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5 برخورد در صحنه با هنجارشکنان چهارشنبه سوری5زیرساخت سازی »بنددره« در ایستگاه پایانی 6تمهیدات آموزش و پرورش بیرجند در تعطیالت اجباری

مرگ بر مافیای مسکن

وضعی  چه  این  مسئول  آقایان 
است؟ این چه نبرد نابرابری است 
که در این شهر نه چندان بزرگ 
آغاز شده و پایانی ندارد؟ فرمان 
بهای مسکن همچنان در دست 
روزها  این  و  است  زر  مافیای 
بدجور از خود بیخود شده، کسی 
 هم نیست که مهارش کند. چطور
 است که مسئوالن، راهکارهایی 
 برای تاثیر بر حوزه های مختلف و 
 ایجاد تعادل حتی مقطعی در این
 حوزه ها دارند و مانع سوء استفاده

برخی ... مشروح در صفحه 2

*  رجب زاده

پزشکان، پرستاران 
و نیروهای خدوم کادر درمانی استان 

تالش دلسوزانه و ایثار مثال زدنی شما در خط مقدم 
مبارزه با ویروس کرونا را قدرشناسانه پاس می داریم.      

 جمعی از شهروندان 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند : شمار مبتالیان به ویروس کرونا در خراسان جنوبی با افزایش ۱۸ مورد مثبت جدید، به ۱۰۰ نفر 
رسید /  روند رو به افزایش مبتالیان در استان چشمگیر است / هیچ نقطه ای بدون آلودگی به کرونا در استان وجود ندارد و قطعا 
آمار مبتالیان به ویروس کرونا بیشتر از افراد بستری شده در بیمارستان است / خوشبختانه ابتالی زیر ۱۰ سال در استان نداشتیم 
و بیش از ۴۰ درصد مبتالیان در رده سنی ۴۰ تا ۵۹ سال قرار دارند /  کریم پور ، معتمد محلی بازار بیرجند: به منظور پیشگیری 
از شیوع ویروس کرونا برخی صنوف که نیاز مبرم مردم به آنها نیست درصدد هستند ساعت کاری خود را کم یا تعطیل کنند /  
دبیر ستاد بحران شهرداری بیرجند : اگر نیاز باشد پروژه های عمرانی سطح شهر نیز تعطیل می شود تا سالمت شهروندان به خطر 
نیفتد / رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند : از امروز محدودیت هایی در ناوگان اتوبوسرانی درون شهری با 
هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اعمال می شود/ معاون گردشگری میراث فرهنگی استان: در مقطع کنونی با شیوع بیماری 

خطرناک کرونا  خراسان جنوبی نمی تواند میزبان گردشگران باشد  ... مشروح در صفحه ۳ و ۵

آمار مبتالیان کرونا
سه رقمی شد

آیا مردم خراسان جنوبی برای نجات خود ،کرونا را جدی خواهند گرفت ؟

اخطار رئیس کل دادگستری استان : 
از مقررات ضدکرونایی تمکین نشود با قانون طرفید

جناب آقای مهندس عصمتی پور
با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت
 مدیر کل امور عشایر استان خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده،  ضمن قدردانی از زحمات ارزشمند

مسئولیت   تصدی  دوران  در  پور  آقای مهندس حسین  جناب   
سربلندی و توفیق روزافزون شما را در مسئولیت جدید از درگاه بلند 

یگانه قادر هستی بخش آرزومندیم.
شرکت تعاونی عشایری اتحاد درمیان

جناب آقای عصمتی پور
 انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیر کل امور عشایر استان خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده ، برای شما موفقیت و توفیق خدمت

 به محرومان و عشایر زحمت کش را از خداوند متعال آرزومندیم.

مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت تعاونی عشایری کوچنده 
جلگه شهرستان طبس

موادغذایی 
پروتئین 
ژیوان 

به علت شیوع بیماری 
 عرضه گوشت مرغ 

ماهی و... 
تحویل درب منزل 

۳۲۲۰۷۰۷۷
  ۰۹۱۵۵۶۱۰۵۹۸

 بازار روز غفاری

جناب آقای مهندس محمد حسین خزاعی نژاد
با نهایت مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 بخشـدار گزیـک
 که حاصل لیاقت و کارآمدی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 

ضمن قدردانی از زحمات ارزشمند جناب آقای عبدالودود محمدپرست در دوران تصدی مسئولیت 
توفیق و سربلندی روز افزون شما را از درگاه بلند خالق هستی بخش آرزومندیم.

امام جمعه ، شورای اسالمی و دهیاری روستای آبگرم

شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح استان خراسان جنوبی

جهت تکمیل ظرفیت خود در پروژه انقالب عضو می پذیرد.
متراژواحدها:  ۷۵ 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.

۰۹۱۰۹۲۳۷۱۲۲-۰۹۱۵۶۰۴۶۶۷۲ شماره دفتر: ۳۲۳۱۰۵۱۰ - ۰۵۶   
آدرس: بلوارشعبانیه،بلوار بقیه ا... )عج( ،نبش بقیه ا... )عج( ۳۸

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: -۰۹۱۵۶۰۴۶۶۷۲ ۰۹۱۰۹۲۳۷۱۲۲
شماره دفتر: ۳۲۳۱۰۵۱۰ - ۰۵۶

آدرس: بلوارشعبانیه، بلوار بقیه ا... )عج(،نبش بقیه ا... )عج( ۳۸

جناب آقای مهندس امامی
انتصاب شایسته و مدبرانه جناب عالی را به سمت

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان خراسان جنوبی

که نماد بارزی از توانایی های ارزشمند و تالش های 
خستگی ناپذیرتان می باشد، صمیمانه تبریک عرض 
برای  توفیقات  مزید  منان  ایزد  درگاه  از  نماییم.  می 
خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی 
در جهت رشد و شکوفایی و پیشبرد اهداف عالی نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران را مسئلت داریم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
استان خراسان جنوبی

کمک ها و حمایت های ویژه جناب آقای مهندس معتمدیان استاندار محترم خراسان جنوبی از بهزیستی و مراکز زیرمجموعه آن که به عنوان 
خیر ماندگار از ایشان در سال 98 ثبت شد، دعای خیر توانخواهان و مددجویان بهزیستی همیشه همراهتان باد  

روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی

 روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبیزیـر سایـه خانـه خـودت بمـان »خـانه امـن،خانـواده سالـم«

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

مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی
که مؤید درایت ، توانمندی و شایستگی شما می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده 

و موفقیت روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم. 

 مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ

 

 

 

چیزی به نام قرنطینه نداریم؛ 
نه امروز نه در ایام عید 

روحانی  :

صفحه  2

قالیباف برای  ریاست
 مجلس مناسب تر است 

چمران :

اصالح طلبان ۱۴۰۰ به
 قدرت بازمی گردند، اگر... 

میرلوحی:

صفحه  2

صفحه  2
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روحانی: چیزی به نام قرنطینه 
نداریم؛ نه امروز نه در ایام عید 

نام  به  چیزی  اینکه  بر  تاکید  با  رئیس جمهور 
و  نداریم  عید  ایام  در  نه  و  امروز  نه  قرنطینه 
خدمات طبق روال به مردم ارائه می شود، گفت: 
هر گونه محدودیت در ستاد ملی مبارزه کرونا در 

تهران تصمیم گیری می شود.

اصالح طلبان ۱۴۰۰ به قدرت
 بازمی گردند، اگر... 

میرلوحی فعال اصالح طلب با بیان اینکه رئیس 
جمهور تاکید دارد که زمینه برگزاری رفراندومی 
در موضوع نظارت بر انتخابات فراهم شود ،گفت: 
اگر این موضوع حل شود قطعا فضای مناسبی 

برای بازگشت اصالح طلبان فراهم خواهد بود.

سردار فدوی: سپاه با همه توان
 به مقابله با کرونا آمد 

سردار حسین فدوی جانشین فرمانده کل سپاه 
همه  با  سپاه  گفت:  اسالمی  انقالب  پاسداران 
توان خود به مقابله با این ویروس منحوس آمده 
و باید بکوشیم بر اساس دستور فرمانده معظم 

کل قوا این مسئله را خاتمه دهیم.

بیانیه دلگرم کننده چین برای ایران 

به گزارش شینهوا، دولت چین در بیانیه ای اعالم 
کرد چین همواره برای کمک به ایران برای مهار 
بیانیه  ادامه  در  ادامه می دهد. هم چنین  کرونا 
دولت چین آمده است که این دولت تجهیزات و 

کارشناسان خود را به ایران ارسال می کند .

چمران: قالیباف برای
 ریاست مجلس مناسب تر است 

مهدی چمران با بیان این که قالیباف برای ریاست 
 مجلس مناسب تر است ، معتقد به این است که 

بر سر ریاست مجلس رقابت شکل می گیرد.

روحانی مرد روزهای سخت نیست 

رضا روستاآزاد  فعال سیاسی اصولگرا گفت: رئیس 
سخت  روزهای  مرد  می داند  خوبی  به  جمهور 
نیست و برای اینکه عملکرد مثبت و منفی ستاد 
مقابله با کرونا به نام او نوشته نشود، وزیر بهداشت 

را روانه میدان کرده است.

زمان پرداخت یارانه کرونا اعالم شد 

خبرآنالین- مرحله اول کمک های بالعوض 
برای خانوارهای کم درآمد آسیب دیده از کرونا 
از روز سه شنبه به حساب خانوارهای کم درآمد 
واریز خواهد شد. مبلغ در نظر گرفته شده ۲۰۰ هزار 
تومان برای خانوارهای تک نفره تا ۶۰۰ هزار تومان 
برای خانوارهای ۵ نفره است. مبالغ پرداختی در این 
قالب برای خانوار یک نفره ۲۰۰ هزار تومان، خانوار 
دو نفره ۳۰۰ هزار تومان، خانوار سه نفره ۴۰۰ هزار 
تومان، چهار نفره ۵۰۰ هزار تومان و خانوار پنج 
نفره یا بیشتر رقم ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.

نوبخت : از یارانه وام می دهیم 

به گفته نوبخت برای کارگرانی که از کار بیکار 
می  پرداخت  میلیونی  تا ۲  یک  وام  اند  شده 
 شود و با کارمزد ۴ درصد از یارانه آنها برداشته 
نیاز  می شود برای همین این بسته حمایتی 
که  همین  نیست،  ضامن  و  بانک  رفتن  به 

درخواست کنند به آنها پرداخت می شود.

پرداخت قبوض برق تا پایان
 اردیبهشت ۹۹ مهلت دارد

مدیرعامل توانیر از مهلت پرداخت قبوض برق 
تا پایان اردیبهشت ۹۹ خبر داد و گفت: این رویه 
برای مشترکان خوش حسابی است که پیش از 
این قبوض برق خود را به موقع پرداخت کرده اند.

سهم خودروسازی کشور
 در مبارزه با کرونا 

بزرگ  خودروساز  دو  گذشته  روزهای  ایرنا- 
ایفای نقش مسئولیت های  راستای  کشور در 
اجتماعی و کمک به شبکه سالمت کشور در 
مبارزه با شیوع ویروس کرونا، خط تولید ماسک 
صورت  به  خدمات  ارائه  و  بهداشتی  تنفسی 

غیرحضوری به مشتریان را راه اندازی کردند.

صاحبان کسب و کار در صورت برگشت 
چک ،از خدمات محروم نمی شوند 

رئیس  از  گفت:  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
جمهور درخواست شد که محرومیت خدمات 
برای کسب و کار های آسیب دیده در صورت 
برگشت چک آن ها لحاظ نشود و بتوانند تا سه 

ماه از خدمات بانکی استفاده کنند.

گروه جهادی نهبندان با ایده ای کاربردی 
در جشنواره ملی درخشید
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موافقت سران قوا با سه پیشنهاد مالیاتی

فارس - ۳ بند از پیشنهادهای سازمان مالیاتی که به وسیله سران قوا تصویب شده است به این شرح است: تمدید مهلت پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده از ۱۵ فروردین به ۳۱ اردیبهشت و توقف عملیات اجرایی برای وصول بدهی های مالیاتی پرداخت نشده از سوی مودیان از این جمله است.
عالوه بر این موارد ، تا ۳۱ خرداد ماه ۹۹ فعاالن کسب و کار برای تمدید یا تجدید پروانه کسب یا شغل نیاز به استعالم از سازمان امور مالیاتی ندارند.

و  جان  با  جهادگران  آبادی-   مهدی 
قلب شان کاری را انجام می دهند و از 
ترین  این ساده  ندارند.  انتظاری  کسی 
توصیف کسانی است که بدون هیچ منت 
و انتظاری تمام تالش شان را برای باز 
می  انجام  مردم  گره مشکالت  کردن 
دهند. امسال گروه جهادی از خراسان 
جنوبی با ایده ساده اما کاربردی توانست 
خوش  کشور  جهادگران  جشنواره  در 
بدرخشد و جزو گروه های برتر در کشور 
شناخته شود. علی رضایی مسئول گروه 
جهادی شهید عبداللهی نهبندان تنها با 
یک مشاهده و ابداع روشی ساده یکی 
از مشکالت دامداران این شهرستان را 
برطرف کرد. این مبتکر خالق استان در 
رشته دامپزشکی تحصیل کرده و مسئول 
گروه جهادی است که مهم ترین وظیفه 
خود را بهبود وضع زندگی همشهریانش 

می داند. 

