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اخبار

فرهنگ و هنر

گردشگری باغستان روی درخت حرف

تقدیراستاندارازحضورحماسی مردم
استاندار خراسان جنوبی در پیامی از حضور حماسی و آگاهانه
مردم شریف استان در راهپیمایی  22بهمن تشکر کرد .در پیام
معتمدیان آمده است :درود خدا بر ارواح طیبه شهدای انقالب
اسالمی و صدها درود بر شما مردم انقالبی ،مومن و همیشه در
صحنه خراسان جنوبی که بار دیگر با حضور پرشور ...
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نماینده مردم در پاسخ به سوال «خراسان جنوبی»درباره محور بیرجند-قاین

عبادی:براینوبختمتاسفیم
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زمستانش هم زیباست حتی اگر برگ و باری بر شاخه های
درختان نباشد .تکرار رویای بهار و شاخه هایی که دوباره سبز
می شود پاییز و زمستان این جا را هم خواستنی می کند .صدای
آرام و نرم آبی که از قنات بلده سرچشمه می گیرد آرامش را
مهمان روح و جسم می کند ،این جا باغستان فردوس است...
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فتح آباد فردوس بیشترین بارندگی را داشت

فعالیت سامانه بارشی تا ظهر

۲

ثبت نام 6500نفردرآزمون سراسری قرآن ۵

صفحه ۲

وقتی والدین دروغ می گویند

۷

 8تن سیب زمینی بین نیازمندان توزیع شد ۲
بسکتبال در باشگاه مشکالت

۴

معاون وزیرصمت درگفت وگو با «خراسان جنوبی » مطرح کرد:

قوانین بازدارنده
برایخام فروشی
شادمان رحمت الهی

یادداشت سر دبیر

زمان بازنگری درسیاست هایتان فرا رسیده است

عکس:رضایی

جریان آب درآغوش زمین
ظریف خطاب به آمریکایی ها:

صفحه ۲

مردم،منتظر«علی برکت ا»...عملی
• • علی ولی زاده

نام نویسی آزمون سراسری از امروز

اعزام های عتبات از  ۲۴اسفند

صفحه 8

دیروز نوبت مردم بود و امروز نوبت مسئوالن است ،حضور خیره کننده مردم در راهپیمایی
 22بهمن دنیا را به حیرت واداشت و تحلیل گذشته آن ها را رنگ خاکستری بخشید .برودت
هوا ،برف ،باران و توفان گرانی ،همه و همه نتوانست مانع از موج خروشان ملت شود...
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