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شهرستان ها

تجهیز مدارسبشرویه به سیستم
ایمنگرمایشی
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تاریخ قاین زیرآوار
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شناسایی 20تن طالی قابل استحصال

۲

زندگی سیاه

۴

فعالیت دانشگاه فرهنگیان قاینات از آخر بهمن

۳

تداوم سرما و یخبندان

شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست
رئیس جمهور و با حضور رئیس مجلس ،رئیس
قوه قضاییه و دیگر اعضا تشکیل جلسه داد.
به گزارش صدا و سیما به نقل از پایگاه اطالع
رسانی ریاست جمهوری ،در این جلسه ...

انتقال آب برای دامداری نهبندان منتظر پیمانکار

تکلیف جریمه ریالی سربازی
مشخص شد
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل
نیروهای مسلح تاکید کرد که در هماهنگی با
مجلس شورای اسالمی ،اجرای طرح جریمه
ریالی در سال آینده به طور قطع متوقف خواهد
شد .سردار «موسی کمالی» درباره برخی...
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یافته های جدید در «کله کوب»

۲

چاپ  ۱۵۰عنوان کتاب در استان

۵

کارهای ممنوعه همسران بعد از مشاجره ۷
قطب طیور شرق کشور در مرز ورشکستگی

ثبت نام آزمون استخدامی

عکس:رضایی

۸

پس از اتمام عملیات زیرسازی ،باند دوم طبس -اصفهان و
طبس -دیهوک تا پایان امسال بازگشایی می شود .رئیس اداره
راهداری و حمل و نقل جاده ای طبس ،این خبر را اعالم و اظهار
کرد :طبس با داشتن  37درصد از مساحت خراسان جنوبی ...

گمانهزنیهایمحدوددرشهرقدیم

تأکید سران قوا بر تداوم
حمایت از قشرهای کم درآمد

ثبتنام برای شرکت در ششمین آزمون
استخدامی دستگاههای اجرایی از روز گذشته
توسط سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی آغاز
شد .داوطلبان برای ثبتنام باید به سایت مرکز
آزمون جهاد دانشگاهی ...

شهرستان ها

بازگشایی باندهای دوم طبس  -اصفهان

همهمدارسشهربشرویهبهسیستمگرمایشیاستانداردوایمن
تجهیز شد .فرماندار بشرویه در نشست شورای آموزش و پرورش
شهرستان با تسلیت ایام فاطمیه (س) گفت :از ابتدای ورود
دانش آموزان به مدرسه باید شناخت معلمان و آموزش یاران ...
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