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سه شنبه 27 اسفند1398* 22 رجب 1441 * 17 مارس2020    روزنامه صبح استان *سال بیست و سوم* شماره: 4595 

5تولید ماسک و روپوش درکارگاه های دستان پرتوان3 نامه ویروس کرونا به مردم خراسان جنوبی5پروژه های با پیشرفت 70 درصدی در لیست اولویت بودجه استان

اگر در خانه نمانیم
در آستانه سال جدید آرزو می کنم 
روزگاری برسد که فقط از کرونا، 
افسانه ای به جا بماند و داستانی 
افتخار آمیز از مبارزه و پیروزی  ما 
در برابر این ویروس نحس. آرزو 
می کنم در روزهای سال جدید، 
حداقل  با  و  زمان  کمترین  در 
تلفات، طوفان این آخرین حادثه 
سهمگین سال 98 هم از سرمان 
به سالمت بگذرد و سال 99 را  با 
رؤیایی ترین و زیباترین روزهایش 
آغاز کنیم تا تبریک هایمان برای 
تحویل سال، مبارک تر باشند. ... 

ادامه در صفحه 2

*  هرم پور
معاون اقتصادی استاندار : صاحبان حرف و مشاغلی که در خراسان جنوبی تحت تأثیر شرایط موجود دچار آسیب شده اند در 10 
 رسته از مشاغل تولیدی، توزیعی و خدماتی مشمول دریافت تسهیالت خاص در اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت 99  می شوند

رئیس سازمان صمت استان : 100 هزار ماسک برای توزیع در بیمارستان ها، مراکز درمانی و داروخانه های استان تحویل 
در ۲۵  عفونی  ضد  عملیات   : جنوبی  خراسان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل   / است  شده  پزشکی  علوم  دانشگاه 
انجام شد با همکاری گروه جهادی شهید سلیمانی  بیرجند  پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی شهر   دفتر 
 19 کووئید  های  نشانه  همانند  که  عالئمی  هر  با  مردم  که  آنجا  از   : بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی   معاون 
  salamat.gov.ir است به بیمارستان ها مراجعه می کنند و این خود باعث ازدحام و انتشار ویروس کرونا می شود، سامانه 
برای کاهش مراجعات و قطع زنجیره انتقال با استفاده از اطالعات در طرح غربالگری راه اندازی شد / همه افراد و اعضای خانواده 
آنها می توانند روزانه عالئم سالمتی خود را ثبت کنند و هیچ محدودیتی وجود ندارد بلکه هدف اطالع از سالمتی روزانه افراد است 

تا از گسترش این ویروس جلوگیری کنیم  ... مشروح در صفحه ۳ و ۵

برنامه حمایت از 
صنوف کلید خورد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی  :

نماینده ولی فقیه در استان : بازاریان، کسبه ضعیف را دریابند

هشدار پلیس برای 
چهارشنبه  سوری

آمار مبتالیان »کرونا« در استان به 10۷ نفر رسید

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: امسال با توجه به 
شیوع ویروس کرونا محدودیت های بیشتری در تجمعات 
و تردد شهروندان در چهارشنبه پایان سال اعمال خواهد 
شد. سردار مجید شجاع با تاکید بر اینکه پلیس تمهیدات 
الزم را برای تعطیالت نوروزی پیش بینی کرده است، 
افزود: تدابیر امنیتی برای چهارشنبه آخر سال اندیشیده 

شده است و پلیس ...  مشروح در صفحه ۳

قابل توجـه همشهـریان عزیـز
با توجه به شیوع بیماری کرونا و به منظور پیشگیری و حفظ 

سالمت مشتریان محترم به استحضار می رساند
 شیرینی ممتاز برای تسهیل فرآیند خرید ، همراه با حفظ 
ایمنی و سالمت ، امکان مشاهده و خرید محصوالت مخصوص 
نوروز 99 را در سایت و اپلیکیشن سامینو فراهم نموده است.

 مدیریت شیرینی ممتاز
 09158664426  آدرس: میدان شهدا

جناب آقای مجید دیانی
با نهایت تاثر و تاسف درگذشت پدرخانم گرامی تان

 را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم 
علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای جناب عالی و سایر 

بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

بذری - قاسمی

بدینوسیله درگذشت نابهنگام عزیزمان

 مرحومه زهرا ساالری بیرجندی 
را به اطالع اقوام، دوستان، آشنایان و همشهریان عزیز می رساند: ضمن تشکر و سپاس از همکاری 

و همدردی همه عزیزان در مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه در روز یکشنبه 9۸/۱۲/۲۵
 با توجه به تاکید مسئوالن محترم مبنی بر رعایت مسایل بهداشتی و عدم تشکیل 

تجمعات، ضمن عذرخواهی از برگزاری دیگر مراسم آن مرحومه معذور و تقاضامندیم 
با ذکر فاتحه ای روح آن عزیز را شاد نمایید.

خانواده های: ساالری، ملی و سایر بستگان

جناب آقای مهندس محمد حسین خزاعی نژاد
انتصاب شایسته و مدبرانه جناب عالی به سمت

 بخشـدار گزیـک
 که موید تجربه و کارآمدی شما می باشد، را تبریک عرض نموده

 از درگاه حق تعالی توفیقات روز افزون شما را آرزومندیم.

شرکت راهسازی مسیر یاب بیرجند

جناب آقای
 مهندس حسین امامی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی
 که حاصل لیاقت ، شایستگی و سال ها تجربه اجرایی شما 

می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان 
را از درگاه خالق هستی بخش آرزو داریم.

شرکت راهسازی مسیریاب بیرجند

جناب آقای مهندس وحید داعی
با تقدیم نیکوترین تحیات و با کمال مسرت 
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی
 که مبین درایت و توانمندی اجرایی شما می باشد 

صمیمانه تبریک عرض نموده
 عزت ، سربلندی و توفیقات الهی برایتان آرزومندیم.

شرکت راهسازی مسیر یاب بیرجند

 جناب آقای مهندس امامی
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی
تبریک عرض نموده، از خداوند متعال توفیق خدمتگزاری 

روز افزون شما را مسئلت داریم و از خدمات صادقانه و بی دریغ 
جناب آقای مهندس هاشمی مقدم

 و جناب آقای مهندس صفوی نژاد  
تشکر و قدردانی می نماییم
شرکت سکنا ساز پارسیان

جنـاب آقـای مهنـدس بیـکی
بارزس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تالش های شبانه روزی جناب عالی در دوران تصدی مسئولیت 
مدیرکل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان جنوبی

 اکنون که به افتخار بازنشستگی نائل آمده اید از خداوند منان طول عمر با عزت برای شما مسئلت داریم.

     روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

جنـاب آقـای دکتر محمود چاوشـان
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

با کمال ارادت و امتنان انتصاب ارزشمند جناب عالی را به عنوان
 سرپرست اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان جنوبی

 که موید حسن سابقه، توانایی و تجارب ارزشمند شما می باشد، تبریک عرض نمود 
دوام توفیقات و سالمتی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

از کمک ها و حمایت های ویژه

 جناب آقای مهندس معتمدیان  استاندار محترم خراسان جنوبی 
و جناب آقای عرب نژاد مدیر کل محترم بهزیستی استان

 به مراکز زیر مجموعه آن سازمان تقدیر و تشکر می نماییم 
 دعای خیر توانخواهان و مددجویان بهزیستی همیشه همراهتان باد.

دکتر محمد حسین جامی - صاحب امتیاز مرکز معلولین جسمی - حرکتی
و ضایعه نخاعی حضرت ابوالفضل العباس)ع( شهرستان بیرجند

جناب آقای مهندس حسین امامی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی 
که موید درایت و لیاقت شما می باشد تبریک عرض نموده، موفقیت روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

دهیاری و شورای اسالمی روستای بهدان

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

این شرکت جهت تأمین مسکن در مشهد مقدس
 با شرایط استثنایی نقد و اقساط و قیمت مناسب عضو می پذیرد 

 با توجه به ظرفیت محدود، زمان ثبت نام و واریزی وجه مالک امتیاز بندی خواهد بود. 
 آورده زمین – پروانه – چاله کنی 1۷0 میلیون تومان

 091۵۵۶1۷۷۳۵ -091۵۵۶۲۳0۷۶- 091۵1۶1۳۵01
دفتر: بین پاسداران ۳۴ و ۳۶ - نبش خیابان ابن حسام – پالک ۲ - طبقه فوقانی 
ساعت پاسخگویی و ثبت نام: 9 تا 1۳ روزهای غیرتعطیل از تاریخ 1۳99/1/1۷

هیئت مدیره شرکت بهینه سازان راحیل

آگهی مزایده یک مرحله ای
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی در نظر دارد: یک دستگاه 
خودروی مازاد خود را از طریق مزایده به فروش برساند. لذا از عموم خریداران محترم 
دعوت می شود جهت بازدید از مورخ 9۸/۱۲/۲۷ لغایت 99/۰۱/9  به اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان خراسان جنوبی واقع در انتهای بلوار صنعت و معدن، سایت 

اداری مراجعه نمایند.

نوع تضمینمبلغ تضمین )به ریال(نوع خودروردیف

وانت دوکابین B2000I مزدا- ۱
مدل ۱384- سوخت بنزین 

رنگ سورمه ای متالیک

فیش بانکی30/000/000

نشانی محل خرید اسناد مزایده: ۱. ورود به سایت www.setadiran.ir  و دریافت 
اسناد از قسمت مزایده )موضوع فراخوان مزایده به شماره ۱۰9۸۰۰3۷۵۰۰۰۰۰۰۲

۲. شماره حساب ۴۰۸۰۰۱3۲۰۷9۵۵۷۴9 واریز مبلغ ودیعه نزد بانک مرکزی به 
شناسه 9۸۲۱۰۸۵۰۰۲3۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۰۰۱9۴۷9۴۴

تحویل اسناد مزایده: تا ساعت ۱3 روز شنبه ۱399/۰۱/9
محل و زمان گشایش پیشنهادها: دفتر مدیرکل - ساعت 9 صبح مورخ ۱399/۰۱/۱۱
 تذکر: آدرس دفتر خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت ثبت نام مزایده گران:
بیرجند- خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 

طبقه همکف- اتاق ۱۱۱ تلفن : ۰۵۶3۲۲۲۱۲۲۰

روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی

 

 

 

آمار و ارقام روند مبارزه با 
کرونا  امیدوارکننده است

روحانی  :

صفحه  ۶

در ایران هنوز با کرونا 
برخورد  شعاری می شود

فالحت پیشه :

االن فرصت آشتی
 ملی است

مرتضی مبلغ:

صفحه  ۶

صفحه  ۶
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عطر مهربانی در فردوس

گروه خبر- رئیس جمعیت هالل احمر فردوس گفت: ۱۱۰ سبد کاالی عیدانه در قالب اجرای طرح فرشتگان رحمت بین نیازمندان این شهرستان توزیع شد. سید حسین الژوردی، از اجرای طرح 
فرشتگان رحمت خبر داد و گفت: این طرح با شعار توان توانمندان و نیاز نیازمندان با هدف توسعه دامنه فعالیت داوطلبان جمعیت هالل احمر در سطح شهرستان اجرا شده است. وی بیان کرد: در 
قالب اجرای این طرح در آستانه نزدیک شدن به بهار طبیعت، با همکاری خیران و داوطلبان ۱۱۰ سبد غذایی میان مستمندان و خانواده های بی سرپرست شناسایی شده در سطح شهرستان توزیع شد.

کرونای خودشیفتگی

آغاز هر مناسبتی در کشور، بهانه ای است برای شروع فعالیت های 
مشکوک از طرف عناصر معلوم الحال، انگار قرار نیست بگذارند آب 
خوشی از گلوی این مردم عزیز و شریف پایین برود. از بحث کرونا گرفته 
تا مناسبت ها و مراسم ، آیین ها و سنت ها و رویدادهای تقویمی، مشتی 
فرصت طلب تالش می کنند همه اینها را قبضه کنند و با پوشیدن لباس 
مردم، جوهره ی گرگ صفتانه و مزدورشان را پنهان کنند، غافل از آنکه 
در این چهل سال، ذات و باطن آنها کاماًل برای همه مشخص شده و 

حقیقت ها بدون پرده برای مردم کاماًل بیان گردیده است. 
در این روزهای هجوم بی امان ویروس کرونا، می خواهم از واقعیت 
ویروسی دیگر صحبت کنم که در این سال ها کمتر به آن توجه شده 
است؛ واقعیت ویروس گونه ای به نام »کرونای خود شیفتگی«. بیماری 
عجیبی که سال هاست در بین جمعی از همان فرصت طلبان سودجو 
که کرکس وار بر الشه ی هر اتفاق بی ربطی می نشینند تا از آن منفعتی 
به جیب های پولی و منقارهای سیاسی و شکم های سیری ناپذیر 
اطالعاتی شان، سرازیر کنند. »خود شیفتگی« عموماً در بین عناصر 
غفلت زده و بی خبری شیوع پیدا می کند که در آن سوی مرزها در 
قالب رهبران مبارزه با نظام مقدس جمهوری اسالمی، پرچم اپوزیسیون 
را برمی دارند و گاه در این سو و در داخل، در قالب جمع ها، محفل ها، 
افراد، اظهارنظرها، نوشته ها، مصاحبه ها و انتشار محتواهایی بروز می 
کند که از زبان مشتی فریب خورده و جاهل، اما پر ادعا، به سطح جامعه 
سرازیر می شود و جالب تر آنکه این مزدوران مدعی تالش می کنند 
این صحبت ها و محتواها را زبان مردم جامعه ایرانی و اسالمی ما معرفی 
کنند، اما مردم آنقدر در حوزه کسب اطالع از اطراف شان قوی و دقیق 
عمل می کنند که کاماًل به نیت های شوم آنها و به اهداف پلیدشان 

