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گزارش

روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

توسعه روستا بدون سند!

گزارش خبری
نادینلویی

رئیس نظارت بر خدمات ارتباطی استان:

 160روستای استان فاقد
اینترنت هستند

درحالی که سند ملکی از مهمترین تضامین تسهیالت بانکی به شمار میرود65 ،درصد خانههای روستایی استان سند ندارند

آخرسال دکل اینترنت روستای خمی
نصب و راهاندازی میشود

توسعه مستلزم تزریق سرمایه به رگهای بعض ًا خشک روستاهای
اســتان اســت و بانکهــا ســرمایه را جایــی میبرنــد کــه تضامیــن
سهلالوصول داشــته باشــد اما چگونه میتوان در استانی که هنوز
 65درصد خانههای روستایی اش بدون سند هستند ،تضامین سهل
الوصول مهیا کرد؟

گزارش
مسعود حمیدی

•سند دار نبودن منازل روستایی مشکل کار است

عکس تزئینی است

به گزارش خراسان رضوی ،یکی از مبانی توسعه پایدار ،تثبیت جمعیت
روستاییان از طریق اشتغال پایدار روستایی است که بر دو محور کشاورزی
و دامداری استوار است .طی چند دهه اخیر به دلیل محور قرار گرفتن شهر
در مدار توسعه کشور ،شاهد سرازیر شدن جمعیت از روستاها به شهرها
بودیم که این وضعیت در استان خراسان رضوی نیز امروزه کام ً
ال هویدا
شده است .اگرچه دولتها به خصوص طی چند سال اخیر تال شهای
زیادی برای تثبیت روستانشینی کرده و بهقولمعروف امکانات را به روستا
بردهاند اما تا زمانی که یک فرد ساکن روستا امیدی به داشتن شغل و درآمد
در روستا نداشته باشد ،ساختن راه آسفالت ،اینترنت پرسرعت و امثال
آن مانعی برای جلوگیری از مهاجرت به حاشیه کالنشهری مانند مشهد
برای روستانشین نمیشود .سالنامههای آماری بیانگر آن است که نسبت
روستانشینی استان کام ً
ال معکوس شده و در سال  95تنها  26درصد
جمعیت استان در روستاها ماندهاند .سهم روستاییان در تولید استان بر
اساس آمارها حدود  25درصد است .تقویت اقتصاد روستایی بدون شک
هم عاملی برای توسعه و اشتغالزایی روستایی و هم عاملی برای تثبیت
جمعیت روستانشین استان است .یکی از راههای تقویت اقتصاد روستایی
تزریق منابع مالی است و مهمترین منابع مالی کشور در اختیار بانکها قرار
گرفته است .بانکهای استان سالیانه از 100هزار میلیارد تومان منابعی
که در اختیار دارند حدود  70هزار میلیارد تومان تسهیالت در اختیار
فعاالن اقتصادی قرار میدهند اما سهم روستاییان از این منابع و تسهیالت
بسیار ناچیز است.کارشناسان بر این عقیدهاند که یکی از عمدهترین دالیل
پایین بودن سهم روستاها از رسوب سرمایه و تسهیالت بانکی ،بهانهتراشی
بانکها برای دریافت «تضامین» از روستاییان است .علیاکبر لبافی دبیر
نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان در گفت وگو با خراسان رضوی خاطر
نشان میکند :طی دو سال اخیر و با اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی
در روستاهای استان ،حدود  200معین در تالشاند که گامهایی در رفع
محرومیتها و ایجاد اشتغال در روستاهای استان بردارند اما متأسفانه یکی
از موانعی که وجود دارد بحث سختگیریهای شبکه بانکی در پرداخت
تسهیالت به روستاییان است.

