هزار عنوان برنامه به مناسبت
سالروز آزادسازی خرمشهر
برگزار می شود

یک برگ از رمضان

با دعای ابوحمزه
در ماه رمضان

وبت ْ
ِک .امــروز زمینه گناه و
الهی ال ت ِّ
بعقُ َ
ُؤدبنِی ُ
نافرمانی برای بشر بیش از گذشته فراهم...

۲
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آهنگ دیگری بنوازید!
حاشیهای بر شنیدهها

صفحه ۲

در جلسه شورای زکات استان مطرح شد:

نگرانی از سوء استفاده از کمک های
مردمی در فضای مجازی
۲

مصوبه
کدر شده ورزشی
برگزاری شــورای ورزش استان موضوعی است که از سال ها پیش ،درست
همان سالی که تشکیل آن مصوب شد پیگیرش بودیم.مدیر کل وقت اداره کل
ورزش و جوانان از وجود این شورا اطالع چندانی نداشت و در نهایت قرار شد
برای برگزاری آن پیگیری کند.از آن سال تاکنون مدیر کل ها آمدند و رفتند و
استاندارها تغییر کردند و این شورای عالی ورزش استان در بیشتر استان ها
تشکیل شد اما استان ما همچنان در پیچ و خم تشکیل شدنش است...

۵

وقت اضافه ای برای فوتبالی ها

موج گرانی در بازار برنج خارجی
بهمنیار

صفحه ۳

۵

نمره ناپلئونی فضای سبز دانشگاهی استان

دانشگاه ها در عطش فضای سبز
۶

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خبر داد:

تولیدیهایکامال فعال؛ به تعداد انگشتان دست

سردرگمی دومین
محصول صادراتی استان

صفحه ۳

۳

رستوران های ملو رین و متل رستوران پارک بابا امان
برای اولین بار

در وی
ژ
سنتی
ه
ا
م
ه خانه
ا
د
ه مبا ار
ا
سفر فه تریا بوفه آزاد (با پرداخت مبلغ  ۳۸هزار تومان از همه غذاها استفاده کنید)
ت
ر
و کا
ک
ر
مضا

سفره افطار رایگان (سوپ ،زولبیا ،بامیه ،خرما ،سبزی و نوشیدنی)

انتهای خیابان قیام
طبقه چهارم مجتمع ملورین

تلفن۳۲۷۲۴۷۰۰ :

۰۹۳۷۷۴۲۸۰۰۷

متل و رستوران پارک بابا امان
تلفن۰۹۱۵۳۸۴۰۱۲۸ ۳۲۴۲۳۳۹۰-۴ :

ن

