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3  اشباع بیمارستان ولیعصر»عج«  از بیماران مشکوک به کرونا 3گروه های اعالم هشدار در خراسان جنوبی فعال شدند3گزارش یک هم استانی از وضعیت مردم و مدیریت کرونا در کشورکانادا

ما و کرونا
هیچوقت  ها  سال  این  تمام  در 
 مسئوالن را در مدیریت ، این اندازه
بودم  زنده  بودم.  ندیده  مستأصل 
خلق  های  مدیریت  آخرالزمان  و 
 الساعه ای، آخرالزمان مدیریت های
 شعاری و آخرالزمان مدیریت های
بی تفاوت نسبت به  حفظ »سرمایه 
 های اجتماعی« را هم  دیدم. همان
 بود که دیروز فریاد می زدم؛ مسئوالن
 با عملکردشان سرمایه های اجتماعی
 را حفظ کنند که روزی به کار می آید  و 
 همین است که امروز وزیر و باالتر
از او به مردم ... مشروح در صفحه 2

*  هرم پور

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند : به افراد عالمت دار غیربومی با عالئم بیماری اجازه ورود به خراسان جنوبی داده نمی شود /   در یک مورد 
سه نفر از اعضای یک خانواده درگیر این بیماری شده اند که با روند رو به افزایش مبتالیان از داخل استان مواجه خواهیم شد /  درگاه اینترنتی 
salamat.gov.ir برای خود ارزیابی افراد راه اندازی شده است و هموطنان می توانند از طریق این سامانه با وارد کردن شماره ملی خود به 
سواالت ساده خود ارزیابی بیماری کرونا پاسخ داده و راهنمایی الزم را دریافت کنند/ آنچه در فضای مجازی به داروی طب ایرانی و سنتی درمان 
کرونا مطرح است به هیچ وجه از نظر علمی صحت نداشته و نوعی کالهبرداری محسوب می شود /  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی : از 

نظر تأمین داروهای مورد نیاز برای درمان بیماران کرونا هیچگونه مشکلی نداریم /   ... مشروح در صفحه ۳

هشدارمسئوالن خراسان جنوبی به مردم ؛ 
  آمارمبتالیان به کرونا در استان رو به افزایش است، از خانه خارج نشوید

فراخوان عمومی 
برای غربالگری 

14 مورد مشکوک ابتال به کرونا در غربالگری 17 درصد جمعیت استان شناسایی شد

تعداد مبتالیان به 82 نفر رسید

کشتی سالمت استان، 
برمرداب کرونا

طرح فروش پکیج های ایران رادیاتور 
شـروع جشنـواره  زمستـانه

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

نقـدواقسـاط

موادغذای پروتئین ژیوان 
به علت شیوع بیماری 

 عرضه گوشت مرغ، ماهی و... تحویل درب منزل 
تلفن: ۳22۰7۰77 - ۰۹1۵۵۶1۰۵۹8 -  بازار روز غفاری

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

1۰۰متری آورده زمین 4۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
12۵ متری آورده زمین ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

هزینه ساخت به ازای هر مترمربع مبلغ 2/۵۰۰/۰۰۰ تومان برآورد شده است.

۰۹1۰۹2۳7122-۰۹1۵۶۰4۶۶72 شماره دفتر: ۳2۳1۰۵1۰ - 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 1۳ عضو میپذیرد

متراژ واحدها 1۰۰متری آورده زمین باپروانه 222میلیون تومان
هزینه ساخت به ازای هر مترمربع ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان برآورد شده است.

شماره تماس: -۰۹1۵۶۰4۶۶72 ۰۹1۰۹2۳7122
شماره دفتر: ۳2۳1۰۵1۰ - 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: ۳24412۵۹ – ۳2227۶۹۰    
توحید – حدفاصل توحید 21 و 2۳ 
شعبه 2: نبش جمهوری 12

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(
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

99/01/24تا ساعت 15:00 مورخ 2098004800000003389/000/00099/01/23نظافت 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

سرور ارجمند 
سرمایه ارزشمند استان

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

مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی 
که نشان از لیاقت، تعهد و شایستگی های برجسته 

شما می باشد، خدمت جناب عالی و خانواده صمیمانه 
تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان مزید 

توفیقات روز افزون برای شما مسئلت می نماییم.

اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن فرهنگیان استان 
اتحادیه بازرگانی شرکت های تعاونی مسکن استان خراسان جنوبی

مژده به عالقه مندان سرمایه گذاری و مالکیت مسکن 
در مشهد مقدس

با استعانت از الطاف حضرت حق در نظر داریم 
جهت تأمین مسکن در مشهد مقدس با قیمت مناسب و ایجاد فرصت

 سرمایه گذاری برای تعداد محدودی از هم استانی های عزیز اقدام نماییم.
 با توجه به ظرفیت محدود، زمان ثبت نام و واریز وجه مالک امتیاز بندی 

خواهد بود.
۰۹1۵۵۶2۳۰7۶ - ۰۹1۵1۶1۳۵۰1 – ۰۹1۵۵۶177۳۵

هیئت مدیره شرکت بهینه سازان راحیل

جنـاب آقـای

 دکتر سید محمد آذرکار
مدیر محترم هتل مجلل سپهر

با کمال تشکر از همراهی بزرگوارانه شما این لطف را ارج می نهیم که در این روزهای سخت 
برای حفظ سالمت شهر و کارکنان مجموعه و قطع زنجیره ای بیماری همه گیر کرونا 

تا بهبودی شرایط اقدام به تعطیلی کلیه خدمات هتل سپهر نموده اید.

پرسنل هتل مجلل سپهر

جناب آقای مهندس حسین امامی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی

که مؤید درایت ، لیاقت وتوانمندی شما می باشد تبریک عرض نموده ، موفقیت روز افزون تان را از درگاه 
ایزد منان خواستاریم. 

 مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ

صفحه 5

قابل توجه ماسنی های مقیم بیرجند
با عنایت به شیوع ویروس کرونا و به جهت پیشگیری مزید امتنان 
است، از رفت و آمد غیر ضروری به روستا و همچنین از دعوت و 
افراد غیر بومی به روستا جهت اسکان اجتناب نموده و  همراهی 
به  مشکوک  موارد  هرگونه  فردی  بهداشتی  اصول  رعایت  ضمن 
 بیماری را سریعا به مراکز بهداشتی و درمانی اطالع رسانی نمایید.

شورای اسالمی و دهیاری ماسن

 

 

 

نباید کرونا به سمت 
جناح بندی ها  کشیده شود

روحانی  :

صفحه  6

بدتر شدن اوضاع
 دامن همه را می گیرد

محمد هاشمی :

اصولگرایان  پیروز
  انتخابات 1400 هستند

سلیمی نمین:

صفحه  6

صفحه  6
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جایگاه های توزیع فرآورده های نفتی تعطیل نیست

صدا وسیما- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تکذیب شایعه تعطیلی جایگاه های توزیع فرآورده های نفتی اعالم کرد: عملیات توزیع سوخت در جایگاه ها 
مطابق معمول و به صورت ۲۴ ساعت شبانه روز انجام می شود و هیچ گونه برنامه تعطیلی در روز های آتی نخواهد داشت. بنابراین هموطنان بدون هیچ گونه نگرانی 

و در کمال آرامش در طول مدت شبانه روز و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی به جایگاه های عرضه سوخت مراجعه و سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند.

خراسان جنوبی؛ نیازمند اهدای خون

ایسنا- مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی با 
بیان اینکه کاهش مراجعه به پایگاه های انتقال 
خون باعث خواهد شد بحرانی عالوه بر بحران 
مردم خواست  از  ایجاد شود،  در کشور  کرونا 
برای اهدای خون به مراکز استان مراجعه کنند. 
محمدرضا عاملی اظهار کرد: در پی شیوع کرونا 
بیش از هر زمان دیگر به خون و اهدای خون 
اهداکنندگان  از  برخی  افزود:  وی  داریم.  نیاز 
از  اینکه به کرونا مبتال شوند،  از ترس  خون 

اهدای خون امتناع می کنند.
مردم  کرد:  بیان  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
مطمئن باشند پایگاه های انتقال خون تمامی 
استانداردهای جهانی را دارا هستند. عاملی با 
اشاره به بهره گیری از وسایل یکبار مصرف و 
بهداشتی در زمان اهدای خون، ادامه داد: تامین 
مصرف کنندگان  و  اورژانسی  بیماران  خون 
اینکه  بیان  با  وی  است.  اولویت  در  مستمر 
در روزهای آخر سال در شرایط عادی نیز به 
علت تعطیالت و سفرها با کمبود خون مواجه 
می شویم، تصریح کرد: ما نمی خواهیم بحران 
شود.  افزوده  کرونا  بحران  بر  خون  کمبود 
مدیرکل انتقال خون یادآور شد: اکنون دو مرکز 
اهدای خون در شهرستان بیرجند و یک مرکز 
در طبس، یک مرکز در فردوس و یک مرکز در 

قاین پذیرای اهداکنندگان خون هستند.

دستگیری۱۶۹ شکارچی غیرمجاز 

ایرنا - رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست 
استان گفت: ۱۶۹ شکارچی غیرمجاز در یک 
سال گذشته در استان دستگیر شدند که ۶۸۹ 
از  جانوری  گونه های  انواع  سر  و  رأس  عدد، 
شکارچیان کشف شد. مسعود مستقیم با بیان 
از  شکاری  سالح های  انواع  قبضه   ۶۸ اینکه 
 شکارچیان در این مدت کشف و ضبط شد ،

تصریح کرد: ۶۹ نفر از شکارچیان غیرمجاز و 
متخلفین زیست محیطی نیز قبل از انجام شکار 
حیات وحش و در حین شروع به شکار دستگیر 
شدند. به گفته وی ۱۰۹ مورد تیمار و رهاسازی 
یگان  توسط  نیز  وحش  حیات  مختلف  انواع 
حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی از ابتدای 

سال ۹۸ تاکنون انجام شده است.

های  هیئت  برخی  گویا  قاسمی- 
چرا  هستند  بافته  جدا  تافته  استان 
ها  هیئت  این  مسئوالن  برای  که 
مهم نیست در کشور چه اتفاقی می 
در  کارهایی  و  ها  برنامه  چه  و  افتد 
مسئوالن  برخی  است.  انجام   دست 
آنچه  انجام  بر  استانی  های   هیئت 
مد نظر خودشان بدون توجه به روند 
اجرای امور در فدراسیون ها تأکید دارند. 
این افراد رویکردی بسته در مقابل انتقاد 
ها دارند و به رسانه پاسخگو نیستند. 
گالیه هایی در همین زمینه در مورد 
هیئت ورزشی کارگری استان از سوی 
فعاالن این هیئت مطرح شده است. 
یکی از این موارد، تاخیر این هیئت در 
فعال کردن کمیته دفاع شخصی است.

کمیته دفاع شخصی
 25 استان، فعال شد

دفاع  کمیته  رئیس  با  قبل  چندی 
فدراسیون  انجمن جودوی  شخصی 
 کارگری ایران، گفت و گویی داشتم.
سید عباس آل صادق با بیان اینکه از 
خراسان جنوبی که استانی پیشتاز در 
دفاع شخصی است انتظارات بیشتری 
داشتم، گفت: در برج ۶ امسال، کمیته 
کارگری  فدراسیون  شخصی  دفاع 
را فعال کردیم و به تمام استان ها 
بخش نامه ای دادیم که این کمیته 
فدراسیون  دستورالعمل  اساس  بر  را 
کنون  تا  داد:  ادامه  وی  کنند.  فعال 
 ۲5 استان این کمیته را فعال کرده اند 
انتظار  که  جنوبی  خراسان  در  ولی 
داشتیم جزو اولین استان ها باشد هنوز 
خبری نیست. وی ادامه داد: حتی یکی 
از مربیان استان که از قهرمانان دفاع 
شخصی است را معرفی کردیم ولی 
هنوز هیچ جوابی نگرفته ایم. رئیس 

فدراسیون  شخصی  دفاع  کمیته 
با بیان اینکه چند نوبت با  کارگری 
رئیس  و  استان  جودو  هیئت  رئیس 
کرده  گو  و  گفت  کارگری  هیئت 
ام، عنوان کرد: گویا مسئول انجمن 
خواهد  می  استان  کارگری  جودوی 
به تنهایی همه کارها را انجام دهد 

که این خوب نیست . باید مانند هیئت 
جودو که در تمام کشور برای رشته 
های مختلف خود کمیته دارد و برای 
این کمیته ها مسئولی در نظر گرفته، 
از انجمن جودوی کارگری هم انتظار 
می رود اینگونه عمل کند. به عالوه 
همه استان ها باید از قهرمانان خود 
حمایت کنند تا قهرمانان دیگری نیز 

به وجود آیند. 

مسئول انجمن هر چه بگوید

اتفاقی  اینکه چه  در همین راستا و 
افتاده است با رئیس هیئت کارگری 
استان گفت و گو کردیم که علیزاده 
مسئول  چه  هر  گفت:  باره  این  در 
انجمن جودوی کارگری به ما بگوید 
همان است و من اجازه دخالت ندارم 

و باید او تصمیم بگیرد.

اجباری نیست

مسئول  حسینی،  با  دلیل  هیمن  به 
نیز  استان  کارگری  جودوی  انجمن 
تماس گرفتیم تا دلیل تشکیل نشدن 
کمیته دفاع شخصی را جویا شویم. 
وی در این باره بیان کرد: دفاع شخصی 

زیر نظر جودو می باشد و اجباری در راه 
اندازی کمیته مجزا نیست، من خودم 
از عهده همه این موارد بر می آیم و 
نیازی نیست که کمیته دفاع شخصی 
مجزا داشته باشم. از او پرسیدیم در این 
انجمن  چند سال در سمت مسئول 
استان چه خروجی و  جودو کارگری 
عملکردی داشته اید، تلفن را قطع کرد 

و گفتگو را نیمه تمام گذاشت.

هیئت ها در انتصابات 
اختیار تام دارند

در همین راستا با رئیس انجمن جودوی 
فدراسیون ورزش کارگری ایران تماس 
گرفتیم و از او پرسیدیم که آیا مسئول 
انجمن جودوی کارگری استان ها باید 
در انتصاب مسئول کمیته دفاع شخصی  
احکام را صادر کنند که او پاسخ داد:  

اصال اینگونه نیست و رئیس هیئت 
کارگری تمام انتصابات و احکام انجمن 
ها و  کمیته را برعهده دارد. سعید قمی 
تأکید کرد: هیئت ها در انتصابات اختیار 
تام دارند و انجمن های کارگری فقط 

می توانند مشورت بدهند.

مشورت می دهم

با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
این  در  وی  که  گفتیم  سخن  نیز 
باره گفت: من از قبل هم به هیئت 
مشورت داده ام و گفته ام به سرعت 
این مشکل مرتفع شود تا این کمیته 
نیز در راستای اعتالی ورزش استان 
کرد:  تاکید  اشرفی  شود.  اندازی  راه 
پیگیری می کنم تا مشخص شود، 

چرا تا کنون این اتفاق نیفتاده است.

