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راهوشهرسازی:تاکنونزمینموردنیازبرای
ساخت 75هزارواحدمسکونیمشخصشدهاست

علی نوری/مدیرکل راه و شهرســازی خراســان
رضــوی گفت :براســاس ســهمیه ابالغی اســتان
خراســان رضوی مکلف اســت طی دوسال 200
هزار واحد مســکن ملــی را در اســتان اجــرا کند
که تاکنون زمیــن مورد نیاز بــرای  75هزار واحد
مسکونی تامین شده است و برای  80هزار واحد
دیگر نیز فرایند آن در دســت اجراست که هنوز به
صورت قطعــی تامین نشــده اســت  .عبدالمجید
نژاد صفوی در ســفر به بردســکن درگفــت و گو با
خراســان رضوی گفت :تاکنــون  123هــزار نفر
در ســامانه ثبت نام کــرده اند و در شــهرهایی که
مشــکل زمین نداشته باشــند تا  15آذرماه سایت
باز اســت و متقاضیان مــی توانند ثبت نــام کنند.
وی به مشــکل زمین در برخی شــهرهای اســتان
ازجمله بردسکن اشاره کرد و گفت :تاکنون زمین
مورد نیــاز برای  75هــزار واحد مســکونی تامین
شده اســت و برای  80هزار واحد دیگر نیز فرایند
آن در دســت اجراســت که هنوز به صورت قطعی
تامین نشده اســت .وی اظهارامیدواری کرد طی
دوماه آینده مشکل زمین طرح اقدام مسکن ملی
در استان رفع شود.
مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان رضــوی از
آمادگــی ایــن اداره کل بــرای ســاخت واحدهای
مســکونی به صــورت گروهــی در شــهرهایی مثل
بردســکن خبرداد و گفت :درصــورت تامین زمین
و وجود افرادی که شــرایط الزم را داشــته باشــند
می توانیم در قالب گروهی بــه آن ها واگذار کنیم.
نژاد صفــوی با بیان این که هیچ پــروژه جدیدی در
حوزه راه ها در اســتان کلنگ زنی نمی شــود مگر
این که دارای ردیف اعتباری باشد ،افزود :حداقل
بیش از  30پروژه ناتمام در حوزه راه های استان با
پیشــرفت باالی  50درصد وجود دارد که به دلیل
کمبود اعتبارات هنوز تکمیل نشده است.

«سیدخلیلمنبتی»معاونعمران
حملونقلوترافیکشهرداری
مشهدشد
طی حکمی از ســوی شهردار مشــهد «سید خلیل
منبتــی» بهعنــوان معــاون عمــران ،حملونقــل و
ترافیک شهرداری مشهد منصوب شد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی شهرداری مشهد،
در متن این حکم آمده است؛ نظر بهمراتب تخصص
و تعهد جنــاب عالی ،به موجب ایــن حکم بهعنوان
معاون عمــران ،حملونقــل و ترافیک شــهرداری
مشهد منصوب میگردید ،امید اســت که با توکل
به خداوند متعال ،سرلوحه قرار دادن منویات مقام
معظم رهبری ،قانون و با اجرای دقیق سیاستها
و برنامههای ابالغی دوره ششم مدیریت شهری در
خدمت به زائران ،مجــاوران و خادمان بارگاه منور
رضوی موفق و مؤید باشید.
سیدخلیل منبتی متولد ۱۳۴۰دارای کارشناسی
عمران و کارشــناس ارشــد برنامهریزی شــهری از
دانشگاه بینالمللی امام رضا(ع) است.
معــاون منتخــب عمــران ،حملونقــل و ترافیــک
شــهرداری مشــهد ،از ســال  ۶۵ناظــر عالــی کل
کشــور بنیــاد مســکن انقــاب اســامی شــد .او
همچنین در خراســان در ســمتهای معاون امور
بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن ،مسئول
نظاممهندســی و قائممقام مدیرکل بنیاد مســکن
در امور مدیریــت بحران اســتان مشــغول خدمت
بــوده اســت .منبتی از ســال  ۹۴در آســتان قدس
رضوی معــاون اماکن متبرکه و امــور زائران ،عضو
شــورای راهبــردی عمــران ،نایــب رئیــس هیئت
اجرایی سازمان عمران حریم و عضو کارگروه هنر
و معماری بوده است.