شناخته میشوند که آخرین دادههای آماری حاکی از آن است که هم اکنون
 2569روستای بیش از  20خانوار جمعیت در استان وجود دارد.
•65درصد خانههای روستایی استان بدون سند هستند

بر اساس داد ههــای معاونت مسکن روستایی بنیاد مسکن استان که در
اختیار ما قرارگرفته است ،هم اکنون  486هزار و  368واحد مسکونی
در روستاهای استان ساختهشده اما تنها برای 217هــزار و  609واحد
مسکونی روستایی در مجموع  229هزار و  61جلد سند ،در تنها 1690
روستا از مجموع  2596روستای استان صادرشده است .بنابراین هم
اکنون قانون الحاق صدور سند مالکیت فقط در  66( 1700درصد)
روستاهای استان اجــراشــده اســت و خانههای بیش از  906روستای
استان بدون سند هستند و از مجموع  486هزار و  368واحد مسکونی
ساختهشده در روستاهای استان فقط برای حدود  45درصد سند مالکیت
صادرشده است.
مدیربنیادمسکنانقالباسالمیاستان،دربارهپایینبودناسنادصادرشده
برای منازل روستایی استان به خراسان رضوی میگوید :بههرحال هر
برنامهای زمانبر است و برنامه اجرایی طرح الحاق صدور سند مالکیت
روستایی هم طبق برنامه در حال اجراست و استان خراسان رضوی سال
گذشته  15درصد بیش از برنامه ابالغی سند صادر کرده است و امسال
پیشبینی میکنیم دو برابر سهمیه محول شده به استان سند صادر کنیم.