جلسه می گذاریم

در راستای پاسخ رئیس انجمن جودوی 
و  ایران  کارگری  ورزش  فدراسیون 
مدیرکل تعاون، دوباره به سراغ علیزاده، 
رفتیم  استان  کارگری  هیئت  رئیس 
انتصابات  برای  او  اختیارات  درباره  و 
پرسیدیم که پاسخ داد: من خودم اختیار 
تام به انجمن های زیر مجموعه داده ام 
که هر فردی که می خواهند را معرفی 
کنند و دخالتی در استقالل انجمن های 
قانع  دلیل  او خواستیم  از  ندارم.  خود 
کننده ای برای راه اندازی نکردن کمیته 
دفاع شخصی ارائه دهد که گفت: تا ۱۰ 
روز آینده جلسه ای با حسینی، مسئول 
انجمن جودو و فیاض زاده، شخصی که 
به ما برای سمت کمیته دفاع شخصی 
معرفی شده و از قهرمانان و مربیان 
استان است خواهیم داشت تا تصمیم 

مشخصی در این زمینه بگیریم.

ما و کرونا
*هرم پور

در تمام این سال ها هیچوقت مسئوالن را در مدیریت، 
این اندازه مستأصل ندیده بودم. زنده بودم و آخرالزمان 
مدیریت های خلق الساعه ای، آخرالزمان مدیریت های 
شعاری و آخرالزمان مدیریت های بی تفاوت نسبت به  
دیدم. همان  را هم   اجتماعی«  حفظ »سرمایه های 
بود که دیروز فریاد می زدم؛ مسئوالن با عملکردشان 
»سرمایه های اجتماعی« را حفظ کنند که روزی به کار 
می آید و همین است که امروز وزیر و باالتر از او به مردم 
التماس می کنند که؛ »به راستی مرگ پشت درب خانه 
هایتان به انتظار نشسته، لطفاً از خانه ها بیرون نیایید« و 
البته لزوماً کسی گوش نمی دهد یا عملی پشتش نمی 
آید و حتی گاه این هشدارها مسخره می شود! چه خواهد 
شد؟ هیچکس نمی داند. قرار است کرونا چه بالیی بر 
سرمان بیاورد؟ واقعاً کسی نمی فهمد. آیا به قول آن 
ستون نویس اروپایی، واقعاً از هر سیصد نفر دوست و 
آشنای نزدیک مان، دیدار هفت نفر از آنها را به قیامت 
خواهیم سپرد؟ مشخص نیست. آیا به قول آن دیگری، 
ایستادن مقابل کرونا، مثل ایستادن مقابل باد برای متوقف 
کردن آن است؟ باز هم هنوز هیچ چیز مشخص نیست. 
از  با طوفانی  از قرن ها،  ما در رویدادی شگرف پس 
ناشناخته ها روبرو شده ایم، ناشناخته هایی که بر اساس 
یک قانون طبیعی در نظام اجتماعی مان، دوست می 
داریم هر کدام مان به سلیقه خودمان تفسیرشان کنیم. 
این ثانیه های پرالتهاب ما، جرقه صدها فیلم در سال 
های آینده خواهند شد. پس از حوادث دردناک آبان ماه 
امسال گفتند تاریخ اجتماعی ایران به دو نیمه قبل از آبان 
و بعد از آبان تقسیم شده است. بعد از شهادت حاج قاسم 
هم نوشتند تاریخ امنیتی جهان به دو نیمه قبل از شهادت 
حاج قاسم و بعد از شهادت ایشان تقسیم شد و در این 
سال بی نظیر، حاال می گویند با آمدن کرونا، تاریخ زیست 
در جهان به دوره قبل از همه گیری کرونا و بعد از آن 
تقسیم خواهد شد! و البته همه خوب می دانیم که اینها 
بازی با کلمات و خوش و بِش کردن با جمالت است و 
واقعیت ها چیز دیگریست! واقعیت آن است که ما آمادگی 
مدیریت بحران را نداریم، چه در بهترین شرایطش و چه 
در بدترین شرایطش، بدون تعارف و به دور از هرگونه 
غرض ورزی. خیلی زودتر از آنچه شرایط مجبورمان می 
کند به آماردهی های غیر شفاف و عملیات روانی ناموفق 
 روی می آوریم و مرزهای خبری را هم با تهدید می بندیم 
و در شرایط عدم شفافیت، تأکید می کنیم با هر فرد 
یا نهادی که غیرواقعی و غیرمستند و غیرمسئوالنه آمار 
ارائه بکند، برخورد قضایی می شود! واقعیت آن است که 
اولویت ها را فراموش می کنیم و در این صحنه نبرد بین 
ویروس ناشناخته و جان مردم، دادگاه محتکران را برگزار 
می کنیم و در آن از تعداد و چگونگی رزرو اتاق ها برای 
همدستان متهم از او می پرسیم و البته نه خالء های 
قانونی، نه دست های پشت پرده، نه هدایت کنندگان 
و حمایت کنندگان و نه محل مجوزها و افراد شاخص 
و چگونگی ارائه مجوزهای به این مهمی را به حاشیه 
فراموشی می سپاریم، نه حتی حاضریم جواب قانع کننده 
ای به مردم بدهیم که میلیون ها ماسک و دستکش 
کشف شده، کجا و چگونه توزیع شدند که هنوز کشور 
در شوک عدم وجود این اقالم بهداشتی، خودش را پیدا 
نکرده است و مردم نابسامان و ناراضی از نحوه توزیع، متر 
به متر شهرها را می روند و چیزی نمی یابند؟! مجلسی 
که از مردم و برای مردم است، کجاست و مسئولینی که 
سینه چاک بودند، کجا هستند؟ واقعیت آن است که در 
سال رونق تولید، در سایه غفلت مسئوالن سهل انگار، 
در بحبوحه جدال با مرگ، در کشور مدعی ایستادگی 
در برابر ابرقدرت های جهان، ماسک و دستکش و ماده 
ضد عفونی کم می آوریم. واقعیت آن است که در وسط 
صحنه جنگ با ویروس، و در صحنه شهادت نفر به نفر 
از کاروان گمنام و مظلوم پرستاران و پزشکان و کادرهای 
»کرونا  که  هستیم  این  اثبات  دنبال  به  بیمارستانی، 
ویروس« را آزمایشگاه های چین ساخته اند یا آمریکا 
یا رژیم صهیونیستی؟!! آخر مگر چه فرقی می کند وقتی 

شرایط مان این است؟ اگر فرافکنی نباشد، غفلت است 
و اگر غفلت نباشد، قاطی کردن موقعیت ها و اولویت 
هاست. واقعیت این است که به مردم می گوییم در خانه 
هایتان بمانید و هنوز در پشت خاکریزهای فتح قله ستاد 
کرونا برای تعیین ریاستش مانده ایم و چشم  امید به 
حضور ارتش یا سپاه داریم که بیایند و شرایط را به دست 
بگیرند و اندکی موزون کنند. واقعیت این است که مردم 
را با ابالغیه های مکرر و متضاد و مغایر، محکوم به ماندن 
در خانه می دانیم و صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران هنوز خودش به واقعیت ماجرا  باور واقعی ندارد  
و پی جوی پول، هر لحظه با تبلیغ های گزاف و مکرر 
از کاالهای مختلف، مجاب مان می کند که از خرید 
عیدانه و ساختن آن زندگی اشرافی که نویدمان می دهد، 
حتی در روزهای کرونایی غفلت نکنیم و عقب نمانیم. 
واقعیت آن است که صدا و سیما برای نمایش فیلم 
ها و برنامه هایش نیاز به پول دارد و آن دست فروش 
بیچاره، آن مغازه دار ناامید، آن راننده تاکسی با غیرتی 
که دو هفته شده برای در امان ماندن خانواده اش از 
کرونا شب ها در همان تاکسی می خوابد و به منزل نمی 
رود، آن کارگر سرگذر، آن زباله گرد فقیر و آن دیگری 
و آن دیگری و آن دیگری، »دیگران« هستند و پول 
نمی خواهند و زندگی نمی کنند!! واقعیت آن است که 
اگر در زمان جنگ هم نمازهای جمعه و جماعت و حرم 
هایمان تعطیل نشد، کرونا کاری کرد که حتی با تهدید 
به استعفای خیلی ها، باز هم تعطیل شوند و قایم باشک 
بازی های بعضی از مسئولین با مردم، مردم را به این باور 
برساند که می تواند خیلی چیزهای دیگر هم تعطیل شود 
و اتفاقی نیفتد! اما مهمترین واقعیت این روزها چیست؟ 
اینکه باور کنیم خودمان هستیم و خودمان. اینکه در آیینه 
سرنوشت مان نگاه کنیم و جمله مهم نوشته شده روی 
آن را هزار بار بخوانیم که »این روزها مرگ از آنچه 
تصور می کنیم به ما نزدیک تر است«. اینکه باور کنیم 
در کنار کرونا، کمبودها و ناامیدی ها هم می توانند به 
همان سرعت تکثیر و همه گیر  شوند. مهم نیست چند 
درصد در انتخابات مجلس شرکت کردند، مهم نیست 
رئیس مجلس چه کسی خواهد شد، مهم نیست چند 
اداره تعطیل می شوند و چندتا باز می مانند، مهم نیست 
کرونا تا چه وقت به کمین جان هایمان خواهد نشست 
و تیر بدشگونش را از کمان ناجوانمردش به سمت سپر 
نازک غفلت هایمان رها خواهد و زمینگیرمان خواهد 
نمود؛  مهم این است که این روزها شرافت داشته باشیم، 
تجربه جدیدی از ارزش های انسانی را نمایش دهیم، 
برای همدیگر احترام و همراه احترام، کمی هم ایثار قائل 
باشیم. مهم این است که این روزها مهربان باشیم، با 
محبت باشیم، صبور باشیم، مالیم و نرم رفتار باشیم، دفتر 
ها و دستک ها و بهانه ها و تزویرها را با لگد، محکم به 
کناری بزنیم و خدا را بجوییم، مهم این است که این 
روزها به زودباوری هایمان، به سینه سالطین شعار، به 
تمنای ملکه های ریا، به سالم پادشاهان ناجوانمرد حرف 
و خودنمایی های مدیریتی، دست رد بزنیم. مهم این 
است که »خودمان« باشیم، »خوِد خودمان«. کرونا را 
»خوِد خودمان« شکست خواهد داد، لطفمان به همدیگر، 
مهربانی هایمان و درک واقعی و شفاف ما از واقعیت 
هولناکی که در آن قرار داریم کرونا را شکست خواهد داد. 
مسئوالن دچار پارادوکس و بحران در تصمیم گیری شده 
اند، از یک سو ماجرا بسیار مهم است و باید آن را مهم 
جلوه دهند تا مردم جدی بگیرند، از سوی دیگر اگر آن را 
خیلی جدی جلوه بدهند، مردم نگران می شوند و جامعه 
به هم می ریزد! تجربه ثابت کرده است در میانه این 
واقعیت هولناک، باید مسئوالن را به حال مدیریت شان 
رها کنیم و باور کنیم که  فقط »خودمان« هستیم که می 
توانیم به »خودمان« کمک بهتری بکنیم؛ شاید با بیرون 
نیامدن چند روزه از خانه هایمان، شاید با عمل به همان 
دستورهای پزشکان دلسوز و پرستاران ایثارگری که برای 
زنده ماندن مان تالش می کنند، شاید با کمک به قطع 
کردن زنجیر منحوس انتقال این ویروس، شاید با کمی 
رعایت بیشتر بهداشت و شاید هم با ُدزِ باالتری از امید و 
امیدواری. یادمان باشد قرار است زنده بمانیم، قرار است 

زندگی کنیم و قرار است باز هم از زندگی لذت ببریم.  
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آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی قاین

پیرو آگهی نوبتی قبلی و به موجب مقررات ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی اینک برحسب درخواست واصله، تحدید حدود اختصاصی امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر 

در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
بخش 11  قاینات

 قطعه مفروزه مزرعه ابوالخیری پالک 1270- اصلی 
1۶۲۸ فرعی از 1۶۴ فرعی سید جعفر عنبری ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در اراضی ابوالخیری در روز 13۹۸/۰1/۲۵ انجام 
خواهد شد. لذا به موجب ماده 1۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در 
روز مقرر ساعت ۸ صبح در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند 
مطابق ماده 1۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به 
حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا 3۰ روز از تاریخ تحدید 
حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت 
اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به 
این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره 

ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. 
تاریخ انتشار: 1۳۹۸/12/25
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( - 09156664503

قصر موبـایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید

0915 161 1314
0915 161 52۷0
0915 160 ۸۸۸0
0915 160 1۸49
0915 160 9569

0915 164 2459
0915 164 1۷2۸
0915 165 0400
0915 165 0500
0915 165 0600

0915 165 0۷00
0915 165 0900
0915 165 5300
0915 165 ۷200
0915 165 ۷400

0915 165 ۷600
0915 165 9100
0915 165 9400
0915 165 1364
0915 165 2۷00    

0915 164 0300
0915 165 0300
0915 165 1364
0915 163 ۷3۸2
0915 161 0 161

0915 161 ۸5۸5
0915 161 4030
0915 161 ۸00۸
0915 161 0034
0915 161 0041

تاسیس شرکت آسال طبقه شرق )سهامی خاص( در تاریخ 13۹۸/11/۲۰ به شماره ثبت ۶1۵۹ به شناسه ملی 
1۴۰۰۸۹77۹1۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می 
گردد. موضوع فعالیت: طراحی و مشاوره و نظارت و نقشه برداری محوطه سازی و انجام کلیه پروژه های عمرانی 
از قبیل احداث ساختمان و راه و پل و سد و یا شبکه های آبرسانی و گاز رسانی و کلیه فعالیتهای مربوط در حوزه 
های عمرانی اعم از شخصی و دولتی و شرکت در مناقصات در رابطه با موضوع شرکت. در صورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان 
 جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله عدل ، خیابان عدل ، خیابان شهیدباهنرشرقی ، 
پالک 3۸ ، طبقه اول کدپستی ۹717۶1۶۴73 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ 
ریال نقدی منقسم به 1۰۰ سهم 1۰۰۰۰ ریالی تعداد 1۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 31-1۲۲/17۸3 مورخ 13۹۸/11/1۲ نزد بانک صادرات 
شعبه شهدا با کد 17۸3 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای اصغر مهرجردی به شماره 
ملی ۰۰۶۶۸7۴۴۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال، آقای حمید مکی به شماره ملی 
۰۶۴۰1۲۵۹31 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال، خانم الهه پری معصوم آباد به شماره 
ملی ۰۶۴۰3۸۸1۴۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ 
سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای خانم الهه پری معصوم آباد 
)مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. بازرسان: آقای 
امین بارانی به شماره ملی ۰۶۴۰۲۴7۵۲۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و خانم رویا 
. مالی  به مدت یک سال  البدل  بازرس علی  به سمت  به شماره ملی 371۹۸۴۵771  فر   عرفانی 

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 
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کالهبرداری با عنوان درمان کرونا
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت: آنچه که در فضای مجازی به داروی طب ایرانی 
و سنتی درمان کرونا مطرح است به هیچ وجه از نظر علمی صحت نداشته و نوعی 
کالهبرداری محسوب می شود.دهقانی افزود : امیدواریم همانطور که در طرح ملی پایش 
فشار خون مردم همکاری خوبی داشتند در طرح غربالگری مربوط به ویروس کرونا نیز 

همکاری داشته باشند.

