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معاون شهردار مشهد
خبر داد:

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان
مطرح کرد:

پرداخت 8600میلیارد
تسهیالت جدید بانکی در 9ماه امسال
قائممقامستادمناسبتهای
شهرداری از آماده سازی
شهربرایدههفجرخبرداد

مشهدمهیای
جشنانقالب

صفحه۱

معاوناستاندارخبرداد:

تدارک ۶۵۳عنوان
برنامهاستانیبرای
دهه مبارک فجر

صفحه۵

قول مساعد وزیر اقتصاد برای
تامین مالی پروژه های شهری مشهد
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امامجمعهاهلسنتتربتجام:

پنج شنبه  10 /بهمن  4 / 1398جمادی الثانی 1441
8صفحه/شماره  / 433۶قیمت 600 :تومان

ازمسلمانانمیخواهیم
مخالفت خود را با
معاملهقرناعالمکنند

پیگیری«خراسانرضوی»ازسرنوشتدوسندمهمزیرمجموعهطرحجامعمشهدکه 5سالبالتکلیفاست

بلندمرتبهسازیهمچنانبالتکلیف
پهنهبندی6ماهدیگر

صفحه۵

مدیرکلآموزشوپرورش
خراسانرضویاعالمکرد:

سهمیه 960نفری
استان در استخدام
پیمانی ماده۲۸

صفحه4

صفحه۴

«تریبونمحله»
چهل و هفتم پای درددل
اهالی «عنصری»

معاونامنیتیوانتظامی
فرمانداریمشهداعالمکرد:

کشف 4200کیلوگرم
انواعپوشاک مستعمل
خارجی در مشهد

گالیه های همسایگان
باغ اسرارآمیز

صفحه۳

مدیرعاملتاکسیرانی
مشهد:

پروانه تاکسی تمدید
نشود،سهمیهسوخت
باطل خواهد شد
صفحه۴

صفحه۵

یک آلمانی با پای
پیاده به مشهد آمد
کریستین آدلر گردشــگر آلمانی  ۳۷ساله
با هدف توســعه حس همــکاری گروهی و
همبســتگی برای رســیدن به آینده بهتر،
اقــدام بــه پیــاده روی  ۱۶هزارکیلومتری
از آلمان تا ژاپن کرده اســت و روز گذشــته
مهمــان معاونــان شــهرداری مشــهد
بود.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی ســازمان
اجتماعی و فرهنگی شــهرداری مشــهد،
کریســتین آدلــر پــس از بازدیــد از برخــی
اماکــن گردشــگری و زیارتــی مشــهد ،در
نشســت بــا معــاون برنامهریزی و توســعه
ســرمایه انســانی و معــاون گردشــگری و
زیــارت ســازمان اجتماعــی و فرهنگــی
شــهرداری مشــهد با آنان بــه تبــادل نظر
پرداخت.
وی هدف خــود را عالقه فــردی به گردش
و ســامت فردی ،کســب تجربه و توســعه
حس همکاری گروهی و همبستگی برای
رسیدن به آینده بهتر ذکر کرد .رونمایی از
طوالنیترین دســتبند از دیگر اهداف این
جهانگرد آلمانی است.
آدلــر در توضیحــات بیشــتر دربــاره
جمــعآوری دســتبندهای تزیینــی از
کشورها و شهرهایی که به آن ها سفر کرده
اســت،گفت :تصمیم دارد از دستبندهای
اهدایی در طول مســیر ســفر خود در شهر
اوســاکای ژاپــن رونمایی کنــد ،همچنین
پیشبینــی کرد این دســتبند کــه تاکنون
پنج هزار عدد آن جمعآوری شده ،چندین
کیلومتر طول داشته باشد .همچنین او از
مجموعه شهرداری مشهد ،تسبیحی که از
سنگ سرپانتین ساخته شده به همراه قاب
نگاره صلح بــه عنوان نمــادی از این کالن
شهر دریافت کرد.
وی  ۱۰مــاه پیــش ســفر خــود را از آلمان
آغــاز کــرده و پــس از ورود بــه ایــران از
شــهرهای تبریــز ،میانه ،خلخال ،رشــت،
چالوس ،بابل ،تهران ،ســمنان ،شاهرود،
ســبزوار ،نیشــابور و مشــهددیدن کــرده
اســت و پــس از مشــهد بــه ســمت کشــور
ترکمنســتان حرکــت میکنــد .همچنین
او پیشبینــی میکنــد تــا شــش مــاه
دیگر بــه توکیــوی ژاپــن ،محــل برگزاری
بــازی هــای المپیــک تابســتانی ۲۰۲۰
برسد.

21بهمن؛تقابلشهرخودرو
با الهاللعربستان

حضور پرشور مردم
در مراسم عزاداری سالروز
(س)
شهادت حضرت زهرا

سوگوارانفاطمی
در ســالروز شــهادت بانــوی دو عالــم،
شهرهای مختلف استان شاهد برگزاری
اجتماعات عزاداری و مراسم سوگواری
بود .در مشــهد نیز صبح دیروز عزاداران
فاطمی پس از اجتماع در میدان شهدا به
حرم مطهر رضوی مشرف شدند...


