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شهرستان ها
چهارشنبه  ۲۳خرداد  ۲۸ . ۱۳۹۷رمضان  .۱۴۳۹شماره ۲۷۳۴

از گوشه و کنار استان

شورای مسکن شهرستان ضرب االجل تعیین کرد

 3ماه مهلت برایحلمشکل 30سالهزمینهایخوسف

مشکالت امروز ناشی از فرصت سوزی است
مشمولی-مشکالتامروزجامعهناشیازفرصتسوزیاست.اینمطلبرانمایندهولیفقیهدراستاندرمراسم
 ۳۰شبباقرآنخوسفمطرحودرتوضیحفرصتسوزیهابهایننکتهاشارهکردکهدرگذشتهازرهنمودهای
ارزشمندامامراحل(ره)ودرزمانحالهمازفرامینمقاممعظمرهبریآنطورکهبایدتبعیتواستفادهنمیشود
ودرنتیجهآنمشکالتیایجادمیشود.حجتاالسالموالمسلمین«عبادی»درادامهبهایرادسخنانیدرمورد
اهمیتعلمازدیدگاهقرآنوروایاتپرداختواظهارکرد:علمبدوندینودینبدونعلممانندآتشیاستکهسر
ازطغیانگریدرمیآوردمثلدنیایامروزکهرهبرانآنبدونعلمودینطغیانمیکنند.

فرماندار :پرونده مسکن مهر باید تا پایان تیر ماه بسته شود
مشمولی

فرماندار خوسف ،اداره راه و شهرسازی شهرستان را
مکلف کرد تا پایان شهریور ماه امسال مشکل 30ساله
زمین های واگذاری شورای برنامه ریزی وقت را تعیین
تکلیف و برای صدور سند به بنیاد مسکن معرفی کند.
«شفیعی» در جلسه شورای مسکن شهرستان به
واگذاری  406قطعه زمین شورای برنامه ریزی
وقت روستای خوسف در  30سال پیش اشاره کرد
که به دلیل سهل انگاری برخی مسئوالن وقت ،ارتقا
به شهر و  ...دولتی اعالم شد و مردم را برای دریافت
سند زمین و خانه های ساخته شده در آن با مشکل
مواجه کرد.
وی در اشاره به پیگیری های متعدد برای حل این
مشکل قدیمی از بازدید و وعده های سال گذشته
کارشناسان وزارت راه و شهرسازی از این زمین ها
صحبت کرد که البته به گفته وی به دلیل کوتاهی
برخی مسئوالن وقت اداره راه و شهرسازی خوسف
به نتیجه نرسید.
وی در عین حال به پیگیری مجدد شورای اسالمی
شهر و مسئول جدید اداره راه و شهرسازی خوسف
از یک ماه گذشته در این زمینه اشاره کرد که پیرو آن
بخشی از مشکالت حل و دو سند از  406قطعه زمین
صادر و تحویل مالکان شد.
وی به منظور تعیین تکلیف این مشکل  30ساله به
راه و شهرسازی شهرستان مهلت داد تا پایان شهریور
ماه امسال وضعیت احراز مالکیت  ۴۰۴قطعه دیگر را
روشن و برای صدور سند به بنیاد مسکن معرفی کند.

• •دردسرهای نبود اداره ثبت اسناد و امالک

فرماندار در ادامه نبود اداره ثبت اسناد و امالک در
شهرستان را هم مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد :در

پیگیری های متعدد در این زمینه مسئوالن استانی
اعالم کردند باید ساختمان ،خودرو و تجهیزات مد
نظر آماده تا نیرو تامین شود که با توجه به محدودیت
اعتبارات شهرستان تحقق این درخواست ها میسر
نیست وتاسیس این اداره بالتکلیف مانده که این
موضوع در تعیین تکلیف  404پرونده زمین مشکل
ساز است.
مسئول اداره راه و شهرسازی خوسف هم در این زمینه
گفت :وضعیت زمین هایی که پروانه ساختمانی از
سوی شهرداری صادر شده است و صورت جلسه
تحویل زمین یا قرارداد واگذاری دارد ،سریع به
نتیجه می رسد اما اقدام برای زمین های دیگر زمان
بر است« .مالکی» بر این اساس خواستار همکاری
بیشتر شورای اسالمی شهر و بنیاد مسکن شد و از
فرماندار خوسف خواست با توجه به نبود اداره ثبت
اسناد و امالک در شهرستان ،نماینده اداره کل
استان برای رسیدگی به مشکالت یک یا دو روز در
خوسف مستقر شود و در استعالم درخواست ها نیز
همکاری کند تا هر چه سریع تر این مشکل  30ساله
حل شود« .نوفرستی» ،مدیر بنیاد مسکن شهرستان
خوسف هم در زمینه پاسخ به استعالمات ،صدور سند
برای متقاضیان و معرفی شدگان از سوی اداره راه و
شهرسازی اعالم آمادگی کرد.
دستور دیگر جلسه شورای مسکن خوسف حل مشکل
مسکن مهر در این شهرستان بود که فرماندار در این
زمینه گفت :به دلیل کوتاهی مردم و اعضای تعاونی
های مسکن مهر و هیئت مدیره تنها شهرستانی که
هنوز پرونده مسکن مهر آن بسته نشده خوسف است و
بر این اساس تعاونی های شهید مطهری و آتیه سازان

