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 استفاده شخصی از ملک  
جماران کذب محض است

 رئیس دفتر رئیس جمهور :

صفحه  ۶

طی هفت سال گذشته 
روحانی نصایح را گوش نکرد

فریدون عباسی :

ضرغامی ،جلیلی   و جهانگیری 
فعالیت    انتخاباتی دارند

حجت االسالم ابطحی   :

صفحه  ۶

صفحه   ۶

فقط برای مطالعه 
 مسئوالن محترم !  

تقریبًا  نداند  که  نیست  کسی 
داشتن  خودرو،  خرید  خانه،  خرید 
یک  به  رفتن  خوب،  شغل  یک 
خرید  دغدغه،  بدون  مسافرت 
یک زمین کوچک و جمع جور در 
یک  برای  نزدیک  روستای  یک 
کشاورزی و تفریح محدود، خوردن 
یک غذای خوب هفته ای در یک 
رستوران مناسب، ازدواجی به دلخواه 
و داشتن یک پس انداز مناسب، به 
یک رؤیای دست نایافتنی تبدیل 

شده است ... مشروح در صفحه 2

* هرم پور
سرمقاله

  رمز گشایی از معمای مهاجرت پزشکان
چند روز قبل مدیر محترم درمان تأمین اجتماعی استان از کمبود پزشک در بیمارستان 
های تأمین اجتماعی خراسان جنوبی خبر داده بود. مسئولین محترم دانشگاه علوم 
پزشکی استان هم در ماه های اخیر با تأکید بر ضریب یک و دو دهم درصدی ماندگاری 
پزشکان در استان و میانگین سی ماهه ماندگاری دوره حضورشان در محل خدمت، 
دالیل عمده عدم ماندگاری پزشکان در خراسان جنوبی را از عهده دانشگاه خارج دانسته 
و البته به برخی تبعیض های قانونی از جمله برابر بودن نرخ حقوق و مالیات پزشکی 
که در تهران خدمت می کند با پزشکی که در مناطق محروم خراسان جنوبی خدمت 
می کند، اشاره کرده  بودند. شاید همین موضوع هم باعث شده بود مدیر درمان تأمین 
اجتماعی اخیراً دستی به سوی دامان نمایندگان محترم استان در مجلس دراز کند و 
از آنان طلب یاری کند! در عین حال حتماً شنیده اید که نایب رئیس سابق کمیسیون 
بهداشت مجلس دهم یکی از دالیل مهم کمبود پزشک در برخی مناطق محروم کشور 
را تمرکز پزشکان در شهرهای بزرگ ذکرکرده بود. اما آیا واقعیت ماجرا فقط همین 

است؟ رمز گشایی از این »معما« آن هم در حوزه درمان که ... ادامه در صفحه 2

* هرم پور

رتبه ی نخست پاسخ گویی مدیران به خراسان جنوبی رسید ماده 100 مشوق انجام تخلفات ساختمانی 3نخستین مرکز نوآوری کشاورزی افتتاح می شود ۵ 2

جهش اعتباری استان 
در سال سخت  بودجه ای کشور

میالد امام مهربانی ها مبارک

مرکز تخصصی شنوایی و سمعک قائم )عج(

Samak.ghaem :اینستاگرام
بیرجند- مفتح 4- پالک 13   تلفن:  01 318 322  0۵6  - ۵020 16۵ 091۵  

قرار گرفتن در معرض
 صداهای بلند 

باعث کم شنوایی می شود.
برای آشنایی بیشتر با خدمات، شنوایی 
قائم را به شماره 10008۵90  ارسال نمایید

دعـوت به همکـاری
شرکت سپید گستران واقع در شهرک صنعتی جهت تکمیل کادر الین غذایی 
از چند نفر فروشنده حضوری )بازاریاب( دارای روابط عمومی و فن بیان باال 

دعوت به همکاری می نماید. مزایا: حقوق ثابت قانون کار- پورسانت
جوایز فروش - هزینه ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی

جهت اطالعات بیشتر با شماره  091۵3639042 تماس بگیرید.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای – نوبت دوم 
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری تلفن 92-32400390( در نظر دارد: اجرای پروژه 

عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور )حداقل پایه ۵ رشته ابنیه و ساختمان و تاسیسات( واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد 
 www.setadiran.ir شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1399/4/1۶  به سامانه تدارکات به آدرس 

مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http;//iets.mporg.ir نیز منتشر شده است. 

محل پروژه
اجرا

مدت نوع پیمانموضوع
پیمان

برآورد براساس 
فهارس بها 1399 

)ریال(

تضمین 
ارجاع کار 

)ریال(

تاریخ تحویل و بارگذاری 
اسناد در سامانه تدارکات

تاریخ 
بازگشایی

شماره فراخوان

تکمیل مدرسه ۴ 
کالسه حسین آباد 
سادات + سرویس 

بهداشتی دو چشمه 
سقف  شیبدار

حسین 
آباد 

سادات 
بیرجند

تکمیل  ساختمان 
آموزشی + احداث 
سرویس بهداشتی 
دو چشمه سقف 

شیبدار

سرجمع به شماره 
96/1299188 مورخ 

1396/05/0۴ و 
اصالحیه های بعدی

 3 
ماه

حداکثر پایان وقت اداری ۴/309/225/۷۴3220/000/000
مورخ 1399/۴/28

ساعت 
9 صبح 

1399/۴/29

2099003۷۴8000012

1- تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانتنامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 123402/ ت ۵0۶۵9 هـ   مورخ  94/9/22  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 21730۶2009008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی. 
 2- محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند، بلوار صنعت و معدن، سایت اداری. 3 - اعتبار پروژه ها 

)برابر شرایط مناقصه( اوراق خزانه اسالمی می باشد.                                                                  روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

جناب آقای سید حسن عسکری
با کمال مسرت انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی 

که نشان از تخصص، تعهد، کارآمدی، درایت و توانمندی اجرایی 
شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده توفیقات روز افزون 

شما را از خداوند متعال خواستاریم

اتاق اصناف مرکز استان

جناب آقای مهندس علیرضا نصرآبادی
جناب آقای دکترمهدی نصرآبادی

جناب آقای دکتر محمدابراهیم نصرآبادی 
وخانواده های معزز نصرآبادی
تسلیت قطره ایست در برابر غم دریاگونه شما

ما را در غم از دست دادن عزیزتان مرحومه نسرین نصرآبادی شریک بدانید.

مشهد- محمد نصرآبادی و بانو

به اطالع همشهریان گرامی می رساند باتوجه به اوضاع 
جامعه و به منظورحفظ سالمتی عزیزان مراسم سالگرد

شـادروان حـاج  پرویـز سبـزاری
 )پدر شهید اسد سبزاری(

 برگزار نمی گردد و هزینه مراسم صرف امور خیریه می گردد.
ضمن تشکر و قدردانی از حضور همه بزرگوارانی که در تمامی 
 روزهای پس از درگذشت عزیزمان ما را همراهی نموده اند 

با قرائت فاتحه یاد و خاطره آن عزیز از دست رفته را
گرامی می داریم.

خانواده های: سبزاری  و خلیلی

شرکت کویرتایر در نظر دارد: تعدادی از امالک و مستغالت خود واقع در شهرستان بیرجند را براساس مشخصات مندرج در جدول زیر از طریق مزایده به صورت یکجا / موردی به فروش 
 برساند. از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید و دریافت اسناد مزایده از واحد تدارکات ، پیشنهاد کتبي خود را با رعایت شرایط شرکت در مزایده ، حداکثر تا پایان وقت اداري 
 روز شنبه مورخ 1399/0۴/21  در پاکات دربسته ) پاکت الف : تکمیل فرم پیشنهادی ، پاکت ب : سپرده شرکت در مزایده ( به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند - کیلومتر 11 
جاده کرمان تحویل نمایند. همچنین شرکت کنندگان در این مزایده می  توانند جهت بازدید از مورخ 1399/0۴/12 لغایت 1399/0۴/21 در ایام رسمی و ساعات اداری )8 الی 16( به محل آدرس 
امالک مورد مزایده ، مندرج در جدول زیر مراجعه نمایند. درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 09155619۴05 و ثابت 32255۴۷8  آقای  حسینی  تماس حاصل فرمایید. شرکت 

لیست مشخصات امالک مزایده ای شرکت کویرتایر در شهرستان بیرجندکویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

عرصهمشخصات ثبتیآدرسمشخصات ملکردیف
)متر مربع(

اعیان
سالکاربریتعداد طبقات)متر مربع(

 ساخت

1
مهمانسرای سجادشهر: اسکلت 

ساختمان فلزی، نما سیمان تگرگی و 
آجر سفال، سرمایش کولر آبی، شوفاژ

بیرجند : سجاد شهر –  میدان 
امام سجاد )ع( – نبش میدان 

مالک اشتر 13 پالک 106  

 ،50۷0،50۷1،50۷2،50۷3
50۷۴،50۷5،50۷6، از 

۴8۷0،2۴5 اصلی بخش 2 بیرجند 
حدودا 

651839/9۴
۷ واحد مجزا شامل زیر 
زمین ، همکف ، طبقات 

اول ، دوم و سوم
13۷5مسکونی

2
مهمانسرای مدرس : اسکلت ساختمان 

فلزی ، نماسنگ ، گرمایش شوفاژ ، 
سرمایش کولر ، دو کله

بیرجند : خیابان مدرس بیست 
متری اول شرقی پالک 29 یا 

مدرس 8 پالک 28
23 فرعی از 2۴9 اصلی

شامل زیرزمین همکف 5۷6/80۷03 بخش 2 بیرجند
13۷3مسکونیو طبقه اول

3

سرایداری مدرس : اسکلت ساختمان 
آجری با دیوار باربر ) دارای پروانه 

ساختمان قابل تمدید به متراژ 636/9 
متر مربع  می باشد (

بیرجند : خیابان مدرس 
بیست متری اول شرقی جنب 
مهمانسرای کویرتایر پالک 25

23 فرعی از 9 فرعی از 2۴9 
1358مسکونیهمکف210130اصلی بخش 2 بیرجند 

۴
زمین معصومیه : در بافت مسکونی قرار 

دارد و زمین با دیوار آجری محصور 
شده است

بیرجند : میدان شهدای عبادی – 
تاکستان 3 جنب پارک

26۷0 فرعی از 2۴۷ اصلی
----تجاری-------------200/55 بخش 2 بیرجند

--

بیرجند : نبش بلوار جماران -  زمین جماران : زمین دوکله5
----مسکونی--------------631۴/95۷6۴02/2۷ اصلی 2۴9سپهر 2  قطعه 2 دوم شمالی 

             آگهی مزایده  شماره 83 شرکت کویر تایر

روابط عمومی شرکت کویرتایر

صفحه   ۵



2
۱۹درصدکارفرمایان و خویش فرمایان، متقاضی دریافت تسهیالت شدند

تاکنون ۱۹درصد مشموالن دریافت تسهیالت کارفرمایی و خویش فرمایی مشاغل آسیب دیده از کرونا، متقاضی دریافت تسهیالت شدند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
گفت: ۱۱هزار و ۲۰۶ مورد مشموالن بهره مندی از این تسهیالت در استان هستند که هم اکنون ۲هزار و ۱۴۴پرونده متقاضی برای دریافت ۲۷۲میلیارد ریال تسهیالت به بانک های 
عامل معرفی شدند. اشرفی افزود: این تعداد پرونده متقاضیان، معادل ۱۹.۱درصد مشموالن این تسهیالت در استان هستند که تا کنون نسبت به دریافت تسهیالت اقدام کردند. رمز گشایی از معمای

