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اخبار

اخبار

تدارک  270عنوان برنامه برای دهه کرامت

شهادت
مامور انتظامی
در درگیری
با اشرار

کاروان سرزمین خورشید
 25تیرماه وارد استان می شود
 270عنوان برنامه ایام دهه کرامت در استان اجرا می شود.
مدیرعامل سرزمین زیرسایه خورشید استان این خبر...

پنج شــنبه * ۲۱تیر  ۲۸* ۱۳۹۷شوال *۱۴۳۹سال پانزدهم * شــماره  8 * ۲۷۵۷صفحه * قیمت 300تومان
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قائم مقام بسیج سازندگی کشور
در زیرکوه اعالم کرد

پیمانکاران درخواست تسهیالت کردند

اردوی تابستانه  200جهادگر
در مناطق محروم استان

فتح بابی برای اتمام محور بیرجند – قاین

۳

سرقتهایشبانهبراینشئگی

صفحه ۶

۲

سیمای برفکی خوسف در
تابستان

مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل به
منظور ابالغ پیام مقام معظم رهبری و رئیس
جمهور به روسیه سفر و در خصوص روابط دو
جانبه و مسائل مهم منطقه ای و بین المللی
گفت و گو کرد .دکتر والیتی ...

۳

تامین وسایل توان بخشی برای
 2500معلول

پیشنهاد مجلسی ها برای
افزایش قیمت برق خانگی

۵

مرکز پژوهش های مجلس برای مقابله با
بحران تامین برق در زمان اوج بار در تابستان
امسال پیشنهاد داد که قیمت برق بخش
خانگی برای مشترکان پرمصرف که فقط ۲۵
درصد مردم هستند ،در اوج بار افزایش یابد و
درآمدهای حاصل میان مشترکان ...

«اشتغال فراگیر » در استان
مشتری ندارد

امکان سهمیه بندی بنزین

معاون وزیر ارشاددر مراسم تکریم و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جامعه فرهنگ و هنر بیشتر برای دل خود کار میکند

صفحه۲

عکس :رضایی

۸

۴

دستگیریسارقمسلحطالفروشی
زابلدرقاین

والیتی پیام رهبر انقالب را
به مسکو برد

خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره
به امکان سهمی ه بندی بنزین ،گفت :دولت در
خصوصسهمیهبندیبنزینتاکنونتصمیمی
نگرفته است اما این امکان وجود دارد که این
اتفاق بیفتد .وی افزود :با توجه به شرایطی که
امروز ایجاد شده است و امکان...
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عبوراتوبوسهای
شهری از خط
فرسودگی
۵

