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سرپرست معاونت محرومیت زدایی
آستان قدس رضوی خبر داد:

مدیرکل تعزیرات حکومتی
خبر داد:

طرح ضربتی مبارزه با گران فروشی
بلیتهایاربعین
مدیرکلآموزشوپرورش
استانخبرداد:
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کمک 100میلیارد
تومانی خیران برای
نوسازی و تجهیز
مدارس استان
صفحه7

صفحه4

شروع آزمایشی
فازدومنساجیکاشمر
همزمانباتعطیلی
موقت فاز اول!

صفحه7

صفحه7

توزیعآردبادندهسنگین

رئیــس کمیســیون اقتصادی شــورای
شهر مشهد گفت :شورای پنجم مخالف
مهاجرت ساکنان بافت پیرامونی حرم
مطهر رضوی است و در این دوره معتقد
هســتیم که باید ایــن افراد حضــور و در
فرایندهای نوسازی مشــارکت داشته
باشند .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
شــورا ،احمــد نــوروزی در نشســت
صمیمی اعضای کمیته نظارتی شماره
 4شورای شهر مشهد و مدیران منطقه
ثامــن شــهرداری بــا ســاکنان محلــه
دریادل که در مسجد حضرت زهرا(س)
برگزار شــد ،با بیان این که اصلیترین
هدف برپایی این نشســتها ،شــنیدن
صدای شــهروندان اســت ،اظهارکرد:
شــهرداری مکلف شــده بــرای محالت
هدف بازآفرینی گروه های تسهیل گر را
مستقر کند ،تاکنون شش دفتر فعالیت
خود را آغاز کردهاند و دیگر محالت نیز
به زودی فعال خواهند شــد .وی با بیان
این که بازآفرینی در تعامل با مردم انجام
میشود ،افزود :الزمه تحقق بازآفرینی
حضور و مشــارکت مردم و ســاکنان در
برنامهریزیها و همفکری هاست.

صفحه2

کاهشتعداد
خودروهایانبارشده
درایرانخودروی
خراسان

ساماندهی
کشفرودرامعطل
اعتباراتدولتی
نخواهیمکرد

مــدارس ،تــورم اخیــر جوابگــوی هزینههــای
رانندگان سرویسها نیست و این مسئله موجب
نارضایتی آنها شده اســت .با توجه به مصوبات
جدید ،پروانــه بهرهبــرداری از  ۱۴۰هزار تومان
به  ۸۰هزار تومان کاهش پیــدا خواهد کرد .وی
تصریح کــرد :هزینه خدمــات گواهی صالحیت

در دیدار با شــهردار منطقه  10مشهد اظهار
کرد :اعمــال قانــون و پیگیری پرونــده های
شهرســازی مطابــق ضوابط ضروری اســت.
همچنین احمــد حافظ شــهردار منطقه 10
نیز تعییــن تکلیف اراضی بایــر منطقه را مهم
ارزیابی کرد.
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مهلتقانونیگذشت
آب از آب تکان نخورد

اســتاندار گفــت :بــرای ســامان دهــی
کشــف رود ،منتظــر اعتبــارات دولتــی
نخواهیم ماند .به گزارش روابط عمومی
اســتانداری ،علیرضــا رزم حســینی روز
گذشــته بــه همــراه تعــدادی از مدیران
دستگاه های اجرایی به   ...صفحه3

لزوم تسریع در روند صدور پروانه و رسیدگی به مطالبات مردم

حفظساکنانبافت
پیرامونی حرم ،سیاست
شورای پنجم است

شور و حال کودکی
برنگردد دریغا

استاندار در بازدید میدانی
از کشف رود:

معاونشهرسازیومعماریشهرداریمشهدتاکیدکرد:

عضوشورایشهرمشهد:

کانونهایپرورشفکری
کودکانونوجوانان،فرصتی
نابکهبایدبیشتربهآن
توجهکرد

با اشاره به رفع بخشی از
مشکالتتامینقطعات خودرو
اعالم شد

افزایش 10درصدی هزینه سرویس مدارس در مسیرهای پرترافیک

معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری
مشــهد گفت :با هدف افزایش رضایتمندی
شــهروندان ،روند صــدور پروانه و رســیدگی
به مطالبات مردم و پرونده های شهرســازی
تســریع یابد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
شــهرداری مشــهد ،محمدرضا حســین نژاد

صفحه5

صفحه5

مدیرکلآموزشوپرورشاستاناعالمکرد:

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت:
نرخ کرایه برای مناطق پرترافیک با تأیید مدرسه
و تصویب کارگروه ماده  18اعالم شد و طبق آن
 ۱۰درصد به مبلغ کل کرایه اضافه خواهد شد.
قاســمعلی خدابنده در گفتوگو با ایسنا اظهار
کرد :با وجود افزایش 19درصدی نرخ سرویس

چهارشنبه  17 /مهر  10 / 1398صفر 1441
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عکس :استانداری

دانش آموز تایبادی در
استخر شنا غرق شد

مادرشهیدان
رجبپورآسماني شد

آیاطرحتوزیعآردبراساسکدنانواییهابه حلمشکلکمبودآردمنجرشد؟

سامان دهی2000
خادم افتخاری برای
خدمترسانیبه زائران
اربعینحسینی
صفحه4
بازگشت 100اتوبوس
متوقفشدهبخش
خصوصیبهچرخه
خدمت رسانی

اختصاص 62میلیارد برای ایجاد
اشتغال در مناطق سیل زده گلستان

برای رانندگانی که تــا  10مهرماه برای دریافت
این گواهی اقدام کردهاند 70 ،هزار تومان بوده
اما هم اکنون تا پایــان آبان  80هــزار تومان باید
پرداخت کننــد .خدابنده گفت :براســاس یکی
از مصوبات جلســه کارگروه ماده  ۱۸مقرر شده
اســت تا پایان همین هفته ،ودیعه شــرکتها که
بــرای حضــور در مناقصه ســرویس مــدارس در
اختیار سازمان تاکسیرانی قرار گرفته ،برگشت
داده شود.

33واحد فضای
آموزشی دراختیار
دستگاههایاجرایی
صفحه4