 آغاز جهادگری با 4 نفر
علی رضایی با بیان اینکه گروه جهادی 
تشکیل   ۹۴ سال  از  عبداللهی  شهید 
شد، گفت: پس از ابالغ سازمان بسیج 
برای تشکیل گروه های محله محور 
فعالیت خود را در زمینه های بهداشت، 
اجتماعی  های  آسیب  اشتغالزایی، 
مبتکر  این  کردیم.  آغاز  فرهنگی   و 
هم استانی افزود: این گروه در ابتدا با ۴ 
نفر فعالیتش را آغاز کرد که امسال این 
تعداد به ۱۵ نفر رسیده است. علی رضایی 
درباره ایده این گروه جهادی عنوان کرد: 
دام های بسیاری به خاطر مسمومیت 
به دامپزشکی منتقل می شدند. با خود 
فکر کردم  که آیا می توان با استفاده از 

روشی خاص از مسمومیت مستمر دام 
ها جلوگیری کرد. وی با بیان اینکه به 
دنبال روشی راحت و بدون پیچیدگی 
بودم، تصریح کرد: در بیمارستان سرم 
زدن به بیمار امر متداولی است و همین ، 
اولین جرقه را در ذهن من ایجاد کرد. این 
مبتکر به گیاه » هومک « اشاره و افزود: 
این گیاه در مناطق خراسان جنوبی، یزد، 
کرمان و سیستان و بلوجستان در فصل 
بهار رویش دارد، به این نتیجه رسیدم با 
توجه به خواصی که دارد، از این گیاه برای 
حل مشکل استفاده کنم. علی رضایی 
اضافه کرد: با استفاده از این گیاه، محلولی 
درست کردم که نوعی آب قند است و 
باعث افزایش ادرار و دفع سموم  از بدن 
حیوانات می شود و تب آنها را کاهش  می 
دهد و استفاده از آن باعث بهبود دام ها 
شد.  این مبتکرهم استانی به همین مورد 
اکتفا نکرد و موارد دیگری را نیز برای 
بهبود دام ها امتحان کرد. وی گفت: از 
مولتی ویتامین هایی که برای بچه های 
این  در  نیز  استفاده می شود  خردسال 
سرم استفاده کرده که نتیجه مثبت داد.  

تصورش را نمی کردیم
این  برگزیده شدن  درباره  علی رضایی 
گروه در جشنواره جهادگران نیز گفت: 
کشور،  جهادگران  جشنواره  سومین  در 
 ۵۰۶ و  شرکت  جهادی  گروه   ۱8۶7
مقاله تخصصی و ۲۵۳8 اثر هنری ارائه 
کردند که مقاله ما جزو ۱۵ اثر برگزیده 
شناخته شد. وی با بیان اینکه فکر برگزیده 
شدن در این جشنواره را نداشتیم، عنوان 
کرد: زمانی که اطالع رسانی درباره این 
جشنواره داده شد به این فکر افتادیم این 

تجربه برای دیگران نیز به اشتراک گذاشته 
شود تا شاید گره ای از مشکل گروه های 
جهادی دیگر نیز برداریم. علی رضایی با 
بیان اینکه به فکر تولید انبوه این محلول 
هستیم، افزود: این ایده با اندک هزینه ، 
این  بیانگر  را نجات داد و  دام های ما 
نکته است که می توان با کمترین هزینه 
بیشترین استفاده را برد. وی هزینه تمام 
شده برای تولید این گیاه را ۱۵هزار تومان 
و  دامپزشک  نسخه  با  که  کرد  اعالم 

تولید انبوه به نصف کاهش می یابد. 

همکاری 120 دانش آموز جهادگر
با این مبتکر خالق استان درباره فعالیت 
های دیگر این گروه جهادی نیز صحبت 
کردیم. وی گفت: با اینکه گروه جهادی 
شهید عبداللهی، محله محور است اما 
فعالیت هایمان محدود به محله خاصی 
نیست و با توجه به توانایی اعضای گروه 
در مناطق دیگر نیز فعالیت می کنیم. 
علی رضایی به حضور ۱۲۰ دانش آموز 
در برنامه های این گروه اشاره و ادامه داد: 
از مهر در مسجد محله بعد از نماز مغرب 
و عشاء ، حلقه های صالحین تشکیل 
تمرین می  قرآن  روخوانی  و  می شود 
کنیم. کمک به افراد کم بضاعت نیز از 
فعالیت های این گروه است. وی گفت: 
این کار با عشق و عالقه اعضای گروه 
انجام می شود و نیازی به پرداختن به 
جزئیات آن نیست.مسئول گروه جهادی 
شهید عبداللهی، نهبندان را بسیار محروم 
توصیف و تصریح می کند: از قدیم گفتن، 
همان  و  است  نقطه  آخرین  نهبندان 

محرومیتی که  سیستان و بلوچستان از آن 
رنج می برد در این شهرستان نیز مشاهده 
می شود. وی اضافه می کند: گروه های 
جهادی بسیاری به این مناطق سر می 
زنند اما این به تنهایی باعث از بین رفتن 

محرومیت شهرستان نمی شود. 

با جان و دل مان کار می کنیم
علی رضایی به حضور فعال جوانان در 
گروهای جهادی اشاره و عنوان می کند: 
حضور آنها باعث شده کارها با دقت زیادی 
انجام شود و مهر تاییدی بر کارآمدی 
جوانان در حل مشکالت است. وی که 
از بین  روزانه در گروه جهادی دغدغه 
بردن محرومیت شهرستان خود را دارد، 
می گوید: بیش از ۲۵ کالس آموزشی با 
موضوعات فرهنگی و سالمت توسط این 
گروه در نهبندان برگزار شده که برگزاری 
کالس سم زدایی محصوالت کشاورزی 
یکی از این موارد می باشد.  علی رضایی 
حمایت های دولتی را با توجه به شدت 
محرومیت، کم می داند و اضافه می کند: 
برای طرح هایمان از سازمان های غیر 
دولتی و خیران کمک می گیریم و انتطار 
توجه بیشتر ادارات دولتی در این باره را 
داریم. این مبتکر هم استانی به برگزیده 
اشتر  مالک  استانی  جشنواره  در  شدن 
اشاره و عنوان می کند: گروه ما دو سال 
متوالی در این جشنواره برگزیده شد. وی 
با بیان اینکه با تمام بضاعت مان کارها 
را پیش می بریم، افزود: ما جهادگران 
اقدام  برای حل مشکل  دل  و   با جان 
می کنیم و از کسی نیز  انتظاری نداریم.

جهادگری باقلبی از طال
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تاسیس شرکت آسال طبقه شرق )سهامی خاص( در تاریخ 1398/11/20 به شماره ثبت 6159 به شناسه 
ملی 14008977912 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 فعالیت 
 های 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 شهید باهنر شرقی ، پالک 38 ، طبقه اول کدپستی 9717616473 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 31-122/1783 مورخ 1398/11/12 
نزد بانک صادرات شعبه شهدا با کد 1783 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای اصغر مهرجردی 
به شماره ملی 0066874440 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای حمید مکی به شماره ملی 
0640125931 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، خانم الهه پری معصوم آباد به شماره ملی 
0640388140 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت 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 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 0640247520 
به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و خانم رویا عرفانی فر به شماره ملی 3719845771 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 )800952(

آگهی تغییرات شرکت نام آوران هور ویدا )سهامی خاص( به شماره ثبت 5975 و شناسه ملی 14008362476 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/11/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1-آقای حسین عظیمی به شماره ملی 0640568734 به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا سیگاری به شماره 

ملی 0640605095 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )794827(

ملی  شناسه  و   5019 ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  ایرانیان  کیان  ستاره  شرکت  تغییرات  آگهی 
10103417125 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/11/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- با 
استعفای خانم فائضه لطفی با شماره ملی5239372251 از عضویت اصلی در هیئت مدیره موافقت گردید 
و خانم سارا خیریه با شماره ملی 0651924332 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی 
هیئت مدیره انتخاب شدند. 2- آقای سید علی خیریه با شماره ملی 0651636612 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای سید محسن خیریه با شماره ملی0651969336 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم 
سارا خیریه با شماره ملی 0651924332 به سمت منشی هیئت مدیره تاپایان مدت تصدی هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. 3- آقای سید محسن خیریه با شماره ملی 0651969336 به عنوان مدیر عامل شرکت تا 
پایان تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 4- کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته با 
امضای دو نفر از سه نفر به نام های آقای سید علی خیریه )رئیس هیئت مدیره( با شماره ملی 0651636612 
و آقای سید محسن خیریه ) نایب رئیس هیئت مدیره( با شماره ملی0651969336 و خانم سارا خیریه 
)منشی هیئت مدیره( با شماره ملی 0651924332 و مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری 

با امضای یکی از سه نفر یادشده فوق و مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )796656(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی فاوا گستر سپهر )سهامی خاص( به شماره ثبت 4815 و شناسه ملی 
10360063210 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم 
ندا قربانی به شماره ملی 0889076375 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا حسن زاده به 
شماره ملی 0650776070 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احسان احمدی درمیان به شماره ملی 
5239921172 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2- آقای احسان احمدی 
درمیان به شماره ملی 5239921172 به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردید و کلیه 
 اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و عادی از قبیل چک و سفته با امضای آقای احسان احمدی درمیان ) مدیر عامل ( 

به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )799437(

مهندسی  شرکت  تغییرات  آگهی 
به  خاص(  )سهامی  سپهر  گستر  فاوا 
ملی  شناسه  و   4815 ثبت  شماره 
10360063210 به استناد صورتجلسه 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
 1398/01/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1- تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت به 
وسیله هیئت مدیره ای مرکب از 3 الی 
5 نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی 
عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می 
یا  کال  مدیران  شد.  خواهد  اداره  شوند، 
بعضا قابل عزل می باشند و ماده 31 در 

اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری بیرجند 
)799438(

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

مرگ بر مافیای 
مسکن

* رجب زاده

این  است؟  این چه وضعی  آقایان مسئول 
شهر  این  در  که  است  نابرابری  نبرد  چه 
نه چندان بزرگ آغاز شده و پایانی ندارد؟ 
دست  در  همچنان  مسکن  بهای  فرمان 
مافیای زر است و این روزها بدجور از خود 
بیخود شده، کسی هم نیست که مهارش 
کند. چطور است که مسئوالن، راهکارهایی 
ایجاد  و  مختلف  حوزه های  بر  تاثیر  برای 
تعادل حتی مقطعی در این حوزه ها دارند 
سودجویان  برخی  استفاده  سوء  مانع  و 
صاحبان  برای  مسکن  حوزه  اما  می شوند 
چهاردیواری  یک  که  ها  آن  نه  امالک 
برای زندگی دارند، آن دالل ها که با زمین 
بازی به پول های کالن رسیده اند، چنان 
امن شده که هر کاری دل شان می خواهد 
انجام می دهند مگر اینجا کجاست؟! قیمت 
مسکن در کالن شهرها در همین روزهای 
کرونا زده تکان نخورده، اما در این بیرجند، 
عجیب ، دست هایی که دیگر حتی پشت 
های  قیمت  تمام  وقاحت  با  نیستند،  پرده 
غیر معقول بر امالک شان می چسبانند و 
را  متقاضیان خرید مسکن  با همین شیوه 
به هر کجا می خواهند می برند و پول شان 
را با خاک سیاه یکی می کنند. در این آب 
گل آلود این روزها، خوب ماهی شان را می 
گیرند و یک نفر هم نیست افرادی که بر 

این موج سوارند را شناسایی کند.
هر  که  دالالنی  یا  داران  بنگاه  از  برخی 
قیمت ها  و  می زنند  رقم  می خواهند  طور 
هر  تا  مسکن  بازار  قانونی  بی  این  در  را 
کجا می خواهند باال می کشند ، نه پول باد 
آورده ای داشته اند و نه زحمتی برای رقم 
های کالنی که حاال در جیب شان تلمبار 
شده، کشیده اند آنها این بازی را از زمانی 
که این شهر به عنوان مرکز استان شناخته 
شده آغاز کرده اند و مزه پول چنان به ذائقه 
به  کنند.  نمی  رها  که  آمده  خوش  شان 
سخت  اینقدر  اینها  شناسایی  راستی 
بیدارند  مسکن  حوزه  متولیان  آیا  است؟ 
خود  بین  دیواری  دائمی،  قرنطینه  در  یا 
و تصمیم گیری برای مسکن کشیده اند و 
 قصدی برای اعالم فرمان ایست ندارند ؟ 
کنترل  را  بازار  این  نتوانید  شما  اگر  آخر 

کنید پس برای چه هستید؟
 شروع ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی برای 
بود که  بزرگی  قدم های  آن  از  محرومان 
استان  نقاط  برخی  در  را  قیمت  توانست 
این شهر  بیرجند،  در  اما  برساند  تعادل   به 
همان  اوضاع  مسکن  بازار  در  قانون  بی 
سال  که  مسکن  متقاضیان  بود.  که  است 
ها پس انداز کرده و قصد دارند با گرفتن 
خود  برای  کوچکی  چهاردیواری  وامی، 
حاال  کنند  تهیه  شهر  این  از  نقطه ای  در 
کتاب  و  حساب  بی  و  عجیب  افزایش  با 
قیمت ها در این یکی دو هفته، ناامیدانه به 
نوروز  می اندیشند،  نوروز  سوی  آن  اوضاع 
پارسال برای متقاضیان خرید خانه، خاطره 
بدی بر جا گذاشت. نوروزی که گویی برای 
مافیای مسکن فرصتی بس غنیمت است تا 
آزادانه بهای ملک را به اندازه طمع خود که 
تمامی ندارد، باال ببرند و در این فضای آزاد، 
پول روی پول بگذارند. غافل از اینکه خون 
 خیلی ها را از پیر و جوان در شیشه کرده اند 
سوی  آن  روزهای  از  ترس  خورند.  می  و 
نوروز و شوک بزرگی که تکرارش هراس 
به جان ساکنان بی خانه این شهر می اندازد، 
سخت است. اینکه نمی دانند قیمت مسکن 
تا کجا قرار است باال برود، زندگی آن ها را 
به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. صدای 
قهقهه مافیای مسکن در این شرایط کرونا 
زده در گوش می پیچد و غم عمیقی بر دل 
متقاضیان مسکن سنگینی می کند. کاش 

فریادرسی برسد.
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گردشگری در دوران پسا کرونا

ایسنا- معاون گردشگری، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: برای استقبال از گردشگران در دوران پسا کرونا، باید برنامه ریزی 
مناسب صورت گیرد. عربی، با اشاره به اینکه خراسان جنوبی هم اکنون به استان های هدف و مقصد، برای بسیاری از گردشگران که به جاذبه های تاریخی، 

فرهنگی و طبیعی عالقه مند هستند، تبدیل شده است.افزود: در مقطع کنونی با شیوع بیماری خطرناک کرونا این استان نمی تواند میزبان گردشگران باشد.