واقف می شوند و مسیر و راه خود را همان ابتدا از آنها جدا می کنند.
 اجازه دهید کمی واضح تر و البته خیلی خالصه پرده از این ماجرای 
با  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  پرچم  بردارم؛  دردناک 
پیروزی انقالب در سال ۱357 برپا شد و چهل و یک سال است با 
قدرت تمام به اهتزاز خود ادامه می دهد. منافع امپریالیسم جهانی 
به ویژه آمریکا و اروپا در چهل و یک سال در ایران یا کاماًل از بین 
رفته و یا حداقل به خطر و چالش افتاده است. از یک سو دست آنها 
از ضربه زدن مستقیم به نظام کوتاه شده، لذا راهبرد اقدام فرسایشی 
از داخل را در پیش گرفته اند و از سوی دیگر از انواع اقدامات سخت 
شان ناامید شده اند، لذا به مشتی مزدور، پول، فکر، ایده و قول های 
بی عمل می دهند تا در داخل با حرف ها و نوشته هایشان و در 
را همراه  از مردم  ای  پشتیبانی هایشان، شبکه  و  با حمایت  خارج 
بنویسند؛  یا چیزی  بزنند  یا حرفی  اقدامی کنند  تا علیه نظام  کنند 
با این باور خام و عبث که این اقدام، مسئوالن را دچار مشکل و 
نظام را دچار اضمحالل و مردم را دچار تفرقه و همراهی با خودشان 
خواهد کرد. واقعیت این است که مردم ما نظام مقدس جمهوری 
اسالمی را دوست دارند، با همه مشکالت و مصائب و چالش های 
ای  گوشه  در  گاه  که  فسادهایی  و  دردها  و  کمبودها  و  اقتصادی 
پرونده ای از آن باز می شود، به اصل نظام و به ویژه به صداقت و 
سالمت رهبری انقالب کاماًل واقف و آگاهند. از آن سو می دانند و 
کاماًل درک کرده اند که این اذناب دشمن، ادامه دهنده راه همان 
این چهل و یک  خواسته ها و فسادها و جنایت هایی هستند که 
 سال علیه مردم ما، مسئوالن ما و قشرهای مختلف انجام داده اند. 
می دانند که این افراد، نمایندگان بلندگودار و گرگان خبیثی هستند 
که ایران را تحریم کرده اند و می دانند که مردم در رنج افتاده اند اما 
به بهانه تالش برای رفاه و آزادی مردم حاضر نیستند حتی تحریم 
های دارویی و غذایی را لغو کنند تا کودکان، زنان و سالخوردگان 
و بیماران این مرز و بوم در آسایش بیشتری باشند. »کرونای خود 
شیفتگی« نه تنها خودش مرگ آور است، بلکه جلوی کمک رسانی 
و اثرگذاری کمک های دیگران را نیز گرفته است، بنابراین بسی 
اینها  دانند  می  مردم  است،  تر  واجب  آن  با  مقابله  و  تر  خطرناک 
سرمنشاء هزاران هزار ترور ناجوانمردانه، کودک کشی های جنایت 
اقدامات اسفبار ضد مردمی هستند که سال ها در کشور در  بار و 

سایه سکوت مجامع مدافع حقوق بشر انجام داده اند.
 مردم می دانند که اینها نمایندگان و مجریان طرح های فساد اخالقی 
در ایران و رخنه در ارزش های انقالبی اند. لذا راه خودشان را از راه این 
جنایتکاران جدا کرده اند، دیوار بلند بی اعتمادی را سال هاست بین خود 
و آنها رج به رج کشیده اند تا حتی نه صدایشان را بشنوند و نه چهره 
 شان را ببینند. این جیره خواران قلم و زبان به مزد، با ابتال به همان 
»ویروس خودشیفتگی« احساس می کنند جمع زیادی از مردم با آنها و 

شیفته اقدامات، صحبت ها و عملکردهایشان هستند. 
ناقالن این ویروس مهلک که گاهی در البالی مردم هم نفوذ کرده 
اند، گاهی جاهالنه و گاهی عالمانه می دانند چه می کنند، اما نمی 
دانند و نمی فهمند که عاقبت در دست آنها نیست، حقیقت و پیروزی 
اراده،  و  ایمان  با  و عاقبت و سرنوشت، در دست مردمی است که 
پرچم حرکت راستین خود را بر دوش کشیده اند و با تقدیم خون به 
پای نهال انقالب درختی چهل ساله را پرورش داده اند که با طوفان 
تهدیدها و ارعاب و تطمیع ها، هیچگاه نخواهد لرزید، مردم آگاهند، 
می دانند چه می کنند و می دانند که دلسوز واقعی آنها چه کسانی 

هستند، این رمز پیروزی و ماندگاری است.

یادداشت میهمان

اگر در خانه نمانیم

* هرم پور

)ادامه از صفحه 1( مسئولین سخت کوش وزارت 
بهداشت می گویند؛ اگر فقط میزان توجه و عمل 
مردم به توصیه »در خانه ماندن« از بیست و پنج 
درصد فعلی، پانزده درصد افزایش پیدا کند و به چهل 
درصد برسد، آن وقت از نیمه فروردین  نمودار ابتال 
به کرونا سیر نزولی خواهد گرفت. در غیر این صورت 
احتماالً از اواخر اردیبهشت باید منتظر نزولی شدن 
نمودار ابتال در ایران باشیم، آن هم با اما و اگرهای 
فراوان. تصورش را بکنید. علیرغم همه توصیه ها 
برای در خانه ماندن، مثل روزهای قبل رفت و 
آمدهایمان را شروع می کنیم، بی محابا دست به 
هر وسیله ای می زنیم، به دیدار دوستان و اقوام و 
آشنایان می رویم و خانواده را همراه می کنیم، قاتل 
دلباخته ای به نام کرونا، همه جا )دقت کنید؛ همه 
جا( منتظر ماست تا ناگهان به دست یا لباس مان 
آویزان شود و خودمان یا فرزندان مان یا اطرافیان 
مان را آلوده کند و شاید حتی به کام مرگ بکشاند، 
این صحنه ای از یک فیلم یا صفحه ای از یک رمان 
حادثه ای یا داستانی خیالی نیست، این تراژدی واقعی 
این روزهای ماست که جهان را به کام شرایط فوق 
العاده خاصی کشانده است. اگر در خانه نمانیم، قطعًا 
عامل ابتالی خودمان، فرزندان مان، همسرمان، پدر 
یا مادر یا خواهر و برادرمان، دوستان مان، آشنایان 
مان یا حتی غریبه هایی بی خبر از همه جا خواهیم 
شد و چه بسا، عامل مرگ آنها. آیا می پسندیم کسی 
این توصیه را رعایت نکند و با این بی خیالی رنج آور، 
ویروسی را به عزیزان ما منتقل کند و باعث مرگ 
شان شود؟ اگر در خانه نمانیم، زنجیره انتقال هیچگاه 
قطع نخواهد شد. یعنی کرونا ویروس از هر کدام مان 
برای رسیدن به دیگری، ُپل خواهد ساخت و وقتی 
روند همه گیری و درمان و فروکش کردن بیماری 
طوالنی شود، الجرم تعطیلی ها بیشتر خواهد شد. 
آن وقت اقتصاد ضربه خواهد خورد، آموزش ضربه 
انسانیت هم ضربه  و  خواهد خورد، عطوفت ها 
خواهند خورد، همه چیز عقب خواهد افتاد، حتی زمان 
رسیدن به آرمان ها و آرزوهایمان هم طوالنی تر 
خواهد شد. اگر در خانه نمانیم، بیماری هم خودش را 
مقید به ماندن در چهارچوب نمی کند، چون موریانه 
به جان درآمدهایمان می افتد و تعطیلی های مکرر، 
شیره ثروت را از جان زندگی هایمان خواهد گرفت. 
بیکاری زیاد، قرض ها فراوان، ضرر در بانک ها  و 
بورس انبوه تر، نیروی کار و خدمات گران تر، کارخانه 
ها و تولید بی رونق تر، اندوه ها بیشتر، سرگردانی ها 
فزون تر، بی تدبیری ها سرسام آورتر و نگرانی ها بی 
پایان تر خواهند شد. اگر در خانه نمانیم معلوم نیست 
چه وقت جامعه و بیماری به تعادل خواهند رسید و 
آن وقت هیچ امیدی به کاهش خسارت ها نیست. 
اگر در خانه نمانیم، با کمک به تشدید و ماندگاری 
روزهای بد، به تاریخ خیانت کرده ایم. نسل های فردا 
بازخواست مان خواهند کرد و عذاب وجدان لحظه 
ای رهایمان نخواهد کرد. بگذارید شفاف تر و صریح 
تر و صادقانه تر بگویم؛ اگر در خانه نمانیم، یا  »می 
میریم« یا »می کشیم«! مگر در دین، آیین، سنت 
ها و فرهنگ ما خودکشی و دیگر کشی مذموم و 
منحوس نیست؟ چرا لجبازی می کنیم؟ با چه کسی 
و به چه دلیلی؟ چرا به توصیه ها گوش نمی کنیم؟ 
چرا این قدر ساده انگارانه و عادی با هجوم بی امان 
مرگ روبرو می شویم؟ چرا وقتی زندگی می تواند با 
کمی صبر و اندیشه و تدبیرمان به همین زودی ها 
دوباره در اطراف مان نفسی تازه کند و برای زیباتر 
شدن دوباره وجودمان بهتر از قبل جاری و ساری 
باشد، چنین بی محابا نیستی و فنا را در آغوش می 
کشیم؟ این روزها در گلوگاه و دو راهی انتخابی 
بزرگ قرار داریم؛ انتخاب مرگ و انتخاب زندگی. 
کدام انتخاب عاقالنه تر است؟ و سؤال بزرگ این 
جاست که چرا چنین راحت، مرگ را یا حتی درد 
جانکاه بیماری را انتخاب می کنیم؟ اگر در خانه 
نمانیم، فرصت دیدن، فرصت لذت بردن، فرصت 
حرکت و تالش برای آینده را از خودمان و دیگران 
می گیرم. در هجوم کرونا،  بیماری، بیداری نیست، 
بلکه بیماری، خاموشی تدریجی همه وجود ماست. 
پدر و مادرمان، فرزندان مان، همسرمان، اقوام و 
خویشان مان، دوستانمان، همیشه در دل هایمان 
جاودانه اند. برای حفظ شان و برای حفظ همه لذت 
هایمان در زندگی، با امید بی پایان به معبودی که 
»مقلب القلوب« و »محول الحول و االحوال« است 
و با آرزوی اینکه او خودش دعای »حول حالنا الی 
احسن الحال« را امسال بیشتر از سال های قبل در 

حق ما استجابت کند، در خانه می مانیم.   
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
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                                        » فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای « نوبت اول
 دانشگاه فنی  و حرفه ای خراسان جنوبی  )مناقصه گذار به نشانی بیرجند - بلوارآیت اله غفاری - بین غفاری 22 و24-تلفن 32347718( به نمایندگی از دانشگاه فنی و حرفه ای 
کشور در نظر دارد: اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه و قانون برگزاری مناقصات ، به پیمان کاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه 
کشور )حداقل رتبه و پایه 5 رشته ساختمان و ابنیه + تاسیسات و تجهیزات( واگذار نماید. لذا پیمان کاران واجد شرایط متقاضی با در نظرگرفتن رشته ،پایه و ظرفیت آزاد می 
توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1399/01/16 به دبیرخانه آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بیرجند )ابن حسام( به آدرس بیرجند- بلوارآیت 

اله غفاری - بین غفاری 22 و24 مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک مناقصه اقدام نمایند.
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ساعت 11      
1399/02/01

1-تضمین شرکت درمناقصه )ارجاع کار( : تضمین های معتبر )ضمانت نامه بانکی( مورد اشاره در آیین نامه مالی ومعامالتی دانشگاه فنی وحرفه ای کشور ابالغی به شماره 
15/309657 مورخ 97/12/04  و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 214122383 سپرده 
طرح های عمرانی نزد بانک تجارت شعبه حسین آباد لویزان تهران کد 2140 )اصل فیش واریزی(.  2- محل تحویل اسناد: آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بیرجند )ابن حسام( 
دفتر حراست به آدرس بیرجند- بلوار آیت اله غفاری - بین غفاری 22 و 24 و محل گشایش پیشنهادها : دانشگاه فنی و حرفه ای کشور به نشانی تهران – میدان ونک – خیابان برزیل 

دانشگاه فنی  و حرفه ای خراسان جنوبی  شرقی – پالک 4- معاونت اداری و مالی دانشگاه می باشد. 3- هزینه آگهی های مناقصه برعهده برنده است.

معمای گرانی زمین در فردوس

زی
ربا

:  س
س

عک

سید محسن سربازی - قیمت زمین و مسکن در 
فردوس، نسبت به سال قبل سه برابر بیشتر شده، 
این در حالیست که این شهر مشکل کمبود زمین 
اساسی صراحتا  قانون  یکم  و  ندارد. اصل سی 
تصریح کرده که: “داشتن مسکن متناسب با نیاز، 
حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف 
است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند 
به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای 

این اصل را فراهم کند”. 

زمین های رها شده 
مدیران   اگر  که  گویند  می  اینگونه  شهروندان 
بنیاد  و   وقفی  شده،  رها  های  زمین  تکلیف 
مستضعفان را روشن  و دست واسطه ها را که فقط 
به فکر منافع و جیب خودشان هستند کوتاه کنند ، 
مشکل گرانی مسکن تا حد زیادی در فردوس رفع 
می شود. یکی از شهروندان در این خصوص به 
خبرنگار ما گفت: من یکی از جوانان این شهرم که 
پس از چند سال زندگی مشترک با پس اندازی که 
کرده ام به فکر تهیه زمین و ساخت سرپناهی برای 
خانواده ام برآمده ام. مرادی با بیان اینکه فردوس 
دارای چندین شهرک می باشد، افزود: در یکی از 
همین شهرک ها، قطعه زمینی که سال گذشته 
قیمت آن را پرسیده بودم ، حاال سه برابر شده و 
این غیر قابل درک است. وی تصریح کرد: پس از 
شنیدن این قیمت از تهیه زمین پشیمان شدم زیرا 
با پولی که پس انداز کرده ام قصد داشتم بخشی 
را به تامین زمین داده و بقیه را برای ساخت و ساز 
هزینه کنم ولی با این گرانی زمین، پولم حتی برای  

خرید زمین کافی نیست.
از  هم  که  نیز  فردوسی  شهروند  دیگر  احمدی 
 شهرداری و هم از بنیاد مستضعفان به شدت گله مند 
بود، گفت: متاسفانه در مزایده های شهرداری افراد 
سودجو و فرصت طلبی شرکت می کنند که با 
پیشنهاد مبلغ باال و برنده شدن در مزایده، این 
زمین ها را مدتی نگه داشته تا بتوانند درموقعیت 
خریده  که  قیمتی  برابر  چند  به  را  آنها  مناسب 
اند به فروش برسانند و خود عاملی برای گران 
شده زمین های اطراف نیز می شوند. وی افزود: 
شهرداری باید در مزایده زمین نیز تدبیری بیندیشد 
تا این زمین ها به قیمت مناسب به فروش برود. 
شهردار فردوس هم با اذعان به گرانی زمین و 
از  را یکی  اینکه برخی، مزایده های شهرداری 
عوامل این گرانی است گفت: معموال شهرداری 
در راستای تامین درآمدهای پایدار خود با موافقت 
شورای شهر، هر سال حداقل یک نوبت مزایده 
زمین دارد که در قانون نیز پیش بینی شده است. 

