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رئیسشورایاسالمیشهرمشهد:

اطالعاتواسطهگران
ساخت و ساز را در اختیار داریم

شهید زمانه خود

صفحه 5

ابتكاردرنشستدستاوردهایايران
در حوزه حقوق بشر مطرح كرد

اصالحقوانين
برای حفظ حقوقزنان

صفحه 6

مروریبرزندگیوشعر
«سپیدهکاشانی»
درگفتوگوبادکترمنوری
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شعردوستان و شعرشناسان ،سرور اعظم
باکوچی را با تخلص «سپیده کاشانی»
میشناسند ،شاعری که نامش پای
سرودههای انقالبی بسیاری ُمهر خورده
و تا کتابهای درسی پیش آمده است .از
این شاعر تاکنون سه دفتر شعر ...

صفحه 7

مخالفانوموافقاننمایشگاه عرضهمستقیمکاالازدغدغههایشانمیگویند

سودوزیان
نمایشگاهبهاره

درحالی برگزاری نمایشگاه بهاره درگیرحواشی شدهاست که فلسفه برگزاری
این نمایشگاهها دسترسی مردم به کاالهایی با قیمت مناسبتر در ایام نزدیک
به عید نوروز است تا از این طریق ،شهروندان بتوانند با هزینه کمتری ،بخشی
از کاالهای موردنیاز خود را خریداری کنند .با این حال ،امسال بخشی از
واحدهای صنفی منتقد برگزاری نمایشگاه بهاره هستند و اعتقاد دارند
برگزاری چنین نمایشگاههایی با توجه به رکود بازار ،فلسفه خود را از دست

رئیسدبیرخانهشورایگفتوگوی
بخشخصوصیودولتی:

جرائمتسهیالت
واحدهایمتوسط
بخشودهمیشود

صفحه 4

انتقال آب سد دوستی
برای یک هفته متوقف می شود

احتمال
افت فشارآب
دربرخیمناطق

داده است .این افراد میگویند این نمایشگاهها در زمانی که تورم باال بود و
نرخ کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم مدام تغییر میکرد ،به اقتصاد خانوارها
کمک میکردند ،اما در شرایط فعلی فقط کاسبی اصنافی را که ماهها منتظر
رونق بازار شب عید بودهاند خراب میکنند .با این حال ،مسئوالن تنظیم بازار
هم مدعی هستند این نمایشگاهها با در اختیار قراردادن کاالهای ارزانتر به
گروههایی که درآمد کمتری دارند،همچنان کارکرد خود را...
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صفحه 3

 16کانون گرد و غبار
در خراسان رضوی وجود دارد

شورایشهربااصالحمصوبهشورایچهارم،مانعازافزایشهنگفتبهایخدماتآتشنشانیشد

آن طور که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای
اسالمی شهر روایت میکند ،طبق مصوبه شورای
چهارم ،قرار بوده است بهای خدمات آتشنشانی در
سال  96نسبت به سال قبل چهار تا پنج برابر شود ،اما
اعضای شورای پنجم با در نظر گرفتن صرفه و صالح
شهر و وضعیت اقتصادی مردم ،مانع این کار شدند.
اولین دستورکار پانزدهمین جلسه علنی شورای

پنجم به بررسی طرحی دو فوریتی در همین زمینه
اختصاص داشت .روز گذشته پنج عضو شورا طرحی
را با قید دو فوریت به صحن علنی تقدیم کردند تا با
نهایی شدن آن ،از افزایش هنگفت تعرفه قبوض
عوارض نوسازی در بخش آتشنشانی جلوگیری
شود.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شــورای
اسالمی شهر ،به عنوان یکی از پیشنهاددهندگان

این طرح ،در دفاع از دو فوریت آن گفت :شهرداری
مشهد درحــال آمــاده شــدن بــرای صــدور قبوض
عوارض نوسازی سال  96و ارسال آن به درب منازل
شهروندان است.بتول گندمی افزود :رویکرد شورای
اسالمی شهر با عنایت به دستورالعمل هیئت دولت،
این است که فیشهای عوارض نوسازی در سال 96
نسبت به سال گذشته ...
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عکس :محمدحسن صلواتی /شهرآرا

«نه» به افزایش پنجبرابری تعرفهها

 ٦٠هزار نفر به تماشای فيلم های پانزدهمين جشنواره فيلم فجر مشهد نشستند

استقبالمشهدیهاازسیمرغوسینما

صفحه 8

ریزگردها
بیخگوشاستان

صفحه 3

یادداشتروز
محمود سیادت /رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان

خطرازدستدادن
بازاربزرگافغانستان
در سالهای اخیر به ویژه از سال  2003تا 2014
کهشمارنیروهایخارجیحاضردرافغانستان...
صفحه 4