وی معتقد است حدود  60درصد زمینها و منازل مسکونی روستاهای
استان بدون سند است و میافزاید :حدود  40درصد روستاییان برای
•طبق برنامه پیش میرویم
امالک و زمینهای کشاورزی خود سند دارند ولی بانکها اسناد همین
 40درصد را هم قبول نمیکنند .به رغم این که در قانون رفع موانع تولید موسوی نیا میافزاید :رویه کار به این شکل است که هر روستایی که اعالم
تأکید شده است که بانکها اسناد روستایی را بهعنوان ضمانت تقبل کنند آمادگی کند ما در خصوص اجرای طرح الحاق در آن روستا اقدام خواهیم
کرد و نمیشود بهزور مردم روستا را وادار کرد که
اما بانکها این کار را انجام نمیدهند.
سند دریافت کنند .از سویی صدور سند برنامهای
لبافی میگوید :بانکها با استناد به تبصره
زمانبر است و نمیتوان انتظار داشت یکباره
«سهلالوصول بودن» تضامین ترجیح میدهند مدیرکلامورروستاییاستانداری :این
همه روستاها سنددار شوند .سنددار کردن
بهجای دریافت سند ملکی روستایی بهعنوان معضلوجودداردوروستاییانتازمانی
منازل روستایی بهصورت کشوری برنامهریزی
ضمانت تسهیالت ،سند شهری را از روستاییان
سند
دریافت
برای
نکنند
پیدا
نیاز
که
مـیشــود و مــا هــم طبق آن حرکت میکنیم.
تقاضا و قبول کنند و این موضوع باعث شده است
که روستاییان نتوانند از منابع بانکی آنچنانکه اقدامنمیکنند
این را که چند سال طول میکشد منازل همه
روستاهای استان سنددار شوند نمیتوانم دقیق
باید بهرهمند شوند.
«دشت بیاض» مدیر شعب بانک کشاورزی در استان بهعنوان یکی از اعضای بگویم زیرا این موضوع کام ً
ال وابسته به استقبال مردم است.
شورای هماهنگی بانکهای استان در اینباره به خراسان رضوی میگوید:
•روستاهای دارای اختالف با نهادهای خاص
ما در بانک کشاورزی اسناد روستایی را هم بهعنوان ضمانت قبول میکنیم و
نمونه آن تسهیالت اشتغال پایدار روستایی است که رتبه نخست را در کشور وی دربــاره روستاهایی که در اراضــی موقوفه قرارگرفتهاند ،میگوید:
داریم اما بههرحال بانکها در هر بخش چه دولتی ،خصولتی یا خصوصی حدود  100روستا که عمدت ًا در منطقه سرخس واقعشدهاند اراضی آستان
دارای دستورالعملهای خاص خود هستند و طبیعت ًا بانکها ضوابط قدس هستند و ما توافقهای خوبی با آستان قدس رضوی کردهایم اما خود
خودشان را دنبال میکنند و تضمین در پرداخت تسهیالت جایگاه ویژهای ساکنان روستاها مالکیت آستان قدس بر اراضی را قبول ندارند به همین
دلیل برای گرفتن سند اقدام نمیکنند چون میدانند اگر این کار را بکنند
دارد و یکی از مهمترین ارکان پرداخت تسهیالت ،بحث تضمین است.
سند موقوفه خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان ادامه میدهد :حدود  100روستایی دیگر در
•بانکها دنبال تضامین محکم هستند
وی میافزاید :برخی بانکها مانند بانک کشاورزی حتی اسناد محل استان هم هستند که مشکل اراضی ملی دارند ،یعنی فرد در اراضی ملی
اجرای طرح در روستاها را بهعنوان سند رهنی متقبل میشوند اما برخی ساکن شده است و به همین دلیل برای گرفتن سند اقدام نمیکند .برخی
بانکها این کار را نمیکنند که یا مربوط به موضوع سهلالوصول بودن روستاییان اعتقادی به گرفتن سند ندارند و ابراز نگرانی میکنند که اگر
است یا تضامینی که بازپرداخت را محکمتر کنند ازنظر بانک هم مطلوبتر سند بگیرند باید مالیات هم پرداخت کنند ،برخی هم به وضعیت موجود
هستند و این ممکن است مشکالتی را برای گیرنده تسهیالت ایجاد کند و راضی هستند و میگویند سند نمیخواهند.
این موضوع وجود دارد.
•ضامن زنجیرهای برای وام مسکن روستایی
این عضو شورای هماهنگی بانکهای استان درباره این که سهلالوصول
بودن تضامین در تبصرههای ابالغی بانک مرکزی به بانکها برای پرداخت وی درباره مشکل دریافت تسهیالت بانکی در روستاها میگوید :برای
تسهیالت وجود دارد یا خیر میگوید :بههرحال هر دستورالعملی که بانک دریافت وام مسکونی در روستاها ما «ضامن زنجیرهای» را داریم یعنی سه نفر
یا چهار نفر از ساکنان روستا بدون ارائه سند و تنها با سفته میتوانند ضامن
مرکزی ابالغ میکند الزم االجراست اما در خصوص بحث تضامین ،بانک
مرکزی موضوع را به هیئتهای عامل بانکها واگذار میکند که با توجه به یکدیگر شوند و وام مسکن روستایی را دریافت کنند اما درباره دیگر بانکها
و دیگر تسهیالت اطالعی ندارم.
وضعیت مانده مطالباتشان دراینباره تصمیمگیری کنند.
وی درباره این که برخی بانکها برای پرداخت تسهیالت روستایی تقاضای
•بانکها برگشت پولشان را نگاه میکنند
تضامین شهری میکنند ،میگوید :قاعدت ًا همینطور است ولی بنده
نمیتوانم درباره دیگر بانکها اظهارنظر کنم اما بانک کشاورزی اسناد مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری نیز دراینباره به خراسان
روستایی که شرایط قانونی و حقوقی را دارا باشد بهعنوان تضمین به رهن رضوی میگوید :بانکها برای پرداخت تسهیالت به روستاییان به موضوع
میگیرد و مانده مطالبات غیر جاری ما در استان گواه این موضوع است که وثیقهها توجه زیادی دارند .زمانی که از تهران طرح یا برنامهای به استانها
اگر سختگیری میکردیم االن نباید این حجم مانده مطالبات غیر جاری ابالغ میشود و بناست بانکها به سرمایهگذاران در روستاها تسهیالت
پرداخت کنند اولین چیزی که مدنظر دارند برگشت پول است .بعض ًا اعالم
داشته باشیم.
بر اساس آخرین پایش سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ،از مجموع میشود که وثیقههای روستایی را تنها برای  50درصد تسهیالت مورد
 7390واحد آبادی استان  3277آبادی دارای سکنهاند اما باید توجه پذیرش قرار دهند و باقی مانده را وثیقه شهری دریافت کنند از سویی دیگر
داشت هر آبادی الزام ًا یک روستا نیست و طبق قانون تقسیمات کشوری وقتی اسناد روستایی ارزشگذاری میشود قیمتهای پایین دارد که این
آبادیهایی که حداقل  20خانوار در آنها ساکن باشند بهعنوان روستا مشکل در بیشتر روستاها وجود دارد.

