۶

گزارش

اخبار

برشی از آیین های محرم

با آغاز عملیات احداث مرکز ترومای استان اتفاق می افتد

توقف پذیرش بیمار در
بیمارستان امام رضا (ع)
از دو ماه دیگر

نوای عزا که در کوچه پس کوچه های شهر و روستا می پیچد و
بیرق سیاه که بر در و دیوار جا می گیرد همه خود را برای فصلی
دیگر از عزای حسین(ع) و یارانش آماده می کنند.
تا کاروانیان به راه می افتند و به سرزمین کربال می رسند در
نقطه نقطه جهان کوس عزا به صدا درمی آید و ...

سه شــنبه * ۲۰شهریور * ۱۳۹۷اول محرم*۱۴۴۰سال پانزدهم * شــماره  8 * ۲۸۰۶صفحه * قیمت 300تومان
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سرنخ گمشده گرانی یک کاالی لبنی

قیمت شیر در فردوس سررفت

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد

۳

کمبود 50قلمدارویبیمارستانیدراستان

 380کیلومتر پای پیاده برای
زیارت امام مهربانی ها
۳

صفحه ۲

اژه ای در حاشیه جلسه عالی
مسئوالن قضایی خبر داد

برپایی آیین «علم بندان» در بیرجند

برخورد بدون خط قرمز با
مفسدان اقتصادی

فرصت محک

صفحه۲

درخشش  3طالی کشور بر
گردن بانوان مچ انداز

سخنگوی قوه قضائیه گفت :در برخورد با
افراد آلوده به فساد هیچ گونه خط قرمزی
نخواهیم داشت .حجت االسالم والمسلمین
غالمحسین محسنی اژه ای در حاشیه جلسه
عالی مسئوالن قضایی افزود :در این جلسه
مسئوالن عالی قوه قضائیه...

سخنگوی کمیسیون آموزش با اشاره به این
که تاکنون در این کمیسیون هیچ گونه بحثی
در مورد تعطیلی مدارس نشده است ،گفت :بر
این اساس طرح تعطیلی زمستانی . ..

۴

۲

فیش نمایندگان از شهریور در
سامانه حقوق و دستمزد

یادداشت

عکس :رضایی

۸

۴

طلب5.3میلیارد
تومانیگندمکاران
استانازدولت

تعطیلی زمستانی مدارس
منتفی شد

عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسالمی
تصمیم جدید این هیئت برای در دسترس قرار
دادن فیش حقوقی نمایندگان را تشریح کرد.
احمد امیرآبادی با اشاره به ایجاد ...

پایان کار  350دانش آموز استان در رقابت های
کشوری

محرم ،فرصتی برای غنی سازی
آدم ها
• •بنی اسدی
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