4

4

سرپرست معاونت محرومیت زدایی
آستان قدس خبر داد

مدیرکل آموزش و پرورش استان
خبر داد:

کمبود 16هزار معلم
در آستانه سال تحصیلی

بااشارهبهبرنامهریزیها
برایمیزبانیاززائراناربعین
اعالمشد
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مدیرکلبنیادحفظآثار
اعالمکرد:

صفحه۷

فعالیت 3شیفته
برای احداث باغ موزه
گالیهرئیساتحادیهقنادانو
پاسخادارهکلغلهوخدمات
بازرگانیازکمبودشکردربازار
 4سال از الزام ایجاد
«سامانهملیامالکواسکانکشور»
گذشت،تعیینمالیاتبرخانههای
خالیامکانپذیرنشد

صفحه۳

یادداشت

194هزار
واحدمسکونی
خالیدراستان

محمدرضا حیدری
رئیسشورایاسالمیشهرمشهد

الزامات حمایت از ورزش
قهرمانی

ورود به عرصه ورزش قهرمانی همواره با
بیم و امید همراه بوده اســت؛ امید به آن
که طی کردن این مسیر به افزایش نشاط
و سرزندگی اجتماعی منجر شود و بتوان
باحرکتمنسجم،بابرنامهوقاعدهمندبه
صفحه ۶
مقاصد مذکور در این ...

براساسنتایجآخرینسرشماری،
بیشاز 93هزارواحدمسکونیخالی
درشهرمشهدوجوددارد


خبر
جامعه

آماده سازی خیابان های شهر
برای آغاز سال تحصیلی
مدیرکلهماهنگیونظارتبرخدماتشهری
شهرداری مشهد از آماده سازی خیابان های
شــهر برای آغــاز ســال تحصیلی خبــر داد .به
گــزارش روابــط عمومــی معاونــت خدمــات
شهری شهرداری مشهد ،علیرضا صحراگرد
درخصوصایمنسازیمعابروپیادهروهابرای
تردد دانش آموزان گفت :طبق پیگیری های
انجام شــده ،هم اکنــون کلیه مــوارد حفاری،
عارضه های ســطح معابر و پیــاده روها به ویژه
در مســیرهای اطــراف مدارس در حــال رفع
خطر است تا شرایط مناسبی برای تردد دانش
آموزان در شــهر ایجاد شــود .وی افــزود90 :
پل هوایی عابر پیاده ســطح شهر نیز با اولویت
اطراف مــدارس تنظیــف ،پاک ســازی و رفع
خطرشدهاستوتمامیمخازنزبالهدرمحیط
داخلی و بیرونی مدارس ترمیم شده یا افزایش
یافتهاستوتاکنون 227مخزنزبالهجدیدبه
مدارس تحویل شده است.
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دشمناندرصدد
گسترش حس عدم
اعتمادبهنظامهستند
صفحه۳

برخورد مرگبار
تریلی و پراید در
گذرگاه خونین

صفحه۷

در پی گزارش «خراسان رضوی»
و پس از بازدید نماینده مجلس
از وضعیت فاضالب رهاشده
در بولوار رسالت

صفحه۵

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ

چهارشنبه  2۷ /شهریور  1۸ / 1398محرم 1441
8صفحه/شماره  / 422۸قیمت 600 :تومان

تشنگی 35روستا در 35کیلومتریمشهد

صفحه5
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مشاوروزیراطالعات:

گزارشیازکمبودآبشربدرروستاهایبخشاحمدآباد و رضویه

پیشبینیتشرف
 3میلیونی ایرانی ها
به زیارت اربعین

شکرهست
اما گران است

توزیع ۲۴۰۰۰بسته لوازم تحریر
بین دانش آموزان نیازمند

صفحه۳

دریاچهفاضالب
دررسالت82
خشکمیشود
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تغییراقلیمگازکاردست
مدیرعاملاینشرکتداد

حکم برکناری
مدیرعامل
شرکتگاز استان
درمرحلهاجرا
صفحه3

