جوان با یک آقای میانسال سربند زده 
اومده بودند. دستگیره پمپ های جایگاه 
بنزین مدرس رو ضدعفونی کنند.با خودم 
گفتم هنوز هم آدمهای بی ادعایی هستند 
که تفریحشون خدمت هست.خدمتی که 

توی شیپور نمی کنند.
910...673
بابت  گاز که  بر شرکت  مریزاد  دست 
80000 تومان در این موقعه که هم هوا 
سرد شده و هم درگیر این ویروس کرونا 
هستیم 1398/1۲/19گازمنزل اینجانب 
را قطع کردن ) راست گفت پروردگار 
یکتا که بنده ام برخودش رحم نمی کند 

مشکل ما نیست.(
915...057
دانشگاه علوم  ریاست  از  بخاطر مردم 
پزشکی بیرجند یا آقای استاندار بپرسید 
زیادی  تعداد  ندارد  وجود  امکانش  آیا 
پرستار و ماما که در نوبت شروع طرح یا 
منتظر استخدام هستند بصورت طرحی یا 
قراردادی بکار گیری شوند تا بخش های 

مختلف بیمارستان تقویت شوند.
910...673
باعرض سالم خدمت پزشک محترم 
بیمارستان... باید به شما احسن گفت که 
برای درمان سرفه و سرماخوردگی داروی 
تجویز مریض  برای  وفشارخون   قلب 
می نمایید عجب تشخیص خوبی دارید.
915...657
در شرایط فعلی که همه تجمعات ممنوع 
شده آیا مزایده امالک بنیاد مستضعفان 
معقول است؟ از استاندار خواهشمندیم 

برای حفظ جان مردم اقدام فرمایند.
910...357
از  کمی  حداقل  بیرجند  شهرداری 
بودجه استقبال از بهار را به تعمیر ثانیه 
شمارهای چهارراه ها اختصاص دهد تا 

از حوادث جلوگیری شود.
915...۲54

مسئولین محترم استان با توجه به این که 
به علت عدم کنترل تردد در ورودی های 
استان گیالن از یک هفته پیش تعداد 
افراد مبتال در آن استان افزایش یافته 
و وضعیت آن استان بحرانی می باشد، 
خواهشمند است برای جلوگیری ازاین 
اتفاق برای استان ما لطفا مبادی ورودی 
استان را ببندید و همه درخانه بمانیم و به 

خیابان و بازار نرویم. قول می دهیم
910...357
بهداشت و  با سالم خدمت مسئولین 
مسئولین مربوطه  با وضعیت بحرانی 
فعلی که بر مملکت ما حاکم شده و این 
کرونای که به هیچ کس رحم نمی کند 
فکری به حال این زباله گردها بکنید. لطفا 

برای جمع آوری آنها اقدام فرمایید.
915...03۲
من یک مریض ام اس هستم با خانه 
ماندن خرجی روزمره من مانده با سه  
فرزند چکار کنم چه بخوریم هوا بخوریم .
915...494
استاندار محترم، شهردار عزیز، مدیر کل 
راه و شهر سازی و مسئولین اداره راه ، از 
عنایت ویژه شما به منطقه گردشگری بند 
دره از صمیم  قلب سپاسگزاریم . ما اهالی 
روستاهای سرپل و  دره میرک را دریابید 
جاده مان بسیار خطرناک است فقط 900 

متر با بند دره فاصله داره .
915...918
شهرداری بیرجند و اداره راه با طرحی 
به  نسبت  یکدیگر  با  تعامل  و  جامع 
بهسازی و زیباسازی حدفاصل پلیس 
راه بیرجند تا میدان فرودگاه و همچنین 

بهسازی میدان عبادی اقدام فرمایند.
915...۲54

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

جواب مردم را بدهید 
گوش مردم از حرف

پر شده است

در  که  آنهایی  همه  به  خدا  سالم، 
این بحران به مردم خدمت می کنند 
اجر دهد ولی فکر کنم یک عده ای 
متاسفانه یا مغرضانه یا از سر ناآگاهی 
ریزند. می  دشمن  آسیاب  به   آب 
 هر روز در آوا خبر می زنید که فالن

مواد  و  شده  احتکار  ماسک  تعداد 
 ضدعفونی شده پیدا شد آنقدر دستکش

در انباری کشف شد آخر براداران عزیز 
که رود  می  کجا  شما  کشفیات   این 

که  شما  رسد  نمی  مردم  دست   به 
چرا  بدهید  مردم  به  خواهید   نمی 
خبر رسانی می کنید خودتان را برای چه 
 کسانی شیرین می کنید و فکر می کنید 
 کسی برای شما دست افتخار می زند 
اگر وجودش را دارید ماسک ها را اعالم 
کنید کجا می رود. من از مسئولین تشکر 
می کنم اما چند روز پیش یک ماشین 
سواری با صندوق عقب پر از ماسک های 
استاندارد در حال توزیع رایگان بود آخر 
آقایان اینها از کجا ماسک می آورند که 
مردم نمی توانند تهیه کنند و اصال اگر قرار 
است توزیع شود من با پدر و مادر آسیب 
 پذیرم اولویت دریافت ماسک هستیم یا 
ماشین های عبوری یک خیابان که 
خانه  در  برای  تاکیدات  به  توجه  بی 
ماندن همچنان برای استمرار زنجیره 
انتقال ویروس در شهر می چرخند ؟ 
من فکر می کنم این کشف احتکار 
مردم  روان  و  روح  با  بازی  نوعی  ها 
است و هر کس متولی آن است باید 
نگاهش را به این مقوله عوض کند.  
با عکس هایی که منتشر می کنند 
مشخص است تعداد کم نیست ولی 
 آقایان نفرمایید اگر واقعا این موضوعات

و  تقصیر  بی  متولیان  است،   احتکار 
 بی سهم هستند چرا که مگر می شود این
 اتفاقات بیفتد بدون هماهنگی و کسی

از  یکی  دیروز  نشود.  دار   خبر 
داروخانه ها می گفت تا چند روز پیش ما 
 مواد ضدعفونی آماده می کرده ایم اما از این

داشته  الکل  ترسیم گالن  بعد می  به 
باشیم که در همان لحظه تولید ما را 
نگیرند و بگویند احتکار داشته اید.  خدا 
بخیر کند با این نگاه  برخی مسئولین 
تسویه  هم  ها  احتکار  قضیه  گویا 
دعوا  و  برخی  های شخصی  حساب 
سر سهم خواهی هاست که چوبش را 
باید مردم بخورند لذا اگر این حرف ها 
صحت دارد ماسک و دستکش و مواد 
گوش  واال  کنید  توزیع  را  ضدعفونی 
مردم از این حرفها پر است و تکرار آن 
برای شما اعتباری جمع نخواهد کرد  ...
 س .د  از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

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

تاالر و رستوران کریم
در خانه بمـانیم

شما عزیزان کافیست با شماره های 
  ۳۲۲۱۸۴۹۰ - ۰۹۱۵6۵۸۰۷۱6
۳۲۲۱۸۲۲۹ تماس حاصل فرمایید. 

سفارش بیش از ۲ پرس “پیک رایگان” 
۱۱ صبح الی ۲۲ به صورت تمام وقت

“سرویس دهی غیر حضوری 
 پرداخت غیر حضوری”

آدرس خیابان ارتش حدفاصل سه راه معلم 
و غفاری تاالر و رستوران کریم

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

آجیل و خشکبار 
یـــاس

به دلیل  جلوگیری از شیوع ویروس  کرونا 
عرضه آجیل و خشکبار و ...

تحویل درب منزل
تلفن: ۳۲۴۴۱۲۵۹ – ۳۲۲۲۷6۹۰
توحید – حدفاصل توحید ۲۱ و ۲۳

شعبه ۲: نبش جمهوری ۱۲

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

بیمه ایران
 نمایندگی عزیزی

بیمه تو آنالین بخر
کلیه خدمات بیمه ای به صورت 
آنالین و تحویل رایگان در محل 

انجام می شود. 
۰۹۲۲۵6۱6۰۰۱

@ bime_iran۳6۲۳۵ :تلگرام
bime_iran_birjand :اینستاگرام

گروه خبر- سخنگوی ستاد مدیریت بیماری 
کرونا استان از مردم خواست طرح غربالگری 
کرونا را جدی بگیرند زیرا با اجرای این طرح 
و شناسایی افراد مشکوک، می توان گام های 
برداشت.  کرونا  بیماری  مهار  برای  موثری 
دهقانی فیروزآبادی افزود: افراد می توانند با 
مراجعه به سامانه salamat.gov.ir نسبت 
به تکمیل فرم های مربوطه اقدام کنند.  وی 
ثبت  امکان  که  افرادی  برای  کرد:  اظهار 
ندارند،  را  اینترنتی  صورت  به  اطالعات 
مراجعه حضوری به مراکز بهداشت، خانه های 
بهداشت، پایگاه های بهداشتی و مراکز جامع 

سالمت، تعریف شده است. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: 
اطالعاتی که توسط فرد در سامانه بارگذاری 
پرونده  در  بهداشتی  مراکز  در  یا  می شود 
سالمت فرد درج می شود، توسط مراقبین 
بهداشت پایش می شود.  وی با اشاره به اینکه 
فرد از طریق دریافت پیامک از نهایی شدن 
اطالعاتش در سامانه مطلع می شود، گفت: 
مراقبین سالمت بعد از ارزیابی اطالعات در 
صورت مشاهده نمونه های مشکوک، موارد 
فیروزآبادی  دهقانی  می کنند.  پیگیری  را 
تاکید کرد: علت اصلی راه اندازی این سامانه، 
تشخیص زودهنگام و تسریع در روند درمان 
بیماران احتمالی است. وی افزود: با جدی 
گام های  می توان  غربالگری،  طرح  گرفتن 

موثری در مهار بیماری کرونا برداشت.
بنابر این گزارش، خراسان جنوبی از روز شنبه 
از دیگر مناطق  17 اسفند و ۲ روز زودتر 
آغاز کرد  را  کشور، طرح غربالگری کرونا 
و تا صبح پنجشنبه ۲۲ اسفند ۲5 هزار نفر 

پرسشنامه های مربوطه را تکمیل کرده اند.

