۲

اخبار

شهرستان ها

نماینده ولی فقیه:

فرماندار:سند آمایش سرایان
بازنگری شود

برخی مسئوالن نمیتوانند10کیلوگرم
گوشت رادرست توزیع کنند

سند آمایش سرایان بر مبنای مطالعات کتابخانه ای تهیه شده و به
همین دلیل نیاز است به روزرسانی و بازنگری شود .فرماندار سرایان
در جلسه شورای اداری این شهرستان ،به اهمیت و جایگاه سند ...

برخی مسئوالن نمیتوانند  10کیلو گرم گوشت یا شکر را به
درستی توزیع کنند .نماینده ولی فقیه در استان روز گذشته در
دیدار با اعضای قرارگاه دانشجویی شهید احمدی روشن ...

چهارشــنبه * 25اردیبهشت  9* 1398رمضان *1440سال پانزدهم * شــماره  8 *2993صفحه * قیمت 300تومان
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دستوروزیربرتسریعاتصال بیرجند به راهآهن
صفحه۲

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

موضوع هستهای به شورای
امنیت برود برجامی درکار
نخواهد بود

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفتوگو
با شبکه پرس تیوی با بیان این که اگر اروپا
موضوع هستهای را به شورای امنیت ببرد،
برجام از بین خواهد رفت ،گفت :چنان چه
اروپاییها برای حفظ برجام کاری نکنند به
غنیسازی اورانیوم پیش از توافق باز .. ..

مشموالن غایب منتظر
تمدید قانون جریمه نباشند
معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی
ناجاگفت:مشموالنغایبهرچهسریع تربرای
تعیینتکلیفوضعیتخدمتیخوداقدامکنند.
سرهنگ «حمیدزاده» افزود :مشموالن غایب
متاهلیکهخودرامعرفیکنند،درصورت. ..

عرضه شکر  ۳۴۰۰تومانی
بدون محدودیت
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت در حاشیه جلسه اطالع رسانی ستاد
اقتصاد مقاومتی کشور اعالم کرد :شکر در
میادین میوه و تره بار شهرداری و فروشگاههای
منتخب بدون محدودیت و با قیمت سه هزار و
 ۴۰۰تومان در حال عرضه...
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آغازآواربرداری
ازروستاهای
سیل زده دستگردان
صفحه ۳

زنبورعسل بهترینگرده افشان برای باغ ها و مزارع

۶

برچه محلی حرف نمزنم؟

۵

فردا؛ افتتاح نمایشگاه قرآن و عترت
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شور ورزش درشب های رمضان
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131کیلومتر شبکه آب شهری فرسوده است ۶
 87روستای باالی 20خانوارمحروم از راه آسفالت

۲

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان خبر داد:

58پروژه سهم قرارگاه
محرومیت زدایی
صفحه۶

