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اخبار

گزارش نماز جمعه

پرداخت  99درصد مطالبات
گندم کاران

امام جمعه موقت بیرجند:

گره زدن راه پیشرفت
به ارتباط با آمریکا
اشتباه است

 99درصد مطالبات گندم کاران استان پرداخت شد .معاون
بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به
خرید 10هزار و 157تن گندم تضمینی...

شــنبه * ۲۸مهر  ۱۰* ۱۳۹۷صفر *۱۴۴۰سال پانزدهم * شــماره  8 * ۲۸۳۷صفحه * قیمت 300تومان
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مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد:

کمبودهایپزشکی در 3تخصص
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جشنواره «شعر رضوی» ۸ ،آبان

۲

خراسان جنوبی در لنز  40عکاس کشور

۲

نمایندهانجمنورزشهایهواییکشورمطرحکرد

صفحه ۲

گره برثبت سایت های پروازی استان
 989زندانی حافظ قرآن شدند

بسته حمایتی ،یکشنبه
نهایی میشود
سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با
بیان این که سرپرستان خانوار با درآمد کمتر
از سه میلیون تومان ،مشمول سبد کاال می
شوند ،گفت :جمعیت زیر پوشش و مبلغ قابل
شارژ در نشست یکشنبه دولت نهایی...
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حضورکمرنگمدیراندرنمازجمعهخوسف

۳

سرمایهگذاریاندکبرای 25هزارجانبازومعلول

۴

معاوناستانداردرخواستکرد:

پرهیز از تصمیم های خلق الساعه در حوزه تنظیم بازار

بنزین دو نرخی می شود

۲

«خادمی» عضو کمیسیون انرژی مجلس
شورای اسالمی با اشاره به اخبار منتشر شده
مبنی بر احیای کارت سوخت گفت :با فعال
شدن سامانه کارت سوخت ،قیمت بنزین دو
نرخی میشود و یک نرخ بنزین با قیمت فعلی
و سهمیه مشخص عرضه میشود و یک نرخ
نیز با قیمت آزاد در اختیار مصرف کنندگان
قرار میگیرد...

موگرینی  :برجام باید
حفظ شود

روستاهایاستاندراستارتاپدهکدههوشمند
خشکسالی 20 ،درصددامدرمیانراکمکرد
یک نماینده در خصوص تعیین فرماندار سرایان مطرح کرد

۸

صفحه ۵

عکس:دروگر

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت:
برجام باید حفظ شود و ایران هم به تعهدات
هسته ای اش پایبند باشد« .فدریکا موگرینی»
درباره موضع اتحادیه اروپا درباره تحریم های
ایران گفت :کشورهای عضو اتحادیه ...

چند قدم تا اربعین
چند قدم تا کربال
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پاسکاریبیناستانداری و
وزارتکشور
۳

