۳

۳

شهردار سابق تهران در نشست راهبردی
«مشهد آینده» مطرح کرد:

مدیرعامل آبفای مشهد
با تحلیل آمار تا نیمه دی ماه اعالم کرد:

کاهش 20درصدی بارندگی
درمشهد

معاونفرهنگیادارهکل
ارشاد خبر داد:

صادرات ۲میلیاردی
کتاب ازخراسانرضوی
صفحه۲

حفر« ابر استخر»

در اراضی ملی شاندیز

مسئولگشتمشترکحفظ
حقوقبیتالمالدراموراراضی
ومنابعطبیعیاستان:
باامکاناتموجودبهگردپای
زمینخواراننمیرسیم

ضرورت جلوگیری از تغییرات
گسترده در بافت اطراف حرم
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آغاز مجدد فعالیت
حضوریمهدهایکودک
وپیشدبستانیها

جهش قیمت مس استفاده از سیم های غیراستاندارد  ccaدر سیم کشی ساختمان را افزایش داده
موضوعی که می تواند باعث حوادث آتش سوزی شود

شعلهکشیساختمان!

صفحه۲

عضوشورا:

سهمحاشیهمشهد
از بودجه عمرانی
به 38درصد رسید

صفحه4

صفحه۲

دانشگاه علوم پزشکی
اعالم کرد:

صفحه۳

آیت ا ...علم الهدی در دیدار
باجمعیازعلما ومردم
قوچانمطرحکرد:

تالش رسانه ای دشمن
برای وارونه کردن
روایت انقالب
صفحه۳

مدیرپروژه ساماندهی
کارگرانساختمانی وموقت
شهرداریمشهداعالمکرد:

صفحه۲

روابطعمومیحجوزیارتاستانخبرداد:

بسترسازی اعزام زائران
به سوریه از فرودگاه مشهد

مدیر روابــط عمومی حــج و زیارت خراســان
رضویگفت:بسترسازیاعزامزائراناستان
برای سفر زیارتی به ســوریه از طریق فرودگاه
بینالمللی شــهید هاشــمینژاد مشــهد در
دســتور کار ســازمان حج و زیارت استان قرار
گرفته است .خداشناس در گفتوگو با ایسنا
ت نــام و اعــزام زائران به
در خصوص نحوه ثب 
عتبات عالیات اظهار کرد :با راهاندازی طرح
نوین عتبات عالیات استانی که از آذر امسال
ت نام از زائران تسهیل
آغاز شــده ،شــرایط ثب 
شده است .وی درباره مزایای راهاندازی این
ســامانه افزود :در این طرح به تمــام زائران از
طبقاتمختلفاقتصادیبستهزیارتیمناسب
ارائه و محدودیتهای قبلی حوزه خدمات در
این طرح حذف میشود که این مهم به خوبی
قابل مشاهده اســت .وی ادامه داد :در طرح
نوین عتبــات با توجــه به فرایندهــای اصالح
شــده ،فعالیت بدون رقابت منفی ،تســهیل
بیشتر سفر و ایجاد تنوع در بستههای سفر در
نظرگرفتهشدهاست.

نبودسامانه
ناوبریفرود
خرج روی دست
مسافرانگذاشت

شرکتگازاستان:

تاخیر یا فــرود نکردن هواپیمــا روی باند
با وجود رســیدن بــه آســمان مقصد می
تواند دالیل فراوانی داشــته باشد .صبح
سهشــنبه هفتــه جــاری نیز مــه غلیظی
آسمان مشهد را در برگرفت و تعدادی از
پروازهای ورودی به مشــهد قادر به فرود
نشــدند و پروازهــای خروجی مشــهد با
تاخیر انجام شد...
 صفحه4

عکس تزیینی است

نگرانی از رواج
گری«کارگرنماها»
تکدی
درمشهد

افزایشکرونا
مثبتها درمشهد

اعضای شورای شهر مشهد پای حرف مردم «مهرآباد»
ششــمین جلســه از سلســله نشســتهای
«پای حــرف مــردم» در محلــه مهرآبــاد برگزار
شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی شورا ،ششمین
جلسه از سلسله نشستهای «پای حرف مردم»
با حضور حســن موحدیان و ایمان فرهمندی،

۲

رئیس شورای شهر و رئیس کمیسیون عمران،
حملونقل و ترافیک شــورای اســامی شــهر
مشــهدمقدس در «مســجد موســیبنجعفر»
محلــه مهرآبــاد برگــزار شــد و مــردم منطقــه
مطالبــات و خواســته های خــود را بــا اعضای
شورا در میان گذاشتند.

 ۴درصد
مشترکان
خانگی
پرمصرفاند
صفحه3