برچسب

بیمارستان ولیعصر”عج” 
بیرجند از بیماران مشکوک 
به کرونا اشباع می شود 

نقل  به  استان  در  کانال خبری  یک 
عفونی  متخصص  ضیایی  دکتر  از  
بیرجند  ولیعصر)عج(  بیمارستان 
ها  بستری  تعداد  روز  هر  نوشت: 
بیشتر می شود و تعداد بهبود یافتگان 
است.  جدید  بیماران  تعداد  از  کمتر 
بیمارستان  گویا   گزارش  این  بر  بنا 
ولیعصر”عج” بیرجند از وجود بیماران 
مردم  اگر  و  اشباع می شود  کم کم 
تنهایی  به  بیمارستان  نکنند،   رعایت 
نمی تواند بیماری را کنترل و این موضوع 
خواهد  بیماری  بیشتر  شیوع  باعث 
مردم  از  عفونی  متخصص  این  شد. 
 خواسته است تا لطفا در خانه بنشینید و 
توصیه ها را رعایت کنند.  وی تاکید 
کرده که کرونا بسیار جدیست و هم 
استانی ها این بیماری را اصال شوخی 
نگیرید. وی با گالیه از رفت و آمد غیر 
ضرور مردم در بازار و خیابان های شهر 
اظهار کرد: متاسفانه حساسیت مردم 
نسبت به  این بیماری کم شده است. 

خبر ویژه

گروه های اعالم هشدار در استان فعال شدند

ایرنا - مدیرعامل جمعیت هالل احمر گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و براساس تصمیم ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، گروه های اطالع رسانی و اعالم پیام های هشدار 
دهنده در خراسان جنوبی فعال شدند. شهریاری افزود: طرح اعالم »در خانه بمانیم« از جمعه شب در شهر بیرجند توسط نیروهای هالل احمر با خودروهای مجهز به سیستم 
صوتی اجرا شد. به گفته وی این طرح با هدف آگاه سازی همراه با ترغیب مردم برای در خانه ماندن با توجه به فرا رسیدن ایام نوروز است و به صورت محله به محله اجرا می شود.

گزارش یک هم استانی 
از وضعیت مدیریت 

کرونا در کانادا
استان  از  دورتر  کیلومتر   ۱۵۰۰۰ از 
به  عزیزمون سالم عرض می کنم 
هم استانی های عزیز. من  در حال 
حاضر در کشور کانادا مشغول تحصیل 
هستم. از اینجا اخبار وضعیت استان 
دنبال  رو  کرونا  ویروس  با  رابطه  در 
و  خانواده  طریق  از  چه  کنم،  می 
چه از طریق روزنامه آوا. مایل بودم 
مشاهدات خودم رو در اینجا با شما 
هفته  بگذارم.  اشتراک  به  عزیزان 
گذشته در کشور کانادا جهش زیادی 
مونترال  )در  شد  دیده  مبتالیان  در 
نفر   ۱۷ به  شمار  من  زندگی  محل 
روزهای  از  که  گونه  همان  رسیده(. 
اول اعالم شناسایی ویروس در ایران 
شد،  تعطیل  ها  دانشگاه  و  مدارس 
از امروز بعد از یک هفته  اینجا هم 
دانشگاه ها و مدارس تعطیل شدن. 
دیروز برای خرید ژل ضدعفونی به 
داروخانه مراجعه کردم و افراد زیادی 
رو که اضطراب به چهره داشتن رو 
دو  گفت  داروخانه  فروشنده  دیدم. 
شده  تمام  ژل ضدعفونی  است  روز 
و شاید فردا برسد. از دوستان شنیدم 
که وقتی ژل ضد عفونی موجود می 
به طور عمده خرید می  افراد  شود، 
تمام  ها  موجودی  بالفاصله  و  کنن 
می شود. اینجا عمال پیدا کردن مواد 
ضدعفونی بستگی به شانس دارد. بر 
اساس شنیده های من خوشبختانه تا 
امروز حدود ۴۰ نفر از هم استانی هایی 
 که مبتال بودند بهبود پیدا کرده اند. 
نکته ای که برای من بسیار تعجب 
آور بود سرعت پایین بهبود در کانادا 
هست. بیشتر که فکر کردم دیدم جای 
تعجب نداره چون کادر پزشکی استان 
ما از جان و دل مایه می گذارند. چون 
مفهوم ایثار برای ما تعریف مشخصی 
دارد. در بعضی از زمینه ها مشکالت 
همان  که  داره  وجود  کبمودهایی  و 
هست.  هم  اینجا  گفتم  که  طور 
رسول اکرم )ص( می فرمایند: کلکْم 
راٍع َو کلکْم َمْسُؤوٌل. همه ما مسئول 
هستیم برای سالمت هم استانی ها. 
اینجا مردم رفته رفته به سمت خود 
قرنطینه سازی پیش میرین. از همه 
هم استانی های عزیزم می خواهم 
که رفت و آمدها رو به حداقل ممکن 
برسونن تا با سرعت بیشتر و حداقل 
آسیب این ویروس رو شکست بدهیم.

پیام شما

بلدند  اینقدر  که  مسئول  آقایان  سالم 
الالیی بخوانند چرا خودشان خوابشان 
نمی برد هر روز در روزنامه می نویسید از 
خانه بیرون نیایید وام ها استمهال می شود 
ادارات همکاری می کنند آن وقت قبض 
 آب را برای ۷ هزار تومان می خواهند
 قطع کنند هر روز مامور کنترل یا از برق یا 
از گاز و یا از آب در خانه های مردم است 
 نکند این آقایان از عالمی دیگر آمده اند
باشند  بیماری  ناقل  توانند  نمی  که   
آخر آدم دم خروس را باور کند یا قسم 
حضرت عباس مسئولین را آقایان لطفا با 
مردم بازی نکنید مثال کرونا آمده همه 
غصه داریم بازی با روح روان مردم برای 

چیست و چه فایده ای دارد ؟
9۱۵ ... ۰۶۷

و  والدین  سالمتی  اگر  بچه ها  همه   
پدربزرگ و مادربزرگ رو دوست داشته 
باشند، امسال عید رو از راه دور تبریک 
بگویند و از خانه خارج نشوند از رفت و 
آمد غیر ضروری حتی به روستا خودداری 
کنند االن همه شهرها آلوده کرونا هستند 
ویروس  این  ناقل  شهر  مردم  همه  و 
هستند اگر به روستا رفت آمد کنیم به 
به  کرونا  ویروس  انتقال  زیاد  احتمال 
روستا هست انشاا...که همه رعایت کنند 
تا زنجیره انتقال ویروس کرونا قطع بشه 

و برای مردم اتفاق تلخی نیافتد.
ارسالی به تلگرام آوا
و  خود  جان  حفظ  برای  امسال  لطفا 
خانوادگی    آمدهای  و  رفت  عزیزانتان 
تعطیل  رو  عید  موسم  خصوص  به 
کنید فقط بخاطر عید دیدنی کام خود 
و دیگران رو تلخ نکنیم و عید نوروز رو 
به عید قربان خود و عزیزانمان تبدیل 
نکنیم خواهشمندم اشخاصی که  در 
شهرهای دیگر مقیمند وارد روستا نشوند 
از خانه خودتان به هیچ وجه خارج نشوید 
سالمتی امام زمان )عج(  و فرج آقامون 
و  سالمتی خود و خانواده هاتون و تمامی 
این  آنی  کردن  کن  ریشه  و  بیماران 
ویروس و سایر بالها و فتنه ها و شادی 

روح اموات صلواتی رو عنایت کنید.
ارسالی به تلگرام آوا
جناب آقای استاندار: ضمن عرض خسته 
نباشید وخداقوت ، از تصمیمات و اقدامات 
عمرانی جناب عالی در راستای آبادانی 
که  دره  بند  گردشگری  ویژه  منطقه 
بیرحند محسوب می شود،   شناسنامه 

کمال تشکر وقدردانی راداریم .  
9۱۵...3۵8

از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی می 
خواهیم درخصوص رعایت بهداشت افراد 
توزیع کننده نان در نانواییها  که به دستگاه 
کارتخوان و یا به سروصورت خود دست 
می زنند و نان را هم به مشتری عرضه 

می کنند دستور الزم را صادر فرمایند
9۱۰...3۵۷

سالم با این اوضاع بازار قسط های ما 
کاسب ها از حسابمان کم می شود وقتی 
به بانک زنگ میزنیم  میگن بخشنامه 
هنوز نیومده خب کی میخاد بیاد اینم مث 
بقیه طرح ها شش ماه بعد یکسال بعد 
نوش دارو پس از مرگ سهراب به چه 

درد می خورد؟همش شعار بود؟
یک شهروند

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

درخواست های
بی پشتوانه ممنوع

می گویند یکی از هموطنان هر شب 
دعا و نیایش می کرد که در جریان 
قرعه کشی یک بانک ۲۰۶ برنده شود  
حتی به حرم ائمه و امامزداگان می رود 
تا آنها را واسطه کند تا این اتفاق بیفتد 
و آرزویش برآورده شود تا اینکه یک 
 شب یکی از بزرگان به خوابش می آید
 و می گوید عزیزم شما در بانک حساب 
 باز بکن تا حداقل آرزویت ممکن شود. 
قرعه کشی شرکت  در  زمانی که  تا 
نکنی کسی نمی تواند شما را برنده کند .  
حاال این حکایت توصیه های کرونایی 
است  محترم  مسئولین  روزهای  این 
 به طور مداوم از ما کسبه می خواهند
رعایت بهداشت نماییم، در فروشگاه 
دستکش بگذاریم و مواد ضد عفونی 
کننده را جلوی وسایل بگذاریم اما کاش 
 یکی از آقایان سوال کند همین هایی
 را که گفتید از کجا می شود تهیه کرد
 که ما بتوانیم هر چند هزینه بر ،    آن را بخریم
و به رایگان در اختیار مردم قرار دهیم.  
در پمپ بنزین ها هی اصرار می کنید از 
 دستکش استفاده شود ولی نمی فرمایید 
از کدام مدل بین اینهمه تنوع که در 
بازار ریخته است و مردم امکان خرید 
دارند در تعداد زیاد دارند و از وفور آن 
برای انتخاب دچار سرگیجه شده اند، 
استفاده شود شما را به خدا برای مردم 
ارزشی قائل نیستید برای ماکسبه فقط 
 حرف می زنید حداقل به حرف های
را  خودتان  و  بگذارید  احترام  خودتان 
خراب نکنید و با دستورات بدون پشتوانه 

مردم را به هم بدبین ننمایید.
 م . ر  از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

محمودآبادی- اجرای طرح غربالگری باید 
با کمک مردم انجام شود. این درحالی است 
که هنوز عده ای در استان کرونا را جدی 
افزایش  به  رو  بیماران  آمار  و  اند،  نگرفته 
است. دهقانی فیروزآبادی در نشست خبری 
به صورت ویدئو کنفرانس  روزگذشته که 
طرح  موفق  اجرای  گفت:  شد  انجام 
غربالگری کرونا نیازمند مشارکت مردم، اما 
متأسفانه با وجود توصیه های مکرر برخی 

هنوز خطر کرونا را جدی نگرفتند.
محمد دهقانی فیروزآبادی با اشاره به روند 
کرونا  ویروس  به  مبتالیان  افزایش  به  رو 
در خراسان جنوبی، گفت: متأسفانه با وجود 
اطالع رسانی ها بخش مهمی از شهرها با 
موضوع شیوع کرونا جدی برخورد نمی کنند.

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از اجرای 
طرح غربالگری ویروس کرونا در استان خبر 
داد و افزود: اجرای موفق این طرح نیازمند 
موارد  تا  است  ها  رسانه  و  مردم  همراهی 

مشکوک به بیماری کرونا شناسایی شوند.
دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: درگاه اینترنتی 
بهداشت  معاونت  در   salamat.gov.ir
آموزش پزشکی  و  بهداشت، درمان  وزارت 
برای خود ارزیابی افراد در کشور راه اندازی 
شده است و هموطنان می توانند از طریق 
با وارد کردن شماره ملی خود  این سامانه 
بیماری  ارزیابی  خود  ساده  سواالت   به 
الزم  راهنمایی  و  داده  پاسخ   ۱9 - کووید 
را مطابق آخرین دستور عمل های وزارت 
بهداشت دریافت کنند. وی بیان کرد: روش 
به  افراد  دوم غربال گری، مراجعه حضوری 
مراکز خدمات جامع سالمت در سطح شهرها 
که  است  روستایی  بهداشتی  پایگاه های  و 

توسط مراقبان سالمت ارزیابی می شوند.

اجازه ورود نمی دهیم
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با تاکید 
بر اینکه در حال حاضر مسافران و رانندگان 

توسط  استان  به  ورودی  ایستگاه   9 در 
 تیم های مستقر پایش می شوند، افزود: در این 
پایش ها افراد عالمت دار بومی به مراکز درمانی 
استان معرفی می شوند اما به افراد عالمت دار 

غیربومی اجازه ورود به استان داده نمی شود.

 انتقال ویروس؛ درون استانی 
در  اینکه  به  اشاره  با  فیروزآبادی  دهقانی 
حال حاضر سیاستی مبنی بر مسدود کردن 
اگر  کرد:  تصریح  نیست،  استان  راه های 
افرادی وارد روستاها شوند، باید اهالی روستا 
در صورت عالمت بیماری داشتن این افراد، 
سریعا موضوع را به مراکز بهداشتی اطالع 
دهند.وی با بیان اینکه تولید مواد ضدعفونی 
در استان کفایت نمی کند، افزود: شرکت 
تولیدی داخل استان، محلول های ضدعفونی 
دست را با حداکثر ظرفیت تولید می کند اما 

میزان مراجعه و تقاضا بسیار زیاد است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند یادآور 
شد: از ظرفیت سایر استان ها استفاده شده 
و محلول های ورودی به استان با نظارت 
معاونت غذا و داروی دانشگاه توزیع شده 
ادامه  است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
به  و  بهداشتی  اقالم  این  مورد  در  داد: 
ویژه محلول ضد عفونی کننده از ظرفیت 
ولی  کرده ایم  استفاده  هم  استان ها  سایر 
دارد  استان وجود  در  نیازمندی هایی  هنوز 
بیان کرد: در  باید مرتفع شود. دهقانی  که 
مورد ماسک نیز اولویت ما تأمین مایحتاج 
کادر درمانی است و در صورتی که به اندازه 
پزشکان  و  پرستاران  نیازمندی های  کافی 
و کادر درمانی تأمین شد با تصویب ستاد 
استانی در اختیار مردم نیز قرار داده می شود.  
دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه در حال 
حاضر انتقال در درون استان یا همان انتقال 
محلی وجود دارد، گفت: اکنون در یک مورد 
سه نفر از اعضای یک خانواده درگیر این 
افزایش  به  با روند رو  بیماری شده اند که 

مبتالیان از داخل استان مواجه خواهیم شد.
وی به تشدید نظارت ها در سطح شهر اشاره 
کرد و افزود: تیم هایی به صورت خودرویی در 
خیابان های شهر برای اطالع رسانی پیام های 

بهداشتی به مردم تردد می کنند.

