1

3

معاون وزیر راه
و شهرسازی :

تولیت آستان قدس رضوی در بازدید
از یگان های مرزبانی مستقر در مرز تایباد:

امنیت مردم مرهون حضور شجاعانه
مرزبانان است
رئیسسازماننظامپزشکی
مشهد:

امیکروننگرانکننده
خواهد بود اگر...

صفحه۳

معاونقضاییدادگستری
استان:

شمارقضاتتعلیقی
در استان بسیار اندک
است
صفحه۳

فشار برخی از نمایندگان
باعث کلنگ زنی پروژه ها می شود
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بازار طال و سکه غرق
در کساد شده است

فروش فرش های بدون گره به اسم «دستباف» در بازار مشهد

دستبردبهاعتبارفرشدستباف
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انتقالپلنگزخمی
هزارمسجدبهمشهد
برای درمان
صفحه۲
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در جلسه علنی شورای شهر
مشهد تصویب شد

طرحشورابرای
مولدسا زی
زمینهای
کوچکمقیاس

درنشستسخنگویشورا
باپیمانکارانمطرح شد

«گالیه» از پیمانکار
«تذکر و برخورد»
با شورا
صفحه۱

رفع تصرف از
 ۳۵هکتار بستر
رودخانههای مشهد
صفحه۲
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معاون وزیر راه و شهرسازی :

فشار برخی از نمایندگان
باعث کلنگ زنی پروژه ها
می شود
علی نوری /معاون پارلمانی وزیر راه و
شهرسازی گفت :برخی از نمایندگان
به وزیران فشــار می آورند کــه به خاطر
آبرو و جایگاه خود انتظارات مردم حوزه
انتخابیه شان را برآورده کنند و وزیران
را مجبــور می کننــد که فالن پــروژه را
کلنگ زنی کنید.
ســید فرزاد نجات نیا گفت :متاســفانه
درکشور در برخی از حوزه ها امکانات
و فرصت ها عادالنه توزیع نمی شود که
متولیان امر باید به این مهم توجه ویژه
ای داشته باشند.
وی اظهــار کــرد :دربرخــی اســتان
هــا شــاخص برخــورداری از آســفالت
راههــای روســتایی  94درصــد و در
برخــی دیگــر  55درصــد اســت و در
آمایش ســرزمین ســال های گذشــته
برخی از مناطق کمتر توسعه پیدا کرده
انــد .وی افزود :اگــر صددرصد بودجه
کشــور بــه حــوزه جــاده هــا تخصیص
پیدا کنــد بازهم  30تــا  40درصد راه
هــا نیازمنــد اعتبــار خواهد شــد .وی
اولویت اول وزارت راه و شهرســازی را
بحث مســکن جوانان در کشــور اعالم
کــرد و گفــت :دراین بــاره مقــام عالی
وزارت تمام هم و غم خود را به این مهم
اختصاص داده است.
معاون پارلمانی وزیر راه و شهرســازی
گفت :متاسفانه طی  40سال گذشته
خطاهایی در برخی از حوزه ها صورت
گرفتــه اســت کــه نبایــد دیگــر تکــرار
شود .نجات نیا افزود :مهم ترین چالش
امروز کشــور بحــث کمبــود بودجه در
اجــرای پــروژه هاســت و نبایــد برخی
نماینــدگان و مدیــران انتظــار داشــته
باشــند که مجوز ماده  23فــان پروژه
را دریافــت کنند یــا پروژه هایــی بدون
کد اعتبــاری کلنگ زنی شــود که اجرا
نشــدن آن باعــث ایجــاد نارضایتی در
مردم شــود .وی اظهــار کرد :کســری
بودجه  ،اوراق و دیگــر بدهکاری ها در
اکثر بخــش های کشــور وجــود دارد و
نباید با این گونه اقدامات بر مشکالت
کشور بیفزاییم.

رئیسعلومپزشکی
شهرستان خبرداد:

آیت ا ...علم الهدی :این ننگ است
که عده ای راه می افتند مردم را قانع
کنندکه واکسننزنند
روز گذشــته رزمایش ســامت زیســتی
حضرتزینب(س)بامحوریتلکهگیری
واکسیناسیون حاشیه شــهر مشهد آغاز
شد تا واکسیناسیون افرادی که تاکنون
اقدام بــه دریافــت واکســن نکــرده اند ،
تکمیل شود...
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درنشستسخنگویشوراباپیمانکارانمطرحشد

«گالیه» از پیمانکار
«تذکر و برخورد» با شورا

ســخنگوی شــورای شــهر مشــهد گفت :رویکرد
گفتمانی شــورای ششــم با پیمانکاران ،این گونه
است؛ گالیه از پیمانکار و «تذکر و برخورد» با ما .به
گزارش پایگاه اطالعرسانی شورا ،حاجی بگلو در
دیدار با جمعی از پیمانکاران اظهــار کرد :در این
نشســت مطالب و موضوعاتی توســط پیمانکاران
راجــع به بعضــی حوزههــای مدیریت شــهری که
با آن مواجهاند ،مطرح شــد ،موارد اعالم شــده با
تعامل و هم فکری بیشــتر قابلیت انجام دارد .وی
تصریح کرد :مردمی بودن شــورای ششم برای ما

مالک اســت ،اجازه نمیدهیم مدیری در ســطح
شهر و حوزه مدیریت شهری با پیمانکاران برخورد
ناشایســتی داشــته باشــد ،در این صورت با آنها
برخورد میکنیم.
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