۳

شهرستان ها

حوادث

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اعالم کرد:

فرمانده انتظامی:

2500میلیارد تومان خسارت قهرطبیعت

 3شروردربیرجند اعدام شدند

قهر طبیعت دو هزار و  437میلیارد تومان خسارت به بخش
کشاورزی استان وارد کرد .رئیس سازمان جهاد کشاورزی
اظهار کرد :با بررسی هایی که در نقاط مختلف انجام شد ...
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تغییرشیوهتوزیعگوشت تنظیم بازار

N

سه عضو اصلی درگیری با ماموران انتظامی استان در مقابل
خانواده های شهیدان نایبی و کاردیده به دار مجازات آویخته
شدند .فرمانده انتظامی روز گذشته در حاشیه...
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نماینده ولی فقیه مطرح کرد:

صفحه۲

بیانیه دفتر آیت ا ...سیستانی
درباره دیدار با روحانی

استقبال از روابط عراق
با همسایگان

دفتر آیت ا ...العظمی سیستانی مرجع عالیقدر
شیعیان عراق بیانیهای درباره دیدار رئیس
جمهور اسالمی ایران با این مرجع بزرگ منتشر
کرد .به گزارش تسنیم ،در بیانیه دفتر آیت ا...
سیستانی آمده است :مرجع عالی دینی آیت
ا« ...علی سیستانی» پیش از ظهر روز ...

نتیجه سهل انگاری برخی مدیران

۲

افزایش  35درصدی کرایه اتوبوس
شهری بیرجند

۵

دهیاران طرح های اشتغالزا را اعالم نکردند

۲

تن پوش نو برای  400دانش آموز قاین

۳

عذرخواهی تاثیرگذار
رئیس پلیس راهورخبرداد:

مرگ 37نفردرمعابرشهری

برگزاری امتحانات نهایی
از  31اردیبهشت

۷
۴

فرمانداراز بی توجهی شهرداری بیرجند انتقاد کرد

«عمادی» سرپرست معاونت آموزش متوسطه
وزارت آموزش و پرورش با بیان این که برای
امسال اتفاق خاصی درباره برنامه امتحان
نهایی نخواهد افتاد ،گفت :امتحان نهایی ...

وضعیت اسفناک منطقهگردشگری شوکت آباد

۲

جلسه بی نتیجه تعیین
دستمزد 98

تورقی بردیدنی های طبیعی استان

۸

پیشانی های شهر ناهمخوان با مرکز استان

این جا بیرجند است

صفحه ۵

عکس:خسروی

دومین جلسه شورای عالی کار برای تعیین
حداقل دستمزد  98نتیجه ای نداشت .به
گزارش شبکه خبر ،نماینده کارفرمایان گفت:
جلسه بعدی شورا برای تصمیم گیری درباره
میزان دستمزد قشر کارگر در سال ...98

۶

کلکسیون زیست
بوم های ایران