300 هکتار زمین رها شده 
اینکه در فردوس معموال زمینه  بیان  با  کاظمی 
سرمایه گذاری دیگری نیست ومردم پول های 
اضافی خود را در بخش زمین سرمایه گذاری می 
کنند افزود: در این شهر مشکلی به نام کمبود زمین 

نداریم و در حال حاضر ما نزدیک به 3۰۰ هکتار 
زمین رها شده در داخل شهر داریم ، ولی مردم به 
لحاظ ایجاد جو روانی دوست دارند در نقاط خاص و 
شهرک هایی که قبال احداث شده ساکن شده و 
یا زمین بخرند که محدود است وشاید چند قطعه 
زمین خالی بیشتر نداشته باشد. وی اضافه کرد: در 
حاشیه شهر و برخی شهرک ها زمین های زیادی 
وجود دارد که با قیمت مناسب می توان خرید ولی 
مردم اقبالی به سکونت  و یا خرید زمین در این نقاط 
ندارند و اگر کمبود زمین داشتیم باید گرانی زمین 
به آنها هم سرایت می کرد. وی خاطرنشان کرد: 
بر اساس قانون ۱۰ درصد زمین های واگذارشده به 
مردم و ساخت و سازها، متعلق به شهرداری است که 
امسال تا کنون دولت  3۰ قطعه بابت طلب سالهای 
گذشته به شهرداری واگذار کرده و قرار است 3۰ 
قطعه دیگرهم واگذار شود. وی با بیان اینکه بر 
اساس قانون،  شهرداری حق مزایده اینگونه زمین ها 
را ندارد افزود: این زمین ها باید در قبال زمین های 
 مردم  که در مسیر تعریض معابر قرار می گیرد ، 
واگذار شود. شهردار فردوس تاکید کرد: شهرداری 
 آن مساحتی که مردم فکر می کنند، زمین ندارد .
امسال تا کنون 2۰ قطعه را به مزایده گذاشته ایم 
که عواید حاصل از فروش آن صرف پروژه های 
عمرانی می شود. کاظمی تصریح کرد: امسال به 
دلیل گرانی زمین ها و با هدف شکستن قیمت 
زمین، قیمت پایه سال گذشته را لحاظ کردیم و اسناد 
مزایده هم موجود است که قیمت پایه هر قطعه را 
نصف قیمت کارشناسی زدیم. ولی در خصوص سوء 
استفاده برخی بنگاه دارها،  قانون گذار به ما اجازه 

نداده که مشاورین امالک را از شرکت در مزایده منع 
کنیم . شهردار فردوس در خصوص زمین های رها 
شده در سطح شهر هم گفت: درجلسه ای با حضور 
مدیران راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، فرمانداری، 
اوقاف و بنیاد مستضعفان مقرر شد با هدف شکستن 

قیمت زمین در فردوس، همه این نهادها، زمین های 
خود را برای فروش عرضه کنند و مکاتباتی با اوقاف 
و بنیاد مستضعفان هم انجام شد تا زمین های خود 
را هر چه زودترعرضه کنند. به گفته وی اداره راه و 
شهرسازی پس از این جلسه، مزایده زمین برگزار 
کرد. وی ادامه داد: از ۱3۰۰ هکتار محدوده شهر، 
3۰۰ هکتار یعنی یک چهارم شهر فردوس را زمین 

های خالی اشغال کرده است . 

زمین های بنیاد برای نیازمندان 
وی خاطرنشان کرد: قرار شد بنیاد مستضعفان که در 
خیابان وحدت زمین های زیادی دارد ، این زمین ها 
را با توجه به رسالتش به اقشار نیازمند عرضه کند. وی 
به موضوع مهمی اشاره کرد و گفت: افق طرح جامع 
شهرفردوس تمام شده و طرح بازنگری میشود و باید 
افق  نیازده ساله شهر راتهیه کنیم و محدوده شهررا 
اضافه کنیم. کاظمی افزود:  در داخل محدوده شهر 
زمین های کشاوزی زیادی داریم که محدوده شهر 
محسوب شده و سرانه ما را پر کرده است ولی بدلیل 
کاربری کشاورزی نمیتوان در آنها ساخت و سازی 
انجام داد. وی تاکید کرد: در بازنگری جدید طرح 
جامع شهر اینگونه زمینها را از محدوده خارج و نقاطی 
را به محدوده اضافه خواهیم کرد که قابلیت مسکونی 
داشته باشد. وی گفت: در جراید آگهی داده ایم تا 
افرادی که زمین ها کشاورزی و رها شده در محدوده 
شهر دارند تا پایان سال، تفکیک و تعیین تکلیف کنند، 
درغیر این صورت کسانی که مراجعه نکنند زمین 
هایشان از محدوده شهر خارج و یا کاربری کشاورزی 
شوند.  مدعی  نباید  دیگر  و  شد  خواهیم  اعالم 

مردم، عامل بخشی از گرانی زمین هستند
نیز  فردوس  شهرسازی  و  مسکن  اداره  رئیس 
به عنوان یکی از متولیان امر زمین معتقد است 
بخشی از گرانی زمین در فردوس به خود مردم بر 
میگردد. عربی افزود: اینکه در مزایده اخیر مسکن 
و شهرسازی در حالی که قیمت پایه را 3۰۰ هزار 
تومان تعیین کرده بودیم ولی همین مردم فردوس 
تا 9۰۰ هزار تومان پیشنهاد داده بودند که واقعا 
جای تعجب داشت. وی تصریح کرد: شاید یکی 
از دالیلی که برخی افراد چنین قیمت های باالیی 
پیشنهاد می دهند این است که خودشان در آن 
منطقه زمین دارند و میخواهند به این وسیله قیمت 
زمین هایشان را افزایش دهند. وی گفت: شرایط 
مزایده ما به این صورت است که برنده باید ظرف 
سه ماه پروانه ساختمانی  و ظرف سه سال پایان کار 
بگیرد تا ما بتوانیم سند زمین مورد نظر را به نام وی 
منتقل کنیم . عربی افزود: این تدبیربا هدف رسیدن 
زمین به دست مصرف کننده واقعی اندیشیده شده 
است. رئیس اداره مسکن و شهرسازی با اشاره به 
اینکه فردوس شهر مهاجر فرست است و باید قیمت 
زمین ثبات داشته  و افزایش قمیت آن هم معقول 
باشد گفت:  این گرانی افسارگسیخته زمین چیزی 
جز بورس بازی و داللی  نیست که باید نهادهای 
مسئول به این موضوع به طور جدی ورود پیدا کنند.

 خام فروشی زمین ممنوع
 رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نیز در خصوص 
زمین های وقفی رها شده در سطح شهر گفت: 
در حال حاضر بیش از 5 سال است واگذاری زمین 
های وقفی بصورت خام به دلیل اینکه حقوق اوقاف 
تضییع میشود ممنوع شده است. حاجتی به این مهم 
هم اشاره کرد که بسیاری از ساختمان هایی که از 
5۰ سال قبل تا کنون احداث شده، در زمین های 
از واحدهای تجاری  موقوفه قرار دارد و بسیاری 
خیابان انقالب، تمام فضاهای سبز شهری و 9۰ 
درصد مدارس کل شهرستان وقفی است . وی ادامه 
داد: اداره هایی که در زمین های وقفی احداث شده، 
اجاره بهای بسیار اندکی پرداخت می کنند. به گفته 
وی در بافت مسکونی شهر که قابل ساخت و ساز 
باشد زمین های وقفی ما به یک هکتارهم نمی رسد 
که سیاست های سازمان چنین تشخیص داده که 
فعال زمینی به صورت خام واگذار نشود. حاجتی ادامه 
داد:  متاسفانه مردم وقتی چند قطعه زمین وقفی در 
سطح شهر می بینند تصورشان این است که ما تمام 
زمین های وقفی را به حال خود رها کرده ایم در 
حالی که نمی دانند بیش از 95 درصد زمین های 

وقفی به مردم و اداره ها واگذار شده است.
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آمار مبتالیان »کرونا« در استان به ۱۰۷ نفر رسید

به گفته جهانپور،  رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، آخرین آمار مبتالیان قطعی به کرونا در خراسان جنوبی با افزایش هفت مورد به ۱۰۷ نفر رسید. به گفته 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم تا روز گذشته از مجموع ۲۸۶ نمونه مشکوک به کرونا در استان که مورد آزمایش قرار گرفته، ۱۸۶ مورد پاسخ منفی و ۱۰۰ مورد مثبت 
بوده است. از ۱۰۰ مورد مثبت ابتال به کرونا در استان تاکنون ۶۰ نفر بهبود یافته ، ۳۰ نفر هنوز در بیمارستان ها بستری و ۱۰ نفر هم تاکنون بر اثر ابتال به این بیماری فوت کرده اند.

هشدار نیروی  انتظامی 
درباره  تردد های 
چهارشنبه  سوری 

گروه خبر- فرمانده انتظامی خراسان 
جنوبی گفت: امسال با توجه به شیوع 
ویروس کرونا محدودیت های بیشتری 
در  شهروندان  تردد  و  تجمعات  در 
چهارشنبه پایان سال اعمال خواهد شد. 
سردار مجید شجاع با تاکید بر اینکه 
پلیس تمهیدات الزم را برای تعطیالت 
نوروزی پیش بینی کرده است، افزود: 
تدابیر امنیتی برای چهارشنبه آخر سال 
اندیشیده شده است و پلیس به شدت 
با متخلفان و عامالن ایجاد مزاحمت 
برای شهروندان برخورد خواهد کرد. 
تلخ  تجربه  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
از  ناشی  گذشته  سال های  حوادث 
حرکات و اقدامات برخی در آستانه  ایام 
نوروز، همواره موجب دغدغه و نگرانی 
راستا  همین  در  که  خانواده هاست 
خودروی مزاحمان تا پایان تعطیالت 

نوروزی توقیف خواهد شد.

خبر ویژه

استاندار گرانقدر چرا مثل بقیه استان ها 
اطالعیه صادر نمی کنید که کسی به 
استان سفر نکنه خیلی ها فکر میکنن 
وضعیت اینجا بهتره و از شهرهای شلوغ 
دارن فرار میکنن به بیرجند واقعا مردم 
بیرجندی دارن همکاری میکنن ولی قرار 
نیست چوب بی احتیاطی بقیه رو بخوریم.
9۳۶...۸4۰

سالم خیلی خیلی عجیبه که مرکز استان 
حتی یک نفر ) جراح عمومی خانم( نداره 
لطفا مسئولین مربوطه چاره ای بیندیشند.
9۱5...۰۱۸

خدمت  قوت  خدا  عرض  و  سالم 
استاندار سخت کوش خراسان جنوبی 
و  دولتی  نهادهای  و  ها  سازمان   در 
به خصوص پر رنگ تر در استان خراسان 
جنوبی نیروهایی با قراردادهایی که نه 
با مشخصه قانون کار و نه با مشخصه 
قانون کارمندی باشد وجود دارد و این 
نیروها غالبا از قشر زحمت کش و پرکار 
ادارات هم می باشند و فریاد این قشر به 
گوش هیچ یک از مسئولین مرفه جامعه 
هم نمی رسد مگر این افراد جزو همین 
مملکت نیستند، مگر اینها خانواده ندارند 
چرا کسی توجه به این افراد ندارد تا کی 
تبعیض،  تا کی بی عدالتی  به خدا خسته 

شدیم صدای ما راهم یک نفر بشنود. 
9۰5...۶99

سالم بانک مرکزی اعالم کرده به مدت 
۳ ماه بانک ها مهلت بدهند به مشتری 
ها  ولی بانک رفاه پیام اقدام می دهد. 