اشتغال زایی در نهبندان مردود شد
مرندی–كارنامهاشتغالنهبندانمردودوجذباعتباراتاشتغالدراینشهرستانضعیفاست.اینمطلب
را «رکنی» ،مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در کارگروه اشتغال نهبندان مطرح و تاکید کرد :می توان
گفت در حوزه اشتغال زایی در نهبندان در عمل کاری انجام نشده است«.فاضلی» ،رئیس اداره تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی نهبندان هم در این کارگروه از مشکل وثیقه در اجرای چند طرح بزرگ به ارزش پنج میلیارد
تومان در شهرستان صحبت و تاکید کرد :بانک های عامل استان در دریافت وثیقه برای روستاییان شرایط
را تسهیل کنند« .اردونی» رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت نهبندان هم از ثبت نام 17طرح با نیاز 20
میلیارد تومان برای سرمایه گذاری خبر داد که فقط سه طرح به بانک معرفی شده است.
سرپرست اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری هم با اشاره به ثبت نام 15طرح برای دریافت
تسهیالت ،از معرفی شش طرح به منظور دریافت یک میلیارد و  356میلیون تومان به بانک ها خبر داد.
«شبانی» گفت :ایجاد طرح بوم گردی در روستای دهسلم نیازمند 764میلیون تومان است که سه نوبت این
طرح در استان رد شده و با وجود توجیهات الزم باز هم در حال بررسی است.
«مالکی» ،مدیر جهاد کشاورزی نهبندان هم مشکل اصلی را همکاری نکردن بانک های استانی و نحوه
پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی بیان کرد و این که از روستاییان نهبندان سند شهری به عنوان
وثیقه درخواست می شود .به گفته وی در بخش کشاورزی  367طرح به مبلغ  78میلیارد و  689میلیون
تومان ارائه و تعداد طرح هایی که درکمیته اشتغال استان تصویب و به بانک ها معرفی شده است 35طرح به
مبلغ  20میلیارد تومان است که فقط چهار طرح موفق به دریافت تسهیالت شده اند زیرا وحدت رویه ای در
بانک ها در مورد وثیقه دیده نمی شود«.صادقی» ،معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار هم گفت :در بانک
های شهرستان مشکلی نداریم اما هر سرپرست بانک در مرکز استان ساز خود را می زند.
«کریمان» فرماندار نهبندان هم به این نکته اشاره کرد که اگر قرار است پنج هزار نفر شتر وارد شهرستان شود
باید زنجیره تولید آن هم دیده شود در غیر این صورت تغییری در شهرستان رخ نخواهد داد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

هشدارامامجمعهبهسوءمدیریتدرکشاورزیآیسک

فقط تا پایان تیرماه امسال فرصت دارند مشکالت را
حل کنند تا پرونده مسکن مهر بسته شود.
«شفیعی» این نکته را هم مطرح کرد که اگر اعضا در
دریافت تسهیالت ،مراجعه به بانک و پرداخت بدهی
های خود و ...مشکل دارند ،مدیر عامالن نشستی
برگزار و با توجیه کامل اعضا به آن ها اعالم کنند تنها
راه تحویل مسکن با وضعیت موجود است .مدیر بنیاد
مسکن خوسف هم در این زمینه تصریح کرد :از ۷۸۲
واحد مسکن مهر شهر خوسف که قرارداد واگذاری
دارند ۵۸۰نفر به بانک ها معرفی شده اند.

