۴

ورزش

گزارش نماز جمعه

کارگروه تخصصی عملکرد هیئت والیبال برگزار شد

امام جمعه بیرجند:

نگاه پرامید به بلندقامتان

اختالسگران،خیانتکار هستند

در دهمین کارگروه بررسی عملکرد ساختار هیئت های ورزشی
استان در حالی عملکرد هیئت والیبال زیر ذره بین قرار گرفت
که در سال گذشته با وجود همه محدودیت های موجود ،فعالیت
های خوبی توسط این هیئت انجام شده است و همین....
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درگفت وگوبا مدیرانکل کمیته امداد و بنیاد مسکن تشریح شد:
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دزدان و اختالس گرانی که ترویج بی عدالتی و با تغییرات
نرخ سکه و دالر؛ روح و روان مردم را اذیت می کنند ،گروه
انگشت شماری هستند که به مردم خیانت می کنند .امام
جمعه بیرجند روز گذشته در جمع نمازگزاران مرکز استان ...
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امامان جمعه مطرح کردند:

بهارعبادت دربهار طبیعت

جزئیاتاحداث10هزارخانهبرایمحرومان

احتمال بارش درنیمه شرقی
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صفحه۲

رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس
و اعضای مجلس خبرگان رهبری:

لزوم بسیج حداکثری همه
نیروها درمقابل تهاجم
حداکثری دشمنان ایران

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز پنجشنبه
در دیدار نمایندگان منتخب ملت در مجلس
خبرگان رهبری ،با تاکید بر ضرورت ایجاد
یک گفتمان و فهم عمیق عمومی درباره «نوع و
چگونگی مواجهه کشور و افراد موثر با چالش...

 ۲۸برنامه هنری برای نوروز

۲

عید شریف مبارک

استان تامینکننده بذرخارشترکشور

«ترکمن» معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
وزیر آموزش و پرورش ،از پرداخت بخشی از
مطالبات فرهنگیان در هفته جاری خبر داد و
گفت :برای پرداخت حقوق کارکنان رسمی،
پیمانی و قراردادی ،حقوق سرباز معلمان... .

مدال های رنگارنگ ازپاورلیفتینگ کشور

 ۶۰۰هزار دام
وارد می شود

نماینده ولی فقیه در گردهمایی طالب و روحانیان:

دین کهنه شدنی نیست

صفحه ۲

عکس:رضایی

۸

رفتاربا نوجوان سیگاری

۷

مروری برآداب و رسوم نوروزی دراستان

پرداخت بخشی از مطالبات
فرهنگیان در هفته جاری

استاندار سیستان و بلوچستان در حاشیه ورود
 50هزار راس دام زنده به کشور در بندر چابهار
با اشاره به این که  ۶۰۰هزار راس دام زنده
جدید برای تنظیم بازار به کشور وارد میشود...

 30تن میوه تنظیم بازار برای خوسف
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فرشقرمزبرایمسافران
سرزمینطالی سرخ
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