لطفا پیگیری  نمایید.
9۱۰...۷۳9
علوم  دانشگاه  ریاست  طرف  یک  از 
پزشکی بیرجند می گوید تعداد محدودی 
مریض در بیمارستان دارند. پس چرا مرکز 
ها.  کرونایی  مرکز  کردند  رو  مهرشهر 

دکترش هم لباس مخصوص پوشیده. 
9۳۷...۱۲5
سالم، اینقدر گفته میشه در خانه بمانید 
و برای کارهای ضروری بیرون بیاین، 
آیا این جشنواره تخفیف رفاه درسته؟ که 
اینقدر شلوغ بشه و کار رو برای افرادی که 

رعایت میکنن خراب میکنن.
9۱5...۸94

وضعیت  به  داریم  تقاضا  شهرداری  از 
زمینی که نبش نواب صفوی ۲ هست 
آوری  جمع  به  نسبت  و  کنند   توجه 
زباله های آن اقدام کنند که با وجود این همه 
مریضی به یک زباله دان تبدیل شده،گناه 

ما که همجوار آن هستیم چیست؟
9۱5...۱۳۳

باتشکر از شهرداری و شورا برای فلکه 
های شهر مدام خرج نکنید بذارید چند 
سال بمونه به جاش آسفالت رو درست 

کنید تا جلو بندی ماشینا داغون نشه.
9۱5...94۸

فرزند دخترم کالس سوم مدرسه ...  در 
پاسداران بیرجند است. خانم معلمش از 
زمانی که مدارس رو تعطیل کردند یک 
پیام تو کانالی برای آموزش دانش آموزان 
نداده است. نمیدونم چرا ما باید از مادر 

دیگر دانش آموزان تکالیف رو بپرسیم.
9۱5...54۰

این  با  نمایید  پیگیری  لطفا  سالم  با 
وضعیت بیماری چرا تو سطح شهر کلی 
وجود  دوم  دست  البسه  فروش  مغازه 
داره که در حالت عادی کلی خطر داره 
برای جامعه چه برسه در وضعیت کنونی 
مسئولین استان خوابند. بنده خودم حاضرم 
لیست ۷۰ مغازه رو بهتون معرفی کنم  
خواهشمندم چاپ نمایید تا تلنگری باشه.
9۳۷...۶۶۷

سالم خدمت روزنامه آوا ما خانواده ای 
بازنشسته هستیم که به به خاطر  خدمات 
خوب آقای استاندار به روستا برگشتیم 
ایم،  و به کار کشاورزی مشغول شده 
از زمان هشدارهای وزارت بهداشت در 
خصوص ویروس کرونا از روستا خارج 
نشده ایم  ولی متاسفانه باید به عرض 
برسانیم که از حداقل امکانات ارتباطی 
)تلفن همراه و اینترنت( در نزدیکی مرکز 
استان محروم هستیم، فرزندانی داریم 
در خارج از کشور بازنشسته ای دیگری 
هم داریم در همین روستا که چند فرزند 
دارند همانگونه که  استان  از  در خارج 
مستحضرید تماس تلفنی به خارج از 
کشور هم کار دشواریست هم متحمل 
هزینه گزاف لذا با وجود این مشکل از 
آقای استاندار درخواست داریم ساز وکاری 
رو برای ما بازنشسته هایی که مهاجرت 
کردیم به روستا )ماسن از توابع القورات 
بخش مرکزی( و در عصر ارتباطات به 
سرمی بریم فراهم نمایند تا از نگرانی مان 

کاسته شود.
9۱5 ... ۲۸۰ 
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پیام شما

نامه کرونا
به مردم استان

 سالم  به روزنامه آوا  دیروز پسر مدرسه ای
من از فرط بیکاری به من فشار آورده 
بود تا با او از خانه خارج شوم من هم 
بدون مقدمه به او گفتم انشایی بنویس 
و در آن از طرف کرونا با مردم استان 
در خصوص وضعیت فعلی صحبت 
کن. مطلب جالبی نوشته بود که اگر 
شما قابل دانستید در آوا چاپ فرمایید 
تا حداقل هم استانی ها از طریق شما 

با نگاه کرونا به خودشان آشنا شوند:
سالم به مردم عزیز خراسان جنوبی 
اینترنت  توی  هم  اینها  از  قبل  من 
درباره مهمان نوازی شما شنیده بودم  
از وقتی که به دیار شما آمده ام شکر 
خدا همه چیز فراهم است و من بدون 
دردسر در شهر شما می گردم خدا خیر 
استان  ادارات  ناظر در  بدهد عزیزان 
دنیا که  نقاط  بر خالف سایر  را که 
برخورد  بد  با من گردشگر ویروسی 
و هر کس که مرا به محل کسبش 
دعوت کند برخورد بد می نمایند اما 
از  واقعا همه مهربانند  در شهر شما 
میوه فروشی  تا  نانوایی های گرفته 
و پمپ بنزین ها همه استقبال خوبی 
از من داشته اند حتی بسیاری از هم 
استانی ها که بی تاب دیدارم بودند 
امکان  و  ها  بیمارستان  به  حضورا 
دادند. دست  من  با  و  آمدند  شلوغ 

بدانید  را  خود  قدر  باید  مردم  شما 
استقبال  دنیا  جای  هیچ  در  که   چرا 
و  خرید  مراکز  در  که  ای  گسترده 
بازار از من شد را ندیده بودم و بسیار 
افسوس خوردم که چرا قبل از چین 
به بیرجند نیامدم. من پیام شما را به 
سازمان های جهانی در حوزه فرهنگ 
مدارترین فرهنگ  که  رسانم   می 
 مردم شمایید و چقدر خوب با انسان های

 بی فرهنگی که در بیمارستان ها با 
من و امثال من مشکل دارند برخورد 
بشر  حقوق  واقعا  جا  این  در  کردید 
افتخار  من  و  شده  رعایت   ویروسی 
می کنم که تا چند ماه آینده بیرجند 
عزیز را به عنوان پایتخت کرونا اعالم 
نمایم. ضمنا از قربانی کردن نزدیکان 
ویروس  شیوع  واالی  مسیر  در  تان 
امیدوارم برخالف  تشکر می کنم و 
آنهایی که شما را که به من احترام 
می گذارید و همراهی می کنید؛ قاتل 
می خوانند من به شما حکم افتخاری 
همیار کرونا را اعطا می کنم امیدوارم 
با این حکم هر چه سریعتر به افتخار 
باختن در مسیر حکمرانی من  جان 
از  نایل شوید. جا دارد ضمن گالیه 
به دلیل  برادران محترم داعشی که 
 حضور من عملیات مشترک قتل عام 
اند  انداخته  تاخیر  به  را  بشر  نسل 
اعالم نمایم ما هدفی مشترک داریم 
بیشتر  عام  قتل  در  و رضایت کرونا 
پمپ  های  نازل  از  پایان  در  است. 
بنزین، میوه های دست خورده میوه 
فروشی ها، اسکناس ها ، مراکز خرید 
بیرون  با  که  عزیزانی  و همه  شلوغ 
را  همکارانم  و  من  خانه  از  آمدن 
یاری نمودند صمیمانه قدردانی نموده 
دارم. در گور  را  دیدار شما  آرزوی  و 

با تشکر - کرونای بیرجندی 

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

ثبت روزانه نشانه ها را در سامانه غربالگری جدی بگیرید

سامانه  که  است  روزی  »چند  قاسمی- 
غربالگری  منظور  به   salamat.gov.ir
کرونا  با  مقابله  برای  و  مشکوک  افراد 
معاونت  در  افراد  ارزیابی  خود  و  ویروس 
بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
هدف  که  است  شده  اندازی  راه  پزشکی 
ها  بیمارستان  به  مراجعه  کاهش  آن  از 
این  است.  افراد  همه  روزانه  غربالگری  و 
طرح در صورت همکاری مردم برای ثبت 
کردن  کن  ریشه  در  تواند  می  اطالعات 
داشته  بسزایی  تاثیر  منحوس  کرونای 
معاون  با  »آوا«  گفتگوی  این  در  باشد. 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به جزئیات، 
روش پردازش اطالعات و کنترل بیماری 

با استفاده از طرح غربالگری پرداخته شد. 

راهکاری برای جلوگیری
 از انتشار کرونا

پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
بیرجند در این باره گفت: از آنجا که مردم 
های  نشانه  همانند  که  عالئمی  هر   با 
 کووئید ۱9 است به بیمارستان ها مراجعه 
می کنند و این خود باعث ازدحام و انتشار 
ویروس کرونا می شود، این سامانه برای 
کاهش مراجعات و قطع زنجیره انتقال با 
غربالگری  طرح  در  اطالعات  از  استفاده 
افزود:  زاده  کامبیز مهدی  اندازی شد.  راه 
بیماری  عالئم  سامانه  به  ورود  از  پس 
لرز، سرفه خشک، گلو درد و  شامل تب، 
تنگی نفس سوال شده و سپس از وجود 
افراد مشکوک به بیماری کرونا در خانواده 
بودن   سوال می شود و در صورت مثبت 
و  شده  انجام  بهداشتی  های  توصیه 
راهنمایی برای مراجعه به مراقب سالمت 

یا بهورز مربوطه  داده می شود. به گفتۀ وی 
همیار سالمت از نزدیکترین پایگاه سالمت، 
خانه بهداشت یا مرکزخدمات جامع سالمت 
انتخاب می شود و همزمان مراقب سالمت 
مربوطه نیز پیامکی در همین ارتباط دریافت 
فرد  بعدی  پیگیری های  و مسئول  کرده 

بود.  خواهد  وی  اطرافیان  و   مشکوک 
مهدی زاده تصریح کرد: مراقب سالمت به 
صورت تلفنی در ابتدا تمام نشانه ها را مورد 
بررسی قرار و اگر نیاز به مراجعه حضوری 
باشد این کار را انجام می دهد. پس از انجام 
شدن چکاپ اولیه برای فرد مشکوک در 
صورتی که نشانه های حاد کرونا در فرد دید 

شود به بیمارستان ارجاع می شود.  

ثبت روزانه عالئم

پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 

بهداشت  اکنون  اینکه  به  اشاره  با  بیرجند 
مقدم تر از درمان است، تأکید کرد: همه 
افراد و اعضای خانواده آنها می توانند روزانه 
عالئم سالمتی خود را ثبت کنند و هیچ 
محدودیتی وجود ندارد بلکه هدف اطالع 
از سالمتی روزانه افراد است تا از گسترش 

زاده  این ویروس جلوگیری کنیم. مهدی 
بیان کرد: از حدود ۲ سال قبل ایجاد پرونده 
الکترونیکی سالمت به جد در برنامه وزارت 
بهداشت قرار گرفت و همه افراد باید این 
کردن  وارد  با  کردند  می  ایجاد  را  پرونده 
ها  آن  اطالعات  افراد،  از  سواالت  پاسخ 
سامانه سیب ارجاع و به پرونده الکترونیکی 
هر فرد منتقل می شود. به گفتۀ وی اگر 
افرادی هم باشند که هنوز پرونده سالمت 
ندارند با وارد کردن اطالعت خود در سامانه 
سیب،  سامانه  کارشناس  به  غربالگری 
پرونده  و  شوند  می  راهنمایی  و  متصل 

ایجاد  سریع  آنها  الکترونیکی   سالمت 
می شود. وی از مردم درخواست کرد که 
به  افراد مشکوک  برای شناسایی سریعتر 
ابتال کوئید ۱9 و ارائه خدمات بهتر هر چه 
سریعتر در این سامانه ثبت نام کنند تا در 
ابتدا از مراجعه حضوری به بیمارستان ها 

باشد  می  ویروس  انتشار  باعث  خود  که 
جلوگیری شود و دوم اینکه با شناسایی هر 

چه سریعتر افراد، زنجیره انتقال قطع شود.

2 مرکز جامع سالمت 

پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
ابتدای ظهور  بیان کرد: در همان  بیرجند 
این بیماری، ۲ مرکز جامع سالمت برای 
ادامه  زاده  مهدی  شد.  اندازی  راه  کرونا 
داد: ین دو مرکز منتخب ۱۶ ساعته برای 
مناطق  اولویت  با  سرپایی  رسانی  خدمت 

کمتر برخوردار ایجاد شده است. وی خاطر 
نشان کرد: این مراکز برای مراجعه حضوری 
الکترونیکی  سامانه  به  که  است  افرادی 
دسترسی ندارند و برای اینکه به بیمارستان 
ها مراجعه نکنند، در ابتدا به این دو مرکز 
می روند. به گفتۀ وی در ابتدا مردم و مادران 
باردار با ایجاد این مراکز دچار هراس شدند 
و دیگر مراجعه نمی کردند به همین دلیل  
قرار بر این شد تا از مراجعات حضوری هر 
چه بیشتر کاسته شود و بهورزهای مراکز با 
تماس های تلفنی یا مراجعه حضوری در 

منزل از این افراد مراقبت کنند. 

3۰۰ روانشناس آماده پاسخگویی

پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
روانشناختی  خدمات  اندازی  راه  از  بیرجند 
در سامانه 4۰۳۰ نیز خبر داد و گفت: این 
به  پاسخگویی  آماده  طریق  دو  از  سامانه 
نیازهای مخاطبین می باشد که یک شیوه 
استفاده از پیام های صوتی است و تماس 
 گیرنده بعد از برقراری تماس با سامانه 4۰۳۰ 
می تواند با استفده از کلید ۳ به لیستی از پیام 
های صوتی دست یابد و براساس نیاز خود 
یکی از آنها را انتخاب کند. مهدی زاده ادامه 
داد: همچنین شیوه دیگر این است که تماس 
گیرنده بعد از برقراری تماس با سامانه 4۰۳۰ 
می تواند با استفاده از کلید ۸ به روانشناسی 
که برای ارائه راهنمایی و مشاوره روانشناختی 
پشت خط هستند، متصل و با بیان سواالت یا 
مشکالت احتمالی خود از خدمات روانشناس 
بهره مند شوند. به گفتۀ وی حدود ۳۰۰ نفر 
از روانشناسان وزارت بهداشت شاغل در نظام 
مراقبت های بهداشتی آمادگی کامل برای 

ارائه خدمات تلفنی دارند.

