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همزمانی آمدن و رفتن فرمانداران زیرکوه و طبس

جدول فرمانداران استان کامل نشد

ارتقای راه های سرایان در بن بست اعتبار
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دانش آموزان  ۱۰۰کالس از فضای استاندارد محروم هستند

کالسهایکانکسی
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تذکر «افضلی » به  2وزیر
صفحه۶

هالکت شرور معروف شرق کشور

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز گذشته
در دیدار مسئوالن و محققان ستاد توسعه
علوم و فناوریهای شناختی ،وزیر علوم ،رؤسا
و استادان دانشگاه های مرتبط ،با اشاره به
تأثیرگذاری علوم شناختی در عرصه های....
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شنا ،غرق در مشکالت ساختاری
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حساس نباشید
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پیش بینی کمبود  500کالس در مرکز استان

الیحه جامع انتخابات در راه مجلس

۲

افزایش دما از فردا

الیحه جامع انتخابات در هیئت دولت تصویب
شد و هفته آینده تقدیم مجلس میشود .به
گزارش صدا و سیما رئیس جمهور در جلسه روز
گذشته هیئت دولت گفت :این الیحه یکی... .

دمای هوا از فردا افزایش می یابد .کارشناس هواشناسی استان به خبرنگار ما گفت :بر اساس
الگوی حاکم بر نقشه های پیشیابی هواشناسی ،امروز و فردا شرایط جوی نسبتا پایدار و آرامی
را در منطقه شاهد خواهیم بود و برای امروز تغییرات دمایی محسوس نخواهد بود« .زارعی»
افزود :از فردا به تدریج افزایش دما آغاز می شود و تا اواسط هفته این روند ادامه خواهد داشت.

داعش در افغانستان
در حال یارگیری است

مدیر درمان تامین اجتماعی تسریع کرد

سوت رقابت های کشتی نوجوانان کشور در بیرجند به صدا درآمد

 26تیم کشتی در اندیشه سکوهای کشوری

صفحه۴

عکس:رضایی
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وضعیت نامناسب حاکم بر راه های سرایان نه تنها گالیه مردم
این شهرستان بلکه روستاییان ،عشایر و حتی رهگذران را در این
مسیرها در پی داشته است .پیچ و خم ها و ناهمواری هایی که در
مسیر محورهای مواصالتی سرایان وجود دارد ...

سبد خالی روستاییان و عشایر از گوشت تنظیم بازار

رهبر معظم انقالب اسالمی
در دیدار مسئوالن و محققان
ستاد توسعه علوم شناختی:
شتاب حرکت علمی کشور به
هیچوجه کند یا متوقف نشود

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش گفت:
داعش در عراق از بین نرفته است و تحرکاتی
را در استان هایی همچون دیاله دارد ،این
تروریست ها با حمایت امارات و عربستان در
حال یارگیری در افغانستان هستند... .

شهرستان ها

 110میلیارد تومان بودجه برای راه سازی نیاز است

روز گذشته با حکم وزیر کشور «عرب شاهی» به عنوان فرماندار
زیرکوه معرفی شد که باید این انتصاب را اولین انتصاب
فرمانداران در استان پس از حضور هفتمین استاندار دانست.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،هر چند اولین تغییر در استان ...
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امکانات درمانیهست
پزشک نیست
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