چهارشــنبه |  8بهمن  13 | 1399جمادی الثانی  | 1442ســال پانزدهم | شــماره  4 | 3477صفحــه | قیمت 600تومان

مطالبه ای که بارها نماینده ولی فقیه
خواستار عملیاتی شدن آن شد

وعده های کاغذی

ت جاده
لزوم تکمیل زیرساخ 
دروازه ترانزیتی



بی بهره بودن دردانه ترانزیتی استان از زیرساخت
های یک جاده ترانزیتی ،نماینده ولی فقیه در
خراسان جنوبی را برای چندمین بار مجبور به
واکنش کرد و خواستار تکمیل زیرساخت های
محور ترانزیتی ماهیرود به منظور توسعه صادرات
غیر نفتی شد .حجت االسالم والمسلمین
«عبادی» در دیدار مدیرکل گمرک ...

طرح های ویژه بانک مسکن برای خانه دار شدن
در هشتاد و دومین سالگرد تاسیس آن تشریح
شد .مدیرکل شعب بانک های مسکن استان...

مشکالت مردم روی کاغذ نماند و مسئوالن نباید
در دیدارها و نشستهای خود وعده یا قولهای
محقق نشدنی به مردم بدهند .رئیس مجمع
نمایندگان استان در جلسه جمعبندی مباحث
سفر معاونان و مدیران سازما نهای وابسته
وزارت تعاون با اشاره به این که در بیمارستان
میالد بیرجند و مجموعه تأمین اجتماعی استان
امکانات بسیار خوبی فراهم شده است اما پزشک
متخصص نداریم ،گفت :وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی باید توجه خاصی به خراسان جنوبی...
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فرمولی برای
خانه دار شدن

تنورقیمت میوه
همچنانگداخته
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تعدیل دبی چاه ها در دستور کاراست

عبوردشت بشرویه از خط
قرمز کسری مخزن

3

ورودبهپروندهکمبود
کاالهایاساسی مردم
از سوی نماینده ولی فقیه انجام شد
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چراغ های روشن معابر
قاین در روز!
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آخرین جزئیات
آنفلوآنزای فوقحادپرندگان
در استان
مدتی است که تیغ
ویروس آنفلوآنزای
فوق حاد پرندگان
زیر گلوی برخی
واحدهای تولید
تخم مرغ در
شهرستان های...
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کاهش سرما و یخ بندان
شبانه
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نمودار نزولی اقتصاد
ن
درمیا 
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 ١١هزار مشمول غایب
ن
در استا 
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