  مهاجرت پزشکان
* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول (  رمز گشایی از این »معما« آن هم در حوزه 
درمان که به شدت با الیه های مختلف زندگی مردم تنیدگی دارد، سخت 
و پرداختن به زوایای گوناگون آن نیازمند تجربه، تخصص و البته جسارت و 
جرأت است! درسال های اخیر شاخص تعداد پزشکان به ده هزار نفر جمعیت 
در خراسان جنوبی، هشت و یک دهم درصد بوده است. ما یک شاخص 
مهم دیگر هم به نام »شاخص سن امید به زندگی« داریم. این عدد نشان 
می دهد که هر عضوی از جامعه چند سال می تواند توقع حیات داشته باشد. 
میانگین تقریبی این شاخص در کل کشور ۷۴ سال و در خراسان جنوبی ۷۲ 
 سال است. قطعاً همگی می دانیم که وجود پزشکان خوب در هر منطقه ای، 
این شاخص را باال می برد؛ یعنی امیدمان به زندگی را افزایش می دهد. 
پای صحبت بعضی از پزشکان عزیزی که سال هاست از استان رفته اند یا 
به دالیلی در حال ترک استان هستند که می نشینید، نکته های جالبی می 
شنوید! اول اینکه باالتفاق همگی  عاشق مردم خراسان جنوبی هستند و 
چون خوبی های فراوان دیده اند، به شدت مایل به ماندگاری در این استان 
و شهرهای مختلف آنند. اما بعدش از کارشکنی های قانونی و غیر قانونی، 
از همین تبعیض ها و تفاوت قائل شدن های مالی و شخصیتی، از عدم 
همراهی برای اجاره یک محل تا جلوگیری از ارائه یک تخصص پزشکی 
ویژه در استان، از فقدان همکاری برای در اختیار قرار دادن حداقل های 
زندگی مناسب تا »البی های مرموز و سیاه« بعضی از افراد که علیرغم 
داشتن مسئولیت، کالس های درس و تدریس دانشگاهی شان را هم 
دارند و  مطب هایشان را هم می چرخانند و جای پا و فرصت عرض اندام 
به سایر متخصصان را هم نمی دهند،  صحبت می کنند. چندی قبل در 
معیت یک بیمار به پزشک بزرگواری در مشهد  مراجعه داشتم  وآنجا ابراز  
تعجب کردم که  چرا ماه هاست صندلی این تخصص ویژه در خراسان 
جنوبی خالی مانده و شما اینجایید؟! خندید و گفت:» مگر نمی دانید قوم 
فالن نفر در حال اخذ تخصص در تهران است و صندلی برای ایشان خالی 
گذاشته شده تا پس از تمام شدن دوره اش که احتمااًل یک سال دیگر 
هم طول بکشد، روی آن بنشیند و دغدغه ای از سوی رقبا برای کاهش 
درآمدها نداشته باشد؟!«  یادتان نرفته که چند خط قبل گفتم یکی از 
دالیل افزایش امید به زندگی حضور پزشکان متخصص است؟ قبول دارید 
یکی از دالیل کاهش این امید هم می تواند جلوگیری از  حضور پزشکان 
متخصص در استان باشد؟ به نظر شما اگرکسی با وضع قانونی یا البی یا 
سفارشی بخواهد این کار را انجام دهد، خادم مردم است یا خائن به این 
مردم؟ فکر می کنید او حتی انسان خوبی باشد؟ آیا کسی که یکی دو سال 
کرسی تخصص را به کسی در مرکز استان نمی دهد و در مقابل چشم 
هایش همین مردم عزیز جان می دهند، آن هم  به صدقه سر فرد دیگری 
که قرار است پاشنه درآمدهایش روی محور »عالی بودن« بچرخد، دستش 
روی گلوی زن و مردم و کودک و جوان این استان نیست ؟ شاید وقت آن 
رسیده دستگاه های نظارتی ورود جدی تر و ویژه تری به این »مهاجرت 

های اجباری« داشته باشند.
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله به شماره 

۰۹3۰۴۹۴383۱ ارسال بفرمایید(

سرمقاله

محور  دوم  باند  از  دیگر  کیلومتر   ۵
مهر  تا  ماهیرود  درح-  سربیشه- 
رود. می  ترافیک  بار  زیر   امسال 

جنوبی  خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
شهرستان  مردم  نماینده  همراه  به  دیروز 
مجلس  در  نهبندان  و  سربیشه  های 

بازدید  محور  این  از  اسالمی  شورای 
و  پیشرفت  جریان  در  نزدیک  از  و  کرد 
گرفت. قرار  طرح  این  ساخت   مشکالت 

داعی با بیان اینکه این ۵ کیلومتر با اعتبار ۱۵ 
میلیارد تومان تا مهر ۹۹ زیر بار ترافیک می 
رود، گفت: طول این محور ۱3۵ کیلومتر است 

که تاکنون ۱۰ کیلومتر از آن زیر بار ترافیک 
در  کیلومتر   ۴8 اجرایی  عملیات  است،  رفته 
در   هم  دیگر  کیلومتر   ۲۴ است،  انجام  حال 
به  و  برگزار  آن  مناقصه  سال  دوم  ماه  شش 
پیمانکار تحویل داده می شود و مطالعات ۴8 
سال  که  شده  انجام  نیز  مانده  باقی  کیلومتر 

شد. خواهد  آغاز  آن  اجرایی  عملیات   آینده 
نخعی، نماینده مردم شهرستان های سربیشه 
و نهبندان در مجلس شورای اسالمی هم در 
اداره کل  پیگیری  از تالش ها و  بازدید  این 
های  راه  بخش  در  استان  شهرسازی  و  راه 

شهرستان سربیشه تشکر و قدردانی کرد.

نخستین مرکز نوآوری کشاورزی در خراسان جنوبی افتتاح می شود

 بهره برداری ۵ کیلومتر دیگر از باند دوم محور سربیشه- درح- ماهیرود

در  کشاورزی  نوآوری  مرکز  نخستین  کاری- 
خراسان جنوبی تا بهمن ماه سال جاری  راه اندازی 
می شود. مجری کسب و کارهای نوپا در وزارت 
خبری  نشست  در  گذشته  روز  کشاورزی  جهاد 
گفت: امسال ۶ مرکز نوآوری کشاورزی در کشور 
راه اندازی می شود که یکی از آنها شبکه استارتاپی 
است. حمیدرضا مختاری افزود: در برخی از این 
مراکز بخش خصوصی کار را آغاز کرده است و بعد 
از صدور مجوز مراجع قانونی، این مهم طی ۶ ماه به 

نتیجه خواهد رسید.
وی گفت: امید است به زودی شاهد افتتاح نخستین 
مرکز نوآوری کشاورزی در استان خراسان جنوبی 
باشیم که در این صورت شاید دومین یا سومین 
مرکز نوآوری کشور باشد. مجری کسب و کارهای 
نوپا در وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: پیش بینی 
می کنیم تمرکز فعالیت های مرکز نوآوری استان در 
حوزه های عناب، زرشک، زعفران و محصوالت 
پربازده و با مزیت نسبی باشد همچنین تکمیل 

زنجیره ارزش صنایع غذایی در اولویت خواهد بود.
وی تاکید کرد: تولید محصوالت نوآورانه در صنایع 
غذایی ناشی از محصوالتی مانند زرشک، زعفران و 
عناب بسیار مهم است و هرچه کار علمی و نوآورانه 
بیشتری روی محصول انجام شود ارزش و قیمت 
محصول نهایی باالتر می رود همچنین هرچه این 
افزایش  نیز  کشاورز  درآمد  شود  کوتاه تر  زنجیره 
بیشتری خواهد یافت. حمیدرضا مختاری افزود: ۲ 
سال از فعالیت حوزه استارتاپ های بخش کشاورزی 
این مدت ۲۰۰  در  در سطح کشور می گذرد که 
استارتاپ شناسایی و پایش شده  است و انجمن 

صنفی استارتاپ های بخش کشاورزی اکنون با ۲۰ 
استارتاپ فعال شده و در حال ثبت است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: در نظر 
داریم وظایف غیرحاکمیتی که در این حوزه وجود 
دارد را به نهادهای غیردولتی واگذار کنیم. وی 
تصریح کرد: یکی از ماموریت های وزارت جهاد 
چرا  است،  کشاورزان  درآمد  افزایش  کشاورزی 
که وقتی کشاورز درآمد بیشتری داشته باشد با 
اکوسیستم پایدارتری مواجه می شویم. مختاری 
ادامه داد: افزایش درآمد کشاورزان نباید با فشار 
این صورت شاهد  در  زیرا  بیفتد  اتفاق  منابع  بر 
معتقدیم  لذا  بود  خواهیم  اکوسیستم  ناپایداری 
باشد. وی  نوآوری  از طریق  باید  درآمد  افزایش 
گفت: با اجرای طرح های فناورانه هم در مصرف 
آب بخش کشاورزی صرفه جویی می شود و هم 
پیش بینی شده درآمد کشاورزان 3۰ تا ۴۰ درصد 
افزایش خواهد یافت. مجری کسب و کارهای نوپا 
در وزارت جهاد کشاورزی افزود: گسترش شبکه 
نوآوری در کشور به ما این امید را می دهد که 
متکی بر دانشی که در استان وجود دارد نباشیم 
و از علم و ایده سایر کشورها نیز بهره مند شویم. 
در  حضور  برای  کشاورزان  آموزش  درباره  وی 
روتین  صورت  به  آموزش ها  گفت:  استارتاپ ها 
برای بهره برداران بخش کشاورزی ارائه می شود 
زنجیره  نوآوری  مراکز  راه اندازی  با  است  امید  و 
آموزش از دانشگاه به مرکز تحقیقات کشاورزی 

و از آنجا به کشاورزان ارائه شود.
مختاری گفت: تمرکز ما در وزارت جهاد کشاورزی 
روی یک مشکل بزرگ به نام بازاریابی است و در 

زمینه تامین محصوالت در حلقه آخر یک مساله 
مهم به نام واسطه های زائد داریم که ارزشی در 
اضافه نمی کند که کم هم  تنها  نه  زنجیره  این 
می کندوی اضافه کرد: یکی از اهداف سفر ۲ روزه 
به استان خراسان جنوبی بررسی اکوسیستم نوآوری 
بخش کشاورزی و وضعیت عملکرد استان در حوزه 

کسب و کارهای نوپا است که بدو ورود از یک 
کارخانه فرآوری زرشک و زعفران نیز بازدید داشتیم.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: خراسان جنوبی 
دارای  مزیت دار  و  خاص  محصوالت  تولید  در 
ظرفیت های منحصر به فرد است که می توان از 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها در 
برای  ارزش  زنجیره  ایجاد  و  فروش محصوالت 

حمایت از کشاورزان استفاده کرد.
وی بیان کرد: مشکالتی که در بخش کشاورزی 
کشور و استان مشاهده می کنیم مربوط به امروز و 

دیروز نیست بلکه در طول سال ها به تدریج انباشته 
شده و بسیاری از مسایل و مشکالت با نوآوری 
قابل حل است. مختاری یادآور شد: اگر مسایل و 
مشکالت در یک سطحی ایجاد شود باید برای حل 
آن از سطح باالتری استفاده کرد که نیاز به اندیشه، 
در سفرهای  دارد.وی گفت:  نوآور و خالق  فکر 

استانی پروتکلی بر مبنای شناخت شبکه نوآوری 
استان ها در نظر داریم و یکی از نهادهایی که در 
دنیا و همانطور کشور در حوزه نوآوری به ویژه در 
بخش کشاورزی عهده دار هستند، دانشگاه است 
لذا مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان ها و 
دانشگاه باید با هم ارتباط و انسجام داشته باشند. 
جهاد  وزارت  در  نوپا  کارهای  و  کسب  مجری 
کشاورزی ادامه داد: دانشگاه بیرجند در این زمینه 
پیش قدم شده و مرکز نوآوری دانشگاه را راه اندازی 
کرده که امید است آغاز ارتباطی پویا و منطقی 

بین عناصر این شبکه نوآوری در استان باشد و 
ادامه پیدا کند.وی از برگزاری یک رویداد استارتاپ 
کشاورزی در آینده نزدیک در خراسان جنوبی خبر 
داد و گفت: در گذشته ۲ رویداد برای محصوالت 
زرشک و عناب برگزار شد اما ادامه نداشت در حالی 

که پیوستگی رویدادها مهم است.
مرکز  راه اندازی  پیش بینی  به  اشاره  با  مختاری 
نوآوری کشاورزی در مرکز تحقیقات کشاورزی 
بیرجند گفت: هرچه تعداد مراکز نوآوری با رعایت 
منطقی که بر آن حاکم است بیشتر شود تبدیل 
نیز  نوآوری  اکوسیستم  فضای  شود  شبکه  به 
پربارتر می شود. وی با بیان اینکه مراکز نوآوری 
توسط بخش خصوصی راه اندازی می شود افزود: 
اما چون  داشته ایم  تجربیاتی که در مراکز رشد 
به  را  خود  پتانسیل های  نتوانستند  بودند  دولتی 
کشاورزی  جهاد  وزیر  مشاور  بگذارند.  نمایش 
تصریح کرد: در مرکز نوآوری تیم های استارتاپی 
از بدو تشکیل )قبل از آموزش( مستقر می شوند تا 
زمانی که در جامعه بتوانند فعالیت داشته باشند. 
وی عنوان کرد: یکی از گالیه ها فرایند سخت 
صدور مجوزها در بخش های مختلف است که در 
مراکز نوآوری قوانین باالدستی به تدریج اصالح 
می شود و توسط معاونت علمی و فناوری رئیس 
جمهور تسهیالت خوبی در اختیار ما قرار می گیرد. 
مختاری با بیان اینکه تصمیم داریم مراکز نوآوری 
سرانجام به یک شبکه ملی تبدیل شود، گفت: در 
جلسه ای که به این منظور در استان  برگزار شد 
بخش خصوصی هم مورد بررسی قرار گرفت و 

امید است به نتایج مطلوب دست یابیم.