نشست ویدئو کنفرانس مسئوالن 
استان با وزیر بهداشت

همچنین استاندار به همراه معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استاندار، رئیس و معاونان 

دانشگاه علوم پزشکی، فرمانده و قائم مقام 
سپاه انصارالرضا )ع( استان از طریق ویدئو 
کنفرانس با وزیر بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی در جلسه ستاد مدیریت کرونا شرکت 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  کردند. 
پزشکی در این جلسه از تالش همه حوزه ها 
در کل کشور برای زمین گیر کردن ویروس 
کرونا قدردانی کرد و گفت: در ابتدای کار با 
توجه به غافلگیر شدن مردم، با موج عظیمی 
از مراجعه افراد مبتال و سالم به بیمارستان ها 
مواجه شدیم که به جهت اختالط این افراد، 
میزان آلودگی افزایش یافت. سعید نمکی با 
اشاره به تجربه های پیشین کشور در موضوع 
ریشه کنی فلج اطفال و کنترل فشار خون 

تصریح کرد: در مورد کرونا هم هدف استفاده 
از تجربه های گذشته و به کارگیری ظرفیت 

همه دستگاه ها برای مهار بیماری است.

طریق  از  داریم  قصد  ما  داد:  ادامه  وی 
درون  به  سالمت  الکترونیک  پرونده های 
را  مشکوک  موارد  برویم،  مردم  خانه های 
شناسایی کرده با جداسازی آنها از افراد سالم، 
اقدام  بیماران  درمان  برای  وقت  اسرع  در 
کنیم. وزیر بهداشت گفت: در مورد بیماران 
مبتال ترجیح بر ادامه روند درمان در فضای 
منزل است، به این ترتیب که وضعیت این 
بیماران هر روز از طریق مراقبین بهداشت 
کنترل می شود و در صورت تشدید عالئم، 
در  افراد  این  کردن  بستری  به  نسبت 

بیمارستان ها اقدام می شود.
وی با اشاره به تعطیالت نوروزی و احتمال 
افزایش ترددهای بین شهری متذکر شد: از 

روز شنبه ضمن افزایش اکیپ های مستقر 
در ورودی ها و خروجی های شهرها برای 
سریع  انتقال  و  مشکوک  افراد  شناسایی 
آنها به مراکز درمانی، با افرادی که بیماری 
خود را ابراز نکرده باشند برخورد خواهد شد. 
نمکی بر کنترل مراکز عمومی، هتل ها و 
پارک ها توسط ستادهای استانی تاکید کرد و 
گفت: با افزوده شدن گزینه بهداشت محیط 
به سامانه پایش کرونا، استانداران می توانند 
موارد الزم درخصوص رعایت پروتکل های 
بهداشتی در فضاهای عمومی را به صورت 

کرونا،  افزود:  وی  کنند.  رؤیت  مرتب 
پدیده ای است که از سر ما خواهد گذشت 
و این روزها به عنوان سند افتخاری برای 
سرزمین ما به یادگار خواهد ماند. قائم مقام 
وزیر بهداشت نیز با تاکید بر اهمیت آموزش 
با  افراد جامعه خاطرنشان کرد:  تک تک 
سرعت  مردم،  دانسته های  افزایش سطح 
بود. خواهد  ویروس  از  بیشتر  ما  اقدامات 
 60 آمادگی  از  جمشیدی  حمیدرضا 
طرح  اجرای  برای  بهداشت  هزارمراقب 
غربالگری از منزل در کشور خبر داد و افزود: 
این طرح، ضمن تسریع روند شناسایی و 
درمان بیماران، به مردم هم این اطمینان 
خاطر را می دهد که از سالمت آنها مراقبت 
بهداشت،  وزیر  بهداشتی  معاون  می شود. 
درمان و آموزش پزشکی هم در تشریح نحوه 
عملکرد سامانه الکترونیک پایش کرونا گفت: 
آمارهای به ثبت رسیده طی یک روز گذشته 
به خوبی حکایت از کاهش آمار مراجعات 
به بیمارستان ها دارد. علیرضا رئیسی تاکید 
سامانه به  مراجعه  با  می توانند  مردم   کرد: 
غربالگری  پرسشنامه   salamat.gov.ir

کووید 19 را تکمیل کنند.
وی گفت: نتیجه ثبت اطالعات در سامانه، 
مراقب  می شود،  اعالم  فرد  به  بالفاصله 
بهداشتی مربوطه در لحظه موارد را رؤیت 
می کند و به همین ترتیب کار ادامه می یابد 
و در صورت تشخیص ابتال، نسبت به ارجاع 
فرد به بیمارستان اقدام می شود. معاون وزیر 
بهداشت افزود: از پیامدهای این طرح این است 
که از بروز پیک های جدید بیماری خودداری، 
دوره بیماری کوتاه تر و از همه مهمتر اینکه 
تا قبل از فرا رسیدن تعطیالت نوروزی، افراد 
مشکوک شناسایی می شوند و به این ترتیب 
از تردد بیماران احتمالی ممانعت خواهد شد. 
مختلف  موضوعات  طرح  با  نشست  این 
توسط استانداران و روسای دانشگاه های علوم 

پزشکی ادامه یافت.

طرح غربالگری؛ گامی مؤثر در مهار بیماری کرونا
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موفقیت و انرژی

کرونا را به خانه نبرید!

بر راه حل ها متمرکز شوید، نه مشکالت

افراد منفی باف با مشکالت می جنگند درحالی که 
افراد مثبت اندیش همان میزان زمان را به یافتن 
راه حل سپری می کنند. این مهم است؛ اگر نقاط 
تمرکز خود را تغییر ندهید، افکار منفی جای خود 
را باز می کنند و تمام ذهن شما را در اشغال خود 
فکر  به  شروع  زودتر  هرچه  پس  درمی آورند. 
کردن درباره راه حل ها بکنید. هرچه بیشتر این 
کار را کنید، شما بیشتر تبدیل به فردی راهکار 
یابنده و حالل مشکالت خواهید شد یعنی تبدیل 
به فردی می شوید که می داند همه مشکالت 
حل خواهد شد آن هم با تفکر. هرچه بیشتر مثبت 
اندیش باشیم، واقعیت نیز مثبت تر خواهد بود و 

این گونه است که معجزه ای رخ خواهد داد.

خرید کنید، اما کرونا را به خانه نبرید!

این روزها که کرونا مهمان ناخوانده شهرهایمان 
بنا بر  شده، سعی کنید در خانه بمانید و فقط 
ضرورت از منزل خارج شوید. در عین حال توصیه 
شده فقط یکی از اعضای خانواده که نسبت به 
رعایت نکات بهداشتی آگاه بوده و می تواند از 
خودش مراقبت کند، برای تهیه مایحتاج روزانه یا 
هفتگی بیرون رود. در عین حال توجه کنید که 
در هنگام خرید مایحتاج  از فروشگاه ها هم باید 
یکسری نکات بهداشتی را رعایت کنید تا کرونا را 
به خانه نبرید. بنا بر اعالم انجمن آموزش بهداشت 
برای  که  بهداشتی  نکات  سالمت،  ارتقای  و 
پیشگیری از ابتال به کرونا ویروس جدید در هنگام 

خرید باید رعایت شوند، عبارتند از:
-  به غیر از موارد ضروری وارد مراکز خرید و 

فروشگاه ها نشوید.
-  تا پایان خرید دستکش خود را در دست داشته 
باشید و بالفاصله پس از خارج شدن از فروشگاه 
آن را در یک پوشش پالستیکی انداخته و مجددا 
از  دستکش  درآوردن  هنگام    - نکنید.  استفاده 
عدم  تماس دست های خود با قسمت های رویی 
دستکش مطمئن شوید. -  در صورت داشتن تب و 
سرفه حتما از ماسک در مکان های عمومی چون 

فروشگاه ها  استفاده کنید.
-  از بردن کودکان به مراکز خرید جدا خودداری 
کنید. -  از خرید بستنی و مواد غذایی باز برای 

کودکان خود در مراکز خرید، امتناع کنید.
-  در اولین فرصت ممکن بعد از اتمام خرید دست 

خود را حداقل ۴۰ ثانیه با آب و صابون بشویید.
-  از دست زدن به پله برقی در فروشگاه ها اکیدا 

خودداری کنید.            

