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رئیس اتحادیه فروشندگان
لوازم خانگی مشهد:

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران
و فروشندگان اتومبیل مشهد:

تغییرات قیمت خودرو
لحظه ای شده است

دراجالسسراسریمدیران
مدارسعلمیهخراسان
مطرحشد

توصیههایتولیت
آستان قدس به
روحانیون در آستانه
انتخابات
صفحه5
رئیسشورایشهرمشهد:

اولویت اعضای شورای
شهر مشهد،تداوم
حضور «کالیی» به
عنوان شهردار است

تا سالآیندههیچ افزایشقیمتی
درلوازمخانگینخواهیمداشت
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آغازرقابت679نامزد
برای18کرسیاستاندربهارستان
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حزب اتحاد ملت
در انتخابات استان
لیستنمیدهد
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صبحامروز
بزرگداشتاربعین
شهادتحاجقاسم
درحرممطهر رضوی
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تالش حزب
مردم ساالری برای
ارائه لیست انتخابات
درمشهد
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چهل ونهمین«تریبونمحله»
پایدرددلاهالیمحله
«کوثرجنوبی»

افتتاحطرحتوسعه
۲واحدصنعتیویک واحد
معدنی باسرمایهگذاری
 540میلیارد
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رئیسشورایاسالمیشهرمشهد:

اولویت اعضای شورای شهر
مشهد،تداوم حضور «کالیی»
به عنوان شهردار است
رئیس شــورای شهر مشــهددرخصوص
جلسه مشترک اعضای شــورا و شهردار
درباره ثبتنــام وی برای تصدی ســمت
ریاســت فدراســیون فوتبــال ،گفــت :با
توجه به مسائل پایان سال و امور مختلف
شهرداری ،اولویت اعضای شورای شهر
مبنی بر تداوم حضور «کالیی» به عنوان
شــهردار و خدمترســانی به مجاوران و
زائران رضوی مورد تاکید قرار گرفت .به
گــزارش پایــگاه اطالعرســانی شــورای
شــهر« ،محمدرضا حیدری» اظهارکرد:
در ابتدا از زحمات و تالشهای مستمر،
شبانهروزی و مجدانهای که آقای کالیی
تاکنــون داشــت ه اســت ،کمــال تقدیــر و
تشکر را داریم که ثمره آن ،ارائه خدماتی
ماندگار برای شــهر مشــهد و شهروندان
و زائــران رضــوی بــوده اســت .حیدری
افزود :در این جلسه شهردار دالیل خود
برای ثبت نام در فدراســیون فوتبال را به
استماعاعضایشورارساندوتوضیحاتی
ارائه داد.
وی با بیــان این که کالیی در این جلســه
لزوم هماهنگی با اعضای شــورای شهر
پیش از ثبتنام را پذیرفت ،تصریح کرد:
بنابــر توضیحــات ارائــه شــده ،اولویــت
اعضــای شــورای شــهر مبنی بــر حضور
ایشان به عنوان شهردار و خدمترسانی
به مجــاوران و زائران امامرضــا(ع) مورد
تاکید قرار گرفت .رئیس شــورای شــهر
مشــهد تصریح کرد :بــا توجه به مســائل
پایان ســال شــهرداری از لحاظ بودجه،
پرداختهای آخر سال ،تهاتر بدهیهای
بانکی و مطالبات از دولت و آمادگی شهر
برای اســتقبال از زائران ،شــورای شــهر
مشــهد در پایان اســفند  98درخصوص
این موضوع تصمیم خواهد گرفت ،تا آن
موقع ،شــهردار باقوت به کار خود ادامه
میدهد و براساس توضیحات ارائه شده،
اولویت کاری خــود را خدمت به مشــهد
و ایجــاد بهتریــن شــرایط برای زائــران و
مجاوران بارگاه منور رضوی میداند.
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مسئوالننظارهگر
افزایش 15هزارتومانی
گوشت قرمزطی 2هفته

با حضور وزیرصنعت  ،معدن و
تجارت و استاندار انجام شد

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت  ،روز
گذشته با سفربه استان خراسان رضوی
و شهرســتان هــای بردســکن و چناران
طرحهایتوسعهنساجیبردسکنونیان
الکترونیک ...
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