۶

گزارش نماز جمعه

شهرستان ها

نماینده ولی فقیه درگردهمایی روحانیون مطرح کرد:

امامان جمعه استان خطاب به دولتمردان:
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گرانی های افسارگسیخته مهارشود

بزرگ ترین خطربرای جامعه

امامان جمعه استان روز گذشته در جمع نمازگزاران ابتدا با
تبریک سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا(س) از آن حضرت
به عنوان نمونه کامل یک انسان در همه زمینه ها یاد کردند و از
همگان به ویژه بانوان خواستند حضرت فاطمه (س) ...

بزرگ ترین خطری که در گذشته و امروز جامعه را تهدید کرده
است و می کند ،این بوده که افرادی در همین لباس و با دانستن
اصطالحات دینی منشأ انحرافات دینی شده اند و این موضوع،
وظیفه ما را بیشتر و سنگین تر می کند.. .
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استانداردستورداد:

منعادارات ازبرگزاری همایشدرهتلها ونقاط مجلل

صفحه ۲

رهبر انقالب رحلت آیت ا...

محمد مؤمن را تسلیت گفتند
حضرت آیت ا ...خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمی با صدور پیامی رحلت فقیه پارسا و
عالِم ربانی آیت ا ...حاج شیخ محمد مؤمن را
تسلیت گفتند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی
دفتر مقام معظم رهبری ،متن پیام تسلیت رهبر
معظم انقالب اسالمی به این شرح است:
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پروازهای فرودگاه بیرجند افزایش مییابد

۲

 4اداره و 7نمایندگی ،نگهبان 3هزاراثرتاریخی

را آزمایش نکنید

فرمانده نیروی قدس سپاه در یادواره هزار و747
شهید بابل با اعالم این که حادثه زاهدان خیلی
دردناک بود و شهدای زیادی تقدیم کردیم ،ادامه
داد :تصور میکردیم عمق استراتژی پاکستان،
جمهوری اسالمی است... .

گفتوگوی برخی مقامات
آمریکا برای حفظ برجام
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کشتی خراسان جنوبی،سر پا

۴

«گیتی خامنه» ،مهمان بچه های خوسف

۳

سامانه ساماندهی بازار توزیع طراحی شد

تجلیلبرترین هایکشتی

صفحه 4

عکس:رضایی

۸

امروز؛ شلیک «خدمتی» به سیبل جهانی

14سال ازتقسیم استانگذشت

سرلشکر سلیمانی:ایران

یک پایگاه خبری وابسته به نومحافظهکاران
آمریکایی گزارش داده است که برخی اعضای
دولت ترامپ بهطور محرمانه وارد مذاکراتی
با اروپا شدهاند تا توافق هستهای را در دوران
ریاستجمهوری ترامپ زنده نگه دارند.به
گزارش ایسنا ،چند منبع....
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کدملی؛برایتوزیع
 2گوشتتنظیم بازار