مسمومیت های ناشی از مواد شوینده

استفاده از مواد شوینده ترکیبی مثل جوهر نمک و 
سفیدکننده ها در محیط بسته حمام و سرویس های 
بهداشتی یکی از معمول ترین حوادث خانه تکانی 
است. استنشاق گاز ناشی از این مواد باعث التهاب 

ریوی می شود و افراد باسابقه آسم و تنگی نفس 
را دچار مشکل جدی خواهد کرد. توصیه می شود 
هنگام استفاده از شوینده های شیمیایی از ماسک 
است هواکش  بهتر  استفاده شود.  و دستکش 

روشن و دریچه ها باز باشد. 

املت گزینه نامناسب  برای صبحانه!

املت یک گزینه کالسیک برای صبحانه است، 
اما قطعاً بهترین گزینه برای سالمتی نیست، به 
خصوص وقتی پا به سن می گذارید. از آنجا که 
فقط قرار است روزانه ۳۰۰ میلی گرم کلسترول 

مرغ  تخم  یک  حتی  خوردن  کنید،   مصرف 
۲۱۳ میلی گرم کلسترول برای شما به ارمغان 
می آورد. بنابراین به جرات می توان گفت تهیه 
 املت که به بیشتر از یک عدد تخم مرغ نیاز دارد ، 

بهترین انتخاب نیست.  

دستور العمل مصرف زینک

درمان کوتاه مدت با زینک خوراکی موجب کوتاه 
ویروسی  شدن طول مدت سرماخوردگی های 
در افراد بزرگسال می شود. دستورالعمل خاص 
برای مصرف این مکمل معدنی این است که 

دراز بکشید و اجازه دهید که دارو در پشت گلو 
حل شود. مصرف زینک همچنین با رفع سریع تر 
احتقان بینی، تخلیه بینی و گلودرد و بهبود سرفه 
همراه است. مصرف بیش از حد زینک در روز 

منجر به مسمومیت می شود.

مزایای لیموترش بر سالمت بدن

لیموترش مزایای بسیاری بر سالمت بدن دارد و 
این فواید بر انسان پوشیده نیست. دو مزیت مهم 
این میوه به عنوان خاصیت قوی ضد باکتری و 
ضد ویروسی و همچنین توانایی تقویت سیستم 

ایمنی بدن شناخته می شود. عالوه بر آن آب 
لیموترش هم موجب کاهش وزن و الغری می 
شود هم و موجب تصفیه کبد می شود. نوشیدن 
آب گرم و لیمو در ساعات صبح روش مناسبی 
است که می توانید سالمتی تان را بهبود ببخشد.

عالئم کرونای بی نشان!

ابتدا  به کرونا ویروس  بیماران مبتال  از  برخی 
تب باالیی ندارند، اما بدن درد، دل درد و اسهال 
دارند، حتی تعدادی از مبتالیان  نشانه ای ندارند و 
ویروس جدید تنها در دستگاه تنفسی افراد ظاهر 

می شود، اما این افراد می توانند ناقل ویروس باشند.
به همین دلیل اگر به محل شیوع کرونا ویروس 
رفته اید یا با بیماران مشکوک تماس داشته اید، 
باید خود را در خانه قرنطینه کنید و اگر نشانه های 

مشکوک داشتید به پزشک مراجعه کنید.

از میان حواس پنجگانه، چشایی اغلب در روتین های خواب نادیده گرفته می شود. در شرایطی که 
نوشیدنی های گرم می توانند آرامش بخش باشند، آب آلبالو یک منبع طبیعی برای هورمون خواب 
مالتونین است.  افرادی که دو لیوان آب آلبالو در روز مصرف می کردند، به طور میانگین 85 دقیقه بیشتر 
از افرادی که این کار را نمی کردند، می خوابیدند. مواد غذایی حاوی تریپتوفان نیز می توانند به احساس 
خواب آلودگی کمک کنند. بوقلمون یک منبع شناخته شده برای تریپتوفان است و از دیگر منابع خوب 
برای این ماده می توان به تخم مرغ، مرغ، مغزدانه ها و لبنیات اشاره کرد. ترکیب مواد غذایی حاوی 

تریپتوفان با یک کربوهیدرات تاثیرگذاری عامل خواب آور را هرچه بیشتر افزایش خواهد داد.

مصرف دو یا چند بار نوشیدنی شیرین در روز خطر ابتال به بیماری های قلبی و دیابت را در زنان باال 
می برد. طبق این مطالعه، زنانی که دو یا چند بار نوشیدنی شیرین در روز مصرف می کنند چهار برابر 
بیشتر از افراد دیگر در معرض خطر ابتال به بیماری های قلبی و دیابت هستند. همچنین باعث می شود 
که مقدار تری گلیسرید و گلوکز خون افزایش یابد. محققان این مطالعه، چنین ارتباطی را در مردان 
مشاهده نکرده اند. نوشابه های قندی با ایجاد اختالل در میزان کلسترول و تری گلیسیریدها موجب 
افزایش ریسک بیماری قلبی و سکته می شوند.  نوشیدنی هایی نظیر نوشابه های گازدار و نوشیدنی 

های با طعم میوه بزرگ ترین منبع مواد قندی افزودنی هستند.

نوشیدنی هایی که برای قلب مضر استچشیدن مزه ای ترش برای خواب راحت!

وقتی بتوانیم خودمان را جای دیگران بگذاریم و احساس شان 
را درک کنیم یعنی با او همدل هستیم. شرایط بحرانی کرونا 
ممکن است باعث ترس، اضطراب، وسواس، پرخاشگری 
و ... شود که طبیعی هم هست اما یکی از مهمترین کارها 
این است که در این شرایط برای کمک به یکدیگر پیش 
قدم شده و با نزدیک شدن به عید نوروز با همدلی و اتحاد 
آرامبخش همدیگر باشیم. در این روزها، هر کسی به اندازه 
توان خود برای حل این مسئله گام برمی دارد؛ اما من و شما 

چه نقشی می توانیم داشته باشیم؟

فداکاری پرستاران ،پزشکان و کارکنان مراکز درمانی که در 
خط مقدم نبرد با کرونا می جنگند،قابل ستایش است. دوری 
از خانواده،بی خوابی،مراقبت از بیماران و از همه مهمتر در 
معرض خطر قرار گرفتن ابتال به این بیماری از چیزهایی 
است که این قشر از جامعه برای حفظ جان مردم تحمل 
می کنند. در بحران کرونا پاکبانان را فراموش نکنید و از 
انداختن دستکش و ماسک آلوده در خیابان خودداری کنید؛ 
حتی برای همدلی و کمک به آنها می توانید دستکش و 

ماسک هایی را تهیه کرده و به دست آنها برسانید.

با توجه به اینکه افراد باالی 8۰ سال و بیماران مبتال به 
بیماری های خاص، بیشتر مستعد آسیب و مرگ بر اثر این 
بیماری هستند،چه خوب است که به این افراد کمک کرده 
و برای جلوگیری از بیرون رفتن از منزل، خریدها و نیازهای 
ضروری آنها را انجام دهید.فعالیت های گروهی در خانه 
مثل بازی کردن، تماشای فیلم، تماشای آلبوم عکس های 
قدیمی، ورزش کردن، توجه و محبت مضاعف یه یکدیگر 
از جمله کارهایی است که می تواند تاثیر مثبتی در تقویت 

شرایط روحی و جسمی اعضای خانواده ایجاد کند.

چگونه در روزهای کرونایی همدیگر را شاد کنیم؟
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نوشته  کتابی  افقی: 
نویسنده  دوراس«  »مارگرت 
پشیمانی   -۲ زهر   - فرانسوی 
حرف   - کردن  خودداری   -
کم  ماه   -۳ خونبها   - عصایی 
مفتخر   - ارابه  نوعی   - حرف 
شوینده   - گرفته  هوای   -۴
یخ  روی  ورزش   - سر  موی 
5- غربال - کشتزار 6- میزان 
تعیین شده - صحرای معروف 
زمین  نزدیک  ابر   - آمریکا 
7- لیکن - خجسته و مبارک 
- گریزان 8- نادان - وسطی 
فیلسوفان  کشور   -9 جاری   -
سرو  صفت   - بیمار  سگ   -
بزرگ  کیسه  باب-   -۱۰
تحصیالت  پایان  مدرک   -
دبیرستان ۱۱- آسودگی خاطر 
ستون   -۱۲ ارتش  از  ازدید   -
خیمه - بافته شده - از ادوات 
نبرد  آخرین   -۱۳ استفهام 
راز   - پرچانگی   - بناپارات 
۱۴- جبر - پروردگار - درخت 
لرزان - نوعی پخت غذا ۱5- 
قلم  به  کتابی   - عامیانه  برابر 

ویرجینیا وولف آمریکایی.

