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اخبار

شهرستان ها

مدیر کل ورزش و جوانان در یادواره شهدای ورزشکار:

 57روستای نهبندان خالی
از سکنه

شهدا،پهلوانانیکه رکوردشان
جابه جا نمی شود

براساس آخرین آمار سرشماری سال ،95بیش از شش هزار نفر
جمعیت شهری نهبندان به دلیل مهاجرت کاهش یافت و257
روستا و آبادی خالی از سکنه شد....

شهدا قهرمانان و پهلوانانی هستند که رکورد آن ها جا به جا نمی
شود .به «گزارش خراسان جنوبی» ،مدیر کل ورزش و جوانان...
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صفحه ۲

نماز با خشوع و حضور
جامعه را به صالح و سداد
در زبان و عمل میکشاند

۴

تباهی به شوق الغری
جزوه مشکالت دانشجویان

۶
۳

طرح افزایش نمایندگان استان به  5نفر ۳

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،حضرت آیت ا ...خامنهای در پیامی به
بیست و هفتمین اجالس سراسری نماز با تأکید
بر لزوم ترویج نماز با همه شیوههای اثرگذار،
بخش مهمی از گرفتاریها و آلودگیها را ناشی
از نپرداختن به نماز دانستند و افزودند...:

 22هزار میلیارد برای بیمه
کامیون داران مصوب شد

 ۰۴قهرمان وزنه برداری نزاجای
شمال شرق

۲

باران در راه است

۲

شهردار بیرجند مطرح کرد:

سرپرست سازمان تامین اجتماعی در حاشیه
سفر رئیس جمهور به سرخه گفت 22 :هزار
میلیارد ریال اعتبار برای بیمه رانندگان و
کامیون داران کشور مصوب و تامین شد.....

۸

K

۴

 2کمبود زیرساختی برای انار سرایان

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیام به
بیست و هفتمین اجالس سراسری نماز:

بر اساس مصوبه مجلس جریمههای دو برابری
ناشی از دیرکرد پرداخت جرایم رانندگی
تا پایان آذر ماه امسال بخشیده خواهد شد،
بنابراین رانندگانی که جریمه صادر شده ...
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آزادی  573زندانی

معاون دادستان در گفت و گو با «خراسان جنوبی» خبر داد:

 15روز تا پایان مهلت
بخشودگی جرایم رانندگی
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آخرینخبرها
ازمعبرفرزان

تردید مردم برای خرید گوشی

ارزانی دربازارموبایل،زنگ نمی خورد

صفحه ۵

جاوید :عمده دستگاه های اجرایی
ساخت و ساز خالف دارند
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