با دعای ابوحمزه در ماه خدا

جلسه پر مصوبه
شورای شهر

اتصال به مبدأ و مرکز
َال ّل ُه َّم َاشغَ ْلنَا بِذِ ك ِر َك؛ هر برگی که از درخت جدا می شود
اسیر تندبادها می شود و پژمرده و در نهایت شکسته می
شود .هر المپی که اتصال آن با مرکز و ...

صفحه ۲

۲
دوشنبه  ۷خرداد  ۱۲ 139۷رمضان  ۲۸ 143۹می 201۸

K H O R A S A N S H O M A L I

 4صفحه به انضمام  8صفحه نیازمندیها ( روز بازار) شماره  27۲۴قیمت 3000ریال

حکم تلفنی رئیسکل دادگستری برای خاتمه بگومگوها در یک جلسه
صفحه 4

آرامش در بازار طال
4
مدیر کل کمیته امداد خبر داد:

 362مددجو نیازمند حامی
2
در گفت و گو با نایب رئیس هیئت کاراته مطرح شد:

اولتیماتوم
به مربیان غیر فعال

وضعیت موزه مردم شناسی اسفراین

فقط  30درصد پیشرفت پس از  ۷سال
صفحه 4

یک دست مریزاد به انتقال برق
همه چیز از یک چاله شروع شد ،چاله عمیقی در باباموسی که در مسیر عبور کوهنوردان
برای انجام پروژه ای از سوی یک پیمانکار شرکت برق به یادگار مانده بود؛ یادگاری به
قدمت دو ماه ،بدون حفاظ ،بدون هشدار و بدون خط چین.این ماجرا از جایی خطرناک
تر شد و به چشم آمد که کوهنوردی های شبانه بابا موسی شروع شد .آن هایی که احساس
مسئولیت کردند این خبر را به گوش ما رساندند تا برویم سراغ رئیس هیئت کوهنوردی
استان که ابتدا از وجود این چاله بی خبر بود ولی از ...

3

طی ماه گذشته در بجنورد اتفاق افتاد؛

فقط 16روز هوای پاک

3

صفحه 2

تشکیل  63پرونده تخلف صنفی
طی  10روز
4

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

در وی
ژ
سنتی
ه
ا
م
ه خانه
ا
ه مبا دار
ا
سفر فه تریا بوفه آزاد (با پرداخت مبلغ  ۳۸هزار تومان از همه غذاها استفاده کنید)
ت
ر
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 :