جزئیات طرح کرونا برانداز

ت
ترن

:  این
س

عک

شهر صندل بیرجند
ارسال رایگان 

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

shahresandal.birjand :آدرس اینستاگرام

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

غذا آماده برادران کارگر
همکاری غذا آماده برادران کارگر 

با همشهریان گرامی/ تحویل غذا درب منزل
پیک رایگان در محدوده میدان امام

    ۳۲۲۲۲۹۹۶ – ۰۹۱۵۱۶۵۲۵۰۰
آدرس: میدان امام- ابتدای خیابان صمدی

بیمه آسیا نمایندگی ممتاز 
صادق سیاسی

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

تلفن تماس: ۳۲۲۳۳۲۰۰

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

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  

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

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

بیمه ایران
 نمایندگی عزیزی

بیمه تو آنالین بخر/ کلیه خدمات بیمه ای به صورت 
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

رستوران سروناز
پیک رایگان/ غذا  کامال بهداشتی و ظروف آلومینیوم 

قابل ضد عفونی مجدد در ماکروویو و آب داغ

۳۲۴۴۲۸۸۴ - ۰۹۱۵۱۶۱۴۰۶۹

پوشاک تن جامه
ارائه دهنده انواع لباس های زنانه، مردانه، بچگانه

شعبه اول: میدان امام- ابتدای بازار
شعبه دوم: جمهوری ۸– روبروی بانک قوامین

۰۵۶ – ۳۲۲۲۵۹۸۷ - ۳۲۲۳۲۱۱۳  
@poshaktanjame۰۹۱۵۵۶۲۸۲۲۶ - اینستاگرام

سوپر مارکتشمس
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

تیک مارکت
“ در خـانه بمـانیم “

جهت رفاه حال همشهریان گرامی
 آماده سفارش غیرحضوری

 انواع مواد غذایی / تحویل درب منزل / پیک رایگان
۰۵۶۳۲۴۶۳۴۴۴ - ۰۹۱۵۸۶۳۹۰۶۶

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

آجیل و سوغات هالل
برای حفظ سالمتی شما آجیل و سوغات با بسته بندی 

بهداشتی و با نازل ترین قیمت عرضه می گردد. 
تحویل درب منزل

۰۹۱۵۷۲۳۳۷۱۶ -  ۳۲۲۳۲۷۴۰
helal_saffron  :اینستاگرام

لوازم یدکی و موتور فروشی 
مهدی آبادی

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

۰۹۱۵۳۶۱۰۲۹۸



موفقیت و انرژی

واکنش 

اعتماد میان تان را شکل دهید

اعتماد  اساس  بر  تنها  بادوام  و  پایدار  روابط 
ساخته می شوند و تنها با وجود اطمینان است 
روابط  رشد  برای  آرامی  و  امن  محیط  که 
دوستانه پایدار به وجود می آید. اگر خواستار 
یک رابطه  دوستانه کامل و بی نقص هستید، 
آینده  و  حال  گذشته،  به  کاملی  اعتماد  باید 
خود داشته باشید. چنین شرایطی به سادگی 
و  زمان  نیازمند  بلکه  نمی آید؛  دست  به 
آسانی  به  اعتماد  شماست.  تالش  همچنین 
به حال  به سختی  و شرایط  بین می رود  از 
اولیه  خود باز می گردد. اما اگر ذهن خود را بر 
روی آن متمرکز کنید پاداش شما یک رابطه  

دوستانه است. 

»اضطراب« واکنش  طبیعی در بحران

اضطراب، احساس درماندگی، نبود تمرکز، انزوای 
اجتماعی، اختالل خواب و وسواس بیش از حد 
نسبت به سالمت جسمی از جمله واکنش های 

طبیعی بدن در هنگام مواجهه با یک بحران است.
»وقتی انسان با شرایط غیرقابل پیش بینی و غیرقابل 
کنترلی همچون بالیای طبیعی و حوادث ناگهانی 
مواجه می شود، کارهای روزمره اش به طور طبیعی 
 و به واسطه استرس و نگرانی مختل می گردد«. 
ما نمی توانیم از رخ دادن رویدادهای ناخوشایند در 
جامعه جلوگیری کنیم اما توان مدیریت و کنترل 

بدن، ذهن و عواطف خود را داریم.
»مدیریت ذهن و عواطف در این روزها امری مهمتر 
از مدیریت جسمی است؛ اگر برای گرفتار نشدن به 
ویروس ناشناخته کرونا اختیاری نداریم، در عوض 

می توانیم ذهن و عواطف خود را کنترل کنیم«.
نگرانی های خود را روی کاغذ بنویسید، با دوستان 
قدیمی خود از طریق تماس تلفنی صحبت کنید یا 
به تماشای فیلم های طنز و خنده دار بنشینید. »برای 
کودکان داستان تعریف کنید، با آنان بازی  کنید، 
بازی های داخل خانه همچون پازل درست کردن، 
اسم و فامیل، خمیربازی، نقاشی، کاردستی و موارد 
مشابه«. »زندگی کردن در لحظه حال، فکر نکردن 
به گذشته و آینده و تنفس عمیق شکمی به تعداد ۲ 
تا سه بار در روز از دیگر راهکارهای کنترل استرس 
به شمار می رود و در نهایت همه ما باید ایمان داشته 
باشیم که دانشمندان راه درمان این بیماری را هم 
پیدا می کنند«. با سایر اعضای خانه به تماشای فیلم و 
سریال بنشینیم، کتاب مطالعه کنیم، یک زبان جدید 

را فرا بگیریم و به اخبار و شایعات هم توجه نکنیم.

چرا باید به صورت دست نزنیم؟

بهترین روش جلوگیری از انتقال کرونا رعایت 
دیده  کسی  کمتر  اما  است.  فردی  بهداشت 
می شود که بتواند در مقابل وسوسه دست زدن 
به صورتش مقاومت کند. لمس کردن صورت 

فرد در تنظیم و کنترل استرس موثر است. جای 
اینکه بگوییم »من امروز وقتی بیرون هستم به 
هچ عنوان به صورتم دست نمی زنم« می توانیم 
این طور بگوییم »امروز بیشتر مراقب هستم که 

به صورتم دست نزنم.«

نکاتی که ورزشکاران باید رعایت کنند

پرهیز از تماس با افراد دارای نشانه  های عفونت، 
کاهش تماس با بچه  های سنین مدرسه و پرهیز 
آمد،  و  رفت  پر  و  شلوغ  جاهای  در  از حضور 
شستشوی مرتب دست  ها به ویژه پس از لمس 

سطوحی که توسط عموم مردم لمس می  شوند 
مانند دستگیره  های در، نرده  های حفاظ و دستگاه 
تلفن، پرهیز از تماس دست به چشم و دهان 
برای جلوگیری از انتقال ویروس به بافت  های 
غشاء مخاطی حساس از جمله این موارد است.  

مصرف خود سرانه مکمل ها، ممنوع

بودن  موثر  بر  دال  علمی  مستندات  تاکنون 
مکمل های ویتامینی در پیشگیری و کنترل کرونا 
وجود ندارد؛ بنابراین مصرف خودسرانه آنها عالوه 
بر بروز مسمومیت ناشی از مصرف زیاد، موجب 

تضعیف سیستم دفاعی بدن می شود. مکمل های 
ویتامینی، دسته ای از ترکیبات شیمیایی ویتامین ها 
و امالح معدنی مثل آهن است که در موارد خاصی 
در کنترل و درمان بیماری ها زیر نظر پزشک و 

متخصصین تغذیه موثر واقع می شوند.

کرم دور چشم خانگی بسازید

گندم  جوانه  روغن  و  نارگیل  روغن   مخلوط 
کرم شگفت انگیزی است که توصیه می شود. از 
هر دو روغن به اندازه مساوی در ظرفی بریزید 
و روی حرارت مالیم مخلوط شان کنید. با این 

کرم ها صورت تان را شب ها قبل از خواب و 
صبح ها ماساژ دهید. این کرم  افزون بر سفت 
کردن پوست، سیاهی اطراف چشم و خشکی 
پوست را هم درمان خواهد کرد و لطافت را به 

صورت شما باز خواهد گرداند.

دود دست سوم سیگار هم مضر است؟

زمانی که فردی سیگار می کشد، بخشی از دود 
ناشی از آن روی لباس، مو و پوست فرد می نشیند. 
جدای از آن، این دود می تواند روی وسایل نزدیک 
به فرد هم بنشیند، مواردی چون صندلی و پرده 

بوی سیگار حس می کنند. به این دود نشسته روی 
سطوح که به شکل بوی سیگار استشمام می شود، 
دود دست سوم گفته می شود.  حتی استشمام بوی 
سیگار همان دود دست سوم می تواند عوارضی 

برای افراد داشته باشد.

بهترین روش در مصرف مرغ و گوشت پخت کامل آن است که می تواند بدن ما را در مقابل نفوذ ویروس 
کرونا مقاوم سازد. شستشو آلودگی مرغ و گوشت را از بین نمی برد؛ چرا که آن ها را نمی توان با آب داغ 
شست. با اهمیت ترین روش در مصرف مرغ و گوشت پخت کامل آن است که می تواند بدن ما را در مقابل 
نفوذ ویروس کرونا مقاوم سازد. کبابی یا نیم پز کردن مرغ و گوشت به هیچ عنوان کار درستی نیست و 
در این مورد به شدت توصیه می شود تا افراد به صورت کامل مرغ و گوشت را با درجه باال حرارت دهند 
تا سالمتی شان با وجود ویروس کرونا به خطر نیفتد. از آنجایی که مرغ و گوشت را نمی توان ضدعفونی 

کرده یا آن را با آب جوش شست اگر خوب وکامل پخته شوند ضرری به بدن انسان نخواهند رساند.

توصیه می شود یک ساعت قبل خواب از استفاده موبایل، لپ تاپ، تبلت، کامپیوتر و در کل مانیتور پرهیز شود. 
یافته های علمی ثابت کرده است که باال بودن ایمنی بدن در عدم ابتال به بیماری کرونا کمک کننده است و اگر 
وضعیت ایمنی بدن مطلوب باشد، شدت و دوره این بیماری در  کسانی که مبتال می شوند، کاهش می یابد. در 
خصوص خواب مناسب چند عامل را باید مدنظر قرار دهیم؛ یکی مدت خواب است که باید حداقل 7 تا 8 ساعت 
باشد تا نیاز به خواب تأمین شده و خستگی بدن رفع شود. کیفیت خواب نیز مهم است؛ یعنی در مدت مناسب 
خواب، به اندازه کافی خواب عمیق و مراحل یک خواب طبیعی را طی کنیم. یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت خواب 

این است که بتوانیم خواب مان را در شب تأمین کنیم.

چگونه کیفیت خواب خود را باال ببریم تا در برابر کرونا مقاوم شویم؟برای پیشگیری از کرونا مرغ و گوشت را چگونه بپزیم؟

تهیه فضای سبز کوچک خانگی یا کشت سبزیجات در 
فضاهای محدود مانند تراس ها از جمله فعالیت های مفرح 
و سازگار با طبیعت است که می توانیم در شرایط شیوع 
ویروس کرونا و قرنطینه خانگی انجام دهیم. ما مردمی 
هستیم که همواره توانسته ایم با اتخاذ راهکارهایی، چالش ها 
را به فرصت تبدیل کنیم و اکنون نیز می توانیم از فرصت 
تعطیلی پیش آمده استفاده و در منزل با خواندن داستان های 
کهن فرزندان مان را با فلسفه و چرایی آیین های باستانی مانند 
نوروز آشنا کنیم.خوب است از فرصت پیش آمده استفاده 

کنیم و تمام خانه را بگردیم تا ببینیم چقدر وسیله که شاید 
سال هاست از وجودشان بی خبریم و آن ها را به فراموشی 
سپرده ایم در منزل جمع آوری کرده ایم. می توانیم لیستی از 
تمام این وسایل تهیه، اولویت بندی و آن ها را بر حسب نیاز 
رتبه بندی کنیم. کارهای دیگری که می توانیم انجام دهیم 
خواندن کتاب های زیست محیطی است تا بتوانیم از این 
دهیم .  افزایش  را  خود  زیستی  محیط   اطالعات   طریق 
* بیاییم عهد ببندیم و در نوروز امسال رفت و آمدها را حذف 
 کنیم و با تماس تلفنی یا پیامک عید را تبریک بگوییم،

 در این ایام بحرانی این بهترین عیدی به عزیزان مان است. 
تالش برای حفظ سالمتی خود و عزیزان مان، اصل مهمی 

است که باید مورد توجه قرار دهیم.
* بیاییم هشدارها را جدی بگیریم،به خاطر سالمتی خود و 
عزیزان مان این ایام و عید را در خانه بمانیم چرا که بسیاری 
از پزشکان و پرستاران و کادر درمانی بیمارستان ها به  دلیل 
سهل انگاری و ترددهای بی جای ما جان شان را از دست 
داده اند و حق بزرگی بر گردن ما گذاشته اند. به امید ریشه 
کن شدن کرونا و جشن بزرگ عید بعد از آن به امید خدا
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جدول کلمات

یاد یاران

شهید: مهدی محمدپور       نام پدر: محمد        نام شهرستان: بشرویه
اي برادران و اي عزیزان! شیطان شما را فریب ندهد. دنیا براي مؤمن به منزله زندان است به فکر سراي آخرت باشید.

                        ۴۵۹۵

افقی: اثر بیاد ماندنی از چارلز 
خوردن   -۲ انگلیسی  دیکنز 
 - راندن   - صنعتی  چربی   -
اعداد  از   -3 شباهت  پسوند 
پرنده   - ملک   - رقمی  یک 
 -4 سخنرانی   - چراندنی 
حمل   - کاندید   - بیزاری 
 - چراغ   -5 کوهنورد  کردنی 
حرف خوردنی - مجلس شیوخ 
6- پرنده وحشی حالل گوشت  
و  بار   -7 ناشنوا   - ها  کنج   -
اسباب سفر - تحسین فرنگی 
8- خاکستر - به سختی آسیب 
مسیحی  روحانی  مرد   - دیده 
 -10 لطیف   - آمریکایی   -9
دشمن   - راحتی   - پدر  برادر 
پرسش  ادات  از   -11 سالمتی 
 -1۲ خباز   - سر  پشت   -
پزشکی  فورپنس   - واژگان 
آور  فارسی - هیجان  زبان  در 
13- ملوک - خالی - ترکتازی 
- لحظه 14- حرف انتخاب - 
پیمانیش معروف است - آشفته 
- چه کسی را؟  15- آهنگساز 
گفت  »چنین  خالق  آلمای 

زرتشت«.
بودن-  دارا   -1 عمودی: 

هفته  ایام  از   -۲ قطار  نوعی 
در  کشوری   - میهن  مادر   -
و  تابان   - رها   -3 سیاه  قاره 
آفریقای  کشوری   - درخشان 
به مرکزیت »نجامنا« 4- تشنه 
فریب بیابان - بیانگذار هندسه 
 -5 فقدان  حرف   - تحلیلی 
فلز گلوله  همان دیگر است - 
ها  مزه  از   - پوست  - چروک 
6- واحد پول سوئد - سرزمین 
هفتاد و دو ملت - هدیه دادن 
هماهنگی   - جمع  ضمیر   -7
در موسیقی 8- دنبال و عقب 
قابل   - گرمسیری  میوه   -