جوابیه میراث فرهنگی 
خراسان جنوبی 

در ستون  به چاپ مطلبی  عنایت  با 
پیام شما روزنامه آوای خراسان جنوبی 
میراث  عنوان  با   98/۱۲/۱9 مورخ 
فرهنگی برای بازگشایی باغ معصومیه 
که چندین سال درب آن بسته است و 
احیای دیوار یخی خیابان محالتی برای 
ایام نوروز چه برنامه ای دارد؟ موارد زیر 
به استحضار می رسد: ۱- باغ معصومیه 
متعلق به بخش خصوصی بوده و در 
حال مرمت و بهسازی توسط مالک باغ 

است. لذا بازدید از آن میسر نیست.
 ۲- طرح بهسازی و محوطه سازی 
محترم  توسط شهرداری  یخی  دیوار 
تهیه شده و اقدامات عمرانی بنای مذکور 

از سوی شهرداری آغاز خواهد شد.

پاسخ مسئوالن

سالم از مردم به مردم از طریق رسانه 
از  یکی  عزیز  های  استانی  هم  مردم 
در  کرونا  بخاطر  ما  خانواده  اعضای 
کامال  را  وضعیت  و  است  بیمارستان 
 درک کرده ام و خوب می فهمم وقتی 
یعنی  نیایند  بیرون  مردم  گویند  می 
چی شما را به خدا و به هر چیزی که 
می پرستید بیرون نیایید مگر ما مدعی 
خیابان  و  بازار  بخدا  نیستیم  فرهنگ 
های اطراف آن از همیشه شلوغتر است 
مگر کرونا را نمی فهمید مگر از عواقب 
بیرون رفتن تان بی خبرید اگر دین دارید 
 ایمان دارید حتما به جان خود اهمیت 
نمی دهید ولی انصافا بخاطر جان بقیه 
بخاطر فرزندانتان بخاطر پدر و مادر و 
عزیزانتان به شیوع بیماری کمک  نکنید 
آی ایها اناس باید به چه زبانی گفت که ما 
در مرداب هستیم و داریم غرق می شویم 

شما کشتی را سوراخ نکنید. 
ارسالی به تلگرام آوا
سالم از پرسنل هالل احمر که مبادی 
غربالگری  جهت  را  بیرجند  ورودی 
تشکر  گرفتند  برعهده  کرونا   بیماری 
می کنیم.ای کاش زودتر این سازمان 

دعوت به همکاری می شد.
9۱0...673
با سالم خدمت آوا در وضعیت خطرناک 
شیوع ویروس کرونا زباله گردها در شهر 
سرهاشون داخل سطل های زباله هست 
و  هر چه دست کش  شهروندان هم 
داخل  میندازن  دارن  کثیف  ماسک 
شهرداری،  قبیل  از  جا  هر  به  آشغالی 
بهداشت و ۱۱0 زنگ میزنیم کسی پاسخ 

گو نیست لطفا شما پیگیری کنید.
9۱0...۱75
استاندار محترم و ریاست محترم دانشگاه 
علوم پزشکی بسیاری ازخانواده ها توان 
بیرون رفتن و داروخانه گردی را ندارند 
لطفا برنامه ای برای توزیع بسته اقالم 
بهداشتی همراه با بروشور درب منازل 
مردمی  بسیج  فراخوان  ببنید   تدارک 

می تواند مددکار  این برنامه باشد 
9۱5...770
آوا جان به وزیر جوان بگید این صدگیگ 
اینترنت رایگان که دادی و بعد هزینه اش 
را با ما چند برابر حساب میکنی سرعتش 

خیلی پایینه من االن میرم بیرون.
9۱5...7۱4
واقعا داریم رعایت میکنیم و در خانه هستیم 
چرا مسئولین هشدار نمیدن به مسافران که 
امسال مهمانپذیر نخواهیم بود شهر  هر 
روز شلوغتر میشه و داریم به عاقبت گیالن 

میرسیم. هشدار به مسئوالن
9۱5...583
باسالم باید منطقه سجادشهر پرخطر 
باشد زیرا تاکنون هیچ فضای سبزی سم 
پاشی نشده کودکان راکه کرونا نمی گیرد 

عده ای از بازنشستگان درخطر هستند.
9۱5...969
 9/۱0 تا   8/40 ساعت   98/۱۲/۲4
دقیقه  چندین بار زنگ زدم به بانک 
... میدان ولی عصر )عج( غفاری یک 
سوال کوچک داشتم کسی جواب نداد، 
ازشان  استانداری  سامانه  زدم  زنگ 
موجود  شرایط  با  که  کنم  شکایت 
چرا بانک مورد نظر پاسخگو نیستن 
متاسفانه اونا هم پاسخگو نبودن! زنگ 
زدم اداره بازرسی واحد شکایات به اونا 
پاسخگو  هم  اونها  را،  شکایتم  بگم 
بحران  ستاد  مصوبات  موندم  نبودن!! 
کرونا رو کی قراره اجرا کنه؟!! احتماال 

مال مردمه ونه مسئوالن!
9۱5...935
باسالم ، قسمتی از فعالیتها در کنترل 
کرونا ویروس در ساعات غیر اداری و 
مرکز  شرکتی  نیروهای  توسط  جمعه 
بهداشت بیرجند انجام می شود در مورد 
پرداخت حقوق و مزایای فعالیت، این 
دارند   هایی  نگرانی  از همکاران  دسته 
لطفا این دغدغه آنها را از ریاست دانشگاه 

علوم پزشکی بیرجند بپرسید.  باتشکر
9۱5...786
با سالم به آوای خستگی ناپذیر حاال که 
این ویروس همه گیر شده کاش دولت 
یک فکر اساسی بکنه اگه بسیج بشن و 
درب خونه ها به  هر خانواده یک بطری 
یا شیشه محلول ضدعفونی بدن تا به 
همه برسه و در حق کسی اجحاف نشه 
یک خانواده سه چهار تا از داروخانه بخره 
و یک خانواده هیچی نداشته باشه خیلی 

خوب میشه لطفا مسئولین پیگیر باشن.
935...5۲0
مرکز بهداشت به شاغلین در نانوایی ها 

تأکید کنند که از ماسک استفاده نمایند.
9۱5..90۲
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پیام شما

از تجربه های کرونا 
درس بگیریم

سالم به روزنامه آوا، من به عنوان یک 
شهروند مسائل استان را به دقت رصد 
می کنم چرا که آینده من و فرزندانم 
در این استان رقم خواهد خورد و باید 
به آن حساس باشم اما نکته ای که 
در خالل این چند وقت شیوع کرونا از 
طریق مجازی در گروه ها با دوستان 
و همکارانم در استان های دیگر به آن 
دست یافته ام را به عنوان یک تجربه 
کوچک و ان شاءا... اگر مسئولین قابل 
نمایم. همه  ارائه  بخور  درد  به  بدانند 
و  دارد  ای  دانیم کرونا یک دوره  می 
تمام خواهد شد اما سایه نوع عملکرد 
مسئولین و مردم می تواند چگونگی دوره 
گذار را و میزان آسیب ها را مشخص 
کند. در بحث کرونا ما سه نوع برخورد 
را داشتیم اول اینکه در برخی استان 
ها تدابیر استاندار و معاونینش ضعیف 
بود، اما مدیران میانی توانمند امور را 
به دست گرفته و به درستی مدیریت 
و  آمدند  کار  پای  هم  مردم   کردند 
آسیب ها کم شد. در نوع دوم مردم پای 
کار نبودند استاندار و مدیران میانی اش 
هر چه تالش کردند به جایی نرسیدند 
و آسیب ها هم زیاد بود و در نوع سوم 
است  مشابه  کامال  ما  استان  با  که 
استاندار و تیم مدیریتی عالی، بهترین 
تدبیرها را اتخاذ می کنند، تصمیمات 
صحیح گرفته می شود، مردم حساس 
می شوند و پای کار می آیند اما عملکرد 
مدیران میانی که گویا انگیزه کافی را 
 برای خدمت ندارند هم مردم را دلسرد و 
بی خیال می کند و هم تدابیر مدیریت 
 عالی استان را بی اثر و بی نتیجه می گذارد .
این موضوع در استان ما کامال مشهود 
را   است وقتی تصمیمات و مصوبات 
می شنویم لذت می بریم ولی وقتی 
اجرا را می بینیم سردرگم می شویم.  به 
عنوان یک شهروند که حداقل ۲0 سال 
سابقه کار و ارتباط با دستگاه های اجرایی 
را دارم تاکید می کنم وضعیت سیستم 
 اداری ما بسیار بسیار داغون است پیشنهاد 
می کنم آقای استاندار و معاونین ایشان 
به طور نامحسوس به نقاطی که باید 
مصوبات در آن اجرایی شود، مراجعه و 
 چگونگی اجرای آن را مشاهده نمایند. 
امروز جان مردم در دستان مدیران میانی 
و اجرایی استان است که با تصمیماتی 
بتوانند  شود،  می  گرفته  راس  در  که 
فضا را برای مردم استان امن کنند اما 
متأسفانه اینها مدیران روزهای عادی 
هم نیستند چه برسد به روزهای بحران  
و نکته جالب این است که برخی از 
همین مدیران اصال به دالیل شرایط 
و  هستند  پرخطر  افراد  جزو   جسمی 
نمی توانند از خانه و قرنطینه به دلیل 
شوند.  خارج  ای  زمینه  های  بیماری 
علیهذا امیدوارم این تجربه که خواهد 
برای  استان  عالی  مدیران  گذشت 
استاندار  وقتی  بردارند  فکری   آینده 
می گوید خدمات غیر حضوری تقویت 
شود و ادارات حتی جواب تلفن مردم 
استاندار  معاون  وقتی  دهند،  نمی   را 
شود  رعایت  بهداشت  گوید  می 
انجام  نظارتی  کوچکترین  حتی   بعد 
نمی شود اینها نشان می دهد یک جای 
کار می لنگد که ان شاء ا...  مسئولین 
برای آینده استان که متاسفانه این سال 
ها هر روز درگیر یک بحران نظیر کرونا و 
سیل و خشکسالی و ... بوده است فکری 

اساسی بردارند. 
 م . ک  از بیرجند
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 دیدگاه خوانندگان

بازار تصمیمات  صاحبان برخی مشاغل در 
شرایط  در  بهتر  خدمات  ارائه  برای  خوبی 
درکنترل  تواند  می  که  اند  گرفته   فعلی 
ویروس کرونا تاثیر گذار باشد. معتمد محلی 
در بازار بیرجند گفت: به منظور پیشگیری 
که  صنوف  برخی  کرونا  ویروس  شیوع  از 
نیاز مبرم مردم به آنها نیست درصدد هستند 
کنند  تعطیل  یا  کم  را  خود  کاری  ساعت 
شود.  کاسته  غیرضروری  ترددهای  از   تا 
به گزارش ایرنا، حاج غالمحسین کریم پور فرد 
اظهار کرد: این در حالی است بازاریان در ماه 
آخر سال به طور معمول بیشترین درآمد را دارند. 
وی به نقش اطالع رسانی و فرهنگ سازی 
بازار نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به پراکنده 
اینکه  از  نگرانی  و  استان  روستاهای  بودن 
بسیاری از افراد بومی ساکن شهرهای بزرگ 

از جمله تهران و مشهد معموال فروردین ماه 
به روستاها برمی گردند، از اصناف و بازاریان 
خواسته ایم که در جامعه محلی خود پویش 
داخلی راه اندازی کرده تا خانواده ها و وابستگان 
در این ایام مراجعه به استان نداشته باشند. 
وی با اشاره به اقدام جهادی برخی صنوف 
کارگاه های مردمی  تولید ماسک گفت:  در 
برای تولید ماسک فعال شدند و امیدواریم 
در چند روز آینده نیاز عمده استان به ماسک 
بر اساس فعالیت این کارگاه ها برطرف شود.

