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آیت ا ...علم الهدی
در خطبه های نماز جمعه مشهد:

پاسخ آبیار به دو سوال خراسان
درباره حاشیه های «شبی که ماه کامل شد»

حتییکجعبهمهماتهم
به ما ندادند

بهمنظوربررسیعملکرد
دفاترتسهیلگریانجامشد:

بازدید وزیرکشور
ازحاشیهمشهد
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با حضور 320زوج
پاسدار و فرزندان آن ها
درمشهدبرگزارشد
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2سالتا گرهگشاییازترافیک«نمایشگاه

دانش آموزان امروز
آماده تالش در چله
دوم انقالب
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»

ساختبزرگترینتقاطعچهارسطحیشمالشرقکشوردرمیداننمایشگاهمشهدکلیدخورد

اعتراض بهحوادث
دلخراشکشمیر
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جشن
«همسفرتابهشت»
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شهردار مشهد خبر داد:

درتنورعموشاطربخوانید

 5مهر؛آغازطرح
رعایتحقتقدم
عابرانپیاده

تغییرفاز ازکلنگ زنی
به دکمه زنی
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واکنش ها به نحوه
جلوگیری از ساخت
یک واحد مسکونی
غیرمجاز
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یل والیبالخراسان:

صفحه6

تجلیلازفعاالن
بینالمللی
حماسهجهانیاربعین
دومیــن گردهمایــی فعــاالن اربعیــن
حســینی ،پنج شــنبه گذشــته بــا حضور
تولیت آســتان قدس رضوی ،وزیر کشور،
استاندارخراسانرضویوجمعیدیگراز
مسئوالندرتاالرقدسحرممطهررضوی
برگزاروازنمایندگان...
 صفحه2

شهردار مشهد خبر داد:

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد خبر داد:

 5مهر؛ آغاز طرح رعایت حق تقدم عابران پیاده

شهردار مشــهد با اشــاره به مقدمات اجرای
طــرح نظــم و انضبــاط ترافیکــی و رعایــت
حق تقــدم عابــران پیــاده در حــوزه فرهنگ
شــهروندی گفــت :اجــرای طــرح رعایــت
حق تقــدم عابــران پیــاده از پنجم مهــر آغاز
خواهد شد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
شــهرداری مشــهد ،محمدرضــا کالیــی در
همایش تقدیر از اتوبوســرانان فاقد تصادف
که با حضــور رئیس شــورای شــهر ،فرمانده
انتظامی و معاون دادســتان اســتان برگزار
شد ،افزود :برای تبدیل الگو به رفتار امسال
دو موضوع نظم و انضبــاط ترافیکی و رعایت
حق تقــدم عابــران پیــاده به همــراه تفکیک
زباله از مبدأ در حوزه فرهنگ شــهروندی در
دســتور کار قرار گرفــت .وی با بیــان این که
در بحث نظــم و انضبــاط ترافیکــی و رعایت
حق تقدم عابران پیاده به ایجاد زیرساخت و
فرهنگسازینیازداریم،اظهارکرد:معاونت
عمران،حملونقلوترافیکموظفبهایجاد
زیرســاخت و ســازمان اجتماعــی فرهنگی
شــهرداری نیز موظف به فرهنگ ســازی در

عکس :آستان نیوز

شهرستانیها
را دریابیم

با حضور تولیت آستان قدس
و وزیر کشور در حرم مطهر رضوی
صورت گرفت

این زمینه شــده انــد .کالیی افــزود :تقاطع
ها و گــذرگاه های دارای اولویت شناســایی
شده اند بنابراین انتظار داریم تا مهرماه این
گذرگاه ها آماده شــوند واز پنجم مهر شاهد
رعایت حق تقدم عابران پیاده در این گذرگاه
ها با کمک پلیس راهور باشیم .کالیی تاکید
کرد :وقت آن است با کمک نیروی انتظامی و
دستگاه قضایی مشهد را به شهری نمونه در
عبور و مرور تبدیل کنیم.
شایان ذکر است در این مراسم از اتوبوسرانان
نمونه بدون تصادف مشهد تقدیر شد.

موافقت تاسیس اداره «شهر همگان» در شهرداری

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشــهد گفت :در تعامل و گفت و گو با وزارت کشور و شهرداری
مشهد موافقت تاســیس ادارهای در شهرداری مشهد با عنوان شــهر همگان گرفته شده تا به مجموعه
موضوعات اشــاره شــده در حوزه کودکان ،جانبازان و معلوالن ،امنیت زنان و پیاده مداری و دوچرخه
سواری بپردازد و در تمام مناطق شهرداری مشهد بدون موازی کاری مقدمات الزم برای این موضوعات
را پیگیری و فراهم کند .به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــورا ،سیدمحسن حســینی پویا در نشست
بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در نهادینه سازی و اجرای منشور حقوق و مسئولیت شهرنشینی
مشهد ،اظهار کرد :اگر طی یک ســال آینده مطالبه گری اتفاق نیفتد و در درون جامعه گفتمان سازی
ایجادنشود،بهاحتمالزیادمنشورباشکستمواجهمیشودوبهتبعآنگامهایبعدیدرمشهدودیگر
شهرها بسیار مشکل خواهد بود ،لذا نیازمند همکاری و کمک همه مردم و شهروندان هستیم تا بتوانیم
در زمینه چگونگی اجرای منشور بحث کنیم.
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