نتایج اولیه غربالگری
هم  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  معاون 
گفت:  کنفرانسی  ویدئو  نشست  این  در 
۱۷ درصد مردم خراسان جنوبی به صورت 
شده اند. کرونا  بیماری  غربالگری  تلفنی 
هفته  دوشنبه  از  افزود:  مهدی زاده  کامبیز 
گذشته تا ظهر دیروز ۴۱ هزار و 98۷ خانوار 
خراسان جنوبی به صورت تلفنی غربالگری 
دانشگاه  بهداشتی  معاون  شده اند.  کرونا 
تعداد  این  بیان کرد:  بیرجند  پزشکی  علوم 
شامل ۱۶3 هزار و ۷۴9 نفر است که حدود 
۱۷ درصد جمعیت خراسان جنوبی را شامل 
می شود. مهدی زاده ادامه داد: از این تعداد که 
مورد غربالگری واقع شدند حدود ۱۴ هزار و 
۷۱۵ نفر بر اساس شرح حال شان مشکوک 
تشخیص داده شدند که از این میزان ۴۷۵ نفر 
به پزشک مراجعه کردند. وی افزود: از این ۴۷۵ 
نفر تعداد 3۱۶ نفر بعد از بررسی های پزشکی 
مشکلی نداشتند، ۱۴۵ نفر نیازمند مراقبت 
در منزل تشخیص داده شدند و ۱۴ نفر نیز 
مشکوک به کرونا بودند که برای آزمایش های

 بیشتری به مراکز درمانی ارجاع شدند.

یک هشدار دیگر 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
بیرجند با بیان اینکه از نظر تأمین داروهای 
مورد نیاز برای درمان بیماران کرونا هیچگونه 
غربالگری  طرح  گفت:  نداریم،  مشکلی 
بیماری کرونا را تا رسیدن به نتایج مطلوب 
چه به صورت خود اظهاری و چه به صورت 
تلفنی ادامه می دهیم. مهدی زاده یادآور شد: 
رسیدن به اهداف طرح غربالگری بیماری 

همه  همیاری  و  همکاری  نیازمند  کرونا 
مردم است. وی گفت: هم استانی های عزیز 
توجه و مد نظر داشته باشند که هیچ وقت 

همکاران ما در مراکز جامع خدمات سالمت 
از طریق تلفن همراه برای غربالگری با آنان 

تماس نمی گیرند.

فراخوان عمومی برای غربالگری 
ت

ترن
:  این

س
عک

هشدارمسئوالن به مردم؛ آمارمبتالیان به کرونا در استان رو به افزایش است

شهر صندل 
بیرجند

ارسال رایگان 
برای همشهریان عزیز بیرجندی

نبش مدرس ۲ و ۴ - شهر صندل
shahresandal.birjand :آدرس اینستاگرام

رستوران سنتی 
شمس العماره

با محیطی کامال بهداشتی آماده 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

ماشین آالت 
کشاورزی حسینی

جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا 
آمادگی خود را جهت ارسال ادوات و قطعات 

یدکی تیلر و علفزن و... 
در شهر و روستا اعالم می دارد.

بلوار امام رضا )ع(، نبش ورودی کارگران جنوبی
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۶۱۴۱۰۷ - حسینی 

اطالعیه مهم عیدانه
 فروشگاه ساعت گازارپور

به دلیل شیوع ویروس کرونا  کلیه ساعت های
 مردانه و زنانه، اسپورت، دیواری، سالنی 

صد در صد اورجینال، ارسال با پیک رایگان 
در کمترین زمان بدون تعطیلی درب منزل یا محل کار.

بن خرید غیر نقدی فرهنگیان و کارکنان دولت
تلفن: ۳۲۲۲۳۴۱۲ – ۳۲۲۲۹۵۱۵

آدرس: بیرجند، بازار ، جنب بانک سپه مرکزی
Saat_ gazarpoor :پیج اینستاگرام

تلگرام: ۰۹۱۵۵۶۱۷۰۸۶

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 
@ mezon_seren  و قبل از کافه دیدار
۰۵۶۳۲۳۴۱۳۳۴-۰۹۱۵۷۴۰۰۴۹۵

فروشگاه کفش
 کودک و نوجوان نی نی گام 
جهت رعایت مسائل بهداشتی و تردد کمتر شما 
عزیزان اقدام به ارسال رایگان به تمام نقاط شهر 
و استان می نماید.  جهت مشاهده مدل ها به کانال 

تلگرام  یا پیج اینستاگرام مراجعه کنید
آدرس: بین مدرس ۵۲ و ۵۴ 
۰۹۱۵۳۶۱۴۹۱۲ - چرم پیشه

  @ shoesninigam  :اینستاگرام
@ni-ni-gam  :تلگرام

پوشاک باقری
عرضه کننده انواع پوشاک زنانه

 )غیر حضوری سفارش دهید
 درب منزل تحویل بگیرید(

آدرس: بازار ملک- جنب عطاری خالدی  
مقابل طالجات شمس

  ۳۲۲۲۱۸۸۸ -۰۹۱۵۱۶۳۰۰۳۶

بیمه آسیا 
نمایندگی ممتاز 
صادق سیاسی

کلیه خدمات بیمه ای به صورت
 تلفنی و تحویل در محل انجام می پذیرد

تلفن تماس: ۳۲۲۳۳۲۰۰

سوپر مارکت 
شمس

جهت رفاه حال همشهریان گرامی  
آماده ارائه خدمات غیر حضوری می باشد. 
)سفارش غیر حضوری/تحویل خرید شما درب منزل(

آدرس: بین معلم ۱۰ و ۱۲ 
۳۲۲۰۴۱۷۷ - ۰۹۱۵۵۶۲۰۷۶۸

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

سفارش غیر حضوری اعالم می دارد. 
تحویل درب منزل

@barkod_poshak :آدرس تلگرام
aliayobi :آدرس اینستاگرام

۰۹۱۵۵۶۲۹۸۵۵

خان نشین نارین 
آغاز فروش عیدانه 

در کانال ما عضو شوید /  مدل خود را انتخاب کنید
غیر حضوری سفارش دهید 
و درب منزل تحویل بگیرید

@ khanneshin-narian 
بیست متری دوم شرقی به سمت پاسداران – 

پالک ۱۸    تلفن:۰۹۱۵۸۶۴۳۲۱۲

سوپر گوشت مدرس
پذیرش گوشت سفارشی 

)گوسفند، گوساله، شتر، جگر، کله پاچه، دنبه(
 فقط با یک تلفن ارسال درب منزل شما

۳۲۰۲۳۰۸۲ - ۰۹۱۵۵۶۱۰۵۷۲
آدرس: مدرس ۱ – انتهای کوچه

تاالر و رستوران کریم
در خانه بمـانیم

های  شماره  با  کافیست  عزیزان  شما 
 ۳۲۲۱۸۲۲۹ - ۳۲۲۱۸۴۹۰ - ۰۹۱۵۶۵۸۰۷۱۶
تماس حاصل فرمایید. سفارش بیش از ۲ پرس 
“پیک رایگان” ۱۱ صبح الی ۲۲ به صورت تمام وقت
سرویس های غیر حضوری /  پرداخت غیر حضوری

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

باطری شما را در محل 
عوض می کنیم

سفارش تلفنی و تحویل رایگان در محل 

تلفن تماس: ۰۹۱۵۹۶۲۲۴۷۲ -  ۰۹۱۵۷۴۰۰۷۸۰   
۰۵۶۳۲۲۰۴۴۹۰

آیدی کانال ما در تلگرام:
@ battrimokhtari 

خشکشویی 
برجیس

آماده ارائه خدمات شستشو و اتوی البسه 
،پرده و ...به صورت غیر حضوری
)شستشو  پتوی با تخفیف ویژه(

۰۹۱۵۶۵۵۲۵۳۳ - ۰۵۶۳۲۴۵۴۵۷۷
آدرس: نبش غفاری ۳۰  

هایپر مارکت کوثر
برای حفظ سالمتی مشتریان گرامی سفارش 
شما عزیزان را غیرحضوری پذیرش کرده 

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

۰۵۶۳۲۳۵۸۲۴۶ - ۰۹۳۷۵۶۳۵۳۰۰
  ۰۹۱۵۱۶۳۱۶۱۴ – شریفی

پوشاک آس پوش
انواع پوشاک مردانه و بچگانه 

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

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

  ۰۹۱۵۱۶۱۴۱۸۷ محمدزاده

فروشگاه
 آرایشی بهداشتی آفتاب
لطفا در منزل بمانید ما هم در کنار شماییم

سفارش آنالین در اینستاگرام/ تحویل رایگان 
درب منزل/ مشاوره تلفنی رایگان

GALLERIAFTAB۲۰۱۶  :اینستاگرام
واتساپ: ۰۹۱۵۱۶۳۳۲۰۲

فروشگاه: ۳۲۲۲۰۸۶۹

دهکده سالمتی شرق
انواع ادویه جات، عرقیات، سویق، اسنک سویق، 

سبزی خشک و ...
فروش غیرحضوری و ارسال درب منزل )کلیه 
محصوالت به صورت بسته بندی عرضه می گردد(

آدرس: بیرجند - بین پاسداران ۳۱ و ۳۳
  ۰۹۱۵۶۶۷۷۲۱۲ - ۰۹۰۱۰۵۰۹۹۲۷

۳۲۰۴۴۰۰۹
@ dehkade salamatishargh :تلگرام

بیمه ایران
 نمایندگی عزیزی
بیمه تو آنالین بخر

کلیه خدمات بیمه ای بصورت آنالین و 
تحویل رایگان در محل انجام می شود. 

۰۹۲۲۵۶۱۶۰۰۱
bime_iran۳۶۲۳۵@ :تلگرام

bime_iran_birjand :اینستاگرام



موفقیت و انرژی

واکنش

مادرها  خودتان را فراموش نکنید

این روزها، فشاری که مادران به واسطه کار های 
خانه متحمل می شوند بیش از قبل است. برای 

تحمل این موضوع، چند توصیه به شما داریم.
به خستگی، کالفگی و ناراحتی خود توجه کنید 
و زمانی که احساس می کنید فشار زیاد است، در 
فضایی آرام موضوع را با دیگر اعضای خانواده در 
میان بگذارید. در طول روز حتما زمانی را برای 
استراحت خود در نظر بگیرید و خود را ملزم به 
انجام فعالیتی دلپذیر برای خود کنید. این زمان 
استراحت اختصاصی حتی اگر کوتاه هم باشد، 
باز می تواند روحیه شما را بهبود بخشد. انجام 
فعالیت های هنری دستی مانند بافتنی و گل سازی 

می توانند آرامش بخش باشند.

پیشنهاد های برای  سرگرمی در خانه

کنید: شخصیت های  بازی  نمایش عروسکی 
یا  فرزندتان  عروسک های  می توانند  داستان 
نقاشی هایی که کشیده اید و دور آن را بریده اید، 
و  شاد  کمی  را  عروسکی  نمایش  اگر  باشند. 
خنده دار اجرا کنید، نکات آموزشی داستان بیشتر 

در ذهن بچه ها می ماند.
برای ساختن یک ساختمان  ساختمان سازی: 
و  خاص  وسایل  یا  ابزار  به  نیاز  فانتزی 
گران قیمت ندارید. می توانید با چوب بستنی یا 
کارت های بازی ساختمان های فانتزی، برج یا 
قلعه بسازید. می توانید مسابقه  ساخت بلندترین 
ساختمان یا قلعه را برگزار کنید و لحظات شاد 
و هیجان انگیزی برای خودتان و بچه ها رقم 

بزنید.
مجسمه بازی: چند تا از آهنگ های موردعالقه  
فرزندتان را انتخاب و با صدای بلند اجرا کنید، 
از آن ها بخواهید برقصند، ولی به محض توقف 
آهنگ در هر موقعیت و حالتی که هستند ثابت 
و بدون حرکت بمانند، حتی اگر یک لنگه پا 
بی حرکت  وضعیت  همان  در  باید  هستند، 
بمانند. برای اینکه هیجان بازی را باالتر ببرید 
ادا های خاصی  بخواهید  بچه ها  از  توانید  می 

دربیاورند و به برنده  بازی یک مدال بدهید.
بچه ها  تعادل: همان طور که می دانید  بازی 
خیلی دوست دارند در حالی که سعی می کنند 
تعادل شان را حفظ کنند روی یک خط راست 
بازی می توانید موسیقی هم  بروند. حین  راه 
هنگام  بخواهید  بچه ها  از  و  کنید  پخش 
راه رفتن روی خط راست مشخص شده تعادل 

خود را حفظ کنند.

ماست یک راه حل طبیعی برای خشکی مو

آبرسانی مجدد به موی خشک دشوار است و 
عوامل بسیاری از جمله شرایط آب و هوایی و 
محصوالت حالت دهنده مو وجود دارند که می 
توانند موجب خشکی مو شوند. ماست ساده یک 

راه حل طبیعی برای مقابله با خشکی مو است. 
اسید الکتیک موجود در ماست به کند کردن روند 
از دست دادن رطوبت در مو کمک می کند. ماست 
به نرم و صاف شدن فولیکول های مو کمک کرده 

و رطوبت را حفظ می کند. 

نباید تخم مرغ را در فریزر بگذارید!

اگر تاریخ مصرف تخم مرغ رو به اتمام است و 
را  آن  نیست  قرار  این زودی ها  به  می دانید که 
مصرف کنید الزم نیست دور بیاندازیدش. اینکه 
تخم مرغ را همانطور با پوستش داخل فریزر بگذارید 

ایده خوبی نیست، چون در اثر یخ زدن و انبساط 
خواهد ترکید، تخم مرغ را شکسته سپس داخل 
ظرف های مخصوص یخ یا هر ظرف مناسب فریزر 
بریزید.    وقتی خواستید مصرف کنید بگذارید یخ آن 

باز شود. البته این روش همیشه مناسب نیست،

درب و پنجره ها را باز کنید

و  ویروس  انواع  تکثیر  و  تولید  دالیل  از  یکی 
میکروب ها جریان هوای ثابت و سنگین است؛ 
بنابراین برای از بین بردن ویروس ها و ضدعفونی 
کردن خانه و محیط کارتان، توصیه ما این است که 

دقایقی همه  در ها و پنجره ها را باز بگذارید تا هوای 
آلوده و میکروبی از فضا خارج شده و هوای تمیز 
و تازه جایگزین شود. باز کردن درب ها و پنجره ها 
باعث می شود هوا در فضای بسته جریان داشته 

باشد و از گسترش میکروب ها جلوگیری کند.

چه زمانی باید ماسک ها را تعویض کرد؟

را جمع آوری  تنفسی که ذرات  راندمان ماسک 
و  می کند  پیدا  افزایش  زمان  مرور  به  می کنند 
همچنین با گذشت زمان تنفس با آن ها سخت تر 

خواهد شد.
 

از این رو اگر از این ماسک ها برای حفاظت 
استفاده  شیمیایی  آالینده های  برابر  در 
هنگامی  تا  دارد  وجود  امکان  این  می کنید، 
آن ها  از  است،  آسان  برایتان  تنفس  که 

همچنان استفاده کنید.

