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شهرستان ها

طرحی برایکودکانکار

99؛اتمام پروژه بیمارستان خوسف

طرحتوانمندسازیکودکانکاروخیابانیاجرامیشود.مدیرکل
بهزیستی از طرح توانمندسازی کودکان کار و خیابانی و خانواده
های آن ها به منظور کنترل و کاهش آسیب های ناشی از حضور
و کار کودکان در خیابان و توانمندسازی آن ها با تاکید بر ارتقای
سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی ...

کلنگ ساخت بیمارستان  32تختخوابی خوسف سال  92با 50
میلیارد ریال اعتبار به زمین زده و عملیات عمرانی آن آغاز شد که
با این اقدام روزنه های امید در دل مردم شهرستان روشن شد اما
با گذشت پنج سال از شروع عملیات اجرایی این پروژه ،مردم فقط
شاهد اسکلتی از بتن هستند...
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نماینده مردم بیرجند،درمیان و خوسف خبر داد:

تکلیف مجلس برایآب و برقمدارس وکارتخوان پزشکان
صفحه ۲

رئیس جمهور:

ظرفیت آستان قدس برای تغییر چهره استان

همه باید به بیانیه مهم
رهبرانقالب عمل کنیم

۲

رئیسجمهورروزگذشتهدرجلسههیئتدولت
با اشاره به این که مخاطب رهبر انقالب جوانان
بودند ،اما نکاتی را مطرح کردند که همه ما باید
نسبت به آن احساس مسئولیت کنیم ،گفت:
این پیام رهبری در واقع پیامی برای گام دوم ...

اختصاص 1 ۸۹۲میلیارد تومان
به بیمه قالیبافان
میزان« -دستپاک» رئیس مرکز ملی فرش
ایران از اختصاص هزار و  ۸۹۲میلیارد تومان
به بیمه قالیبافان و شاغالن صنایع دستی
شناسه دار برای سال آینده خبر داد و گفت :این
رقم میتواند حدود  ۸۰۰هزار نفر را زیرپوشش
بیمه تامین اجتماعی قرار دهد....

۸

عاشقی ،هوش از سرم برد

۴

بوکسورهای نهبندان از رقابت های
استان باز ماندند

۳

مرگ دانش آموز ۷ساله دربیرجند

۴

افتتاح مرکز بهداشت و درمان دانشگاه بیرجند

۲

تکذیب توزیع گوشت
بین یارانه بگیران
سازمان هدفمندسازی یارانهها توزیع گوشت
تنظیم بازاری بین یارانه بگیران را تکذیب و
اعالم کرد :توزیع گوشت تنظیم بازار با استفاده
از هر گونه اطالعات از جمله کد ملی و دیگر
اطالعات هویتی سرپرستان خانوارهای مندرج
در سامانه رفاهی سازمان هدفمندسازی
یارانهها تکذیب میشود.

جو آرام آسمان استان

۲

سهمیه ها به روز شد

ساخت اولین پهپاد بدون سکان جهان در استان

صفحه ۲

روزنههای صادراتی
۶
برای مرزنشینان