پنجشنبه * 12 تیر 1399 * شماره  4668 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده شرکت پودر 
کیمیای زنوک )سهامی خاص( به شماره ثبت 4645 و شناسه ملی 10360061107

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی که ساعت 8 مورخ 
1399/4/25 و جلسه مجمع عمومی فوق العاده که ساعت 10 مورخ 1399/4/25 در محل دفتر شرکت 
به آدرس خراسان جنوبی، شهرستان سربیشه، بخش مود، شهرک صنعتی مود، خیابان ارکیده، ارکیده2، 
پالک0، طبقه همکف و کدپستی 9731179347  با دستور کار ذیل تشکیل می گردد حضور به هم 

رسانند. دستور جلسه مجمع عمومی عادی:  انتخاب اعضای هیئت مدیره  و انتخاب بازرسین 
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: الحاق به موضوع فعالیت و تغییر آدرس. 

هیئت مدیره شرکت پودر کیمیای زنوک )سهامی خاص(

آگهی تغییرات شرکت مشاهیر گستران شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 536 و شناسه ملی 10360019310 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1399/03/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - آقای روح اله نوری به شماره ملی 0919946186 به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سلیمانی به شماره 

ملی 0919362141 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائنات )894196(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی. برابر رای شماره 139960308002000175 و کالسه شماره 1398114408002000065 مورخ 1399/3/13  صادره هیئت 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
 بخش 11 - قطعه مفروزه مزرعه شاهیک پالک 1269- اصلی آقای غالمرضا خسروی فرزند علی به شماره شناسنامه 3 و کد ملی 
0889630496 صادره از آرین شهر در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 173/26 مترمربع در قسمتی از پالک 415 
فرعی از 1269- اصلی بخش 11 قاین واقع در مزرعه شاهیک خریداری شده )مع الواسطه( از آقای سید مجتبی محمودی با وکالت از 
طرف ورثه محمدعلی صابری مالک رسمی پالک فوق محرز گردیده است و در تصرف دارد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.                                                     
 تاریخ انتشار نوبت اول: 99/4/12      تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/28
علی صفایی فر – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

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. برابر رای 
شماره 139960308001000414 - 1399/2/27  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 برزگر فرزند علی به شماره 
شناسنامه و شماره ملی 0925646261 نسبت به ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 227/84 مترمربع به پالک 4 فرعی از 
168 - اصلی بخش 9  بیرجند  از محل مالکیت نساء و کلوخ و عیسی و بیگم علیزاده 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 دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۳/2۷   تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/4/12مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم زینب چاجی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان پالک 10562 
با فرعی از 249- اصلی واقع در بخش 2 شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است 

بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه به شماره دفتر امالک الکترونیکی 139720308001000342 به نام زینب چاجی ثبت و 
سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد 
خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند، در غیر این صورت بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور سند 

علی فضلی  - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجندمالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.

آگهی تغییرات شرکت هموار ره آذر )سهامی خاص( به شماره ثبت 485 و شناسه ملی 10360017912 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- ماده 44- اساسنامه به 
شرح ذیل اصالح گردید: نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق 

تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضا دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )89419۷(

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
  شرکت حمل و نقل بانیان ترابرشرق )سهامی خاص(

به شماره ثبت 4325 و شناسه ملی 10360057769

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که  ساعت 
10 مورخ 1399/4/25 به آدرس بیرجند - کیلومتر 11 جاده کرمان - سالن کنفرانس اداری شرکت 

کویرتایر تشکیل می گردد حضور به همراه رسانند.
دستور جلسه:

1 - تصویب صورت های مالی سال منتهی به 1397 و 1398 2 - انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
3 - انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 4 - تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره

5 - سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد. 
هیئت مدیره شرکت

تاسیس شرکت کیمیا سازه شرق ویستا )با مسئولیت محدود( درتاریخ 1399/03/25 به شماره ثبت 6242 
به شناسه ملی 14009207702 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید و توزیع و فروش انواع قطعات بتنی پیش ساخته و مصالح 
ساختمانی. صادرات و واردات کلیه اقالم مجاز مربوط به موضوع فعالیت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، 
شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، دهستان کاهشنگ ، آبادی منطقه ویژه اقتصادی، محله منطقه ویژه ، میدان 
)اقتصاد( ، بلوار )توسعه شمالی( ، پالک 0 ، کیمیا سازه - علی شهابادی ، کدپستی 9739183936 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علی 
شهابادی به شماره ملی 0640360068 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه خانم محبوبه کالته بجدی به 
شماره ملی 0651943167 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه . اعضای هیئت مدیره: آقای علی شهابادی به 
شماره ملی 0640360068 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود، خانم محبوبه کالته بجدی به شماره ملی 0651943167 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
 نامحدود. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای علی شهابادی )مدیر عامل( همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 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 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبیباشد. 
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )89286۳(
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جوابیه  شهرداری بیرجند  

بنا بر اعالم سازمان عمران و بازآفرینی 
فضاهای شهری شهرداری در خصوص 
آسفالت خیابان مطهری به استحضار 
می رساند: شهرداری و سازمان عمران 
و بازآفرینی فضاهای شهری در اجرای 
کلیه پروژه ها، نظارت دقیق داشته و 
بر  نیز  آسفالت  های  پروژه  ناظرین 
از طرفی  اهتمام ویژه دارند؛  امر  این 
اجرای  نحوه  و  آسفالت  عمر  چون 
از اهمیت خاصی برخوردار است  آن 
مثال در خصوص روکش  به عنوان 
آسفالت خیابان مطهری، تاکنون دو 
جداگانه  به صورت  معتبر  آزمایشگاه 
در بیرجند کار نمونه برداری از آسفالت 
را انجام داده و نتایج نیز اخذ گردیده 
است؛ از طرفی شهرداری مصالحی از 
جمله قیر مصرفی را نیز مورد آزمایش 
قرار می دهد و همچنین کارخانه تولید 
های  گواهینامه  نیز  آسفالت  کننده 
مرتبط را اخذ نموده است لذا بیت المال 
 برای شهرداری بیرجند دارای اهمیت 
می باشد و تمامی پروژه ها مورد بررسی 
 و آزمایش قرار گرفته و رصد می گردد.

شهروندان  است  ذکر  به   الزم 
می توانند با پرداخت به موقع عوارض 
برای توسعه و شتاب در پیشرفت شهر 
و شکل گیری یک شهر ایده آل و 

استاندارد کمک کنند.

پاسخ مسئوالن 

مبارزه با ملخ صحرایی مانند کرونا به عزم ملی نیاز دارد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: مبارزه با آفت ملخ صحرایی مانند بیماری کرونا به حمایت، پشتیبانی و عزم ملی نیاز دارد و با اعتبارات ناچیز استانی نمی توان با بحران 
مقابله کرد. سید کمال الدین میرجعفریان در نشست ستاد عالی گیاه پزشکی استان که با محوریت مبارزه با آفت ملخ صحرایی برگزار شد، اظهار کرد: چهار شهرستان نهبندان، 
درمیان، سربیشه و زیرکوه در این استان درگیر مبارزه با ملخ صحرایی هستند و موضوع مبارزه با این آفت از سال ۹۸ و در شرایطی که درگیر سیل بودیم، برنامه ریزی شده است

* در این شرایط مصیبت بار کرونایی 
مرکز معاینه ای در مرکز  استان از مردم 
پول نقد می گیرد برای ندادن مالیات، 

جان مردم که مهم نیست. 

* لطفا برای مقابله با بیماری کرونا هم، 
از تبلیغات استفاده کنید تا کسانی که 
سواد دارند ، با خواندنشان و کسانی که 
سواد ندارند ، با نقاشی که روی تبلیغات 
کشیده شده ، پیام ها را دریافت کنند و 
متوجه وخامت این بیماری و ضرورت 
اجرای پروتکل های بهداشتی شوند.

وقتی موضوعی مهم است ، باید مدام 
شود. ماندگار  ذهن  در  تا  شود  تاکید 

تلویزیون را کسی نگاه نمی کند.

جهاد  مدیریت  ارزشمند  خدمات  از   *
کشاورزی سربیشه به ویژه اداره تولیدات 
گیاهی و واحد حفط نباتات و طرح و 

برنامه مدیریت کمال تشکر را  دارم. 

* سالم وضعیت نظافت خیابان عبدالعلی 
بیرجندی شهر تمیز ایران واقعا اسفناک 
است. انگار این منطقه جز شهر نیست 
شهرداری در قبال عوارضی که می گیره 
بحرانی  روزهای  در  را  نظافت  حداقل 

درست انجام بده . لطفاً رسیدگی کنید.

* جلوی راهنمایی و رانندگی واقع در 
سایت اداری مردم تجمع زیادی داشتند 
تو این وضعیت قرمز کرونایی بلکه پلیس 
فکرمی کنه کرونا آنجا نیست و اگر هم 
 بیاد اونو جریمه می کنه که اصال اهمیت 
در  را  اخبار  شود  می  توصیه  داد.  نمی 
مورد وضعیت قرمزکرونا در استان  جدی 

بگیرید  ، اول ایمنی بعد کار.

* از رسانه محترم شما خواهشمندیم 
گردشگری  طرح  به  مربوط  گزارشی 
شوکت آباد و اجرا نشدن آن از مسئوالن 

مربوطه  تهیه  فرمایید.

* مسؤلین محترم فضای سبز چند ماه 
است درختان خیابان طالقانی ۹ حاشیه 
بهزیستی سابق آبیاری نشده درختان در 

حال خشک شدن هستند.

* از بنیاد مستضعفان خواهشمندیم نسبت 
به واگذاری زمین های اطراف دیوار یخی 
خیابان محالتی جهت احداث پارک در 
مجاورت این بنای تاریخی اقدام فرمایند. 