مطالبی در خصوص مواد  ضدعفونی

استفاده  درست از ضد عفونی کننده های دست 
به این معنی است که ضد عفونی کننده باید 
به  و  بوده  الکل  درصد  کم ۶۰  دست  حاوی 
اندازه ای که روی برچسب محصول ذکر شده 

مصرف شود و دست ها به هم مالیده شوند تا 
این ماده خشک شود. ضد عفونی کننده  دست 
تنها زمانی خوب اثر می گذارد که دست های تان 
نسبتا تمیز باشند و هیچ چربی و کثیفی روی 

آن ها نباشد. 

 از خرید مواد غذایی به صورت فله ای خودداری کنید. بعضی فروشندگان بعد از اینکه تاریخ مصرف 
این محصوالت می گذرد به جای اینکه آن ها را دور بیندازند برای فروش و سودجویی آن ها را به 
صورت فله ای عرضه می کنند. پاک کردن تاریخ تولید و مصرف مواد غذایی. این کار یا با روش 
فیزیکی انجام می شود یا با حالل های شیمیایی انجام می شود. حتما قبل از خرید، تاریخ تولید و 
مصرف را چک کنید. بیشتر مراقب باشید آثار خراشیدگی روی تاریخ مصرف نباشد. طبق تحقیقات 
روانشناسی، شما دقیقا وسط هر راهرو می ایستید و به این اجناس خیره می شود و هر چه به چشم 

تان می آید را بر می دارید.

برای تهیه این مایع، به الکل ایزوپروفیل، یا الکل اتانول، ژل آلوئه ورا، کاسه، قاشق، قیف و یک بطری 
یا محفظه مخصوص صابون مایع نیاز دارید. ابتدا دو سوم پیمانه الکل و یک سوم پیمانه ژل آلوئه ورا 
را در کاسه ریخته و مخلوط کنید. آلوئه ورا مالیدن محصول نهایی به دست را آسان تر می کند. وقتی 
مخلوط یکنواخت شد، با قیف یا بدون آن، مایع را درون بطری بریزید. اگر می خواهید بوی الکل را 
خنثی کنید می توانید پنج تا ۱۰ قطره روغن اسطوخودوس نیز به آن اضافه کنید.یک سوم تا یک چهارم 
بطری را با الکل پر کنید و بقیه اش را با ژل آلوئه ورا و بطری را خوب تکان دهید. این دستورالعمل 

همچنین می گوید ۱۰ الی ۱۵ قطره عرق درخت چای و اسطوخودوس به ترکیب بیفزایید.

چطور در خانه مایع ضدعفونی کننده درست کنیم؟شگرد هایی که در کمین شماست

در طول ساعات کاری خود باید سعی کنید همیشه برای 
صحبت با همکاران یا مشتریان خود، آماده باشید. اگرچه 
دیگر خبری از جلسه های حضوری نیست! یا اینکه الزم 
باشد تلفن مشتریان خود را جواب دهید. چون در منزل کار 
می کنید، به این معنی نیست که قرار است در ساعات کاری 
به مسائل دیگر مشغول باشید؛ بلکه در عوض باید گوش 

به زنگ باشید تا از چیزی عقب نیفتید.
یک جور میز کار برای خودتان در منزل بسازید که از 
باشد. حتی اگر الزم است  هرگونه حواس پرتی به دور 

میزتان را جابه جا کنید، از این کار دریغ نکنید؛ نباید اجازه 
بگیرد. را  شما  تمرکز  جلوی  اهمیت،  کم  موارد  دهید 

یک پلی لیست از آهنگ هایی که می توانند به باالرفتن 
بهره وری شما کمک کنند انتخاب کنید و در طول کار، 
پخش کنید. قطعا هرکس سلیقه مخصوص به خودش را 
دارد، اما اگر از من می پرسید، سراغ موسیقی های بی کالم 
بهتر(. چه  دیگر  که  باشد  هم  زیمر  هانس  )اگر  بروید 

با برنامه ریزی و مشخص کردن ساعت به ساعت برای 
انجام هر کدام از وظایف تان، بهتر می توانید سراغ آن ها 

 ToDo بروید. برای این کار می توانید از اپلیکیشن های
List استفاده کنید. بهتر است هر چند دقیقه به خود و 

بدنتان استراحت بدهید. برای این کار می توانید چند دقیقه 
در خانه راه بروید، برای خودتان قهوه یا چای درست کنید 
و سپس به کار باز گردید. شاید بتوان گفت یک مزیت کار 
کردن در خانه این است که وقت های استراحت جذاب تری 
می توان داشت. استفاده از این نکات می تواند شما در کار در 
منزل و این قرنطینه ای که متاسفانه به دلیل ویروس کرونا 

دچارش هستیم را کمک کند.

راه های افزایش بهره وری هنگام دورکاری
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چهار  پارچه  گودال-  افقی: 
بستر  نگهداری  برای  گوش 
زا  انرژی   - زیمباوه  مرکز   -۲
- توقف ناگهانی قلب ۳- نغمه 
و آوای موزون - نگاه کردن - 
روش ۴- گدای سمج - غرور 
حجم   - گونه    -۵ شایعه   -
رخنه   - پناه  جان   - هندسی 
۶-  اشاره به نزدیک - گریبان 
- نگرانی ۷- شعر و سروده - 
جانشین - بلیغ ۸- عبهر - از 
ورزش   - عربستان  شهرهای 
پول  هنگام-    -۹ زمستانی 
روسیه  سوغات   - هندی  خرد 
زنان  استربان - راس -   -۱۰
تعجب  جفتک-   - جفا   -۱۱
خانمها - از ضمایر عربی ۱۲- 
برعکس   - تنها   - پنبه  غوزه 
 - شطرنج  بازنده   -۱۳ شده  
ششم  یک  ایران-  در  رودی 
یک ملک ۱۴-  درون - اداره 
کننده - جایزه سینمایی ۱۵-  
اثر امیل زوال- سوزانده شده - 

خطاب بی ادبانه

در  زمان  واحد   -۱ عمودی: 
تاز  و  تاخت    - نویسی  نت 
 - نجاری  وسیله    -۲ کردن 
رمق  شکاری-  پرنده   - کالبد 
نامطبوع و  آشیانه -  آخر ۳-  
ناخوشایند - شهرها  ۴-  هر 
وقت - مرکز عمان - توانایی 
برگه   - پایه  و  مقام   -۵
از اولی - زه  تبلیغاتی ۶- بعد 
  -۷ سرچشمه  فلز   - کمان 
آیینی   - آرد  و  آب  مخلوط 
در هندوستان - جالیزی تنبل 

چین   - کردن  پیشکش   -۸
عربی - شهر معروف سوئیس  
۹-  دم - جمعه - جهان دیگر 
۱۰- حرف پیروزی - شانه - از 
تقسیمات قرانی ۱۱-  کارگزار- 
سوار آشفته ۱۲-  بالین - مدال 
  -۱۳ اشکال  شناخت  دانش   -
نصیحت -  استان  سه بخشی 
  -۱۴ چمن  روی  ورزشی   -
آبزی   - یلدا  - شب  اول  عدد 
تاراج-   -۱۵ رمق   - خطرناک 
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یک شرکت راهسازی به یک آشپز 
جهت کار در نایبند طبس

یم  نیازمند مي باشد.  09155623441
ند

ازم
نی

یک شرکت راهسازی جهت تکمیل 
کادر پرسنل به یک انباردار با سابقه 
کار نیازمند است.   09155623441 یم

ند
ازم

نی

به یک راننده کامیون، کمپرسی و 
تراکتور با حقوق عالی و بیمه نیازمندیم.  

09155623441 یم
ند

ازم
نی

نوروز رد راه است

از تولید به مصرف 

فروشگاه
 شهر پفیال

عرضه کننده انواع پفیال باطعم های مختلف 
نبات، آب نبات، پاستیل، آجیل و خشکبار

با قیمتی باورنکردنی
کیفیتی که انتظارش را داشتید 

آدرس: بین مفتح 45 و 47 
09158639447- حبیبی فر

جرثقیل و کفی کیارش 
بارگیری - جابجایی - تخلیه

0991  172  0510

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

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

09151641464 - 093۸0160779
کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم

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

آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی سربیشه
مستندا به ماده 14 قانون ثبت و ماده 61 آئین نامه قانون مذکور 
آگهی تحدید حدود عمومی یک قسمت از امالک واقع در بخش 
های 2و6 این حوزه ثبتی در سال یکهزار و سیصد و نود و هشت 

شمسی به شر ح زیر منتشر می گردد 
بخش 2-  پالک 1209- اصلی مزرعه حسین آباد گواهی

آباد  روستای حسین  در  واقع  گاوداری   یکباب  1- ششدانگ 
گواهی پالک 93 فرعی از 1209 – اصلی بخش2 سربیشه مورد 

تقاضای محمد گواهی  
تاریخ تحدید  1399/1/20

بخش 2 - پالک 1170 - اصلی سربیشه مزرعه چاه نیمه 
عمیق معروف به چاه خور 

1-59625 سهم مشاع ا ز827250 سهم ششدانگ یک قطعه 
بر تاسیسات چاه نیمه عمیق  زمین مزروعی مشجر مشتمل 
معروف به چاه خورپالک یک فرعی از 1170- اصلی بخش دو 

سربیشه مورد تقاضا ی آقای محمد عبیری  
2- 19875سهم مشاع ا ز827250 سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی پالک دو فرعی از 1170- اصلی بخش دو سربیشه 
مورد تقاضا ی آقای حسین پاکرو    3-39750 سهم مشاع 
مزروعی مشجر  زمین  قطعه  از827250 سهم ششدانگ یک 
مشتمل بر تاسیسات چاه نیمه عمیق معروف به چاه خور پالک 
سه فرعی از 1170- اصلی بخش دو سربیشه مورد تقاضای خانم 
شاه بی بی سارانی زاده  4- 19875سهم مشاع ا ز827250 سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل بر تاسیسات 
چاه نیمه عمیق معروف به چاه خور  پالک چهار  فرعی از 1170- 

اصلی بخش دو سربیشه مورد تقاضا ی آقای علی پاکرو
1399/1/23 تاریخ تحدید 

5- 39750 سهم مشاع ا ز827250 سهم ششدانگ یک قطعه 
بر تاسیسات چاه نیمه عمیق  زمین مزروعی مشجر مشتمل 
معروف به چاه خور پالک پنج فرعی از 1170- اصلی بخش دو 

سربیشه مورد تقاضای آقای رحیم غفاریان 
6- 19875سهم مشاع ا ز827250 سهم ششدانگ یک قطعه 
بر تاسیسات چاه نیمه عمیق  زمین مزروعی مشجر مشتمل 
معروف به چاه خور  پالک شش فرعی از 1170- اصلی بخش دو 

سربیشه مورد تقاضای آقای محمد حلیمی زاده     
7-49687 سهم مشاع از 82728 سهم ششدانگ یک قطعه 
بر تاسیسات چاه نیمه عمیق  زمین مزروعی مشجر مشتمل 
معروف به چاه خور پالک هفت  فرعی از 1170- اصلی بخش دو 

سربیشه مورد تقاضای خانم فاطمه حسینی    
8-19875سهم مشاع ا ز827250 سهم ششدانگ یک قطعه 
بر تاسیسات چاه نیمه عمیق  زمین مزروعی مشجر مشتمل 
معروف به چاه خور پالک هشت فرعی از 1170- اصلی بخش 
فاضلی حسینی  ا...  حبیب  آقای  تقاضای  مورد  سربیشه   دو 

1399/1/26 تاریخ تحدید
9- 19875سهم مشاع ا ز827250 سهم ششدانگ یک قطعه 
بر تاسیسات چاه نیمه عمیق  زمین مزروعی مشجر مشتمل 
معروف به چاه خور پالک نه فرعی از 1170- اصلی بخش دو 

سربیشه مورد تقاضای آقای ابراهیم روحی
10- 19875سهم مشاع از 827250 سهم ششدانگ یک قطعه 
بر تاسیسات چاه نیمه عمیق  زمین مزروعی مشجر مشتمل 

معروف به چاه خور  پالک ده فرعی از 1170- اصلی بخش دو 
سربیشه مورد تقاضای آقای عیسی حسینی محمدی11- 2981 
سهم مشاع از827250 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
مشجر مشتمل بر تاسیسات چاه نیمه عمیق معروف به چاه خور  
پالک یازده فرعی از 1170- اصلی بخش دو سربیشه مورد تقاضا 
ی آقای محمد پاکرو   12- 49687 سهم مشاع از 827250 
بر  سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل 
تاسیسات چاه نیمه عمیق معروف به چاه خور  پالک دوازده  
فرعی از 1170- اصلی بخش دو سربیشه   مورد تقاضا ی آقای 

حجی علی مودی   
1399/1/2۸ تاریخ تحدید 

13- 39750 سهم مشاع از827250 سهم ششدانگ یک قطعه 
بر تاسیسات چاه نیمه عمیق  زمین مزروعی مشجر مشتمل 
معروف به چاه خور پالک سیزده فرعی از 1170- اصلی بخش دو 

سربیشه مورد تقاضای آقای بهرام استانستی 
14-  19875سهم مشاع ا ز827250 سهم ششدانگ یک قطعه 
بر تاسیسات چاه نیمه عمیق  زمین مزروعی مشجر مشتمل 
معروف به چاه خور  پالک چهارده فرعی از 1170- اصلی بخش 

دو سربیشه   مورد تقاضا ی آقای حیدر حسینی بهلولی 
15-19875سهم مشاع از 827250 سهم ششدانگ یک قطعه 
بر تاسیسات چاه نیمه عمیق  زمین مزروعی مشجر مشتمل 
معروف به چاه خور پالک پانزده  فرعی از 1170- اصلی بخش دو 

سربیشه مورد تقاضای آقای قنبر غفاریان 
16- 9937سهم مشاع ا ز827250 سهم ششدانگ یک قطعه 
بر تاسیسات چاه نیمه عمیق  زمین مزروعی مشجر مشتمل 
معروف به چاه خور پالک شانزده فرعی از 1170- اصلی بخش دو 

سربیشه مورد تقاضا ی آقای حسن اذری رنود 
تارخ تحدید 1399/1/30

17- 19875سهم مشاع ا ز827250 سهم ششدانگ یک قطعه 
بر تاسیسات چاه نیمه عمیق  زمین مزروعی مشجر مشتمل 
معروف به چاه خور پالک هفده فرعی از 1170- اصلی بخش 
جمالزهی  زاده  هیبت  کریم  آقای  تقاضای  مورد  سربیشه   دو 
18- 39750 سهم مشاع از 827250 سهم ششدانگ یک قطعه 
بر تاسیسات چاه نیمه عمیق  زمین مزروعی مشجر مشتمل 
معروف به چاه خورپالک هیجده فرعی از 1170- اصلی بخش 
دو سربیشه مورد تقاضای آقای محمد پاکرو  19- 59625 سهم 
از 827250 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  مشاع 
مشجر مشتمل بر تاسیسات چاه نیمه عمیق معروف به چاه 
از 1170- اصلی بخش دو سربیشه  نوزده  فرعی  خور پالک 
مورد تقاضای آقای حسین غفاریان  20- 19875سهم مشاع 
از 827250 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر 
مشتمل بر تاسیسات چاه نیمه عمیق معروف به چاه خور پالک 
بیست فرعی از 1170- اصلی بخش دو سربیشه مورد تقاضا ی 