صنوف عرضه کننده مواد غذایی 
با تمام توان در خدمت مردم

عضو هیئت مدیره هیئت ابوالفضلی بیرجند 
عنوان کرد: بازار و اصناف بیرجند در یک تکلیف 
خودجوش پای کار آمده و تاکنون هم خدمات 

خوبی در بحث مدیریت بحران کرونا داشته اند 
چرا که بازار همواره بخش مهمی از جامعه است 
و در بسیاری از مشکالت صف اول قرار دارد. 
وی با اشاره به وجود صنف های مختلف در 
بازار اظهار کرد: با وجود اینکه برخی اصناف در 
معرض ابتال به ویروس هستند اما با تمام توان 
در خدمت مردم قرار گرفته اند. کریم پور فرد 
ادامه داد: از جمله این اصناف عرضه کنندگان 
مواد غذایی هستند که مراجعه کنندگان بسیاری 
از اقشار مختلف داشته و چه بسا برخی از این 
مراجعه کنندگان مبتال به ویروس و ناقل آن 
باشند لذا کسبه در این خصوص نمی توانند از 
خودشان محافظت کنند اما به خدمت خود ادامه 
می دهند. وی با اشاره به فعالیت برخی صنوف 
در عرضه مواد ضد عفونی نیز گفت: برخی از 
این عرضه کنندگان به خاطر خدمتی که به 

مردم داشته اند مبتال نیز شده اند. 

کسبه تولید البسه، 
فعال برای تولید ماسک

این معتمد محلی با بیان اینکه صنف های 
مختلف اکنون به دنبال تامین نیازهای حوزه 
درمانی و پزشکی رفته اند اظهار کرد: بسیاری از 
کسبه تولید البسه برای تولید ماسک پای کار 
آمده اند. وی مشکل کمبود دستکش در بازار 
را علیرغم تقاضای زیاد یادآور شد و گفت: در 
این زمینه هم تولیدکنندگان به دنبال ایجاد خط 
تولید دستکش در استان هستند. کریم پور فرد 
همچنین از حرکت جهادگونه صنوف پارچه در 
تامین مواد اولیه ماسک خبر داد و افزود: در 
این اقدام به مدت ۲4 ساعت و کمترین زمان 
ممکن مواد اولیه ماسک و الیه رطوبت گیر 

علیرغم مشکالتی که سیستم حمل و نقل 
با آن درگیر است از مالیر به بیرجند منتقل 
می شود. وی یکی از اقدام های اساسی بازار 
در تامین مواد ضدعفونی را یادآور شد و گفت: 
اهدای محموله ۱00 لیتر مواد ضد عفونی 
مرکز  به  بازاریان  توسط  رایگان  به صورت 
توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( که 400 
معلول در آنجا نگهداری می شود کاری بزرگ 

و در نوع خود بی نظیر بود.

ابتکار بازار بیرجند برای مقابله با کرونا

نسرین کاری - شیوع کرونا در ایران باعث 
مشکالت و چالش های زیادی مخصوصا 
حوزه  این  فعاالن  و  گردشگری  حوزه  در 
شده است و  کلیه افرادی که در ماه های 
گذشته برای نیمه دوم اسفند و نیز فروردین 
ماه اقدام به رزرو بلیت کرده بودند، درصدد 
استرداد بلیت های خود هستند. مدیر آژانس 
گردشگری آسیا پرواز در گفتگو با خبرنگار 
آوا با بیان اینکه از آنجایی که وجه دریافتی 
از مسافر به حساب ایرالین واریز شده است؛ 
افزود: ایرالین ها نیز مبلغ را طبق دستورالعمل 
است.  زمان بر  که  می دهند  عودت  خاصی 
احمد کاشانی خاطر نشان کرد: انتقال وجه 
در ایرالین های مختلف ، با روند جاری آن 
متفاوت است و شامل همه پروازها نمی شود 
و با توجه به بازه زمانی خرید بلیت هواپیما و 
نیز نوع بلیت )داخلی یا خارجی( متفاوت است.
مسافر  گروهی  پذیرش  اینکه  بیان  با  وی 

در تمام هتل ها، مسافرخانه ها،  خانه های 
بومگردی و موزه ها تا اطالع ثانوی ممنوع 
پروازهای  تمام  تقریبا  افزود:  است،  شده 
خارجی کنسل شده است و تورهای داخلی 
به بسیاری از مسیرهای پر تردد مثل کیش، 
قشم ، اصفهان و شیراز نیز کنسل شده است. 
این فعال گردشگری با بیان اینکه گردشگری 
در خراسان جنوبی صنعتی نوپا است، ادامه داد: 
سرمایه گذاری در این حوزه هنوز به بازدهی 

نرسیده است و نیاز حمایت دولتمردان است.

درخواست  حمایت 
مدیر آژانس گردشگری آسیا پرواز خاطر نشان 
روزهای  موقعیت که  این  در  اگر  کند:  می 
تعطیلی گردشگری است مراکز گردشگری، 
حمایت نشوند محکوم  به ضرر و زیان هستند.
وی گفت:  آژانس داران در این شرایط چشم 
امیدشان فقط به نوروز بود که آن هم با کرونا به 

 باد فنا رفت. کاشانی با اشاره به اینکه آژانس ها، 
نیروهایی  بومگردی  های  خانه  و  ها  هتل 
دارند که باید عالوه بر پرداخت حقوق، بیمه 
آنها نیز پرداخت شود، درخواست کرد: دولت 
ها  بانک  و  اجتماعی  تامین  هماهنگی  با 
بخشودگی دو سه ماه به این مراکز داده شود 
 و گرنه مجبور به تعدیل نیرو شده و ضربه  

به اشتغال و گردشگری زده خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه همه نهادهای اجرایی 
یادآور شد: این زمینه کمک کنند،   باید در 
به عنوان مثال امور مالیاتی و سازمان های 
بیمه گر می توانند تخفیف هایی را برای آنها در 
نظر بگیرند زیرا این صنف بسیار تاثیرگذار است 

و باید با حساسیت، امور آنها پیگیری شود.

سامانه ثبت خسارات 
 معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  

خراسان جنوبی ضمن تاکید بر اینکه شیوع 
بیماری ویروسی کرونا و تبعات ناشی از آن 
آثار منفی گسترده ای بر صنعت گردشگری 
به همراه داشته است، افزود: بر این اساس 
با  بخش  این  در  سرمایه گذاران  از  حمایت 
این  در  درگیر  زیاد سرمایه  به حجم  توجه 
صنعت مورد توجه دولت قرار دارد. مرتضی 
عربی یادآور شد:  دولت برای حمایت از بخش 
گردشگری  سامانه ثبت خسارات تاسیسات 
کرده  اندازی  راه  را  کشور   در  گردشگری 
است که باید فعاالن این بخش در آن ثبت 
نام کنند. وی  با بیان اینکه شیوع کروناویروس 
نیمه  صنعت  به  ناپذیری  جبران  صدمات 
است،  کرده  وارد  استان  گردشگری  جان 
خاطرنشان کرد: متأسفانه این رخداد موجب 
کنسلی تورهای داخلی و خارجی شده است 
برای دفاتر خدمات مسافرتی  و مشکالتی 
ایجاد کرده است. وی با اشاره به اینکه دولت 

درصدد جبران بخشی از خسارت وارده به این 
صنعت است، افزود: در پی لغو سفر و تورهای 
سیاحتی، آژانس ها و تاسیسات گردشگری 
این  در  که  اند  شده  فراوانی  خسارت  دچار 
راستا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی کشور اقدام به راه اندازی سامانه 
تعیین میزان خسارات برای تمامی تاسیسات 
گردشگری و مراکز اقامتی کرده است. وی 
استان  گردشگری  حوزه  فعاالن  داد:  ادامه 
 myst.mcth.ir می توانند با مراجعه به آدرس 
ضمن ثبت اطالعات، میزان خسارت را نیز در 
این سامانه اعالم کنند. عربی با اشاره به اینکه 
برای بررسی میزان خسارت فعاالن تمامی 
این  در  ثبت  از  پس  گردشگری  تاسیسات 
سامانه، کمیته بررسی تشکیل و به امور مربوطه 
رسیدگی خواهد شد، یادآور شد: این موضوع به 
تمام شهرستان های استان ابالغ شده است و 

بعد از اتمام وقت بررسی خواهد شد.

چنگ کرونا برگلوی گردشگری نیمه جان استان

غذا آماده برادران کارگر
همکاری غذا آماده برادران کارگر با همشهریان گرامی/ تحویل غذا درب منزل/ پیک رایگان در محدوده میدان امام

۰۹۱۵۱۶۵۲۵۰۰ – ۳۲۲۲۲۹۹۶    آدرس: میدان امام- ابتدای خیابان سعدی

رستوران سروناز
پیک رایگان غذا / کامال بهداشتی و ظروف آلومینیوم / قابل ضد عفونی مجدد در ماکروویو و آب داغ

۳۲۴۴۲۸۸۴ - ۰۹۱۵۱۶۱۴۰۶۹

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
آدرس: غفاری- میدان ولی عصر”عج” )اکبریه(

 رستوران سنتی شمس العماره

ماشین آالت کشاورزی 
حسینی

برای 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
– خیابان یاس   بلوار غفاری  انتهای  آدرس: 

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
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(
بازار ملک - جنب عطاری خالدی   آدرس: 

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 ۰۹۱۵۶۵۸۰۷۱۶   شماره  با  کافیست  عزیزان  شما 
۳۲۲۱۸۴۹۰ - ۳۲۲۱۸۲۲۹ 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 
۰۹۱۵۷۴۰۰۷۸۰-۰۵۶۳۲۲۰۴۴۹۰  - ۰۹۱۵۹۶۲۲۴۷۲

@ battrimokhtari :آیدی کانال ما در تلگرام

آجیل و خشکبار یـاس
به دلیل  جلوگیری از شیوع ویروس  کرونا 

عرضه آجیل و خشکبار و ...تحویل درب منزل
تلفن: ۳۲۴۴۱۲۵۹ – ۳۲۲۲۷۶۹۰
توحید – حدفاصل توحید ۲۱ و ۲۳

شعبه ۲: نبش جمهوری ۱۲

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
رایگان  تحویل  اینستاگرام/  در  آنالین  سفارش 

درب منزل/ مشاوره تلفنی رایگان
GALLERIAFTAB۲۰۱۶  :اینستاگرام

واتساپ: ۰۹۱۵۱۶۳۳۲۰۲
فروشگاه: ۳۲۲۲۰۸۶۹

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

سبزی خشک و ...
)کلیه  منزل  درب  ارسال  و  غیرحضوری  فروش 

محصوالت به صورت بسته بندی عرضه می گردد(
آدرس: بیرجند - بین پاسداران ۳۱ و ۳۳

۳۲۰۴۴۰۰۹- ۰۹۱۵۶۶۷۷۲۱۲ - ۰۹۰۱۰۵۰۹۹۲۷
@ 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

تولیدی کیف مظفــری 
نمایندگی چمدان تیرول و کت در خراسان جنوبی

بیش از ۲۰۰ مدل کیف زنانه
فروش غیرحضوری تحویل پایان هر روز

بازار – پشت بانک تجارت – سه راه اسدی
۰۹۳۶۶۶۲۴۲۵۸ – مظفری

@ mozaffari.bag   mozaffari_bag

تحریر بوعلی
فروش ویژه آنالین جهت رفاه حال همشهریان عزیز

در پیج ما عضو شوید، انتخاب کنید، ارسال از ما
booalistore :اینستاگرام

شعبه یک: معلم ۳۹ – ۰۹۱۵۵۶۱۵۰۹۵
شعبه ۲: مدرس ۱۶ – ۰۹۳۹۵۶۱۵۰۹۵ - قدبا

آب شیرین کن کاریز آب
تعویض فیلتر آب شیرین کن/ مشاوره و فروش 
انواع دستگاه تصفیه آب در نمایندگی آکوا جوی 
بیرجند به قیمت مصوب/ خدمات غیر حضوری 

با مراجعه سرویسکار به درب منزل
۰۵۶۳۲۲۰۴۴۸۴ - ۰۹۱۵۷۴۱۷۹۰۰

۰۹۱۵۳۶۲۲۶۹۰ - حسینی

لوازم یدکی و موتور فروشی 
مهدی آبادی

در خانه بمـانید، با ما تماس بگیرید 
چهارراه اول صمدی، سمت راست، ۱۰۰ متر جلوتر    

۰۹۱۵۳۶۱۰۲۹۸

می
غال

س:  
عک



موفقیت و انرژی

تخلیه استرس

باور به توانایی خود در عبور از موانع 

از ما خیلی خوب در مسیر زندگی مان  بعضی 
پیش می رویم، ولی وقتی به مانعی برمی خوریم 
از حرکت باز می ایستیم. هر مسیری که ارزش 
پیمودن داشته باشد، پر از مانع خواهد بود. پس 
اعتماد به خود در زمینه رفتار، متضمن باور به 
توانایی خود در رویارویی با موانع است. این به آن 
معنی است که وقتی به امری مشکل یا مانعی در 
مسیر خود برخورد می کنید، نمی نالید که : » وای 
خدای من!« و به پرخوری روی نمی آورید، یا چند 
روز آینده را بستری نمی شوید. در عوض خواهید 
گفت:» آها! یک مانع! انتظارش را داشتم!« و 
تمام نیروی خود را متمرکز می کنید. معنی اعتماد 
به خود در رفتار این  است که نه تنها امور مهم 
را برنامه ریزی و شروع خواهیم کرد، بلکه آنها را 

دنبال کرده و به انجام می رسانیم.

