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در تجمع «اجازه نمیدهیم» ضمن مخالفت
با تصویب لوایح CFTو پالرمو مطرح شد

معاون امالک و اراضی
آستان قدس رضوی خبر داد:

اظهاراتجنجالیخلیلموحدیدرباره
دولت،نمایندگانمجلس،مجمع
تشخیصوحوزهعلمیه

معافیت برخی مستاجران
از پرداخت خسارت تأخیر بدهی
حسامالدینسراجدر
فرهنگسرایغدیرمشهد:

موسیقیهایاخیر
ذائقه مردم را تنزل
صفحه8
داده است
گزارشیازکشاورزیبا
فاضالبشهریوبیمارستانی
درشهرستانمرزی

تکرارفاجعهکشف
رود ،این بار در تایباد
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بیمهجوربرق را
میکشد

صفحه2

یادداشت
امیرکاللی

سرپرست دفتر مطالعات و آموزش گردشگری

آموزش خالق و
اثربخش ،زیرساخت
توسعهپایدارگردشگری
نیروی انســانی شــاغل در گردشــگری از مهم
ترین منابع این عرصه به شمار ...

صفحه8

جشن عروسی زوج های انقالبی
در مشهد برگزار شد
زوج های جوان انقالبی از سراســر اســتان به مناسبت
چله انقالب ،جمعه شب گذشته طی مراسمی با عنوان
«جشن عروسی ازدواج شیرین» پیوند خود را در مشهد
جشــن گرفتند .این مراسم توســط قرارگاه سازندگی
عمار بســیج دانشــجویی مشــهد بــرای  40زوج جوان
دانشــجو و غیر دانشــجو در تــاالر ابــن هیثم دانشــگاه
فرهنگیان مشهد برگزار شد.

اعتبار 100میلیونیبراینصب
تجهیزاتترافیکیدربولوارتوس
معاون فنی و اجرایی شــهرداری منطقــه  2از اختصاص
اعتبار یک میلیــارد ریالی بــرای تهیه و نصــب تجهیزات
ترافیکی در منطقه کم برخوردار توس خبــر داد و گفت:
رســیدگی به مناطق کم برخــوردار از اولویــت های مهم
شهرداریاست.درهمینخصوصمنطقه2اقدامبه تهیه
ونصبتجهیزاتترافیکیبرایافزایشایمنیترددعابران
و خودروها در بولوار توس کرده اســت .به گزارش روابط
عمومی شهرداری منطقه  ،2احســان قیطاقی افزود :از
ابتدای سال تا کنون 2500عدد تجهیزات ترافیکی در
معابراصلیوفرعیبولوارتوسنصبشدهاست.

یک شنبه  28 /بهمن  11 / 1397جمادی الثانی ١٤40
8صفحه/شماره  / 4069قیمت 300 :تومان

مدیراننمیدانندکه
ملیپوشهستم!

پیگیریها برایاختصاصبودجه
بهسهامدارانمعسر پدیده
اظهاراتنمایندهمشهدمبنیبردستوررئیسجمهوربرایاختصاصهزارمیلیاردتومان

صفحه6

صفحه5

ثبت 11مورد ازدواج
دختران زیر 10سال
طی سالهای 95و96
صفحه4

مدیرکلهماهنگیامور
اقتصادیاستانداریخبرداد:

صفحه3

گالیههایمردماز
خسارتهای وارد شده
ناشیازنوساناتبرق

بانویوالیبالیستسبزواری:

عرضه  1500تن
برنج تایلندی
با نرخ مصوب

حضورهنرمنداناستان
درجشنوارهبینالمللی
موسیقیفجر

مدیردفترسالمتوخانواده
وزارتبهداشتاعالمکرد

طنین
موسیقیخراسان
در فجر34

خراسان
رضویدر
جمع10استان
بحرانیطالق

سی و چهارمین جشنواره بین المللی موسیقی
فجر از چهارشنبه گذشته در تهران آغاز شده و
تا  29بهمن ادامه خواهد داشت .در این دوره
جشــنواره نیــز هنرمندان خراســانی همچون
دوره های گذشته حضور دارند و گوشه هایی از
هنرموسیقاییایندیاررابهگوشعالقهمندان
می رسانند.اجرای اســتاد «علی غالمرضایی
صفحه8
آلماجوقی» هنرمند  87ساله ...

صفحه4

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر مشهد خبر داد:

وعده شهردار برای اختصاص بودجه 50تا 100میلیاردی برای جداسازی
آب شرب از خام

رئیس کمیسیون خدمات شــهری ،بهداشت ،سالمت و
محیطزیستشورایاسالمیشهرمشهدازوعدهشهردار
مشــهد برای اختصاص مبلغی بین 50تــا 100میلیارد
تومان برای جداسازی شــبکه آب شــرب از آب خام برای
آبیاریفضایسبزخبرداد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانی
شــورا ،محمد حاجیان شــهری با اشاره به جلســهای که
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اعضای شورای شهر مشهد با شــهردار داشتهاند ،اظهار
کرد :بر اساس آن چیزی که در این جلسه با آقای شهردار
به توافق نسبی رســیدیم ،پیش بینی می شود کار اجرای
شبکهجداسازیآبشربازخام،حداقلتاپایانایندوره
شــهری به یک حد بلوغ و از حیث اجرایی به یک وضعیت
قابلقبولوبهپیشرفت 90درصدیبرسد.