آقای ولی داد حسینی بهلولی 
تاریخ تحدید 1399/2/1

یک  ششدانگ  سهم  ز827250  ا  مشاع  19875سهم   -21
نیمه  چاه  تاسیسات  بر  مزروعی مشجر مشتمل  زمین  قطعه 
عمیق معروف به چاه خور  پالک بیست ویک  فرعی از 1170- 
اصلی بخش دو سربیشه   مورد تقاضا ی آقای محمد ابراهیمی  
22- 29811سهم مشاع ا ز827250 سهم ششدانگ یک قطعه 

تاسیسات  بر  مشتمل  مشجر  مزروعی  زمین 
به چاه خور  پالک  نیمه عمیق معروف  چاه 
بیست و دو فرعی از 1170- اصلی بخش دو 
 سربیشه   مورد تقاضا ی آقای غالمرضا غفاریان 

23- 59625 سهم مشاع ا ز827250 سهم ششدانگ یک قطعه 
بر تاسیسات چاه نیمه عمیق  زمین مزروعی مشجر مشتمل 
معروف به چاه خور پالک بیست و سه فرعی از 1170- اصلی 
بخش دو سربیشه مورد تقاضای آقای محمد پاکرو  24- 39750 
سهم مشاع ا ز827250 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
مشجر مشتمل بر تاسیسات چاه نیمه عمیق معروف به چاه خور 
پالک بیست و چهار فرعی از 1170- اصلی بخش دو سربیشه 
مورد تقاضا ی آقای علیخان حسینی 25- 49687 سهم مشاع 
از 827250 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر 
مشتمل بر تاسیسات چاه نیمه عمیق معروف به چاه خور  پالک 
از 1170- اصلی بخش دو سربیشه مورد  بیست وپنج فرعی 

تقاضای خانم فاطمه سارانی     
1399/2/3 تاریخ تحدید                   

پالک های اصلی بخش 6 سربیشه 
1-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بند سار و دیمه زار پالک 
503-اصلی بخش شش سربیشه واقع در مستثنیات اراضی ملی و 
مرتعی – مرتع پخت و متداخله ها پالک 406- اصلی بخش شش 
سربیشه  مورد تقاضای  محمد علی عیسایی راد   2-ششدانگ 
یک قطعه زمین بند سار و دیمه زار که به دلیل عبور رود خانه 
عمال در محل به صورت دو قطعه تغییر وضعیت یافته که ابتدا 
حدود و مشخصات قطعه 1 پالک 504- اصلی بخش 6 سربیشه  
واقع در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی مرتع پخت و متداخله 
ها پالک 406- اصلی بخش شش سربیشه مورد تقاضای آقای 
محمد علی عیسایی راد   3-ششدانگ یک قطعه زمین بند سار 
و دیمه زار قطعه 2 پالک 505- اصلی بخش شش سربیشه واقع 
در مستثنیات اراضی ملی و مرتعی مرتع پخت و متداخله ها 
پالک 406- اصلی بخش شش سربیشه  مورد تقاضای محمد 

علی عیسایی راد 
تاریخ تحدید 1399/2/6

تحدید حدود شماره های مذکور در روز های مندرج در این آگهی 
انجام می گردد .  لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد وامالک 
به صاحبان امالک یا نماینده قانونی انها در موقع مقرر حاضر 
نباشند مطابق ماده 15 قانون مذبور ملک مورد آگهی با حدود 
اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد واعتراضات 
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ونیز صاحبان امالک 
که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت 
فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر 
ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین می بایست از 
تاریخ تسلیم اعتراض ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود 
را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی الزم از مرجع مذکور 
اخذ وبه این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی می 
تواند به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهی عدم تقدیم دادخواست 
را دریافت وبه اداره ثبت تسلیم واداره ثبت هم بدون توجه به 

اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد 
تاریخ انتشار: 139۸/12/25
  رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

آگهی تغییرات شرکت مهندسی فاوا گستر سپهر )سهامی خاص( به شماره ثبت 4815 و شناسه ملی 
ذیل  تصمیمات   1398/04/23 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10360063210
اتخاذ شد : 1ـ خانم ندا قربانی به شماره ملی 0889076375 و آقای محمد رضا حسن زاده به شماره 
ملی 0650776070 و آقای احسان احمدی درمیان به شماره ملی 5239921172 به عنوان اعضای اصلی 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقای مسعود زارعی به شماره ملی 0652055826 
به عنوان بازرس اصلی و آقای امین مزگی نژاد به شماره ملی 0640053599 به عنوان بازرس علی البدل 
 برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3- روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )799439(
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تعداد مبتالیان به 82 نفر رسید ، توصیه های بهداشتی را جدی بگیریم

 

توقیف پژویی
 با ۹ کیلو هروئین در بیرجند  

صداوسیما- رئیس پلیس مبارزه با مواد 
مخدر استان از کشف ۹ کیلو و ۴۰۰ 
گرم هروئین در بازرسی از سواری پژو 
داد. سرهنگ  خبر  بیرجند  در  پارس 
شاهوردی گفت: مأموران در بازرسی 
از  این خودرو که به سمت شهر های 
مرکزی کشور در حرکت بود، ۹ کیلو 
و ۴۰۰ گرم هروئین کشف و راننده 
خودرو را در این رابطه دستگیر کردند.

*معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
استان از تداوم روند ضد عفونی کردن 
محالت و نقط شلوغ شهری بیرجند 

توسط پلیس ویژه استان خبر داد.
*به گزارش آموزش و پرورش بسته 
محوریت  با  پیغام سالمتی  آموزشی 
پیشگیری از ویروس کرونا به مدارس 
منطقه  در ۱۲  عشایری  و  روستایی 

آموزشی استان ارسال شد.
دهیاران  گفت:  نهبندان  فرماندار   *
اهالی روستا  تمامی  با  موظف شدند 
که ساکن شهر هستند، تماس بگیرند 

و بخواهند به روستاها نروند.
قاین  شهرستان  انتظامی  فرمانده   *
گفت: برای پیشگیری از بیماری کرونا 
طرح برخورد با قلیان خانه ها در این 

شهرستان اجرایی شد.
رئیس شبکه دامپزشکی قائن گفت: 
معبر  در  دامپزشکی  قرنطینه  پست 
ورودی شهر خضری بخش نیمبلوک 

شهرستان قاینات راه اندازی شد.
زیرکوه  دامپزشکی  شبکه  *رئیس 
گفت: به منظور پیشگیری از بیماری 
خطرناک تب مالت، با انجام مراقبت 
سرمی بروسلوز در جمعیت دام سبک 
و سنگین شهرستان تعداد ۱۸ راس دام 
سبک مبتال به تب مالت شناسایی و بعد 
از انجام آزمایشات تکمیلی کشتار و از 

چرخه پرورش خارج شد.

آغاز توزیع ۱۱۰۰ُتن میوه تنظیم بازار

صداوسیما- توزیع ۱۱۰۰ُتن میوه تنظیم بازار از دیروز در استان آغاز شد. رئیس سازمان صمت با اشاره به نزدیک شدن به روز های پایانی سال و افزایش تقاضای بازار مصرف افزود: از امروز توزیع  ۱۱۰۰ ُتن میوه تنظیم بازار با 
مشارکت مباشر استانی و سازمان صمت استان آغاز می شود. شهرکی با بیان اینکه میوه های تنظیم بازار تمامی شهرستان های استان توزیع خواهد شد گفت: پرتقال در دو نوع والنسیای جنوب و تامسون شمال به ترتیب با قیمت 
۵۳۰۰۰ ریال و ۵۸۰۰۰ ریال و سیب نیز در دونوع زرد و قرمز سمیرم اصفهان با قیمت ۶۰۰۰۰ ریال تامین و عرضه می گردد. شهروندان می توانند در صورت مشاهده تخلف مراتب را با تلفن ۱۲۴ ستاد خبری سازمان اعالم نمایند.

صبر مادران شهدا مثال زدنی است

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان 
اینکه گفت: فرهنگ مقاومت در مقابل ظلم 
و  تأثیر می گذارد  ما  که در جامعه و جوانان 
رسوخ پیدا می کند بر اساس منش و فرهنگ، 
صبر مادران شهدا است. به گزارش تسنیم، 
حجت االسالم والمسلمین عبادی در دیدار با 
خانواده شهید خلبان رئوفی فرد با عرض تسلیت 
درگذشت مادر بزرگوار این شهید واالمقام گفت: 
مادر دارای یک جایگاهی است که انسان در 
هر سنی که باشد و مادرش را از دست دهد 

احساس یتیمی می کند. 

لبخند شادی بر لبان ۱۰ هزار 
کودک نیازمند استان

فارس- مهدی قمری رئیس هیئت ورزش های 
زورخانه ای و پهلوانی خراسان جنوبی از کمک 
۷۹۲ میلیون تومانی خیران در جشن گلریزان 
۹۸ بیرجند خبر داد و گفت: با خرید ۱۰ هزار 
دست لباس نو از کمک های مردمی در آستانه 
و  کودکان  لب  بر  لبخند  هزار  نو ۱۰  سال 

دانش آموزان محروم استان می نشیند.

صادرات ۳۸۷۷ دالری امانات پستی 

مدیرکل گمرکات استان گفت: از ابتدای امسال 
۳ هزار و ۸۷۷ دالر مرسوله پستی از استان به 
خارج از کشور ارسال شد. خاشی افزود: در این 
مدت ۱۲۰ فقره اظهارنامه به وزن ۴۵۹ کیلوگرم 
شامل زعفران، خشکبار، لباس، دارو های گیاهی 
و لوازم آرایشی به خارج از کشور پست شد. 
همچنین ۲۷ فقره اظهارنامه برای واردات امانات 

پستی به استان صادر شد..

آسیب کرونا به ۸۰ درصد 
اصناف استان

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی با اشاره به 
شیوع بیماری کرونا و افزایش تعداد مبتالیان 
در استان خراسان جنوبی، گفت: تعطیلی بازار 
بیرجند در دستور کار نیست مگر اینکه دستور 
و مصوبه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا 
باشد. رضا علیزاده افزود: شیوع ویروس کرونا 
فعالیت اصناف و بازاریان استان را به شدت 
با مراجعه و  تأثیر قرار داده و روزانه  تحت 
گالیه تعدادی از اصناف مواجه ایم. علیزاده 
با بیان اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد اصناف استان 
از درون آسیب دیده اند، عنوان کرد: همچنین 
بازاریان  و  اصناف  کرونا،  ویروس  شیوع  با 
استان خواستار تأمین اقالم بهداشتی مورد 
نیاز برای پیشگیری هستند. علیزاده با اشاره 
بیرجند  بازار  فعالیت  شدن  شیفته  یک  به 
این  در  شده  اتخاذ  تصمیمات  آخرین  و 
خصوص، ادامه داد: بنا به درخواست برخی 
اصناف استان، پیشنهاد شد ساعت کار بازار 
با ساعات اداری تنظیم شود و فعالیت بازار از 
ساعت هشت صبح الی ۱۴ بعدازظهر باشد.
وی با تأکید بر اینکه این مصوبه کلی نیست 
و هر عضوی که تمایل داشته باشد از نظر 
اتاق اصناف بالمانع است، مطرح کرد: آن  
دسته از کسبه که تمایل به تعطیلی واحد 
خود دارند براساس قانون نظام صنفی یک تا 

شش ماه می توانند مرخصی بگیرند.

علت لغو پروازها 

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی گفت: 
پرواز  لغو  بر  مبنی  دستوری  لحظه  این  تا 
به یک شهر خاص به دلیل شیوع کرونا از 
سوی استانداری و یا وزارت بهداشت به ما 
اعالم نشده و هر پروازی که کنسل شده به 
دلیل نبود تقاضا بوده است. به گزارش ایسنا، 
عظیم طهماسبی افزود: به علت شیوع کرونا 
سفرهای مردم کاهش یافته است.مدیرکل 
در  پروازها  کرد:  بیان  استان  فرودگاه های 
صورت داشتن حد نصاب مسافر انجام شده 
و اگر پروازی با کاهش تقاضا مواجه شد، لغو 
خواهد شد.طهماسبی یادآور شد: ضدعفونی 
محیط فرودگاه های بیرجند و طبس روزی 
دو نوبت در حال انجام بوده و موارد بهداشتی 

در فرودگاه رعایت می شود.

تولید ۵۰هزار تیوپ ضدعفونی 
کننده در قاین 

مهر-  فرماندار قاین گفت: تاکنون قریب به 
۵۰ هزار تیوپ ضد عفونی در این شهرستان 
تولید شده است.کریمی با بیان اینکه ۵۰ نفر به 
صورت خودیاری به دوخت ماسک پرداخته اند، 
گفت: تاکنون مواد اولیه این ماسک ها آماده 
شده و بعد از دوخت، با اولویت اماکن عمومی 
توزیع خواهد شد.وی با بیان اینکه دو ایستگاه 
سنجش در راستای کنترل سالمت مسافران 
در ورودی های خضری دشت بیاض و اسفشاد 
مستقر شده اند، افزود: این افراد عالوه بر ارائه 
مباحث بهداشتی، سالمت مسافران را کنترل 
می کنند.فرماندار قاین از وجود ۱۹ آب شیرین 
کن در سطح شهرها و روستاهای شهرستان 
خبر داد و گفت: این مکان ها مجاب شده اند تا 

یک متصدی برای نظارت مستقر کنند.

کمک ۳۳ میلیاردی خیران سالمت  

غالمی- مدیرعامل مجمع خیرین سالمت 
استان گفت:خیرین از ابتدای سال تا اکنون مبلغ 
۳۳ میلیارد ریال را به مجمع خیرین سالمت 
استان کمک کردند. سید محمود حسینی افزود: 
این کمک ها برای احداث و تکمیل پروژه های 
بهداشتی درمانی، مراکز خدمات جامع سالمت 
شهری و روستایی، پایگاه های اورژانس ۱۱۵ 
خرید  همچنین  و  و...  روستایی  و  شهری 
تجهیزات پزشکی در سطح استان هزینه شده 
است. مدیرعامل مجمع خیرین سالمت شماره 
را  ملی ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۹۵۷۷۶  بانک  کارت 
برای جذب کمک های مردمی برای تهیه بسته 
ضدعفونی از قبیل ماسک و مواد شوینده برای 
در اختیار قراردادن به قشر آسیب پذیر جامعه، 

بیماران سرطانی و صعب العالج اعالم کرد.

