گزارشی از بازار

بی روغنی!

غارت گیاهان دارویی استان
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K H O R A S A N S H O M A L I

 ۴صفحه شماره  ۳۵۲۴قیمت ۶000ریال

برنامه رمضانیه دولت
۲

موانع اجرای پروژه «ارمغان» از زبان
اعضای هیئت مدیره شرکت

«ارمغان»کشی
ُ

صفحه ۲

قیمت حبوبات تعجب آور شد
۲

ناقوس مرگ
در 3شهرستان

تخت های بیمارستان امام حسن(ع) در آستانه تکمیل شدن
بر اساس آخرین اعالم نرم افزار ماسک ،از روز گذشته ،شهرستان های بجنورد،
شیروان و اسفراین قرمز ،شهرستان های گرمه ،جاجرم و فــاروج نارنجی و
شهرستان های مانه و سملقان و راز و جرگالن زرد اعالم شدند؛ به عبارتی
ناقوس مرگ در  ۳شهرستان به صدا درآمده است...

۴

باشگاه ها تعطیل
۱

شبکه اجتماعی یا دروازه تباهی؟

خنجری که
با کینه تیز شده بود
باشگاه ها
تعطیل

مقتول  ۱۸ساله

سیما وحدانی -آغاز سال  1400نیز برای باشگاه های ورزشی همچون سال گذشته با تعطیلی همراه شد و تمام اماکن ورزشی
روباز و سرپوشیده از  18فروردین تا اطالع ثانوی تعطیل خواهند بود.مسئول کمیته نظارت بر سالمت اماکن ورزشی اداره کل ورزش
و جوانان از پلمب باشگاه هایی خبر داد که با وجود تاکید اداره کل ورزش و جوانان ،اقدام به بازگشایی به صورت غیرمجاز کرده
اند«.جودی» تاکید کرد :در مرحله نخست بازرسی ها ،اخطاری به باشگاه دار داده نمی شود و مستقیم ًا باشگاه پلمب می شود.

حدود  3سال قبل و در حالی که  18ساله بودم پای سفره عقد با پسر عمویم نشستم .او
 7سال از من بزرگ تر بود و بعد از عقد هر کاری می کرد تا من را خوشحال کند ،راننده
و بیشتر مواقع در جاده و در پی جا به جایی بار به شهرهای مختلف بود.زن جوان که غبار
اندوه و پریشانی به وضوح در چهره اش پدیدار بود ،در دایره مشاوره کالنتری این مطالب
را بیان کرد...

۴
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افزایش دما تا شنبه
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