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گزیـــده ها

22

خراسانخراسان

شهرداری و آستان قدس رضوي؛ بازخوانی انتقادها و پاسخ ها
خـــبر

نارضایتی آیت ا...علم الهدی از طرح ترافیک
 در مشهد مقدس

صفحه رسمی اینستاگرام آیت ا...علم الهدی، با انتشار مطلبی نارضایتی 
امام جمعه مشهد مقدس از طرح ترافیک مشهد را منعکس کرد.

به گزارش تسنیم در متن این پیام آمده است: » به شهردار قبلی و فعلی 
مشهد گفته ام هزینه کردن برای طرح ترافیک کار اشتباهی است و سر 
سوزنی این طرح منطبق با شهر زیارتی مشهد نیست. شهرداری باید 
تابلوهای راهنمای حرم مطهر را اصالح کند، از صد جا می زنند به طرف 

حرم رضوی و این امر موجب سرگردانی زائران نیز می شود.«

از سوی  رئیس  این سازمان 
تشریح شد

برنامه های  
جشنواره های شعر 

بسیج هنرمندان 
خراسان رضوی

خبرصفحه       4

مشاور وزیر راه وشهرسازی: 
تخلف مدیران پدیده شاندیز احراز 

شده است  
مشاور و نماینده تام االختیار وزیر راه و شهرسازی در 
شورای حفظ بیت المال در اراضی ومنابع طبیعی، 
گفت: درکمیته بررسی طرح پدیده شاندیز در احراز 

تخلف مدیران این پروژه اتفاق نظر وجود دارد. 
به گزارش پای��گاه خبری وزارت راه وشهرس��ازی، 
حس��ین معصوم با اع��الم برگزاری جلس��ه ای در 
وزارت کش��ور با موضوع پیگیری پدیده شاندیز و 
تخلفات آن، افزود: روز س��وم م��رداد ماه جاری در 
سلسله نشست های کمیته بررسی پدیده شاندیز 
جلس��ه ای با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر 
کش��ور، حجت االسالم والمسلمین س��یدابراهیم 
رئیسی دادستان کل کشور، مقامات استان خراسان 
رضوی، استاندارخراس��ان رضوی و پیروز حناچی 
دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی در خصوص 
پدیده شاندیز در محل وزارت کشورمقررشد، هفته 
آینده در زمینه آخرین تصمیمات این کمیته در این 

خصوص اطالع رسانی شود.
مشاور ونماینده تام االختیار وزیر راه و شهرسازی در 
شورای حفظ بیت المال در اراضی و منابع طبیعی، 
افزود: نحوه ارایه کار مدیران شرکت پدیده شاندیز 
به گونه ای بود که با مصوبات شورای عالی معماری و 
شهرسازی مغایرت داشت و تمام مدیران در کمیته 
بررسی طرح پدیده ش��اندیز نسبت به احراز تخلف 

این طرح اتفاق نظر دارند.

امام جمعه بجنورد:

نام » ناجا « گویاي 
اطمینان، امانت و 

طهارت است
4

بازسازی 
تاالر عروسی 

در مشهد  قربانی 
گرفت 


