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معاون استاندار :مدیران برای تامین
مسکنمحرومانتالشکنند
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شورایعالیامنیتملیبخشیازبودجهتنهاپروژهفرامرزیاستانراپذیرفت

تامیناعتبارجادهماهیرود-فراه از2محل

مدیران با جدیت و توان مضاعف برای تامین مسکن مددجویان
زیر پوشش بهزیستی اقدام کنند .معاون هماهنگی امور عمرانی
استاندار در اولین جلسه بررسی وضعیت مسکن مددجویان
زیر پوشش بهزیستی ،به دغدغه تامین مسکن آحاد مردم به ویژه
اقشارآسیبپذیراشارهواظهارکرد 10:هزارواحدمسكونیبرای
محرومانكهشیوهنامهاجراییآنبهبنیادمسكنانقالباسالمی
و كمیته امداد امام خمینی (ره) ابالغ شده است حداكثر سال
آیندهبهبهرهبرداریمیرسد«.میرجعفریان»،ازمدیرانخواست
باجدیتوتوانمضاعف،برایاتمامپروژههایهدفگذاریشده
اقدامکنند.بهگفتهوی،فعالشدنپروژهمسکنمحرومان،تاثیر
زیادیدراشتغالزاییوکاهشآسیبهایاجتماعیداشتهاست
وسببایجادامیدوبارروانیمثبتدرجامعهمیشود.اوادامهداد:
اراده مدیریت استان آن است که هماهنگی ها و پیگیری های این
پروژهدرکوتاهترینزمانممکنعملیاتیشود.بهگزارش«خراسان
جنوبی» ،با دستور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و بنا بر
حساسیت موضوع مسکن مددجویان و این که در توانمندسازی
معلوالنوجامعههدفبهزیستیتاثیربسزاییداردمقررشدجلسه
های بررسی و پیگیری ساخت و تکمیل مسكن دو معلولی شهری
وروستاییوهمچنینمسكنتكمعلولیوبقیهافرادزیرپوششتا
حصولنتیجهنهاییبهصورتماهانهدردفترمعاونهماهنگیامور
عمرانیاستانداربرگزارشود.همچنین،دراینجلسهضمنرایزنی
هایبهعملآمدهبرایافرادمعرفیشدهبهبنیادمسکنبهمنظور
استفادهازمسکنمحرومانمقررشددرشهرستانهایتابعهافراد
متقاضی از طریق بهزیستی به بنیاد مسکن شهرستان ها معرفی
شوند تا اقدامات اولیه در این باره انجام شود .بنابراین گزارش،
تامین زمین برای خانواده های دو معلولی در روستاها از طریق
بنیادمسکنانقالباسالمیازدیگرمصوبههایاینجلسهبود.

فرخ نژاد -لحاظ نکردن ردیف بودجه برای محور
فرامرزی ماهیرود – فراه در بودجه  98توسط
دولتسببشدتانمایندهمردمنهبندانوسربیشه
و استاندار پیگیر تامین اعتبار این پروژه حیاتی در
تنها گذر رسمی و فعال خراسان جنوبی شوند که
نتیجه این پیگیری ها تامین اعتبار آن از دو محل
شد طوری که منابع این محور در حال احداث در
بودجه امسال از صفر به  70میلیارد ریال رسید و
شورایعالیامنیتملینیزمنابعقابلتوجهیبه
اینپروژهاختصاصداد.

• •ترانزیت 50هزارتنکاالدرسال

نماینده مردم نهبندان و سربیشه ،گفت :با تدوین
پیش نویس بودجه امسال و آغاز بررسی آن در
مجلس مشخص شد برای تکمیل ساخت جاده
ماهیرود – فراه در این الیحه مبلغی در نظر گرفته
نشدهاستکهبعدازآگاهیازاینموضوعمذاکرات
و پیگیری ها به منظور تخصیص بودجه برای این
شریان حیاتی اقتصادی آغاز شد .دکتر «نظر
افضلی» ،افزود :یکی از پیگیری ها در این باره
مکاتبه ای با وزیر راه و شهرسازی در  13بهمن
سال گذشته بود و در آن نامه خطاب به مهندس
«اسالمی» ،به این موضوع اشاره شد که گذرگاه