جریان  با  آب   -۱ عمودی: 
درشت  دوخت   - تند  و  سریع 
سخنور    -۲ زینتی  برجسته  و 
مددکار   - روسیه  سوغات   -
جاده   - کرمان  در  ۳- شهری 
از   - اهرم   -۴ سرمد   - قطار 
ناشنوا  رود   - جاهلیت  بتهای 
 - اوکراین  مرکز   - کدر   -5
اندام   -6 برهنه   - آوا  و  نغمه 
تنفسی آبزیان - حجم هندسی 
- مثلث مرموز دریای کارائیب 
سفید   - بامبو   - محروم   -7
آذری 8- مخلوط کن - دارای 

یک جهت 9- سفت نیست - 
یار محفل شمع و گل - نوعی 
 - محرم  نهم  روز   -۱۰ آش 
حافظه - شایسته ۱۱- دستور 
- نشانه تیر - نخ تابیده - سوا 
۱۲- میوه نیکو - رود مرزی - 
کانادا  پول  واحد   -۱۳ طهارت 
- کشور جزیره ای شمال اروپا 
- صدای ترساندن ۱۴- سینی 
 - مرهم  جمع   - ظرفشوئی 
مرکز نروژ ۱5- نویسنده ایرانی 
»مرا صدا کن« - حاکم عصر 
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یاد یاران

)شهید حسین گلی آیسک،  سرایان(: اي کساني که زیاد به مال دنیا دل بسته اید و حرص مال دنیا را مي خورید. آیا کسي بوده که این مال را با خودش ببرد؟ چرا همان طور 
که کیسه اي براي مال و اموال خود فراهم کرده اید براي آخرت کیسه اي فراهم نمي کنید؟
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امارکفتمنامسا1
نامدناررتموریپ2
دولاماکاننیمی3
رامارولورداد4
ساایروارابام5
سلدرالاهساهی6
توبجوراسخرات7
یلاخیلاوجحمار8
رساسناهربرکا9
سمندمتمادادم1۰
ومقراپاتیتتی11
پساهجنویجیوه12
سومررارسالانم13
ینوکرامتیناریا14
داتساهراشاذتم15

یک شرکت راهسازی به یک آشپز 
جهت کار در نایبند طبس

یم  نیازمند مي باشد.  09155623441
ند

ازم
نی

برگ سبز خودروی پیکان سواری به شماره 
 پالک ایران 52  625 ج 36 به نام هادی 

حسن پور به شماره ملی 06532۷۷245 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
مف

انواع رنگ داخلی    0915۸634693

نقاشی ساختمان 
با اقساطفرزانگان

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

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

الستیک اکبری
بلوار مسافر ، روبروی ترمینال 

 09154131355
3233۸34۸ 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

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

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

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

شرکـت حسابـداری تـراز پـژوهان جــامع

   آدرس :  بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی 15/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  ۰91556۰2737

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

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

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

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

مجتمع  آموزشی پارسیان برگزار می نماید: 

با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  32237886 همراه: ۰91556۰5441
آدرس: بیرجند، نبش طالقانی 15، ساختمان عسل، طبقه سوم

              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 7 تیر- جنب خرازی تهران       09157212188- 32455435

به صورت شبانه روزی 

ـی
شــ

فرو

تلفن تماس: ۰9153635853   از ساعت 9 تا 12 و 17 تا  19

قابل توجه بانک ها، موسسات دولتی و غیره
یک باب ساختمان به مساحت پانصد مترمربع، سه نبش در کنار 
خیابان مدرس بیرجند، روبروی بانک سپه و فلکه اول با جواز 

هفت طبقه ساختمان از شهرداری شامل چهار طبقه تجاری
 و سه طبقه اداری با قیمت کارشناسی به فروش می رسد.

تاالر سـی کـاج

ت و 
یری

مد
با 

د 
دی

ل ج
سن

پر

3۲358۲۲3 - 09151634873   غالمرضا  احمدی  
بلوار شهدای عبادی - میدان ابن حسام- تاالر سی کاج

در خدمت همشهریان گرامی می باشد.

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

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

روزی
بانه 

  ش

گچکاری و گچبری در اسرع وقت پذیرفته می شود

09159658659

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

09151641464 - 093۸0160۷۷9
کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم

 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  
۰915   866   8۰۰2 

تخریب و خاک برداری ساختمان و 
خرید ضایعات  

09156694428- 09151637165 برات علیزاده

خیابان مدرس 
 جنب استانداری
 جک پارکینگی ،   ۰915163586۰ - کرباسچی

کرکره و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  

نبـش رجایـی 15
09155614880
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متهم مامور نما در بیرجند 
دستگیر شد 

ایرنا - جانشین فرمانده انتظامی استان 
گفت: فردی که در بیرجند خود را مامور 
اطالعات معرفی می کرد و قصد داشت 
از یک واحد صنفی طالفروشی اخاذی و 
کالهبرداری کند، دستگیر شد. سرهنگ 
دادگر اظهار کرد: اطالعاتی دریافت شد 
مامور  را  خودش  ناشناس  فردی  که 
اطالعاتی معرفی کرده و با ارائه چند 
برگه جعلی به شهروندان مبنی بر حکم 
جلب و مصادره اموال آنان، قصد اخاذی 
دارد که با توجه به حساسیت موضوع 
از  اخاذی  و  کالهبرداری  احتمال  و 
شهروندان موضوع به طور ویژه توسط 
پلیس آگاهی استان پیگیری شد. وی 
افزود: ماموران با انجام اقدامات فنی و 
پلیسی متهم مامورنما را شناسایی کردند 
و با هماهنگی مقام قضایی، ۲ تیم از 
پلیس آگاهی اعزام و متهم را هنگامی 
که قصد اخاذی و کالهبرداری داشت، 

دستگیر کردند.

*پیکر مادر شهید علی عباسی صبح 
جمعه  در عشق آباد شهرستان طبس در 
جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد. 
*با همکاری سازمان اطالعات سپاه 
استان و بازرسان سازمان صمت استان 
یک انبار مواد شوینده و ضدعفونی کننده 

در بیرجند شد.
*معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
استان از کشف 1۲ هزار و 835 عدد 
ترقه غیرمجاز در بازرسی از دو واحد 

صنفی در شهرستان بیرجند خبر داد.
* در طرح ساماندهی و الیروبی حریم 
و بستر رودخانه های خراسان جنوبی، 
بخش هایی از بستر رودخانه “شوراب” 
از توابع قاین ، ساماندهی و الیروبی شد.
درمیان:  دامپزشکی  شبکه  رئیس   *
ویروس کرونای عامل بیماری کووید 
1۹ در ماهیان بیماری زا نبوده، اما احتمال 
انتقال مکانیکی ویروس از طریق آب و 
شود.  گرفته  جدی  باید  ماهی  بدن 
امام  امداد  کمیته  زیرپوشش  ایتام   *
خمینی بخش نیمبلوک شهرستان قاین 

البسه دریافت کردند.
* خیر فردوسی به یاد فرزندش ، هزار 

سبد بهداشتی به نیازمندان اهداء کرد.

۴۱۹ واحد خونی توسط داوطلبان جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی اهدا شد

مهر- معاون جمعیت هالل احمر استان گفت: ۴1۹ نفر از جوانان داوطلب جمعیت استان در راستای اجرا طرح قرار مهربانی، دست یاری بیماران خونی را پاسخ گفتند. موهبتی با اشاره به اقدامات مختلف 
جمعیت هالل احمر بیان کرد: این جمعت عالوه بر رسالت های امدادرسانی، تالش دارد با اجرای طرح های مختلف در راستای کمک به نیازمندان گام بردارد. وی با اشاره به طرح قرار مهربانی بیان کرد: 

این طرح با شعار هدیه ای برای نجات جان انسان ها برگزار شده که در راستای اجرای آن، خیر خواهان تحت پوشش جمعیت هالل احمر در امر خداپسندانه اهدای خون شرکت می کنند.

کاهش ساعت کاری 
 طالفروشی های بیرجند

غالمی-  بنا به اعالم اتحادیه طال، جواهر ساعت 
وعینک بیرجند، به منظور جلوگیری از انتشار 
ویروس کرونا وکاهش تردد بازار از امروز ۲۴ اسفند 
تا اطالع ثانوی، کلیه  واحد های طال فروشی 
بیرجند از ساعت 8صبح الی 1۴ فعال خواهد بود. 

حمل هوایی بار و محصوالت 
استراتژیک استان پیگیری می شود

گفت:  استان  های  فرودگاه  مدیرکل  مهر- 
پیرامون انتقال بار و تولیدات استان از فرودگاه 
بیرجند به فرودگاه امام )ره( و از آنجا به دیگر 
کشورهای اروپایی رایزنی می شود. طهماسبی 
پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی 
فرودگاه  کرد:  بیان  جنوبی  خراسان  در  فقیه 
بیرجند از چند سال گذشته پروازهای نظامی، 
امنیتی، امدادی و مسافری را انجام می دهد.

وی با بیان اینکه سالن ترمینال فرودگاه بیرجند 
درخور مردم نبود که در این راستا طرح توسعه 
ترمینال با چهار هزار و 5۰۰ متر تعریف شد، 
افزود: این پروژه با پیشرفت فیزیکی 35 درصد 
در حال احداث بوده که امید است ظرف دو 
سال آینده به بهره برداری برسد. طهماسبی با 
بیان اینکه ساختمان پاویون دولت با پیشرفت 
فیزیکی ۹۷ درصد در دست اجرا است، افزود: 
پیش بینی می شود این پروژه در شش ماهه اول 
سال ۹۹ به بهره برداری برسد.وی اظهار کرد: 
احداث ساختمان برج مراقبت فرودگاه طبس 
و محوطه سازی و زیباسازی فرودگاه از جمله 
پروژه های در حال انجام است. نماینده ولی فقیه 
در استان هم با بیان اینکه باید از ظرفیت فرودگاه 
ها در راستای خدمت بیشتر به مردم استفاده 
شود، گفت: سفرهای هوایی به صورت همه 
جانبه توسعه یابد. حجت االسالم والمسلمین 
عبادی با تاکید بر اینکه باید استفاده از ظرفیت 
فرودگاه ها در حد امکانات به مردم خدمت شود، 
اظهار کرد: اگر پروازها نظم یابد و تأخیر نداشته 
باشد، افراد می توانند در فرصتی کم، از عمر شان 
بهره برداری خوبی داشته باشند که می طلبد 
متولیان در فراهم آوردن این زمینه تالش کنند.