حوادث

اخبار  کوتاه 

گروه خبر- آخرین آمار مبتالیان قطعی به 
نفر رسیده  به ۸۲  استان  تا دیروز در  کرونا 
است. افزایش آمار در استان از رعایت نکردن 
 توصیه ها و اطار های پزشکی  و بهداشتی خبر 
 می دهد. کویید ۱۹ زنجیره ای از بیماری را 
می سازد و کسی را تافته جدابافته نمی بیند. 
همه بر یک کشتی سواریم پس با رعایت 
نکات کلیدی سوراخش نکنیم و دیگران را با 

خود به مرداب کرونا نیاندازیم.
کیانوش جهان پور رئیس مرکز روابط عمومی 
اعالم کرد:  بهداشت  وزارت  و اطالع رسانی 
تا دیروز تعداد مبتالیان به کرونا در استان از  
۷۸ مورد اعالم قبلی به ۸۲ نفر رسیده است. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم گفت: 
براساس تحلیل اولیه که برای بیماران مبتال 
به کرونا در خراسان جنوبی انجام شده، ۷۵،۵ 
و  تب  درصد  آنها عالئم سرفه، ۷۲  درصد 
لرز و ۶۵،۵ درصد تنگی تنفس داشتند یعنی 
همان سه عالمت اصلی که جزو عالئم این 
مثل  دیگر  است.عالئم  شده  ذکر  بیماری 
ضعف، آبریزش بینی و اسهال و تهوع به میزان 
کمتری در بیماران وجود داشته است.وی افزود: 
دوسوم بیماران مرد و یک سوم زن هستند و 
نحوه توزیع آن مانند بقیه کشورهای دنیا است. 
دهقانی فیروزآبادی تاکیدکرد: همچنان از مردم 
درخواست داریم ضمن رعایت بهداشت فردی 
و پرهیز از سفر، ترددهای درون شهری را نیز 
به حداقل برسانند و در خانه بمانند تا بتوانیم 

زنجیره انتقال ویروس را قطع کنیم.

ترددهای شهری، حداقل شود 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در بازدید 
از بخشهای عفونی بیمارستان ولی عصر)عج( 
بیرجند هم گفت: متاسفانه روال عادی زندگی 
در برخی مناطق شهر بیرجند و برخی شهرهای 
استان در جریان است واگر این رویه ادامه پیدا 
کند، ممکن است جهش های نامطلوبی در 
افزایش تعداد مبتالیان داشته باشیم. محمد 

دهقانی  با بیان اینکه ترددهای درون شهری 
باید به حداقل ممکن برسد تصریح کرد: رعایت 
بهداشت فردی و در خانه ماندن؛ بهترین راه 

برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا است.

توصیه های نماینده علمی کرونا
نماینده علمی کرونا در استان خراسان جنوبی 

گفت: در زمان بررسی بیمار، فردی که تنگی 
نفس واضح داشته باشند، اکسیژن شریانی وی 
کمتر از ۹۳ درصد باشد یا تعداد تنفس وی در 
دقیقه بیشتر از ۳۰ مورد باشد مشکوک به کرونا 
محسوب می شود و باید به مراکز تخصصی 
مراجعه کند.دکتر مسعود ضیایی با بیان اینکه 
کرونا می تواند خیلی خفیف یا شدید باشد افزود: 
در حال حاضر که استان درگیر کرونا شده است 
افراد عادی که دارای عالئمی از قبیل سرفه 
خشک، گلودرد یا تب و لرز به عالوه تنگی 
نفس چه تب داشته یا نداشته باشند باید به 

مراکز درمانی مراجعه کنند.

اطالع رسانی کرونایی
 با تمام ظرفیت

رسانی  اطالع  شورای  جلسه  در  استاندار  
استان بر استفاده کامل از تمامی ظرفیت ها 
کرونا  زمینه  در  درست  اطالع رسانی  برای 
به  توجه  با  گفت:  معتمدیان  کرد.  تأکید 

مکلفند  دستگاه ها  همه  موضوع  اهمیت 
برای  را  خود  اختیار  در  ظرفیت های  همه 
به  کرونا  بیماری  زمینه  در  اطالع رسانی 
کار برند.  وی با اشاره به انبوه محتواهای 
تولید شده در این زمینه متذکر شد: روابط 
موظفند  اجرایی  دستگاه های  عمومی های 

نسبت به انتشار مطالب درست اقدام کنند. 

می توانند  هم  مدیران  کرد:  بیان  استاندار 
متناسب با حوزه فعالیتی خود توصیه هایی را 
تدوین و منتشر کنند. استاندار افزود: مهمترین 
اصل در بحث اطالع رسانی، انتشار محتواهایی 
است که مورد تأیید دانشگاه علوم پزشکی 
است. به گفته وی؛ تمام شهرداری های سطح 
استان باید بخش عمده ای از بیلبوردهای سطح 
شهرها را به موضوع کرونا اختصاص دهند. 
خوش خبرمعاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار نیز به نظارت این کمیته بر عملکرد 
رسانه های مکتوب و غیرمکتوب و همچنین 
کانال های فعال در فضای مجازی اشاره و 
خاطرنشان کرد: در نتیجه رصدهای صورت 

گرفته ۵۰ پرونده تشکیل شده است.

کرونا، در اولویت برنامه 
استاندار در جلسه ستاد مدیریت کرونای استان 
هم گفت:موضوع بیماری کرونا، اولویت اول 
همه دستگاه های اجرایی استان است به 

همین دلیل همه حوزه ها برای پیشگیری 
معتمدیان  هستند.  کار  پای  آن،  شیوع  از 
خاطرنشان کرد: علیرغم تالش شبانه روزی 
همه حوزه ها به نظر می رسد اطالع رسانی 
متناسب با زحمات متولیان نیست و در این 
مورد ضعیف عمل شده است وی بر تعریف 
ساز و کاری تأکید کرد که طی آن تمامی 

کار  و محل  زندگی  در محیط  که  افرادی 
مبتالیان با آنها در ارتباط بوده اند، شناسایی 
در  و  بگیرند  قرار  آزمایش  تحت  شده، 
 محیطی قرنطینه تا زمان نهایی شدن نتیجه 
آزمایش ها تحت کنترل باشند.  به گفته 
وی؛ وزارت صمت نیز با راه اندازی جشنواره 
فروش اینترنتی با عنوان “همدلی مردم و 
اصناف” ،قصد دارد نیازهای مردم را در منزل 

تأمین کند تا مانع خروج آنها از منزل شود.

 »درخانه بمان با امید و نشاط« 
معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد 
مسابقه  گفت:  هم  خراسان جنوبی  اسالمی 
هنری و فرهنگی »در خانه بمان با امید و 
نشاط« در خراسان جنوبی برگزار می شود. سید 
علی زمزم  مهلت شرکت در این مسابقه ر ا  تا 
تاریخ پانزدهم فروردین ۹۹ اعالم کرد. زمزم 
ادامه داد: عالقمندان به شرکت در این مسابقه 
فرهنگی و هنری می توانند آثار خود را به پست 

 ershadGhaenat@Gmail.comالکترونیکی
ارسال کنند.

استمهال تسهیالت قرض الحسنه 
دبیر  و  استان  ملی  بانک  امور شعب  مدیر 
استان  بانک های  هماهنگی  کمیسیون 
آماده،  غذای  توزیع  و  تولید  مراکز  گفت: 
مراکز گردشگری و بوم گردی، حمل و نقل 
عمومی و مسافربری درون و برون شهری، 
دفاتر خدمات مسافربری و گردشگری، تولید 
و توزیع پوشاک، تولید و توزیع کفش و کیف، 
مراکز تولید آجیل و خشکبار، مجتمع های 
ورزشی و تفریحی، مراکز آموزشی و فرهنگی 
و مراکز تولید و توزیع صنایع دستی شامل 

استهمال سه ماهه می شوند.
زرنگ با بیان اینکه پیامک مطالبات معوق 
حذف شده است و این پیامک دیگر برای 
فردی ارسال نخواهد شد افزود: شبکه بانکی 
استان این آمادگی را دارد تا بخشی از سرمایه 
در گردش، واحد های تولیدی استان که به تایید 
دانشگاه علوم پزشکی در زمینه تولید اقالم 

بهداشتی رسیده باشند را تامین کند. 

ضدعفونی روستا های محروم
گندزدایی  و  ضدعفونی  جهادی  طرح 
روستا های محروم و مرزی خراسان جنوبی 
بنیاد  به  وابسته  تولیدی  شرکت  همت  به 
مستضعفان اجراء شد.برای حمایت از سالمت 
جوامع روستایی و جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونا در روستا ها و مناطق محروم و مرزی 
استان ، روستا های محروم و مرزی نازدشت 
، حجت آباد ، مختاران ، گیو ، موسویه ، امیرآباد، 
در شهرستان های  واقع  سادات  آباد  حسین 
بیرجند ، قاین، سربیشه و خوسف ضدعفونی 
و گندزدایی شدند.بیش از بیست هزار نفر در 
روستا های فوق ساکن هستند.این عملیات 
گندزدایی و ضدعفونی تا پایان شیوع ویروس 

کرونا به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

کشتی سالمت استان بر مرداب کرونا 

ری
اکب

س:  
عک

خراسان  افالک  عامر  شرکت  تغییرات  آگهی 
جنوبی )سهامی خاص( به شماره ثبت 5926 
استناد  به   14008166272 ملی  شناسه  و 
مورخ  العاده  فوق  صورتجلسه مجمع عمومی 
 1398/10/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - 
آدرس  به  قبلی  محل  از  اصلی شرکت  مرکز 
 استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، 
 بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله توحید ، 
فتح 12  ، کوچه  ا... مدرس  آیت   بلوار شهید 
] مدرس 37- ش نادری [ ، پالک 0 ، طبقه 
تغییر  کدپستی 9718754763  به  منفی 1 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری بیرجند )799442(

آگهی تغییرات شرکت آریا آرک شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 5673 و شناسه ملی 14007188793 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - صورت های 
مالی منتهی به سال 1397 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 2 - آقای محمد خیاط به شماره ملی 0650157125 
و خانم الهام دعاگو به شماره ملی 5229337680 و آقای حسن خیاط به شماره ملی 0653114826 به عنوان 
اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 3 - آقای محمد حسین مشفقی به شماره ملی 
0651822785 به عنوان بازرس اصلی و خانم افسانه اسدزاده به شماره ملی 0640195016 به عنوان بازرس 
علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 4 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی 

های شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )799440(

تاسیس شرکت طالیه داران اتحاد زیرکوه )سهامی خاص( درتاریخ 1398/12/14 به شماره ثبت 1487 به شناسه ملی 14009036132 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت :- اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دولتی و خصوصی، 
اخذ و اعطای نمایندگی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در رابطه با 
موضوع شرکت - انعقاد قراردادهای پیمانکاری و خدماتی مربوط به موضوع شرکت با موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در حدود مسولیت و 
وظایف هر یک – خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و صادرات و واردات و توزیع و فرآوری محصوالت کشاورزی و دامپروری- آلیاژ های فلزی 
و مواد معدنی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان 
قائنات ، بخش مرکزی ، شهر قاین، محله سیمان شهر ، کوچه صنعت6 ، کوچه تالش 9 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9761417743 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 4939603/4001 مورخ 1398/12/07 نزد بانک توسعه تعاون شعبه قائن با کد 4001 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای امید علی نژاد به 
شماره ملی 0880190213 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال، آقای حسین علی نژاد به شماره ملی 6529910001 به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، خانم معصومه آقائی به شماره ملی 6529925074 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مشترک امید 
علی نژاد )مدیرعامل( و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. بازرسان: آقای حجت تفکری به شماره 
ملی 0880291052 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و آقای سجاد تفکری به شماره ملی 0880291060 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. 

*درقسمت موضوع فعالیت: موادمعدنی به جز معادن نفت وگاز وپتروشیمی می باشد.*
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )799444(

آگهی تغییرات شرکت روان پخش کندوان خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت 5441 و شناسه ملی 
14006251171 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/09/26 و پیرو آگهی مکانیزه صادر شده به 
شماره 139830408276001257مورخ 1398/7/29- تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-کلیه اوراق و اسناد تعهد 
آور شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای حامد کریم پورفرد )رئیس هیئت مدیره ( و اوراق عادی و اداری 
با امضای آقای حامد کریم پورفرد )رئیس هیئت مدیره( یا آقای سید سعید فرساد )مدیر عامل( مهر شرکت معتبر 

خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )799441(

دغدغه های کرونایی درآخرین جلسه شورای شهر

نبود  اش  دغدغه  بزرگترین  محمودآبادی- 
با طرح ضد  بازار  از کسبه  همکاری برخی 
عفونی کردن عمومی است. یک پمپ بنزین  
یکبار  حتی  تاکنون  طرح  این  آغاز  از   هم 
اجازه ی ضد عفونی کردن این مکان عمومی را 
به ماموران شهرداری نداده است و اما بزرگترین 
بحران را  کمبود اقالم بهداشتی مانند دستکش 
و ماسک برای ماموران تدفین کرونایی ها در 
بهشت متقین بیرجند می داند. این مشکالت 
شهرعنوان  شورای  جلسه  در  شهردار   را 
می کند. جلسه ای که روز گذشته با حالتی 
کامال احتیاطی برگزار شد، همه تالش کرده 
بودند با دستکش و ماسک در جلسه حاظر 
شوند. این جلسه که به عنوان آخرین جلسه 
ی شورای شهر بیرجند در سال ۹۸ به شمار 
می آمد پر از دغدغه های کرونایی بود تا جایی 
که این شرایط باعث شد تالش های شهردار 
بیرجند و پروژه های متعدد او برای تغییر چهره 

ی بیرجند تنها در چند جمله عنوان شود.
شهردار بیرجند با اشاره به اینکه تمام نیروهای 
آتش نشانی شهرداری و همچنین بخش 
هایی که متعلق به حمل و نقل بوده است 
را برای ضد عفونی بسیج کرده است گفت: از 
۸ اسفند ماه جاری عملیات ضد عفونی تمام 
معابر ،بازار و خیابان های بیرجند را در دستور 

کار قرار داده ایم. جاوید از مسئوالن برای 
هماهنگی کسبه با این موضوع مدد خواست 
و البته به این نکته هم اشاره کرد که کسبه 
از ماندن مواد ضد عفونی بر روی شیشه ی 

مغازه هایشان گالیه دارند.

کمبود تجهیزات برای ضد عفونی 
شهردار بیرجند در این جلسه با اعالم کمبودهای 
شدید برای تامین ماسک و دستکش برای 
متاسفانه  گفت:  شهر  عفونی  ضد  پرسنل 
بزرگترین بحران را برای پرسنل بهشت متقین 
داریم چرا که بر اساس پروتکل های سازمان 
بهداشت، فردی که میت دچار کرونا را کفن و 
دفن می کند باید با لباس، دستکش و ماسک 
مخصوص باشد. وی با اشاره به اینکه در حال 
حاظر تمام زباله های شهر جنبه ی عفونی دارد 
اعالم کرد: در این زمینه نیروهای خدماتی که 
شبانه روز در حال تالش و جمع آوری زباله 
ها هستند باید از دستکش و پوشش مناسب 
برخوردار باشند اما در این زمینه با مشکل مواجه 
هستیم و این عزیزان همچنان کارشان را به 

خوبی انجام می دهند.

پایان پرونده ی عوارض ساختمانی
شهردار بیرجند درباره طرح بخشودگی عوارض 

که تا پایان اسفند زمان داشت اعالم کرد: تمام 
افرادی که در این زمینه پرونده تشکیل داده اند 
و پرونده ی آن ها به جریان افتاده و تا مرحله 
ی پرداخت رفته است تا اردیبهشت سال آینده 
می توانند نسبت به پرداخت عوارض خود اقدام 
برای  پرداخت  این  شد:  یادآور  جاوید  کنند. 
افرادی که پرونده داشته اند در فروردین سال 
۹۹ به همان نرخ سال ۹۸ محاسبه می شود و 

جای نگرانی وجود ندارد.

