۳

شهرستان ها

اخبار

47میلیاردکمک برایکشاورزی،
صنعت ومیراث فرهنگی

چارت فرمانداران کامل شد
با معرفی سرپرست فرمانداری سرایان به عنوان فرماندار این
شهرستان ،بعد از  9ماه چارت فرمانداران استان با معرفی
«رسولی مقدم» ،کامل شد.به گزارش «خراسان جنوبی» ،روز
گذشته در جلسه شورای اداری سرایان که با حضور سرپرست
معاونت سیاسی ،امنیتی و مدیر کل سیاسی ،انتخابات...
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 47میلیارد و  342میلیون تومان کمک فنی و اعتباری برای حوزه
های کشاورزی ،صنعت و میراث فرهنگی تعیین تکلیف شد« .آرین»
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی روز گذشته در شورای برنامه
ریزیوتوسعهاستاناینکمکفنیواعتباریراازمحلتبصره... 18
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وقتی باغبانی از زراعت سبقت می گیرد

برنامه جدید دولت برایگنجینههایسبز

صفحه ۶

امروز؛ اعالم اسامی جاماندگان
بسته حمایتی

نماینده مردم در مجلس مطرح کرد:

معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعالم
کرد اسامی جاماندگان بسته حمایتی با تلفن
به آن ها اعالم میشود .به گزارش شبکه خبر،
«میدری» درباره آخرین وضعیت اعتراضات
ثبت شده مشموالنی که بسته حمایتی آن ها...

قطعنامه 2231؛ محور
گفت وگوی مقام سازمان
ملل متحد با ظریف

«دی کارلو» معاون سیاسی دبیر کل سازمان
ملل متحد در مونیخ با وزیر امور خارجه
کشورمان دیدار و درباره همکاری های ایران
و سازمان ملل متحد ،اجرای قطعنامه ،2231
برجام ،ساز و کار حمایت تجاری ایران و اروپا ...

نیاز نهبندان و درح به باند امداد و نجات

۳

فرمول تبدیل بیرجند به قطب اسکواش

۴

تجلیل از دکتر یاحقی در «چهل قلم»

۲

صمیمیت با همسر ،بدون صرف هزینه!

۷

پرواز «خدمتی » به سرزمین هفتاد و دو ملت ۴

اولتیماتوم وزیر راه
به ۶ایرالین

توزیع گوشت درآشفته بازار

وزیر راه و شهرسازی از اولتیماتوم به شش
ایرالین داخلی برای قطع پروازهای چارتری
خبر داد و گفت :در صورتی که این شرکتها
پروازهای چارتری خود را قطع نکنند مجوز
مسیر پرواز چارتر شده لغو میشود....
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یادداشت

پرش بلند سرایانی ها

آقای استاندار شما ورود کنید
صفحه۴

• • محمود علیزاده
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