نوشیدن- باب روز 9- از سلسه 
ایران  در  ترک  پادشاهی  های 
تباهی-   -10 خواری  رشوه   -
گونه   -11 جستجو   - پرستار 
میوه   - کوچک  پلنگ  های 
 - کاشتنی  بمب   - بهشتی  
آجر نپخته 1۲- شل- از توابع 
یاخته   - بلوچستان  و  سیستان 
مسئول تولید مثل 13- صدا و 
ویتامین   - پرنده  النه   - تغمه 
انعقاد خون 14- ظرف مایعات 
- محله و برزن - مواجه 15- 
نیست  خاموش   - ماده  شتر 

- کاالها
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1234567891۰1112131415
تنسیافنلاسلاجم1
خوسنمدیاوفروس2
تشردماسجااقلا3
شملاعترلیماف4
یبدملکمحارنر5
ریمروتمدیاقت6
یدبامینستنام7
نارسخرامسیردا8
راتناریحایاب9
فقراطهراقنیا1۰
رمدیعسادوجند11
موتخمکفثیدحا12
اربتنارجهراکش13
یانناکسادنفرت14
شیدناریخرهوگمن15

مجهز به پتو  و ضربه گیر
کارگـر تنهـا جهـت 
تخلیه و بارگیری داریم.
ارسال اثاثیه به تمام نقاط کشور

تهـران - مشهـد 
زاهدان - بیرجند و بالعکس 
هر روز هفته 
 09157563875 
سعدی

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268  - 09156693515 

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

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

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

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

شرکـت حسابـداری تـراز پـژوهان جــامع

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

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

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

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

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

مجتمع  آموزشی پارسیان برگزار می نماید: 

با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  32237886 همراه: ۰91556۰5441
آدرس: بیرجند، نبش طالقانی 15، ساختمان عسل، طبقه سوم 32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

روزی
بانه 

  ش

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

09151641464 - 09380160779
کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم

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

خیابان مدرس 
 جنب استانداری
  ۰915163586۰ - کرباسچی

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

باقیمتی 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

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی. برابر آرای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۴۰۶۰ – ۹۸/۱۰/۳۰ و ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ – ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۴۴۳۵ و هیئت اول / دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی محسن نژاد  فرزند محمد به شماره شناسنامه ۸ صادره از بیرجند نسبت به ششدانگ یک قطعه بند 
مزروعی که بر اثر عبور رودخانه به ۲ قسمت تقسیم شده به مساحت های ۱۰۳۶/۵۶ و ۲۵۲۰/۱۰ مترمربع قسمتی از پالک های ۳۳۵ 
فرعی از ۳۵۸ اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت کنیز و فاطمه و علی اکبر شهرت همگی مزگی نژاد  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/12/12   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/27  
 علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رای 
شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۴۳۲۶ – ۹۸/۱۱/۲۷ هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن بوستانی فرزند محمد 
علی به شماره شناسنامه ۵ و شماره ملی ۰۶۵۱۸۲۹۷۵۵ نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۱۶۶/۶۱ مترمربع قسمتی از 
پالک ۲۶۲ فرعی از ۳۴۵- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت علی اسدالهی عیلکی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/27   
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
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ورزش زورخانه ای در خانه   

ورزش های  پیشکسوت   - ایرنا 
انجام  استان  پهلوانی  و  زورخانه ای 
ورزش زورخانه ای در منزل به همراه 
پسرانش را یکی از برنامه های خود در 
عمل به پویش »در خانه بمانیم« عنوان 
کرد و گفت: بخش زیادی از  رشته 
ورزش زورخانه ای را ورزشکاران باستانی 
به راحتی می توانند در منزل انجام دهند. 
قمری با بیان اینکه بیشتر اوقات خود 
را در خانه سپری می کنم افزود: این 
بهترین فرصت کنار خانواده بودن است 

که باید غنیمت شمرده شود.

سهم یک مربی درشکست کرونا

و  رزمی  ورزش های  مربی   - ایرنا 
در خراسان جنوبی  ورزشی  گزارشگر 
پس از شیوع ویروس کرونا با راه اندازی 
کمپین »در خانه ورزش می   کنیم« به 
عارف  است.  پرداخته  کرونا  با  مبارزه 
عابدینی که باشگاه رزمی در رشته کیک 
بوکسینگ را ۱۴ سال قبل در بیرجند 
راه اندازی کرد ، اقدام به ایجاد کمپین در 
شبکه اجتماعی اینستاگرام برای جذب 
کرده  دوستان  ورزش  و  ورزشکاران 
است. وی ادامه داد: هر شب به طور 
آنالین به هنرجویان آموزش و تمرین 
فنون  و  تمرین کرده  یا طراحی  داده 

تخصصی را به آنها آموزش می دهم.

کشف ۵۹۳ کیلو مواد مخدر 
در مرز 

صدا وسیما- مدیرکل گمرکات استان 
گفت: با هوشیاری پلیس مبارزه با مواد 
حدود  ورود  از  استان  گمرک  مخدر 
مخدر مشکوک  ماده  کیلوگرم   ۵۹۳
کشور  داخل  به  شیشه  و  کراک  به 
این  در  افزود:  جلوگیری شد. خاشی 
متهم  عنوان  به  خودرو  راننده  زمینه 

دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

پلمب نانوایی متخلف در قاین

ایسنا- فرمانده انتظامی قاین گفت: در 
اجرای طرح مشترک کنترل و نظارت 
صنوف، در بازرسی از یک واحد صنفی 
رعایت ضوابط  به علت عدم  نانوایی 
بهداشتی، برابر قانون نظام صنفی پس 
نانوایی  این  اخطاریه  برگ  صدور  از 
پلمب شد و از فعالیت آن ها جلوگیری به 
عمل آمد. زال بیکی از عموم شهروندان 
مشاهده  صورت  در  کرد  درخواست 
های  واحد  بهداشتی  تخلف  هرگونه 
صنفی موضوع را به مرکز فوریت های 

پلیسی ۱۱0 اطالع دهند.

*مجمع خیران سالمت استان  از نیک 
اندیشان دعوت کرد برای تهیه اقالم 
ماسک،ضدعفونی  قبیل  از  ضروری 
کننده برای قشر آسیب پذیر بیماران 
سرطانی و صعب العالج کمک های 
نقدی خود را به شماره کارت بانک ملی 

۶0۳۷۹۹۷۵۹۹0۹۵۷۷۶ واریز کنند.
از  استان  هواشناسی  کارشناس   *
افزایش نسبی دما تا روز پنج شنبه  این 
هفته خبر داد و گفت: از امروز رشد ابر، 
افزایش سرعت باد و بارش پراکنده باران 

پیش بینی می شود.
*مدیرکل بهزیستی گفت: امسال مبلغ 
۸00 میلیون ریال برای کاشت حلزون و 
تعمیر وسایل آن به افراد متقاضی پشت 

نوبت کمک صورت گرفته است.
*مدیرکل کمیته امداد استان گفت:مردم 
سه  از  بیش  تاکنون  خراسان جنوبی 
میلیارد و ۵00 میلیون تومان به نیازمندان 

در جشن نیکوکاری کمک کرده اند.
محرومان  بین  غذایی  سبد   ۱۴0*
همت  به  آیسک  شهر  ونیازمندان 
موسسه خیریه آبشار عاطفه ها توزیع شد.
*معاون صنایع دستی اداره کل میراث 
فرهنگی استان گفت: فروش صنایع 
سال ۹۸  در  استان  هنرمندان  دستی 

حدود ۳۵ درصد رشد داشته است. 
*رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان 
قاین گفت: پست قرنطینه دامپزشکی 
کنترل  راستای  در  قاین  شهرستان 
از  جلوگیری  و  برفکی  تب  بیماری 
تردد های غیر مجاز دام و فرآورده های 

خام دامی راه اندازی شد 
جهاد  سازمان  ریزی  برنامه  *معاون 
کشاورزی استان گفت: تمام اطالعات 
بهره برداران کشاورزی خراسان جنوبی 
در سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت 
داد های کشاورزی به تفکیک بخش در 

سامانه ثبت شده است.
در  آال(  )قزل  سردآبی  ماهی  *صید 
کشاورزی  آب  ذخیره  استخر های 

شهرستان بشرویه آغاز شد. 
*مدیرکل دامپزشکی استان گفت: ذبح 
دام خارج از کشتارگاه تخلف و تهدید 

علیه بهداشت عمومی و جرم است.

تاکسی داران مراقب کالهبرداری تلفنی باشند

پلیس آگاهی خراسان جنوبی در اطالعیه ای از تاکسی داران خواست مراقب کالهبرداران تلفنی باشند. به 
گزارش ایرنا، در این اطالعیه آمده است: متصور است فرد یا افرادی به صورت تلفنی با آژانس تماس گرفته 
و خود را دکتر، مسئول شرکت یا عناوین دیگری مطرح کنند و درخواست خرید کاال و یا واریز مبالغی داشته 
باشند،  رانندگان باید توجه کنند این گونه افراد قصد کالهبرداری و سرقت موجودی کارت های بانکی آنان 
را دارند. این اطالعیه می افزاید: رانندگان موارد مشکوک را قبل از هر گونه اقدامی به پلیس آگاهی به شماره 

۲۱۸۲۳۱0۲ یا مرکز فوریت های پلیسی ۱۱0 اعالم کنند.

تولید ماسک و روپوش درکارگاه های توانخواهان 

کاری - مدیرکل بهزیستی در بازدی از کارگاه دستان پرتوان خیریه حضرت رسول بیرجند از تولید ماسک وروپوش 
دراین کارگاه خبرداد.عرب نژاد افزود: تولید ماسک و روپوش با تالش مسئوالن مراکز تولیدی حمایتی و گروه 
های همیار خیاطی با اخذ مجوز بهداشتی و طی مراحل اداری الزم با تمام توان تولید در حال انجام می باشد.  
مهندس لطیفی از اعضای هیئت مدیره این خیریه هم گفت: این ماسکها که خیلی باکیفیت وچندالیه هستند برای 

ضدعفونی تحویل سپاه و با نظارت دانشگاه علوم پزشکی رایگان توزیع می شود.

ضد عفونی دفاتر پیشخوان بیرجند

ایرنا - مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان هم گفت: عملیات ضد عفونی در ۲۵ دفتر پیشخوان خدمات 
دولت و بخش عمومی غیردولتی شهر بیرجند با همکاری گروه جهادی شهید سلیمانی انجام شد. مصطفی بهی 
افزود: با وجود شیوع ویروس کرونا و احتمال ابتالی همشهریان به این ویروس و با توجه به روزهای پایانی 
سال، شاهد افزایش حضور مردم در این دفاتر برای انجام اموراتشان هستیم. به گفته وی طی هماهنگی انجام 
شده با انجمن صنفی دفاتر پیشخوان و گروه جهادی شهید سلیمانی اقالم مورد نیاز برای ضد عفونی ، تامین 

و عملیات ضد عفونی در دفاتر سطح شهر بیرجند انجام شد.

تحویل ۱۰۰ هزار ماسک به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

رئیس سازمان صمت استان گفت: ۱00 هزار ماسک برای توزیع در بیمارستانها، مراکز درمانی و داروخانه ها تحویل 
دانشگاه علوم پزشکی شده است. به گزارش صدا وسیما، شهرکی با اشاره به افزایش تولید محلول ضدعفونی 
دست، به روزانه ۱0 هزار لیتر در تنها واحد تولید مواد شوینده استان در قاین افزود: هر واحد تولیدی که تاییدیه های 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند را برای تولید اقالم بهداشتی کسب کند، نیازی به اخذ مجوز از سازمان 

صمت ندارد.وی همچنین تاکید کرد در تامین اقالم مورد نیاز مردم هیچ مشکلی نداریم.

روزآمد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  
گفت: مهم ترین پروژه های استان در حوزه آب  
و فاضالب، حمل  و نقل، معدن و پروژه های 
با محوریت اقتصاد مقاومتی است و اجرای 
پروژه های نیمه تمام با اولویت پروژه های بیش 
از ۷0 درصد پیشرفت خواهد بود. به گزارش 
تسنیم، پورعیسی افزود:  حدود ۲0 هزار میلیارد 

ریال اعتبار برای اتمام پروژه های نیمه تمام 
استانی و ملی در استان نیاز است. وی با اشاره 
به مصوبات سفر نوبخت در سال گذشته به 
خراسان جنوبی گفت: اسفندماه سال گذشته 
نوبخت به خراسان جنوبی سفری دو روزه 
داشت که وعده ۹۴0 میلیارد تومانی برای دو 
سال استان داد که  از این میزان ۴۷0 میلیارد 

تومان برای امسال و ۴۷0 میلیارد تومان برای 
سال ۹۹ برنامه ریزی شده که از ۴۷0 میلیارد 
تومان سهم ۹۸ تاکنون ۲۹0 میلیارد تومان 
تخصیص یافت و امید است ۱۸0 میلیارد تومان 
دیگر  تا آخر تیرماه به استان تخصیص یابد.
وی با بیان اینکه کارگروه سامان دهی واگذاری 
طرح های عمرانی به بخش غیردولتی )بخش 

خصوصی و تعاونی ها( در سال های گذشته 
برگزار شد و در نهایت با تصویب واگذاری 
دو پروژه عمرانی استان به بخش خصوصی 
به پایان رسید گفت: اجرای این طرح که برای 
تسریع در به سرانجام رساندن پروژه های دولتی 

با همکاری بخش غیردولتی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: 

از سال ۹۴ تاکنون با وجود بیش از یک هزار 
و ۶00 پروژه عمرانی نیمه تمام دولتی، طی 
قابلیت  با  بررسی شده  پروژه  از ۹۶  امسال 
واگذاری و موافقت کارگروه، در مرحله اول 
تصمیم  دولتی  تمام  نیمه  پروژه   ۵۵ برای 
گیری های انجام شود تا با دریافت تسهیالت 

با مشارکت بخش غیر دولتی به اتمام برسند.

پروژه های 70 درصدی در لیست اولویت 

نقش آفرینی صنعت با تولید ۱0۵ هزار اسپری ضد عفونی 

ایرنا - فرماندار قاینات گفت: از ابتدای اسفندماه امسال و با شیوع ویروس کرونا، ۱0۵ هزار اسپری ضد عفونی کننده در این شهرستان تولید شده است. محمد کریمی افزود: اسپری های تولید 
شده با نظارت دانشگاه علوم پزشکی و از طریق توزیع در داروخانه های استان در اختیار مردم قرار گرفته است. وی اظهار کرد: براساس دستور و پیگیری استاندار خراسان جنوبی و با تزریق 

اعتبار و مواد اولیه مورد نیاز، کارخانه تولید مواد شوینده تیزپاک قاین خط تولید خود را به تولید مواد ضد عفونی تغییر داد تا نیاز استان را در شرایط موجود برطرف کند.

