رئیسجمهور با اشاره به اعدام شیخ نمر
به دلیل انتقاد از دولت سعودی:

w w w . s h a h r a r a o n l i n e . c o m

پاسخانتقاد
سربریدننیست

سعودینقشیدرتوسعهملی
مانداردکهنگرانباشیم

حــج ـتاالســام حسن روحــانــی در دیــدار
وزیر امور خارجه دانمارک با اشــاره به اعدام
شیخ نمر رهبر شیعیان عربستان به دلیل انتقاد
از دولت ریاض ،اظهار کرد :پاسخ انتقاد نباید
سربریدن باشد...
صفحه 8

در جلسه علنی روز گذشته
شورا ی شهر صورت پذیرفت

بررسینحوهجبران
کاهشدرآمدصدور
پروانهساختمانی
صفحه 5

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی
خبر داد

واریزقسط
5میلیارد ی
دولتبرای
خریداتوبوس

نوبختبااشارهبهقطع
روابطدیپلماتیکایران باعربستان:

محمدباقر نوبخت روز گذشته در نشست خبری
خود  ،درباره موضع رسمی دولت به اقدامات
اخیر کشور عربستان گفت :در گذشته دولت
عربستان در کنار دولت سابق ستمگر عراق قرار
داشت...
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صفحه 8

رئیس مجلس از خط تولید
موشکهای بالستیک بازدید کرد

رهبرانقالبدردیدار«عبدا ...عبدا»...
با اشاره به حمایتهایمنحصربهفردایرانازملتافغانستان:
امنیت ،آرامشوپیشرفت افغانستانرا امنیت و پیشرفتخودمیدانیم

رونماییاز دومین
شهرموشکیسپاه

دغدغههمسایه

صفحه 8

با مصوبه کارگروه امور زیربنایی
استان و توسط فرمانداری مشهد

معادن
غیر مجاز
از توس
می روند

صفحه 8

صفحه 3

صفحه 5

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری
در تابستان 94را منتشر کرد

جانباز واالمقام دفاع مقدس ،شاعر
نام آشنای آیینی و قاری بین المللی قرآن
از میان مشهدیها رفتند

صفحه9

یادداشت روز
دکتر مجتبی خاتونی

مصائب«شهر»داری!

چند شــب پیش شـــهـــرداران سایر
کــا نشــهــرهــا ازجــمــلــه مشهد در
صداوسیماحضور یافته و از مصائب
شهر و شــهــرداری سخن بــه میان
آوردنــد .مصائبی که بیان هرگوشهای
از آن به کنج قبای گروهی و نهادی و
قوهای برمیخورد و تاب کوچکترین
ســـوال و انــتــقــادی را برنتافته و با
استفاده از پیشفرضهای نادرست،
مدیریت شهری را به کمکاری و ناپاکی
متهم می سازند.اینکه در مجموعه
شهرداریهای ایران و بهشکل خاص
کال نشهرهایی چون تهران و مشهد،
چرخه های ناکارآمدی وجــود دارد،
تردیدی نیست؛ اما همانگونه که در
آن برنامه تلویزیونی بهدرستی اشاره
شد ،ابــزار مقایسه نمای مناسبی از
وضعیت جاری ارائه خواهد داد .تنها
کافی است به عملکرد سازما نهای
شبکهای و گسترده با بودجههای
کــذایــی یــک وزارتــخــانــه در دولــت و
خبرهای گــاه و بـیگــاه از تخلفات
گسترده و نــاکــارآمــد یهــای فراگیر
و نــارضــایــت ـیهــای عــمــومــی ناشی
از آن ،توجه کــرده و آن را بهعنوان
سنگ میزانی در سنجش عملکرد
شهردار یها که درگیر پاسخگویی به
نیازهای فراگیر و روزمــره شهروندان
بوده است و...

ادامه درصفحه2
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روز
وداع یاران

خراسانرضوی
هفتمیناستان
دربیکاری

صفحه 4