• •معابر خاکی مسکن مهر

«نوفرستی» در مورد آسفالت خیابان ها و معابر مسکن
مهر هم گفت :سال گذشته  ۸۰۰تن قیر رایگان به این
منظور در نظر گرفته و شهرداری متعهد به آسفالت۹۴
هزار متر معابر شد که البته ۴۰درصد کار انجام شده و
 ۶۰درصد هنوز خاکی است.
شهردار خوسف در این مورد پاسخ داد :خیابان های

مهر ،صنعت و معدن و کوثر به همراه معابر و میالن ها
آسفالت شده ولی بقیه کار به دلیل بدهی تعاونی ها
مانده است که در صورت تسویه حساب و پیگیری قیر
رایگان آسفالت می شود.
«علیزاده» در مورد صدور پایان کار برای واحدهای
مسکونیهمگفت:درگذشتهدرمراحلپایانیوسفت
کاری پروانه پایان کار صادر می شد اما اکنون بر اساس
قانون باید  ۱۰۰درصد واحدهای مسکونی تکمیل
شود« .رستمی» ،مدیر عامل شرکت تعاونی آتیه سازان
خوسف هم در این جلسه اظهار کرد :پرونده معرفی
اعضا به بانک ارسال شده است اما خود اعضا مراجعه
نمی کنند و منتظر تسهیالت ارزان قیمت هستند که
این امر محقق نخواهد شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» در پایان این جلسه دو
سند صادر شده از  406قطعه زمین واگذاری شورای
برنامه ریزی وقت خوسف در  30سال پیش به صورت
نمادین تحویل مالکان شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خبر داد

 53میلیارد تومان برای اشتغال
165روستایی بشرویه

پورغزنین -با اجرای  139طرح تایید شده مشاغل روستایی بشرویه با اعتبار  53میلیارد تومان زمینه
اشتغال  165نفر فراهم می شود.
این خبر را مدیر جهاد کشاورزی بشرویه اعالم کرد و در دیدار کارکنان این اداره با امام جمعه بشرویه به
مناسبت هفته جهاد کشاورزی از برخورداری  181خانوار از مزایای بهره برداری از  9پروژه کشاورزی با
اعتبار دو میلیارد و هشت میلیون تومان از محل اعتبارات دولتی در این هفته خبر داد.
«سرچاهی» بیشتر پروژه های افتتاحی این هفته را مربوط به طرح های لوله گذاری کم فشار و پرفشار
برشمرد که با اجرای آن به ازای هر کیلومتر لوله گذاری سه لیتر صرفه جویی آب محقق می شود.
وی همچنین اجرای برنامه های فرهنگی ،ترویجی و کالس های آموزشی را از دیگر برنامه های این هفته
برشمرد.
مدیر جهاد کشاورزی بشرویه در ادامه سخنانش به پرداخت سه میلیارد تومان تسهیالت در زمینه گلخانه،
پرورش شتر و دام سبک و سنگین به متقاضیان تاکنون اشاره کرد و از آماده بودن  39واحد گلخانه برای
واگذاری خبر داد که تمام امکانات آن از قبیل جاده دسترسی ،برق و آب فراهم است و پروژه گازرسانی نیز
با همکاری فرمانداری در دستور کار است .به گفته «سرچاهی» فاز دوم احداث مجتمع دامپروری بشرویه
مربوط به برق رسانی این مجتمع هم با اعتبار  ۱۷۰میلیون تومان در حال راه اندازی است و در بخش دام و
طیور نظارت های مکرر و به سازی اماکن در دستور کار است.
وی در ادامه از روحانیان و امامان جماعت مساجد خواست مردم را برای بیمه محصوالت کشاورزی و دامی
ترغیب کنند .وی این خبر را هم اعالم کرد که امسال  ۱۸کشاورز نمونه از بشرویه به استان معرفی شده اند.

عربنجات-تکمحصولیشدنتولیداتباغیوگسترشبیرویهباغهایپستهدرآیسکوبهتبعآننبوددرآمد
پستهکاراننتیجهسوءمدیریتاست.اینمطلبراامامجمعهآیسکدردیدارمدیرانجهادکشاورزیسرایانو
شآیسکمطرحوریسکپذیرنبودنوکانالیزهشدنذهنکشاورزاندرکشتیکیدومحصولخاصرانگران
بخ 
کنندهارزیابیکرد.حجتاالسالموالمسلمین«عرب»همچنینعملکردنامناسبصندوقبیمهکشاورزیرا
زمینهسازنارضایتیمردموکاهشاستقبالازبیمهدانست.حجتاالسالم«بیناباجی»،مسئولدفترنمایندگی
ولیفقیهدرجهادکشاورزیسرایانهمدرایندیدارخواستاراستفادهازتریبوننمازجمعهبراییادآوریهای
ضروریبهبهرهبرداراناینبخششد.مهندس«سلیمانی»،مدیرجهادکشاورزیسرایانهمبااشارهبهچالش
کمآبیدراینبخشبرحرکتبهسمتطرحهایآبیارینوینوتحتفشارتاکیدواصالحنژاددام،افزایشبهره
وری،کشتگلمحمدی،عنابوگیاهانداروییراازسیاستهایجدیداینمدیریتاعالمکرد.