دعای خیر مردم همراهتان خواهد بود

 * من صدای عده ی زیادی از همشهریانم
 هستم که تقاضایی از آقای استاندار عزیز

می  خواهش  داریم.  کش  زحمت  و   
کنم خواهش می کنم در سطح استان 
قوانین سخت تری اعمال بفرمایید تا از 
اجتماع در پارکها و دیگر جاها خودداری 
شود، چرا با وجود اینکه روز به روز آمار 
مبتالیان به کرونا در شهر باال می رود 
باز هم شاهد برگزاری مراسم و دور همی 
های زیادی هستیم حاال که مردم به هر 
دلیل کمتر حساسیت به خرج می دهند 
آیا این وظیفه مسئولین نیست که جلوی 

این برنامه ها را بگیرند؟؟؟

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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

فرصت همدلی را
قدر  بدانیم  

 چند روز گذشته که روزنامه های استان
جالبی  مطالب  کردم  می  بررسی  را 
دیدم. مثال نماینده بیرجند که قبل از 
بنده خدا شایع کرده  برای  انتخابات 
داغ  سیاسی  خیلی  و  تند  آدم  بودند 
اصولگرا است در کنار استانداری که 
به خاطر غیر بومی بودن و منصوب 
بودن به دولت اصالح طلب اوایل کلی 
برایش حرف می زدند کنار هم به چه 
خوبی کار می کنند، هیچکدام رویکرد 
سیاسی ندارند و نگرش های سیاسی را 
دخالت نمی دهند و واقعا احساس می 
کنم سیاسی بودن را به نیت خدمت 
اند و همه آن حرف و  کنار گذاشته 
بود.  اختالف  ایجاد  برای  ها  حدیث 
در روزنامه خواندم که نماینده چقدر 
منصفانه به فرصت استثنایی حضور 
استاندار اشاره می کند و استاندار چه 
داوطلبانه همه نمایندگان را از قدیم 
و جدید در کنار خود همراه می کند 
که همه اینها جلوه واقعی مدیریت در 
بگویم  است. خواستم  اسالمی  نظام 
برای خدمت  و خلوص  این همدلی 
صادقانه به مردم فارغ از دیدگاه های 
سیاسی نقطه تاکید رهبر معظم انقالب 
است و اینک باید از آن حراست کرد. 
از  را  شان  نان  استان  این  در  برخی 
تفرقه و نفاق می خورند و بزرگان و 
خواص استان باید فضای همدلی را در 
استان قدر بدانند . همه خوب می دانیم 
اگر یک روز از این فرصت که با حضور 
استانداری به این توانمندی و همدلی 
بین نمایندگان و استاندار و حتی قوه 
دست  از  است  شده  ایجاد  قضائیه 
برود خسارتش را مردم می بینند پس 
آرامش را قدر بدانیم و برای توسعه با 
تمام توان حرکت کنیم و از این فرصت 

ها به جد حراست کنیم.
 س . هـ از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

ساماندهی قیمت گوشت مرغ   
معاون سازمان صمت استان با بیان 
اینکه قیمت مصوب برای هر کیلوگرم 
هزار   ۷۵۰ و  هزار   ۱۵ مرغ  گوشت 
تومان اعالم شده است، گفت: گوشت 
آینده به قیمت  مرغ در استان هفته 
مصوب می رسد. الیاس جویبان افزود: 
در خراسان جنوبی در حال حاضر روزانه 
۲۵ تا ۳۰ تن تخم مرغ توزیع می شود 
و برعکس هفته گذشته هیچ کمبودی 
در بازار این محصول وجود ندارد. معاون 
امور بازرگانی صمت استان با اشاره به 
مباحث پیش آمده در خصوص قیمت 
گوشت مرغ در خراسان جنوبی بیان کرد: 
بازار  تنظیم  کارگروه  مصوب  قیمت 
کشور برای هر کیلوگرم گوشت مرغ 
است.  تومان  هزار   ۷۵۰ و  هزار   ۱۵
به دالیلی  اینکه  به  اشاره  با  جویبان 
چون کمبود نهاده و میزان سطح تولید 
قیمت گوشت مرغ از این مقدار مصوب 
تالش  ادامه داد:  است،  باالتر  بازار  در 
ما این است که تا هفته آینده به این 
قیمت مصوب برسیم. وی به باالتر 
بودن قیمت گوشت مرغ در استان های 
همجوار نسبت به خراسان جنوبی گفت: 
این موضوع باعث شده گوشت مرغ از 
استان خارج شود ولی در هر صورت 
کمبودی از نظر گوشت مرغ در استان 
قیمت  مورد  در  تنها  و  نداشته  وجود 
 مباحثی مطرح است. به گزارش مهر ،

این  در  صمت  بازرگانی  امور  معاون 
استان  تولیدکنندگان  آیا  که  زمینه 
مجاز به خارج کردن گوشت مرغ در 
این شرایط از خراسان جنوبی هستند 
مصوبه  طبق  کرد:  اظهار  خیر،  یا 
ستاد تنظیم بازار کشور، استان ها باید 
تعیین  چون  جزیره ای  تصمیمات  از 
قیمت و ممانعت از خروج کاال پرهیز 
کنند. جویبان ادامه داد: نمی توانیم در 
طول سال تأمین کننده گوشت مرغ 
برخی از استان ها باشیم ولی در شرایط 
دریغ  را  امر  این  بازار  نیاز  و  حساس 
به طور مثال خراسان رضوی  کنیم. 
روغن  کننده  تولید  استان  عنوان  به 
تصمیم به ممانعت از خروج روغن از 
استان خود و یزد ممانعت از خروج شکر 
از استان خود خواهد گرفت و بازار به 

طور کلی با مشکل رو به رو می شود.

خبر ویژه

بهروزی فر - می گویند موفقیت اتفاقی 
نیست اما اتفاق خوبی است که به باور همه 
افراد موفق نتیجه برنامه ریزی های درست 
بوده پیامدهای بسیار مثبتی هم به همراه 
دارد، درست مثل مدیر کل دفتر بازرسی، 
مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری 
که در تشریح اقدامات حوزه کاری خود از 
برنامه هایی می گوید که دست به دست هم 
داده اند تا دو اتفاق میمون و مبارک را برای 

این حوزه و در حقیقت استان رقم بزنند.
حوزه  در  استان  مدیران  اول  رتبه  کسب 
پاسخگویی  و  چهره  به  چهره  دیدارهای 
برخط)حضور در سامد( و مقام سوم استانداری 
در ارزیابی شاخص های اختصاصی دفاتر 
ستادی در بین ۳۱ استان کشور، دو موفقیتی 
که بعد از سختی های فراواِن گذر از برنامه 

های فشرده، کام خیلی ها را شیرین کرد.

جایگاه ویژه درخواست های
 مردمی در دفتر بازرسی استانداری

اما آن چه در برنامه کاری دفتر بازرسی، 
مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری 
را  گردد  نتیجه حاصل  این  تا  رقم خورد 
توضیح  این حوزه چنین  مدیرکل  ملکی 
می دهد؛”وظایف و اختیارات دفتر بازرسی، 
مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری 
حوزه  شده،  تعریف  کلی  محور  چهار  در 
بازرسی و نظارت، ارزیابی و عملکرد، امور 
حقوقی، رسیدگی به شکایات و درخواست 
های مردمی”. به گفته وی؛ ” این دفتر در 
کنار سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، 
نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی، 
فرمانداری ها، شهرداری ها و شرکت های 
خدمات رسان را در برنامه دارد. بخشی از 

های  درخواست  حسب  هم  ها  بازرسی 
مردمی و در راستای اجرای منشور حقوق 

شهروندی صورت می گیرد”.
ملکی ادامه می دهد: ” این حوزه عالوه 
بر ارزیابی دستگاه های اجرایی و ارزشیابی 
عملکرد مدیران در حوزه های مختلف، برای 
رسیدگی به درخواست های مردمی ، جایگاه 

ویژه ای تعریف کرده است”.
وی می گوید: ” درخواست های مردمی از 
سه طریق به این دفتر می رسد، یکی نامه 
شهرستانی  سفرهای  در  که  است  هایی 
دیگری  شده،  تحویل  استاندار   آقای 
در  مراجعین  توسط  که  است  هایی  نامه 
دبیرخانه استانداری به ثبت رسیده و مورد 
سامانه  همان  یا  سامد  بستر  هم  بعدی 

الکترونیکی ارتباط مردم و دولت است”.

 دستور اکید استاندار، 
ارتباط بیشتر مدیران با مردم 

مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد 
و امور حقوقی استانداری خاطرنشان می 
کند:” بنا به دستور اکید شخص استاندار 
مبنی بر ارتباط بیشتر مدیران با جامعه، 
 تسهیل شرایط دسترسی مردم به خدمات 
در  تسریع  و  اجرایی  های  دستگاه 
ها،  درخواست  به  گویی  پاسخ  روند 
شدند  مکلف  گذشته  سال  مدیران 
خدمت  میزهای  برپایی  بر  عالوه 
مراکز  و  جمعه  نماز  مصالهای  در 
استان،  مختلف  مناطق  در   تجمعی 
هفته ای یک روز را برای مالقات های 
این  بر  عالوه  نمایند،  لحاظ  مردمی 
پاسخگوی  سامد،  مرکز  در  حضور  با 
به  مردمی  های  درخواست  و  سؤاالت 
صورت آن الین باشند”. به گفته وی؛ ”با 
توجه به گستردگی استان، این الزام مدیران به 
حضور در سامد سبب شد، مردم از دورترین 
نقاط هم به مدیران ستادی دسترسی داشته 
باشند و خدمات مورد نیاز خود را به راحتی 
دریافت نمایند”. ملکی ادامه می دهد: “با 
عنایت به این که شیوه های لحاظ شده 
برای ارتباط مؤثرتر مدیران با مردم، سال 
گذشته نتایج خیلی خوبی به همراه داشت لذا 
 امسال به گونه ای برنامه ریزی شده که این 

پاسخ گویی های چهره به چهره و آنالین 
افزایش یابد بر همین اساس باز هم حسب 
دستور استاندار، میزان حضور مدیران در مرکز 
سامد را افزایش داده ایم و حتی برنامه زمان 
بندی حضور مدیران از طریق مطبوعات، 
صدا و سیما، فضای مجازی و به هر شکل 
ممکن اطالع رسانی شده تا همه بتوانند از 

این فرصد حداکثر استفاده را ببرند”.
وی درخصوص نحوه ارتباط گیری مردم 
مردم  گوید:”  می  هم  سامد  سامانه   با 
می توانند در هر زمان از شبانه روز که اراده 

کنند با شماره ۱۱۱ ارتباط بگیرند، تا پایان 
وقت اداری، همکاران ما در مرکز پاسخگوی 
سؤاالت مردم هستند، درخواست ها را ثبت 
و ضبط می نمایند، به مردم برای حصول 
نتیجه راهنمایی می دهند و شرایط را برای 
ارتباط گیری در لحظه با مدیرانی که در زمان 
تماس در مرکز سامد حضور دارند، فراهم می 
کنند. برای خارج از وقت اداری هم چون 
سامانه به شکل پیام گیر طراحی شده و حتی 
سایت هم دارد لذا هر گونه تماسی ثبت و 

ضبط شده روز بعد پیگیری می شود”.

 سامانه سامد، فرصت مناسبی برای 
ارتباط بی واسطه مردم با مدیران

به گفته ملکی؛ ” سال گذشته ۵۲ برنامه 
دستگاه  از  پرمخاطب  مدیران  حضور 

امام  امداد  کمیته  رسان  خدمات  های 
خمینی)ره(، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 
جهاد کشاورزی، بهزیستی،مالیات، شرکت 
در مرکز سامد  را   ... و  برق  و  های آب 
شرایط  به  توجه  با  امسال  اما  داشتیم 
کرونایی و تأکید بر جلوگیری از ازدحام 
لذا  غیرضروری  سفرهای  و  تجمعات  و 
برنامه حضور مدیران در سامد فشرده تر 
شده به گونه ای که طی ۱۰ روز گذشته، 
هر روز ۲ مدیر در مرکز حضور پیدا کرده و 

پاسخ گوی سؤال های مردم بودند”.

مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و 
امور حقوقی استانداری در ادامه به تشریح 
آمار ثبت شده از فعالیت های مرکز سامد می 
پردازد و متذکر می شود:” از ابتدای سال ۹۸ 
تا االن ۱۹ هزار و ۸۲ تماس داشتیم که از 
این تعداد ۱4 هزار مورد با مشاوره همکاران 
 مرکز به نتیجه رسیده، ۵ هزار مورد پیشنهاد ،

 46۰۰ مورد درخواست، ۱4۹ مورد شکایت، 
۱۱4 مورد انتقاد، ۳۵ مورد تقدیر و تشکر و 

۲۰ مورد هم گزارش بوده است”.
در  ها  دستگاه  جایگاه  درخصوص  ملکی 
سال  “طی  گوید:  می  مردمی  ارتباطات 
گذشته بیشترین تماس ها به ترتیب مربوط 
به دستگاه های خدمات رسان،کمیته امداد 
و  راه  فاضالب،  و  آب  خمینی)ره(،  امام 
شهرسازی، بهزیستی، بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی،تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه 

علوم پزشکی بوده است”. وی می افزاید:” 
همین حضور مدیران در مرکز سامد، پاسخ 
گویی در لحظه، دیدارهای چهره به چهره 
و کیفیت بخشی مالقات های مردمی سبب 
شد در ارزیابی های نهاد ریاست جمهوری 
که ناظر بر سامانه سامد هستند، خراسان 
جنوبی در بین ۳۱ استان کشور، رتبه اول را 

کسب نماید”.
و  فرصت  سامد،  “سامانه  وی؛  گفته  به 
شرایط بسیار مناسبی برای ارتباط بی واسطه 
مردم با مدیران است و از طرفی تمام موارد 

رسیده بنا به دستور استاندار تا حصول نتیجه 
پیگیری می شود لذا همه هم استانی های 
عزیزمان می توانند با استفاده از این ظرفیت ، 
موضوعات مورد نظر خود را گزارش نمایند”.

مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد 
و امور حقوقی استانداری یادآور می شود:” 
یکی از مسئولیت هایی که به عهده این 
دفتر گذاشته شده، موضوع ارزیابی عملکرد 
مدیران  و  ها  بخشداری  ها،  فرمانداری 
در  آن  نتیجه  که  است  استانداری  دفاتر 
سپس  و  گیرد  می  قرار  استاندار  اختیار 
به وزارت کشور  سرجمع همه اطالعات 
اخیراً  که  خوبی  اتفاق  گردد،  می  ارسال 
افتاده، این است که بر اساس ارزیابی های 
 وزارت کشور استان سال گذشته به لحاظ 
شاخص های اختصاصی جایگاه سوم را در 

بین ۳۱ استان کسب نموده است”.

رتبه ی نخست پاسخ گویی مدیران به خراسان جنوبی رسید

تاسیس شرکت آوای امید خراسان جنوبی )با مسئولیت محدود( درتاریخ 1399/04/02 به شماره ثبت 6252 
به شناسه ملی 14009226884 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه خدمات پیشخوان دولت الکترونیک از قبیل ایجاد و بهره برداری 
و انجام کلیه خدمات مرتبط و قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
 خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله شهدا ، کوچه شهید هاشم کوشه ای2 ،
 کوچه شهدا8]شهیدحمیدرضاکاوه[ ، پالک 7 ، ساختمان آوا ، طبقه اول کدپستی 9714893313 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای غالمرضا 
جعفرپور مقدم به شماره ملی 0651686008 دارنده 400000 ریال سهم الشرکه آقای علی جعفرپور مقدم 
به شماره ملی 0653143001 دارنده 300000 ریال سهم الشرکه آقای عماد جعفرپور مقدم به شماره ملی 
0653197772 دارنده 300000 ریال سهم الشرکه. اعضای هیئت مدیره: آقای غالمرضا جعفرپور مقدم به 
شماره ملی 0651686008 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود، آقای علی جعفرپور مقدم به شماره ملی 0653143001 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود، آقای عماد جعفرپور مقدم به شماره ملی 0653197772 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
 نامحدود. 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 مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 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 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبیباشد.
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )893970(

آگهی تغییرات شرکت تولید روستایی فدک دشت مختاران شرکت تعاونی به شماره ثبت 5324 و شناسه ملی 
14005772919 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/12/17 و مجوز شماره 1207/170 مورخ 
1399/01/16 اداره تعاون روستایی شهرستان سربیشه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - با استعفای آقای اسداله 
ذاکری به شماره ملی 0652065945 موافقت و آقای علیرضا عبدالهی به کد ملی 0640230504 عضو علی 
البدل هیئت مدیره برای مدت باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره جایگزین وی گردید. 2 - آقای امید محمدی 
به شماره ملی 0651947995 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی ماژانی به شماره ملی 0653086695 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غالم حسین آبداری به شماره ملی 0653076861 به سمت منشی 
هیئت مدیره و آقای رمضان تنها به شماره ملی 0653084781 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای 
علیرضا عبدالهی به کد ملی 0640230504 به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 
1400/08/05 انتخاب گردیدند. 3 - آقای محمد رحیمی به شماره ملی 0640242634 به عنوان مدیرعامل 
تعاونی تا پایان تصدی هیئت مدیره یعنی تا تاریخ 1400/08/05 انتخاب گردید. 4 - کلیه چک ها ، قراردادها و 
اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید و یا تمام یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد به استثنای 
مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری ترتیب خاصی داده باشد ، پس از تصویب هیئت مدیره با امضای 
آقای محمد رحیمی )مدیرعامل( و آقای امید محمدی )رئیس هیئت مدیره( و در غیاب رئیس هیئت مدیره با 
امضای آقای علی ماژانی )نایب رئیس هیئت مدیره( به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و امضای اوراق عادی و 

اداری شرکت با امضای آقای محمد رحیمی )مدیر عامل( معتبرخواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )894198(

آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی تحدید حدود امالک یک قسمت از بخش 5 شهرستان نهبندان پیرو آگهی نوبتی منتشره مندرج در روزنامه 
ذیل  های  شماره  حدود  تحدید  امالک  ثبت  قانون  ماده 14  موجب  به  شماره 4610- 99/2/1  به  جنوبی  خراسان 

ابراهیمی و غالمرضا حق دوست هر کدام نسبت به  : بخش ۵ نهبندان 4۲- اصلی مزرعه جنگ آباد  23 فرعی آقایان غالم 
آقای  اصلی   – اصلی 1264  اسدآباد پالک 784-  مرتع  زار مستثنیات  دیمه  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه 
غالمرضا روشن دل ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات مرغداری در تاریخ 99/5/2 ساعت اداری به عمل خواهد آمد. لذا 
 به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد در روز

و ساعت مقرر در محل حضور بهم 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 نبودند 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.
 تاریخ انتشار : 99/4/1۲      سید مهدی پروین محبی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

عرضه بهترین و مرغوب ترین انواع برنج ایرانی از بهترین مزارع گلستان )مینودشت(
انواع سرالشه و نیم دانه

در صورت ناراضی بودن محصول پس گرفته و تعویض می گردد.
091۵۵6۲6177

آدرس: میدان آزادی، خیابان شهید برگی، روبروی مسجدالحسین  )علیه السالم(  جوادیه

برنج ایرانی را گران نخرید
پخش مستقیم و بدون واسطه برنج ایرانی امید

به ضمانت پختزیر قیمت بازار



موفقیت و انرژی

کودکان

موفقیت در درس خواندن

سعی کنید با افرادی که انگیزه  زیادی برای درس 
خواندن دارند، درس بخوانید. وقتی اطرافیان تان 
حواس پرت باشند و یا بدتر از آن، حواس شما را 
پرت کنند؛ باعث می شود نتوانید به خوبی برای 
با افرادی  امتحان آماده شوید. پس بهتر است 
درس بخوانید که به شما انگیزه می دهند. می توانید 
با یکی از دوستان تان قرار بگذارید و هر روز اهداف 
درسی کوچکی را با هم مشخص کنید. از یکدیگر 
بپرسید چقدر درس خواندید و سوال های درسی 
تان را هم برطرف کنید.یک روش سریع برای این 
که ببینید چقدر خوب درس یاد گرفتید، این است 
سعی کنید مطالبی را که خواندید برای کسی که 

چیزی از آن نمی داند توضیح دهید. 

پرورش ذهن کودکان

اگر پدر یا مادر شده باشید، قطعا نگرانی هایی را 
در زمینه  رشد و پرورش ذهن کودکان تان تجربه 
کرده اید. اما باید بدانید با چند راه ساده می توانید 

به راحتی ذهن کودکان دلبندتان را پرورش دهید.
روزانه زمان مشخصی را برای صحبت کردن با 
اضطراب هایش  و  نگرانی ها  مورد  در  فرزندتان 
انتخاب ساعت و طول  برای  اختصاص دهید. 
زمان این مکالمه نظر فرزندتان را جویا شوید. در 
طول این زمان کودک تان می تواند نگرانی ها یا 
دالیل اضطرابش را یادداشت کند و بعد در مورد 
آن ها با یکدیگر صحبت کنید و در صورت امکان 
راهکار هایی را برای برطرف شدن نگرانی هایش 
به کار برید. به کودک تان بیاموزید که در لحظه 
زندگی کند. حاضر بودن ذهن در لحظه با انجام 
تمرین های ساده ای قابل دستیابی است. برای مثال 
زمانی را به قدم زدن با کودک تان اختصاص دهید 
و سعی کنید همه حواس پنجگانه اش را به کار 

بگیرید تا ذهنش در لحظه حضور داشته باشد.
از کودک تان بخواهید هر فکر اضافه، حواس 
پرت کن و بی فایده ای را که دارد، یادداشت کند. 
سپس چالشی با این افکار برایش ایجاد کنید. از او 
بخواهید به این افکار بی پایه و اساس فکر کند و 

آن ها را به سمت افکار واقع بینانه سوق دهد.
برنامه ریزی  برای  دفتری  تان  با کودک  همراه 
فعالیت های روزمره اش درست کنید. از او بخواهید 
برای انجام کارها، تفریحات و فعالیت های مورد 
عالقه اش برنامه ریزی و خود را ملزم به رعایت 
این برنامه کند. زمانی را در هفته به این اختصاص 
دهید که کودکتان از احساسات و افکارش با شما 
صحبت کند. سعی کنید این مکالمه دو طرفه باشد.

گوجه سبز برای چه کسانی مضر است؟

کارشناسان توصیه می کنند اگر مادر باردار مبتال به 
سنگ کلیه و مجاری ادراری است از خوردن آلو و 
گوجه سبز خودداری کند، زیرا در ترکیب این میوه 
اسید اگزالیک وجود دارد که می تواند در بدن برخی 

افراد باعث ایجاد سنگ های متبلور در مجاری 
ادراری شود. همچنین کودکان از حدود سنین 3 
سالگی به بعد می توانند گوجه سبز به میزان کم 
بخورند، اما حتما باید والدین از نداشتن حساسیت به 

این میوه در آن ها اطمینان داشته باشند.

عوارض لوازم آرایشی ضد آب

استفاده از محصوالت آرایشی محلول در آب 
کمتر از مواد آرایشی غیرقابل شست وشو ایجاد 
حساسیت و آسیب پوستی می کنند، زیرا برای 
پاک کردن خط چشم  و ریمل های )غیرقابل 

شست وشو با آب( نیاز به حالل هایی است که 
به خودی خود می توانند موجب حساسیت و آسیب 
به پوست شوند. به یاد داشته باشید، سایر مواد 
حساسیت زا و آزاردهنده نیز می توانند از طریق 

انگشتان با ناحیه اطراف چشم تماس پیدا کنند.

 اصول ایمنی خرید  مواد خوراکی

در خرید مواد خوراکی باید به نکات بهداشتی 
عمل کرد، دست ها را شست و با ماسک به خرید 
رفت. همچنین در خانه مواد خریداری شده را از 
کیسه خرید بیرون آورده و پس از جاسازی آنها 

دوباره دست ها را شست. پیش از خوردن میوه و 
سبزیجات آنها را کامال تمیز بشوییم.. در خانه، 
می توان ویروس های احتمالی را با حرارت دادن 
کاهش داد که این مسئله در مورد ظروف و مواد 

غذایی صدق می کند.

نکات ایمنی درباره ماسک زدن

پیش از برداشتن ماسک از روی صورت دست 
های خود را ضد عفونی کنید. هنگام برداشتن 
ماسک، از قسمت بند آن را از صورت خود جدا 
کنید. بعد از برداشتن ماسک آن را از صورت خود 

دور کنید. در صورت تمیز و خشک بودن ماسک 
می توان آن را داخل کیسه پالستیکی قرار داد و 
مجدد استفاده کرد. هنگام بیرون آوردن ماسک از 
کیسه پالستیکی آن را از قسمت بندها گرفته و 

روی صورت قرار دهید. 

روغن درخت چای

هم اکنون داروهای مجاز و بدون نسخه این 
روغن  است.  دسترس  در  گیاهی  محصول 
درخت چای را می توان آنتی هسیتامینی طبیعی 
مؤثر  پشه  نیش  درمان خارش  در  دانست که 

است. محققان با تزریق هیستامین دی فسفات 
به بازوی 27 داوطلب و همچنین پایش میزان 
واکنش تورم طی هر ده دقیقه یک بار دریافتند 
که با مصرف روغن درخت چای، میزان تورم نیز 

کاهش خواهد داشت. 

همزمان با افزایش دوباره آمار موارد ابتال به ویروس کرونا، عالئم جدیدی هم به نشانه های ابتال به 
کووید19- اضافه می شود.  افرادی که به این بیماری مبتال شده اند، تاکنون عالئم بسیار گوناگونی از خود 
نشان داده اند. هر کدام از این عالئم در دسته های مختلفی از جمله »نشانه های معمولی تا بیماری های 
خطرناک« دسته بندی می شوند و ممکن است بعد از 2 تا 14 روز از ابتال بروز پیدا کنند.مرکز کنترل و 
پیشگیری بیماری آمریکا حاال نشانه جدیدی از جمله گرفتگی و آبریزش بینی را هم به لیست عالئم ویروس 
کرونا اضافه کرده ، لیست تمام این عالئم از قرار زیر است:  گرفتگی یا آبریزش بینی، سرفه، اسهال، خستگی، 

تب و لرز، سردرد، تنگی نفس، بدن درد، حالت تهوع، از دست دادن چشایی و بویایی.

