۶

گزارش

اخبار
نماینده ولی فقیه :

الزمه های رونق تولید درگفت وگو با نمایندگان مجلس

روستاییان نبایدازامکانات بی بهره باشند

چوب ازالی چرخ تولید برداریم

شعار امسال توسط مقام معظم رهبری ،رونق تولید بیان شد تا باز
هم توجه ها در ادامه شعار سال گذشته ،به تولید معطوف شود.
هر چند سال قبل ،توجه به خرید کاالی ایرانی بیشتر شد که خود
رونق تولید در واحدهای صنعتی را به همراه داشت اما ...
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مردم روستاها جرمی نکرده اند که از برخی امکانات محروم
شوند .این مطلب را نماینده ولی فقیه روز گذشته در دیدار با مدیر
عامل شرکت گاز مطرح کرد و گفت :وقتی فردی حقوق نجومی
می گیرد و از طرفی دیگر افراد دست به اختالس می زنند...
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شکستسیلمقابلهمدلیمردمومسئوالن

صفحه۳

رهبرمعظمانقالب:

جشن گلریزان برای کمک به سیل زدگان

۴

حرکت عظیم مردمی درامداد
به سیل زدگان از آموزه های
قرآن و شهداست

ابالغ 36.5میلیارد ریال برای اشتغال روستایی

رهبر معظم انقالب در پاسخ به درخواست
رئیسجمهور برای برداشت از صندوق توسعه
ملی ب ه منظور تامین بخشی از هزینههای ناشی
از خسارت های سیلهای اخیر ،جدیت...

دردسرهای افراد باهوش
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ثبت سایت پروازی استان شاید وقتی دیگر
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دستور رئیس جمهور
به  7استاندار

فعالیت همزمان  2چهارشنبه بازار در بیرجند

رئیس جمهور روز گذشته در گفت وگوی
تلفنی جداگانه با استانداران خراسان جنوبی،
سیستان و بلوچستان ،هرمزگان ،کرمان،
خراسان رضوی ،لرستان و خوزستان بر ...

مرغداران واکسیناسیون را جدی بگیرند

شیوع نیوکاسل در 6شهرستان

همتی:سودبانکی تغییر نمی کند
«همتی» رئیس کل بانک مرکزی ،تغییر سود
بانکی را سبب فشار بر واحدهای تولیدی
دانست و گفت :برنامه ای برای تغییر سود
بانکی نداریم... .
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عکس:رضایی
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گزارشی از یک پارک

اعالم شرایط جذب سرباز معلم

بخشنامه سرباز معلم به اداره های کل آموزش
و پرورش استا نها ابالغ شد .بر این اساس،
داوطلبان واجد شرایط که تاریخ اعزام آنها
تیر و شهریور باشد ثبتنام و امتیاز بندی....
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بوستانخانواده
نامهربانباکودکان
صفحه5