هــمــدمــی نــــژاد مـ ـیاف ــزای ــد :بــــرای رفـــع ایـــن مــشــکــل م ــا پیشنهاد
دادی ــم کــه در خصوص حمایت از روستاییان صــنــدو قهــای ضمانت
روســتــایــی ایــجــاد شــود امــا ایــن کــه ایــن پیشنهاد چــه زمــانــی تصویب
یــا اجــرا شــود زمــانبــر خــواهــد بــود .عــاوه بــر ایــن ،مــا سرمایهگذاران
شــهــری را تــشــویــق مـیکــنــیــم کــه در روســتــاهــا ســرمــایــهگــذاری و
از نیروی کــار و تــوان روستایی بــرای اجــرای پــروژ ههــا استفاده کنند.
•مقصر خود روستایی است!

مدیرکل امور روستایی استانداری درباره این موضوع که بیش از 50
درصــد منازل مسکونی روستایی استان بــدون سند هستند و حدود
 906روستا نیز هنوز برنامه الحاق صدور سند مالکیت در آنها اجرایی
نشده است ،میگوید :این معضل وجود دارد و روستاییان تا زمانی که
نیاز پیدا نکنند برای دریافت سند اقدام نمیکنند.وقتی یک روستایی
بخواهد برای ساخت مسکن از تسهیالت استفاده کند ما نمیتوانیم
سختگیری کنیم و بگوییم پرداخت تسهیالت منوط به گرفتن سند
است .در این صورت روستایی اص ً
ال قید ساخت مسکن را خواهد زد
اگر هم سختگیری نکنیم روستاییان اصـ ً
ا دنبال سند نمیروند.
درواقع سختگیری ما دو نتیجه خواهد داشت که ازیکطرف برخی
اقــدام به ساخت مسکن غیرقانونی در روستاها میکنند که در آینده
مشکلساز خواهد شد و برخی هم با مراجعه به برخی نهادهای باالدستی
میخواهند که ما سختگیریها برای دریافت سند را کنار بگذاریم.
•مشکل روستاها با موقوفات

وی دربــاره اختالفات روستاییان با برخی نهادها و موقوفات دربــاره
مالکیت اراضی روستایی نیز میگوید :متأسفانه ما این مشکل را در
استان خراسان رضوی داریم و برخی اراضی روستایی مانند منطقه
سرخس موقوفه هستند و وقتی میخواهیم برای اجرا و الحاق اراضی
طرح هادی روستایی اقدام کنیم با مشکل مواجه میشویم و االن برای
افزایش طر حهای هادی روستایی استان هم با مشکل مواجه شدیم.
نمونه دیگر آن اختالفات برخی روستاییان با بنیاد جانبازان درباره اراضی
است .اینگونه مشکالت در حوزه موقوفات و امثال آن در استان قابلحل
نیست و نیاز است مراجع باالتر برای برطرف کردن آنها دستورات الزم
را بدهند.
همدمی نژاد دربــاره اراضــی ملی نیز میافزاید :اراضــی ملی که قرار
باشد به روستاها افزوده شود یک پروسه زمانبر ولی قابلاجراست که
این اراضی در اختیار بنیاد مسکن قرار میگیرد تا طرح هادی روستا
انجام شود .اما االن بسیاری از اراضی استان موقوفات هستند که کاری
نمیشود برای آنها انجام داد.
•صدور اعتبارنامه برای نیمی از منازل روستایی سرخس