در صورت عدم استفاده از »ماسک« شاهد افزایش شیوع کرونا در کشور خواهیم بود.، معاون بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی تهران اظهار کرد: همانطور که با پویش »در خانه می مانم« در چند ماه پیش اقدام به ماندن 
در خانه کردیم، اکنون نیز با پویش »من ماسک می زنم« از این موضوع حمایت کنیم.وی ادامه داد: اگراین 
اتفاق نیفتد در دو ماه آینده افزایش و بروز بیشتری از کرونا را در کشور خواهیم داشت.کاهش فاصله گذاری 
اجتماعی، عدم ماندن در قرنطینه ، رفتن به مسافرت  و حضور در اماکن عمومی قطعا می تواند مشکالتی 
ایجاد کند. وی  با اشاره به اینکه مجموعه این عوامل باعث شلوغ شدن بیمارستان ها و باالرفتن موارد ابتال 

به کرونا شده است، بیان کرد:  استفاده از ماسک ضروری و یک امر بسیار مهم است.

در صورت عدم استفاده از »ماسک« چه بالیی سرمان می آیدگرفتگی و آبریزش بینی به عالئم کرونا اضافه شد

نجمه مادر امام رضا علیه السالم می گوید: هنگامی که 
فرزندم به دنیا آمد، دست های خود را بر زمین گذاشت و 
سر به آسمان بلند کرد، در حالی که لب های مبارکش را 
حرکت می داد و سخن می گفت، ولی من متوجه آنها نمی 
شدم. در این هنگام، امام موسی کاظم علیه السالم نزد من 
آمد و فرمود: »ای نجمه! کرامت خداوند گوارایت باد«. 
سپس نوزاد را در جامه سفیدی پیچیدم و به حضرت دادم. 
ایشان در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت 
و کامش را با آب فرات گشود. سپس فرزندم را به من داد و 

فرمود: »این کودک، بعد از من حّجت خدا در زمین است«.
از اباصلت نقل شده است که می گفت: »من داناتر از علی 
بن موسی الرضا علیه السالم ندیدم. هر عالمی هم که او را 
می دید، به همین مطلب اقرار می کرد. مأمون در جلسات 
متعدد، جماعتی از علمای ادیان و مذاهب گوناگون را برای 
مناظره با ایشان جمع می کرد و همه مغلوب دانش امام 
رضا علیه السالم می شدند«.امام رضا علیه السالم هیچ گاه 
کالم کسی را قطع و حاجت نیازمندی را که مقدور بود، 
 رد نمی کرد. ایشان در حضور کسی پای خویش را دراز 

نمی نمود و به چیزی تکیه نمی داد. در خنده خویش به 
لبخند و تبسمی اکتفا می کرد. او با غالمان خویش به خوبی 
سخن می گفت و به آنان بی احترامی نمی کرد و با آنان سر 
یک سفره غذا میل می فرمود. آن حضرت، کاسه بزرگی 
نزدیک سفره می گذاشت و بهترین قسمت از هر غذایی که 
در سفره بود، داخل آن می ریخت و می فرمود آن را میان 
نیازمندان تقسیم کنند. امام رضا علیه السالم شب ها کم می 
خوابید و از ابتدای شب تا صبح بیدار بود. بعد از نماز صبح هم 

تا طلوع آفتاب، به عبادت خدا می پرداخت.

والدت باسعادت امام رضا )علیه السالم( بر عاشقانش مبارک باد

پنجشنبه  ۱۲   تیر    ۱۳۹۹ * شماره  ۴۶۶۸ 
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

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

یاد یاران
)شهید عبدالرضا خامسان،  بیرجند(: امروز روح متحول شده، ملت که از همه چیزش در راه خدا می گذرد، نعمت است این باید محفوظ باشد. مبادا لحظه ای فکر 
این زندگی مادی و لذایذ پوچ آن ما را به نقطه ای کشاند که ببینیم عقب مانده ایم. انقالب پیش می رود. این روح متحول شده پیش می رود و هر لحظه ناخالصی ها را کنار 

می گذارد و این صحنه ماندن ها و رفتن ها، صحنه آزمایش الهی است. مبادا ما جزو کنار گذاشتگان باشیم.

09150806459 - 09039642773  )عباسی( خیابان نواب صفوی – داخل نواب صفوی 13

* فروش و نصب و تعمیر انواع دوربین های مداربسته تحت شبکه
 و آنالوگ و AHD و تجهیزات جانبی آن 

* ارائـه مشاوره در انتخاب انـواع مـدل دوربیـن های مـدار بسته
* ارائه سرویس های انتقال و ضبط تصاویر، بک آپ گیری از اطالعات

* فروش و نصب دزدگیر ساختمان و سیستم های اعالن حریق اماکن

 عقد قرارداد با ادارات و ارگان های دولتی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو * صد درصد تضمینی

رتر(
     لولـه بازکنـی ) مدرن ب

روزی
بانه 

  ش

شرکت حسابداری و خدمات مالی تراز حساب فرابین 

09156654213 -09153615295

گروه تخصصی و باتجربه 
تنظیم و ارسال اظهار نامه مالیاتی

 استقرار و اجرای سیستم حسابداری
 مشاوره بیمه تامین اجتماعی

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
گواهینامه پایه یک، کارت ملی، کارت 

پایان خدمت و کارت هوشمند رانندگی 
پایه یک به شماره 1341941 به نام 

محمدرضا خونیکی فرزند حسین به 
شماره ملی 5239145334 و شماره 
شناسنامه 2550 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

دی
قو

مف

در فروشگاه لوازم یدکی اتومبیل به یک نفر همکار و شراکت در کار نیازمندیم.     
09059953462 دیم

زمن
نیا

لوازم یدکی خودرو با موقعیت عالی 
و فروش خوب با تمام امکانات به 
فروش می رسد.  09158653012 ی

وش
فر

به تعدادی مکانیک کار نیازمندیم.
آدرس: بین مطهری 1 و 3 

طبقه فوقانی صنایع سنگ پاسارگاد یم
ند

زم
نیا

جذب نیرو
یک مجموعه رسانه ای، فرهنگی جهت تکمیل کادر اداری خود به افراد ذیل 

نیازمند است:
توضیحاتشرح همکاریردیف

مسلط به نرم افزارهای گرافیکی، ایندیزاین و...طراح1

دارای مدرک ادبیات فارسیویراستار2

داشتن فن بیانروابط عمومی3

سابقه کار- دارای مدرک مرتبطکمک حسابدار )پاره وقت(4 

عالقه مندان می توانند رزومه و مشخصات خود را به شماره 09198127610 
صرفا پیامک نمایند.

یم
ند

زم
نیا

سمساری ونک 
خرید و فروش لوازم منزل و اداری 

نبش 1۷ شهریور 32
09365643596 - عباسپور

09105092989 تحویل رایگان درب منزل 

پوشینه ایزي الیف ۷۳000 تومان

فروش زیر قیمت

فروش انواع عایق استخری، آب بندکننده های قوی ، 
آب بند پلیمری و ...

فروش انواع چسب های ساختمانی ، عمومی ، صنعتی و ...

چسب سهیل

آدرس: بیرجند / میدان قدس  تلفن تماس: 0۹۱۵۵۶۱۲۵۳۳
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۱۷۷ محدوده معدنی امیدبخش در خراسان جنوبی شناسایی شد

رئیس سازمان صمت استان گفت: در حوزه اکتشاف با اعتبار ۹۰ میلیارد تومان، پهنه ای به وسعت ۵۰ هزار کیلومترمربع زیر پوشش مطالعات ژئوفیزیک هوایی قرار 
گرفت که منجر به شناسایی ۱۷۷ محدوده امیدبخش در این استان شد. وی بیان کرد: بخشی از این مناطق توسط ایمیدرو، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و 

سازمان زمین شناسی تکمیل اکتشاف خواهد شد و بخشی نیز از طریق واگذاری به بخش خصوصی مورد اکتشاف و بهره برداری قرار می گیرد. 

جدید  بومگردی  اقامتگاه  واحد   ۳*
شهرستان بشرویه مرمت و بازسازی شد.
*فرمانده انتظامی شهرستان قاین از 
کشف ۷ هزار و ۹۴۰ عدد قرص غیر 

مجاز در این شهرستان خبر داد.
*آموزش های توانمند سازی کسب و 
کار خرد به کمک هالل احمر استان در 

۲۰ نقطه روستایی استان ارائه می شود.
محور  در  پارس  پژو  *واژگونی 
 ۴ و  کشته  یک  نهبندان-زاهدان 

مصدوم برجای گذاشت.
شهرستان  انتظامی  مأموران   *
خودرو  یک  از  بازرسی  در  سربیشه 
۴ُتن و ۲۴۰کیلوگرم مرغ بدون مجوز 

بهداشتی توقیف کردند.
*۲۵۱ واحد متخلف در استان در سه 

ماهه نخست امسال تذکر گرفتند.

اخبار  کوتاه 

مراقب شگرد جدید 
کالهبرداری تلفنی باشید

ایرنا - پلیس خراسان جنوبی درباره شگرد جدید 
»واتس  برنامه  طریق  از  تلفنی  کالهبرداری 
آپ« به شهروندان هشدار داد. به گزارش روز 
گذشته پایگاه خبری پلیس در این اطالعیه 
آمده است: اخیرا کالهبرداران به منظور ارتباط 
با قربانیان جرم به جای استفاده از خطوط تلفن 
همراه از برنامه “واتس آپ” استفاده می کنند. این 
اطالعیه می افزاید: متهمان برای جلب اعتماد 
قربانیان، تصویر پروفایل خود را آرم سازمان 
صدا و سیما قرار داده و عنوان می کنند از صدا 
و سیما تماس می گیرند و شهروندان با مشاهده 
آرم صدا و سیما به این افراد اعتماد می کنند. 
پلیس خراسان جنوبی تصریح کرد: همچنین 
با  در مواردی مشاهده شده که کالهبرداران 
شماره تلفن همراه شاکی روی گوشی تلفن 
همراه خود برنامه واتس آپ را ساخته و کد 
واتس آپ را به صورت تلفنی از شاکی استعالم 
و با نصب این برنامه روی گوشی خود با شماره 
تلفن شاکی اقدام به کالهبرداری های بعدی 
از شهروندان می کنند.اطالعیه پلیس ادامه داد: 
این مهم می طلبد شهروندان هوشیاری الزم را 
درخصوص مواجهه با این گونه افراد داشته باشند 
تا در دام کالهبرداران تلفنی گرفتار نشوند و به 
اکانت ها و صفحات جعلی شبکه های اجتماعی 

به هیچ عنوان اعتماد نکنند.

۲۰۰ رأس قوچ و میش 
در استان تلف شدند

۲۰۰ رأس قوچ و میش در اثر بیماری طاعون 
نشخوارکنندگان کوچک از اوایل بهمن سال 
گذشته تاکنون در خراسان جنوبی تلف شدند.
اکبری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
با بیان اینکه این بیماری از اوایل بهمنپارسال 
در  آزاد  مناطق  برخی  پایش  و  بررسی  در 
مشاهده  سرایان  و  فردوس  شهرستان های 
شد ، گفت: این بیماری قابل انتقال به انسان 
نیست ، اما قابل انتقال به دام های اهلی است 
که امیدواریم همکاری دستگاه های مرتبط به 
ویژه مردم محلی و دامداران و عشایر منجر به 
کنترل دامنه انتشار این بیماری در کوتاهترین 
زمان ممکن شود تا بتوانیم از نابودی ذخیره های 

ژنی ارزشمند استان جلوگیری کنیم.

