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بودجه دولت از جیب مردم 
برداشته می شود

 رئیس مجلس : 

صفحه  2

مردم را ناراضی نکنید، 
بگذارید زندگی کنند

 عزت ا... ضرغامی : 

اصولگرایان ازسید حسن 
خمینی دعوت کرده اند

 جواد امام : 

صفحه  2

صفحه  2

#  من ماسک می زنم

3چالش های مترسکی تئاتر استان در گفتگوی آوا با خالق صحنه های برگزیده کاهش آمار یوز در منطقه نایبندانپرداخت 18 میلیارد تسهیالت به عشایر  25

سرمقاله

عزم عمومی، الزمه خروج استان
از  وضعیت قرمز آنفلوآنزا

بیماری های مشترک انسان و حیوان، گروهی از بیماری های عفونی است که از حیوان 
 به انسان منتقل می شود و مهم ترین راه انتقال آنها، از طریق تماس مستقیم با حیوان
- نوازش یا در آغوش گرفتن- یا غیر مستقیم- مصرف فرآورده های گوشتی، شیر، 
تخم مرغ و... و حضور در محیط زندگی آن ها- می باشد. تب مالت، آنفلوآنزای پرندگان، 
تب  های خون  ریزی دهنده، تب کریمه کنگو، هاری، ابوال، توکسو پالسموز و... از جمله 
بیماری های مشترک انسان و حیوان هست که کنترل آنها به خاطر تنوع، قدرت همه 
گیری، عوارض و مرگ آوری و به ویژه وجود ناقل حیوانی، اهمیت بسیار زیادی دارد، به 
همین جهت سازمان دامپزشکی به فراخور شرایط درخصوص رعایت نکات بهداشتی 
 برای پیشگیری از شیوع هر کدام از این بیماری ها، هشدارها و اخطارهایی صادر 
 می کند.  در حال حاضر براساس آخرین اطالعات سازمان دامپزشکی کشور، در ۶  استان 

مازندران، مرکزی، اردبیل، تهران، کرمانشاه و خراسان جنوبی   ... ادامه در صفحه 2

*  بهروزی فر

عکس : اکبری

صنعت طیور استان در
 باتالق آنفلوآنزا

مدتی است که آنفلوآنزای حاد پرندگان در خراسان جنوبی شروع به شخم زدن 
واحدهای مرغداری کرده است. واحدهایی که هر کدام برای صاحبانش خسارت 
های میلیاردی هولناکی را ایجاد کرده است. آن هم در استانی که چندین سال پی 
 در پی پرچمدار نفوذ ناپذیری در مقابل آنفلوآنزا بود. اما حاال با حمله ای همه جانبه 
بازرگانی  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  رئیس  است.  شده  خارج  کنترل  از  انگار 
بیرجند در گفت وگو با  مهر، گفت: در هفته های گذشته بیماری آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان واحدهای مرغ تخم گذار، بوقلمون و حتی واحدهای مرغ گوشتی 
خراسان جنوبی را درگیر کرده است و آمار باالیی از تلفات داشته ایم. سید حسین 
خیریه، با بیان اینکه اگر شیوع ویروس از کنترل خارج شود، پخش آن در سایر 
واحدهای طیور نیز صورت می گیرد، ادامه  داد: بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
بیشتر از طریق پرندگان وحشی مهاجر به استان ما منتقل می شود. خیریه گفت: 
وقتی که در زمستان هوا سرد می شود، پرندگان وحشی به ...  مشروح در صفحه 2

صرفه جویی 91 میلیارد تومانی برای اجرای 9 طرح ساخت و ارتقا ء ماشین آالت در کویرتایر

جناب آقای مهندس مهرآرا 
رئیس محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان جنوبی

درگذشت پدر بزرگوار همسرتان 
شادروان محمد مهدی صحت

 را خدمت شما و خانواده گرامی تان تسلیت عرض نموده 
برای آن عزیز سفر کرده مغفرت الهی و برای شما صبر آرزومندیم.

سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس هادی سورگی 
 عضو محترم هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای

 استان خراسان جنوبی
درگذشت مادر بزرگوار همسرتان 

مرحومـه طوبـی اعتبـار 
را خدمت شما و خانواده گرامی تان تسلیت عرض نموده ، برای آن 

عزیز سفر کرده مغفرت الهی و برای شما صبر آرزومندیم.
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خراسان جنوبی

به اطالع شهروندان محترم می رساند در راستای اجرای تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات 

به اطالع شهروندان محترم می رساند: در راستای اجرای تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، 
تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری بیرجند برابر بند دو مستخرجه از صورتجلسه شماره 2۱۳ مورخ 
۱۳99/۱۰/۱۳ شورای اسالمی شهر تصویب و برابر نامه شماره ۳۵2۱/۶/۱27۰۴ مورخ ۱۳99/۱۱/۰2 
 هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسالمی شهر بیرجند تایید نهایی گردیده است. لذا تعرفه مذکور 

از ابتدای سال ۱۴۰۰ قابل اجرا خواهد بود.
 www.birjand.ir ضمنا فایل تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ بر روی وب سایت شهرداری به آدرس  

شهرداری بیرجندقابل مشاهده و بهره برداری می باشد. 

اطالعیــه

دهیاری روستای دل آباد در نظر دارد: نسبت به فروش یک دستگاه خودرو 
آمیکو M6 از طریق مزایده اقدام نماید. 

جهت دریافت اطالعات بیشتر حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 99/۱۱/۱۱ 
با شماره های ۰9۱۵۱۶۰۸۳۳2 - ۰9۱۵۸۶۴۳۱۶۴  تماس حاصل نمایید.

گمشــده
صاحب این عکس 

جناب آقای محمد امیر عالمی
 در تاریخ 99/2/۴ از خانه خارج شده و تاکنون بازنگشته 
است. چنانچه اطالعی دارید با شماره ۰9۱۵۵۶۳۸۱۳۶ 

تماس حاصل فرمایید.

جناب آقای مهندس 
محمد  ابراهیم 

ابراهیمی

سرپرست محترم معاونت 
بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

خبر مسرت بخش مسئولیت جناب عالی را در این منصب که نشان از درایت و توانمندی اجرایی 
شما می باشد، تبریک عرض نموده، از درگاه ایزد منان عزت، سربلندی و توفیقات الهی 

برای جناب عالی مسئلت داریم. ضمنا از تالش های ارزنده 

جناب آقای مهندس اشرفی گل
 در دوران تصدی این مسئولیت صمیمانه سپاسگزاریم. امید است در پرتو عنایات حق تعالی 

همواره در تمامی شئون زندگی موفق و موید باشید. 

تولیدی مرغ و تخم مرغ فرساد

جناب آقای مهندس 
محمد  ابراهیم 

ابراهیمی

سرپرست محترم معاونت 
بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

 انتصاب شایسته جناب عالی را تبریک گفته و از درگاه ایزد منان توفیق روز افزون شما را 
آرزومندیم. 

جناب آقای مهندس اشرفی گل
 از تالش های جناب عالی در دوران تصدی مسئولیت کمال تشکر را داشته و موفقیت شما را 

از درگاه احدیت مسئلت می نماییم.

واحدی پناه
 شرکت تعاونی مرغداران عدالت بیرجند

جناب آقای علیرضا دانشور
درگذشت تأسف بار برادر گرامی تان

 مرحوم مهدی دانشور 
را از صمیم قلب خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد 

متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر جزیل آرزومندم.
علی کریم پور

جناب آقای مهندس محمود اشرفی گل
اکنون که به افتخار بازنشستگی نایل آمده اید ، شایسته است 
از زحمات بی دریغ، مساعی ارزشمند و اهتمام ویژه جناب 
عالی در طول مدت خدمت تشکر و قدردانی نموده، توفیق روز 
افزون شما و خانواده گرانقدرتان را از درگاه احدیت مسئلت می 
نماییم. امید است در پرتو عنایات حق همواره در کلیه شئون 

زندگی موفق و موید باشید.