مسئولکمیتهاطالعرسانیستادمبارزهبا
کرونایاستانخبرداد:

قالیباف در بزرگداشت هشتاد و چهارمین سالگرد شهادت آیت ا ...مدرس

«مدرس»مجلس رابهخانهملتتبدیلکرد
 700هزار میلیارد تومان سرمایه در پروژه های ناتمام کشور رها شده است

سید هادی مهدیان -رئیس مجلس بــا اشاره به این که شهید
مدرس ،مرد الهی و بزرگی بود که فقط از خدا می ترسید ،گفت:
اینمردبزرگهیچمصلحتیراجزحقتشخیصندادوجزدرراه
خداوعزتدینومسلمانانوملتعزیزماگامبرنداشتومجلس
را تبدیل به خانه ملــت کرد .به گزارش خراســان رضوی ،محمد
باقر قالیباف در آیین بزرگداشــت هشــتاد و چهارمین ســالگرد
شهادت آیتا ...ســید حســن مدرس(ره) که با حضور تعدادی
از نمایندگان مجلس ،اســتاندار ،جمعی از مســئوالن استانی و
شهرستانی ،خانوادههای معظم شــهدا ،جانبازان و ایثارگران و
قشرهای مختلف مردم والیتمدار کاشــمر در جوار زیارتگاه این
بزرگمرد عرصه دین و سیاســت برگزار شــد ،با اذعــان به این که
امروز در عرصه مســائل اقتصادی دچار مشکالت و ضعف هایی
هستیم و کارنامه قابل دفاعی در این بخش نداریم ،خاطرنشان
کرد :با صراحت اعالم می کنــم که این ضعف و اشــکال در نبود
امکانات مادی نیســت ،چرا که کشــور نه تنها فقیر نیســت بلکه
دارایظرفیتهایزیادیهمهست.قالیبافبابیاناینکهمادو
سهاشکالجدیداریمکهبهمامسئوالنبرمیگردد،افزود:اول
اینکهبخشیازاینمشکالتمربوطبهمجلسشورایاسالمی
اســت که ما به عنوان نمایندگان مردم اگر مدعی انقالبی بودن
هستیم،وظیفهداریمدرمسیرحلمشکالتگامبرداریمچراکه
یکانقالبینمیتواندبگوید ماانقالبیهستیمولیراهیبرای
حلمشکالتپیدانکند.ویبااشارهبهاینکهمصممهستیمدر
این مســیر گام برداریم و اشــکال کار را پیدا کنیم ،گفت :یکی از
مهمترینمشکالتایناستکهمامردمرا درصحنهکار،تالش،
فعالیت و ظرفیت که مهم ترین ظرفیت برای پیشــرفت جامعه و
منابعانسانییکجامعهاست ،ازدستدادهایم.
رئیس مجلــس ادامــه داد :در مجلــس با هیچ کس عقــد اخوت
نداریم و ایستاده ایم تا کارآمدی دین در اداره جامعه را با اولویت
عرصهاقتصادنشاندهیموبگوییمکهانقالباسالمیاینمردم
و جوانان این کشــور به دور از هر گونه ســلیقه قومی و قبیله ای ،
صالحیت،خالقیتوظرفیتحلمشکلرادارندواینفرصترا
فراهمودراینعرصهحرکتکنیم.
دکترقالیبافبااشارهبهتصویبقانونیبرایرفعموانعاشتغال
در مجلس که بخشــی از آن نیز به تأیید شورای نگهبان رسیده
است ،گفت :در این قانون که پس از رفع ایرادات شورای نگهبان
در آینده ای نزدیک ابالغ خواهد شــد ،مســیر عوض شده است
تا در شــرایطی که کشــور نیاز دارد مردم در دوایر و بوروکراسی
اداری رفــت و آمد نکنند  ،جلــوی امضاهای طالیــی که مانعی
برای خالقیت ،کار ،فعالیت و کارآفرینی اســت ،گرفته شــود و
دوایر دولتی به ســمت مردم بیاینــد .وی با اذعان بــه این که در
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بحث تنقیح قوانین به سرعت حرکت می کنیم تا قوانین دارای
اشکالرااصالحکنیم،تصریحکرد:دولتبارسنگینمسئولیت
اجرا در کشور را دارد ،لذا اگرچه در کنار دولت هستیم و کمک
و یاری می کنیم اما همیشه به عنوان یک ناظر دلسوز و حساس
برای اجرای قانون و تحقق آن در میدان هستیم.
•ماهمتالشمیکنیمتامشکلاینجادهباتکمیلبانددوم
برطرفشود

