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به خاطر کرونا به جامعه 
وحشت منتقل نکنید

وزیر بهداشت : 

صفحه  ۲

 به وزیر بهداشت توصیه 
می کنم آرامش داشته باشد

رئیس دفتر رئیس جمهور :

 نظام بخواهد ذوالنور با 
آمریکا دست می  دهد 

مصطفی هاشمی طبا   :

صفحه  ۲

صفحه  ۲

#  من ماسک می زنم

اُملت هم به غذاهای مجلل بیرجند پیوست۶ مدیر کل بیمه سالمت : بیماران کرونایی نگران بیمه نباشند 3عرضه ماسک ۱۳۰۰ تومانی در داروخانه های  استان 3

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

ماییم و دو جمله درد واره!! 

آزاد  جامعه  یک  در  ساکن  شهروند  هر  حق  که  پرسشگری  و   مطالبه گری 
می باشد، برای برقراری عدالت اجتماعی ضرورتی حیاتی و اولویتی اساسی به شمار 
می آید.  بحث درباره مطالبه گری و عدالت خواهی، بسیار اهمیت دارد، چرا که یکی 
از راهکارهای مهم برای اصالح حکمرانی است. بر اساس علم جامعه شناسی، 
مطالبه گری و نحوه بیان آن از ویژگی های یک جامعه پویا و باانگیزه است و در 
حقیقت جامعه بدون مطالبه و درخواست منطقی، جامعه ای بدون آرمان می باشد، 
اما واقعیت این است که هر درخواست و مطالبه ای، نشان دهنده بلوغ فکری و رشد 
نیست، بلکه مطالبه گری صحیح، ویژگی ها و خصایصی دارد. اولین بحث، ماهیت 
مطالبه است، به عبارتی هر نوع مطالبه ای ارزش پیگیری ندارد. مطالبه، به ویژه در 
ابعاد اجتماعی آن، باید بر پایه ارزش های واقعی و آرمان های جامعه بوده، مغایرتی 
با قانون و عرف حاکم بر آن جامعه نداشته باشد. موضوع بعدی، نحوه بیان مطالبه 
و چگونگی پیگیری آن است. اگر بهترین مطالبات هم به شیوه ... ادامه در صفحه 2

اولین مدافع سالمت خراسان جنوبی آسمانی شد
مدافع  شهدای  خیل  به  کرونا  ویروس  به  ابتال  اثر  بر  مهمویی  روستای  بهداشت  خانه  بهورز  حسینی؛  منصوره 
سالمت پیوست. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: این بهرورز خوش قلب، فداکار و ایثارگر در راه خدمت 
 به مردم و خط مقدم مبارزه، پس از دست و پنجه کردن با ویروس کرونا به خیل شهدای مدافع سالمت پیوست.
دهقانی با بیان اینکه  اولین مدافع سالمت استان در راه حفظ سالمت مردم جان خود را از دست داد، افزود:  امید است دیگر 

شاهد از دست دادن و آسیب بیشتر به جامعه سالمت استان نباشیم. ...  مشروح در صفحه ۵

*  بهروزی فر

 فرمانده انتظامی خراسان جنوبی : 

امنیت استان متاثر
 از تعامل مرزنشینان
 و مرزبانان است

سرپرست سازمان صمت استان : در جلسه هیئت دولت مصوب شد ؛ 

سرمایه گذاری ایدرو 
در ۲ طرح استان
با موافقت دولت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در طرح های ریسندگی و بافندگی خراسان جنوبی سرمایه 
گذاری می کند. سرپرست سازمان صمت استان گفت: در جلسه هیئت دولت، با سرمایه گذاری ایدرو در طرح های 
ریسندگی و بافندگی شهرستان های طبس و فردوس موافقت شد. جرجانی افزود: بر این اساس، این سازمان برای 
 تکمیل طرح بافندگی نساجی فردوس ۷ میلیون یورو و ۸۰ میلیارد تومان و برای واحد ریسندگی شهرستان طبس

 ۵ میلیون یورو و ۴۰ میلیارد تومان، در کنار بخش خصوصی، سرمایه گذار می کند. وی گفت: این واحد ها روزانه ۱۰ 
تن نخ و 2۰ میلیون مترمربع پارچه تولید خواهد کرد. سرپرست سازمان صمت استان از راه اندازی این دو واحد تا سال 
۱۴۰۰ خبر داد و گفت: بهره برداری از طرح های ریسندگی و بافندگی طبس و فردوس، عالوه بر ایجاد ارزش افزوده، 
برای 2۷۰ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد می کند. جرجانی، راه اندازی صنایع پایین دست از جمله تولید پوشاک و 

رنگرزی در خراسان جنوبی را از دیگر برکات ایجاد طرح های ریسندگی و بافندگی طبس و فردوس دانست.

دانی که چون همی گذرانیم روزگار 
روزی که بی تو می گذرد روز محشر است

گفتیم عشق را به صبوری دوا کنیم
هر روز عشق بیشتر و صبر کمتر است

از پرواز ناباورانه پدر، همسر، فرزند و برادر عزیزمان

 شادروان مرتضی خزاعی
چهل روز گذشت و ما همچنان در بهت و حیرت، لحظات خوب و به یادماندنی 
 بودنش را مرور می کنیم و غم دوری اش به روح و جان مان چنگ می زند.

ضمن تشکر و قدردانی از ابراز محبت و همدردی همه اقوام، دوستان و 
همکاران گرامی که به ما امید جاری شدن دوباره زندگی را بخشیدند، با احساس مسئولیت در قبال سالمت 

همه عزیزان از برگزاری مراسم معذوریم و میزبان حضور شما بزرگواران روز جمعه مورخ 99/۸/2 
از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح بر سر آرامگاه ابدی آن مرحوم جهت ذکر فاتحه خواهیم بود.

خانواده های : خزاعی، رضایی و سایر بستگان

جناب سرهنگ محمدحسین سورگی
 فرمانده محترم مرکز آموزش مرزبانی محمدرسول ا... )ص( ناجا

ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی
 خدمت شما و همه پرسنل خدوم ناجا ، انتصاب بجا و شایسته 
جناب عالی را به فرماندهی مرکز آموزش مرزبانی محمد رسول 
ا... )ص( ناجا که گویای حسن اعتماد فرماندهی محترم نیروی 
 انتظامی به جناب عالی است را صمیمانه تبریک عرض می نمایم

 و توفیق روز افزون شما را از درگاه خداوند خواستارم.
گروه تجاری مهدی باقری

جناب آقای مهندس هوشنگ مودی
)فامیل معظم ورقانی و نقاش(

با نهایت تاسف و تاثر ضایعه فقدان
شادروان مهندس بهزاد ورقانی

 )بازنشسته کویرتایر( 
را حضور جناب عالی و خانواده محترم و فامیل وابسته تسلیت 
عرض می نماییم. از خداوند رحمان شادی روح و غفران الهی را 

برای آن مرحوم و صبر جمیل و اجر جزیل برای شما و تمامی بستگان و دوستان مسئلت داریم.
هیئت مدیره و مدیرعامل ، مهندسین ومجریان پروژه 466 واحدی تعاونی مسکن

 کانون بازنشستگان خراسان جنوبی

جناب آقای حسن شرفی
حسن انتصاب جناب عالی را به عنوان

 معاونت امور توسعه و پیشگیری بهزیستی استان خراسان جنوبی
 با شادمانه ترین احساسات تبریک می گوییم و از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون تان را خواستاریم.

 مرکز گذری و کاهش آسیب نجات )DIC( شهرستان بیرجند 

ضمن تبریک هفتـه نیـروی انتظامـی
 بدین وسیله از تالش 

فرمانده ، جانشین و ستوان سوم حسین  میرزایی 
به جهت دستگیری سارق و کشف و بازگرداندن اموال مسروقه کمال تقدیر و تشکر را دارم.

نائبی زاده

روزهاي دلتنگي را به یاد خوبي ها و مهرباني هایش سپري مي کنیم

اولین سالگرد درگذشت مادري مهربان

 مرحومه عذرا تیمورپور 
)همسر عين ا... گل کاري( 

را به سوگ مي نشینیم. به علت حفظ سالمت شما عزیزان 
و احترام به زحمات کادر درمان مراسمي برگزار نمي شود 

و سالگرد را با نثار فاتحه اي به روح پاك آن مرحومه
 گرامي مي داریم.
از طرف فرزندان

کرمـان انـدود - کاهگـل آمـاده     
جناب آقای سید حسین مقدس 09162476752 - کالنتری

ریاست محترم دادگاه های عمومی و انقالب شهرستان بيرجند
فقدان وجود پدر دردی عظیم است که تحمل آن فقط با استعانت از درگاه الهی میسر است.

ضایعه دردناک درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض می نماییم و برای شما 
و خانواده محترم صبر و سالمتی و برای آن مرحوم مغفرت الهی آرزومندیم.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی

“مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فشرده - نوبت دوم “ 
شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه ای به شرح ذیل اقدام نماید.

شرایط عمومی متقاضیانمدت اجرانوع تضمین و مبلغ )ریال(موضوعشماره فراخوان

2۰99۰۰5۳6۱۰۰۰۰2۰
طراحی،تهیه مصالح، ساخت و نصب،تاسیسات 
مکانیکی،برقی،ابنیه و راه اندازی ماشین آالت 
خط ۱5۰ تنی پسماند شهرداری بیرجند مطابق 

مشخصات فنی پیوست در اسناد مناقصه

ضمانت نامه معتبر به مبلغ 
۳.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال طبق 

نمونه مندرج در اسناد 
۱2 ماه

کلیه متقاضیان حقوقی دارای مدرك حقوقی 
مرتبط و معتبر از مراجع ذیصالح و دارای سابقه 
اجرایی و مستند در خصوص طراحی و ساخت 

ماشین آالت مشابه با موضوع مناقصه به صورت 
واحد یا مشارکت رسمی )کنسرسیوم(

۱ - محل تامین اعتبار : اعتبارات داخلی شهرداری  2 - کلیه فرآیندهای مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir برگزار می گردد.
 ۳ - مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه را از تاریخ  1 / 08 /99 تا  ساعت 19 مورخ  06 / 08/ 99 از طریق سامانه ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir  در یافت
  نمایند.  4 - مهلت ارسال پیشنهاد و بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت : تا ساعت 14:00 مورخ 19/ 08/ 99  5 - زمان گشایش و قرائت پیشنهادها : ساعت 14:30 مورخ
۲0 / 08/ 99 می باشد. 6 - نشانی مناقصه گزار: خراسان جنوبی – بیرجند – میدان ابوذر – شهرداری مرکزی – تلفن : 0563183010۲  7 - مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه 
 مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. ضمنا جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد به آدرس بیرجند، خیابان مطهری، سازمان صنعت و معدن 

  محمد علی جاوید - شهردار بیرجند مراجعه نمایند.                                                                                                                                                                             

بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از تالش های پیگیرانه و بدون وقفه
 پرسنل پاسگاه باقران به ویژه ستوان سوم آقایان: میرزایی ، طالبی و نخعی 

پرسنل دایره سرقت اداره آگاهی استان به ویژه جناب آقای مهدی مزاری
پرسنل پلیس +10  به ویژه ستوان سوم محمد مالکی مقدم و سرباز کریمی

 به جهت کشف خودروی سرقتی ام اعالم می دارم و از خداوند متعال خواهان توفیقات 
روز افزون شما عزیزان هستم. 

زرگـریهفته نیروی انتظامی گرامی باد

جنـاب آقـای مقـدس 
ریاست محترم دادگاه های عمومی و انقالب شهرستان بيرجند
بدینوسیله ضایعه درگذشت پدر گرامی تان را از صمیم قلب تسلیت 
عرض نموده، برای آن مرحوم از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای 

شما و سایر بازماندگان صبر جمیل خواهانیم.
مدیریت و پرسنل شیرینی عربی

اول آبان ماه مصادف با سالروز استقالل کانون و روز کارشناس

 که بیانگر جایگاه رفیع کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان 
بازوهای توانمند قوه قضائیه می باشد را تبریک عرض نموده 
و توفیق روزافزون جامعه کارشناسی را از درگاه خداوند منان 

آرزومندیم.

هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی 
دادگستری خراسان جنوبی

صفحه  5

اطالعیــه  مهـــم 
 عالقه منـدان به تحصیــل در دوره هــای 
کاردانـی و کارشناسی بـدون آزمـون 
دانشگاه آزاد اسالمی که تاکنون هیچ اقدامی 
 انجـام نداده اند جهـت راهنمـایی ثبـت نام 
 وکسـب اطالعات بیشتر به اداره ثبت نـام 

دانشگـاه آزاد اسالمـی بیرجنـد مراجعه نمایند یا با شمـاره 
 ۳2۳455۸6 یا شماره ۳۱۳۱۰ داخلی 2۱۱4 تماس حاصل فرمایند.
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ماییم و دو جمله درد واره!! 

