با دعای ابوحمزه در ماه مبارک

به دلیل عدم دفع صحیح زباله انجام شد؛

اسباب استجابت و پذیرش دعا

شکایت محیط زیست شیروان
از دو شهرداری

در یادداشت دیروز گفتیم که یکی از برنامه های عبادی ما
دعاست .تمام شرایط از طرف خداوند آماده و مساعد است و
پذیرش انجام می شود .امام سجاد(ع) اسباب ...

صفحه 7
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K H O R A S A N S H O M A L I

 8صفحه به انضمام  8صفحه نیازمندیها ( روز بازار) شماره  27۲۰قیمت 3000ریال

استرداد  27.5میلیارد ریال اضافه دریافت شرکت گاز به مشترکان

قبض های نجومی؛ برعکس بخوانید

صفحه 3

خبر شهری برای روستاییان
3

فنی و حرفه ای ها رشته های تحصیلی
خود را دوباره بشمارند
6

مصیبت این روزهای واحدهای تولیدی

سفره افطار مادر بزرگ ها

صفحات  ۴و ۵

ماجرای وام های دانشجویی

گردوی بی مغز برای دانشجویان

وام های گرهگشا
از چاله به چاه

واحدهای صنعتی خراسان شمالی این روزها ،حال و روز خوشی ندارند و تا می خواهند
مشکلی را رفع کنند ،از چاله به چاه می افتند و هرچقدر بیشتر دست و پا می زنند ،کمتر
به نتیجه می رسند.عمده مشکالت واحدهای صنعتی خراسان شمالی ،به مسائل بانکی
مربوط می شود؛ از استمهال وام ها گرفته تا بخشودگی جرایم و وامی دیگر برای تسویه
بدهی قبلی به بانک.واحدهای صنعتی به امید این که گره ای ...

3
صفحه 6

بیداد ازگرانی در بازار خواربار
3

رستوران های ملورین و متل رستوران پارک بابا امان
برای اولین بار

در وی
ژ
سنتی
ه
ا
م
ه خانه
ا
د
ا
ه
ر
سفر فه تریا بوفه آزاد (با پرداخت مبلغ  ۳۸هزار تومان از همه غذاها استفاده کنید)
مبار ات
و کا
ک
ر
م
ض
ا
سفره افطار رایگان (سوپ ،زولبیا ،بامیه ،خرما ،سبزی و نوشیدنی)
ن

حداقل  ۵۰نفر

انتهای خیابان قیام
طبقه چهارم مجتمع ملورین

تلفن۳۲۷۲۴۷۰۰ :

۰۹۳۷۷۴۲۸۰۰۷

متل و رستوران پارک بابا امان
تلفن۰۹۱۵۳۸۴۰۱۲۸ ۳۲۴۲۳۳۹۰-۴ :