ضدعفونی مرکز توانبخشی
 حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

توانبخشی حضرت علی  صداوسیما- مرکز 
اکبر )ع( بیرجند برای پیشگیری از ویروس 
کرونا ضدعفونی شد. این اقدام خداپسدانه به 
همت جمعی از طالب و جوانان هیئت های 
سالمندان،  بخش های  تمامی  در  مذهبی 

خواهران و برادارن انجام شد. 

گروه خبر- رئیس مرکز بهداشت شهرستان 
برای  پیشگیرانه  اقدامات  انجام  از  بیرجند 
اطرافیان افراد مبتال به ویروس کرونا، بهبود 
یافته و فوت شده به دلیل این بیماری خبر 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  اعالم  بر  بنا  داد. 
خدمات بهداشتی درمانی بیرجند، امیرمهدی 
زنگویی مطلق گفت: تیم های بهداشتی مرکز 
و مستمر  روزانه  به طور  بیرجند،  بهداشت 
پیگیر مراقبت از بیماران بهبودیافته و بررسی 
اطرافیان افراد مبتال، بهبودیافته و فوت شده 
بر اثر ویروس کرونا از نظر شک به کرونا 
با مراجعه به درب منازل آنان )با هماهنگی 

قبلی( حتی در روزهای تعطیل هستند.
وی با تأکید بر جایگاه آموزش بهداشت و بیان 
اینکه اهمیت اجرای برنامه های آموزشی در 
پیشگیری از کرونا، کمتر از ارائه خدمات درمانی 
نیست بیان کرد: در مراجعه به درب منازل 
این افراد، تحویل بسته آموزشی و ارائه نکات 
آموزش الزم با تاکید براینکه در منازل بمانیم 
و توصیه به رعایت بهداشت فردی، تنفسی و 
اجتماعی توسط اعضای این تیم صورت می 
پذیرد. رئیس مرکز بهداشت بیرجند بیان کرد: 
اطرافیان بیماران مبتال به کرونا از نظر داشتن 
عالئم اولیه مورد بررسی قرار می گیرند و موارد 
شناسایی شده مشکوک ارجاع فوری می شوند. 
زنگویی مطلق گفت: تحویل تب سنج به 
اطرافیان بیماران برای اندازه گیری تب و توجیه 
سنجش تب روزانه در ۲ نوبت به مدت دو هفته 
و پیگیری روزانه توسط کارشناسان تیم مراقبت 

دیگر اقدامی است که انجام می شود. 
وی با تاکید بر اینکه توصیه به ماندن در منازل 
برای پیشگیری و کنترل کرونا ویروس صورت 
می پذیرد، افزود: با نظارت کارشناس بهداشت 
محیط، گندزدایی و ضدعفونی منازل بیماران 
اجرا می شود. رئیس مرکز  نیز  مثبت کرونا 
بهداشت شهرستان بیرجند خاطر نشان کرد: 
پیگیری و مراقبت از بیماران ترخیص شده 
از بیمارستان نیز توسط کارشناسان و مراقبین 
شود.  می  انجام  روزانه  به صورت  سالمت 

زنگویی مطلق تصریح کرد: رعایت کلیه اصول 
و  به خصوص شستشوی مرتب  بهداشتی 
صحیح دست ها، رعایت آداب سرفه و عطسه، 
عدم روبوسی و دست ندادن با دیگران، عدم 
حضور غیر ضروری در مکان های پرتردد و 
تجمعی، عدم استعمال قلیان، توجه به عالئم 
همچنین  و  اطرافیان  و  خود  در  بیماری 
استراحت در منزل در صورت داشتن عالئم 

بیماری به کلیه شهروندان توصیه می شود.

مورد جدید مبتال به کرونا 
دراستان اضافه نشد

کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی 
و اطالع رسانی وزارت بهداشت در نشست 
خبری تعداد مبتالیان قطعی به بیماری کرونا 
در خراسان جنوبی را ۷8 نفر و بدون تغییر 

نسبت روز گذشته اعالم کرد.

روزهای پایانی سال 
به آرامستان ها نروید

به دلیل شیوع ویروس کرونا، رئیس سازمان 
بیرجند  شهرداری  آرامستان های  مدیریت 
از حضور  بیرجندی خواست  از  شهروندان 
در آرامستان بیرجند در روزهای پایانی سال 
خودداری کنند. کدخدا، اظهار کرد: با توجه 
به فرا رسیدن ایام پایان سال و سنت زیارت 
اهل قبور در ایام نوروز و پنجشنبه و جمعه آخر 
سال و خطر شیوع ویروس کرونا از شهروندان 
درخواست می شود در محیط آرامستان تجمع 
نکرده و حضور نیابند. وی یادآور شد: شهروندان 
می توانند هزینه های مراسم مختلف جهت 

اموات را صرف امور خیریه کنند.

 اصناف خراسان جنوبی خواستار 
تامین اقالم بهداشتی هستند

رئیس اتاق اصناف استان هم گفت: با توجه به 
شیوع بیماری کرونا در کشور و استان، اصناف 
و بازاریان خواستار تامین اقالم بهداشتی مورد 
افزود:  علیزاده  هستند.  پیشگیری  برای  نیاز 

برای تامین اقالم بهداشتی تاکنون مکاتباتی با 
مسئوالن و مقامات استانی و کشوری انجام شده 
اما هنوز نتیجه ای حاصل نشده است. وی بیان 
کرد: براساس دستورالعمل های ستاد پیشگیری 
از کرونا، تاکنون مصوباتی از قبیل تعطیلی برخی 
اماکن عمومی، تاالرها، کلوپ های ورزشی و 
سایر اماکن اجرا شده است. رئیس اتاق اصناف 
از کاهش ساعت کار بازاریان و اصناف مرکز 
استان خبر داد و گفت: بنا به درخواست برخی 

اصناف استان، پیشنهاد دادیم ساعت کار بازار 
نیز با ساعات اداری تنظیم شود. وی ادامه داد: 
در صورت موافقت با این پیشنهاد، ساعت کار 
بازار مرکز استان که اکنون به صورت عادی 
در دو شیفت صبح و عصر است، از ساعت 
هشت صبح تا 1۴ بعدازظهر خواهد بود. وی 
گفت: صنوفی که مستاجر هستند یا توان مالی 
پایین دارند در وضعیت کنونی متضرر شده اند 
که در این خصوص از مسئوالن تقاضا داریم 
نسبت به مطالبات دستگاه های خدمت رسان 
آب، برق، گاز و سازمان های بیمه گر و مالیات 
آنها را یاری کنند. وی درخصوص تعطیلی 
برخی اصناف گفت: مکاتباتی در این خصوص 
انجام شده اما هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده 
بیرجند  شهرداری  کرد:  بیان  علیزاده  است. 
هفته ای دو تا سه مرتبه بازار و اماکن عمومی 
باید  نیز  بازاریان  اما  می کند  ضدعفونی  را 
مسائل بهداشتی را تا حد امکان رعایت کنند.

 توقف فعالیت  معدنی در طبس 
برای مقابله با کرونا

مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس 
نیزگفت: فعالیت های معدنی این شرکت به 
منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و 
حفظ سالمت کارگران و کارکنان از امروز ۲۲ 
اسفند تا پنجم فروردین سال آینده تعطیل 
است. کریتی ثانی افزود: براساس مصوبات 
کمیته بهداشت شرکت زغال سنگ پروده 

طبس، مقرر شد به منظور حفظ سالمت و 
بهداشت روانی کارکنان و خانواده های آنان 
که سرمایه های اصلی این شرکت محسوب 
می شوند، فعالیت های معدنی در پیشروی ها و 
حفریات معدنی و فعالیت کارخانه زغالشویی 
را در این مرحله تا پنجم فروردین ماه 13۹۹ 
تعطیل کند. وی گفت: تصمیم گیری برای 
نحوه ادامه فعالیت معدنی بعد از تعطیالت 
در  و  انجام  روز  شرایط  براساس  نوروزی، 

روزهای آتی اعالم خواهد شد.

ضدعفونی معابر بیرجند
شیوع  از  پیشگیری  راستای  در  همچنین 
ویروس کرونا، تیم های عملیاتی ضدعفونی 
سازمان آتش نشانی معابر و پمپ بنزین های 
بیرجند را ضدعفونی کردند. معابر عمومی و 
خیابان های شهر بیرجند به همت شهرداری 

هرشب ضدعفونی می شود.

برنامه ای برای تخفیف یا بخشش 
اجاره ها نداریم!

