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چتر بیمه اجتماعی برای  54هزار
روستایی و عشایر باز نشد
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اخبار

محدودیت استفاده از وسایل گرمایشی
استاندارد درمدارس عشایری

 38هزار و  946نفر از  93هزار و  488کشاورز روستایی و
عشایری مشمول بیمه ،زیر پوشش صندوق بیمه اجتماعی
کشاورزان روستایی و عشایری استان قرار گرفته اند که 41
درصدجمعیتاینقشرراشاملمیشود.مدیرصندوقبیمه ...
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با توجه به گذشت یک ماه از زمستان ،برای استفاده از تجهیزات و
وسایل گرمایشی استاندارد در مدارس عشایری استان با چالش
و محدودیت مواجه هستیم .معاون توسعه ،مدیریت و پشتیبانی
اداره کل آموزش و پرورش این مطلب را روز گذشته در ...
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جزئیاتی از کالن پروژه آب رسانی به نوار شرق کشورتشریح شد:

دهه فجر؛آغازعملیات پروژه انتقالآب
اظهارات رئیس جمهور
درباره فضای مجازی
مبارزه با خواست عمومی مردم نه درست است،
نه قانونی و نه مشروع ،ما نمی توانیم با خواست
عمومی مردم مبارزه کنیم .رئیس جمهور روز
دوشنبه در نشست وزیر ،معاونان و مدیران ارشد
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با گرامی
داشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب...

جدیدترین آمار مصرف
مواد مخدر
سخنگویکمیسیونشوراهایمجلس،موضوع
های جلسه این کمیسیون را با مسئوالن ستاد
مبارزه با مواد مخدر تشریح کرد« .اصغر
سلیمی» ،با بیان این که این جلسه پیرو موضوع
های مربوط به مواد مخدر و پیشگیری از آن
برگزار شده بود ،افزود :مسئوالن در این نشست
تاکید کردند با توجه به این که ...90

صفحه ۶

افزایش جزئی دما
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«خدمتی »دراردوی تیم ملی

۴

کتابخانه جدید بشرویه معطل زمین

۳

اتیکت گرانی روی لباس کودک
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کمبود  9متخصص در استان

۵

موتورسواری روی پیست اما و اگرها

۴

معاون وزیر راه درشورای مسکن استان خبر داد:

حق مسکن کارگران
 ۱۰۰هزار تومان شد
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قنات های استان تشنه  ۶۰۰میلیارد

صفحه ۶

عکس:رضایی

حق مسکن کارگران با تصویب اعضای شورای
عالی کار از  ۴۰هزار تومان به ۱۰۰هزار تومان
افزایش یافت .به گزارش مهر ،در جلسه عصر
روز گذشته شورای عالی کار ،با افزایش حق
مسکن کارگران موافقت شد... .

سرنوشتاراضی پادگان
ومشاغلمزاحم بیرجند
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