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الالیی برای علی اصغر(ع) جمعه
در  150نقطه استان
گهواره عرش و فرش با بیشترین ریشتر ،هنگامی به لرزه درآمد
که کوچک سرباز کربال به مقابله با شقی ترین لشکر دنیا آمد و
پاسخ العطشش را دشمن با تیر سه شعبه داد...

در پنج ماهه امسال  918پرونده تخلف
صنفی در استان تشکیل و به
تعزیرات حکومتی ارسال شد...
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 6ماه فرصت برای رفع
مشكالت كشتارگاه های استان

۲

صفحه ۶

آفتاب باالنس ژیمناستیک
استان روی تشک پیشرفت

۴

هوا از ظهر امروز خنک می شود

صالحی :برنامه هسته ای
خود را در صورت فروپاشی
برجام تسریع می کنیم

۲

هشدار به مدارس و مراکز
غیرانتفاعی بی کیفیت

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تأکید کرد:
اگر توافق هسته ای به شکست منتهی شود،
تبعات آن سخت خواهد بود و ایران قدرتمندتر
از همیشه برنامه هسته ای خود را تسریع
می کند .علیاکبر صالحی در گفت وگو با
خبرگزاری آسوشیتدپرس اعالم کرد... :

۳

فهرست خالی برنامه های هفته
دفاع مقدس در برخی اداره های
بشرویه!
۳

پیشنهادی برای جبران کاهش
قدرت خرید کارگران
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره
به کاهش  ۵۲درصدی قدرت خرید کارگران
گفت :قرار نیست مزد کارگران 800هزار
تومان افزایش داده شود ...

وعده های بازگشایی برای یک بنای تاریخی

اسامی نمایندگانی که
برای شفافیت رأ یشان
اعالم آمادگی کردند

توزیع  30پرچم رضوی
بین هیئت های مذهبی استان

صفحه۲

عکس :رضایی
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در کارگروه ساماندهی کشتارگاه های دام اعالم شد

تدوینسندآب،ضمانتتغییرکاملالگویکشت

۸

اخبار

 918پرونده تخلف صنفی به
تعزیرات حکومتی رفت

حرکت خراسان جنوبی برای بهره برداری از محصوالت کم آب بر

اسامی نمایندگانی که برای شفافیت
رأیشان اعالم آمادگی کردند ،منتشر شد.
بر این اساس  73نفر از نمایندگان مجلس
روز گذشته برای شفافیت رای خود اعالم
آمادگی کردند...
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باغوعمارت
شوکتآباد
همچنان
بستهاست
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