* بهروزی فر 

) ... ادامه سرمقاله از صفحه اول (  اگر بهترین مطالبات هم به شیوه ناصحیح و از راه های نامتعارف و 
غیرقانونی دنبال شود، نه تنها نتیجه ای به همراه ندارد که ممکن است پیامدی معکوس داشته باشد. 
سومین ویژگی مطالبه گری صحیح، تشخیص درست مرجع یا فرد مطالبه شونده است، یعنی بدانیم 
درخواست خود را در محضر چه فرد یا مجموعه ای دنبال کنیم.  آخرین خصیصه مطالبه گری صحیح 
هم، انتخاب زمان مناسب طرح خواسته است. در شرایط موجود استان، آن چه مطالبه واقعی و درست 
مردم است، درخواست از دولتمردان و تصمیم گیران برای انتصاب فردی الیق و توانمند در جایگاه 
عالی ترین مقام اجرایی استان می باشد، این که متولیان امر در این بازه زمانی خاص که تا افول شمع 
حیات دولت، چند صباحی بیش نمانده، نماینده ای را راهی خراسان جنوبی کنند که بتواند کشتی 
بی ناخدای استان را به سالمت به ساحل برساند. شرایط موجود، بهترین موقعیت زمانی برای طرح 
این درخواست مردم است که بخشی از آن به پایتخت نشینان برمی گردد و بخشی نیز به نمایندگان 
استان که گفته اند، خبر تغییر استاندار را از دیگران شنیده اند و در جریان اصل ماجرا قرار نگرفته اند. 
تا اینجای ماجرا را که بپذیریم، نمی توانیم از این خواسته چشم بپوشیم که آنها باید چنان کمر همت 
بربندند که تصمیم گیران مجالی! برای راهی کردن فردی نابلد و ناکارآمد به استان را نیابند.  حضور 
معتمدیان، اگر چه در ابتدای کار مثل خیلی از انتصاب ها با واکنش هایی در استان مواجه بود و خیلی 
ها که گزینه های بومی َقَدری را الیق این جایگاه می دانستند، با این انتخاب مخالف بودند اما در 
؛ داوری  ادامه راه به همه ثابت کرد به فرمایش موال علی)ع(؛ “لَیَس ِمَن الَعدِل الَقَضاُء َعلَی الّثَقِة بِالّظِنّ
کردن با استناد و اتکا به ظن و گمان، از عدالت به دور است”.  اما ما باید نگران این موضوع باشیم 
 که معتمدیان و دوران معتمدیانی تکرار نشود، یعنی در حقیقت این مهمترین خواسته مردم کم توقع 
 و همیشه قانع استان است که کسی سکان مدیریت عالی خراسان جنوبی را به دست بگیرد که راه های 
رفته را به سرمنزل برساند، کسی که ادبیات این روزهای استان را به خوبی بلد باشد و بداند مردمی 
که با تغییر و تحوالت روزانه خو گرفته اند و دو سالی است عادت کرده اند، هر روز خبرهای خوبی 
از پایتخت بشنوند و هر ساعت، اتفاقی میمون را در نقطه ای از استان شاهد باشند، یا رقم هایی 
از اعتبارات رسیده بر صفحات روزنامه ها خوانده اند که حتی شمارِش صفرهایش زمان بر بوده، یا 
کسانی را در بین خود دیده اند و با افرادی همکالم شده اند که روزگاری گمان می کردند دست 
نیافتنی هستند، یا... حاال دیگر به کم!! قناعت نخواهند کرد. اینک در سال ۱۳۹۹، مردم این دیار، بعد 
گذشت ۱۶ سال از استقالل استان، چشم و گوش های شان باز شده و متوجه شده اند اگر در این 
سال ها، کمبود نقدینگی ها را بخل مرکزنشینان و نشان کم توجهی وزارتخانه ها و نماد بی مهری 
مدیران ارشد می انگاشته اند، در حقیقت برون داد عملکرد ضعیف مدیران خوِد استان بوده که پای 
 همتی سست داشته اند و تهران رفتن شان را در حد مأموریت های پیش پا افتاده خالصه می کرده اند 
در حالی که آنها می توانستند از آن راه رفته، منافع بیشماری را حاصل کنند، اتفاقی که این روزها به 
خوبی شاهدش هستیم. اگر شرکت گاز توانسته پروژه گراِن گازرسانی همزمان به ۴۰۰ روستای دور 
و اغلب صعب العبور استان را شروع کند و ادامه دهد، نه این است که سهمش از اعتبارات استانی 
 افزایش یافته، نه، بلکه  مدیرعامل مجموعه، سختی راه بر جان خریده و ااّل و البُد گویان، تهرانی ها 
را متوجه اهمیت موضوع کرده است.یا اگر در اداره کل راه و شهرسازی، مدیر مجموعه االن با 
افتخار  از چند ده برابر شدن اعتبارات دو بانده سازی می گوید، باز هم به دلسوزی وزارتخانه و اینجا 
را ویژه دیدن برنمی گردد، بلکه حاصل تالش مدیر دستگاه و پیگیری های شخص استاندار است. 
این اتفاقات، حواس مردم را جمع تر کرده است و حاال آنها به خوبی می دانند استان های برخوردار 
از کجا، به توفیق دست یافته اند و ما چقدر از قافله عقب بوده ایم. حاال به قول شاعر؛ “ما هیچ به 
 جز قلم نداریم، ماییم و دو جمله درد واره”، بر ماست که تذکر دهیم آن چه در دل و جان مردم 
می گذرد و” ای که دستت می رسد، کاری بکن”.  استان در کشاکش صعود به قله بلوغ است، 
 راهش را به اصطالح روغنی کنیم تا در این مسیر، شتاب گیرد و اال راه های رفته به بیراهه منحرف 

می شوند و آن گاه از هیچ کدام مان کاری ساخته نیست. 
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله به ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷ ارسال بفرمایید(

روحانی : نباید به جنجال ها اعتنا کنیم

رئیس جمهور در واکنش تلویحی به طرح استیضاحش گفت: 
در این اوضاع ممکن است فرد، جناح، حزب یا رسانه ای حاشیه 
ایجاد کند؛ باید از آن بگذریم و وارد حاشیه نشویم. روحانی با بیان 
این که مردم می دانند ما در مشکالت هستیم، یادآور شد: ما دو 
دست بیشتر نداریم که با یک دست با تحریم و با یک دست با 
کرونا مبارزه می کنیم؛ بنابراین نباید به جنجال ها و حاشیه ها 

اعتنا کنیم. مردم هم شرایط را به خوبی می دانند.

واکنش واعظی به اظهارات وزیر بهداشت

از  انتقاد وزیر بهداشت  با  رئیس دفتر رئیس جمهور در رابطه 
مدیریت کرونا بیان کرد: فکر می کنم او هم خوب می داند چقدر 
دستگاه های اجرایی ایشان را همراهی کردند. باید در انتظارات 
دکتر نمکی توان نیروی انتظامی را لحاظ کنیم. واعظی گفت: 
فشار روی آقای نمکی زیاد است و ما نباید عکس العمل های 
وی را سیاسی فرض کنیم. توصیه من این است که دستگاه های 
ادامه دهند. به دکتر نمکی هم توصیه  دیگر به همکاری ها 
می کنم بیشتر آرامش داشته باشند و اگر صحبتی دارند در دو 

جلسه هفتگی بحث آن را مطرح کنند.

 نظام بخواهد  ذوالنور با آمریکایی ها  هم دست می  دهد 

 مصطفی هاشمی طبا، کاندیدای ریاست جمهوری سال ۹۶  گفت :
 کسانی که االن نام شان برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست 
جمهوری از گروه ها و جناح های مختلف اصولگرا و اصالح طلب 
مطرح است هیچ کدام شان به دردخور نیستند چون طرح و برنامه 
ندارند. وی افزود: کاندیدایی که مردم از او خوش شان بیاید را در 
صحنه نمی بینند مگر اینکه فردی )سیاسی( بیاید، یعنی کسی که 
شهرت طلب است. هاشمی طبا در خصوص مذاکره با آمریکا و 
انتقادها به دولت هم گفت: اگر نظام تصمیم به مذاکره بگیرد همین 
آقای ذوالنور زودتر از بقیه با آمریکایی ها دست می  دهد. فکر نکنیم 
برخی ها خیلی انقالبی هستند، خیر این طور نیست. می گویند 

شاعری وام گرفت، شعرش آرام گرفت.

خودروهای باالی یک میلیارد تومان مشمول مالیات می شود

براساس مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت درباره الیحه اصالح 
قانون مالیات های مستقیم که در حال بررسی و تصویب در 
هیئت دولت است، انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین 
دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ 
سال و محجور تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش 
آن ها بیش از ۱۰ میلیارد ریال باشد مشمول مالیات می شود. مأخذ 
مالیات خودرو توسط سازمان مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر 

سال برای اجرا در همان سال تعیین و اعالم می شود.

معلمان غیررسمی بعد از سال ۹۲، قید استخدام را بزنند

وزیر آموزش و پرورش درباره تقاضای استخدام معلمان غیررسمی 
که بعد از سال ۹۲ با آموزش و پرورش همکاری می کنند، گفت: 
قانون درباره این افراد تعهد ایجاد نکرده است. وی افزود: روزی 
که این افراد به آموزش و پرورش آمدند، آگاه بودند تعهدی برای 

استخدام آن ها وجود ندارد و این افراد باید قید استخدام را بزنند.

سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی اظهار کرد: در هیچ 
کجای کشور نباید بگوییم که تخت 
خالی برای بیماران نداریم. خوشبختانه 
در تمام کشور کادر بهداشتی و درمانی 
تخت  دارند  و  اند  ایستاده  کوه  مثل 
خاص بیماران کرونا اضافه می کنند. 
غیر  بخش های  از  باشد  الزم  اگر 
 ۱۹ کووید  بخش  به  هم  باز  کرونا، 
تاکید  اضافه می کنیم. وزیر بهداشت 

به  که  است  این  من  تقاضای  کرد: 
بیهوده  کننده  مایوس  مردم سیگنال 
ندهید. مردم را از خطرات کرونا آگاه 
کنید، هوشیار کنید، اما اینگونه صحبت 
نکنید که تخت خالی نیست و ممکن 
است در خیابان بمانید. بنده به عنوان 
وزیر و شما به عنوان خدمتگزاران کنار 
مردم در نظام سالمت، وظیفه داریم 
که همه بیماران را فارغ از هر دلیل و 
علتی پذیرش و به آن ها خدمت رسانی 
کنیم. نمکی تصریح کرد: مگر کسی 
که چاقو خورده، دعوا کرده، رانندگی 
ناجور کرده، خودروی او واژگون شده 
را پذیرش نمی کنیم؟ همیشه می گویم 

و تکرار می کنم بنده وزیر بهداشِت همه 
ملت ایران اعم از شیعه، اهل تسنن، 
زرتشتی، مسیحی، کلیمی، المذهب، 
اصولگرا، اصالح طلب و حتی زندانی 
نمی توانیم  هستم.  اعدام  به  محکوم 
به مردم بگوییم چون چاقو کشیده ای 
و به شکم همدیگر فرو کرده اید، تو 
را پذیرش نمی کنم. مسئولیت ما چیز 
دیگری است. او یادآوری کرد: خواهش 
وحشت  مردم  به  که  است  این  من 
بیهوده منتقل نکنیم که تخت خالی 
نداریم و هیچ وقت نباید این را اعالم 
کنیم تخت خالی داریم، اما از آن طرف 
هم باید مردم را نسبت به این بیماری 

آگاه کنیم. فرض کنید همه خودرو های 
آتش نشانی، جنب خانه فردی ایستاده 
آیا او باید خانه خود را آتش بزند؟ یا 
امدادگران در یک مکان  اینکه همه 
از  را  خودش  باید  فرد  دارند،  حضور 

پشت بام پایین بیاندازد؟ 
وزیر بهداشت تاکید کرد: نمی توانیم به 
مردم القای وحشت کنیم پس باید برای 
بخش کرونا و غیرکرونا حتما آمادگی 
داشته باشیم و این بخش ها حتی برای 
انجام سی تی اسکن و آزمایش را از 
همدیگر جدا کنیم تا زنجیره انتقال را 
قطع کرده و برای سایر بیماران اعتماد 

و اطمینان ایجاد کنیم.

ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت 
با  اینکه ورود به موج سوم  بیان  با 
موج دوم و اول تفاوت اساسی دارد، 
اظهار کرد: جامعه پزشکی و پرستاری 
ما خسته و فرسوده هستند، فقط دو 
نفر از نیرو های خدماتی شهید شدند، 
اورژانس  طب  متخصص  پزشک 
ما جان خود را از دست دادند، چند 
رئیس  که  شدیم  عزادار  قبل  روز 
بیمارستان ما به شهادت رسید. وی 
ابتال و  افزود: عدد ۲.۵ مولد نسلی 
شیوع کرونا در اردیبهشت به دلیل 
رعایت کردن اصول بهداشتی به ۹ 
صدم رسید، ولی متاسفانه به دلیل 
حال  در  عدد  این  نکردن  رعایت 
افزایش است. معاون وزیر بهداشت 
درخصوص اخبار منتشر شده درباره 
واکسن کرونا توضیح داد: محققان 
کشور در حال تالش برای ساخت 

واکسن هستند و آزمایشات انسانی 
که  شد  خواهد  آغاز  زودی  به  آن 
امیدواریم نتایج موثری دریافت کنیم، 
اما از سویی باید دید که بشریت چند 
دهه است که با ایدز درگیر است و 
ویروس  با  که  است  دهه  چندین 
ماالریا درگیر هستیم و واکسنی برای 
آن ها کشف نشده است، تنها راه برای 
برای کاهش شیوع بیماری تغییر رفتار 
متاسفانه  است.  بیماری  اجتماعی 
شاهد  و  است  ریخته  مردم  ترس 
ورود آن ها به اجتماع بدون رعایت 
کردن پروتکل های بهداشتی هستیم. 
حریرچی با بیان اینکه از نیمه دوم تیر، 
شاهد افزایش مرگ و میر ها بودیم، 
نکردن  یا  کردن  رعایت  با  گفت: 
دستورالعمل های بهداشتی، معمواًل 
سرپایی  موارد  روز،  تا ۷  از ۵  پس 
و حدود  می یابد  افزایش  یا  کاهش 

۲ تا ۳ هفته بعد، موارد بستری و ۴ 
تا ۶ هفته بعد، موارد مرگ، کاهش 
یا افزایش می یابد. وی با بیان اینکه 
برای کاهش موارد فوتی و ابتال به 
 کرونا همه مردم باید ماسک بزنند ،
باید ۹۵ درصد مردم ماسک  افزود: 
بزنند تا بتوانیم شیوع کرونا را کاهش 
دهیم، مردم باید هنگام خروج خانه تا 
ورود به خانه ماسک بزنند. افرادی که 
از  باید  مبتال شده و درمان شده اند 

ماسک استفاده کنند.

هزینه بستری  بیماران 
کرونایی اعالم شد

گفت:  خدمات سالمت  بیمه  معاون 
در حال حاضر به طور میانگین حدود 
۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان متوسط 
هزینه بستری هر بیمار کرونایی در 
مراکز درمانی است که حدود ۴ میلیون 
و ۱۰۰ هزار تومان آن درتعهدات بیمه 
است و سازمان از بیمه شدگان خود 
دراین خصوص حمایت می کند. وی با 
اشاره به اینکه هم اکنون تعرفه تست 
کرونا در بخش دولتی ۲۵۰ هزار تومان 
و در بخش غیر دولتی ۵۸۰ هزار تومان 
است، افزود: سال گذشته نزدیک به 
۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات برای 
بیمه سالمت مصوب شد، این درحالی 
است که برآورد اعتبارات مورد نیاز از 
مبالغ مصوب مجلس بیشتر از عدد ذکر 

شده بود.

به جامعه وحشت منتقل نکنید

تنها راه کاهش آمار فوتی های کرونا چیست؟

وزیر بهداشت : 

نرخ مالیات بر عایدی امالک ۲ برابر شد

براساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت درباره الیحه اصالح قانون مالیات های 
 مستقیم، نرخ مالیات بر عایدی امالک در سال اول و کمتر از آن، در مقایسه با 
پیش نویس ارائه شده توسط وزارت اقتصاد ۲ برابر شد و به ۵۰ درصد افزایش یافت.
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0۹۱۵  ۵6  333 ۷2
0۹۱۵  ۵6  333 ۷6

0۹۱۵  ۵6  333 ۷۹
0۹۱۵  ۵6  333 ۸4
0۹۱۵  ۵6  333 ۸۵
0۹۱۵  ۵6  333 ۸۹
0۹۱۵ ۵63  3۸4۷ 

0۹۱۵ ۵63  3۸4۹ 
0۹۱۵ ۵63  3۸۵4 
0۹۱۵ ۵63  3۸۵۷ 
0۹۱۵ ۵63  3۸۵۹ 
0۹۱۵ ۵63  3۸62 

0۹۱۵  ۵63  3۸6۷ 
0۹۱۵  ۵63  3۸6۹ 
0۹۱۵  ۵63  3۹۵6
0۹۱۵  ۵63  3۹۵۷ 
0۹۱۵  ۵63  3۹۵۸ 

0۹۱۵  ۵63  3۹6۷ 
0۹۱۵  ۵63  3۹۷۱ 
0۹۱۵  ۵63  3۹۷4 
0۹۱۵  ۵63  3۹۷۸ 
0۹۱۵  ۵63  34۸2

تولید انواع شانه تخم مرغ مقوایی
خرید ضایعات کارتن و کاغذ به باالترین قیمت
قیمت به ازای هر کیلو در محل 2۷00 تومـان

با فروش ضایعات کاغذ و کارتن به صورت مستقیم به کارخانه به جهش تولید پیرو شعار 
سال یاری رسان ما باشید.

طــوس شــانه

0۵6322۵۵۱۱۸ - 0۹3۵۸۷۵3434شهرک صنعتی بیرجند ، بلوار تولید ، نبش نوآوران

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

     لولـه بازکنـی 
  شبانه روزی

رتر(
) مدرن ب

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: 0۹۱۵۵6۱2۵33

آگهی تغییرات شرکت ستون سنگ آب راه خراسان جنوبی )سهامی خاص( به شماره ثبت 5015 و شناسه ملی 
14004841797 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/06/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای 
احسان کرباسچی به شماره ملی0651881417 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی میغانی به شماره ملی 
0640127207 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کامبیز کرباسچی به شماره ملی 0651784735 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای احسان کرباسچی به شماره 
ملی 0651881417 به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور و اوراق عادی و اداری شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای احسان کرباسچی به شماره ملی 

0651881417 )مدیرعامل ( و مهر شرکت معتبر است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1013443(

آگهی تغییرات دارالشفاء فاطمه زهرا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 7 و شناسه ملی 10360000605 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/06/18 و به موجب نامه شماره 7564/3/3521 مورخه 
1399/7/12- فرمانداری شهرستان بیرجندتصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -پس از گزارش بازرس ترازنامه منتهی 
به 1398/12/29 به تصویب مجمع رسید. 2 - اقای حمیدرضا ساالری نیا به شماره ملی 0680149449 و آقای 
سیدعلی ذوالفقاری به شماره ملی 0651636930 و آقای مسعود بیرجندی به شماره ملی 0651626323 و آقای 
علیرضا مودی به شماره ملی 0650133323 و آقای محمدرضا ثمین به شماره ملی 0651719501 به عنوان 
اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای غالمرضا عباسی مقدم به شماره ملی 0651612691 و آقای حمیدرضا نورس 
 مفرد به شماره ملی 0651626293 به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

3 -آقای محمد حسن عباسی مقدم به شماره ملی 0651632005 به سمت بازرس اصلی و آقای محمد وحدتی 
به شماره ملی 0651714941 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1013447(

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 139960308001001337 مورخ 1399/4/30 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 ابراهیم بنده کار  
فرزند محمد به شماره شناسنامه و کد ملی 0640251617 در ششدانگ یک باب منزل مسکونی در دو طبقه نیمه اسکلت به مساحت 82/10  
مترمربع قسمتی از پالک 1396- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت مهدی مهرجوفرد 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 مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه 1399/7/15  تاریخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1399/8/1
علی فضلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور آب ایستا کاج )سهامی خاص( به شماره ثبت 5556 و شناسه ملی 
14006770264 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1399/06/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - خانم سمیه مرتضی پور قاین به شماره ملی 0889081379 به عنوان بازرس اصلی و آقای علی میغانی 

به شماره ملی 0640127207 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1013440(





موفقیت و انرژی

بهداشت مطالعه

کمک به دیگران 

افراد دارای استعداد همدلی، سریع تر از سایرین 
کمک کردن به دیگران را می آموزند. مطالعه ای 
نشان می دهد که افراد دارای استعداد همدلی، 
سریع تر از سایرین کمک کردن به دیگران را 
آنچه  از  کندتر  مردم  اغلب  اگرچه  می آموزند. 
باید یاد می گیرند که در قبال دیگران وظیفه و 
مسئولیتی دارند و یاری  رسانی بخشی از وظایف 
انسانی آنهاست. شرکت کنندگان یک تحقیق 
سرعت  و  همدلی  میان  دادند  نشان  علمی 
دارد.  وجود  رابطه ای  یاری  رسانی  یادگیری 
برخوردار  باالیی  از سطح همدلی  که  افرادی 
هستند سریع تر از افراد سنگدل می آموزند که 

به دیگران کمک کنند.

توصیه های مهم  برای مطالعه

  هوا و نور : کیفیت هوای تنفسی هم از نظر ایجاد 
نشاط و هم از لحاظ فراهم آوردن موجبات کسالت 
خیلی مهم است. تنفس در اتاق دربسته که هوا به 
قدر کافی در آنجا وجود ندارد ، کار درستی نیست.

جهت تابش نور: نور باید از سمت چپ ، باال و با 
زاویه تقریبی 45 درجه به کتاب و کاغذ بتابد  زیرا 
اگر از سمت راست بتابد، خصوصاً هنگام نگارش، 
باعث ایجاد سایه دست بر روی کاغذ می شود 
که در دید اشکال ایجاد کرده و در نتیجه باعث 
 خستگی چشم می شود. استفاده از نور غیر مستقیم : 
بهترین نور برای مطالعه و کار ، روشنایی معمولی 
نور  وسیله  به  روشن  هوای  در  که  است   اتاق 

غیر مستقیم ایجاد شده باشد.
 فاصله مناسب چشم ها با کتاب یا کاغذ: یک 
چشم سالم از فاصله 30 سانتی متری می تواند 
حروف کتاب را تشخیص دهد. اگر از این فاصله 

قادر به خواندن نیستید به پزشک مراجعه نمایید .
نوع مرکب یا خودکار: بهترین رنگ ها ، رنگ آبی و 
 مشکی است که فشار کمتری به چشم وارد می کند 
و مانع خستگی می شود. رنگ های قرمز ، سبز و 
... دید را مشکل و باعث خستگی چشم می شود.  
استراحت متناوب چشم ها: برای هر ساعت مطالعه 
 یک ربع تا بیست دقیقه استراحت مفید الزم است.

این استراحت نه تنها برای چشم بلکه برای مغز 
هم فرصت مناسبی است که یادگیری را مرور کند. 
در زمان استراحت باید به فاصله دور و بدون توجه 
و دقت نگاه کرد ، این کار باعث تمدد اعصاب 
نیز می شود. یکنواخت بودن نور محیط: نورهای 
محیط خصوصا اگر در زاویه دید چشم هاست باید 

یکنواخت  باشد.

کمردرد به عالئم کرونا اضافه شد

کمردرد جدیدترین عالمت ابتال به کرونا است و 
مبتالیان با استفاده از استامینوفن می توانند این درد 
را تسکین دهند. حسن محمدی فوق تخصص 
کنترل و درمان درد گفت: کمردرد نیز به عالئم 

ابتال به کرونا اضافه شده و بسیاری از مبتالیان 
از کمردرد رنج می برند.وی تاکید کرد:  افراد مبتال 
به کرونا باید از مصرف آسپرین خودداری کنند زیرا 
به علت ویروسی بودن ماهیت بیماری منجر به 

عوارض خطرناکی می شود.

علت تیر کشیدن قلب چیست؟

درد قفسه سینه و یا تیر کشیدن قلب مربوط به 
مشکالت قلب و علل غیر قلبی است. تیر کشیدن 
قلب گاهی به علت اختالف بین میزان خون رسانی 
 به ضربان قلب و اکسیژن رسانی به عضله قلب 

می باشد. اگر در حال راه رفتن زیر استخوان های 
سینه در طرف چپ احساس فشار و گرفتگی نمایید 
و این درد به سوی بازوها و یا به سمت باال ، پشت و 
گردن و چانه کشیده شود و پس از ایستادن برطرف 

شود به آنژین صدری دچار هستید.
 

 D لزوم استفاده از ویتامین

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، 
بر ضرورت مصرف ویتامین D برای پیشگیری از 
ابتال به کرونا تاکید کرد. عبداللهی، با اشاره به اینکه 
کمبود ویتامین D در بدن انسان ها یک مشکل 

 جهانی است، گفت: کمبود ویتامین D در بین ایرانی ها
 شیوع باالیی دارد. وی افزود: توصیه می شود برای 
پیشگیری از ابتال به کرونا افراد بزرگسال هر ماه 
یک عدد قرص 50 هزار واحدی ویتامین D و 

کودکان زیر ۱۲ سال هر دو ماه مصرف کنند. 

نکات ایمنی از ابتال به ذات الریه

 از استعمال سیگار خودداری کنید. دست های خود 
را روزانه چندین بار با آب گرم و صابون بشویید. 
تا حد امکان از قرار گرفتن در معرض افرادی که 
بیمار هستند خودداری کنید. استراحت کافی داشته 

باشید. رژیم غذایی سالم داشته باشید که شامل 
مقدار زیادی میوه، سبزیجات، فیبر و پروتئین بدون 
چربی باشد. دور نگه داشتن کودکان و نوزادان از 
افراد مبتال به سرماخوردگی یا آنفلوآنزا ممکن است 

به کاهش خطر ابتالی آنها کمک کند.