قالیبافهمچنینبهموضوعمهمجادهحادثهآفرینکاشمربهسه
راهی شادمهر که امروز به یک دغدغه ذهنی و واقعیت تلخ در این
منطقهتبدیلشدهاست،اشارهکردوگفت:اگرچهنمایندهکاشمر
در تهران پیگیری هــای زیادی در این خصوص انجــام دادند ،اما
مطمئنباشیدماهمتالشمیکنیمتامشکلاینجادهباتکمیل
بانددومبرطرفشود.ویخطاببهمردممنطقهترشیزتأکیدکرد:
همه باید تالش کنیم تا مسیر اصلی به ســمت پیشرفت و توسعه
هدایتشود،چراکهالزمهتحققاینمهمتولیدثروت،کاروفعالیت
اســت و در این زمینه باید با بهره گیری و استفاده از ظرفیت های
منطقهطوریعملکنیمتانیازیبهمرکزنباشد.رئیسمجلسدر
نشستباجمعیازنخبگانمنطقهترشیزبااشارهبهاینکه ارتباط
دولتباسرمایهگذارانومردمبایداصالحشود،گفت:کسانیکه
سیاستهایحمایتیازتولیدرابهرانتتبدیلمیکنند،همچون
سلولهایسرطانیهستندکهبایدمانعرشدآنهاشویموباآنها
مقابلهکنیم.بهگزارش خانهملت،قالیبافباتاکیدبراهمیتنقش
مردمدررفعمشکالت،بهظرفیتهایمنطقهترشیزاشارهواظهار
کرد:براساساظهارنظرکارشناسانوکارآفرینان،ظرفیتهای
مردمی امکان حل مشــکالت را دارند و در این منطقه نیز فرصت

بهره برداری از انــرژی های پاک ،اســتفاده بهینه از آب و کشــت
گلخانهایوجودداردوبایدتوجهکنیدکهراهحلرفعکمبودهای
اینحوزه صرفا در تهراننیست .وی با اذعان بهاینکهدرمجلس
بهدنبالرفعموانعهستیمتاشهرستانهاواستانهابتوانندخود
کارشــان را پیش ببرند و مرکز صرف ًا تنظیم کننده روابط باشــد،
خاطرنشانکرد:نهادقانونگذاریبایدنظامتامینمالیدرحوزه
سرمایه گذاری را بازآفرینی کند ،لذا این خواسته می تواند مهم
ترین مطالبه مردم از مجلس باشــد .رئیس قوه مقننه با اشاره به
اینکههماکنونبیشاز ۳۵درصدازدانشآموختگاندانشگاهی
بیکارهستند،تصریحکرد:دانشجوبایددرمیدانعملتربیتشود
واگرمراکزتولیدیمابهدانشجویاافراددارایتحصیالتتکمیلی
نیازدارند،بایداز آنها حمایت کنند.ویبابیاناینکهتالشمان
در اعتبارات ســال  1400رویکرد تولید ثروت بــود به طوری که
الیحه بودجه 1400را در دولت قبل رد کردیم تا بودجه را به نفع
مردمتغییردهداماآنچه میخواستیماتفاقنیفتاد،یادآورشد:
درصحنعلنیمجلساعالمکردیمکهنمیتوانیم ۱۰۰اولویترا
دردستورکارقراردهیمبلکهسهاولویتمهماقتصاد،آبوجمعیت
را باید در برنامه هفتم مورد توجه قــرار دهیم تا اتفاقات مهمی در
این حوزه هــا رخ دهد .البتــه وقتی حرف از جمعیــت می زنیم به
موالید ،مهاجرت و اختالفات طبقاتی نیــز توجه داریم .قالیباف
با اشــاره به این که رفتار بخش خصوصی را باید بــه گونه ای حل
کنیم،افزود:وقتیهمهوحتیرهبرمعظمانقالبنیزشخص ًاآبرو
میگذارندتاازتولیدداخلحمایتشودوبرایحمایتازصنعت
داخل ،ایشــان ورود برخی کاالها را به داخل ممنــوع می کنند،
نباید شاهد این باشیم که هفته بعد یک مرتبه کاالها گران شود و
عده ای سوءاستفاده کنند ،این فرهنگ باید درست شود و دولت
و مجلس نیز در این جا نقششــان مشخص می شود زیرا حمایت
نباید به رانت تبدیل شود .وی با تأکید بر این که هیچ کس نباید از
سیاستهای حمایتی ،سوءاستفاده کند و باید مقابل همه آن ها
ولواینکهتعدادانگشتشماریباشندبایستیم،اظهارکرد:این
هاسلولهایسرطانیهستندکهاگرمانعرشدآنهانشویم،همه
رادرگیرمیکنند.رئیسقوهمقننهبهتعدادباالیپروژههایناتمام
در کشور هم اشاره کرد و گفت  :براساس قیمت سال ۹۵بیش از
 ۷۰۰هزار میلیارد تومان سرمایه در پروژه های ناتمام کشور رها
شده که این باعث تأسف اســت.رئیس مجلس در آخرین برنامه
سفرش در کاشــمر با حضور در شــهرک صنعتی این شهرستان
از شــرکت گیاهان دارویی پرنــد به عنوان واحد مطــرح صادرات
داروهای گیاهی که با ســرمایه گذاری 200میلیــارد تومانی در
زمینهفراوری،بستهبندی،عصارهگیری،اسانسگیریوپاالیش
گیاهانداروییوتهیهداروهایگیاهی فعالیتدارد،بازدیدکرد.

