ستارههای خرافاتی !

عادات عجیب
بعضی بازیکنان سرشناس
برای روی آوردن شانس به آنها

پنج شنبه
 |19فروردین |1400

جهان و قراردادهایچینی

 25 .شعبان  8 . 1442آوریل 2021
 .سال هفتاد و دوم  .شماره 20630
 .تکشماره  40000ریال درمشهد
 .تکشماره  25000ریال درشهرستان ها

آیاقراردادایرانوچیندرمناسباتتجاریپکن،قراردادیخاصاست؟
نگاهیبهرویهقراردادهایچینبا 50کشورجهانمانندایتالیا،آمریکا،
عربستانو...نکاتجالبیدارد
صفحه ۴

 40صفحه

۱2 .صفحهسراسری ۴ +صفح ه زندگیسالم
۴ +صفحهورزشی 4 +صفحهروزنامهاستانی
 ۱۶ +صفحه ضمیمه جیم
 24 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

موج وحشی قرمز!
M

زندگی

O

C

کرونا  257شهر را قرمز و 129شهر را نارنجی کرد
فرزندانگمشده سیما!

دربارهموضوعتکراری«حورا»
6

دبیرکمیته انتظامی ستاد ملی کرونا در گفتوگو با خراسان
اعمال محدودیت گسترده در فعالیت مشاغل را الزامی میداند
اما وزارت بهداشت از اجرانشدن محدودیتها گالیهمند است

گالیه روحانی ازگاندو
12

پیگیریتجمیعپروندههای
شرکت پردیسباندرمشهد
خراسان رضوی

دربارهاختاللاوتیسم
وتاثیرشبرزندگی
هفته نامه جیم

یادداشت روز
سید صادق غفوریان

امانازاینگلبهخودی
ترسناک!

این روزها در حالی چهاردهمین ماه دست و پنجه نرم
کردن باکرونارامیگذرانیمکه...
صفحه 2

 86درصدشهرهای
کشوردروضعیتقرمز
قراردارند

همان شد که نباید میشــد؛ ویروس کرونا برای چهارمینبار شکســتمان داد و حاال شاخکهایش
را برای مرگومیر بیشــتر تیز کرده اســت .به قول حریرچی ،معاونکل وزیر بهداشــت ،ویروســی که
در موجهای قبلی خود صعودهای پلکانی و آسانســوری داشــت ،در موج چهارم با صعود موشکی به
سراغمان آمده و پیشبینی میشود آمار مرگهای روزانه را به  600نفر هم برساند .طبق اعالم وزارت
بهداشت ،هماکنون ۸۶درصد شهرستانهای کشور در وضعیت قرمز و نارنجی قرار دارند 257:شهر
قرمز 129 ،شهر نارنجی 51 ،شــهر زرد و فقط  11شــهر آبی .ضمن آنکه همه مراکز استانها جزو
شهرهای قرمز هستند .دیروز آمار فوتیهای کرونا با رسیدن به عدد  ،193روند صعودی خود را ادامه
داد و تعداد موارد مثبت کرونایی کشور هم با رکوردی ...
صفحه ۵

آغازثبت اطالعات
ماجرای ۱۷بار
خودکشییک قاتل! مسکن خانوارها
قاتلیکهمیگوید :روزگارسیاهمنازخانه
مجردیدوستمآغازشد و...

مهلت 2ماههبرایثبتواحدمسکونیدرسامانه
امالکونحوهمحاسبهمالیاتخانههایخالی

از رفتارهای «جاهلی» لذت می بردم از همان دوران نوجوانی «رفیق باز»
شدم و مشروب خوری و کشیدن سیگار را آغاز کردم .خیلی از اهالی محل
از من می ترسیدند و حساب می بردند تا این که پا به خانه مجردی یکی از
دوستانم گذاشتم و  ...به گزارش اختصاصی خراسان...
صفحه ۹

همه خانوارها از امروز بایــد اطالعات مربوط به واحد مســکونی خود را در
سامانه امالک و اسکان ثبت کنند تا وضعیت خانههای خالی مشخص شود.
براساس مصوبه مجلس ،به منظور شناسایی قطعی خانه های خالی برای
دریافت مالیات ،با فراخوان وزارت راه ...
صفحه ۱۰
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قهرمان دفاع هنرمندانه از «دفاع مقدس»

رضا برجی ،جواد شمقدری ،محسن دریالعل و مسعود زارعیان پاسخ
می دهند:خواندن زیارت عاشورا ،فلسفه و تکنیکهای سینمایی
چه رنگ و بویی به رویکرد هنری شهید آوینی بخشیدهبود؟
صفحه 7
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