 خواب راحت با این خوراکی ها

بیوتیک  پری  ترکیب  از  سرشار  هندی :  بادام 
است. با توجه به این نکته ، خوردن این مواد 
انار:  شود.  خواب  در  اختالل  از  مانع  می تواند 
دانه های انار را روی ساالد خود بپاشید یا این 

میوه را به عنوان یک دسر مزه دار بخورید. انار 
منبع غنی دیگری از پری بیوتیک ها است. پیاز: 
می تواند راز بهتر خوابیدن نیز باشد. خوردن پیاز 
به طور منظم می تواند بر کیفیت خواب شما 

تأثیر مثبت بگذارد.

هر بافت و اندامی در بدن طبق اصول بیولوژیکی عمل می کند. ساعت بدن یا ساعت بیولوژیکی یک چرخه 
تقریباً ۲4 ساعته در فرآیند های مختلف مانند خوابیدن، غذا خوردن، فکر کردن و ... است و اختالل در آن 
می تواند زمینه ساز بیماری های بسیاری شود. افرادی که دچار کمبود خواب و اختالل در ریتم شبانه روزی 
می شوند، بیشتر هورمون های استرس کورتیزول و آدرنالین را آزاد می کنند. استرس موجب کاهش توانایی 
سیستم ایمنی در مقابله با عوامل بیماری زا می شود.اختالل خواب نه تنها احتمال عفونت را افزایش می دهد، 
بلکه می تواند به فعال شدن مجدد ویروس در بدن کمک کند و احتمال التهاب مزمن را افزایش دهد که 

التهاب مداوم باعث آسیب به مغز، قلب و سایر ارگان های بدن می شود. 

فوق تخصص بیماری های ریه گفت: افرادی که به هردلیل توانایی استفاده از ماسک های سه الیه جراحی 
را ندارند، می توانند از ماسک پارچه ای ضخیم استفاده کنند هرچند این ماسک ها به اندازه ماسک جراحی 
کارایی ندارند و فقط می تواند هنگام حضور کوتاه مدت در مکان های خلوت و کم خطر از ابتال به بیماری 
جلوگیری کند. ملک افزود: مهمترین راه برای ورود ویروس کرونا به بدن، بینی و دهان است. بنابراین الزم 
است هنگام استفاده از ماسک، بینی، دهان و چانه حتما پوشانده شود در غیر این صورت استفاده از ماسک 
بی فایده است. وی گفت: ضروری است افراد از دست زدن به ماسک پرهیزکنند زیرا با این کار، در صورت 

آالوده بودن دست، ممکن است آلودگی به ماسک و سپس به مجاری تنفسی منتقل شود.

ماسک های پارچه ای فقط در کوتاه مدت مفید استراهکار ی بی هزینه برای تقویت سیستم ایمنی بدن

 اگر فکر می کنید که تنها با گفتن “ببخشید” قائله 
اشتباه  تان موظف است که  ختم خواهد شد و طرف 
شما را ببخشد و فراموش کند و همه چیز تمام شود 
سخت در اشتباه هستید! اگر خواهان سر و سامان دادن 
رابطه تان هستید، الزم است یک عذرخواهی خوب را 
یاد بگیرید. همه ما در روابط میان فردی و یا زندگی 
مشترك مان دچار اشتباهاتی شده ایم که باعث ناراحتی 
دوستان، همسر و ... شده است. شوخی بی مزه در جمع، 
 انتقاد بی موقع، توهین، بی احترامی ، زیر قول زدن...

همین اشتباهات و دلخوری ها ریشه اغلب تعارضات است 
و بخشی از آنها ریشه در نحوه برخورد ما با تعارضات و 
 اشتباهات است. اینکه وقتی اشتباهی می کنیم، دلی را 
می شکنیم، حرفی می زنیم که کدورت ایجاد می کند 
چطور برخورد می کنیم؟ چگونه عذرخواهی می کنیم؟! 
که  است  مهم  جزء   ٦ دارای  خوب  عذرخواهی  یک 
عبارتست از :  بیان تأسف،  توضیح اینکه چطور اینگونه 
شد،  قبول مسئولیت،  بیان پشیمانی،  پیشنهادی برای 

جبران،  درخواست بخشش.   

توانید  نمی  دالیلی  به  بنا  یا  و  دارید  زمان کمی  اگر 
داده  نشان  تحقیقات  دهید،  انجام  را  آن  اجزای  تمام 
مسئولیت”  “قبول  عذرخواهی  بخش  ترین  مهم  که 
است. پذیرش اینکه اشتباه کرده اید بسیار مهم است. 
هیچوقت به خاطر احساس فرد مورد نظر عذرخواهی 
نکنید، بلکه به خاطر رفتار خودتان معذرت بخواهید. به 
جای اینکه بگویید: “ از اینکه با حرفام ناراحتت کردم 
عذر می خوام” بگویید:”متأسفم من جمالت دردناکی 

بهت گفتم “.

روش صحیح عذرخواهی کردن
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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 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

521978634

974536281

863241579

285413796

137659428

649857153

796185342

312794865

458362917

جدول سودوکو

یاد یاران
)شهید سید محمد ذبیحی فر،  بشرویه(: پدر و مادر و خواهران و برادر عزیزم از اینکه نتوانسته ام حقوق شما را که برگردن من است ادا کنم معذرت مي خواهم تنها خواهشي که من 
 دارم   این است که اگرشهادت نصیبم شد برمن گریه نکنید زیرا  دشمن شاد مي شوید. سعي کنید به خاطرکوري چشم دشمنان گریه نکنید مگرنه این است که شما سعادت و خوشبختي 

مرا مي خواهید پس وقتي که مي دانید شهید به وجه ا... نظر مي کند و خداوند مي فرماید هرکس را که من کشتم من خود دیه اش هستم پس گریه بر شهید معنا ندارد.

اولین مرکز مبادله کاالی صنعتی دسته دوم در استان خراسان جنوبی
بورس خرید و فروش لوازم صنعتی، ساختمانی، کشاورزی، خطوط تولید 

کارخانجات، ماشین آالت و مرغداری

   آدرس دفتر: بیرجند- نبش پاسداران ۳۴          ۰۹۱۵۷۶۱۷۰۵۰ - ۳۲۴۳۵۰۵۰

فروشگاه لوازم یدکی خودرو 
با موقعیت عالی به فروش می رسد.

۰۹۰۵۹۹۵۳۴۶۲ ی
ش
رو

ف

برگ سبز خودروی پراید هاچ بک به شماره 
پالک ۹۴۵ ب ۵۹ ایران ۳۲ به نام محمد دهجو 
با کد ملی ۰۶۵۳۲۵۰۳۰۴ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. ی
ود

فق
م

به یک نفر همکار و شراکت در کار 
فروشگاه لوازم خودرو نیازمندیم.

۰۹۱۵۸۲۵۴۱۷۲ یم
ند

زم
نیا غـذای آمـاده گـل نرگـس

طبخ غذاهـای اصیـل ایرانـی بـا بـرنج
صـد در صـد ایـرانی

سجادشهر، فلکه نیک اختر 09156580716 - 32461002  

۰۹۱۵۰۸۰۶۴۵۹ - ۰۹۰۳۹۶۴۲۷۷۳  )عباسی( خیابان نواب صفوی – داخل نواب صفوی ۱۳

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

* ارائـه مشـاوره در انتخـاب 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

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهرام  مداحی    birjand-bar  0915  363  3647 @ داخل و خارج شهر   

تهران - مشهد - زاهدان با کارگر بار و تخلیه

تولید انواع شانه تخم مرغ مقوایی
خرید ضایعات کارتن و کاغذ به باالترین قیمت
قیمت به ازای هر کیلو در محل 2700 تومـان

با فروش ضایعات کاغذ و کارتن به صورت مستقیم به کارخانه به جهش تولید پیرو شعار 
سال یاری رسان ما باشید.

طــوس شــانه

05632255118 - 09358753434شهرک صنعتی بیرجند ، بلوار تولید ، نبش نوآوران

طبخ غذاهای اصیل ایرانی با برنج 100 % 
ایرانی و گوشت تازه گوسفندی 

خیابان ارتش  ۰۹۱۵۲۱۷۴۹۹۸ - ۰۹۱۵۳۶۲۴۹۹۸  
۳۲۲۱۸۴۹۰ - ۳۲۲۱۸۲۲۹

الستیک اکبریتاالر و رستوران کریم )خاوران سابق(

بلوار مسافر ، روبروی ترمینال 
 ۰۹۱۵۴۱۳۱۳۵۵

۳۲۳۳۸۳۴۸ 

تهیه و توزیع انواع تایرهای ایرانی و خارجی

09157563875 - سعدی

اتوبـار بـزرگ  قـاصدک
با کادری خبره و کارکشته در ضمن امین و درستکار

از کامیون های ۵/۵ و ۶/۵ متری اتاق بزرگ)مخصوص اثاثیه زیاد و حجیم(
شهرهای تهران،مشهد،زاهدان،یزد،کرج و بلعکس

 و مسیرهای مرتبط با این شهرها هر روزه در اسرع وقت

کارگر تنها جهت تخلیه یا بارگیری داریم
جابجایی یخچال ساید صددرصد تضمینی

             حمل بار و اثاثیه منزل
      داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب
      )مسیر سیستان و بلوچستان،
         مشهد، بیرجند و حومه(

یم
ند

ازم
نی

استخدام لبنیات سنتی قائم
مدرکتعدادوضعیت تاهلجنسیتشغل

لیسانسیک نفرمتاهلآقاحسابدار

فوق دیپلم۲ نفرمتاهلآقافروشنده

دیپلم۲ نفرمتاهلآقاکارگر ساده
ساعت مراجعه به دفتر ۸ صبح الی ۱۴

آدرس: میدان سوم مدرس- باهنر غربی – نبش چهارراه شهید نوربخش
شماره تماس: ۰۹۰۳۷۰۸۰۱۴۴
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شفافیت مالی موقوفات در سامانه جامع مدیریت اماکن متبرکه

ایسنا- مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان  جنوبی گفت: اطالعات موقوفات از سال ۸۹ در سامانه جامع موقوفات بارگذاری شده که این موضوع، شفافیت مالی بسیار باالیی 
دارد. حجت االسالم پرویز بخشی پور، گفت: در هر شهرستان، کارمندان اداره، عملیات واگذاری به اجاره و کسب عواید و هزینه کردن آن را بر اساس نیت مشخص شده واقف 

در زمان وقف، مطابق فتوای مراجع معظم تقلید از طریق سامانه جامع انجام می دهند و اداره تحقیق و سایر بخش های نظارتی سازمان، بر این فرایند نظارت مستمر دارند.

آغاز ثبت نام غیر حضوری
 پذیرفته شدگان بر اساس سوابق 

تحصیلی دانشگاه پیام نور 

جنوبی   خراسان  نور  پیام  دانشگاه  رئیس 
گفت: ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان 
پیام  دانشگاه  در  تحصیلی  سوابق  اساس  بر 
دارد.  ادامه  ماه  آبان   10 تا  و  شده  آغاز   نور 
دکتر زنگویی زاده افزود: کلیه پذیرفته شدگان 
باید با مراجعه به سیستم گلستان به نشانی 
و  کاربری  شناسه  با   reg.pnu.ac.ir
گذر واژه  که در صفحه اول سامانه گلستان 
به  شده  سامانه  این  وارد  شده  مشخص 
کنند.  اقدام  شده  خواسته  مدارک   بارگذاری 
دانشجویان  امسال  داد:  توضیح  زاده  زنگویی 
جدیدالورود با پرداخت۵0 درصد شهریه ثابت 
نسبت  توانند  می  تومان  هزار   1۳0 حداکثر 
به ثبت نام در دانشگاه و انتخاب واحد اقدام 
خوب  بسیار  های  وام  از  همچنین  و  نموده 
الحسنه  قرض  بانک  وام  جمله  از  دانشگاه 
 مهر و صندوق رفاه دانشجویان استفاده کنند.
سنوات  و  بدهی  بخشودگی  از  ادامه  در  وی 
های  سال  در  که  دانشجویانی  تحصیلی 
قبل در دانشگاه پیام نور پذیرفته شده و برای 
داد. خبر  اند،  نکرده  مراجعه  تحصیل  ادامه 