مســئول کمیته رســانه و اطالعرســانی دانشــگاه
علوم پزشکی مشــهد گفت :واکسیناســیون سیار
کرونا برای کارگران در پنج ایســتگاه کار این شهر
راهاندازی شده است.
به گــزارش خبرگــزاری صداوســیما ،دکتر محمد
پهلوان افزود :راهاندازی واکسیناســیون سیار در
ایســتگاههای کار در ادامه واکسیناســیون ســیار
کرونا در پنج ایستگاه کار مشهد با برنامهریزیهای
مستمر برای پوشش فراگیر واکسیناسیون و مقابله
با کرونا انجام شده است .وی گفت :ایستگاههای
ســیار واکسیناســیون در میــدان امــام رضــا(ع)،
حاشــیه شــهرک باهنر ،میــدان عدالت ،حاشــیه
شهرک شــهید رجایی و ایســتگاه کار حاشیه خلج
مشهد راهاندازی شدهاند.
مســئول کمیته رســانه و اطالعرســانی دانشگاه
علوم پزشــکی مشــهد ادامــه داد :هماکنون بیش
از  ۹۰درصــد جمعیت باالی  ۱۸ســال در مناطق
زیرپوشش این دانشــگاه دوز اول و  ۷۱درصد آنان
نیز دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردهاند.

مدیرعاملسازمانمدیریتونظارتبر
تاکسیرانیشهرداریمشهدخبرداد:

اعطای تسهیالت 10تا 20میلیونی
برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی

مدیرعامـل سـازمان مدیریـت و نظـارت
برتاکسـیرانی شـهرداری مشـهد از اعطـای
تسـهیالت  100تـا  200میلیـون ریالی بازسـازی
تاکسـیهای فرسـوده خبـر داد.بـه گـزارش پایگاه
اطال عرسـانی شـهرداری مشـهد ،احمـد محبـی
در ایـن خصـوص گفـت :بـا توجـه بـه پیگیریهـای
شـهرداری و مصوبه شـورای اسلامی شـهر مشـهد
تسـهیالت بانکـی بـرای بازسـازی تاکسـیهای
فرسـوده در نظـر گرفتهشـده اسـت.
وی اضافه کــرد :برهمین اســاس برای بازســازی
تاکســیهای مدلهای  91تا  96شامل موتوری،
بدنه ،جلوبندی ،داخل خودرو ،گاز و ...تسهیالت
بانکی حداقل به مبلغ  100میلیون ریال و حداکثر
 200میلیون ریال با بازپرداخت حداکثر  36ماه و
کارمزد  18درصد اختصاص خواهد یافت.
مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی
شــهرداری مشــهد تصریــح کــرد :بــرای کمــک بــه
تاکســیرانان شــریف و زحمتکــش در بازســازی
خودروهای فرسوده 14 ،درصد از کارمزد تسهیالت
بانکی را سازمان تاکســیرانی و  4درصد دیگر آن را
تاکسیرانان به بانک پرداخت خواهند کرد.