• •اعتراض به یک مصوبه

بنا به گفته یکی از اهالی حاجی آباد 21 ،سال است که از مشکل
زمین های این شهر می گذرد و با این که جلسه های متعددی در این
باره برگزار شده اما هنوز این مشکل پا برجاست« .صادقی» ،ادامه
داد :بسیاری از مردم حاجی آباد به مصوبه اخیر راه و شهرسازی
که در اختیار گذاشتن زمین ها را به پرداخت هزینه مشروط کرده
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دروگر -پس از زلزله سال  76زیرکوه ،ساخت و سازهایی با استفاده
از تسهیالت ارزان قیمت و زیر نظر دستگاه های اجرایی مرتبط در
نقاط مختلف این شهرستان آغاز شد اما به دلیل کمبود زمین در
برخی از روستاها عده زیادی از مردم زلزله زده برای ساخت منزل
مسکونی به حاجی آباد مهاجرت کردند .به گزارش «خراسان
جنوبی» ،بعد از ساخت و سازهایی که پس از زلزله در این شهر انجام
شد واحدهای مسکونی توسط عده ای از مالکان به افرادی دیگر
فروخته شد اما در این بین برخی اقدام به ثبت زمین کردند و سند
گرفتند ولی بعضی اقدامی نکردند .در این میان ،واحدهایی در
حاجی آباد احداث شد و حتی سند داشت که بعدها جزو اراضی
ملی اعالم شد و آن طور که مسئوالن اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
زیرکوه می گویند :این اداره زمین های مورد نظر را به راه و شهرسازی
واگذار کرده است و حاال آن ها وارد گردونه دیگری از چرخه اداری و
پرداخت هزینه برای واگذاری این زمین ها شده اند.

امسال برای اجرای  30کیلومتر روکش آسفالت جاده های
طبس  56میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شد .سرپرست اداره
راهداری و حمل و نقل جادهای طبس ،از اتمام عملیات روکش
آسفالت گرم محور طبس -اصفهان به طول  ۷کیلومتر خبر داد و
گفت:ازاولویتهایمهمایناداره،ارتقایوضعیتشبکهراههای
مواصالتی شهرستان است که نیازمند روکش آسفالت است
ترانزیتیبودنوترافیکباالیاینمحور،سببایجادترکهاییدر
سطحآسفالتشدهاستکهنیازبهروکشداردوبااجرایاینگونه
عملیات افزایش طول عمر جاده را خواهیم داشت« .حیدری» ،با
بیان این که برای روکش آسفالت گرم  30کیلومتر از جاده های
منتهی به حوزه طبس قرارداد منعقد شده است ،افزود :از این30
کیلومتر ۷،کیلومتر از محور طبس – اصفهان حد فاصل کیلومتر
15تا 22بااعتبار 15میلیاردریالاجراشد.بهگفتهوی،رسیدگی
متناسب با طول راههای اصلی و فرعی و روستایی بخش مرکزی،
نیازمند منابع استانی است که در کنار منابع ملی قابلیت بهبود
محورهای حوزه استحفاظی این شهرستان را فراهم می آورد .او،
ن شهری
اضافه کرد :طبس بیش از هزار و  234کیلومتر جاده بی 
و روستایی دارد که عملیات روکش آسفالت محورها ،هر سال به
تناسباعتباریاباتامینقیررایگاندربرنامهاینادارهقرارمیگیرد.