 شروع کارها را به تعویق می اندازید 

با توجه به نظرات موافق و مخالف انجام دادن 
امور،  بیش از اندازه آنها را تحلیل می کنید، بی آنکه 
واقعا تصمیمی گرفته باشید. آنقدر نظر خود را تغییر 
می دهید که وقتی باالخره تصمیم گرفتید،  شوق 
و ذوق خود را برای رسیدن به هدف تان از دست 
داده اید. از موضوعات پیچیده در زندگی اجتناب 
می کنید و بر اموری تاکید می کنید که واقعا ارزش 
توجه ندارند. با گفتن اینکه،  همه  چیز بر وفق مراد 
است،  به نیاز خود برای کمک گرفتن از دیگران، در 

موقعیت های دشوار، سرپوش می گذارید.
 اگر هرکدام از گفته های فوق در مورد شما صدق 
می کنند یا حس می کنید که به اعتماد بیشتری 
به خود در زمینه رفتاری نیاز دارید،  این  هم چند 

پیشنهاد برای شما:
تالش های کوچک و مشخص برای هر رویایی 
که در سر دارید را یادداشت کنید،  همچنین دوره 

معینی را با پایان مشخص در نظر بگیرید.
یعنی به جای اینکه بگویید: »دفتر کسب و کار 
خودم را راه بیاندازم« و بعد دست روی دست 
بگذارید و احساس بیچارگی کنید، هدف های 
مثال،  کنید.  تعیین  دسترسی  قابل  کوچک 
بگویید» این هفته می خواهم روزی یک مکالمه 
این حرفه  باشم که در  با کسی داشته  تلفنی 
بزرگ تان  هدف  کردن  تقسیم  است.  مشغول 
به قدم های کوچک و سپس انجام دادن یک 
به یک آنها، راه فوق العاده ای است که به خود، 

اعتماد رفتاری بیشتری بدهید.

خیار باعث خوشبو شدن نفس می شود

خیار باعث خوشبو شدن بوی دهان و تنفس می 
شود و این خاصیت به دلیل فیبر باالی گیاهی 
اتفاق می افتد که ترشح غدد بزاقی را برای از 
بین بردن باکتری های دهانی تحریک می کند. 

عالوه بر آن خیار حاوی مواد ضد باکتری است 
و میکروب هایی که موجب بوی بد دهان می 
شوند را می کشد. کافی است یک برش خیار را 
روی زبان خود قرار دهید و آن را برای مدت 90 

ثانیه نگه دارید.

پاکسازی میوه و سبزی 

سعی کنید میوه و سبزیجاتی انتخاب کنید که 
ظاهری سالم و بدون پوسیدگی داشته باشند. 
پس از ورود به منزل کیسه های میوه و سبزی 
را در جایی مخصوص و دور از دسترس کودکان 

قرار دهید؛ به گونه ای که تماسی با سایر وسایل 
منزل نیز نداشته باشند. پس از آنکه دست هایتان 
را به خوبی شستید، ظروف مخصوص حاوی مواد 
ضدعفونی کننده را درون سینک ظرف شویی 

قرار داده و میوه و سبزی را داخل آن بریزید. 

توصیه   برای بیماران کرونایی

رعایت بهداشت فردی، استحمام روزانه، مصرف 
دمنوش های گرم، استراحت در خانه و مصرف 
میوه های فصل برای افرادی که نیاز به بستری 
در بیمارستان ندارند، کفایت می کند. این افراد که 

دچار یک عفونت کرونایی خفیف شده اند، اگر 
مراجعات بی مورد و غیرضروری به بیمارستان 
داشته باشند، ممکن است دچار بیماری شدیدتر 
کرونایی شوند بنابراین استراحت در خانه به این 

افراد توصیه می شود.

احساس خستگی می کنید! 

اگر شما احساس خستگی جزئی دارید که به هیچ 
کدام از بیماری های جسمی نیز مربوط نیست، 
ممکن است راه حل مشکل، ورزش باشد. افراد 
بزرگسال و سالم اما خسته می توانند با برنامه 

ورزشی مالیم، افزایش قابل توجهی در سطح 
انرژی خود داشته باشند. در یک مطالعه، شرکت 
کنندگان به مدت ۲0 دقیقه با سرعتی مالیم از 
دوچرخه ثابت استفاده کردند؛  انجام این کار فقط 
۳ بار در هفته برای مبارزه با خستگی کافی است.

دمنوش گل گاو ز بان تقویت کننده اعصاب

این روزها بیش از هر چیزی احتیاج به آرامش داریم 
تا سیستم ایمنی بدن مان تقویت شود. دمنوش 
گل گاوزبان از  پر مصرف ترین دم کردنی ها در 
بین مردم ایران است. آرام بخش اعصاب، تقویت 

کننده کلیه و کبد، نشاط آور و پیش گیري کننده 
 از افسردگی است.گل گاو زبان، سنبل الطیب و 
به لیمو را همراه آب جوش در قوری دم کنید. اگر 
از رنگ سیاه گل گاو زبان خوش تان نمی آید چند 

لیمو عمانی را به قوری اضافه کنید.

ماسک های پزشکی برای پوشاندن دهان و بینی در نظر گرفته شده است.آنها با موادی طراحی شده اند که 
می توانند ذرات بزرگ و ترشحات را مسدود کنند ولی همچنان ذرات کوچک می توانند از ماسک پزشکی 
نفوذ کنند. در ماسک های معمولی دو الیه کشدار برای جلوگیری از سرفه و عطسه طراحی شده اند ولی در 
برابر خون مقاوم نیستند. با توجه به این که این ماسک ها بیشتر از ماسک های معمولی به صورت می چسبند 
می توانند مانع از تماس های مکرر دست های ما با صورت به ویژه دهان و بینی شوند. الزم به ذکر است 
استفاده ۴ ساعت مداوم از ماسک N. 9۵ می تواند سبب بروز بیماری های جدی ریوی شود بنابراین استفاده 

از این ماسک برای افرادی که عالئم بیماری و یا ارتباط نزدیک با شخص بیمار را ندارند توصیه نمی شود.

داروی حاوی پروتئین رشدیافته در برگ های کاهو می تواند به بهبود سریع تر شکستگی استخوان کمک کند. 
افراد مبتال به دیابت نه تنها در معرض ریسک باالی شکستگی استخوان هستند بلکه روند بهبودشان هم 
در مقایسه با جمعیت عمومی طوالنی تر است. در یک آزمایش پروتئین های خاصی را به سلول های گیاهی 
وارد کردند، سپس گیاه شروع به تجلی آن ژن در سلول هایش کرد. زمانی که گیاه پروتئین را در برگ هایش 
تولید می کند افراد می توانند از آن برای درمان خوراکی استفاده نمایند. زمانی که کاهو رشد کرد، محققان 
گیاه را به صورت خشک منجمد کردند و برگ هایش را برای تولید داروی با ماندگاری ۳ سال پودر کردند. 

محققان امیدوارند از این دارو بتوانند برای مشکالتی نظیر پوکی استخوان  بعد از سرطان هم استفاده نمایند.

تاثیر کاهو در بهبود سریع تر شکستگی استخوانماسک N . ۹۵ می تواند سبب بروز بیماری های ریوی شود

خستگی مزمن اغلب باعث مشکالت عاطفی می شود و 
در طبقه بندی بین المللی جزو بیماری ها قرار گرفته است 
و راه هایی برای حل این مشکل وجود دارد از مشکالت 
 کوچک گرفته تا مشکالتی که در برابرشان عاجز هستید . 
می توانید این راهکارها را به کار ببندید تا حداقل اوضاع 
بهتر شود. از خود بپرسید ، در حال حاضر چگونه می توانید 
خودتان را آرام کنید، چه کاری می توانید انجام دهید، نه به 
این دلیل که به آن احتیاج دارید، بلکه به این دلیل که می 
خواهید در نهایت ، از خودتان مراقبت کنید مانند زمانی که 

از دوست تان دارید مراقبت می کنید. زیرا اگر بخواهید به 
دیگران انرژی بدهید ، ابتدا باید انرژی را خودتان به دست 
بیاورید. توصیه های هواپیما را به خاطر دارید؟ ابتدا ماسک 

اکسیژن را برای خود و سپس کودک خود قرار دهید.
والدین امروزی تا می توانند فرزندان خود را سرگرم 
می کنند  و فراموش می کنند که باید به آنها فرصت 
را سرگرم  بتوانند خودشان  تنهایی هم  به  که  بدهند 
کنند و زندگی خودشان را فراموش نکنند. پدر و مادر 
در زندگی فرزندان خود تنها یک نقش دارند و نه چیز 

دیگر. افرادی که در همان ابتدا تسلیم می شوند برنده 
کامل  آنها  که  کنند  می  اعتراف  والدین  این  هستند. 
نیستند و هیچ قانون جهانی برای بزرگ کردن فرزندان 
وجود ندارد. هر کاری انجام دهید اشتباه خواهید کرد. 
یک مادر به اندازه کافی خوب هر کاری که در توانش 
است انجام می دهد ، او غرایز خود را می شنود و سعی 
می کند با فرزند خود در ارتباط باشد و بداند که نمی 
تواند همه چیز را کنترل کند و او نمی تواند مسئولیت 

همه چیز باشد.

مادرانی که خسته شده اند و به استراحت نیاز دارند

یاد یاران

)شهید غالمرضا مجنونی،  طبس(: اکنون که ۲۲ سال از عمرم می گذرد و به جز خطاها و لغزش های بسیار، هیچ گامی در جهت خانه آخرت برای خود برنداشته ام. در همین جا و 
همین لحظه طلب عفو و مغفرت و بخشش مینمایم. پس درگذر خدایا از جرم هایی و از لغزش و خطایی که من مرتکب شده ام، زیراتو آقا و موالی من و تکیه گاه و امید منی. 
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نقاشی ساختمان 
با اقساطفرزانگان

الستیک اکبری
بلوار مسافر ، روبروی ترمینال 

 ۰۹۱۵۴۱۳۱۳۵۵
۳۲۳۳۸۳۴۸ 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

              خشکشویی و رنگرزی باران
شستشوی انواع البسه ، پتو ، روفرشی ، روکش اتومبیل ، پرده توری

 و کرکره )باز و بست رایگان(
برای اولین بار با دستگاه مخصوص در خراسان جنوبی 

میدان ۷ تیر- جنب خرازی تهران       ۰۹۱5۷2۱2۱۸۸- 32455435

به صورت شبانه روزی 
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تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

روزی
انه 

  شب

یک شرکت راهسازی به یک آشپز 
جهت کار در نایبند طبس

یم  نیازمند مي باشد.  ۰۹۱۵۵۶۲۳۴۴۱
ند

ازم
یک شرکت راهسازی جهت تکمیل نی

کادر پرسنل به یک انباردار با سابقه 
کار نیازمند است.   ۰۹۱۵۵۶۲۳۴۴۱ یم

ند
ازم

نی

به یک راننده کامیون کمپرسی 
و تراکتور  با حقوق عالی و بیمه 

نیازمندیم.  ۰۹۱۵۵۶۲۳۴۴۱ یم
ند

ازم
نی

نوروز رد راه است

از تولید به مصرف 
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امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
۰۹۱5565۸26۸  - ۰۹۱566۹35۱5 

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.

۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴ - ۰۹۳۸۰۱۶۰77۹
کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم

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

رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، کنیتکس، 
مولتی کالر، طرح کاغذ دیواری،  بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان :  1- بازدید و مشاوره
 ۲- جا به جایی اثاثیه   3- نظافت پایان کار

تماس با ما: ۰915663323۰  - علی برگی

تخفیفات استثنایی
 ویژه مجالس و جشن ها

هزینه پذیرایی و ورودی رایگان

نوروز ۹۹  وژیه 

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

همراه : ۰91516۰6836 – ۰9155616478 

   تلفن پنج رقمی سفارشات : 3155۰
  با مدیریت کریم زاده و قاسمی 

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

آماده همکاری با ارگان ها و شرکت ها

۰۹۱۵۶۶۵۱۸۸۵ظرفیت پخت از ۵۰ تا ۱۰۰۰ پرس 
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اخطار رئیس کل دادگستری : از مقررات ضدکرونایی تمکین نشود با قانون طرفید

آیا مردم خراسان جنوبی برای نجات خود ،کرونا را جدی خواهند گرفت ؟

 

مرگ 3 نفر در محور 
خوسف - دیهوک   

جنوبی  خراسان  راه  پلیس  رئیس 
برخورد ۲ دستگاه کامیون کشنده در 
محور دیهوک به خوسف در استان، 
جای بر  مجروح  یک  و  کشته   سه 

ایرنا، سرهنگ  گزارش  به  گذاشت. 
علیرضا رضایی افزود: علت این حادثه 
انحراف به چپ ناشی از خستگی و 
خواب آلودگی از جانب راننده کامیون 
نقطه   ۲۷ است.  بوده  رنو  کشنده 
پرتصادف در خراسان جنوبی شناسایی 
شده که هشت نقطه رفع و هفت نقطه 

در دست اقدام است.  

