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استاندار خراسان ر ضوی که درراس هیئتی از مدیران کل و کارشناسان 

به درگز سفر کرده بود از پروژه پارک خطی و ساماندهی ورودی شهر 

درگز بازدید کرد .رشیدیان درجریان بازدید از بولوار ورودی شهر درگز 

با بیان اینکه ورودی های شهر نمایی از فضای درونی شهرهاست و از 

این رو باید ورودی هازیبنده شهرهای ماباشد و همه اجزاء چیده شده 

در شهر با کارکرد عمومی و زیبا سازی نما، هویت شهری به گونه ای 

درکنارهم چیده شوند که زندگی شهری رابرای شهروندان خوشایند 

و آرامش بخش نمایند. شهردار درگز نیزبه ارائه توضیحاتی دررابطه با 

این پروژه پرداخت و گفت: پروژه پارک خطی و ساماندهی ورودی شهر 

از بهمن ماه سال96 آغاز شده و به طول  1200 مترمی باشد که تاکنون 

125 میلیون تومان از اعتبارات سفر قبلی استاندارو 195 میلیون 

تومان از اعتبارات داخلی شهرداری و 80 میلیون تومان از محل بند و 

تبصره 6بودجه برای آن اختصاص یافته است . مهندس رمضان یزدان 

پناه افزود: این پروژه از طرح های سنگین و با اهمیت شهرداری است 

که در اجرای آن نسبت به ایجاد آالچیق وفضای سبز و ورزشی اقدام 

می گردد. استاندار خراسان ر ضوی پس ازبازدید از این پروژه مبلغ 

500 میلیون تومان برای اجرای طرح های شهرداری اختصاص داد.

بازدید استاندار از پروژه بولوار ورودی 

شهردرگز و اختصاص اعتبار

گلچین سخنان امام جمعه درگز 
حجت االسالم ایروانی 

*همانگونه که مقام معظم رهبری نیز تاکید داشتند ، 

مسئوالن باید با روحیه قوی و شجاعت و عزم راسخ کاری 

کنند که این توطئه آمریکا نیز به شکست مواجه شود.

*مسئوالن باید کاری کنند تاسرمایه گذاران بتوانند با 

آرامش خاطر به کارخود ادامه دهند و عالوه بر آن نقشه 

راه اقتصادی کشور باید به گونه ای باشد که رویکردی 

کارآمد داشته باشد.

*دولت هرچقدر هم که قوی باشد بدون حمایت مردم نمی 

تواند پیش برود و دراین راستا نیازمند حمایت مردم است .

*در کشور مامصرف بسیاری از کاالها چند برابر دنیاست 

و باید سعی کنیم با تکیه برتولیدات داخل صرفه  جویی 

الزم را داشته باشیم . 

*نباید مشکالت راانکارکرد و حبابی دانست چراکه این 

کارغلط است و نباید مسئوالن بگذارند فضای مسموم 

درکشور ایجاد شود.

* تیم اقتصادی دولت فرسوده است و باید تغییراتی ایجاد 

کند و ما مدیران متعهد و متخصص کم نداریم و باید از 

افرادی استفاده شود که توان کافی دارند .