اﯾﻦ»ﮐﻴﻮآرﮐﺪ«

رسمی میل  78تنها معبر مرزی فعال خراسان که مهندس اسالمی برای تامین اعتبار این پروژه
جنوبیبهحسابمیآیدکههرسالترانزیتبیش حیاتی دستور داد ،مکاتبه با شورای عالی امنیت
از  50هزار تن کاال به ارزش حدود یک میلیارد ملی اعالم و اظهار کرد :خبرهای رسیده در این
دالر به افغانستان از این معبر انجام می شود .باره حکایت از آن دارد که شورای عالی امنیت
در ادامه این نامه نیز آمده است ،با وجود فعال ملی منابع اعتباری خوبی برای این پروژه فراملی
اختصاص داده است.
بودن دو معبر رسمی
وی ،ابراز امیدواری
بازارچهوپایانه،اینمرز
کرد :با تکمیل ساخت
با مشکالت عدیده ای
جاده ماهیرود – فراه
رو به روست که یکی از
مهم ترین آن ها تسریع مدیر ساخت و توسعه راه های اداره شاهد افزایش میزان
در تکمیل ساخت کل راه و شهرسازی :پروژه ماهیرود تبادالت بین ایران و
افغانستان باشیم و از
جاده ماهیرود – فراه
است طوری که انجام – فــراه بــرای تکمیــل  60میلیارد اینمحوردرآمدشایانی
هر کاری در این باره به تومان نیــاز دارد و در صورت تامین بهکشورواردشود.
طور قطع زمینه توسعه اعتبــار تا  18مــاه دیگر ایــن کار به او این موضوع را نیز
یادآور شد که استاندار
صادرات ،واردات و
شکوفایی اقتصادی در اتمام می رسد
هم 22فروردینامسال
مکاتبه ای با شورای
این منطقه محروم را در
عالیامنیتملیداشتوبراینموضوعتاکیدکرد.
پیخواهدداشت.
او ادامه داد :وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این وی ،با بیان این که البته از سال های  95تا  97نیز
نامه دستور تخصیص اعتبار از دو محل را داد هرسالدربارهاینمحور،نقشمهمآندرصادرات
طوریکهمبلغدرنظرگرفتهشدهدربودجهازصفر غیر نفتی کشور و ضرورت توسعه آن با مسئوالن
به 70میلیاردریالرسید.افضلی،محلدیگریرا دولتی ،مجلس و  ...رایزنی شد ،افزود :نتایج این

طرح فاضالب خوسف
منتظراعتبارملی

تالش ها زمینه ساز تبدیل آن به یک موضوع ملی
شد و عزمی فراگیر را فراهم آورد که نتایج موفقی
همحاصلشدهاست.

• •تکمیل 65کیلومترازجاده

به گزارش «خراسان جنوبی» ،مدیر ساخت و
توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی نیز اظهار
کرد :فاصله مرز ماهیرود تا مرکز استان فراه120
کیلومتر است که  65کیلومتر آن تکمیل و بهره
برداری شده است .مهندس «مودی» ،با بیان این
کهاجرای 55کیلومترباقیماندهبعدازششسال
توقف ،از ابتدای سال گذشته آغاز شد و 70درصد
زیرسازی آن انجام شده است ،افزود :تاکنون 25
میلیاردتومانبرایاینمسیرهزینهشدهاستودر
یکسالونیمگذشتهنیزباپیگیریهایاستاندار
13میلیاردتومانازمطالباتپیمانکارآنپرداخت
شد.وی،بااشارهبهاینکه 18میلیاردتوماندیگر
ازمطالباتپیمانکارباقیماندهاست،گفت:حدود
دومیلیاردتومانهمتوسطشورایامنیتملیقول
مساعد داده شد که هنوز محقق نشده است .او ،با
اشاره به نیاز  60میلیارد تومانی پروژه ماهیرود –
فراهبرایتکمیلاظهارکرد:درصورتتامیناعتبار
تا 18ماهدیگراینکاربهاتماممیرسد.