جریمه میلیونی متهم 
قاچاق سوخت    

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان 
قاچاق سوخت  متهم  جنوبی گفت: 
در نهبندان ۳۹۷ میلیون ریال جریمه 
محمدحسین  مهر،  گزارش  به  شد. 
پلیس  مأموران  اظهارکرد:  اشرفی 
آگاهی نهبندان از یک کامیون، سه 
هزار لیتر سوخت یارانه ای قاچاق از 
نوع گازوئیل کشف کردند که در سه 
باک غیر مجاز این کامیون جاسازی 
از  پس  یادآورشد:  وی  بود.  شده 
بررسی پرونده و محرز شدن تخلف 
متهم در شعبه، وی به ضبط سوخت 
مکشوفه و وسایل ارتکاب تخلف و 
چرداخت جزای نقدی محکوم شد.

*پدرشهید غالمرضا محمدی بمرود 
صبح دیروز در روستای بمرود زیرکوه 

تشییع و خاکسپاری شد.
*عضو هیئت عامل مرکز نیکوکاری 
هیئت ابوالفضلی بیرجنداز تمام اقشار 
نذر  پویش  به  پیوستن  برای  جامعه 
نیازمندان  به  کمک  برای  سالمت 
دعوت کرد و گفت: با وجود شیوع کرونا 
اما فعالیت های فرهنگی و کمک به 
نیازمندان با همت مراکز نیکوکاری و 

خیران تعطیل نمی شود.
*رئیس شورای شهر بیرجند با بیان اینکه 
برخی از پمپ بنزین های خصوصی از ضد 
عفونی کردن این مراکز ممانعت می کنند، 
گفت: این ممانعت موجب مسئولیت 
مدنی و حقوقی برای آنان خواهد بود. 
*مدیر کانون فرهنگی هنری فدک 
بیرجند از ضدعفونی مسجد علی بن 
ابی طالب)ع( برای پیشگیری از شیوع 

ویروس کرونا خبر داد.
صادق  محمد  سوی  از  *درحکمی 
جنوبی،  خراسان  استاندار  معتمدیان 
محمد حسین خزاعی نژاد به سمت 

بخشدار گزیک منصوب شد.
*مدیر امور آب و فاضالب روستایی 
نهبندان گفت: مشکل قطعی و کمبود 
آب در مجتمع»سمک« این شهرستان 

با اعتبار ۱۶۰ میلیون تومان رفع شد.
*مدیر کل بهزیستی با حضور در محل 
و  مشاوران  با   ۱۴۸۰ مشاور  صدای 
کارشناسان این مرکز دیدار و از زحمات 

آنها در مبارزه با کرونا تشکر کرد.

محدودیت در خطوط اتوبوسرانی بیرجند 

امروز  از  بیرجند  با تصویب شورای شهر  بیرجند گفت:  بار و مسافر شهرداری  رئیس سازمان حمل و نقل 
محدودیت های در ناوگان اتوبوسرانی درون شهری با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اعمال می شود. 
به گزارش تسنیم، یدا... غالم پور افزود: با شیوع ویروس کرونا و درخواست از مردم برای ماندن در خانه و استفاده 
نکردن از وسایل حمل و نقل عمومی در یک ماه گذشته ۳5۰ میلیون تومان به این سازمان خسارت وارد شده و 

این امر سبب شد پرداخت حقوق پرسنل این سازمان با مشکل مواجه شود.

زباله گردی، ممنوع

ایسنا- مدیر امور پسماند شهرداری بیرجند گفت: گشت های طرح جمع آوری زباله گردها با هدف مقابله با بیماری 
کرونا در سطح شهر بیرجند با فعالیت چهار اکیپ خودرویی آغاز به کار کرده اند. احمد لطایفی اظهار کرد: برابر 
مصوباتی که کارگروه پیشگیری از بیماری کرونا در استانداری تصویب کرده و باتوجه به ضرورت جلوگیری از نشر 
ویروس کرونا، طرح جمع آوری زباله گردها آغاز شده است. وی افزود: موادی که زباله گردها جمع آوری کرده اند، 

از آن ها گرفته شده و به مکانی دور از شهر و بافت جمعیتی انتقال می یابد و از این افراد نیز تعهد گرفته می شود.

توزیع بسته حمایتی روانی ویژه سالمندان 

نماینده سازمان های مردم نهاد خراسان جنوبی گفت: با توجه به اهمیت سالمت سالمندان به عنوان یکی از 
گروه های سنی مهم در برابر ویروس کرونا بسته حمایتی روانی ویژه این قشر به  زودی در استان توزیع می شود. به 
گزارش ایرنا،  سید مصطفی حسینی افزود: در این روزها متاسفانه اخبار و مسایلی که مطرح می شود علیه سالمت 
روان سالمندان است و اعالم فوت افراد در سنین باال خیلی راحت در رسانه ها عنوان می شود در حالی که سالمندان 

بخش مهمی از جامعه هستند و باید به فکر سالمت روان آنها بود.

“دست یار” به مقابله با کرونا آمد

صداوسیما- مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان از اجرای طرح “دست یار“ برای مقابله با کرونا در استان خبر داد. 
شهریاری گفت: برای اجرای این طرح، کمک های مردمی برای تأمین وسایل حفاظت فردی از جمله ماسک، مایع 
ضدعفونی کننده و دستکش برای خانواده های کم  بضاعت، نقاط حاشیه ای، آسیب خیز و مناطق محروم جمع آوری 
می شود. وی گفت: این پویش سراسری کمک می کند تا زنجیره های انتقال بیماری در بین مردمی که استطاعت 

تهیه وسایل حفاظت فردی ندارند نیز، گسترده نشود و قابلیت انتقال آن به دیگران کمتر شود.

روزآمد

بند دره به نسرین کاری - استاندار خراسان جنوبی گفت:  تأمین زیرساخت های  اول  فاز 

زودی کامل می شود. معتمدیان با اعالم این 
خبر در جلسه بررسی و هماهنگی زیرساخت 
های منطقه گردشگری بند دره خاطرنشان 
کرد: بهسازی تفرجگاه بند دره از مطالبات 
دیرینه مردم بیرجند است که با انگیزه مدیران 
استان در اولویت برنامه های عمرانی دستگاه 
ها قرار گرفته است. وی با تأکید بر رعایت 
قانون در اجرای کامل تمام بخش های طرح، 
تصریح کرد:بهسازی محور دسترسی، تأمین 
روشنایی و... از جمله اقداماتی است که در فاز 
اول اجرا شده و به زودی به اتمام می رسد. به 

گفته وی؛ بر اساس برنامه ریزی های صورت 
گرفته، طرح توسعه تفرجگاه بند دره به این 
بخش خالصه نمی شود و در فازهای بعدی 

ادامه خواهد یافت. 
مهمترین  را  ها  زیرساخت  تأمین  استاندار، 
اصل در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی 
عنوان کرد و گفت: باید شرایط به خوبی برای 
حضور سرمایه گذاران در بند دره فراهم شود. 
معتمدیان ادامه داد: یکی از مسایل بسیار مهم 
این تفرجگاه، توجه به گونه های مثمر  در 
و غیر مثمر بومی و مقاوم به اقلیم منطقه در 

توسعه فضای سبز منطقه است به گونه ای 
که بتواند عالوه بر زیباسازی محیط، معرف 
محصوالت استان به گردشگران باشد. وی 
از  یکی  را  ورزشی  های  زیرساخت   ایجاد 
بخش های مورد تأکید در این طرح برشمرد 
و گفت: تقویت سیستم های آنتن دهی تلفن 
همراه و اینترنت هم از تکالیف اداره کل ارتباطات 
و فناوری اطالعات است.  به گفته وی؛ تأمین 
روشنایی، ایجاد آالچیق های مناسب، جدول 
گذاری مسیر و... از مواردی است که در طرح 

توسعه تفرجگاه بند دره دیده شده است. 

زیرساخت سازی »بنددره« در ایستگاه پایانی 

رزمایش ارتش برای مقابله با کرونا

صدا وسیما- رزمایش با والیت تا شهادت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران برای مبارزه با ویروس کرونا آغاز شد. فرمانده ارشد آجا در استان با اشاره به اینکه ارتش جمهوری 
اسالمی ایران از همان روز اول ورود کرونا به کشور در میدان بوده گفت: در رزمایش با والدت تا شهادت، گروه های نیروی زمینی ارتش در ورودی های شهر بیرجند به مدت یک هفته 
مستقر و با امکانات خود به سنجش میزان تب مردم و ضد عفونی خوردرو ها خواهند پرداخت. وی گفت: در صورتی که افرادی مشکوک باشند، به مراکز بهداشتی درمانی ارجاع داده می شوند.

امکان ثبت آنالین بیمه بیکاری 

کار  تعاون،  کل  اداره  سرپرست  صداوسیما- 
و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از راه اندازی 
سامانه ثبت آنالین درخواست متقاضیان بیمه 
بیکاری در استان خبر داد. غالمرضا اشرفی 
ادامه داد: شیوع ویروس کرونا در کشور موجب 
اختالل در ارائه خدمات حضوری به متقاضیان 
بیمه بیکاری در سراسر کشور شده است که با 
تدبیر مقام عالی وزارت، سامانه ثبت درخواست 
بیمه بیکاری به صورت آنالین در پورتال وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است. 
وی افزود: سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری 
به آدرسbimebikari.mcls.gov.ir به منظور 
عدم حضور متقاضیان در ادارات تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و نیز مراکز کاریابی ها برای ثبت 

نام بیمه بیکاری راه اندازی شده است.

امروز باران در آسمان استان

ایرنا - کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان 
در  نقشه ها  الگوی  با  مطابق  گفت:  جنوبی 
تصاویر ماهواره ای سامانه بارشی وارد استان 
شده و اوج فعالیت آن امروز است. جواد نخعی 
است  ابری  استان  آسمان  امروز  طی  افزود: 
برق  و  نقاط رعد  برخی  در  و  باران  رگبار  و 
پیش بینی می شود. وی گفت: این سامانه در 
شهرستان های شمال غربی استان از شدت 
بیشتری برخوردار خواهد بود و احتمال وقوع 
روان آب و آبگرفتگی معابر دور از انتظار نیست.

کالهبرداری 3۰ میلیارد ریالی
 از حساب هم استانی ها

مهر- رئیس پلیس فتای  استان گفت: امسال 
حدود ۳۰ میلیارد ریال از حساب هم استانی ها 
کالهبرداری شده است.سرهنگ محمد پور 
افزود: اختالف زیاد بین قیمت کاالها در فضای 
حقیقی و مجازی قطعاً کالهبرداری است به 
گفته وی در این چند روز باقی مانده به پایان 
سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۳۰ 
درصد افزاایش وقوع جرائم فضای مجازی را 
جرایم  اینکه کشف  بیان  با  وی  ایم.  داشته 
سایبری ۱۱۰ درصد بیشتر شده افزود: برداشت 
اینترنتی غیر مجاز از حساب همشهری ها و 
کالهبرداری های رایانه ای ۸۸ درصد از مجموع 

جرایم سایبری را به خود اختصاص داده است.

بازسازی ۲۴ خانه سیل زده 
در بشرویه 

ایرنا - احمد دوست آبادی مدیر بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی بشرویه گفت: عملیات اجرایی و 
بازسازی ۲۴ واحد مسکونی سیلزده در روستاهای 
بندان، نیگنان و هنویه شهرستان بشرویه به 
اتمام رسید. در پی وقوع سیل اواخر فروردین ماه 
امسال در شهرستان بشرویه استاندار بالفاصله از 
روستاهای سیلزده این شهرستان بازدید کرد و 
قول بازسازی واحدهای تخریبی را تا پایان سال 
جاری داد که امروز با تکمیل ۲۴ واحد روستایی 

سیلزده، محقق شده است.

اطالع رسانی کرونایی 
به ۲5 هزار نفر 

صدا وسیما- برای اولین بار طرح پایش میزان 
قائنی  آموزان  دانش  والدین  آگاهی ۲5 هزار 
در مقابله با بیماری کرونا اجرا می شود. مدیر 
گفت:  قاین  شهرستان  پرورش  و  آموزش 
طبق تفاهم نامه مشترک آموزش و پرورش 
درمان  و  بهداشت  با شبکه  قائن  شهرستان 
شهرستان در این طرح ۳ روزه با همکاری 5۰۰ 
نفر از مدیران و معاونین و آموزگاران مدارس با 
بیش از ۲5 هزار، والدین دانش آموزان بصورت 
تلفنی تماس گرفته خواهد شد. اللهی افزود: در 
این طرح میزان آگاهی والدین و دانش آموزان 
از بیماری کرونا پرسیده و موارد الزم هم اطالع 
رسانی خواهد شد.وی گفت: هدف از اجرای این 
طرح پرهیز از مسافرت ها و در خانه ماندن برای 

پیشگیری از شیوع بیماری کرونا است.