شهردار بیرجند هم با اشاره به بخشودگی 
برخی  در  شهرداری  مستأجران  اجاره 
که  نشنیده ام  من  گفت:  کشور  شهرهای 
شهرداری در این خصوص اقدامی کرده باشد، 
معلوم نیست این قضایا تا کی طول بکشد و 
شاید در سال نو یک یا دو ماه ادامه یابد لذا 
نمی توان برای 1۰ یا ۲۰ روز تصمیم گیری 
کرد! جاوید با اشاره به شرایط پیش آمده در اثر 
شیوع ویروس کرونا در شهر بیرجند، اظهار 
کرد: شهرداری فعال برنامه ای برای تخفیف 
یا بخشش اجاره بهای مستأجران مغازه های 
شهرداری و یا پروانه های ساختمانی ندارد. 
وی با بیان اینکه باید ببینیم این ویروس 
تا کی و چه مدت خواهد بود، اضافه کرد: 
باید ببنیم این ویروس و مسائل مربوط به 
آن تا چه زمانی ادامه خواهد داشت گر چه 
امیدواریم طی همین روزهای باقی مانده از 

سال ۹8، ویروس کرونا از بین برود!
جاوید با تأکید بر اینکه شهرداری طی این 
روزها برنامه ای برای این موضوع ندارد، تبیین 
کرد: اکنون شهرداری و همه دستگاه ها به دلیل 
ازدحام جمعیت تعطیل هستند و نمی توانیم 
ارباب رجوع را به شهرداری بکشانیم لذا هر 
تصمیمی را در این خصوص به سال نو موکول 
می کنیم. وی عنوان کرد: تصمیم گیری های 
شهر  شورای  به  خصوص  این  در  را  الزم 
پیشنهاد و ارسال خواهیم کرد و پس از طرح 
شدن در صحن شورای و تصویب اعضای 

شورای شهر لحاظ خواهد شد.

ضدعفونی کردن قطارهای 
مسافربری روزانه انجام می شود

نیز  کشور  شرق  آهن  راه  مدیرکل  شرقی، 
گفت: ضد عفونی کردن قطارهای مسافربری 
به صورت روزانه و مستمر در مجموعه راه آهن 
شرق در راستای جلوگیری از شیوع بیشتر 

ویروس کرونا صورت می گیرد.

اطرافیان بیماران کرونایی در بیرجند مراقبت می شوند

حوادث

اخبار  کوتاه 

یم
تسن

س:  
عک

آگهی تغییرات شرکت ابتکار راه میهن )سهامی خاص( به شماره ثبت 5508 و شناسه ملی 10360021979 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/05/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد عابدینی 
به شماره ملی0889350493 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای محمدرضا قدیری به شماره 
ملی0651934419 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم محبوبه فخیم زاده به شماره ملی0889857393 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
و اوراق عادی و اداری شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای محمد عابدینی )مدیرعامل ( و مهر شرکت 

معتبر است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )791586(

آگهی تغییرات شرکت فنی تاسیساتی و خدماتی پشتیبانی آتیه سازان بشرویه )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 51 و شناسه ملی 10360017245 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1398/10/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان مجتبی محمدی به شماره ملی 0850040469 و 
محمدرضا محمدی به شماره ملی 0850174503 و محمد محمدی با کد ملی 0859052168 به عنوان 
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 -خانم عصمت مستشاری به شماره ملی 
0859768570 به عنوان بازرس اصلی و خانم نرجس عزیزی به شماره ملی 0850164338 به عنوان بازرس 

علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بشرویه )794408(

آگهی تغییرات شرکت پترو گاز آتیه سازان )سهامی خاص( به شماره ثبت 3479 و شناسه ملی 10360048940 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/08/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - بنا به گواهی شماره 75/ 2571-31 مورخ 1397/8/26 بانک صادرات شعبه مدرس بیرجند، مبلغ 1999000000 ریال 
بابت افزایش سرمایه به حساب شرکت واریز گردید و لذا سرمایه شرکت از مبلغ 1001000000ریال به مبلغ 3000000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح ذیل اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ سه میلیارد ریال منقسم به یکصد سهم سی میلیون ریالی با نام که کال نقدی می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )794411(

آگهی تغییرات شرکت فنی تاسیساتی و خدماتی پشتیبانی آتیه سازان بشرویه )سهامی خاص( به شماره ثبت 51 و شناسه ملی 10360017245 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/10/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای مجتبی محمدی با کد ملی 0850040469 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد محمدی 
با کد ملی 0859052168 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا محمدی با کد ملی 0850174503 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه چک ها، اسناد و اوراق مالی، اعتباری، معامالتی، تجاری و تعهدآور و سایر مکاتبات اداری با یک امضا از دو امضای آقای محمدرضا 

محمدی )مدیرعامل( و یا آقای مجتبی محمدی )رئیس هیئت مدیره( با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بشرویه )794412(

آگهی تغییرات شرکت مهاب دژ شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 1086 و شناسه ملی 10360028221 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/05/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - موضوع 
شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: رشته نفت و گاز : دربرگیرنده امور 
پیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی ، مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، 
تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز ، سازه های دریایی نفت و گاز ) به جز استخراج و اکتشاف 
و بهره برداری معادن نفت و گاز و پتروشیمی وانجام فعالیت باالدستی صنعت نفت گاز و پتروشیمی ( - رشته 
تأسیسات و تجهیزات: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری ، تأسیسات مکانیکی و 
هیدرومکانیکی سدها ، سیستم های سردکننده ساختمان ، تأسیسات و تجهیزات ساختمان )آب، گاز، برق و 
 فاضالب( و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب کوچک، وسایل انتقال )آسانسور ، 
پله برقی( سیستم های خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم 
های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی )سندبالست(، حفاظت کاتودی، پوشش )الینینگ( 
و ایستگاه های پمپاژ آب و فاضالب کوچک، بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضالب و شبکه های 
جمع آوری فاضالب . رشته نیرو : دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه 
ها، شبکه های برق وتاسیسات برقی، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص - رشته راه سازی : در برگیرنده 
امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر جاده های فرعی و اصلی ، بزرگراه ها ، راه های ریلی ، باند فرودگاه 
، سیستم های انتقال هوایی پایه دار ، فرودگاه ها ، تونل ها ، پلها ، راه های زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل 
)درون شهری( ) تهیه ، نصب ، تعمیر و نگهداری تجهیزات( و راهداری و عملیات آسفالتی . رشته کشاورزی : 
دربرگیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگل کاری و درخت کاری ، آبیاری ، بهسازی و اصالح اراضی ، احداث 
حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر ماهی ، مالچ پاشی و تثبیت شن های روان ، عملیات به زراعی ، کاشت 
و برداشت محصوالت عمده و استراتژیک ، مرتع داری و ایجاد مراتع دست کاشت ، دامپزشکی ، ایجاد فضای سبز 
نگهداری آن ، دامپروری شامل ) مرغداری ،گاوداری، زنبورداری و گوسفند داری( شیالت و آبزیان - رشته آب 
: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدورلیکی و تونلهای 
آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب بزرگ، خطوط 
انتقال آب، ایستگاههای پمپاژ آب و فاضالب بزرگ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب، کانالهای انتقال آب 
و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر 
آبزیان، و عملیات ساختمانی )سیویل( تصفیه خانه های آب و فاضالب پس از اخذ مجوزهای الزم در صورت 

ضرورت قانونی ضمنا ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )791587(

آگهی تغییرات شرکت ابتکار راه میهن )سهامی خاص( به شماره ثبت 5508 و شناسه ملی 10360021979 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/05/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقایان محمد 
عابدینی به شماره ملی0889350493 و محمدرضا قدیری به شماره ملی0651934419 و خانم محبوبه فخیم 
زاده به شماره ملی0889857393 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای 
حسین عابدینی کارشک به شماره ملی 0889376298 به عنوان بازرس اصلی و خانم معصومه دری به شماره 

ملی 4569576151 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 )791588(

تاسیس شرکت راسپینا گستر کیهان )سهامی خاص( درتاریخ 1398/09/19 به شماره ثبت 6119 به شناسه 
ملی 14008829725 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. موضوع فعالیت :کلیه خدمات فنی و مهندسی شامل طراحی، پیمانکاری، مشاوره و مطالعه رشته 
 های آب، ساختمان، تاسیسات اعم از مکانیکی الکتریکی، برقی و هیدرومکانیکی و راهسازی و نقشه برداری ،
کشاورزی، خطوط انتقال )خطوط آب، فاضالب، نفت و گاز( ، شهرسازی ، امور رفاهی ساختمان، سیستم های 
سردکننده و گرم کننده ابنیه، تهیه و نصب تاسیسات و تجهیزات برق، آب، گاز و فاضالب و انتقال زباله، وسایل 
انتقال )آسانسور و پله برقی( سیستم های خبر و هشدار دهنده، سیستم های آشپزخانه، سلف سرویس و 
رختشویی، پیمانکاری سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان ها. - طراحی و اجرای کلیه پروژه 
های آب و خاک نظیر اجرای کانال های آبیاری عمومی، لوله گذاری سیستم های نوین آبیاری تحت فشار و کم 
فشار، تسطیح و یکپارچه سازی اراضی، احداث جاده بین مزارع، بندهای خاکی و کلیه سازه های آبخیزداری و 
اجرای کلیه خدمات مشاوره ای و طراحی و اجرای مربوط به دام اعم از اصالح نژاد، پرورش دام سبک و سنگین 
و آبرسانی به باغات و مزارع انجام کلیه خدمات آموزشی و ترویجی برای کشاورزان، دامداران، روستائیان و عشایر. 
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 سایت اداری ، آب و 
فاضالب روستایی بلوک 5 ، خیابان بهار ، کوچه بهار 6 ، پالک 0 ، مجتمع سپهر ، طبقه اول ، واحد 2غربی 
کدپستی 9719854789 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 325 مورخ 1398/07/29 نزد بانک ملی ایران شعبه شهدا با کد 9023 پرداخت گردیده است. 
اعضای هیئت مدیره: آقای محمدجواد حسین پور به شماره ملی 0640337104 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال، آقای محمد ساده به شماره ملی 0880134852 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، خانم الهه نیازی به شماره ملی 0880221534 به سمت عضو 
 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 آقای محمد ساده
)مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه. بازرسان: آقای حسین 
عبدالهی به شماره ملی 0640396070 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و خانم سمیه مرتضی 
پورقاین به شماره ملی 0889081379 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 )794407(