مشکل زمین های حاجی آباد  21ساله شد

پیش بینی 56میلیارد ریالی
برای هموارسازی جاده های طبس

ﺑﺮا ﺗﻤﺎﺷﺎ  ªاز ﺗﺎﺛﻴﺮات »ﻧﻘﺶﺎب ﺷﻤﺎره«

خروجی جلسه

در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻓﻘﻂ ﺗﺼﺎوﺮ »ﺣﻴﻮاﻧﺎت« ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣ ¢ﺷﻮد .ﺎ ﺑﻌﻀ ¢دﮕﺮ از اﻦ ﺘﺎب ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﺼﺎوﺮ »ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﻴﻌ «¢ﻣ ¢ﺷﻮد ،ﺑﺮﺧ ¢دﮕﺮ ﻓﻘﻂ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎوﺮ »ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﻣﻌﺮوف« اﺳﺖ و...
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣ ¢ﺗﻮان ﮔﻔﺖ »ﻧﻘﺶ ﺎب ﺷﻤﺎره« ﻧﻮﻋ ¢از
ﺳﺮﮔﺮﻣ ¢اﺳﺖ ﻪ ﺑﻪ راﺣﺘ ¢ﻣ ¢ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ
را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻ ¢ﺟﻠﺐ ﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﻬﻢ اﺳــﺖ ﻪ
ﺗﺼﻮﺮﺳﺎز درﺑــﺎره ﭼﻪ ﭼﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷــﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
ﻫﺪف ﻃﺮاح از اﻦ ﺗﻤﺮﺰ ،ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺧﺎص اﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ¢ﺑﺎﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ

شهروند دیگری ،گفت :با توجه به صورت جلسه ای که اسفند
سال  92بین راه و شهرسازی و منابع طبیعی و آبخیزداری به امضا
رسید ،آرامش بسیاری از مردم برهم خورد ،آن هم درباره امالکی
که در مرکز خدماتی شهر واقع است و سابقه ساخت و ساز با مجوز
شهرداری و نیز اسناد ثبتی دارد .او ،ادامه داد :این اقدام دستگاه
های اجرایی اعتراض حدود  600خانوار را در پی داشت .بنابراین
گزارش ،این موضوع در سفر استاندار به شهرستان مطرح شد و در
ظاهر نتایجی هم داشته اما هنوز به طور رسمی اعالم نشده است.

• •تشکیل کمیته ای برای رفع مشکل

است نیز اعتراض دارند .به گفته وی ،مسئوالن باید صادقانه و رو
در رو با مردم صحبت و در این زمینه شفاف سازی کنند .وی ،با بیان
این که ساخت و سازها در حاجی آباد متوقف شده است و بسیاری
از جوانان این شهر مجبور به مهاجرت شده اند ،افزود :ساکنان
سردرگم هستند چرا که زمین ها یا در تصرف راه و شهرسازی یا در
اختیار منابع طبیعی است .وی ،با تاکید بر رفع این مشکل ادامه داد:
با دست به دست شدن زمین و واحدهای مسکونی احداث شده و با
رفع نشدن این معضل بسیاری از خانواده ها دچار مشکالت عدیده
ای می شوند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری زیرکوه با بیان این که بعد
از ارتقای حاجی آباد به شهر ،زمین های مسکونی این شهر به راه و
شهرسازی واگذار شد ،افزود :در سفر اخیر استاندار به زیرکوه قرار
شد برای رفع این مشکل کمیته ای متشکل از دفتر فنی استانداری،
اداره های کل راه و شهرسازی و ثبت اسناد و امالک و نیز شهرداری
حاجی آباد در دفتر فنی استانداری برای تعیین تکلیف زمین های
مربوط به روستای حاجی آباد قبل از ارتقا تشکیل شود .افزون بر این
اداره کل راه و شهرسازی برای اعالم مصوبه به سازمان ملی زمین و
مسکن و اعالم تسریع در فرایند دریافت مدارک واگذاری باید اقدام
کند .به گفته «رجبی» ،برای اجرایی شدن این مصوبه سه ماه زمان
تعیین شده است.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

اﺳــــﺘــــﻔــــﺎده ـــﻨـــﻴـــﻢ .اـــﻦ
»ــﻴــﻮآرــﺪ« را ﺑــﺎ دﺳﺘﮕﺎه
ﺗــﻠــﻔــﻦ ﻫـــﻤـــﺮاه ﺗـــﺎن اﺳــــﻦ
ﻨﻴﺪ ﺗﺎ  ¢از ﺎرﺑﺮدﻫﺎ
ﺟــﺎﻟــﺐ اــﻦ ﺳــﺮﮔــﺮﻣــ ¢را در
زﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآﻧ¢
ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ .ﺑﺎﺪ از اﺑــﺰار ﺑﻪ ﻧــﺎم »ﺳﺮﮔﺮﻣ «¢ﺻﺤﻴﺢ
اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﻢ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪ ا

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﻗﺎﻧﻮن:
از ﺷﻤﺎره ﻚ ﺗﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﻦ ﺷﻤﺎره ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻤﺎرهدار را ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧﻮدش ،ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻌﺪ وﺻﻞ ﻨﻴﺪ .ﻫﺮﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ »ﻧﻘﻄﻪ« ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ »ﺳﺘﺎره« رﺳﻴﺪﺪ ،ﺧﻂﺗﺎن ﺑﺎﺪ
ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺪا ﺮدن ﺷﻤﺎره ﺑﻌﺪ ،ﺸﻴﺪن ﺗﻪ ﺧﻂ ﺟﺪﺪ را آﻏﺎز ﻨﻴﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﺎن ﺎر ،ﺧﻂﻫﺎ را ﺿﺨﻴﻢﺗﺮ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﺮ ﺸﺷﺪه را واﺿﺢﺗﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

مشمولی  -اجرای طرح فاضالب خوسف پس از
گذشت حدود  9سال از تصویب ،منتظر اعتبار ملی
است .فرماندار خوسف در کارگروه مخاطرات زیست
محیطی و پسماند شهرستان ،اظهار کرد :بافت قدیم
این شهر روی سنگ سخت واقع شده است و امکان
حفر چاه وجود ندارد بنابراین اجرای طرح فاضالب
ضروری است چون مردم با مشکالت بهداشتی و
زیست محیطی مواجه هستند« .شفیعی» ،درباره
اجرای طرح فاضالب خوسف ،افزود :کارهای
مقدماتی طرح انجام شده و در سازمان برنامه و بودجه
منتظر ردیف اعتباری است که امیدواریم سریع تر به
نتیجه برسد.
به گفته وی ،بعد از دریافت مجوز زیست محیطی در
سال  ،96مطالعات زیست محیطی ،فنی ،اقتصادی،
پدافند غیر عامل و توجیهی طرح آغاز و تایید آن گرفته
شد و به شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ارسال
و مطالعات آن دوباره بازنگری و به وزارت نیرو ارسال
شد .کار برگ های دریافت مجوز ماده  23که وزیر
باید امضا کند ،انجام و به دفتر مدیر کل برنامه ریزی
و تلفیقی نیز ارسال شده اما تاکنون این طرح به دلیل
دستور اتمام طرح های ناتمام دولت ،مسکوت مانده
است« .خزاعی» ،بخشدار جلگه ماژان هم درباره
مشکل پمپ بنزین ماژان گفت :جایگاه دو منظوره
بنزین و گازوییل با پیگیری های دولتی و با هزینه
سرمایه گذار بومی احداث شد و به بهره برداری رسید
اما محیط زیست مجوز ارائه سوخت را فقط برای
خودروهای سبک داد و با توجه به ماشین آالت بزرگ
بخش کشاورزی و مسیر تردد وسایل نقلیه حامل
سنگ معادن ،الزم است این جایگاه ارتقا یابد .مدیر
کل حفاظت محیط زیست نیز برای مشکل پمپ بنزین
ماژان گفت :از طریق برگزاری کمیسیون طی چند
روز آینده مشکل آن رفع می شود« .حسن اکبری» ،با
اشاره به این که خراسان جنوبی با سه چالش در حوزه
محیط زیست مواجه است ،افزود :با توجه به این که
استان ،بیابانی و تحت تاثیر فرسایش بادی است گرد
و غبار یکی از چالش هاست که باید به آن توجه شود.
به گفته وی حقابه طبیعت ،چالش دوم استان است
که نباید جلوی همه آب های روان را گرفت و بخشی
برای بیابان ها و تاالب ها نیاز است به عنوان مثال اگر
حقابه به تاالب خور خوسف نرسد به کانون فرسایش
بادیمبدلمیشودوتهدیدیبرایشهرستانخواهد
بود .وی ،موضوع پسماند را از دیگر چالش های محیط
زیست استان اعالم و اظهار کرد :جمع آوری پسماند
در استان در وضعیت مطلوبی است اما باید همواره
بخشداران و دهیاران این موضوع را جدی بگیرند و
از میان وضعیت  ۴۰زباله دان استان ،زباله دان های
خوسف و سرایان وضعیت خوبی دارند و تاکنون از
محیط زیست اخطار نگرفته اند.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ¢ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ¢ﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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