توقیف محموله مرغ زنده غیرمجاز 
در نهبندان 

صداو سیما- یک دستگاه کامیون حامل هزار و 
۸۰۰ قطعه مرغ زنده گوشتی بدون مجوز حمل 
درنهبندان  دامپزشکی  قرنطینه ای  بهداشتی 
متوقف شد. رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان 
گفت: این کامیون که از شهرستان سربیشه 
به مقصد شهرستان زابل برای زنده فروشی 
قرنطینه  پست  با هماهنگی  بود  در حرکت 
دامپزشکی و همکاری پاسگاه انتظامی سهل آباد 
شهرستان نهبندان متوقف شد. راه انجام افزود: 
به دلیل انتقال و گسترش بیماری های مختلف 
تهدید کننده بهداشت مرغداری ها و تهدید علیه 
بهداشت عمومی از جمله بیماری آنفلوانزای فوق 
حاد پرندگان فروش هرگونه طیور زنده و دوره 

گردی مرغ زنده ممنوع است.

اعالم آمادگی روانشناسان 
برای مقابله با کرونا 

غالمی - هیئت مدیره نظام روانشناسی استان 
دیروز با معاون سیاسی استاندار دیدار وبرای 
ارائه مشاوره های الزم به منظور مقابله با کرونا 
اعالم آمادگی کردند. دراین دیدار درباره نقش 
کنترل  در خصوص  مشاوران  و  روانشناسان 
وضع فعلی شیوع کرونا بحث شد و اعضای نظام 
روانشناسی راهکارهایی چون راه اندازی خط 
تلفن مشاوره وگفتگو با مردم  برای همراهی 
از  استاندار  معاون  دادند.  ارائه  شرایط  این  در 
این اعالم آمادگی استقبال کرد و گفت: نقش  
روانشناسان در مقابله با  با این ویروس بسیار 
تاثیر گذار است و باید از این ظرفیت بهره ببریم. 

پویش عیدانه برای مددجویان 
بهزیستی

صدا وسیما- پویش عیدانه برای تأمین مایحتاج 
و سبد غذایی عیدنوروز توانخواهان نیازمند و 
می شود.  برگزار  استان  بهزیستی  مددجویان 
راستای  در  استان گفت:  بهزیستی  مدیرکل 
کمک به بهبود وضعیت معیشتی مددجویان 
زیرپوشش و با عنایت به نزدیکی سال نو در نظر 
است همزمان با ایام عید نوروز پویش عیدانه با 
بهره گیری از ظرفیت مشارکت های مردمی و 
خیرین ارجمند برگزار شود.علی عرب نژاد افزود: 
خیرین  و مردم می توانند کمک های خود را 
 ۴۱۸۰۰۳۴5۴۱۹۴۷۶۹۶ حساب  شماره  به 
مجازی  کارت  شماره  و  مرکزی  بانک 

۶۳۶۷۹5۷۰۷۹۹۳۹۴۴۸ واریز کنند.

حوادث
اخبار  کوتاه 

گروه خبر- آمار ابتال به کویید ۱۹ در استان 
سه رقمی شد و دیروز با جهش ۱۸ نفری 
تعداد مبتالیان به این ویروس منحوس در 
خراسان جنوبی به ۱۰۰ نفر رسید. رفتارهای 
 برخی مردم در شهر های چنان عادی به نظر 
می رسد که گویی هیچ اتفاقی رخ نداده و 
حاضر نیستند باور کنند کرونا می تواند کشنده 
و بسیار خطرناک باشد. برخی حتی  به راحتی  
 مشغول خرید عید هستند و خیابان ها گاه 
شلوغ تر از همیشه است. متولیان بهداشت 
استان از همان ابتدا در عین دعوت مردم به 
گوشزد  را  بهداشتی  نکات  رعایت   آرامش، 
از  نشان  آمار  افزایش  اما  حاال  کردند.  می 
رعایت نکردن توصیه ها و عمل نکردن به 
مقررات ستاد مقابله با کرونا را دارد. رفتاری 
از به گفته رئیس کل دادگستری استان با 

برخورد قانونی مواجه خواهد شد. 

قانون مقابل بی تفاوتی با کرونا
اینکه  به  اشاره  با  حجت االسالم حمیدی 
قرارگاه های  و  بهداشت  وزارت  هشدارهای 
بهداشتی استان باید بیشتر مورد توجه قرار 
گیرد، افزود: متاسفانه امروز از ناحیه برخی از 
مردم این معضل جدی گرفته نشده و بدون 
توجه به هشدارهای بهداشتی زندگی عادی 
و  شهر  ورودی های  داد:  ادامه  وی  دارند. 
ترددها باید با جدیت کنترل شود و در صورت 

نیاز در این موضوع ورود پیدا خواهیم کرد.
وی گفت: از مردم می خواهیم در ایام تعطیالت 
نوروز در خانه بمانند، از برگزاری مهمانی ها، 
غیرضروری  مسافرت های  و  آمدها  و  رفت 
خودداری کنند تا این ویروس نابود شود. رئیس 

کل دادگستری استان تصریح کرد: اگر ببینیم 
کسی از مقررات وضع شده در  ستاد مدیریت 
بیماری کرونا تمکین نمی کند، حتماً با دستورات 
قضائی برخورد قانونی و جدی صورت خواهد 
گرفت و دادستانی بعنوان مدعی العموم نیز 
وظیفه خود را در تأمین سالمت جامعه و مردم 

به بهترین نحو انجام خواهد داد.

روند تصاعدی ابتال به کرونا 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  هم گفت: 
شمار مبتالیان به ویروس کرونا در خراسان 
جنوبی با افزایش ۱۸ مورد مثبت جدید، به ۱۰۰ 
نفر رسید. محمد دهقانی فیروزآبادی افزود: از 
5۴ نمونه آزمایش انجام شده روز شنبه گذشته، 

۳۶ نمونه منفی و ۱۸ مورد مثبت بوده است.
افزایش  به  رو  روند  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  است  چشمگیر  استان  در  مبتالیان 
از  و  بمانند  منازل  در  مردم  خواهشمندیم 
وی  کنند.  پرهیز  غیرضروری  ترددهای 
افزود: مهمترین مشکل ویروس کرونا، قدرت 
سرایت باالی آن است و تاکید می شود مردم 

مراعات کنند.به گفته وی هیچ نقطه ای بدون 
آلودگی به کرونا در استان وجود ندارد و قطعا 
آمار مبتالیان به ویروس کرونا بیشتر از افراد 

بستری شده در بیمارستان است.
جنوبی  خراسان  کرد:  بیان  دهقانی 
بروز  میزان  نظر  از  استان  چهاردهمین 
کرونا است و زیرکوه باالترین میزان بروز 

شهرستانی در خراسان جنوبی را دارد. وی 
گفت: خوشبختانه ابتالی زیر ۱۰ سال در 
استان نداشتیم و بیش از ۴۰ درصد مبتالیان 
دارند.به  قرار  تا 5۹ سال  در رده سنی ۴۰ 
عالوه بیشتر فوتی های مبتال به کرونا در 

خراسان جنوبی سن باالی 55 سال دارند.

ثبت اطالعات غربالگری ۲3۰ هزار نفر 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همچنین 
گفت: اطالعات 55 هزار و ۶۸۶ خانوار معادل 
غربالگری  در سامانه  نفر  هزار  حدود ۲۳۰ 
کرونا ثبت شده است. دهقانی با اشاره به فوت 
۷ نفر بر اثر کرونا در استان که 5 مورد مربوط 

به بیرجند و دو مورد مربوط به طبس است، 
تصریح کرد: بیشترین ابتالها با منشا ابتالی 
خانوادگی است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند بیان کرد: اکنون انتقال های داخلی در 
حال وقوع است و نتایج بررسی های بیشتر به 
مردم ارائه خواهد شد. رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند بیان کرد: موارد مشکوک 

پس از بررسی در سامانه برای ویزیت های 
تخصصی ارجاع داده می شوند.

7 هزار لیتر ضدعفونی  کننده
برای معابر بیرجند

دبیر ستاد بحران شهرداری بیرجند  هم با 
اشاره به مصرف هر شب بیش ۶ تا ۷ هزار 
لیتر مواد ضدعفونی برای ضدعفونی معابر و 
مبلمان شهری بیرجند، گفت: برخی از شب ها 
از خودروهای سنگین یگان ویژه و آتش نشانی 
نیز بهره گرفته می شود که در این صورت 
نزدیک ۱5 هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده 
مصرف می شود. محمد الماسی اظهار کرد: 

برای پیشگیری از شیوع کرونا، از ۸ اسفند 
ضدعفونی معابر شهری و مبلمان شهری به 

صورت مداوم هر شب انجام می شود.
وی افزود: بازار مرکزی بیرجند، میادین میوه 
و تره بار، خیابان های اصلی شهر و ترمینال 
ضدعفونی  شب  هر  بیرجند  مسافربری 
می شوند. دبیر ستاد بحران شهرداری بیرجند 
از ظرفیت پنج اکیپ ماشین  از بهره گیری 
سنگین  نیمه  خودروی  دو  و  آتش نشانی 
شهرداری خبر داد و گفت: سمن های مردمی و 
همچنین ائتالف “هیئت برای ملت” نیز در این 

عملیات با ما همکاری دارند.
مذهبی،  هیئت  هر  به  کرد:  بیان  الماسی 
محدوده ای مشخص برای ضدعفونی تعلق 
گرفته و  مواد ضدعفونی در اختیار آنان قرار 
می گیرد. وی افزود: خودروی سنگین یگان 
ویژه نیز در اختیار ستاد بحران شهرداری قرار 
آن  وسیله  به  درمیان  که یک شب  گرفته 
عملیات انجام می گیرد. الماسی با اشاره به 
اینکه در بحث تامین تجهیزاتی از جمله ماسک 
و دستکش برای همکاران مشکل داریم، افزود: 
طی جلسه ای که با حضور اعضای شورای 
شهر و شهردار برگزار شد، سالمت شهروندان 

اولویت شهرداری اعالم شد.
باشد  نیاز  اگر  اساس  براین  داد:  ادامه  وی 
پروژه های عمرانی سطح شهر نیز تعطیل 
خطر  به  شهروندان  سالمت  تا  می شود 
بیرجند  شهرداری  بحران  ستاد  نیفتد.دبیر 
اجازه  که  صنوف  از  بسیاری  از  گالیه  با 
ضدعفونی نمی دهند، افزود: عده ای از افراد 
نیز در فضای مجازی ذهنیت منفی نسبت 

به ضدعفونی معابر ایجاد کرده اند.

آمار مبتالیان به کرونا سه رقمی شد
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از  جنوبی  خراسان  دادگستری  کل  رئیس 
در  عمومی  نظم  زنندگان  برهم  با  برخورد 
چهارشنبه پایان سال خبر داد. به گزارش ایسنا،  
حجت االسالم ابراهیم حمیدی،  اظهار کرد: 
دستورات الزم به نیروهای نظامی و انتظامی 
داده شده تا بتوانند در صحنه با افرادی که از 

قانون تخطی می کنند، برخورد کنند.
حمیدی ادامه داد: برگزاری مراسم چهارشنبه 
و  تهدیدات  با  همراه  ساله  همه  سوری 
نامالیمات بوده و بی نظمی و هرج و مرج در 
جامعه ایجاد کرده و در پی آن سالمت افرادی 
که دست به کارهای غیرمتعارف می زنند، به 
خطر می افتد. وی افزود: از چند ماه گذشته 

اقدامات الزم برای پیشگیری از اقدامات ناگوار 
چهارشنبه سوری، برنامه ریزی شده و از ورود و 
تهیه مواد محترقه ممانعت به عمل آمده است.

استان تصریح کرد:  رئیس کل دادگستری 
چهارشنبه  که  تهدیداتی  بر  عالوه  امسال 
سوری به همراه دارد، خطر ویروس کرونا نیز 
مضاعف شده که باید اقداماتی در این راستا 
صورت گیرد. حمیدی ادامه داد: مردم امسال 
باید بیش از هرسالی این موضوعات را رعایت 
کنند تا از حوادث ناگوار و انتشار ویروس کرونا 

در روز چهارشنبه آخر سال جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه اولویت نخست بر پیشگیری 
است، افزود: هماهنگی های الزم با نیروهای 

نظامی و انتظامی صورت گرفته و اگر فرد و یا 
افرادی این توصیه  ها را جدی نگیرند، دستگاه 

قضایی وظیفه خود را انجام خواهد داد.

فعالیت نوروزی قضات
وی با اشاره به نظارت مسئوالن قضائی استان 
افزود:  نوروز،  تعطیالت  ایام  در  به خصوص 
دستگاه قضایی استان از تصمیمات و اقدامات 
ستاد مدیریت بیماری کرونا حمایت و در این 
راستا حرکت می کند. رئیس کل دادگستری با 
اشاره به اینکه قضات کشیک دستگاه قضایی و 
سازمان های تابعه استان در ایام نوروز در دسترس 
خواهند بود. وی بیان کرد: در دادگستری استان 

میز خدمت ستادی ایجاد می شود تا به جای 
اینکه مردم مراجعه کنند و وارد مجموعه های 

قضائی شوند میز خدمت جلوی در ورودی با 
حفظ مسائل بهداشتی مسقر شود.