و  پروتکل ها  که  افرادی  با  گفت:  استاندار 
کنند،  نقض  را  بهداشتی  دستورالعمل های 
ایسنا،  گزارش  به  می شود.  قانونی  برخورد 
با رئیس و معاونین  معتمدیان، در نشست 
دانشگاه علوم پزشکی، رؤسای بیمارستان ها 
و متخصصان عفونی، ضمن تشکر از تالش 
این گروه برای بازگشت سالمت به جامعه، 
خاطرنشان کرد: همه افراد جامعه در هر شغل 
و حرفه ای مکلف به رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی هستند. وی با تأکید بر اینکه همه 
مردم باید خطر کرونا را جدی بگیرند، تصریح 
ابالغ دستورالعمل ها،  در  اصلی  کرد: هدف 

حفظ آرامش جامعه است، اما همواره تأکید بر 
رعایت نکات بهداشتی است.

استاندار بیان کرد: نصب بنرهای مرتبط و 
اطالع رسانی نکات و توصیه های بهداشتی 
از  جدی  طور  به  که  است  برنامه هایی  از 
اشاره  با  معتمدیان  شد.  خواهد  دنبال  فردا 
برخی  در  شلوغی  و  جمعیت  ازدحام  به 
فروشگاه ها و مراکز فروش، گفت: براساس 
این  مدیران  بهداشتی،  دستورالعمل های 
مجموعه ها مکلفند ضمن اقدام به ضدعفونی 
در  مصرف  یکبار  دستکش  محیط،  مکرر 

اختیار مشتریان خود قرار دهند.

ستاد  بازرسی  و  نظارت  کمیته  افزود:  وی 
برای  الزم  مجوز  استان،  کرونای  مدیریت 

برخورد قانونی با ناقضان قانون را دارد. استاندار 
خراسان ج بیان کرد: نانوایی ها، جایگاه های 

سوخت، اماکن عمومی و اماکن صنفی از این 
قاعده مستثنی نیستند. معتمدیان با بیان اینکه 

نظارت ها و بازرسی ها به صورت شبانه روزی و 
بی وقفه انجام می شود، اظهار کرد: اتوبوس های 

درگذر، اجازه ورود به داخل شهرهای استان را 
ندارند و به محض ترک هر مجتمع، فضا

 بالفاصله ضدعفونی و گندزدایی می شود.
تأمین  برای  استان  تالش  از  استاندار 
اقالم بهداشتی گفت و یادآور شد: کمبود 
برخی موارد مانند ماسک متأثر از افزایش 
دنیا مشهود  تمام  در  درخواست هاست که 
است. معتمدیان خاطرنشان کرد: در توزیع 
شده  تعیین  اولویت هایی  بهداشتی  اقالم 
و  پزشکان  درمانی،  کادر  اساس  این  بر  و 
پرستاران در اولویت هستند و بیماران خاص 

در جایگاه بعدی قرار دارند.

برخورد قانونی با ناقضان پروتکل های بهداشتی
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فرآیند ثبت نام حج تمتع ۹۹ 
غیرحضوری شد

تمامی فرایند ثبت نام حج تمتع ۹۹ در استان 
بصورت غیرحضوری انجام می شود. مدیرحج و 
زیارت استان گفت: با هدف جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا ،تمامی فرآیندها اعم از انتخاب 
کاروان ، ثبت نام و پرداخت مرحله اول هزینه 
تشرف به صورت غیر حضوری انجام می گیرد  
نوفرستی افزود: جلسات آموزشی کاروان ها هم 
بعد از رفع کامل این بیماری برگزار خواهد شد. 
وی گفت ثبت نام از اولویت های ذخیره از روز 
دارندگان  و  فعال شده  اسفند  چهارشنبه ۲1 
قبوض ودیعه گذاری تا تاریخ 15 اردیبهشت 
 reserve.haj.ir 138۶ می توانند به سامانه

مراجعه ونسبت به انتخاب کاروان اقدام کنند.
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 امام علی علیه السالم فرمودند :
ُدوِق َمْن نََصَحَك فی  َعیْبَِك، َو َحِفَظَك فی َغیْبَِك َو آثََرَك َعلی نَْفِسِه ـدیُق الصَّ اَلصَّ

دوست راستین کسی است که نسبت به عیبهایت نصیحت و خیرخواهی کند و پشت سرت، 
آبرویت را حفظ کند و تو را بر خویش مقّدم بدارد و ایثار کند.

)میزان الحكمة: ج 5، ص 311(

سه بسته حمایتی کرونایی و 
اعطای وام برای 4 میلیون خانوار

 رئیس سازمان برنامه و بودجه در تشریح اقدامات 
انجام شده در پی مشکالت اقتصادی ایجاد شده با 
شیوع کرونا ، با بیان اینکه سه مرحله پرداخت بسته 
حمایتی کرونایی تعریف کردیم، گفت: تا چند روز 
آینده بسته اول برای سه میلیون خانوار فاقد درآمد 
ثابت پرداخت خواهد شد که از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار 
تومان است. نوبخت تصریح کرد: چهار میلیون 
خانوار دارای مشاغل خرد نیز شناسایی شده اند و 
یک تا دو میلیون وام قرض الحسنه بدون ضامن 
برای این قشر در نظر گرفته شده که به صورت 

۲۷ ماهه از محل یارانه ها بازپرداخت خواهد شد.

همراه اول تمام خطوط
 یک طرفه شده را وصل کرد

اپراتور همراه اول با توجه به نیاز مشترکان به ارتباط 
در این روزهای حساس، تمامی خطوط دائمی که 
به دلیل عدم پرداخت صورتحساب پایان دوره 
بهمن ماه قطع یک طرفه شده بودند را وصل کرد.

مردم رعایت کنند، سیر کرونا تا 
هفته اول فروردین نزولی می شود

حریرچی نماینده ویژه وزیر بهداشت اعالم کرد: اگر 
مردم همکاری کنند، می توانیم تا اوایل هفته اول 
فروردین سیر ابتال به کرونا را نزولی کنیم، اما اگر 
مردم رعایت نکنند و مشکل را شوخی بگیرند، این 
بیماری ممکن است تا آخر اردیبهشت و حتی تا 

خرداد هم مزاحم ما باشد.

نظر نماینده مجلس در مورد 
افزایش حقوق کارگران

مرادی  نماینده ناظر مجلس در شورای حقوق و 
دستمزد کشور گفت: اگرچه گفته شده در سال ۹۹ 
حقوق کارگران نباید کمتر از دو میلیون و ۸۰۰هزار 
تومان باشد اما مبنای افزایش یک میلیون و ۳۰۰ 

هزار تومانی حقوق ها مشخص نیست.

مصوبه سهمیه بنزین نوروزی لغو شد

میرزایی عضو کمیسیون انرژی مجلس از لغو 
مصوبه پارلمان درباره تخصیص سهمیه ۶۰ لیتری 
بنزین برای ایام نوروز خبر داد.گفتنی است زمان 

واریز این سهمیه، به دولت واگذار شده است.

روال خلوت کردن خیابان ها 
و جاده ها انجام خواهد شد

رییس ستاد کل نیرو های مسلح  در پی دستور 
رهبری ، در جلسه قرارگاه بهداشتی و درمانی امام 
رضا )ع( نیروهای مسلح گفت: ظرف یک هفته 
تا ده روز آینده تمام مردم ایران از طریق فضای 
مجازی، تماس تلفنی و در صورت ضرورت با 
گرفت.سردار  خواهند  قرار  رصد  مورد  مراجعه 
باقری افزود: همچنین کمیته انتظامی امنیتی 
به  مسلح  نیرو های  درمانی  بهداشتی  قرارگاه 
استانداران روال خلوت  همراه وزارت کشور و 
با  را  جاده ها  و  خیابان ها  فروشگاه ها،  کردن 
تصمیم ملی که اتخاذ می شود، انجام خواهد داد 

که این کار هم به زودی انجام خواهد شد.

پزشکیان: کنترل کرونا 
به آمریکا چه ربطی دارد؟

مسعود پزشکیان درباره  تاثیر تحریم های آمریکا بر 
مواجهه  ایران با ویروس کرونا می گوید: قطع کردن 
حلقه  این بیماری و پیشگیری از آن ربطی به آمریکا 
ندارد و اصال نباید اجازه داد مردم بیمار شوند تا به 

تجهیزات پزشکی نیاز باشد.

