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شهرستان ها

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان:

مدیرکل حفاظت محیط زیست:

 50درصد ساختمان های بیرجند
غیر ایمن است

مدیریت پسمانددرقاین نگران کننده است
وضعیتمدیریتپسماندوزبالهدرقایننگرانکنندهاست.مدیر
کلحفاظتمحیطزیستدربازدیدازمحلدفنزبالهاینشهراز
وضعیت مدیریت پسماند و زباله در قاین ابراز نگرانی کرد و گفت:
روند کنونی دفن زباله در این شهر استاندارد نیست ...

بیش از  50درصد ساختمان هایی که در شهر بیرجند وجود
دارد دارای قدمت  18تا  20سال است که بیشتر این بناها
مستعد آسیب دیدن در زمین لرزه هایی با ریشتر باالست...
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آماربیکاران استاندرسرشماری 27 ،95هزارنفر ثبت شد

اعالمسهمیهاستخدامیاستان
شمخانی :مذاکره با آمریکا
بیفایده است
دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد که
آمریکا در آزمون برجام مردود شد ،از اینرو
نمیتوان در هیچ حوزه دیگری به آنها اعتماد
کرد؛ مذاکره با آمریکا بیفایده است و ما بیش
از این اجازه نداریم فرصت ملت ایران را صرف
روندهای بیحاصل کنیم...

عایدی کشاورزان استان ازطالی سفید
صفحه۲

وزنه انتقادها به کارگروه وزنه برداری رسید

۴

اشتغال زایی با «سحاب» و «آسمان»
درنهبندان و سربیشه

برکفترین انسان کشور است
معاون اول رئیس جمهور با بیان این که سردار
سلیمانی جان برکفترین انسان کشور است،
گفت:افق گشایی نسبت به آینده کشور
یک ضرورت جدی است .به گزارش مهر،
«جهانگیری» با اشاره به این که در داخل ...

۳

 316کشتیگیردراستان روی تشک می روند ۴
خواب آشفته در خانه های دلهره

۱۴۲۰؛ برای پاسخگویی به
معترضان بسته حمایتی

حاشیه ها از ۲تغییرمدیریتی

عکس:رضایی

۸

 500میلیون برای  7پروژه گردشگری بیرجند
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در نشست مسئوالن نهبندان و سربیشه با مدیر عامل بنیاد برکت مطرح شد:

جهانگیری :سردار سلیمانی جان

معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی
از اتمام عملیات واریز بسته های حمایتی
بیمهشدگان این سازمان خبر داد و گفت :بیمه
شدگان معترض میتوانند با شماره ۱۴۲۰
تماس بگیرند و اعتراض خود را ثبت کنند.
«رحیم اردالن» با اشاره به این که  ۲۸بانک ... .
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قلعه خوسف نگهبان
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