کمک ۲۴۵ میلیونی هالل احمر
  به دانش آموزان نیازمند فردوسی

رئیس جمعیت هالل احمر فردوس گفت: با 
همکاری امور داوطلبان جمعیت و مشارکت 
خیرین بیش از ۲۴۵ میلیون ریال در راستای 
دانش  تحصیلی  نیازهای  از  بخشی  رفع 
شد. هزینه  شهرستان  در  نیازمند   آموزان 
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر 
خراسان جنوبی؛ سید حسین الژوردی از اهدا و 
توزیع 100 بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان 
نیازمند خبر داد و گفت: کیف، دفتر، قلم و دیگر 
ملزومات تحصیلی از جمله اقالم موجود در این 
بسته ها بوده است. وی دامه داد: این بسته ها 
 به ارزش بیش از 1۳۵ میلیون ریال بوده  است.
الژوردی اظهار کرد: در راستای رفع مشکالت 
تعدادی از دانش آموزان محروم، پنج دستگاه 
 موبایل بین پنج نفر از افراد نیازمند توزیع شده است.
ارزش  فردوس  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
دانست. ریال  میلیون   110 را  اقالم  این 

اولین شهید مدافع سالمت 
خراسان جنوبی آسمانی شد

منصوره   - کاری 
حسینی بهورز خانه 
بهداشت روستای 
اثر  بر  مهمویی 
ویروس  به  ابتال 
خیل  به  کرونا 
مدافع  شهدای 

سالمت پیوست. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
فداکار  خوش قلب،  بهورز  این  گفت:  بیرجند 
و ایثارگر در راه خدمت به مردم و خط مقدم 
مبارزه، پس از دست و پنجه کردن با ویروس 
 کرونا به خیل شهدای مدافع سالمت پیوست.
دهقانی با بیان اینکه  اولین مدافع سالمت استان 
در راه حفظ سالمت مردم جان خود را از دست 
داد، افزود:  امید است دیگر شاهد از دست دادن 
 و آسیب بیشتر به جامعه سالمت استان نباشیم.
وی با اشاره به اینکه مدافع سالمت منصوره 
در   1۳۶۶ سال  شهریور   ۲۹ متولد  حسینی 
از  سال  یازده  حدود  وی  افزود:  بود،  تهران 
به  خدمت  راه  در  را  خویش  برکت  با  عمر 
اخالص  طبق  در  مهمویی  روستای  مردم 
نمود.  فدا  را  خود  جان  راه  این  در  و   نهاد 
یادبود  و  تشییع  مراسم  شد:  یادآور  وی 
مهمویی  روستایی  در  سالمت  مدافع  این  
شد.   برگزار  مسئوالن  و  مردم  حضور   با 
وی خاطر نشان کرد: توصیه می کنیم مردم حتما 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند و از مهمانی 
ها و دورهمی های غیر ضرر خودداری کنند.

کسب دومین رتبه اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی 

در حوزه ایمنی و ترافیک در کشور

بر اساس اعالم سازمان راهداری و حمل و 
 نقل جاده ای، خراسان جنوبی در رتبه بندی
کسب  با  ترافیک  و  ایمنی  حوزه 
سال  اول  ماهه  شش  در  امتیاز  بیشترین 
شد.  معرفی  دستگاه  بهترین  جزو   ۹۹ 
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی، اسدا... 
جالل زاده مدیر کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای خراسان جنوبی گفت: در رتبه بندی 
و  راهداری  سازمان  ترافیک  و  ایمنی  دفتر 
حمل و نقل جاده ای بر اساس شاخص های 
منتخب در شش ماهه اول سال ۹۹، خراسان 
جنوبی دارای بیشترین امتیاز و بهترین عملکرد 
کسب  به  موفق  ترافیک  و  ایمنی  حوزه  در 
و  راهداری  کل  ادارات  بین  در  رتبه  دومین 
است.  شده  کشور  ای  جاده  نقل  و   حمل 
جالل زاده افزود:کاهش  میزان تلفات رانندگی 
در راه های برون شهری و روستایی، کاهش 
تصادفات فوتی، برگزاری جلسات کمیسیون 
مدت  با  مقایسه  در  سایر  و  استانی  ایمنی 
 مشابه سال گذشته از مهم ترین شاخص های
است. بوده  بندی  رتبه  این  در  ارزیابی  

انتظامی خراسان جنوبی  فرمانده  ایرنا -   
گفت: تعامل و همراهی بین مرزنشینان و 
مرزبانان، امنیت مطلوبی را در این استان 
حفظ  باید  تعامالت  این  و  است  زده  رقم 
شود تا شاهد امنیت هرچه بیشتر در خراسان 
باشیم.  کشور  شرق  مرزی  نوار  و  جنوبی 
سرهنگ ناصر فرشید، روز گذشته در نشست 
سنت  اهل  بزرگان  و  علما  با  هم اندیشی 
خراسان جنوبی که به مناسبت هفته نیروی 
 انتظامی در ستاد فرماندهی استان برگزار شد

افزود: در حوزه بازارچه های مرزی براساس 
وظیفه، پیگیر توسعه رفاه این مناطق برای 
مردم هستیم و در زمینه خدمت به مردم 
هرچه آرامش جامعه را مختل کند مثل مواد 

مخدر که جوانان این مرز و بوم را هدف قرار 
داده است، با آن مقابله می کنیم. وی بیان 
کرد: امروز همکاران ما در سراسر استان و 
با این معضل  پلیس مبارزه با مواد مخدر 

برخورد قاطعانه دارند و شاهد کشفیات باال 
هستیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
فرمانده  است.  داشته  افزایش  درصد   ۸0
انتظامی خراسان جنوبی از افزایش کشفیات 

سرقت و کاهش تلفات تصادفات جاده ای 
در استان خبر داد و گفت: همچنین امسال 
در راستای شعار جهش تولید از ابتدای سال 
جاری تاکنون ۲۲ میلیارد تومان کشفیات 
است  این  هدف  و  داشتیم  قاچاق  کاالی 
باشد.  خدا  خلق  به  ما خدمت  که خدمت 
انتظامی در جذب  نیروی  وی اظهار کرد: 
باورهای  به  معتقد  افراد  نیرو،  استخدام  و 
دینی را جذب کرده چون یکی از اعتقادات 
دینی ما داشتن حسن خلق و اخالق خوب 
است و همکاران ما این حسن خلق را دارند. 
و  مروت  گفت: صداقت،  فرشید  سرهنگ 
حسن خلق از ویژگی های کارکنان نیروی 
خدوم  نیروهایی  بتوانیم  تا  است  انتظامی 

برای مردم باشیم. وی افزود: به فرموده امام 
راحل باید کاری کنیم که آثار آن بماند نه 
کاری کنیم که بمانیم و این فرمان همواره 
در دستور کار ماست. استان خراسان جنوبی 
دارد  شهرستان   11 بیرجند  مرکزیت  به 
نهبندان  و  سربیشه  درمیان،  زیرکوه،  و 
در  استان  این  مرزی  شهرستان  چهار 
این  هستند.  افغانستان  کشور  مجاورت 
داشتن  وجود  با  پهناور  و  کویری  استان 
مرزهای طوالنی با افغانستان از امن ترین 
می رود.  شمار  به  کشور  استان های 
امسال  انتظامی  نیروی  هفته  برنامه های 
با شعار »با هم برای امنیت و سالمت« 

۲۶ مهر تا دوم آبان برگزار می شود.

این روزها خراسان جنوبی حال مساعدی 
نسبت به ویروس کرونا ندارد. قرمز شدن 
روزها  از  استان  در  کرونا  قرمز  وضعیت 
قبل در گزارش مسئوالن نمود پیدا کرده 
می شود.  اعالم  تکان دهنده ای  آمارهای  و 
استان کم  در  روزانه  ابتالی  آمار  شاخص 
جمعیتی مانند خراسان جنوبی ۴ برابر آمار 
کشوری شده است. متأسفانه این مهمان 
استان  در  را  خانواده  تاکنون ۲۲7  خارجی 
عزادار و بیش از چهار هزار و ۶00 نفر را 
علوم  دانشگاه  رئیس  است.  کرده  گرفتار 
روز   10 در  تنها  گفت:  بیرجند  پزشکی 
گذشته ۹۲ نفر از پرسنل کادر درمان استان 
به کرونا ویروس مبتال شدند. وی با بیان 
به صورت  مبتالیان  میانگین سنی  اینکه 
کرده  پیدا  کاهش  استان  در  مشخص 
است،  افزود: تعداد بیماران بستری  تنفسی 
افزایش یافته و آمار بستری های کرونایی 
نیز افزایش داشته است به طوری که  بیرجند 
یکی از ۴۵ شهر آلوده کشور معرفی شد. 

سنی  گروه های  همه  در  کرد:  اظهار  وی 
صفر تا 10 سال مبتال داشته ایم. بیشترین 
که  است  تا ۳۹  مبتالیان ۳0  سنی  گروه 
1۹.1 درصد  است و بیشترین موارد مرگ 
که ۸۲  است  سال  باالی ۶0  سن  میر  و 
درصد از آمار فوتی های کرونایی در خراسان 
بیان  با  دهقانی  را شامل می شود.  جنوبی 
اینکه بیمارستان ولی عصر )عج( بیرجند به 
شدت تحت فشار است و از بیمارستان های 
جایگزین استفاه خواهیم کرد ، تصریح کرد: 
تخت های ویژه پر شده و برای بستری در 
بخش های ویژه در بیرجند مشکل داریم. 
روز گذشته ۹۲  در 10  اینکه  بیان  با  وی 
نفر از پرسنل بیمارستان ها مبتال به کرونا 
شدند و فشار بر روی سایر همکاران زیاد 
نگران کننده  و  خطرناک  وضعیت  و  است 
است، افزود: رعایت پروتکل های بهداشتی، 
به  نرفتن  اجتماعی،  فاصله گذاری  رعایت 
مسافرت و شرکت نکردن در میهمانی مهم 
است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با 

اشاره به افت رعایت پروتکل های بهداشتی 
در  استان  این  گفت:  جنوبی  خراسان  در 
رتبه دوم شیوع کرونا در کشور قرار گرفته 
با بیان  آبادی  است. محمد دهقانی فیروز 
از ۴۵  یکی  بیرجند جزو  اینکه شهرستان 
شهر آلوده کشور است، افزود: مسافرت ها، 
تجمعات خانوادگی و عدم استفاده از ماسک 
موجب افزایش سرعت انتقال این ویروس 
شده است. وی با اشاره به رشد قابل توجه 
جاری،  سال  مهرماه  در  بیماری  شیوع 
گفت: تا پایان شهریور ماه به طور متوسط 
روزانه 1۸ مورد جدید کووید 1۹ در استان 
داشته ایم که در اول مهر تا 1۵ مهر ماه به 
طور متوسط روزانه ۴0 مورد و از 1۶ مهر 
تا ۲۶ مهر روزانه به ۸۸ مورد رسیده است.  
وی بیان کرد: تاکنون به ازای هر 100 هزار 
نفر جمعیت تعداد ۳۹۶ نفر مبتال به کرونا 
شناسایی شده و ۸۵ درصد افراد هم بدون 
عالمت و دارای عالئم خفیف هستند که از 
آنان تست گرفته نمی شود. رئیس دانشگاه 

علوم پزشکی بیرجند اظهار کرد: متأسفانه 
در مهرماه روزانه ۲.۳ مرگ ناشی از ویروس 

کرونا را شاهد هستیم. 
دهقانی فیروز آبادی  گفت: در حال انتخاب 
سالن ها و بیمارستان های جایگزین هستیم 
چراکه ظرفیت تخت های ویژه تکمیل شده 
و باید تعداد تخت ها افزایش یابد. وی ادامه 
 ۲۴ در  شده  انجام  آزمایش   ۲۵1 از  داد: 
ساعت گذشته در استان 1۵1 مورد جدید 
دهقانی  دکتر  شدند.  شناسایی  کووید 1۹ 
به  مربوط  مورد   ۶0 تعداد  این  از  افزود: 
شهرستان بیرجند، طبس و بشرویه هر کدام 
۲۳ مورد،  ۲1 مورد قاین، 1۴ مورد سرایان، 
۴ مورد درمیان، سربیشه و خوسف هرکدام 
۲ مورد و شهرستان های زیرکوه و نهبندان 

هرکدام یک مورد بوده است. 
وی با بیان اینکه هم اکنون ۳۲0 بیمار با 
عالئم حاد تنفسی در بیمارستان های استان 
بستری هستند، گفت: از این تعداد 1۹7 نفر 
مبتالی قطعی بیماری کرونا و ۳۵ نفر از 

مبتالیان کرونا در بخش مراقبت های ویژه 
بستری هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: 
حال عمومی ۳ نفر از بیماران کرونایی بستر 
وخیم  بسیار  ویژه  مراقبت های  بخش  در 
است.  دکتر دهقانی گفت: با اشاره به ثبت 
۳ مورد فوت جدید در شبانه روز گذشته، 
افزود: با ثبت موارد جدید فوت، آمار جان 
باختگان بیماری کرونا در خراسان جنوبی 

به ۲۲7 نفر رسید.

امنیت خراسان جنوبی متاثر از تعامل مرزنشینان و مرزبانان است
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از یگـان ویـژه استـان بابـت ضدعفونـی کـردن محوطـه و بخش های موسسـه به مناسبت هفته ناجا سپاسگزاریم.