مدیر امــاک و اراضــی آستان قــدس در شهرستان سرخس دربــاره
اختالفات روستاییان با این نهاد برای دریافت سند ملکی روستایی
به خراسان رضوی میگوید :حدود  98درصد کل اراضی شهرستان
سرخس موقوفه و در اختیار آستان قدس رضوی است و از مجموع 62
روستای این شهرستان  52روستا در اراضی آستان واقعشدهاند.
محمدرضا برهمند میافزاید :پیرو دستور تولیت سابق آستان قدس
رضوی( حجتاالسالموالمسلمین رئیسی) مبنی بر سنددار کردن عرصه
منازل روستایی بهصورت رایگان 12 ،هزار و  800مسکن روستایی
در این  52روستا شناسایی و نقشهبرداری شد .در مرحله بعد صدور
اعتبارنامههای روستایی آغاز شد و تاکنون  6700اعتبارنامه صادرشده
است و این رویه ادامه خواهد داشت.
وی ادامه میدهد :متأسفانه برخی روستاییان به رغم این که اعتبارنامه
برای آنها صادرشده است برای دریافت سند اقدامی نکردهاند و دلیل
عمده آن هزینههای «محضر» است .اگرچه آستان قدس هیچ هزینهای بابت
صدور اعتبارنامه و ادامه دریافت سند نمیگیرد اما بازهم روستاییان برای
دریافت سند منازل خود اقدام نکرده یا استقبال کمی کردهاند.
در پایان باید اذعان کرد که توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی تنها در
شرایطی فراهم میشود که روستایی را ازنظر مالی تقویت کنیم که ترغیب
شود در محل زندگیاش سرمایهگذاری کند نه این که سرمایهگذاران را از
شهرها به روستاها ببرند و از روستاییان تنها بهعنوان نیروی کار استفاده
کنند ،این رویه روحیه ثروت آفرینی در روستاییان را نابود و انگیزه آنها
بــرای دریافت اسناد امــاک و داراییهایشان را ضعیف میکند زیرا
میدانند که اگر سندی هم صادر شود بانکها آنها را قبول نمیکنند
و در نهایت تسهیالت به شهرنشینان یا شهریهایی که میخواهند در
روستاها ثروتاندوزی کنند پرداخت میشود.

طـی روزهـای گذشـته تحصیـل دانـش آمـوزان در باالی تپـه در روسـتای
خمـی از توابـع شهرسـتان بردسـکن بـه دلیـل نداشـتن اینترنـت و نبـود
آنتـن دهـی تلفـن همـراه در فضـای رسـانهای خبـر سـاز شـد ،ایـن دانـش
آموزان مجبـور بودنـد در شـرایط سـخت کرونایی ایـن روزها که مدرسـه
آنهـا تعطیـل شـده اسـت بـا طـی مسـیری سـخت و خطرنـاک بـه بـاالی
تپـهای برونـد تـا بتواننـد بـه اینترنـت دسـت یابنـد .روزنامـه خراسـان از
همان روز اول پیگیر ایـن موضوع و حل مشـکالت دانش آموزان از سـوی
مسئوالن بود و پنج شـنبه هفته قبل در گزارشـی با عنوان" مصائب درس
خوانـدن روی تپه" بـه بیان مشـکالت دانـش آمـوزان این روسـتا پرداخت
و مشـخص شـد که مسـئوالن روسـتا به ویژه شـورای روسـتا چندین بـار با
مسـئوالن شهرسـتان و اسـتان در این بـاره مکاتبـه کردهاند امـا نتیجهای
نگرفتهانـد ،همچنیـن در گـزارش دیگـری کـه روز شـنبه ایـن هفتـه بـه
عنـوان "پایـان تپهنـوردی دانشآمـوزان روسـتای خمـی؟ "در روزنامـه
خراسـان چـاپ شـد روزنـه امیدی بـرای حـل مشـکل دانـش آمـوزان این
روسـتا بـا وعدههایـی کـه مسـئوالن دادنـد ایجاد شـد ،آمـوزش و پـرورش
اسـتان بعد از چـاپ اولیـن گـزارش پیگیر ایـن موضوع بـود و مدیـر روابط
عمومـی آن بـه نقـل از شـرکت ایرانسـل اعلام کـرد که ایـن شـرکت قصد
دارد آنتـن دهـی در ایـن روسـتا را تقویـت کنـد ،پـس از آن نـوروزی فخـر
آباد ،رئیـس نظـارت بـر خدمـات ارتباطـی و رادیویـی اسـتان در تمـاس با
خبرنگار روزنامه خراسـان گفت 160 :روسـتا در استان مشـکلی مشابه
با روسـتای خمـی دارنـد و وعـده داد سـایت و دکل اینترنت ایرانسـل 4G
حداکثـر تا آخر سـال در این روسـتا راهاندازی و نصب شـود و شـاید هم در
 22بهمـن ایـن اتفـاق بیفتد.
رئیـس نظـارت بـر خدمـات ارتباطـی و رادیویـی اسـتان در پاسـخ بـه ایـن
سـوال که دانش آموزان روسـتای خمی بـه دلیل نداشـتن اینترنت و نبود
آنتـن دهـی مناسـب تلفـن همـراه مجبورنـد در ایـن هـوای سـرد بـه باالی
تپـهای برونـد تـا بتواننـد از فضـای اینترنـت اسـتفاده کننـد بـا تاییـد ایـن
موضـوع میگویـد :بـرای حـل مشـکل اینترنـت روسـتای خمـی طـرح و
برنامـهای در نظـر گرفتیـم ،سـایت اینترنـت ایرانسـل  4Gتـا آخر سـال در
این روسـتا راهاندازی میشـود ،البته شـاید زودتـر از پایان سـال و در 22
بهمـن ایـن سـایت راهاندازی شـود.
وی بـا بیان این کـه راهانـدازی سـایت اینترنـت  4Gبرای روسـتا بـه دلیل
نبـود اعتبـار بـه تاخیـر افتـاد ،میافزایـد :هم اکنـون در مدرسـه روسـتای
خمـی مـودم اینترنـت بـرای اسـتفاده دانـش آمـوزان نصـب شـده اسـت،
دانش آمـوزان میتواننـد به صـورت رایـگان از اینترنت آن اسـتفاده کنند
و هیـچ هزینـهای از آنهـا دریافـت نمیشـود.
رئیـس نظـارت بـر خدمـات ارتباطـی و رادیویـی اسـتان یـادآور
میشـود:وزارتخانه از محل طرح هوشـمند سـازی مدارس بعد از مسـئله
کرونـا در روسـتاهایی فاقـد اینترنـت مودم رایـگان بـا پهنای باال گذاشـته
اسـت که حداقـل اینترنت داشـته باشـند ،بـرای دانـش آموزان روسـتای
خمـی کـه اینترنـت خانگـی و اینترنـت همـراه ندارنـد وزارتخانه تنهـا راه
حلـی که ارائـه کـرده این اسـت کـه در این شـرایط مـودم رایگان گذاشـته
تـا مشـکل اینترنـت آنهـا رفـع شـود.
• 160روستای استان وضعیتی مشابه با روستای خمی دارند