برخورد در صحنه با هنجارشکنان چهارشنبه سوری
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 امام علی علیه  السالم فرمودند :
را وال تَُكْن مَُقتِّرا را، وُکْن مَُقدِّ ُکْن َسْمحا وال تَُكْن مُبَذِّ

بخشنده باش اما ولخرج مباش؛ و صرفه  جو باش لیكن خسیس مباش.
)نهج البالغه ، حكمت 33(

ها  تعطیلی  از  ناشی  آثار  کاهش  راستای  در  محمودآبادی- 
بیرجند  پرورش  و  آموزش  مان  فرزندان  تحصیلی  روند  بر 

تمهیداتی اندیشیده است.
به  اشاره  با  رابطه  این  در  بیرجند  پرورش  و  مدیرآموزش 
بیرجند  های  آموزشگاه  مدیران  با  که  متعددی  های  نشست 
تعلیم  آموزش و  اهمیت روند  با  رابطه  داشته است، گفت: در 
، داشتیم  نظر  تبادل  و  بحث  ها  نشست  این  در  تربیت   و 

نیز  بیرجند  پرورش  و  آموزش  آموزشی  این شورای  بر  عالوه 
تشکیل جلسه داد و با حضور اعضای این شورا مصوباتی برای 

روند آموزش دانش آموزان شهرستان ابالغ شد.
یکه خانی، ایجاد کانال های آموزشی کالسی و آموزشگاهی 
توسط بیشتر مدیران مدارس در پیام رسان های داخلی مانند 
سروش و ایتا، اطالع رسانی کانال های تشکیل شده به اولیای 
دانش آموزان از طریق ارسال پیامک، راه اندازی سایت آموزشگاه 
در سامانه های داخلی همگام وزارت آموزش و پرورش و آپارات را 
از اولین اقدامات آموزش و پرورش بیرجند اعالم کرد. وی افزود: 
راه اندازی کالس های آنالین تعاملی )رو در رو( در بستر سامانه 
هایی مانند همگام، دعوت از دبیران توانمند و برجسته مدارس و 
فیلمبرداری تدریس همکاران و اشتراک گذاری آن در سایت ها 

و شبکه های داخلی مدارس، اشتراک گذاری فایل های صوتی و 
نمونه سواالت و موارد مشابه در کانال و سایت های مدارس نیز 

بخش دیگری از فعالیت های ما در این مدت بوده است.
وی با اشاره به ایجاد سایت گروه های آموزشی متوسطه شهرستان 
های گروه  کارشناس  نظارت  با  سایت  این  داد:  ادامه   بیرجند 

آموزشی و بارگذاری تمامی فایل های تصویری و آزمونک ها و 
آزمون ها در حال ارائه خدمات است.

 یکه خانی توضیح داد: توانسته ایم با ایجاد کانال های مجازی پایه های
 هفتم، هشتم و نهم در پیام رسان ایتا با نظارت کارشناس مسئول 
دوره متوسطه اول را نیز به خوبی پوشش دهیم که در این زمینه 
دغدغه بسیاری از خانواده ها کاهش یافته است. مدیر آموزش و 
پرورش بیرجند درباره دیگر برنامه های این مدیریت در شهرستان 
بیرجند یادآور شد: ایجادکانال های مجازی پایه های دهم ،یازدهم 
و دوازدهم در شبکه پیام رسان ایتا باز هم با نظارت کارشناس 
مسئول این دوره ها، معرفی تمامی کانال های آموزشی شهرستان 
در پیام رسان ایتا به مدیران مدارس، معرفی سایت گروه های 
به مدیران مدارس در کانال های شهرستان،  استان  آموزشی 
معرفی برنامه های شبکه آموزش به مدیران و از طریق مدیران 
به گروه های مجازی در شبکه ایتا که نظارت های مستقیم نیز بر 

روی این گروه ها وجود دارد. یکه خانی، برگزاری آزمون آنالین 
را یکی دیگر از برنامه های آموزش و پرورش شهرستان بیرجند 
معرفی کرد و گفت: برای اولین بار به صورت نمادین در مقطع 
ابتدایی این آزمون برگزار شد که به زودی برای تمامی مقاطع از 

طریق پیام رسان های داخلی انجام خواهد شد.

بسته های آموزشی 
برای دانش آموزان روستایی

 وی ادامه داد: جمع آوری فایل های صوتی و تصویری در قالب 
یک بسته آموزشی و توزیع آن بین دانش آموزان مناطق روستایی 
از دیگر برنامه های ما بوده است تا از این طریق دانش آموزان 
روستایی ما که ممکن است دسترسی به اینترنت نداشته باشند 

نیز بتوانند از آموزش غیر حضوری استفاده کنند.
مدیر آموزش و پرورش بیرجند پاسخگویی تلفنی در روزهای 
دوشنبه و چهارشنبه در برخی از مدارس را یکی دیگر از برنامه 
آموزان  دانش  و  والدین  که  کرد  اعالم  مدیریت  این  های 
استفاده کنند.  آموزشی در مدارس  از مشاوره های  توانند  می 
 عالوه بر این مشاوران آموزش و پرورش نیز همه روزه آماده 

پاسخگویی به والدین و دانش آموزان هستند.

وی برگزاری جلسات آموزشی یادگیری معکوس برای همکاران 
و  آموزش  همکاران  بین  آن  گیری  همه  پیگیری  و  رصد  و 
شهرستان  پرورش  و  آموزش  دیگر  های  برنامه  از  پرورش 
افزود: عالوه بر این معرفی تارنماها و وبسایت  عنوان کرد و 
آموزان  دانش  به  بیشتر  و  بهتر  آموزش  برای  نیز  مفید   های 

معرفی شده است.
وی اضافه کرد: پویش های مختلفی را برای دانش آموزان طراحی 
کردیم با عنوان 33 هزار باغبان کوچک که هر دانش آموز یک 
گل را قلمه می زند تا زمانی که بعد از تعطیالت به مدرسه برمی 
گردد گلی که خودش در این ایام پرورش داده است را به کالس 
بیاورد، تا عالوه برتقویت مسئولیت پذیري دانش آموز درنگهداري 

ازگیاه برزیبایي وطراوت کالس نیز بیفزاید.

جشنواره ها و فستیوال ها
جشنواره های متفاوت،تولید دست سازه ها، تعیین بیش از 50 
تکلیف مهارتی برای مدارس و ارسال آن به مدیران مدارس، فعال 
سازی گروه های هر پایه، فستیوال های همیاران سالمت،تخم 
مرغ های رنگی، چگونه کرونا را شکست دهیم، هر دانش آموز 
یک درخت و . . . از جمله برنامه های تیمی آموزش و پرورش 

در این ایام است. وی افزود: معرفی برخی از اپلیکیشن ها، رصد و 
پایش مدارس از طریق گروه های تشکیل شده توسط کارشناسان 
که نشان داده است 90 درصد دانش آموزان ما به خوبی از فضای 

مجازی آموزشی به خوبی استفاده کرده اند.
بیرجند درباره 10 درصد دیگر دانش  مدیر آموزش و پرورش 
آموزان که بیشتر به دلیل وجود یک سری محرومیت ها نتوانسته 
اند از این فضاهای آموزش مجازی استفاده کنند، گفت: یک سری 
بسته های آموزشی برای این دانش آموزان طراحی شده و در 

تالش هستیم به دست شان برسانیم.
وی تاکید کرد: حتی در برخی موارد معلم با خانواده دانش آموز 
تماس می گیرد تا در جریان روند فراگیری دانش آموز قرار گیرد و 
اگر به راهنمایی نیاز داشت از طریق این ارتباط مشکل تا حدودی 

کاهش می یابد.

تقدیر از معلم های پرتالش 
در فضای مجازی

یکه خانی ادامه داد: تالش کردیم برنامه های شبکه آموزش 
را نیز در هر گروه قرار دهیم که اگر برخی در ساعت تعیین 
فرصت  در  ببینند  را  نظرشان  مورد  برنامه  نتوانستند  شده 

مناسب از آن بهره مند شوند.
وی از برنامه های وزارت آموزش و پرورش برای عید خبر داد 
و گفت: برای این ایام همان طور که آموزش ادامه دارد، طرح 
داستان نویسی و کتاب خوانی نیز برای دانش آموزان تعیین 
شده که از این طریق خالقیت آنها به ویژه در پایه های ابتدایی 
رشد می کند.وی ادامه داد:کاربرگ های هفتگی نیز برای دانش 
آموزان از طریق معلم ها در کانال ها گذاشته می شود که آنها با 
 حل این کاربرگ ها می توانند نظر معلم را مستقیم دریافت کنند.

فعال  و  کوشا  های  معلم  شناسایی  طرح  از  همچنین  وی 
خبر  مختلف  های  پایه  در  شهرستان  مجازی  فضای  در 
و  شود  رفع  ها  نگرانی  که  دوره  این  پایان  در  گفت:  و   داد 
دانش آموزان ما به مدرسه برگردند مراسم تقدیر و تشکر از این 

معلم ها را خواهیم داشت.

تمهیدات آموزش و پرورش بیرجند در تعطیالت اجباری

 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
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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  

1 - موقع تمیز کردن قسمت های بیرونی منزل 
مثل پنجره ها، شیشه ها، درب ورودی حتماً از 
 دستکش و مایع ضدعفونی کننده استفاده گردد.

مکررا  بیرونی  درب  های  دستگیره   -  2
ضدعفونی گردد.

۳ - مواد ضدعفونی دست و وسایل حتما در 
کنار درب ورودی تدارک دیده شود.

 ۴ - سعی شود به تناسب قسمت های مختلف 
مورد شستشو ، از دستمال های جداگانه یا 
یکبار مصرف  از دستمال های  امکان  تا حد 
استفاده گردد. مثال از دستمال مورد استفاده 
ها  شیشه  کردن  تمیز  برای  ورودی  درب 
استفاده نگردد یا دستمال قسمت های بیرونی 

و درونی از هم تفکیک گردد.
۵ - در صورت به کار بردن دستمال واحد برای 
سعی  شستشو،  مورد  مختلف  های  قسمت 
شود پس از تمیز کردن هر قسمت دستمال 
گردد. شستشو  صابون  و  گرم  آب  با   کامال 

۶ - خریدهای خانه توسط یک نفر که امکان 
رعایت کامل نکات بهداشتی و مراقبت از خود 

برایش وجود دارد، انجام گردد.
برای خرید موکدا  از فرستادن کودکان   - ۷

خودداری گردد.
 8 - موقع برگشت از خرید حتماً کیسه های 
نایلونی مخصوص مواد غذایی در جلوی درب 

ورودی تعویض و به بیرون از خانه انتقال یابد.
دیگران  زدن  احتمال دست  واسطه  به   -  ۹ 
 ، به وسایل خریداری شده در سوپر مارکت 
کلیه وسایل خریداری شده، در صورت امکان 
با اسپری  شسته شوند و در غیراین صورت 
الکل  ۷0 درصد ، سطوح خارجی ضد عفونی 

گردد.
10 - سبزیجات و میوه جات قبل از انتقال به 
 یخچال، به طور کامل شستشو و ضدعفونی گردد.
11 - قبل از پخت و پز دست ها به صورت کامل 

با آب و صابون شسته شود.
سطوح  مخصوصاً  آشپزخانه  سطوح   -  12
یخچال  دستگیره  و  ها  کابینت  به  مربوط 
مرتب  طور  به  استفاده  میزان  تناسب  به 

ضدعفونی گردد.
1۳ - از گذاشتن کفش ها در داخل جاکفشی 
به منزل  از ورود  بعد  بالفاصله  داخل منزل 

اجتناب گردد.
1۴ - بهتر است کفش ها در بیرون از درب 

هوا  تهویه  امکان  که  محلی  در  و  ورودی 
وجود دارد و در محلی مناسب و روی پارچه 
شستشو  قابل  یا  و  مصرف  یکبار  نایلون  یا 

گذاشته شود.
1۵ - سعی گردد از تنوع استفاده از کفش 
در زمان همه گیری تا حد امکان خودداری 
به عمل آید تا امکان وارد شدن آلودگی به 

منزل کاهش یابد.
بدون  و  مستقیم  دستی  تماس  از   -  1۶

دستکش با کفش اجتناب گردد.
خروج  از  بعد  است  بهتر  کفشی  جا   -  1۷

کفش ها ضد عفونی گردد.
آیفون،  گوشی  تلفن،  گوشی  روزانه   -  18
صفحه موبایل، کامپیوتر یا لپ تاپ با مایع 

ضدعفونی کننده تمیز گردد.
1۹ - در صورت امکان برای لباس های بیرون 

محل جداگانه ای در نظر گرفته شود.
20 - دستگیره های مربوط به درب اتاق ها، 
آسانسور، کلیدهای برق را روزانه به تناسب 
 میزان استفاده به طور مرتب ضدعفونی نمایید.

21 - از بازی کودکان در محیط های بیرون تا 
پایان همه گیری جلوگیری نمایید.

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس برای خانواده ها در نظافت آشپزخانه و منزل )دستورالعمل شماره 17(

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

نکاتی برای خانواده ها که در نظافت آشپزخانه و منزل باید رعایت گردد

جناب آقای
 مهندس امامی 

بدینوسیله انتصاب شایسته 
جناب عالی را به سمت

 مدیرعامل آب و فاضالب 
استان خراسان جنوبی

 تبریک عرض نموده 
موفقیت روز افزون تان را از درگاه 

ایزد منان خواستاریم.

موسسه خیریه هیئت حسینی

درهمین پاراگراف :عالوه برتقویت مسولیت پذیري دانش آموز درنگهداري 
ازگیاه برزیبایي وطراوت کالس نیز بیفزاید