تمدید فعالیت آژانس ها و تاکسی ها
در این جلسه ی شورا با توضیحات رئیس 
سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی نیز مصوب 
شد پروانه فعالیت تاکسی داران و آژانس ها 
تا اردیبهشت ماه تمدید شود تا این افراد با 
حضورنیافتن در شهرداری و دوری از ازدحام 
و شلوغی دچار عارضه ای نشوند. غالمپور 
اتوبوس های  تردد  همچنین طرح کاهش 
تعداد  اینکه  و  کرد  مطرح  را  درون شهری 
سفرها تا ۸۰ درصد کاهش یافته است و در 
بخشهای مختلف این سازمان دچار زیان ۳۵۰ 
میلیون تومانی شده است،این طرح با موافقت 

حداکثری اعضای شورا مواجه شد.
بر اساس این مصوبه اتوبوس های شرکت 
واحد در برخی از مسیرها محدود و در برخی 

از مسیرها حذف خواهد شد،تا از انتشار بیماری 
توسط این سیتم جلوگیری شود .

چهره جدید شهر در نوروز
از  دیگری  بخش  در  بیرجند   شهردار 
فعالیت های شهرداری در بحث استقبال از 
بهار به تعداد پروژه هایی که در حال اجراست 
گفت و اینکه امسال مردم چهره ی شهر را با 
گلکاری ها و روکش آسفال و المان های زیبا 
به نحو دیگری خواهند دید. جاوید تعدادی از 
این پروژه ها را عنوان کرد و افزود: امسال با 
تالش های انجام گرفته توانستیم بودجه ی 
تعیین شده ی شهرداری را محقق کنیم که این 
امر خود به تامین منابع اجرای پروژه ها کمک 
شایانی کرده است.وی پروژه ی فرهنگسرای 
بیرجند را نیز یکی از پروژه های مهم بیرجند 
دانست که تاکنون اعتبار زیادی صرف اجرای 
برداری  بهره  به  زودی  به  و  است   آن شده 
می رسد. وی به طرح بند دره و اعتبار یک 
میلیاری این طرح که از سوی شهرداری باید 
تامین و اجرا شود اشاره کرد و گفت: امیدواریم 
در اجرای این طرح بزرگ با کمک ارگانهایی 
که قول همکاری داده اند بتوانیم مهمترین 

خواسته ی مردمی بیرجند را محقق کنیم. 
با  دکتر حسنی صفت، عضو شورای شهر 

اشاره به اینکه باید کمی این جو پر التهاب 
و نگرانی را آرام کنیم گفت: متاسفانه بعد از 
پایان ماجرای کرونا افراد افسرده در جامعه نیاز 
بیشتری به کمک خواهند داشت. از نظر وی، 
افراد با رعایت نظافت می توانند آسوده باشند 
که گرفتار بیماری نمی شوند، و دغدغه ی و 

استرس کمتری در این زمنیه داتشه باشند.
دیگر اعضای شورای شهر نیز با بیان اینکه 
باید در تامین اقالم مورد نیاز شهرداری به 
ویژه لباس،دستکش و ماسک برای پرسنل 
بهشت متقین و همچنین نیروهای خدماتی 
اقدام جدی انجام شود. خواستند استانداری 
زمینه کمک  این  در  بیرجند  فرمانداری  و 

حال شهرداری باشند.

مکاتبه برای مطالبه بیرجندی ها 
اعضای شورای شهر همچنین دغدغه ی هم 
استانی ها به ویژه بیرجندی ها را درباره ی ورود 
مسافران خارج استان  عنوان کردند و در این 
خصوص مقرر شد با فرمانداری و استاندری 
مکاتباتی انجام شود. هر چند در فرودگاه بیرجند 
اکیپ های کنترل و غربالگری فعال بوده و 
گفته می شود در پایانه های مسافربری نیز این 
اقدام در حال انجام است.اما در این خصوص 

نیاز به تصمیمات ویژه تری است. 

مقاومت  خودخواهانه 
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 امام علی علیه السالم فرمودند:
اِنَّ هِذهِ الُْقلُوَب تََملُّ َکما تََملُّ االَْبْداُن فَابْتَُغوا لَها َطرائَِف الِْحَكِم

دلهـا نـیـز مانند بدنها خـسـتـه مـی گـردد، بـرای آسـایـش دل، در پی حكمت های نو
و طرفه برآیید.

)نهج البالغه : حكمت 8۹، ص 112۷(

اطالعیه کرونایی 
روزنامه آوا
قابل توجه

 اصناف،بازاریان 
و ارائه دهندگان 

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

داخلی ۱ تماس حاصل نمایید. 

1 - گوشی همراه خود را در خارج از خانه از جیب خود خارج نکنید )مگر در شرایط 
اضطراری(

2 - عینک و ساعت مچی خود را در خارج از خانه از جلوی چشم خود برندارید و از مچ 
خودتان خارج نسازید )مگر در شرایط اضطراری(

3 -  چنانچه حلقه و یا انگشتر در دست دارید در هر بار شستن دست با دقت انگشتر 
را نیز با آب و صابون شستشو دهید.

4 - دسته کلید را صرفا هنگام نیاز )زمان رسیدن به درب ورودی منزل و یا محل کار از 

جیب و یا کیف خود خارج سازید.
5 - در هر بار مراجعت به منزل در ابتدای ورود بالفاصله بعد از شستن دست ها تمامی 
وسایل شخصی )مانند گوشی موبایل، عینک، حلقه و انگشتر، ساعت، کیف و دسته 
کلید( را با یک تکه پنبه آغشته شده به یک ماده ضدعفونی کننده )مانند الکل رقیق 

شده تا 70 درصد و یا وایتکس رقیق شده( تمیز نمایید.

6 -  چنانچه در محل کار و یا منزل از وسایلی )مانند لپ تاپ، کامپیوتر "ماوس و صفحه 
کلید" و یا تبلت( به صورت پرتکرار استفاده می نمایید هر روز آنها را یک بار قبل از 
استفاده و یک بار بعد از استفاده با یک تکه پنبه آغشته شده به یک ماده ضدعفونی 

کننده )مانند الکل رقیق شده تا 70 درصد و یا وایتکس رقیق شده( تمیز نمایید.
7 -  چنانچه کیف پول و یا کیف دستی )کیف جای لپ تاپ و یا مدارک( همراه خود از 
منزل خارج می کنید حتی االمکان هیچ جا بر روی زمین و یا سطوحی که به نظرتان در 
معرض لمس عمومی است قرار ندهید )در دست بگیرید و یا در صورت نشستن روی 

پای خود بگذارید(

  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.

نکات آموزشی پیشگیری از کرونـا ویـروس در مورد وسایل شخصی )دستورالعمل شماره3(

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

نکاتـی که بایـد بـرای وسایـل شخصـی رعـایت گـردد

 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: 0۹151643707 – امیرآبادیزاده

ده  
مـژ مـژده  

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 0۵6۳۲۲۲۴۵۸۲ یا از طریق شبکه های اجتماعی )090۱7۲۴۵۴6۳( و به 

صورت غیرحضوری ، با این روزنامه هماهنگ نمایید .

اقسـاط ۱۲ تـا ۲۰ مـاهـه
ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان

 بیرجند- حدفاصل توحید ۲۸ و  ۳۰    تلفکس: ۳۲۴۴۰۱۹۹-۰۵۶ /  ۰۹۱۵۱۶۰۲۶۵۹ )نصرآبادی( 
 nujan_door@  کانال تلگرام       nujan.door پیج اینستاگرام

نوژن بزرگترین شو روم تخصصی درب نـوژن
درب های ساختمانی

در خراسان جنوبی

انواع درب داخلی و ورودی منزل: ضد سرقت ، ضد حریق ، درب های شیشه دار
 ضد آب ،  مالمینه ،  CNC ،  PVC، HDF ، ABS اتاق سرور و انواع قرنیز

درخواست بی سابقه 
ایران از بانک جهانی

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از 
درخواست ایران برای دریافت پنج میلیارد دالر 
داد. خبر  پول  المللی  بین  صندوق  از  کمک 

این نخستین بار در تاریخ است که جمهوری 
صندوق  از  درخواستی  چنین  ایران  اسالمی 

بین المللی پول می کند.

امکان تغییر تقویم آموزشی

گفت:  آموزش  کمیسیون  هیئت رئیسه  عضو 
امکان تغییر تقویم آموزشی به دلیل تعطیلی 

مکرر مدارس به خاطر کرونا وجود دارد.

درخواست رئیس بانک مرکزی
 از صاحبان کسب و کارها

رئیس بانک مرکزی طی یادداشتی از صاحبان 
کسب و کارهایی که به تشخیص خود مشمول 
ماه  سه  مدت  به  وام هایشان  اقساط  تعویق 
می شوند، خواست از مراجعه به شعب بانک ها 
اطالع  بانک ها  کرد:  تاکید  و  کنند  خودداری 

رسانی ضروری را خواهند داشت.

استفاده از توان نیروی انتظامی
 برای قطع زنجیره انتقال کرونا

نیروهای  ارشد  سخنگوی  شکارچی  سردار 
مسلح گفت: تصمیمی در حوزه قطع زنجیره 
انتقال ویروس کرونا گرفته شد که قرار است 
نیروهای مسلح برابر تصمیماتی که ستاد ملی 
مقابله با کرونا و وزارت کشور می گیرند در این 
حوزه از توان نیروی انتظامی استفاده کنند تا 
مشارکت عمومی را افزایش دهند. وی افزود: 
در تالشیم اقناع سازی افکار عمومی افزایش 
این  که  کنند  مردم تالش  خود  و  داده شود 

زنجیره انتقال ویروس را قطع کنند.

بدتر شدن اوضاع دامن همه را می گیرد

محمد هاشمی با تاکید بر لزوم همراهی مجلس 
با دولت برای رفع مشکالت توضیح داد: اگر 
مجلس این کار را انجام ندهد و در این مسیر 
این  بدتر می شود و   سنگ اندازی کند شرایط 

بد شدن دامن همه را می گیرد.

دولت را متهم به خستگی می کنند!

ربیعی سخنگوی دولت گفت:برخی دولت را متهم 
به خستگی می کنند، اما من فکر می کنم خسته 
واقعی آنها هستند که از آرامش مردم خسته شده اند 

و مایلند هر چیزی برایشان نان قدرت بپزد.

پیروز انتخابات ۱۴۰۰ هستیم

عباس سلیمی نمین تحلیلگر و فعال سیاسی 
اصولگرا در سخنانی گفت: اصولگرایان قطعا 

پیروز انتخابات ۱۴۰۰ هستند.

تفاوت ما با ایتالیایی ها   

الف- دکتر صالح الدین هرسنی کارشناس 
مسائل بین الملل ، در باب مقایسه ایران و 
از  ای  اراده  آنکه  نه  ایران  در  گفت:  ایتالیا 
های  پروتکل  راستای  در  مسئوالن  سوی 
بهداشتی برای مهار و شکست کرونا ویروس 
یا ویروس های مرگبار دیگری وجود نداشته 
ضعف  ایران  در  اصلی  مشکل  بلکه  باشد، 
فرهنگ مسئولیت پذیری در خود قرنطینگی 
و سپس وضعیت اجرا و انجام است. اما باید 
بپذیریم که مسئولیت بخش بزرگی از عبور 
مردم از هشدارهای دولت در مسئله شکسته 
شدن قرنطینگی بر عهده دولت است. زیرا 
مسئوالن مان بر خالف مقامات و مسئوالن 
ایتالیا، مردم کشور را بدون تمهیدات رفاهی 
و اقتصادی و خدمات بهداشتی به ماندن در 
خانه و قرنطینگی دعوت کرده اند. هر چند 
ارزیابی میزان موفقیت  شاید قضاوت برای 
ایتالیا زود باشد اما تفاوت در نوع مواجهه به 
ویژه در ابعاد همکاری اجتماعی آشکار است. 

رئیس جمهور گفت: رسانه ها باید تالش 
و  قطبی  دو  سمت  به  فضا  که  کنند 
نشود.  کشیده  سیاسی  جناح بندی های 
روحانی با بیان اینکه جریاناتی امروز به 
جامعه  روانی  آرامش  زدن  برهم  دنبال 
موظف  ما  کرد:  نشان  خاطر  هستند، 
هستیم تالش های خالصانه و فداکارانه 
کادر درمانی کشور را که تاکنون جان 

بسیاری را نجات داده اند و مانع از شیوع 
کنار  در  نیز  است  شده  بیماری  بیشتر 
انتقادات و بیان کاستی ها نشان دهیم.

وی با بیان اینکه هیچ کشوری در دنیا 
حداکثری  فشار  و  تحریمی  شرایط  با 
با  مقابله  توان  دارد  وجود  آن  روی  که 
همه  االن  که  را  گسترده  شیوع  این 
جهان را در برگرفته نداشت، گفت: آیا 

در  حرفه ای  و  منصفانه  اطالع رسانی 
از  افراد  که  است  این  بحران  شرایط 
هر فرصتی حتی به قیمت موج سواری 
روی جان انسان ها برای تخریب دولت 
منصفانه  اطالع رسانی  کنند؟  استفاده 
خدمت  به  شرایط  این  در  حرفه ای  و 
گرفتن همه تکنیک ها و ظرفیت های 
مشارکت  بردن  باال  برای  رسانه ای 

مردم با دولت در مقابله با این بیماری، 
تقویت و باال بردن روحیه خادمان ملت 
در این شرایط خصوصاً کادر درمانی و 
بهداشتی کشور و تبیین شرایط کشور 

در موقعیت فعلی است.

نباید کرونا به سمت جناح بندی های سیاسی کشیده شود

بانک مرکزی مصادیق کسب و کارهایی 
اقساط  تعویق  ماه  سه  مشمول  که  را 
وام هایشان خواهند بود، اعالم کرد که 
به شرح زیر است. طبق اطالعیه بانک 
مرکزی ، مراکز تولید و توزیع غذاهای 
آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخی، 
تاالرهای پذیرایی، قهوه خانه ها، اغذیه 
فروشی ها )و موارد مشابه به تشخیص 

 ، تجارت(  و  معدن  صنعت،  وزارت 
شامل  گردشگری  به  مربوط  مراکز 
مجتمع های  هتل آپارتمان ها،  هتل ها، 
جهانگردی و گردشگری، مهمان پذیرها، 
مهمان سراها، مسافرخانه ها، زائرسراها، 
و  اقامتی  مراکز  بومگردی،  مراکز 
پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین راهی 
وزارت  تشخیص  به  مشابه  موارد  )و 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
مسافر  عمومی  نقل  و  حمل  دستی(، 
از  اعم  شهری  برون  و  شهری  درون 
هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی ، دفاتر 
خدمات مسافرتی و گردشگری، کسب 
و کارهای تولید و توزیع پوشاک ، تولید 
و توزیع کیف و کفش و همچنین مراکز 
توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و 

آب میوه ، مراکز و مجتمع های ورزشی 
مجتمع های  و  مراکز   ، تفریحی  و 
تولید،  مراکز  و  آموزشی  و  فرهنگی 
توزیع و فروش صنایع دستی از جمله 
کسب کارهای مشمول تعویق اقساط 
می شوند. براساس اعالم بانک مرکزی 
نظارت  طرح  این  اجرای  حسن  بر   ،

دقیق به عمل می آید.

فهرست کسب و کارهای مشمول تعویق پرداخت اقساط وام