گالیه امام جمعه اسدیه از مشکل آب 
روستاها در روزهای گرم و کرونایی

مردم در روستاهای درمیان  هم در این روزهای 
گرم و بحران کرونا با مشکل آب مواجه شدند.  
امام جمعه اسدیه گفت: پسندیده نیست مردم 
و  گرم  روزهای  در  درمیان  روستاهای  در 
شرایط کرونایی با مشکل آب رو به رو باشند.
گذشته  روز  خزاعی  مصیب  حجت االسالم 
اشاره  با  درمیان  شهرستان  اداری  شورای  در 
به اندیشه های ناب شهید بهشتی و مطهری 
ایام  اکرام  و  یادآوری  از  بیش  باید  بیان کرد: 
شهادت این بزرگان با اندیشه و طرز تفکرات 
آنان در موضوعاتی چون آزادی و مراجعه به 
امام جمعه اهل تشیع  آراء مردم آشنا شویم. 
باید مشکالت کارگران  اینکه  با بیان  اسدیه 
و کارمندان قراردادی را مورد توجه ویژه قرار 
دهیم، گفت: بسیاری از قوانین در حوزه هایی 
چون منابع طبیعی و یا بیمه قالیبافان مشکالتی 
برای مردم ایجاد کرده که باید نسبت به اصالح 
و به روزرسانی آن همت شود.خزاعی با بیان 
اینکه نمایندگان می توانند با نظارت چرخ اجرا 
را به حرکت درآورند، یادآور شد: چرا مردم در 
و  گرم  روزهای  در  باید  درمیان  روستاهای 
شرایط کرونایی با مشکل آب رو به رو باشند. 
وی با اشاره به اینکه دستگاه هایی که در اجرای 
طرح های خود با کمبود اعتبار رو به رو هستند، 
می توانند از ظرفیت نهادهایی چون بنیاد علوی 
استفاده کنند، گفت: هر چند دولت خدماتی در 
سال های گذشته داشته است ولی باز هم مردم 

با مشکالت عدیده ای رو به رو هستند. 

»کمیسیون ماده ۱۰۰ تشویق کننده به تخلف 
متخلف  که  چرا  است  ساختمان سازی  در 
سودی که از تخلف به دست می آورد بیش از 

جریمه ای است که در کمیسیون می پردازد«.
معاون دادگستری خراسان جنوبی روز گذشته 
در جلسه پیگیری روند اجرای قانون پیش 
فروش ساختمان در خراسان جنوبی با بیان 
ماده  کمیسیون  قانون  گفت:  مطلب  این 
در  تخلف  به  کننده  تشویق  واقع  در   ۱۰۰
ساختمان سازی است چرا که متخلف سودی 
که از تخلف به دست می آورد بیش از جریمه ای 
است که در کمیسیون ماده ۱۰۰ پرداخت 
نیا  وحدانی  یدا...  االسالم   می کند.حجت 

فروش  پیش  قانون   ۲۴ ماده  طبق  افزود: 
ساختمان، مشاوران امالک نمی توانند رأسا 
مبادرت به تنظیم قرارداد در این زمینه کنند 
و باید طرفین معامله را بعد از مذاکرات اولیه 
به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی 

هدایت کنند.
وی افزود: اگر مشاور امالکی خالف این 
رویه را عمل کرد پروانه کسب او برای اول 
تا یک سال، برای بار دوم تا مدت دو سال 
و در بار سوم برای همیشه باطل می شود. 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دقیق  اجرای  با  کرد:  اظهار  دادگستری 
قانون پیش فروش ساختمان دیگر شاهد 

به  ملک  فروش  چون  کالهبرداری هایی 
چند نفر و انجام معامالت معارض نخواهیم 
بود که این موضوع از تشکیل پرونده های 
متعدد در دستگاه قضایی استان جلوگیری 
می کند. وحدانی نیا با اشاره به اینکه یکی 
از مهمترین معضالت در حوزه قراردادهای 
پیش فروش ساختمان، فروش یک ملک به 
چند نفر است، بیان کرد: باید نواقص قانون 
کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز در راستای کاهش 
معضالت و تخلفات حوزه ساختمان سازی 

رفع شود.
شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
اجرایی  گفت:  جلسه  این  در  نیز  بیرجند 

شدن قانون پیش فروش ساختمان جلوی 
بسیاری از تخلفات از جمله پیش فروش 
را  خراسان جنوبی  در  نفر  چند  به  ملک 
بیان  با  فخیم زاده   حمید  گرفت.  خواهد 
دارای دو  اینکه شناسنامه فنی ساختمان 
امضا است، اظهارکرد: یکی از این امضاها، 
در  باید  که  است  ساختمان  ناظر  امضای 
شناسنامه  و  کرده  پیدا  حضور  شهرداری 

فنی ساختمان را امضا کند.
شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون 
بعضی  متأسفانه در  اینکه  بیان  با  بیرجند 
از مناطق بیرجند ناظر حضور پیدا نمی کند، 
ادامه داد: شناسنامه فنی ساختمان از سوی 

شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمان 
صادر می شود. فخیم زاده با تأکید بر این 
این  ساختمان  فنی  شناسنامه  که  نکته 
می کند  ایجاد  خریدار  پیش  برای  را  حق 
تغییراتی  ساختمان  نقشه  در  نتوانند  که 
ایجاد کنند، گفت: در حال حاضر دغدغه 
وجود  نفر  چند  به  واحد  پیش فروش یک 

دارد. 
وی اظهار کرد: اگر شناسنامه فنی توسط 
ناظر امضا و در اداره ثبت اسناد و امالک به 
ثبت برسد جلوی بسیاری از این تخلفات از 
جمله پیش فروش ساختمان به چند نفر در 

خراسان جنوبی گرفته خواهد شد.

محمودآبادی- در سال سخت اعتباری دولت 
که گمان می رفت خراسان جنوبی شرایط 
بسیار سختی را در پیش داشته باشد همت 
مقام عالی دولت در استان باعث شد، نه تنها 
بخشی از اعتبارات استان افزایش یابد بلکه 
بخش اعظم آن نیز به صورت نقد تخصیص 
یافت و به این ترتین در سال سخت بودجه 
ای کشور جهش قابل توجهی در اعتبار استان 
روز  جنوبی  خراسان  استاندار  آید.  وجود  به 
گذشته در دومین جلسه شورای برنامه ریزی 
و توسعه استان گفت: امسال علیرغم همه 
محدودیت ها و مشکالت کشور به نسبت دو 
سال گذشته در بحث توزیع اعتبارات وضعیت 
بهتری داریم. معتمدیان با بیان این مطلب 
به نقدی بودن بخش عمده ای از اعتبارات 

تخصیصی به استان اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: از اقدامات اساسی امسال، 
تمرکز بر تکمیل پروژه های نیمه تمامی است 
که تا شهریور ماه سال آینده قابلیت اجرا دارند. 
به گفته وی؛ در راستای همین برنامه در سطح 

استان ۱8 طرح ملی احصاء گشته که با عنایت 
سازمان برنامه و بودجه اعتبارات ویژه ای برای 
اجرای این طرح ها به حساب ۱۱ دستگاه 

اجرایی واریز شده است.
کاهش ۲8  با  که  این  به  اشاره  با  استاندار 

سهم  امسال  گذشته،  نسبت  به  درصدی 
استان از محل اعتبارات توازن استانی ۱۷۲ 
میلیارد تومان است، تصریح نمود: سهم استان 
از اعتبارات توازن ملی با افزایش چشمگیری 

مواجه بوده و از رقم ۱۰۰ میلیارد تومان به ۱۷۲ 
میلیارد تومان رسیده است.

معتمدیان درخصوص سهم استان از اعتبارات 
تملک هم گفت: سهم استان از اعتبارات این 
سرفصل، سال گذشته ۷8 میلیارد تومان بوده 

که در سال جاری ۱۲۴ میلیارد تومان لحاظ 
شده است. وی سپس از اعتبارات نقدی ویژه 
ای خبر داد که به استان تخصیص یافته و 
بناست اجرای پروژه های عمرانی را تسریع 

نماید.به گفته وی؛ اقدامات قابل توجه برخی 
دستگاه های اجرایی در راستای برنامه های 
راه  راه،  مثل  استان  در  گذاری شده  هدف 
آهن، آبخیزداری، مسکن و اجرای سیستم 
های نوین آبیاری سبب شد اعتبارات ملی 
استان به نسبت سنوات گذشته جهش چند 

برابری را تجربه نماید.
استاندار در ادامه از رشد ۲۵ درصدی اعتبارات 
نتیجه  که  گفت  بودجه  الیحه  در  استان 
حجم قابل توجه منابع متفرقه ای بود که از 
سرفصل هایی همچون سفر رئیس سازمان 
برنامه و بودجه به استان تخصیص یافت. 
معتمدیان متذکر شد: برون داد این اتفاق در 
سالی که دولت در همه بخش ها با کاهش 
اعتبارات مواجه است، افزایش اعتبارات در 
راه  های  پروژه  همچون  ها  بخش  برخی 
سازی استان را به همراه داشت که بی نظیر 
بود و سرعت اجرای پروژه ها را افزایش داد. 
وی سپس به ظرفیت های پیش بینی شده 
در بودجه اشاره کرد و گفت: موضوع فروش 

امالک و اراضی مازاد دستگاه های اجرایی، 
یکی از این ظرفیت هاست که چون برگشت 
دارد،  همراه  به  را  ها  دستگاه  برای  درآمد 
فرصت بسیار خوبی برای درآمدزایی دستگاه 

های اجرایی می باشد.
به گفته وی؛ ۵۰ درصد درآمد حاصل از این 
خدمت  پایان  پاداش  پرداخت  برای  طرح 
راستای  در  نیز  درصد   ۵۰ و  بازنشستگان 
ها  دستگاه  تمام  نیمه  های  پروژه  تکمیل 
هزینه می شود.شایان ذکر است: در دومین 
جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
کلیه  حضور  با  و  استاندار  ریاست  به  که 
مدیران دستگاه های عضو شورا برگزار شد، 
موضوعات شیوه توزیع اعتبارات توازن، تجمیع 
یک درصد اعتبارات جاری دستگاه ها برای 
اجرای پروژه های پژوهشی کاربردی متناسب 
کارگروه  مصوبات  استان،  های  اولویت  با 
امور زیربنایی،مولد سازی دارایی های دولت 
و همچنین تدوین اسناد توسعه ای روستاها 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ماده ۱۰۰ مشوق انجام تخلفات ساختمانی

جهش اعتباری استان در سال سخت بودجه ای کشور

شعبه 1: نبش معلم 50   
 شعبه 2: ورودی بلوار معلم
شماره تماس مرکزی: 05631101
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امام رضا علیه السالم فرمودند :

نا َکماُل الّدیِن َوالیَتُنا َو البَراَءةُ مِن َعُدوِّ

کمال دین در والیت ما و بیزاری جستن از دشمن ماست.

)مستطرفات السرائر: ج3، ص14۹(

کپی پرداری روحانی از طرح 
شکست خورده احمدی نژاد

برنامه  از  رئیس جمهور  مدت ها  از  پس 
حمایتی مستأجران رونمایی کرد. برنامه ای 
که کپی طرح شکست خورده دولت دهم 
است که در آن برای افزایش نرخ اجاره بها 
سقف تعیین شد. به گزارش جهان نیوز، 
سرانجام پس از هفته ها وعده و وعید طرح 
دولت برای حمایت از مستأجران رونمایی 
شد. طرحی که بر اساس اظهارات حسن 
نرخ  افزایش  برای  رئیس جمهور  روحانی 
اجاره بها سقف تعیین کرده است. مطابق 
آنچه رئیس جمهور در ستاد ملی مبارزه با 
بیماری کرونا گفته افزایش نرخ اجاره بها در 
قراردادهای جدید شهر تهران، کالنشهرها 
و سایر شهرها به ترتیب نباید بیشتر از 25 

درصد، 20 و 15 درصد باشد.
این طرح در واقع کپی برنامه اجرا شده دولت 
دهم در سال های 90 و 91 است. طرحی 
که علی نیکزاد وزیر وقت راه و شهرسازی و 
نماینده کنونی مجلس نسبت به تاثیرگذاری 
آن اطمینان باالیی داشت، اما در نهایت 
برچسپ شکست خورده بر پیشانی این 
طرح ابتکاری وزیر اسبق راه و شهرسازی 
خورد.این دستور دیرهنگام درحالی صادر 
ماه گذشته بخش  دو  اوال طی  که  شد 
زیادی از قراردادهای جدید اجاره امضا و 
قراردادهای قدیمی تمدید شد، ثانیاً بسیاری از 
قراردادهای اجاره تمدیدی هستند که اصال 
به بنگاه امالک مراجعه نمی کنند، بلکه رقم 
افزایش قیمت از سوی موجر اعالم می شود 
و مستاجر یا باید قبول کند که در این صورت 
خودشان به صورت دست نویس پشت برگه 
اجاره نامه می نویسند و امضا می کنند، یا 

قبول نمی کند که باید خانه را تخلیه کند.