عکس :مهر

رئیس شورای شهر
کاشمراستعفاکرد

۲

صفحه۵

قائممقامستادمناسبتهایشهرداریمشهدازآمادهسازیشهربرایدههفجرخبرداد

مشهد مهیای جشن انقالب

قائم مقام ستاد مناسبت های شهرداری مشهد
از برگزاری هرچه باشــکوه تر جشــن انقالب در
تمامی نقاط  ۱۳گانه شــهر خبر داد .به گزارش
روابطعمومیمعاونتخدماتشهریشهرداری
مشــهد« ،مهدی یعقوبی» درخصوص تمهیدات
پیش بینی شــده برای این ایام گفــت :جانمایی
و نصب چهار گل نوشــته با موضوع دهه فجر در
چهار میدان شهر (میدان صاحب الزمان ،میدان
انقالب ،میدان  ۱۷شهریور و میدان فلسطین)،
از برنامــه هــای در نظــر گرفته شــده بــرای این
ایام اســت و در شــب  ۱۱بهمن کلیــه پردههای
مناســبتی دهــه فاطمیــه از ســطح شــهر جمع
خواهد شــد و با بیش از 1100پرچم جمهوری
اسالمی ایران عرشه پل های شــهر آذین بندی
مــی شــود .همچنیــن تمامــی آذین بنــدی ها و
چراغانی های شــهر رفع نقص و فعال می شود.
در همین زمینه پنج مکان به صورت ویژه ریســه
بندی خواهد شد.
یعقوبــی درخصــوص برگــزاری جشــن هــای
ایام دهه فجر در شــهر گفــت :این جشــن ها در
مسیرهای میدان امام رضا تا میدان  ۱۵خرداد،
پل فجر تــا حــرم مطهر ،چهــارراه بــرق تــا بازار
فردوســی ،میدان شــهدا تا میدان امام حسین،
میدان شهدا تا میدان شریعتی ،میدان پارک تا
میدانبسیجومیدانشهداتامیدانامامخمینی
با عنوان «خیابان انقالب» برگزار می شود️.وی
افزود :در تمامی فرهنگسراهای شهر نمایشگاه
عکس انقــاب ،اجــرای ســرودهای انقالبی از
سوی دانش آموزان و ویژه برنامه هایی با موضوع
آموزشــی ،خانوادگی و فرهنگی تــدارک دیده
شده است.

وی همچنین از رژه تاکســیران ها در حد فاصل
فــرودگاه تــا حــرم مطهــر در روز  ۱۲بهمن خبر
داد و گفــت :در راهپیمایــی روز  ۲۲بهمــن نیز
خدمــات دهی رایگان بــا  ۷۰دســتگاه اتوبوس
انجام می شــود و همچنین بــرای دانش آموزان
در راهپیمایــی روز  ۱۲بهمــن خدمــات دهــی
رایگان با  ۸۰دســتگاه اتوبوس پیش بینی شده
اســت .خدمات دهی خط یک و  ۲قطار شهری
نیز در روز  ۲۲بهمن رایگان اســت و یک ساعت
افزایش مییابد.
یعقوبــی افــزود :عملیــات رفت و روب و شســت
وشــوی معابــر اصلی شــهر بــه ویژه مســیرهای
منتهی بــه حــرم مطهر نیــز به طــور ویــژه انجام
خواهد شــد .وی تصریــح کــرد ۳۰۶۳ :فضای
پارک غیر حاشیه ای خودرو در بافت حرم مطهر
در نظر گرفته شــده اســت .همچنین در تمامی
نمایشگرهای سطح شهر از ۱۲لغایت ۲۲بهمن
کلیپهایمتناسببااینایامپخشخواهدشد،
ضمــن آن که مناطــق مختلف شــهر در این دهه
نورافشانی می شود.
قائم مقام ستاد مناسبت های شهرداری مشهد
در پایان به پروژه هــای قابل بهره برداری در ایام
جشن انقالب اشاره کرد و گفت :افتتاح ایستگاه
آتش نشانی شــاهنامه در بولوار شاهنامه ،بهره
برداری از دو دســتگاه خودروی پلتفرم منحصر
به فرد آتش نشــانی ،بهره بــرداری از بازار قائم و
بازار میوه و تره بار میرزا کوچک خان و همچنین
کلنگ زنی شبکه جداسازی خطوط انتقال آب
شرب از آب خام در مناطق  ۱۱ ،۸ ،۹و  ۱۲تنها
بخشی از پروژه های قابل بهره برداری و افتتاح
معاونت خدمات شهری در این ایام خواهد بود.

شهرخودرو
درمصاف
قهرمانآسیا

صفحه۶

