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ارمغان باران؛خاموشی چاه موتورها
درقاین

فردا؛ رقابت  25گروه در جشنواره ملى
تاالب کجى نهبندان

باران های اخیر ،افزایش خاموشی چاه های کشاورزی قاینات
را در پی داشت .مدیر امور آب قاینات ،در گفت و گو با «خراسان
جنوبی» ،با بیان این که بارندگی های نافع سال زراعی پیش رو
سبب تغذیه سفره های زیرزمینی شد ،افزود :در سال زراعی ...

 25گروه در جشنواره ملی مجسمه های نمکی تاالب کجی
نهبندان فردا رقابت می کنند .مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
گفت 90 :گروه از  17استان  118اثر به دبیرخانه جشنواره
ارسال کردند که  10گروه از خراسان های جنوبی و رضوی.. . ،
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محدودیت جدید برایکامیون های عبوری ازمرزماهیرود

معطلییکماهه200کامیونسوختدرخاک افغانستان
صفحه۳

فرمانده کل قوا:

دست برادری ارتش و سپاه
حرکتی زیبا پس از حرکت
زشت آمریکایی ها بود
حضرت آیت ا ...خامنهای فرمانده معظم
کل قوا ظهر روز گذشته در دیدار فرماندهان
ارتش و نیروی زمینی ،ارتش امروز را متدینتر
و کارآمدتر از همیشه خواندند و با تجلیل از ...

رئیس دفتر رئیس جمهور:

درباره قیمت بنزین تصمیمی
نگرفته ایم
«واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه
جلسه دولت درباره دو نرخی شدن بنزین و
افزایشاحتمالیآنگفت:قیمتبنزینازچهار
سال گذشته تاکنون ثابت مانده ،این در حالی
است که مصرف روزانه به باالی ...

ادامه واردات گوشت
با ارز  4200تومانی
«رحمانی» وزیر صنعت ،معدن و تجارت به ادامه
واردات گوشت با ارز چهار هزار و  200تومانی
اشاره کرد و گفت :تاکنون ارز چهار هزار و200
تومانی از واردات گوشت برداشته نشده است
و همچنان گوشت با این ارز وارد میشود...
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چراغ برات؛اول آنها یا این ها

صفحه ۵

رگبار و رعد و برق برای فردا و شنبه
توسعه کشت 20گیاه دارویی اولویت دار
بیمه سالمت براى 11هزار مددجوى امداد
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برپایی 203پایگاه برای کمک به سیل زدگان ۵
کشف یک تن مواد مخدر در یک عملیات مشترك

۲

آتش اعتیاد پدر زندگی ام را سوزاند

۴

گیاهان داروییاستان
معطلکیمیاگری دولت
صفحه۶