انتخاب - هرگونه ادعا مبنی بر استفاده 
و  حال  در  جماران  ملک  از  شخصی 
بنا  ساخت  است.  محض  کذب  آینده 
نیز برخالف ادعاهایی که مطرح شد، با 
مجوز شهرداری انجام شده است. رئیس 
دفتر رئیس جمهور در گفت وگو با روزنامه 
ایران درباره اخبار برخی اختالف  نظرها در 
درون دولت گفت: واقعیت این است همه 
این مسئوالنی که گاه  و بیگاه درخصوص 
اختالفات آنها با یکدیگر یا با رئیس  جمهور 
خبرسازی می شود، در طول هفته حداقل 
چهار-پنج جلسه مشترک دارند، با هم کار 
می کنند، مراودات مستمری بین آنها در 
جریان است و اساساً مجال و عرصه وقوع 
این مدل کشمکش ها و بگومگوها وجود 

ندارد. از این گذشته تک تک افرادی که 
در قامت وزیر یا معاون رئیس  جمهور یا 
دیگر مسئولیت های کلیدی دولتی فعالیت 
می کنند، از نزدیک دست اندرکار اداره کشور 
هستند و بیش از همه شرایط دشوار کشور 
را درک می کنند. آنها بهتر از هر کسی 
اثرات واگرایی و مباحث اختالفی را می دانند 
و این را می فهمند که بدون انسجام درون 
دولت، نمی توان خواستار انسجام ملی شد.

محمود واعظی در پاسخ به ساخت وساز 
منطقه  در  ریاست جمهوری  نهاد  اخیر 
جماران تهران است، افزود: این بحث هم 
از مواردی بود که در آن به رئیس جمهور 
جفا شد و غیرمنصفانه مسائلی را به ایشان 
نسبت دادند. واقعیت ماجرا به طور شفاف 

از طرف روابط عمومی ریاست جمهوری 
مورد  ملک  است.  شده  اطالع رسانی 
نهاد  به  متعلق  قدیمی  امالک  از  نظر 
به هیچ عنوان  ریاست جمهوری است و 

مالکیت شخصی ندارد. 
به  زمان  گذر  اثر  بر  قدیمی  ملک  این 
همین  بر  و  بود  شده  فرسوده  شدت 
گرفته  تصمیم  پیش  سال  چند  اساس 
شد، تخریب و بازسازی شود. این پروژه 
چند سال متوقف شده بود، این مسأله 
بیم  و  بود  همسایگان  اعتراض  مورد 
انجام شده  آن می رفت که گودبرداری 
در آنجا به منازل مجاور آسیب بزند. به 
همین جهت ساخت بنا در سال گذشته در 
دستور کار قرار گرفت و سازنده آن بنیاد 

مسکن است. این ملک با هدف استفاده 
ریاست جمهوری  نهاد  مجموعه  اداری 
ساخته می شود و هرگونه ادعا مبنی بر 
استفاده شخصی از این ملک در حال و 
آینده کذب محض است. ساخت بنا نیز 
برخالف ادعاهایی که مطرح شد، با مجوز 

شهرداری انجام شده است.

واکنش ها به نامه موسوی خوئینی ها از حد 
واکنش فراتر رفت و این طور که معلوم 
است موجب نوعی اختالف و مرزبندی بین 
اصالح طلبان شده است. نامه چند روز پیش 

موسوی خوئینی ها که با انتقادات گسترده ای 
همراه شده بود، همچنان موضوع داغ روز و 
مورد توجه رسانه ها است. این نامه همچنین 
موجب نوعی مرزبندی بین اصالح طلبان 
شده و این همان چیزی است که به گفته 
روزنامه کیهان افکار عمومی انتظار داشت. 
مرزبندی  این  مصداق  شاخص ترین 
موضع گیری مجمع روحانیون مبارز است. 
این تشکل سیاسی مذهبی اصالح طلب 

حساب خود را از موسوی خوئینی ها جدا 
کرده و آنچه در این نامه آمده است را نظرات 
راستا  همین  در  می داند.  وی  شخصی 
حجت االسالم مجید انصاری عضو مجمع 
روحانیون مبارز در مصاحبه ای گفت: »این 
نامه را در فضای مجازی خواندم و آنچه در 
این نامه نگاشته شده، نظر شخصی او بوده 
است.« کیهان در گزارشی به فرافکنی های 
مرد پشت پرده اصالح طلبان انتقاد کرده 

و از انتظار افکار عمومی برای مرزبندی 
اصالح طلبان با او نوشته است. در گزارش 
کیهان به نقل از آیت ا... عباس کعبی عضو 
هیئت رئیسه مجلس خبرگان آمده است: 
»هر جا پس رفت و ارتجاع و مشکالت 
مزمن اقتصادی و آسیب های فرهنگی 
بی تدبیری  حاصل  دیده ایم  اجتماعی  و 
جریان مدعی اصالحات و القای تردید و 

بی اعتمادی و نگاه لیبرالی آنان بوده است.

جهان نیوز - در هفت سال گذشته روحانی 
انتقادات و نصایح را گوش نکرد، امیدوارم 
دولت یک سال باقیمانده را با سالمت به 
پایان برساند. رئیس کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی گفت: آنجایی که مسئله 
منافع مردم باشد نمایندگان تعارف ندارند 
و اگر دولت بخواهد در جهت تقابل پیش 
برود نمایندگان اجازه نخواهند داد جامعه را 
دوقطبی کند. فریدون عباسی با اشاره به نامه 
روسای کمیسیون های تخصصی مجلس به 

رئیس جمهور درمورد مشکالت اقتصادی و 
معیشتی مردم ، اظهار کرد: متاسفانه دولت 
در جهت توازن بین درآمد مردم و هزینه 
های آنان، اقدامی انجام نمی دهد. پس از 
افزایش نرخ ارز و باال رفتن ناگهانی قیمت 
کاال بدون تغییر در نظام حقوق و دستمزد، 
نمایندگان مجلس بنا به درخواست موکلین 
شان در جلسه ای که بالفاصله پس از  
انتخابات روسای کمیسیون ها انجام شد 
به این مهم اهتمام ورزیدند و مقرر شد به 

متولی اصلی زندگی مردم که دستگاه اجرایی 
کشور و در راس آن رئیس جمهور می باشد، 
تذکری داده شود. وی با بیان اینکه بعید است 
دولت واکنش خاصی به این نامه نشان دهد 
خاطرنشان کرد: در این هفت  سال گذشته 
رئیس دستگاه اجرایی کشور خیلی نظرات  
منتقدین و حتی افرادی که ایشان را نصحیت 
کردند را گوش نداده و همان روش خودش را 
ادامه می دهد و امیدوارم یک سال باقی مانده 
را با سالمت به پایان برساند. البته در این نامه 

خیلی محترمانه به رئیس جمهور تذکر داده 
شد و این نامه به نوعی از زبان مردم است 
و صحبت های مردم به گونه ای در آن 

مستتر  بود.

واعضی : هرگونه ادعا مبنی بر استفاده شخصی از ملک  جماران در حال و آینده کذب محض است

پس لرزه های نامه موسوی خوئینی ها؛ گسست در جریان اصالح طلب!

طی هفت سال گذشته روحانی انتقادات و نصایح را گوش نکرد

دولت اعتقادی به اجرای قانون مالیات
 بر خانه های خالی ندارد  

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس یازدهم با اشاره به اظهارات اخیر رئیس 
گوید:  می  مسکن  بازار  خصوص  در  جمهور 
»مسکن بازاری نیست که دستورالعمل پذیر باشد، 
مگر چند درصد معامالت مسکن در سامانه ثبت 
می شود و کد رهگیری دریافت می کنند که بشود 
بر روی آنها محدودیت های افزایش اعمال کرد.« 
این طرح ها از واقعیات بازار مسکن در ایران به دور 
است، عملی و شدنی هم نیست. قانون مالیات بر 
خانه های خالی مصوب شده، اما دولت اعتقادی به 

اجرای آن ندارد و اجرا نمی شود.

اصالً نمی دانیم در پاییز و  زمستان
   چه بالیی قرار است سر جامعه بیاید

انتخاب - مینو محرز، عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا 
گفت: اصالً نمی دانیم در پاییز و زمستان با وجود آنفلوآنزا 
چه بالیی قرار است سر جامعه بیاید. باید خودمان را 
برای گرفتاری های بیشتر آماده کنیم. هیچ چیزی در 
دنیا معلوم نیست. اینکه آیا همه بگیرند مصونیت پیدا 
می کنند یا بعد از مدتی مصونیت از بین می رود؟

پارادوکس در بازار گوشت؛ 
 تولید و قیمت همزمان باالست

فارس- این روزها تولیدکنندگان از افزایش باالی 
گوشت می گویند اما قیمت همچنان رو به باالست، 
این پارادوکس قیمت با علم اقتصاد همخوانی 
ندارد. معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی هم 
پیش بینی تولید 880 هزار تن گوشت قرمز در 
سال جاری کرده است که این رقم نسبت به 859 
هزار تن سال گذشته افزایش 21 هزار تنی را           نشان 
می دهد. به رغم افزایش تولید گوشت با شیوع 
کرونا میزان مصرف گوشت هم کمتر شده و در 
حقیقت همه اینها داللت می کند که باید قیمت 

گوشت قرمز در بازار کمتر شود.

بورس، معامالت “دارا یکم” 
 را باطل کرد

مهر- ناظر بازار بورس اعالم کرد معامالت روز 
چهارشنبه نماد “دارا یکم” به دلیل اختالف خالص 
دارایی های صندوق واسطه گری یکم با قیمت 

سفارشات این نماد، مورد تأیید نیست. 

علیرضا اعرافی در مسیر جایگزینی
 احمد جنتی

ریاست علیرضا اعرافی بر حوزه های علمیه سراسر 
کشور با تایید فقها و مقام معظم رهبری تمدید 
شد تا وی با ادامه حضور در یکی از موثرترین 
مسئولیت های حوزه های علمیه، به عنوان گزینه 
کلیدی جایگزینی احمد جنتی در شورای نگهبان 
نیز مطرح شود. احمد جنتی از سال 1۳۷1 تاکنون 

در این سمت حضور دارد.

 ابطحی: جهانگیری تحرکات انتخاباتی دارد 
محمدعلی ابطحی، از چهره های اصالح طلب که 
در دوران دولت های اصالحات مدتی به عنوان 
معاون پارلمانی و زمانی هم در مقام ریاست دفتر 
رئیس جمهور مشغول به فعالیت بود به خبرآنالین 
گفت: برای صحبت درباره انتخابات سال 1۴00 
هنوز کمی زود است، اما تعداد کاندیداها در آن 
جریان بسیار زیاد است. به نظر می رسد آقایان 
ضرغامی و جلیلی عزم جدی برای ورود به عرصه 
افراد دیگری نیز  انتخابات را دارند. در این سو 
تحرکات انتخاباتی دارند که به نظر می رسد یکی از 

شاخص ترین آنها آقای اسحاق جهانگیری باشد.

کدخدایی: برخی انتخابات ریاست 
 جمهوری را خیلی زود شروع کرده اند 

انتخاب - عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای 
نگهبان طی مطلبی در فضای مجازی اظهار کرد: 
برخی انتخابات ریاست جمهوری را خیلی زود شروع 
کرده اند و هر از گاهی با اخبار خود ساخته، مالقات های 
 فرضی افراد را با شورای نگهبان مطرح می کنند!
وی افزود: شورای نگهبان تاکنون هیچ مالقات 
رسمی و غیر رسمی با داوطلبان احتمالی نداشته و 

به این زودی ها نیز نخواهد داشت. 

سرلشکرصفوی:  نباید بگذاریم دشمنان 
برای فرزندان مان الگوهای دیگری 

 درست کنند 

دفاع  معارف  و  علوم  پژوهشگاه  رئیس  ایرنا- 
با  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سپهبد  مقدس 
تاکید بر این که غربی ها از فرماندهان ما تصویر 
یک انسان خشن و بی احساس و بی منطق را 
نمایش داده اند، گفت: نسل حاضر نیاز دارد تا 
با واقعیت ها آشنا شود و نباید بگذاریم دشمنان 
درست  مان  فرزندان  برای  دیگری  الگوهای 
کنند. سردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی 
دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور 
نیروهای مسلح به همراه امیر سرتیپ عبدالعلی 
پورشاسب جانشین پژوهشگاه و سعدا... زارعی 
رئیس پژوهشکده جبهه مقاومت از مخزن اسناد 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس بازدید کردند.