ایمانی: حسن روحانی فقط 
رئیس جمهور برجام بود

گفت:  اصولگرا  سیاسی  فعال  ایمانی  ناصر 
روحانی فقط رئیس جمهور برجام بود و به جز آن 

رئیس جمهور هیچ امر دیگری نبود. 

سازمان هواپیمایی متهم ردیف
 اول ورود کرونا به کشور است

پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس 
شورای اسالمی گفت: قطعا سازمان هواپیمایی که 
مانع انجام پرواز به چین نشد در کنار ایرالین ماهان 

از متهمان ردیف اول شیوع کرونا است.

واکنش ایران به ادعای 
جدید ترامپ در مورد عراق

موسوی سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به 
اظهارات ترامپ در خصوص مسئولیت حمالت 
اخیر در عراق گفت: آمریکا نمی تواند عواقب 
حضور غیرقانونی خود در عراق را با فرار به جلو 

بر عهده دیگران بگذارد.

نامه ظریف به دبیرکل سازمان ملل 
درباره ضرورت لغو تحریم ها

دبیر کل  به  نامه ای  ایران در  امور خارجه  وزیر 
و  یکجانبه  تحریم های  نوشت:  متحد  سازمان 
غیرقانونی آمریکا مانع عمده ای برای مبارزه با 

شیوع کرونا در کشورمان است که باید پایان یابد .

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا درمراکز خرید و فروشگاه ها )دستورالعمل شماره 14(

نکاتی که در مراجعه به مراکز خرید و فروشگاه ها باید رعایت گردد

پایان خرید دستکش خود  تا   - 1
را در دست داشته باشید و بالفاصله 
در  فروشگاه  از  خارج شدن  از  پس 
و  انداخته  پالستیکی  پوشش  یک 

مجددا  استفاده ننمایید.
2 - از عدم تماس دست های خود 
هنگام در آوردن با قسمت های رویی 

دستکش مطمئن شوید.
3 -  به غیر از موارد ضروری وارد 

مراکز خرید و فروشگاه ها نگردید.
4 - در صورت داشتن تب و سرفه 

حتما از ماسک استفاده کنید.
 5 - از بردن کودکان به مراکز خرید 

جدا خودداری نمایید.
6 - از خرید بستنی و مواد غذایی 
باز برای کودکان خود در مراکز خرید، 

امتناع کنید.
بعد  ممکن  فرصت  اولین  در   - 7
 از اتمام خرید دست خود را حداقل

4۰ ثانیه با آب و صابون بشویید.
 8 - از دست زدن به پله برقی در 

فروشگاه ها اکیدا خودداری کنید.

 9 - در صورت استفاده از آسانسور و در 
 مراکز خرید برای فشار دادن دکمه های 
آسانسور از دستمال کاغذی استفاده 
و سپس بدون تماس دست خود با 
آشغال  به سطل  قسمت در تماس 

بیندازید.
10 - استفاده از وسایل بازی تعبیه 
شده برای کودکان مطلقا انجام نگیرد.
از  وجه،  پرداخت  برای    -  11  
دریافت کننده وجه بخواهید اجازه دهد 
خودتان کارت را در دستگاه کارتخوان 
بکشید و ایشان نیز خودشان مبلغ و 

رمز کارت را وارد نماید.
12 - کارت عابر بانکی را که استفاده 
کاغذی  دستمال  یک  در  نمودید 
بپیچید و سپس در جیبتان بگذارید 
تا در اولین فرصت آن را ضدعفونی 
تان  کیف  در  سپس  و   نمایید 

قرار دهید.
 13 - هرگز به مکان های فروش 

حیوانات زنده مراجعه ننمایید.

  در کرونا از یریشگیپ یآموزش اتکن
 (14)دستورالعمل شماره ها فروشگاه و دیخر مراکز

 

 گردد. تیرعا دیبا مراکز خرید و فروشگاه هاکه در مراجعه به  ینکات
 

تا پایان خرید دستکش خود را در دست داشته باشید و بالفاصله پس از خارج شدن از فروشگاه  در یک  .1
 پوشش پالستیکی انداخته و و مجددا استفاده ننمایید. 

 ازعدم  تماس دستهای خود هنگام در آوردن با قسمت های رویی دستکش مطمئن شوید.  .2

 وشگاهها نگردید. به غیر از موارد ضروری وارد مراکز خرید و فر .3

 در صورت داشتن تب و سرفه حتما از ماسک استفاده کنید.  .4

 از بردن کودکان به مراکز خرید جدا خوداری نمایید. .5

 از خرید بستنی و مواد غذایی باز  برای کودکان خود در مراکز خرید، امتناع کنید.  .6

 .دییبا آب و صابون بشو هیثان 40دست خود را حداقل  خریدفرصت ممکن بعد از اتمام  نیدر اول .7

 از دست زدن به پله برقی در فروشگاهها اکیدا خودداری کنید. .8

در صورت استفاده از آسانسور در مراکز خرید برای فشار دادن دگمه های آسانسور از دستمال کاغذی  .9
 استفاده و سپس بدون تماس دست خود با قسمت در تماس به سطل آشغال بیندازید.

 بازی تعبیه شده برای کودکان مطلقا انجام نگیرد.استفاده از وسایل  .10

برای پرداخت وجه، از دریافت کننده وجه بخواهید اجازه دهد خودتان کارت را در دستگاه کارتخوان بکشید  .11
 و ایشان نیز خودشان مبلغ و رمز کارت را وارد نماید.

دبیرخانه شورای اطالع رسانی استان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و روزنامه آوای خراسان جنوبی

 اولین و بزرگترین مرکز فروش انواع فرش های ماشینی
 دست دوم )در حد نو( و انواع فرش نو )استوک( 
بیرجند ، بلوار شعبانیه  نبش شعبانیه 4

3797 361  0915-  9464 750 0935-31 17 31 32  علی زارع

دنیـای فرش

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

آدرس: نبش مفتح 10 - نرسیده به مسجد مرتضوی
تلفن تماس: 0۹1۵1۶۴۳۷0۷ – امیرآبادیزاده

ده  
مـژ مـژده  

جناب آقای حسن مطهری فرد
مصیبت درگذشت پدر گرامی تان

 را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی برای شما صبر و اجری 
عظیم و برای آن عزیز سفرکرده غفران و رحمت الهی خواستاریم.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

سرکار خانم قلندری
ضایعه درگذشت مادربزرگ گرامی تان 

را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان صبر و شکیبایی برای شما 
و علو درجات برای آن مرحومه مسئلت می نماییم.

همکاران شما در روزنامه آوای خراسان جنوبی

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 

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی در نظر دارد:  نگهداری فضای سبز و نظافت اماکن و ترمینال های فرودگاه های بیرجند و طبس را  به شرح جدول ذیل واگذار نماید. لذا شرکت های واجد شرایط 

می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ 98/12/25 لغایت 98/12/28 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( www.steadiran.ir مراجعه نمایند.

تاریخ بازگشاییتاریخ تحویل اسناد و پیشنهاداتتضمین شرکت در مناقصه به ریالشماره فراخوان سامانه الکترونیکی دولت                    موضوع

۹۹/01/2۴تا ساعت 1۵:00 مورخ 20۹800۴80000000۳۳8۹/000/000۹۹/01/2۳نظافت اماکن وترمینا ل ها و نگهداری فضای سبز

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه های معبتر بانکی و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در وجه اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی می باشد.
محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

 ضمنا به پیشنهادات خارج از سامانه که صرفا فیزیکی تحویل می گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.الزم است پاکت )الف( عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد به صورت فیزیکی به آدرس: خراسان جنوبی – بیرجند – فرودگاه 
بین المللی شهید کاوه بیرجند در موعد مقرر تحویل  دبیرخانه گردد. محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی می باشد.

اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی

قابل توجه هم استانی های عزیز
با اهداء سالم و تشکر از همراهی شما مخاطبان عزیز با روزنامه آوای خراسان جنوبی 
در آستانه سال نو و با توجه به شرایط پیش آمده به جهت پیشگیری از شیوع بیماری 
کرونا و رفاه شما هم استانی های عزیز و عدم خروج از منزل، تقاضامندیم خدمات مورد 
نیاز خود را از طریق تماس با شماره تلفن 05632224582 یا از طریق شبکه های 
اجتماعی )09017245463( و به صورت غیرحضوری ، با این روزنامه هماهنگ نمایید .

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 
)2۰98۰۰۴۷2۰۰۰۰۰۰۷ ( 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 

98/12/2۴ می باشد. ضمناً هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت می شود.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 1۴ روز یکشنبه 98/12/25

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 1۴ روز چهارشنبه 99/۰1/۰6
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح روز شنبه  99/۰1/۰9

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: ۰5632۴62121       
آدرس دفتر خدمات جهت راهنمایی مناقصه گران محترم : 

ابتدای خیابان مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت  شماره تماس : ۰563222122۰ 

اطالعیه کرونایی روزنامه آوا

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

با سالم و تبریک اعیاد به استحضار می رساند روزنامه آوا در جهت همراهی با تالش 
مردم و 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 32224582 داخلی 1 تماس حاصل نمائید 


