۶

پرونده روز

درشتی ریز گردها در چشم استان
هنوز نمی توان به عنوان بحران از آن نام برد اما اگر برنامه
ریزی ها هوشمندانه نباشد و دستگاه های اجرایی دخیل در
امر مقابله با ریزگردها پا پیش نگذارند قابلیت تبدیل شدن
به بحران را ،آن هم به دلیل حضور مستمر خشکسالی ها در
استان دارد .هر چند روزهایی که وضعیت هوای ...

چهارشــنبه * ۲آبان  ۱۴* ۱۳۹۷صفر *۱۴۴۰سال پانزدهم * شــماره  8 * ۲۸۴۱صفحه * قیمت 300تومان
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دست خالی ورزش جانبازان و معلوالن

هر که دارد هوس کرب و بال بسم ا...

۴

 ۷قدمتا بزرگ ترین راهپیماییجهان
صدور روادید تا پایان هفته

دانش آموزان پای صندوق های رای ۳
صفحه ۲

بسته حمایتی دولت
 ۶۰۰هزار تومان در  ۳مرحله
سرپرست وزارت رفاه از تصویب کلیات
بسته حمایت غذایی اقشار کم درآمد در
دولت خبر داد و گفت :در  ۱۰روز اول آبان
ماه فروشگاههای ویژه توزیع این بستههای
حمایتی ،مشخص خواهد شد.به گزارش
شبکه خبر« ،انوشیروان محسنی بندپی» در
حاشیه نشست منطقهای سالمندی...

کمپ اعتیاد بشرویه بعد از  2سال
در ابتدای راه

۳
۳

توزیع  4150حلقه الستیک

۲

جریمه  64میلیونی برای قاچاقچیان
 ۵۱هزارکارت حافظه
۲

معاون اول رئیس جمهور روز گذشته در
کنفرانس منطقه ای سالمندی جمعیت
 2018با بیان این که  100درصد هزین ههای
صندوق نیروهای مسلح و  ۷۰تا  ۸۰درصد
هزینه های صندو قهای بازنشستگی را
دولت پرداخت میکند ،گفت...:

صنایع فراوری  ،حلقه مفقوده تولید

نماینده تبریز به نقل از ظریف:
ناچاریم  FATFرا بپذیریم

باغ گلشن طبس پشت دروازه جهانی شدن

صفحه ۵

عکس از رضایی

8

 350روستایی کربالیی می شوند

۳

 7هزار بسته در طرح دست های مهربان

چالش صندوقهای
بازنشستگی

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای
اسالمی گفت :وزیر امور خارجه در نشست
غیر علنی مجلس در صدد توجیه کم
کار یهای خود در رابطه با  FATFبر آمد و
گفت نباید با انتقاد و مخالفت...
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خرمایاستان
دربسته دیگران
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