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اجتماعی

اخبار
توزیع قند وشکرتنظیم بازاردر 60مرکزبیرجند

اما و اگرهای تاثیر نصب دکل های مخابراتی بر سالمت

روی امواج خطر!

کام برخی شیرین نشد

گسترش فناوری های ارتباطی زمینه استفاده از وسایلی مانند
تلفن همراه ،وای فای ،رایانه و  ...را به طور گسترده برای همه
فراهم کرده است ،موضوعی که هر چند مزایای زیادی دارد اما
با مطرح شدن برخی مسائل مانند تاثیر...
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غذاهای مردم استان شور است
چشم ورزش سرایان به نگاه مسئوالن

خاربه جای چمن!

ظریف:جنگی درمنطقه
رخ نخواهد داد

وزیر امور خارجه کشورمان روز گذشته و قبل
از ترک پکن گفت :یقین داریم آن طور که مقام
معظم رهبری هم فرمودند جنگی در نخواهد
گرفت چون نه ما خواهان جنگ هستیم و .. .

کمبودی در بازار برنج
وجود ندارد
مدیرکلدفتربرنامهریزیتامین،توزیعوتنظیم
بازار وزارت صنعت ،معدن و تجارت با تاکید بر
این که میزان ذخایر برنج کشور دو برابر سال
گذشته است و این محصول همچنان با ارز ....
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سرمایه گذاران در راه سربیشه
هوا گرم می شود

۲

کمبودها دردورهمی های قرآنی

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز
گذشته به ریاست رئیس جمهور و با حضور
روسای قوه مقننه و قضاییه و دیگر اعضا تشکیل
شد و بررسی طرح «تسهیل و رفع موانع. ...
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دوره های قرآنی که به روخوانی و قرائت ختم می شود

تصویب طرح تسهیل و رفع
موانع تولید
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بزرگ ترین مجتمع گلخانه ای استان
سرمایه گذار ندارد

۳

حفظ خونسردی در زمان خشم

۷

معاوناستانداردرمراسممعارفهفرماندار:

نهبندان با برنامه ریزی متحول می شود ۲

اقدامات پس از ضرباالجل در
چارچوببرجامخواهدبود

175زندانی جرایم غیرعمد چشم انتظارند

سقف های پوسیده برسر13هزارقاینی

صفحه ۳

عکس:رضایی

۸

توزیع قند و شکر در حالی از روز گذشته در مرکز استان آغاز شد که با
ثبت کد ملی امکان تهیه آن وجود داشت .از سویی هر چند سازمان
صنعت ،معدن و تجارت ،اسامی  60مرکز را برای توزیع قند و شکر
تنظیم بازار اعالم کرد اما به گفته برخی از شهروندان در ...

خراسان جنوبی ،بیشترین مصرف کننده نمک در کشور

صفحه۲

سفیر کشورمان در لندن تشریح کرد که ایران از
چارچوب برجام به عنوان ابزاری برای ترغیب
بیشتر شرکای اروپایی به اجرای تعهداتشان
در برجام استفاده کرده است...
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فردا؛گلریزانآزادی
صفحه۲