پرداخت غیر حضوری عیدانه 
مددجویان 

ایرنا - مدیرکل بهزیستی استان  گفت: با توجه 
به اینکه تامین سبد حمایتی برای خانوارهای 
آوری  جمع  شکل  به  بهزیستی  زیرپوشش 
حضوری  مراجعه  و  غیرنقدی  کمک های 
از  پیشگیری  برای  نیست  امکانپذیر  مردم 
شیوع کرونا امسال به شکل مجازی کمک ها 
افزود:  نژاد  عرب  علی  می شود.  جمع آوری 
پویش عیدانه هم برنامه ریزی شده وخیران 
می توانند کمک های خود را به شماره حساب 
۴۱۸00۳۴۵۴۱۹۴۷۶۹۶ بانک مرکزی و شماره 
کارت بانک مرکزی ۶۳۶۷۹۵۷0۷۹۹۳۹۴۴۸  

در سراسر استان واریز کنند.
جریمه ۳۲۸ میلیون ریالی

 برای ۴ قالیشویی

تعزیرات حکومتی  اداره  صدا وسیما- رئیس 
فردوس گفت: ۴ کارگاه قالیشویی در شهرستان 
فردوس به اتهام گرانفروشی به پرداخت جریمه 
احضار  از  پس  افزود:  محکوم شدند.حسینی 
متهمان و بررسی پرونده، تخلف گرانفروشی 
محرز و متهمان به پرداخت جریمه محکوم شدند.

نوبت اینترنتی برای اهدای خون

انتقال خون از آغاز به کار  فارس- مدیرکل 
اینترنتی اهدای  سامانه نوبت دهی و ثبت نام 
خون در استان خبر داد. عاملی گفت: داوطلبان 
بیماری  از  پیشگیری  به منظور  خون  اهدای 
 کرونا از طریق دریافت نوبت از طریق سامانه 
nobatdehi.ibto.ir می توانند وقت بگیرند و 
به مراکز انتقال خون مراجعه کنند. وی همچنین 
از راه اندازی سیستم نوبت دهی تلفنی خبر داد 
و افزود: شهروندان می توانند برای نوبت گیری 
با شماره -0۵۶ ۳۲۴۳۳۱۱۹ تماس گرفته و 
جهت رزو نوبت اقدام کنند. عاملی با اشاره به 
کاهش ۲۶ درصدی اهدای خون در استان طی 
اسفندماه امسال ادامه داد:  با وجود همه تأکیدات 
مبنی بر عدم خروج از منزل ولی اهدای خون 

یک کار ضروری به حساب می  آید .

ورزشی

اخبار  کوتاه حوادث

گروه خبر- معاون هماهنگی امور اقتصادی 
مشاغلی  و  حرف  صاحبان  گفت:  استاندار 
آسیب دیده از شیوع کرونا مشمول برنامه های 
حمایتی می شوند و تسهیالت کم بهره، توزیع 
بسته های معیشتی و تعویق اقساط تسهیالت 
بانکی از جمله برنامه های حمایتی دولت از این 
قشر است. مشیرالحق عابدی گفت: مردم اگر 
پای کار باشند، با ستاد ملی و استانی مدیریت 
کرونا همراهی کنند و توصیه های بهداشتی را 
جدی بگیرند به خوبی خواهیم توانست از این 
بحران بگذریم. وی در تشریح اقدامات کمیته 
اقتصادی ذیل ستاد کرونای استان به اجرای 
چند طرح ملی در راستای کمک به اقشار و 
اصناف آسیب پذیر اشاره کرد و گفت: اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به عنوان 
متولی کار، ظرف چند روز آینده این طرح، 
افراد و شرایط خانوارهای  بهره مندی  نحوه 

تحت شمول آن را رسانه ای خواهد کرد. 
عابدی تصریح کرد: در طرح خرید اعتباری 
برای بیش از ۳ میلیون خانوار، وام یک تا 
سه میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد در نظر 
گرفته شده است. وی افزود: تعیین بسته های 
معیشتی برای ۱.۵ میلیون خانوار در کل کشور 
نیز از جمله اقدامات سازمان هدفمندسازی 
یارانه هاست که به صورت متمرکز و بر اساس 
جمعیت خانوار توزیع خواهد شد. وی با اشاره 
به دستور استاندار قبل از اعالم مصوبه ستاد 
ملی مدیریت کرونا، مبنی بر تعیین برنامه های 
حمایتی ویژه برای صاحبان حرف و مشاغلی 
که تحت تأثیر شرایط موجود دچار آسیب 
شده اند گفت: ۱0 رسته از مشاغل تولیدی، 

توزیعی و خدماتی مشمول دریافت تسهیالت 
خاص این مصوبه در اسفند ۹۸ و فروردین و 

اردیبهشت ۹۹ است.
مواد  توزیع  و  تولید  واحدهای  گفته وی  به 
غذایی، هتل ها و مراکز اقامتی، دفاتر خدمات 
مسافرتی و گردشگری، فعاالن حوزه حمل 
و نقل عمومی درون و برون شهری، مراکز 
تولید و فروش صنایع دستی، مراکز آموزشی، 
واحدهای تولید و توزیع پوشاک، کیف و کفش، 
خشکبار  و  آجیل  توزیع  و  تولید  واحدهای 

مشمول دریافت این تسهیالت هستند.
از  معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
تعویق سه ماهه اقساط وام های قرض الحسنه 
در تمام بانک های دولتی، خصوصی و نیمه 
خصوصی نیز خبر داد. وی از فعال شدن دو 
اپلیکیشن برای عرضه مجازی برنج و شکر 
یک  داشت:  اظهار  و  داد  خبر  بازار  تنظیم 
فروشگاه مجازی ۱0 ستاره هم در استان فعال 
شده که طی قراردادی با مراکز معتبر فروش، 
اقالم مورد نیاز  مردم را بدون دریافت هزینه 
حمل و نقل و به شکل ارسال رایگان تحویل 
می دهد. وی با تأکید بر اینکه بیماری کرونا 
سبب شده میزان مصرف ماسک در استان 
افزایش چشمگیری داشته باشد تصریح کرد: 
عالوه بر سهمیه ماسک تعیین شده از سوی 
وزارت بهداشت، حجم زیادی ماسک به استان 
وارد شده است. وی ادامه داد: بنا به تصمیم 
ستاد، در بحث توزیع ماسک و اقالم بهداشتی، 
اولویت با مراکز درمانی است که در خط مقدم 
مقابله با کرونا حضور دارند. به گفته وی ستاد 
برای استفاده از توان و ظرفیت استان در تولید 

شهرک  در  تولیدی  واحد  یک  از  ماسک، 
صنعتی بیرجند حمایت کرد و این واحد، تولید 

خود را طی چند روز گذشته آغاز کرده است. 

 بازاریان، کسبه ضعیف را دریابند
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام 
جمعه بیرجند  هم گفت: شیوع ویروس کرونا، 
درآمد بسیاری از بازاریان را تحت الشعاع قرار 

از  بازار که به نسبت  داده است لذا بزرگان 
شرایط مالی بهتری برخوردارند، دست کسبه 
ضعیف را بگیرند. به گزارش روابط عمومی 
دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام 
جمعه بیرجند حجت االسالم و المسلمین سید 
علیرضا عبادی در دیدار رئیس سازمان بسیج 
اصناف سپاه انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی با 
تاکید بر اینکه اصناف همه اعضای یک پیکر 
هستند افزود: اگر در رابطه با این مشکالت از 
اکنون چاره اندیشی نشود، بعدها نمی توان آنها 
را حل کرد.وی بیان کرد: خانه نشینی ممکن 
است برای عده ای صرفا خانه نشینی باشد اما 

کسانی که درآمدشان بستگی به نوع کارشان 
دارد یا سرمایه  آنها کم است و تولیدات آنها 
معطل و کارگرهایشان بیکار می شوند و یا 
آن دسته از افرادی که اجاره نشین هستند، 
طبیعتا تعطیلی با فاصله زمانی زیاد برایشان 
مشکالتی را به بار می آورد که امیدواریم به 
نحو مطلوب آنهایی که بازار دستشان است و 
زیرمجموعه کسبه ضعیف را می شناسند، تدبیر 

بسیار شایسته ای بگیرند.امام جمعه بیرجند با 
اشاره به اینکه برای جلوگیری از زمین خوردن 
افراد از اکنون باید چاره اندیشی شود گفت: 
قطعا در این جهت می طلبد تا اوقاف، بنیاد 
مستضعفان یا بعضی از خیرین و ثروتمندان 

همکاری های الزم را داشته باشند.
 

سبد معیشت ویژه کارگران فصلی 
رئیس هیئت عامل مرکز نیکوکاری هیئت 
ابوالفضلی بیرجند گفت: شرایط بحرانی ناشی از 
کرونا بسیاری از کسب و کارها را تحت الشعاع 
قرار داده و کارگران فصلی و روزمزد را بیش از 

سایر اقشار متاثر کرده است.
غالمرضا حسین پورافزود: بسیاری از کارگران 
تنها قادر به تامین نان روزانه خود هستند و به 
ندرت می توانند اقالم بهداشتی و پیشگیری 
از کرونا را تامین کنند بنابراین نیاز است در 
این شرایط بسته معیشتی و بهداشتی برای 
کارگران مستاصل و بیکار فراهم شود.وی با 
بیان اینکه مرکز نیکوکاری هیئت ابوالفضلی 
بیرجند از بهمن ماه سال ۹۷ فعالیت خود را 
آغاز کرده است، گفت: تاکنون حدود ۵00 
میلیون تومان کمک های نقدی و غیرنقدی 
جمع آوری و در بین نیازمندان شناسایی شده 
توزیع کرده ایم. حسین پور با اشاره به اینکه 
۴ هزار و ۸00 خانوار نیازمند تحت پوشش 
بیرجند  ابوالفضلی  هیئت  نیکوکاری  مرکز 
هستند، ادامه داد: همچنین پرونده های یک 
نفره مددجویان کمیته امداد نیز به این مرکز 

نیکوکاری واگذار شده است.

67۹ بسته حمایتی برای نیازمندان
مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان هم گفت: 
ارزش ۹۲0 میلیون  با  ۶۷۹ بسته حمایتی 
ریال بوده از محل ۲۹ موقوفه و چهار بقعه 
متبرکه استان تامین شده است.بخشی پور 
افزود: بسته های حمایتی شامل مواد غذایی 
نیاز خانوارها در شب عید و  البسه مورد  و 
همچنین بسته های بهداشتی برای مقابله با 
شیوع ویروس کرونا است. به گفته وی این 
طرح  با استفاده از ظرفیت موقوفات، بقاع 
اقشار  برای  مردمی  کمک های  و  متبرکه 

نیازمند در آستانه عید نوروز اجرا می شود.

برنامه حمایت از صنوف کلید خورد

شیو
 آر

س: 
عک

تاسیس شرکت طاها گستر زیرکوه )سهامی خاص( درتاریخ 1398/12/11 به شماره ثبت 127 به شناسه ملی 14009027922 ثبت و امضا 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید و توزیع و فرآوری و بسته بندی 
و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه محصوالت کشاورزی و دامپروری -انجام عملیات جمع آوری ، نگهداری ، تبدیل ، طبقه بندی 
، بسته بندی حمل و نقل ، بازار یابی و فروش محصوالت کشاورزی و دامی- صادرات وواردات دام سبک وسنگین- خدمات بسته بندی و 
فروش و فرآوری گیاهان دارویی و انواع خشکبار )زرشک -زعفران- آلو - عناب ( -فرآوری و بسته بندی محصوالت غذایی- انجام کلیه امور 
خدماتی- انجام امور خدمات فضای سبز) شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز(- انجام کلیه کارهای خدماتی و پشتیبانی در زمینه 
امور نظافتی و بهداشتی و سرویس ایاب و ذهاب درون شهری موسسات ، ادارات و کارخانجات دولتی و غیر دولتی و بیمارستان ها -خدمات 
عمومی )شامل تنظیفات، نامه رسانی پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخ گویی تلفنی(- انجام امور پیمانکاری کارهای عمرانی و 
ساختمانی اعم از اداری و غیر اداری- خرید و فروش و تعمیرات لوازم خانگی - تولید البسه و فرش و تابلو فرش و صادرات آن - انجام خدمات 
حمل و نقل درون شهری مسافر- 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- 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- انجام هرگونه فعالیت مجاز که با موضوعات 
فوق مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
 استان خراسان جنوبی ، شهرستان زیرکوه ، بخش مرکزی ، شهر حاجی آباد، محله جهاد ، کوچه دامپزشکی ، کوچه جهاد 8 ، پالک 6 ، 
طبقه همکف کدپستی 9767113346 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 4923721/4001 مورخ 
1398/11/28 نزد بانک توسعه تعاون شعبه قائن با کد 4001 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: خانم زهرا غالمی استند به 
شماره ملی 0880106492 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای غالمعلی آخوندی به شماره ملی 6529669566و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علی اکبر آخوندی به شماره ملی 6529962451و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضای مشترک آقایان علی اکبر آخوندی )مدیرعامل( و غالمعلی آخوندی 
)رئیس هیات مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد صحرایی به شماره ملی 
0880060018 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و خانم سهیال منصوری به شماره ملی 6529961925 به سمت بازرس 
اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زیرکوه )802989(

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مسکن مهر شماره ۹ بیرجند 
به شماره ثبت ۲۹۲۴ و شناسه ملی ۱0۳600۴6۱۳6 - نوبت دوم

پیرو آگهی انحالل مندرج در روزنامه رسمی به شماره 21795 مورخ 1398/10/19 و به استناد مفاد 215 و 225 
قانون تجارت، بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت تعاونی فوق الذکر )درحال تصفیه( دعوت به عمل می آید 
که هرگونه طلب و ادعایی از شرکت دارند با در دست داشتن مدارک مستند و مستدل خود حداکثر ظرف مدت 
قانونی از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی بیرجند، پاسداران 8، پالک 11 مراجعه نمایند. بدیهی است پس از 

انقضای مدت مندرج در آگهی هیچ گونه ادعایی پذیرفته نخواهد بود.
مدیر تصفیه شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 9 بیرجند )در حال تصفیه( 
آقای حسن احمدی - 09۱۵۱۶۱2۱۴۵

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش دو شهرستان بیرجند
به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

  ششدانگ یک باب  محوطه مشتمل بر اتاق پالک 236 فرعی از 1396- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی رحمت ا...
دهلکوه مورد تقاضای خانم ساره محمودی در روز شنبه مورخ 99/01/23 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به 
موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر 
نباشند مطابق ماده 15 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 و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی 
روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 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.
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه 

ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. 
 98/11/29  –  139860308001004400 شماره  رای  برابر 
هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
مهری حیدری   فرزند عیسی به شماره شناسنامه و شماره ملی 
5630018744 نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
351/08 مترمربع قسمتی از پالک 202- اصلی بخش 2 بیرجند 
از محل مالکیت زبیده امیرآبادی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳98/۱2/۱2 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳98/۱2/2۷ 
 علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 
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 امام جواد علیه  السالم فرمودند :
ـِر التَُكْن َولیّا ِلِّ فِی الَْعالنِیِّة، َعـُدّوا لَُه فِی السِّ

اینگونه مباش که در ظاهر با خدا دوستی کنی و در پنـهانی دشـمنی!
)بحار االنوار: ج۷8 ، ص365(

تقاضا برای ارز کاهش یافته است

در  مرکزی  بانک  کل  رئیس   - اعتبار  عصر 
امسال  پایانی  روزهای  در  نوشت:  یادداشتی 
با توجه به اثرات شیوع ویروس کرونا عمال 
تقاضای واقعی و مؤثری برای ارز اسکناس در 

صرافی ها وجود ندارد.

