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«رامتین خداپناهی»؛ بازیگر و مدرس سینما
و تلویزیون در گفت و گو با «خراسان رضوی»:
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رازجنایتسوخته
درنیشابور
صفحه7

معاونتوسعهمدیریت
و منابع انسانی استاندار:

ساعت کاری ادارات
استانموقتاتغییر
میکند
صفحه3
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پیگیریدفتر رهبری،بیمارستان
امدادیجنوبراازکماخارجکرد

صفحه4

آیت ا ...محقق کابلی
نقطهعطفیبرای
افغانستانبود

صفحه5

تزریق خطرناک گاز شهری
در کپسول گاز شارژ کولر
خودرو

آتش گاز تقلبی کولر،
به جان خودروها

صفحه2

مدیر عامل سازمان
فردوسها خبر داد:

بیماریهایسیستم
گردش خون ،اولین
علتفوتمشهدیها

نمایشگاهزیبایگل
گرفتاردرترافیک
سنگین

در دیدار تولیت آستان قدس
رضوی با جمعی از علمای قم
تاکیدشد:

صفحه4

سهم استان از

تسهیلزیارت،
رسیدگیبهمحرومان
وترویجسبک
زندگیاسالمی

یادداشت

دکترحسین حاتمی نژاد
نایبرئیسانجمنجغرافیاوبرنامهریزیشهریایران

مهار رشدحاشیهنشینی ؛
دغدغه ها و ضرورت ها
حاشیهنشینیاصلانکارناپذیرهمهکالن
شهرهایجهاناست،هرچندکهکمیتو
کیفیتآندرجوامع...
صفحه 8


درآمد مالیاتی
 ۲۶واحد صنعتی

صـفـر !

تولیت آســتان قدس رضوی در سفر یک
روزه به شــهر قم با جمعــی از علمای این
شــهر دیدار و گفتو گو کرد .بــه گزارش
آستان نیوز ،حجت االسالم و المسلمین
صفحه5
احمد مروی ،تولیت ...

صفحه3

نمایشگاه زیبای گل گرفتار در ترافیک سنگین
استقبال زیاد و پر شور شهروندان از
نمایشگاهگلوگیاهکهشبگذشته
در نمایشــگاه بین المللی مشهد به
کار خــود پایــان داد ،باعــث شــد که
دو روز گذشــته محورهــای منتهــی
بــه نمایشــگاه و به خصــوص میدان
نمایشگاهباترافیکسنگینوسرسام
آوریمواجهشود؛ترافیکیکهصدای
مردمــی را هــم کــه بــرای بازدید به
نمایشگاه رفته بودند درآورد .برخی
شــهروندان در تمــاس بــا تحریریــه
خراسان رضوی از نبود برنامه ریزی
و درنظرگرفتــن زیرســاخت هــای
الزم توســط شــهرداری متناسب با
اســتقبال مردم از نمایشــگاه گالیه
کردند.یکشهرونددراینبارهگفت:
«جای تاســف اســت که شــهرداری
مشهد با وجود اشــراف به استقبال
مــردم و اطالع از وضعیــت ترافیکی
پیــش آمــده طــی روزهای گذشــته
در اطراف نمایشــگاه مشــهد ،هیچ
تمهیــدی درخصــوص کنتــرل بــار
ترافیکــی و جلوگیری از مشــکالت
پیش آمده برای مردم نیندیشــید».
اینتجربهبیشازهرزمانیضرورت

برنامــه ریزی بــرای رفع مشــکالت
ترافیکی میــدان نمایشــگاه را مورد
تاکیــد قرار مــی دهــد .شــهرداری
مشــهد هر چه زودتر باید بــرای این
گره کور ترافیکی چاره ای بیندیشد
هرچند طبق خبرهای رســیده قرار
استیکتقاطعغیرهمسطحدراین
میدانطراحیشودکهبهروانشدن
ترافیککمککند.
توجهبهسیماومنظرشهرییکی
از پروژه های مهم سال98

همچنین به گزارش پایگاه اطالع
رسانی شهرداری مشهد ،شهردار
در شـــورای اداری شــهــرداری از
سیما و منظر شهری به عنوان یکی
از پروژههای مهم سال  98در یک
طرح متمرکز یاد کرد .محمدرضا
کــایــی بــا بــیــان ایــن کــه در بدنه

میانی شهرداری حلقه مفقود شده
رضایت مــردم وجــود دارد ،اظهار
کــرد :مدیران ارشــد می دانند که
بــوروکــراســی اداری در راستای
خــدمــت و رضــایــت مـــردم اســت و
مبادا به خاطر کسب درآمد رضایت
مردمی را فراموش کنید .کالیی
در خصوص نمایشگاه بینالمللی
گل و گیاه مشهد نیز اظهار کرد:
از نمایشگاه گــل و گــیــاه امسال
رضایت دارم چرا که نمایشگاه به
صــورت رایــگــان به روی مــردم باز
بود و سطح گستردهای از خدمات
ارائــه شد و خوشحالی و احساس
خوب مردم قابل مشاهده بود .رضا
خواجهنائینی،معاونمالیواداری
شهرداری مشهد نیز در این جلسه
گفت :در پ ــروژه هــای مشارکتی
 2100میلیارد تــومــان ق ــرارداد
بسته شده است و چند الیحه دیگر
در شــــورای اســامــی
شهر داریــم ،همچنین
فراخوان های بزرگی
مثلفراخواننمایشگاه
بینالمللی ،پارکینگ

۱

همت و وحدت برگزار شده است.
وی ادامــه داد :طی  10روز آینده
فروش  350میلیارد تومان اوراق
ثامن و  700میلیارد تومان اوراق
قطارشهری انجام میشود.خواجه
نائینی بااشارهبهاینکهدرآمدهای
نقدی ســال گذشته در ایــن تاریخ
 370میلیاردتومانبودهواکنونبه
 600میلیارد تومان رسیده است،
گفت :سامانه امالک را با ثبت 11
هزار رکورد به عنوان بانک کاملی
در حــوزه امــاک خواهیم داشت.
احمدرضا سالمی رئیس سازمان
پــارک ها و فضای سبز شهرداری
مشهدنیزدراینجلسهدرخصوص
هجدهمین نمایشگاه گل و گیاه
مشهد گفت :نمایشگاه بینالمللی
گلشهرداریمشهددرسطحکشور
از لحاظ کمی و کیفی بزرگترین
نمایشگاهگلکشوراست.

