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فرماندار طرقبه -شاندیز:

مسئله تأمین کاربریهای آموزشی و ورزشی مسکن مهر به قوت خود باقی است
بینالود -فرماندار طرقبه -شاندیز گفت :بخشی از مشکالت در این زمینه خصوصا در مسئله تامین سرانهها به ویژه کاربریهای
آموزشی ،ورزشی و فرهنگی مسکن مهر کماکان به قوت خود باقی مانده است و شهرستان برای رفع آن تمامی توان خود را
مصروف میکند.
به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا؛ به نقل از طرقبه نیوز ،سید حسن حسینی ظهر امروز در نشست مشترک با حضور
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به ابعاد مختلف پروژه های مسکن مهر و مشکالت متعدد این طرح اظهار
کرد :متاسفانه انجام اقدامات غیر کارشناسی و اعمال فراقانونی موجب شد که بخش اعظم شهرستان طرقبه -شاندیز توان
خود را صرف پیگیری و حل این موضوعات کند.
وی ضمن تأکید بر خدمت رسانی مطلوب در منطقه افزود :پس از زمان طوالنی از ساخت و واگذاری واحدها اکنون شاهد تصویب
طرح مسکن مهر شاندیز با مساعدت ویژه راه و شهرسازی هستیم.
فرماندار طرقبه -شاندیز گفت :بخشی از مشکالت در این زمینه خصوصا در مسئله تامین سرانه ها به ویژه کاربری های آموزشی،
ورزشی و فرهنگی مسکن مهر کماکان به قوت خود باقی مانده است و شهرستان برای رفع آن تمامی توان خود را مصروف می
کند.
وی افزود :خوشبختانه با نظر مثبت راه و شهرسازی استان و مجموعه کارشناسی این اداره کل طرح مسکن مهر شاندیز تصویب
و به زودی ابالغ خواهد شد و حداکثر مساعدت و همراهی در جهت رفع مشکالت طرح صورت گرفته است.
حسینی ضمن اشاره به موضوعات در حوزه راه و شهرسازی از جمله در حوزه کاری دو شهرداری طرقبه و شاندیز و طرح های
هادی روستایی و بنیاد مسکن ،تصریح کرد :تأمین زیر ساختهای این پروژه ها جزء دغدغه های اصلی مدیران شهرستان بوده
است