دست رد شورای نگهبان به مصوبه 
واردات خودروهای خارجی

شورای نگهبان در بررسی مصوبات کمیسیون 
تلفیق بودجه سال 1399 کل کشور، اجازه واردات 
خودروهای خارجی را مغایر بند هفتم سیاست های 
کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اعالم کرد.

افزایش سال تحصیلی
 پس از بازگشایی مدارس

مهر- وزیر آموزش وپرورش در بازدید از یکی 
از هنرستان های تولیدکننده ماسک بهداشتی 
شیوع  دلیل  به  مدارس  تعطیلی  به  اشاره  با 
ویروس کرونا از افزایش ۴ تا ۶ هفته ای سال 

تحصیلی پس از بازگشایی مدارس خبر داد.

تشکر رهبری از تدابیر ستاد ملی، وزارت 
بهداشت و طرح بسیج مبارزه با کرونا

تدابیر  مرقومه ای،  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
ستاد ملی و وزارت بهداشت برای جلوگیری 
از گسترش بیماری کرونا را برای همه الزم 
االجرا دانستند و تأکید کردند: طرح بسیج ملی 
مبارزه با کرونا دارای پشتوانه  علمی و همراه 
با انگیزه های دینی و جهادی و انسانی است.

آمار و ارقام روند مبارزه با بیماری 
کرونا در کشور امیدوارکننده است

رئیس جمهور با بیان اینکه آمار و ارقام روند 
مبارزه با بیماری کرونا در کشور امیدوارکننده 
است، گفت: به مردم توصیه می کنم همچنان 

در خانه بمانند.

در ایران هنوز با کرونا 
برخورد شعاری می شود

مجلس   نماینده   ، پیشه  فالحت  ا...  حشمت 
گفت: در ایران هنوز با کرونا برخورد شعاری 
می شود در حالی که برخورد عملی الزم است.

رفت و آمد عادی مردم
 در خیابان ها وحشتناک است

بهروز نعمتی ، نماینده مردم تهران در مجلس 
جدی  هنوز  مردم  می رسد  نظر  به  گفت: 
نگرفته اند، مجلس در مسیر بازار است و من 
وحشت زده می شوم زمانی که می بینم مردم به 
صورت خیلی عادی در حال رفت و آمد و خرید 
هستند؛ انگار نه انگار که اتفاقی رخ داده است.

االن فرصت »آشتی ملی« است

با  اصالح طلب  سیاسی  فعال  مبلغ  مرتضی 
بیان اینکه یکی از مشکالت حال حاضر در 
 موضوع کرونا ، اعتماد عمومی است ، گفت : 
رفتارهای متعارضی گاه در برخی دستگاه ها 
هست و هرکدام به نوعی عمل کردند که نوعا 
در بسیاری از موارد منجر به خنثی کردن اقدام 
دیگری می شده و یا در تعارض با یکدیگر بوده 
است و همین موارد موجب یأس و سرخوردگی 
مردم می شود. وی اظهار کرد: فکر می کنم 
جریان بحران کرونا می تواند فرصت بزرگی 
دیدگاه خود  و  نگاه  در  که  باشد  برای همه 
تجدیدنظر اساسی داشته و بحران را تبدیل 
به فرصتی برای اعتماد عمومی، اعتماد ملی و 
آشتی ملی کرد. در نتیجه، در خالل بحران و 
پس از بحران، مناسبات سازنده و اعتماد بخشی 
در کل کشور و دستگاه های حاکمیتی و بین 
حاکمیت و مردم ایجاد می شود. امیدواریم مثل 
گذشته نباشد که برخی جریانات نشان دادند 
هیچ آمادگی برای درس گرفتن از گذشته ندارند.

روانشناسی  استاد  دونالد  یان  پرفسور 
تحقیقاتش  که  لیورپول  دانشگاه  در 
مقاومت  در  رفتاری  عوامل  روی  بر 
و  اجتماعی  حوزه  و  میکروبی  ضد 
بررسی  به  است،  زیستی  محیط 
استراتژی  دولت انگلیس برای کنترل 
رویکرد  است  معتقد  و  پرداخته  کرونا 
است  این  جانسون،  بوریس  دولت 

کرونا  به  افراد  از  بیشتری  تعداد  که 
مبتال می شوند تا کل جمعیت زودتر 
شود. ایمن  بیماری  این  به  نسبت 

انگلیس  اولیه  فرض  گوید:   می  وی 
درباره شیوع )و ابتالی( کرونا، این است 
که تعداد زیادی از جمعیت به ناچار و با 
وجود هر کاری که انجام می دهند، آلوده 
که  این  به  توجه  با  بنابراین  می شوند. 

ابتالی  و  )شیوع  آن  جلوی  نمی توانید 
کرونا( را بگیرید، بنابراین بهتر است آن 
را مدیریت کنید. وی اضافه می کند : 
مدل ایتالیایی درمان، به دنبال متوقف 
کردن کرونا است. اما بریتانیا به دنبال 
کرونا است. در واقع هدف انگلیس این 
است براساس این ایده، در حال حاضر 
دولت می خواهد افراد به اندازه ظرفیت 

واقع،  در  شوند.  کرونایی  بیمارستان ها 
آن ها می خواهند میزان شیوع )و ابتال( 
هرچند  متوقف.  نه  دهند،  کاهش  را 
این استراتژی خطرناکی هم محسوب 
است. فرضیات  پایه  بر  زیرا  شود  می 

چرا در لندن مردم تشویق به ماندن در خانه نمی شوند؟ 

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعالم 
اینکه حمایت بالعوض از سه میلیون نفر 
اقشار آسیب پذیر، در دستور کار است، 
گفت: گروهي هستند که هیچ درآمدي 
ندارند و حتي بیمه هم نیستند. این گروه 
از افراد که سه میلیون نفر هستند باید 
طي ماه هاي پیِش رو، عالوه بر پرداخت 
حمایت  مورد  معیشتي  کمک  و  یارانه 

ویژه مالي قرار بگیرند. نوبخت ادامه داد: 
بنابراین مقرر شد طي چهار ماه آینده، هر 
ماه به خانوار این افراد براساس بعد خانوار 
200 تا ۶00 هزار تومان )به هر خانوار( 
کمک بالعوض پرداخت کنیم. بنابراین 
در هر یک از چهار ماه پیِش رو، هر ماه 
به تناسب تعداد خانوار، به هر خانوار 200 
تا ۶00 هزار تومان پرداخت خواهد شد. 

این مقام مسئول ادامه داد: بسته دیگر 
نیز مربوط به پرداخت وام قرض الحسنه 
به کارگران فصلي است. براي این افراد 
از یک میلیون تا دو میلیون تومان وام 
قرض الحسنه در کارت بانکي شان شارژ 
خواهد شد اما این رقم قرض الحسنه 
با سود ۴ درصد خواهد بود و 8 درصد 
سود را دولت به بانک ها پرداخت خواهد 

این وام در واقع 12  کرد چرا که سود 
درصد است.وي تأکید کرد: اینها کاماًل 
شناسایي شده اند و در وب سایتي که 
معرفي خواهد شد، مي توانند ثبت نام 
کنند. اقساط این کمک قرض الحسنه 
بعداً از رقم کمک معیشتي این افراد کسر 
معرفي ضامن  به  نیازي  و  شد  خواهد 

نخواهد بود.

جزئیات بیشتر از دو بسته حمایتی ؛ از کمک بالعوض به 3میلیون نفر تا وام قرض الحسنه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریتی و انجام حجمی امور راهبری، تعمیرات، سرویس 
و نگهداری کلیه تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان های دانشگاه بیرجند

دانشگاه بیرجند در نظر دارد: مناقصه عمومی واگذاری مدیریتی و انجام حجمی امور راهبری، تعمیرات، سرویس و نگهداری کلیه تأسیسات 
مکانیکی و الکتریکی ساختمان های دانشگاه بیرجند به شماره فراخوان )20980302۵۷000009( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: دوشنبه 1398/12/2۶ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 18 روز دوشنبه 1398/12/2۶ 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 12 روز دوشنبه 1399/1/18  زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10  روز سه شنبه 1399/1/19

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف: انتهای بلوار شهید آوینی، پردیس دانشگاه بیرجند- تلفن: 0۵۶-322020۴9-۵1

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۴193۴-021 دفتر ثبت نام: 889۶9۷3۷ - 8۵193۷۶8

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور مربوط به فعالیت های 
خدماتی، نظافتی و پشتیبانی و نظافت، نگهداری و مراقبت از فضای سبز  دانشگاه بیرجند

دانشگاه بیرجند در نظر دارد: مناقصه عمومی واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور مربوط به فعالیت های خدماتی، نظافتی و پشتیبانی و 
نظافت، نگهداری و مراقبت از فضای سبز دانشگاه بیرجند به شماره فراخوان )20980302۵۷000011( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: دوشنبه 1398/12/2۶ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 18 روز دوشنبه 1398/12/2۶ 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 12 روز دوشنبه 1399/1/18  زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10  روز سه شنبه 1399/1/19

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
 الف: انتهای بلوار شهید آوینی،پردیس دانشگاه بیرجند - تلفن: 0۵۶-322020۴9-۵1

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۴193۴-021 دفتر ثبت نام: 889۶9۷3۷ - 8۵193۷۶8 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به نگهداری و انجام امور خدمات رایانه ای 
کلیه سیستم های کامپیوتری دانشگاه و امور محوله

دانشگاه بیرجند در نظر دارد: مناقصه عمومی واگذاری امور مربوطه به نگهداری و انجام امور خدمات رایانه ای کلیه سیستم های کامپیوتری 
دانشگاه و امور محوله  به شماره فراخوان )20980302۵۷000010( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 

برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : دوشنبه 1398/12/2۶ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 18 روز دوشنبه 1398/12/2۶ 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 12 روز دوشنبه 1399/1/18  زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10  روز سه شنبه 1399/1/19
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

الف: انتهای بلوار شهید آوینی ، پردیس دانشگاه بیرجند - تلفن: 0۵۶-322020۴9-۵1
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-۴193۴ 

دفتر ثبت نام: 889۶9۷3۷ - 8۵193۷۶8 

1 - تحت هیچ شرایطی و هیچ وقت دست خود را به صورت خود نزنید. )چشم، بینی و 
دهان خود را تحت هیچ شرایطی لمس نکنید(

2 - دست هایتان را به صورت مرتب )هر یک ساعت یکبار( با آب و صابون )حداقل  
20ثانیه( یا ضدعفونی کننده با الکل  70 درصد بشویید.

3 - به جز مواقع اجبار از خانه بیرون نروید.
4 - از دست دادن و روبوسی با دیگران پرهیز کنید.

5 - فاصله  1.5متری با دیگران را رعایت کنید. )به خصوص افرادی که نشانه های 
مریضی از جمله سرفه یا تب دارند(

6 - در صورت سرفه یا عطسه کردن، با آرنج خمیده )دست خود را خم کنید و آرنج را 
جلوی دهن بگذارید( یا دستمال کاغذی )که سریعا به سطل آشغال بسته می اندازید( 

جلوی دهان خود را بگیرید.
7 - در صورت خارج شدن از خانه و عدم دسترسی به مواد شوینده، از محلول ضدعفونی 

کننده یا الکل 70 درصد برای ضدعفونی مکرر دست ها استفاده کنید.
8 - گوشی همراه خود را خارج خانه از جیب خود خارج نکنید. )مگر در شرایط اضطراری(

9 - تا حد امکان به خانه بستگان و آشنایان نروید.
10 - تا حد امکان از غذاآماده ها برای خود و خانواده غذا تهیه ننمایید.

11 - از صرف غذا در رستوران ها خودداری فرمایید.
12 - همیشه دستکش های یکبار مصرف به همراه داشته باشید.

13 - تا حد امکان از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید.
14 -  از برگزاری جشن تولد و مهمانی خودداری نمایید.

15 - از دست زدن به قسمت داخلی دستمال کاغذی که در آن عطسه یا سرفه 
کرده اید خودداری کنید.

  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 برای مراقبت از خود )دستورالعمل شماره1(

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

نکاتـی که بـرای مراقبت از خــود بایــد رعـایت گـردد


