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شهرستان ها

حساسیت ویژه استان ازنظرزمین پاک

سیر قهقرایی مراتع درقاینات

خراسان جنوبی از نظر زمین پاک ،دارای حساسیت های ویژه
ای است .مدیر کل حفاظت محیط زیست ،با بیان این که وضعیت
استان از نظر زمین پاک تا حدودی مناسب است ،افزود :با توجه
به شرایط اقلیمی و فقر نسبی پوشش گیاهی در برخی نقاط
استان و همچنین در حال توسعه بودن خراسان جنوبی ...

افزایش جمعیت قاینات طی سه دهه گذشته به بیش از دو برابر
و به کار گرفته نشدن قابلیت های اشتغال زایی به هجوم بهره
برداران از مراتع (دامداری) به عنوان در دسترس ترین مشاغل و
به همان نسبت افزایش تعداد دام در روستاها ،منجر شده است.
این پدیه در کنار خشکسالی ،کاهش بارندگی ها و برداشت ...

O

N

O

معاون مدیرکل اموراقتصادی و داراییتشریحکرد:
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توافق برتشکیل نیروی
واکنش سریع درمرزایران
و پاکستان

رئیس جمهور روز گذشته در نشست مشترک با
نخست وزیر پاکستان با تاکید بر این که ایران و
پاکستان تصمیم گرفتند برای مبارزه مشترک
با تروریسم در مرزها نیروی واکنش سریع
تشکیل دهند ،گفت :درباره این مهم توافق و
مقرر شد همکاری های امنیتی دو کشور ...
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درجلسه هم اندیشی فرمانداروجوانان منتخب بیرجند

زخمهایکهنه درنشست با جوانانبازشد
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امروز شلیک «خدمتی » به سیبل جهانی
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 648میلیون تومانکمک مردم به سیل زدگان
سدیکه میتواند سد مهاجرت مرزی ترین
روستا شود
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صنایع سبزملی استان
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مهارت هایی برای پیشگیری ازکودک آزاری

قیمت نان به زودی
مشخص می شود
«مقدم» رئیس اتحادیه نانوایان سنتی با اشاره
به این که اتحادیه آنالیز قیمت و درخواستهای
خود را به دولت ارائه داده است ،گفت :به زودی
جلسههاییبرگزاروقیمتنانتعیینتکلیف...

بیماری قلبی و عروقی بیشترین عامل فوت
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کمک صندوق بازنشستگی به سیل زدگان بشرویه
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هزار وام  ۲۰میلیون تومانی
برای ازدواج
مدیر عامل صندوق بازنشستگی از پرداخت
هزار وام  ۲۰میلیون تومانی ازدواج به منظور
تسهیل ازدواج فرزندان بازنشستگان خبر داد
و گفت :این وام با سود  ۹درصد و به هزار نفر از
بازنشستگان کشوری که عقدنامه فرزند آنها
سال  97به ثبت رسیده است ،اعطا خواهد ...
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حال و هوای بهاری کوهنوردان
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ناندرتنوربیکیفیتی
صفحه۵