ضیافتصالهدرروستاهایقاینات
حقانی -طرحضیافتصالهدرروستاهایقایناتاجراودرقالباینطرحدوهزارنفردرروستاهایخرمآباد،
جبار،بخشآباد،ابوالخیری،شاهیک،امیرآبادوگردتیغشهرستاناطعامشدند.دبیرستاداقامهنمازقاینات
بااعالماینخبرترویجفرهنگنماز،بیاناحکامشرعیوتشویقاهالیبهامورخیرراازجملهاهدافاینطرح
برشمرد که توسط ستاد اقامه نماز و با همکاری دهیاران ،اداره های تبلیغات اسالمی ،امور عشایری و راه و
شهرسازیشهرستانهرسالاجرامیشود« .حقانی»درادامهبهتوزیع 500وعدهغذایگرمبینخانوادههای
عائلهمندشهرقایناشارهکردکههزینه 110میلیونریالیآنتوسطخیرانقاینیمقیمتهرانومشهدمقدسو
قاینتأمینشدهاست.ویبااشارهبهاجرایطرحدر 40روستادرسالگذشتهتصریحکرد:امسالبهدلیلرکود
ومسائلاقتصادیاینطرحدراجراکاهش 70درصدیداشتهاست.

 12تنورگازیتحویلعشایرسرایانشد
درزمینهترویجاستفادهازانرژیهاینووجایگزین12تنورگازیخریداریوبینعشایرسرایانتوزیعشد.مسئول
منابعطبیعیوآبخیزداریسرایانبابیاناینمطلببهافزایشدبیآبقناتروستایسراببخشآیسکاز0.5
بهحدودچهارلیتربرثانیهوزیرکشترفتنبخشیازاراضیلمیزرعبهدلیلبیآبیاشارهکردکهبااحداثبند
خاکیوجمعآوری 30هزارمترمکعبآبدراینروستامحققشد.
«صادقی»درادامهبهروندافزایشیاستقبالمردمازپروژههایآبخیزداریمشارکتیازجملهاحداثبندخاکی
بانظارتاینادارهطیچندسالاخیراشارهکردو 20هکتارسماقکاریدرروستاینودهبخشآیسک،ایجاد
هاللیآبگیربغداده،نهالکاری 275هکتارازاراضیروستاهایقاسمآبادسهقلعهوبغدادهآیسکو...راازجمله
فعالیتهایاحیایی اینادارهبرشمرد.

کشف 22کیلوگرمتریاکازموتورسیکلت
فرماندهنیرویانتظامیخوسفازکشف ۲۲کیلوو ۱۰۰گرمتریاکدربازرسیازیکدستگاهموتورسیکلتدر
محورهایمواصالتیشهرستانخبرداد.بهگفتهسرهنگ«صادقی»،مامورانانتظامیخوسفهنگامکنترل
خودروهایعبوریبهیکدستگاهموتورسیکلتکهباسرعتباالدرحرکتبود،مشکوکشدندوبهدنبالبی
توجهیراکبآنبهدستورایستپسازچندکیلومترتعقیبوگریزموتورسیکلترامتوقفواینمحمولهرادر
بازرسیازآنکشفکردند.بهگفتهویموتورسیکلتمتوقفشد ودونفردستگیرشدند.

خانههایتاریخییزدانیسرایانمرمتمیشود
موسوی -عملیات مرمت خانه های تاریخی یزدانی به زودی آغاز می شود .مسئول میراث فرهنگی ،صنایع
دستیوگردشگریسرایانبااعالماینخبربهتصویبمرمتخانههایتاریخییزدانیدرستادبازآفرینیشهری
سالگذشتهاشارهکردوگفت:پیرومصوبهستادبازآفرینیشهری 250میلیونتومانازمنابعملیازطرفراهو
شهرسازیبهمرمتایندوبنااختصاصیافتهاستوتهیهطرح،نقشههایمرمتیونظارتبرمرمتبناهاتوسط
اینادارهانجاممیشود«.عرب»افزود:مرمتاینبناهاباهدفواگذاریبهبخشخصوصیانجاممیشود.