 هیئت مدیره و مدیرعامل کارخانه خوراک دام و طیور
 نمونه مجتمع دامداران اسالمیه  فردوس

جناب آقای مهندس اشرفی گل
مراتب سپاس خود را ازتالش و زحمات ارزشمند و 
عالی  اهداف  پیشبرد  درزمینه  عالی  جناب  صادقانه 
سازمان حضورتان تقدیم می داریم. از درگاه ایزد منان 
دوام عزت و سالمت شما بزرگوار را در تمامی مراحل 

زندگی مسئلت داریم.

هیئت مدیره و مدیرعامل کارخانه خوراک
 آماده دام و طیور هریسه قاین

جناب آقای  
 مهندس محمد ابراهیم ابراهیمی 
نوید مسرت بخش انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی 

سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی  
تبریک و تهنیت عرض می نماییم. از در گاه ایزد منان مزید 

توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی 
 در جهت رشد و شکوفایی استان مسئلت داریم.

هیئت مدیره و مدیر عامل کارخانه خوراک آماده دام و طیور هریسه قاین

جناب آقای
 مهندس محمد ابراهیم ابراهیمی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی 
سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی 

که بیانگر تعهد، کارآمدی و شایستگی های شما می باشد تبریک و 
تهنیت عرض می نماییم. موفقیت و سربلندی شما سرور گرامی را 

از درگاه خداوند سبحان مسئلت داریم.
 هیئت مدیره و مدیرعامل کارخانه خوراک دام و طیور

 نمونه  مجتمع دامداران اسالمیه  فردوس
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

مرحومه مغفوره حاجیه طوبی اعتبار
)همسر مرحوم حاج احمد حجت پناه(

را به اطالع تمام دوستان، آشنایان، همشهریان و وابستگان عزیز می رساند.
مراسم خاکسپاری آن مرحومه امروز یک شنبه 99/11/5 ساعت 10 صبح از 
محل بهشت متقین برگزار میشود. ضمنا به دلیل شرایط موجود و لزوم حفظ 
سالمتی همه شما عزیزان و با امتنان از بزرگوارانی که مایل بودند در مراسم 
تشییع و خاکسپاری کنارمان باشند، از بقیه عزیزان تقاضا داریم با قرائت فاتحه 
و خواندن نماز لیله الدفن روح آن مرحومه را شاد گردانند.                                 

خانواده های: حجت پناه  
اعتبار و سایر بستگان

صفحه  ۶
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راهکار مسئوالن برای حل مشکل کمبود تخم مرغ در استان:

پیشنهاد دادیم گران کنند
کمبود تخم مرغ داریم اما  بزودی جبران می شود

مديرعامل شرکت کوير تاير خبر داد: صرفه جويی 91 ميليارد تومانی برای اجرای 9 طرح ساخت و ارتقای ماشين آالت در کويرتاير 

کويرتاير نماد سرآمدی درشرق کشور

صفحه 7

صفحه 8
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زیست 3 یوزپلنگ در نایبندان طبس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صفحه2

حذف مدارس کانکسی استان تا مهر 1400
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صفحه 3

  صفحه 5

حفاظت از راههای استان
 با روکش آسفالت 

 به خاطر شاگردانم
صفحه 2

53 وقف جدید در استان به ثبت رسید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صفحه2

معرفی 5 شهرداری استان به دادگاه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفحه 3

کشف 400 میلیون ریال
 احشام قاچاق در زیرکوه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفحه 4

سرپرست معاونت هماهنگی 

امور عمرانی استانداری

 خراسان جنوبی معرفی شد
 صفحه 3  

پایش 40 درصدی افراد

در معرض خطر در طرح سردار سلیمانی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفحه 2

شناسایی 20 بیمار جدید کرونایی
در خراسان جنوبی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفحه 3

ثبت نان سنتی غینیچه بشرویه

در فهرست میراث معنوی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفحه 2
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