۲

اخبار

شهرستان ها
جشنواره شعر فجر استان پایان یافت

13اسفند؛نمایشگاه فروش بهاره

تجلیل13شاعر برگزیده

نمایشگاه عرضه مستقیم کاال از  13اسفند ماه در بیرجند
برگزار خواهد شد .مدیر عامل شرکت نمایشگاه های استان
گفت :امسال نمایشگاه فروش بهاره بیرجند در محل جدید
واقع در جاده شهرک بعثت برپا خواهد شد و تا  19اسفند ماه
آماده بازدید و خرید شهروندان خواهد بود ...
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مدیرآب و خاک سازمان جهاد کشاورزی هشدارداد:
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صفحه ۲

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار
هزاران نفر از مردم آذربایجان شرقی:

مسئوالن مراقب
خدعه اروپاییها باشند

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز گذشته
در دیدار هزاران نفر از مردم آذربایجان شرقی،
ضمن تشکر صمیمانه از حرکت بزرگ و آگاهانه
ملت ایران در راهپیمایی  ۲۲بهمن امسال...

باران پراکنده در استان

۲

خطر رمال های اینترنتی

۲

کاهش  6درصدی فرار از منزل

۵

بوکس درخانه اجاره ای

۴

نوبت دهی تامین اجتماعی روی خط مشغولی

نوبت فروشی

ت ها
باقری :قائله تروریس 
را تمام میکنیم
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار با آی 
ت
ا« ...سعیدی» نماینده ولیفقیه در قم گفت :اگر
پاکستان همکاری کند و اجازه حضور و عملیات
نیرویهای نظامی ایران را در ایالت بلوچستان
ت ها را تمام میکنیم.... .
بدهد ،قائله تروریس 

پاکستان :عامل ایجاد ناامنی
برای ایران نخواهیم بود

۶

اردوی تیم ملی دارت در طبس

۴

عبارات ممنوعه در جدال با شریک زندگی

۷

گزارشی از سرکیسه کردن بانوان دربرخی سالنهای زیبایی

سنگینی قیمت ها در ترازوی فروش میوه استان

عرضه  900تن میوه تنظیم بازار از  25اسفند

صفحه ۲

عکس:رضایی

۸

اختتامیه هفتمین جشنواره شعر فجر خراسان جنوبی با
حضور محدثی خراسانی ،جمعی از شاعران برجسته استانی،
فرهیختگان و ادب دوستان در سالن استاد محصل راشد خوسف
برگزار و از  13شاعر برتر و برگزیده تجلیل شد... .

کسری مخزن دشت فردوس،بحرانی رو به خشکی

خطر ریزش51قنات زیرشهرهایاستان

«شاه محمود قریشی» سخنگوی وزارت خارجه
با محکومکردن حادثه تروریستی زاهدان و با
تاکید بر این که برای هر گونه همکاری با ایران
آماده هستیم ،گفت :هرگز اجازه ایجاد مشکل
برای ایران را نخواهیم داد و ما قصد...

N

۳

کالهحلزونی!
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