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1399 حوزه ثبتی شهرستان بیرجند شناسه آگهی: 1029126
به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه مذکور اسامی اشخاصی که نسبت 
به امالک مجهول المالک  و از قلم  افتاده واقع در بخشهای تابعه حوزه ثبتی  بیرجند 
تا آخر شهریور ماه سال یکهزار و سیصد و نود و نه تقاضای ثبت نموده اند و همچنین 
مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت باید تجدید 

گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم بشرح ذیل آگهی می شود:
 بخش1 بیرجند 1- ششدانگ یکباب محوطه مشتمل بر ساختمان مخروبه به 
مساحت 361/34 متر مربع پالک 84 فرعی از 4323-اصلی بخش یک بیرجند واقع 

در محله جلیلیان مورد تقاضای خانم محدثه دالکه 
 بخش 2 بیرجند: 1-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 
4659/67 متر مربع به پالک 226 فرعی از 44-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت 

رکات مورد تقاضای خانم فاطمه شمس آبادی
2-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 3215/36 متر مربع به 
پالک  227 فرعی از 44-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت رکات مورد تقاضای 
آقای رضا مختاری 3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 
7536/67 متر مربع به پالک  228 فرعی از 44-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
دشت رکات مورد تقاضای آقای رضا مختاری 4-ششدانگ یکباب محوطه مشتمل 
بر ساختمان به مساحت 1020 متر مربع به پالک 546 فرعی از 124-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در دشت چهکند مورد تقاضای آقای سید محمد رضا قاسمی5-
ششدانگ قسمتی از یکباب منزل به مساحت 88/57 متر مربع به پالک 193 فرعی 
از 313-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه رزگ مورد تقاضای محمد حسن 
نایب زاده 6-ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 139/40 متر مربع پالک 3813 
فرعی از 345-اصلی بخش 2 بیرجند که با پالک 235 فرعی از 345-اصلی تشکیل 
یکقطعه زمین را می دهد واقع در اراضی دشت علی آباد)خیابان اردیبهشت( مورد 
تقاضای شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح خراسان جنوبی7-ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 5744 متر مربع به پالک 1440 فرعی از 
433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای آقای عبدالرحیم 
فاروقی 8-ششدانگ یک قطعه بند مزروعی دیمه زار مشتمل بر محوطه به مساحت 
11219/16 متر مربع پالک 2780 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی دشت بجد مورد تقاضای خانم زهرا ساالری 9-ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 2156/10 متر مربع پالک 2781 فرعی از 433-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای آقای علی حسن نژاد10-ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 6195/03 متر مرع به پالک 2782 
فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای آقای حسین 
پور رضایی11-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4319/70 متر مربع به 
پالک 2783 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت بجد مورد تقاضای 
آقای امیر عثمانی بجد 12-ششدانگ یک قطعه باغ منزل به مساحت 3046/92 متر 
مربع پالک 2784 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت بجد 
مورد تقاضای آقای خالد اکبری آوار 13-ششدانگ یک قطعه زمین محصور شده به 
مساحت 614 متر مربع به پالک 135 فرعی از 434-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در مزرعه میر علی مورد تقاضای آقای ابوالفضل دستیگردی14-ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور به مساحت 750 متر مربع به پالک 136 فرعی از 434-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در مزرعه میر علی مورد تقاضای خانم مریم بیگمی15-ششدانگ یکباب 
ساختمان مدرسه دبستان بالل روستای برزج  به مساحت 54/95 متر مربع پالک 
545 فرعی از 704-اصلی بخش 2 بیرجندواقع در اراضی برزج  مورد تقاضای دولت 
جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی وزارت آموزش و پرورش –اداره کل آموزش و 
پرورش خراسان جنوبی-آموزش و پرورش بیرجند16-ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی مشجر به مساحت 349/76 متر مربع پالک 36 فرعی از 824-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی نوفرست مورد تقاضای آقای عزیز اله قدیری نوفرست 
17-ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به مساحت 19535/30 متر مربع پالک 1962 
فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد مورد تقاضای آقای 
محمد دستگردی18- ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به مساحت 19740/61 متر 
مربع پالک 1963 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دستگرد 
مورد تقاضای آقای محمد دستگردی19- ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به 
مساحت 4409/95 متر مربع پالک 1964 فرعی از 1336-اصلی بخش 2 بیرجند 

واقع در اراضی دستگرد مورد تقاضای آقای محمد دستگردی20-ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 1297/73 متر مربع پالک 623 فرعی از 1337-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی کالته بجدی مورد تقاضای آقای صادق کوه دو21- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 6473/52 متر مربع پالک 637 
فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای 
خانم سیده عصمت رضوی22- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به 
مساحت 4056/65 متر مربع پالک 638 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای آقای محمد حسن مباشری23- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 4240/60متر مربع پالک 639 فرعی 
از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای خانم 
سیده عصمت رضوی24- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1217/94 متر 
مربع پالک 641 فرعی از 1337-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه کالته بجدی 
مورد تقاضای آقای علیرضا رهپرداز25-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به به 
مساحت 11082 متر مربع پالک 243 فرعی از 1342-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در اراضی کریم آباد مورد تقاضای آقایان احمدرضا صادقی طبس و محمد علی نخعی 
پور )هرکدام نسبت به سه دانگ(26-ششدانگ یک قطعه محوطه مزروعی مشجر به 
مساحت 950/95 متر مربع پالک 247 فرعی از 1359اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
مزرعه پیرنج مورد تقاضای آقای محمد نزشتی 27-ششدانگ یکباب منزل مسکونی 
به مساحت 359/93 متر مربع پالک 248 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی پیرنج مورد تقاضای خانم نرجس رحیمی 28-ششدانگ یکباب منزل 
مسکونی به مساحت 310/30 متر مربع پالک 249 فرعی از 1359-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در روستای پیرنج مورد تقاضای خانم فرخنده شهابی29-ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 33000 متر مربع پالک 52 فرعی از 1777-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در مجاورت قبرستان جدید االحداث مورد تقاضای شهرداری 
بیرجند30-ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 103 متر 
مربع پالک 473 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی سر سینه 
حاجی آباد مورد تقاضای آقای محمد علی خاموشان31-ششدانگ یکباب محوطه 
)مشتمل بر تاسیسات دامداری( به مساحت 510/45 متر مربع پالک 471 فرعی 
از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال امیرآباد مورد تقاضای آقای 
مهدی پالیز32-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 5410/17 
متر مربع پالک 540 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در سرسینه حاجی 
آباد مورد تقاضای خانم فاطمه امیر آبادی زاده 33-ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی 
دیمه زار به مساحت 6204/26 متر مربع پالک 541 فرعی از 1832-اصلی بخش 

2 بیرجند واقع در سرسینه حاجی آبادی مورد تقاضای آقای رضا امیر آبادی زاده
34-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 1531/47 متر مربع 
پالک 542 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در سرسینه حاجی آبادی 
مورد تقاضای آقای محمد حسن امیرآبادی زاده 35-ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیمه زار به مساحت 3114/75 متر مربع پالک 543 فرعی از 1832-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در سرسینه حاجی آباد مورد تقاضای آقای محمد امیرآبادی 
زاده36- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 5294/92 متر مربع 
پالک 544 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در سرسینه حاجی آباد مورد 
تقاضای آقای علی امیرآبادی زاده37- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار 
به مساحت 3806/41 متر مربع پالک 545 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در سرسینه حاجی آباد مورد تقاضای آقای فاطمه امیرآبادی زاده38- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 4835/40 متر مربع پالک546 فرعی 
از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در سرسینه حاجی آباد مورد تقاضای آقای 
سبحان امیرآبادی زاده39- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 
7089/32 متر مربع پالک547 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
سرسینه حاجی آباد مورد تقاضای آقای سبحان امیرآبادی زاده40- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 4012 متر مربع پالک548 فرعی از 
1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در سرسینه حاجی آباد مورد تقاضای خانم فاطمه 
شمس آبادی41- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 3331/39 
متر مربع پالک549 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در سرسینه حاجی 
آباد مورد تقاضای آقای مهدی پالیز42- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1050 
متر مربع پالک550 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع شمال حاجی آباد 

مورد تقاضای آقای سید حسن علمدار43- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 2281/49 متر مربع پالک69 فرعی از 2120-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
دراراضی پیش کلوت شوکت آباد مورد تقاضای آقای محمد بارانی شوکت آباد44- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1607/43 متر مربع پالک70 فرعی 
از 2120-اصلی بخش 2 بیرجند واقع دراراضی پیش کلوت شوکت آباد مورد تقاضای 
خانم خدیجه بارانی شوکت آباد45- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
1589/77 متر مربع پالک71  فرعی از 2120-اصلی بخش 2 بیرجند واقع دراراضی 
پیش کلوت شوکت آباد مورد تقاضای خانم فاطمه بارانی شوکت آباد46- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1572/10 متر مربع پالک72 فرعی از 2120-
اصلی بخش 2 بیرجند واقع دراراضی پیش کلوت شوکت آباد مورد تقاضای خانم رقیه 
بارانی شوکت آباد47- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت905/60 متر 
مربع پالک2595-اصلی بخش 2 بیرجند واقع درمجاورت پسوچ مورد تقاضای آقای 
حمید صباغ پور48- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل بر قنات  به 
مساحت9016/50 متر مربع پالک2610-اصلی بخش 2 بیرجند واقع جنب مزرعه 
عباس آباد پسوچ مورد تقاضای آقای اصغر آفتابی49- ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت18961/10 متر مربع پالک2612-اصلی بخش 2 بیرجند واقع دراراضی 
شمال شهر بیرجند مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(50- ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت15998/85متر مربع پالک2613-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی شمال شهر بیرجند مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(

51- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 16025/95 متر مربع پالک2614-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال شهر بیرجند مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره(52- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 16469/35 مترمربع 
پالک2615-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال شهر بیرجند مورد تقاضای 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(53- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
16398/85 مترمربع پالک2616-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال شهر 
بیرجند مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(54- ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 16202/30 مترمربع پالک2617-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی شمال شهر بیرجند مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(55- 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 16034/45 متر مربع پالک2618-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال شهر بیرجند مورد تقاضای ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره(56- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 16407/90 متر 
مربع پالک2619-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال شهر بیرجند مورد 
تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(57- ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 15878/90 متر مربع پالک2620-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
شمال شهر بیرجند مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(58- ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت 15913 متر مربع پالک2621-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی شمال شهر بیرجند مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
)ره59- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 4224/66 متر مربع 
پالک2622-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در جنب مزرعه خراشاد مورد تقاضای آقای 
سید علی خراشادی زاده60- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 
576/14 متر مربع پالک2623-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در جنب مزرعه خراشاد 
مورد تقاضای آقای سید علی خراشادی زاده61- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
دیمه زار به مساحت 1023/36متر مربع پالک2624-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
جنب مزرعه خراشاد مورد تقاضای آقای سید علی خراشادی زاده62- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 85/37 متر مربع که مساحت 49/16 متر 
مربع از حد شمال در حریم رودخانه میباشد پالک2625-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در جنب مزرعه خراشاد مورد تقاضای آقای سید علی خراشادی زاده63- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر تاسیسات مرغداری به مساحت 2190/26 متر 
مربع پالک2626-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در جنب مزرعه خراشاد مورد تقاضای 
آقای سید علی خراشادی زاده64- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
497/20 متر مربع پالک2627-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در جنب مزرعه خراشاد 
مورد تقاضای آقای سید علی خراشادی زاده65- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
دیمه زار به مساحت 24771/23 متر مربع پالک2628-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در دشت گرمیدر مورد تقاضای آقای عباس آسوده66- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 313/53  متر مربع پالک2630-اصلی بخش 2 

بیرجند واقع در جنب مزرعه خراشاد مورد تقاضای آقای سید علی خراشادی زاده67- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به شکل مثلث به مساحت 186/89 متر 
مربع پالک2631-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در جنب مزرعه خراشاد مورد تقاضای 
آقای سید علی خراشادی زاده68- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
249/85 متر مربع پالک2632-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در جنب مزرعه خراشاد 

مورد تقاضای آقای سید علی خراشادی زاده
بخش 3 بیرجند:1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2299/93 
متر مربع پالک2831 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه سیوجان 
مورد تقاضای آقای علی مکانیکی2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به 
مساحت 7365/52 متر مربع پالک2833 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در مزرعه سیوجان مورد تقاضای آقای سید محمدصادق قمری3- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 7145/60 متر مربع پالک2834 فرعی 
از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه سیوجان مورد تقاضای آقایمحمد 
حسن قمری4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 9575/80 
متر مربع پالک2835 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه سیوجان 
مورد تقاضای آقایسید محمد صادق قمری5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 3402/80 متر مربع پالک2836 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در مزرعه سیوجان مورد تقاضای آقای سید محمد قمری6- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 4934/24 متر مربع پالک2837 فرعی از 172-

اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه سیوجان مورد تقاضای آقای سید محمد 
حسن قمری7- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 7174/97 متر مربع 
پالک2839 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه سیوجان مورد 
تقاضای آقای  سید محمد حسن قمری8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 6545/86 متر مربع پالک2840 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در مزرعه سیوجان مورد تقاضای آقای سید محمد حسن قمری9- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 8984/58  متر مربع پالک2841 فرعی از 
172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه سیوجان مورد تقاضای آقای سید محمد 
حسن قمری10- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4950/28 متر 
مربع پالک2842 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه سیوجان مورد 
تقاضای آقای سید محمد حسن قمری11- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 3788/89 متر مربع پالک2843 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 
در مزرعه سیوجان مورد تقاضای آقای سید محمد حسن قمری12- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 4741/22 متر مربع پالک2844 فرعی از 2016 
فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه سیوجان مورد تقاضای آقای سید 
محمد حسن قمری13- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 5406/50 
متر مربع پالک2845 فرعی از 172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه سیوجان 
مورد تقاضای آقای سید محمد حسن قمری14- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 2866/70 متر مربع پالک2846 فرعی از 2006 فرعی  از 172-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه سیوجان مورد تقاضای آقای سید محمد حسن 
قمری15- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 3198/78 متر 
مربع پالک520 فرعی از 225-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در کالتته ملک مورد 
تقاضای آقای  علی اکبر زنجانی16- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر کوره 
آجرپزی به مساحت 5720/40 متر مربع پالک1648 فرعی از 232-اصلی بخش 3 
بیرجند واقع در مزرعه شاهزیله مورد تقاضای آقای موسی بهارشاهی17-ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 5512/6 متر مربع پالک80  فرعی از 
1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی چاه رستمی مورد تقاضای آقای حسن 
حسینی18- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1476/41متر مربع 
پالک1167-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی معروف به تاج کوه مورد تقاضای 
به مساحت  آقای محمد حسن گردی19- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
7272/04 متر مربع پالک1168-اصلی بخش 3 بیرجند واقع دراراضی معروف به 
تاج کوه مورد تقاضای آقای محمد حسن گردی20- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 1442/73 متر مربع پالک1169-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 

دراراضی معروف به تاج کوه مورد تقاضای آقای محمد حسن گردی
بخش 4 بیرجند :1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 
63000 متر مربع پالک851-اصلی بخش 4 بیرجند واقع درشمال چاه نعمتی 

مورد تقاضای آقای احسان پیر عطا بخش 8 بیرجند:1- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مساحت 6757/56 متر مربع 
به پالک 1086 فرعی از 4-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در مزرعه 

آسیابان مورد تقاضای آقای محمد حسن نظری2- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی مشتمل بر ساختمان به مساحت 4652/64 متر مربع به پالک 599-

اصلی بخش 8 بیرجند واقع در جنب مزرعه خونیک ججگ مورد تقاضای خانم 
کبری مسافر3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 6303/73 
متر مربع به پالک 600 -اصلی بخش 8 بیرجند واقع در اراضی دشت یار احمد 
منصور آباد مورد تقاضای آقای حسین کیانی 4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
مشجربه مساحت 14683/65متر مربع به پالک 601-اصلی بخش 8 بیرجند واقع 
در اراضی دشت یار احمد منصور آباد مورد تقاضای آقای حسین کیانی بخش 9 
بیرجند:1-ششدانگ یکباب ساختمان مدرسه دبستان دخترانه راضیه شاخن به 
مساحت 1902/41 متر مربع پالک 2523 فرعی از 349-اصلی بخش 9 بیرجند 
واقع در اراضی شاخن مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی به نمایندگی وزارت 
آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی-آموزش و پرورش 
بیرجند2-ششدانگ یکباب ساختمان مدرسه دبستان شهید حسینی شاخن به 
مساحت 1768/70 متر مربع پالک 2524 فرعی از 349-اصلی بخش 9 بیرجند 
واقع در اراضی شاخن مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی به نمایندگی وزارت 
آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی-آموزش و پرورش 
بیرجند3-ششدانگ یکباب ساختمان مدرسه راهنمایی شهید آشفته شاخن به 
مساحت 1085/45 متر مربع پالک 2525 فرعی از 349-اصلی بخش 9 بیرجند واقع 
در اراضی شاخن مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی به نمایندگی وزارت آموزش 
و پرورش اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی-آموزش و پرورش بیرجند4-
ششدانگ یکباب ساختمان مدرسه راهنمایی دخترانه شاخن به مساحت 1649/75 
متر مربع پالک 2526 فرعی از 349-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در اراضی شاخن 
مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش اداره 
کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی-آموزش و پرورش بیرجند5-ششدانگ یکباب 
ساختمان مدرسه راهنمایی سپهر واشان به مساحت 1246/26 متر مربع پالک 313 
فرعی از 354-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در اراضی واشان مورد تقاضای دولت 
جمهوری اسالمی به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش 
خراسان جنوبی-آموزش و پرورش بیرجند6-ششدانگ یکباب ساختمان مدرسه 
دبستان شهید طالبی واشان به مساحت 1284/33 متر مربع پالک 314 فرعی 
از 354-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در اراضی واشان مورد تقاضای دولت جمهوری 
اسالمی به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش خراسان 
جنوبی-آموزش و پرورش بیرجند7-ششدانگ یکباب ساختمان مدرسه دبستان دارج 
باال به مساحت 919/74 متر مربع پالک 254 فرعی از 477-اصلی بخش 9 بیرجند 
واقع در اراضی دارج باال مورد تقاضای دولت جمهوری اسالمی به نمایندگی وزارت 
آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی-آموزش و پرورش 
بیرجند8-ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 321/69 متر مربع پالک 683 
فرعی از 587-اصلی بخش 9 بیرجند واقع در اراضی روستای نوقند مورد تقاضای 
آقای محمدرضا بیکی  لذا به دستور مواد 16 و 17 قانون ثبت هرکس نسبت به امالک 
آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه 
دعوی شده و در جریان است میبایستی اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی 
خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این اگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف نود روز و در 
مورد آگهی اصالحی در مدت سی روز به اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند   تسلیم و 
رسید دریافت نموده و برابر مواد 74 و 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 
ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به اداره تسلیم نمایند در 
غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت 
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.ضمناً حقوق 
ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورتمجلس تحدید منظور می گردد و ازتاریخ 

تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/8/1 تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/9/1
 علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان بیرجند
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هر کس خدا را بندگی کند، خداوند همه چیز را بنده او گرداند.
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مهدی آبادی - مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی گفت: بدهی های بیمه 
سالمت استان به موسسه های طرف قرارداد تا حد ممکن کاهش یافته است.  

نشست خبری مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی به مناسبت هفته بیمه 
سالمت روز گذشته برگزار شد. در این نشست خبری دکتر اربابی با اشاره به سوم 
آبان ماه سالروز تصویب قانون بیمه همگانی، گفت: اکنون مفتخریم شرایط به گونه 
ای فراهم گردیده که امکان تحت پوشش قرار دادن همه  افراد فاقد پوشش بیمه 
در یکی از صندوق های بیمه ای سازمان بیمه سالمت فراهم است. وی افزود: 
مقام معظم رهبری تاکید زیادی بر استفاده آحاد مردم از مزایای بیمه در مواجهه 
با شرایط سخت بیماری دارند که برای رسیدن به این هدف مهم کلیه ارکان 
نظام، دولت محترم و مجلس شورای اسالمی همرایی الزم را داشته اند. مدیر 
کل بیمه سالمت استان به موضوع رفع همپوشانی بیمه ها اشاره و عنوان کرد: از 
اهداف تشکیل سازمان بیمه سالمت ادغام سازمان های بیمه گر بود که با یکسان 
 سازی دستورالعمل های اجرایی، رفع همپوشانی و انجام فرآیند استحقاق سنجی 
تا حد زیادی محقق گردیده است. وی ادامه داد: حدود 62 درصد از جمعیت 
استان بالغ بر 460 هزار نفر از بیمه سالمت استفاده می کنند که تاکنون 
همپوشانی بیمه ای 60 هزار نفر در استان خراسان جنوبی برطرف شده است و 
افراد چند بیمه ای به حداقل رسیده اند. وی اضافه کرد: برای افزایش بهره وری 
از منابع، استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای جلوگیری از هدر رفت منابع الزامی 
است. مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی در خصوص بدهی به مؤسسه های 
طرف قرارداد عنوان کرد: با توجه به گران شدن خدمات پزشکی رشد چندانی در 
بار مراجعات و هزینه های آن نداشته ایم و بدهی های بیمه سالمت استان به 

مؤسسه های طرف قرارداد تا حد ممکن کاهش یافته است.

تولید نسخه الکترونیک تا آذرماه به حد قابل قبولی خواهد رسید
مدیرکل بیمه سالمت استان با اشاره به تولید 100 هزار نسخه الکترونیکی در 
استان از ابتدای سال خاطر نشان کرد: مکاتبات و جلسات متعددی با جامعه 
پزشکی استان انجام گرفته که امید آن می رود تا آذرماه تولید نسخه الکترونیک 
به حد قابل قبولی برسد. به گفته وی، با الکترونیک شدن نسخه ها به تدریج 
استفاده از دفترچه بیمه کاهش پیدا خواهد کرد. اربابی به بحث نسخه الکترونیک 

بیماران سرپایی اشاره و تصریح کرد: این موضوع در 100 درصد موسسات 
طرف قرارداد بخش خصوصی اجرایی شده  و مطب ها، داروخانه ها و موسسات 
پاراکلینیک در این زمینه همکاری خوبی دارند و از ابتدای سال یکصد هزار نسخه 
تولید شده است. مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی به 17 بیمارستان فعال 

در سطح استان خراسان جنوبی اشاره و افزود: در 14 بیمارستان دولتی دانشگاهی 
استان فرآیند تبادل و رسیدگی پرونده های بستری به صورت الکترونیکی انجام 
می شود و بیمارستان تامین اجتماعی نیز در ماه آینده به این جمع می پیوندد و این 
موضوع در بیمارستان نیروهای مسلح نیز در حال پیگیری است. وی با بیان اینکه 
 شهروندان منابع بیمه را متعلق به خودشان بدانند، عنوان کرد: پوشش بیمه ای 
برای آحاد مردم فراهم است، لذا از قرار دادن دفترچه خود در اختیار دیگران 

خودداری کنند. به گفته اربابی از طریق افراد سودجو امکان سوء استفاده از دفاتر 
بیمه شدگان و به خصوص بیماران خاص وجود دارد که می بایست بیمه شدگان 
محترم در این خصوص هوشیار باشند. مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی 
ادامه داد: باید از پذیرش مشورت های بی مورد توسط افرادی که تخصص الزم 

را ندارند، پرهیز نمود و در صورت نیاز به مشورت ، آن را از افراد دارای تخصص 
الزم و یا کارشناسان و کارکنان ادارات بیمه دریافت نمود تا بتوانیم با همراهی 
مردم و جامعه پزشکی منابع محدود سازمان های بیمه گر را به سمت درست 

هدایت کنیم.

بیماران کرونایی نگران بیمه نباشند
مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی با بیان اینکه قانون گذاران محترم به 
دنبال گسترش رویکرد عدالت محوری، فرآیند آزمون وسع را طراحی نمودند که 
هم اکنون توسط وزارت رفاه در حال انجام است، افزود:  افراد بر اساس درآمد 
در بحث تأمین منابع بیمه مشارکت می کنند به گونه ای که افراد فاقد تمکن 
مالی به صورت رایگان بیمه شده و افراد دارای توان مالی حق بیمه قانونی را 
خود پرداخت می کنند. اربابی با بیان اینکه آزمون وسع در صورت نیاز برای 
بیماران کرونایی ظرف 24 ساعت انجام می شود، افزود: فرد متقاضی تقاضای 
انجام آزمون وسع را می دهد ، درخواست فرد به وزارت رفاه ارسال و پس از 
بررسی الزم دهک درآمدی وی اعالم می گردد. به گفته وی، در استان تاکنون 
60 درصد متقاضیان انجام آزمون وسع مشمول دریافت دفترچه بیمه به صورت 
رایگان شده اند. مدیرکل بیمه سالمت استان در پایان به برنامه های هفته بیمه 
سالمت اشاره کرد و گفت: 1۸ عنوان برنامه از قبیل دیدار با مسئوالن و مقامات 
استانی، تجلیل از مدافعان سالمت، افتتاح ساختمان بیمه سالمت شهرستان  
فردوس، کلنگ زنی ساختمان اداره بیمه سالمت شهرستان بشرویه، تجلیل از 
تالشگران حوزه بیمه سالمت در استان پیش بینی شده که با توجه به شرایط 
شیوع بیماری کرونا احتمال عدم برگزاری هر یک از این برنامه ها نیز وجود دارد.

