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خسارت  37میلیاردی بارندگی
فروردین درقاینات

جایگاه ازدست رفته استاندرافغانستان

بارندگی های سیل آسای فروردین ماه  37میلیارد تومان به
بخش های مسکونی ،زراعی ،باغی ،دامی ،راه و تاسیسات
قاینات خسارت وارد کرد .فرماندار قاینات در جلسه مدیریت
بحران این شهرستان گفت :از این میزان  16میلیارد تومان ...

یکی از اضالع رونق اقتصادی خراسان جنوبی به دلیل قابلیت
های وافر آن در زمینه های مختلف از جمله مرز ،تولید محصوالت
خاص و مزیت داری مانند زرشک ،زعفران و عناب و رکودداری
آن در ایران و جهان ،وجود مواد معدنی ویژه ،صنایع دستی ...
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صفحه۲

نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته مجلس و
در ادامه بررسی طرح دو فوریتی اقدام متقابل
در برابر اعالم سپاه پاسداران انقالب اسالمی
به عنوان سازمان تروریستی از سوی آمریکا،
ماده  9این طرح را با  162رای موافق از 204
نماینده حاضر تصویب کردند .به گزارش
ایرنا ،نمایندگان در این ماده دولت جمهوری
اسالمی ایران را موظف کردند ...

اعمال افزایش حقوق
مستمری بگیران
از اردیبهشت

برنج گران نمی شود
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۲

غرور زیاد تبدیل به مرض می شود
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نمایشگاه ریواس آهنگران و استند
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 3شهردراولویت تامین ام.آر.آی است
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«کدخدا » در اردوی تیم ملی

۴

مرمت آسبادهای نهبندان در اولویت

۵

خطر سرمازدگی محصوالت باغی و زراعی ۲

سرپرست سازمان تامین اجتماعی در
نشست خبری که به مناسبت هفته کار و
کارگر برگزار شد ،با اشاره به روند افزایش
حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین
اجتماعی و با تاکید بر این که هر چه افزایشها
را سریع تر اعمال کنیم بهتر است...

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با تاکید بر این
که بازار برنج خارجی تحت کنترل است و به
اندازه نیاز برنج وجود دارد ،گفت :در آستانه
ماه مبارک رمضان افزایش قیمتی نخواهیم
داشت .به گزارش میزان« ،کشاورز» در پاسخ به
این که آیا کاهش واردات عامل افزایش قیمت
برنج ایرانی است ،افزود :به هیچ عنوان این
موضوع صحت ندارد...

گزارش

سدهای صدور و ورود به بازارهای تجاری جهانی

۱۴۰کامیونسوخت،معطلدرافغانستان
دولت موظف به پیگیری
اقدام آمریکا علیه سپاه
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«خدمتی » اولین المپیکی ایران

صفحه ۴

هجوم آفت جدید به مراتع زیرکوه
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باشگاه های ورزشی سر دوراهی
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