نـوروزی فخر آبـاد در پاسـخ بـه این سـوال کـه چـه برنامـهای بـرای دانش
آمـوزان ایـن گونـه روسـتاها داریـد ؟ میگویـد 160 :روسـتای دیگـر در
اسـتان داریـم کـه وضعیتـی مشـابه بـا روسـتای خمـی دارنـد.
وی همچنیـن در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه بـا وجـود شـرایط کرونـا رفتـن
دانش آموزان به مدرسـه ممنوع شده است ،با گذاشـتن مودم در مدرسه
مشـکل برطـرف میشـود؟ میافزایـد :شـما به مـن راه حـل بدهیـد ،االن
 160روسـتا در اسـتان که از روسـتای خمی هم بزرگتر هسـتند همین
مشـکل را دارند ،یـک راه حـل بدهید کـه چـه کار کنیم.
نوروزی فخر آبـاد خرید مودم از سـوی دانش آمـوزان را یکـی از راه حلها
میدانـد و میگویـد :قیمـت قدیـم یـک مـودم دو میلیـون تومـان اسـت،
دانش آموزان بروند خودشان مودم بخرند ،االن قیمتها خیلی افزایش
یافته اسـت ،اما ما مـودم رایگان در مدرسـه برای اسـتفاده دانـش آموزان
گذاشـتیم ،یـا این کـه دانش آمـوزان مـودم را بـه صـورت شـریکی بخرند و
با هـم اسـتفاده کنند ،در این شـرایط هـم چاره ای نیسـت.
وی با بیـان این کـه ایجاد یـک دکل بـرای اینترنـت در سـال  97هزینهای
بیـش از دو میلیـارد تومـان داشـت تاکیـد میکنـد :االن را هانـدازی و
نصـب یـک دکل اینترنـت شـش میلیـارد تومـان هزینـه دارد ،ایـن پـول را
دولـت دوسـت دارد بدهـد امـا آیـا دارد کـه بدهـد؟!

