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شهرستان ها

تهدیدهای حوزه آبی استان

شرایط ارتش برای استقراردرقاین

چالش هایی در بحران بی آبی که نتیجه حضور دو دهه قهر
طبیعت در استان است ،وجود دارد که حوزه آب استان را تهدید
می کند و باید با استراتژی خاص آن را مدیریت کرد .بنا به گفته
کارشناس آب و خاک اداره کل حفاظت محیط زیست ،کمبود
سیستم های تصفیه فاضالب شهری و صنعتی و ...

جلسه بررسی مسائل و نیازمندی های پادگان غدیر قاین با حضور
جمعی از فرماندهان ارتش ،فرمانده قرارگاه شمال شرق نیروی
زمینی ارتش و مسئوالن قاینات ،برگزار شد .فرمانده قرارگاه
شمال شرق نیروی زمینی ارتش در این جلسه با بیان این که آن
چه به قرارگاه محول و دستور داده شده...
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اسفند،سفر وزیران صمت و راه و شهرسازی

پازل توسعه استانمنتظرتصمیمهای2وزیر

تخصیص اعتبار اورژانس بیمارستان نهبندان

روحانی:برخی همسایگان

راه اشتباه را انتخاب کردهاند

رئیس جمهور روز گذشته در جمع مردم
بندرلنگهبا بیان این که ایران قدرتمند همواره
برای منطقه امنیت آفرین بوده است ،گفت:
ملت ایران بیتردید انتقام خون شهیدان
مرزبان خود را میگیرد و اجازه نمیدهیم
مزدوران جنایتکاری که سالح و منابع مالی ...

ایران صادرکننده بنزین شد
با تثبیت تولید بنزین بهمیزان ۱۰۵میلیون
لیتر در روز ،محمولههای بنزین ایران آماده
صادرات شده است و ایران به صادرکننده بنزین
تبدیل شد...
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چهارشنبه بارانی
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«الالیی ها » در خواب
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لبخند باران به کجی
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زیبایی به قیمت بی آبرویی

۴

پالک ماندگار برای منزل استاد اسماعیلی مود

فریب پیامک جعلی سهام
عدالت را نخورید
معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا از شهروندان
خواست فریب پیامک جعلی «ثبت اطالعات
کارتی خود در سامانه سهام عدالت به همراه
 ۵۰۰هزار تومان عیدی سال نو» را نخورند.
به گزارش صدا و سیما ،سرهنگ «پاشایی» با
اشاره به این که بسیاری از هموطنان روزهای
گذشته پیامکی مبنی بر این که فقط تا پایان ...
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چراغ دکانی که خاموش نشد
گزارشی از روند یک پروژه شهری پر حاشیه

غلتک معبر فرزان در نیمه اسفند
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ارهتیزکنی
همچنانتیز
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