   مدیر کل بیمه سالمت استان مطرح کرد:

    با الکترونیک شدن نسخه ها استفاده از دفترچه بیمه کاهش خواهد یافت

تسویه بدهی بیمه سالمت به بخش خصوصی 

آگهی مناقصه عمومی ) یک مرحله ای( 
اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه  عملیات اجرایی طرح آبرسانی به 
منطقه چاه مسافر شهرستان طبس و محالت آن را با شماره فراخوان  2099003654000004  
 www.setadiran.ir از طریق مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
به شرح ذیل برگزار نماید. از پیمانکاران واجد شرایط دعوت می نماید در تاریخ مقرر شده در این 

آگهی نسبت به دریافت اسناد مناقصه  اقدام نمایند.

اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی – بلوار شهدای عبادی نام و نشانی مناقصه گزار
  تلفن: 32024308 - 056    کدپستي: 9719873351

عملیات اجرای طرح آبرسانی عشایر و توسعه شبکه های آن موضوع مناقصه
)مرحله اول- منطقه چاه مسافر شهرستان طبس و محالت آن ( 

اجرای طرح آبرسانی  عنوان پروژه

صالحیت معتبرداشتن حداقل  پایه 5 رشته ابنیه از سازمان برنامه شرایط مناقصه گران
و بودجه کشور 

6 ماه شمسی  مدت اجرای پروژه

محل اجرای پروژه
استان خراسان جنوبی - شهرستان طبس- کیلومتر 60 تا 80 

شهر عشق آباد )چاه مسافر تا حوض کربالیی اسدا...(

55,726,761,815  )پنچاه و پنچ میلیارد و هفتصدو بیست و شش مبلغ برآورد اولیه
میلیون و هفتصدو شصت و یک هزارو هشتصدو پانزده( ریال 

ملیمحل تامین اعتبار

مبلغ تضمین شرکت در 
2/800/000/000 )دو میلیارد و هشتصد میلیون ( ریالمناقصه

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  www.setadiran.ir محل دریافت اسناد

1399/07/30 الی 1399/08/03مهلت دریافت اسناد

تا پایان وقت اداری، ساعت 14 روز سه شنبه  مورخ 1399/08/20آخرین مهلت عودت اسناد 

زمان و محل جلسه 
بازگشایی پاکات

ساعت 9 صبح روزچهارشنبه مورخ 1399/08/21 
در محل اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی  

به اسنادی که پس از مهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 روابط عمومی اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی

به یک نیروی خانم ترجیحا لیسانس آشنا به کامپیوتر 
با روابط عمومی باال جهت انجام امور دفتری نیازمندیم. 
لطفا جهت همکاری رزومه خود را به شماره واتساپ 

 09134568792 ارسال و یا برای تکمیل فرم 
به آدرس میدان شهدا، پشت بانک صادرات، 

ساختمان آوا مراجعه نمایید.  ساعت کاری: 8-14

یم
ند
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آگهی مزایده
بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد ۱00 راس بره و بزغاله 
پرواری نر در شهرستان قاین را از طریق مزایده به فروش برساند. لذا خواهشمند 
است حداکثر ظرف مدت 3 روز نسبت به دریافت فرم های مزایده به آدرس این 
نمایندگی بیرجند- حدفاصل پاسداران 26 و باهنر شرقی پالک ۱0 مراجعه نمایید 
همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09۱56692939 تماس حاصل 

فرمایید. ضمنا هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود.
بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی

  آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1399- حوزه ثبتی شهرستان سربیشه 
به دستور ماده ۱۱ قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک و از قلم  
 افتاده واقع در بخش های تابعه حوزه ثبتی سربیشه تا آخرشهریور ماه سال یکهزار و سیصد و نود و نه تقاضای ثبت نموده اند 

و همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع 
عموم به شرح ذیل آگهی می شود: بخش2سربیشه: *مزرعه استانست پالک 920-اصلی بخش2سربیشه:۱-ششدانگ یکباب باغ منزل  به 
مساحت ۱23۱/48 مترمربع پالک75۱ فرعی از 920-اصلی بخش2 سربیشه  واقع در مزرعه استانست مورد تقاضای خانم خیرالنساء استانستی 
فرزند اسمعیل.*مزرعه چهکند مود پالک۱۱05-اصلی بخش2سربیشه:2- ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت ۱53۱/63 مترمربع پالک 
۱769فرعی از ۱۱05-اصلی بخش 2 سربیشه واقع در مزرعه چهکند مود مورد تقاضای محمدمهدی خسروی فرزند علی * مزرعه شواکند پالک 
۱۱۱8-اصلی:3- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 73۱/36 مترمربع پالک 546 فرعی از ۱۱۱8-اصلی بخش2 سربیشه واقع در مزرعه 
شواکند مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان  حضرت امام خمینی )ره( *مزرعه مود پالک ۱۱56 اصلی: بخش2 سربیشه: 4- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 4554/۱8 متر مربع پالک 2333 فرعی از ۱۱56 اصلی واقع در مزرعه مود مورد تقاضای آقای احسان یزدانی شواکند 
فرزند غالمرضا بخش 6 سربیشه: *مزرعه حسن آباد سربیشه پالک 3۱- اصلی بخش 6 سربیشه: 5-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی  
به مساحت ۱87۱8/95مترمربع  پالک 480 فرعی از3۱-اصلی  بخش6 سربیشه واقع در مزرعه حسن آباد سربیشه مورد تقاضای ستاد اجرایی 
فرمان  حضرت امام خمینی )ره(*مزرعه نوده )امین آبادسربیشه (( پالک34-اصلی بخش 6 سربیشه:6-ششدانگ یکباب محوطه مشجر مشتمل 
بر یکباب ساختمان به مساحت 3242/80مترمربع  پالک849 فرعی از546 فرعی از34-اصلی بخش6 سربیشه واقع در مزرعه نوده ))امین آباد 
سربیشه(( مورد تقاضای آقای محمدنخعی  فرزند اسمعیل 7-  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 62۱3 مترمربع  پالک 85۱ فرعی 
از 34- اصلی بخش6 سربیشه واقع در مزرعه نوده ))امین آباد(( مورد تقاضای ستاد اجرایی فرمان  حضرت امام خمینی )ره( 8- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی  به مساحت 7239 مترمربع  پالک852 فرعی  از34- اصلی بخش6 سربیشه واقع در مزرعه نوده ))امین آباد(( مورد تقاضای 
ستاد اجرایی فرمان  حضرت امام خمینی )ره( *دشت سربیشه پالک  352-اصلی بخش 6 سربیشه: 9-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی 
به مساحت 7089/96 مترمربع  پالک80 فرعی  از352- اصلی بخش6 سربیشه واقع در دشت سربیشه  مورد تقاضای آقای غالمحسین نوحسینی 
فرزند محمد *مستثنیات اراضی مرتع شوشک و دوغ و متداخله ها 407- اصلی بخش 6 سربیشه :۱0- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار و 
دیمه زار  به مساحت ۱000/09 مترمربع  پالک5۱3-اصلی – بخش6سربیشه واقع در مستثنیات اراضی مرتع شوشک و دوغ و متداخله ها مورد 
تقاضای آقای منصور کلنگی خواه سربیشه  فرزند علی اکبر.۱۱- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار ودیمه زار  به مساحت 24033/۱5مترمربع  
پالک5۱4-اصلی –بخش6سربیشه واقع در مستثنیات اراضی مرتع شوشک ودوغ ومتداخله ها مورد تقاضای آقای منصور کلنگی خواه سربیشه  
فرزند علی اکبر.۱2- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار ودیمه زار  به مساحت 32775/35مترمربع  پالک5۱5-اصلی –بخش6سربیشه واقع 
در مستثنیات اراضی مرتع شوشک ودوغ ومتداخله ها مورد تقاضای آقای منصور کلنگی خواه سربیشه  فرزند علی اکبر.۱3- ششدانگ یک 
قطعه زمین بندسار ودیمه زار  به مساحت 2۱0۱۱/65مترمربع  پالک5۱6-اصلی –بخش6سربیشه واقع در مستثنیات اراضی مرتع شوشک 
ودوغ ومتداخله ها مورد تقاضای آقای منصور کلنگی خواه سربیشه  فرزند علی اکبر.*شمال مزرعه وقنات چاچاخو پالک 54-اصلی بخش 
6سربیشه:۱4- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار ودیمه زار  به مساحت ۱227/۱3مترمربع  پالک5۱7-اصلی –بخش6 سربیشه واقع در شمال 
مزرعه وقنات چاچاخو مورد تقاضای آقای حیدرپرهیزفرزندمحمد۱5- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار ودیمه زار  به مساحت۱730/60مترمربع  
پالک5۱8-اصلی –بخش6سربیشه واقع در  واقع در شمال مزرعه وقنات چاچاخو مورد تقاضای آقای حیدرپرهیزفرزندمحمد۱6- ششدانگ یک 
قطعه زمین بندسار ودیمه زار  به مساحت 2098/5۱مترمربع  پالک5۱9-اصلی –بخش6سربیشه واقع در واقع در شمال مزرعه وقنات چاچاخو  
مورد تقاضای آقای حیدرپرهیزفرزند محمد۱7- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار ودیمه زار به مساحت 6557/79 مترمربع  پالک520-اصلی 
–بخش6سربیشه واقع در  واقع در شمال مزرعه وقنات چاچاخو مورد تقاضای آقای حیدرپرهیزفرزندمحمد۱8-ششدانگ یک قطعه زمین بندسار 
ودیمه زار  به مساحت ۱552/6۱مترمربع  پالک52۱-اصلی –بخش6سربیشه واقع در  شمال مزرعه وقنات چاچاخو بخش 6سربیشه:مورد 
تقاضای خانم مریم پرهیز فرزند اکبر.۱9- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار ودیمه زار  به مساحت 4956/59مترمربع  پالک523-اصلی –

بخش6سربیشه واقع در  شمال مزرعه وقنات چاچاخو بخش 6سربیشه:مورد تقاضای آقای محمداکبرزاده  فرزند مرحوم محمد20- ششدانگ یک 
قطعه زمین بندسار ودیمه زار  به مساحت 2572/78مترمربع  پالک524-اصلی –بخش6سربیشه واقع در  شمال مزرعه وقنات چاچاخو بخش 
6سربیشه:مورد تقاضای آقای محمداکبرزاده فرزند مرحوم محمد.2۱- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار و دیمه زار  به مساحت 707/26مترمربع  
پالک525-اصلی –بخش6سربیشه واقع در  شمال مزرعه وقنات چاچاخو بخش 6سربیشه:مورد تقاضای آقای محمداکبرزاده فرزند مرحوم 
محمد.22- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار ودیمه زار  به مساحت ۱043۱مترمربع پالک526-اصلی – بخش6 سربیشه واقع در  شمال 
مزرعه وقنات چاچاخو بخش 6سربیشه:مورد تقاضای آقای اکبر پرهیز فرزند محمد.23-ششدانگ یک قطعه زمین بندسار و دیمه زار  به مساحت 
2752/39 مترمربع پالک527-اصلی – بخش6 سربیشه واقع در  شمال مزرعه و قنات چاچاخو بخش 6 سربیشه:مورد تقاضای خانم زهرا زرگری  
فرزند محمد24- ششدانگ یک قطعه زمین بندسار ودیمه زار  به مساحت 8859/55مترمربع پالک528-اصلی –بخش6 سربیشه واقع در  شمال 
مزرعه و قنات چاچاخو بخش 6 سربیشه: مورد تقاضای خانم زهرا زرگری فرزند محمد. لذا به دستور مواد ۱6 و ۱7 قانون ثبت هرکس نسبت به 
امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقاله دعوی شده و در جریان است میبایستی اعتراض و یا 
گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این اگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف نود روز و در مورد آگهی اصالحی در مدت 
سی روز به اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند تسلیم و رسید دریافت نموده و برابر مواد 74 و 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین 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 
اداره تسلیم نمایند در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.ضمناً حقوق ارتفاقی 

در موقع تحدید حدود و در صورتمجلس تحدید منظور می گردد و از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/08/1  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/09/1       رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

اجـاره خودرو  باالبـر استاندارد با ارتفاع 14 متر، همکاری جهت نصب بیلبورد و بنر، 
تجهیزات ترافیکی، تجهیزات ساختمانی و نور پردازی     09151636495 - خوشرو

۰۹۱۵۹۶۱۴۰۸۵ -۰۹۱۵۷۵۷۹۰۲۸
فـروش انـواع آجـرگـری 

آدرس: بیرجند – انتهای خیابان رجایی 
 جنب مزار شهدای باقریه )مزار دره شیخان(

 واحد تجاری یک - خسروی

ت 
قیم

به 

رخانه
ب کا

در

سه سوراخ ، معمولی ، گری
تیغه سفال ۲۰×۱۵ 
 تیغه  ۱۵×۱۰×۱۰

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور هندسه آبساز شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 5555 و شناسه ملی 
۱40067700۱7 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱399/06/۱5 تصمیمات 
 ذیل اتخاذ شد : ۱- آقای رضا گنجی زاده به شماره ملی0859900657 به عنوان بازرس اصلی و آقای علی میغانی 

به شماره ملی0640۱27207 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )1013439(


