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•برگزاریآیینهایتاسوعاوعاشورایحسینی

به گزارش «خراســان رضوی» ،حــرم مطهر رضوی
نیز میعــادگاه تمام عــزاداران بــود و میزبان هیئت
های عزاداری که حال و هوای تاســوعا و عاشورای
حســینی در حرم امــام رضــا (ع) را متفــاوت کرده
بودند.امسالنیزبهرسمهرسالآیینهایمختلف
تاسوعا و عاشورای حسینی در حرم رضوی و نقاط

(ع)

بامداد فرودگاه مشهد یک بار دیگر در دو ماه
اخیر شاهد ترکیدگی الستیک هواپیما بود و
این بار در فرود یک هواپیمای دیگر سپهران،
کنترلر برج مراقبت پرواز فرودگاه با مشاهده
ارابه فرود هواپیما ،خلبان را از صدای عجیب
و غریب و دود پشت سر هواپیما آگاه می کند
و خلبان هم می فهمد که مشکل از ترکیدگی
الستیک اســـت .انــگــار مــاجــرای ترکیدگی
الستیک در این باند هرچه هم که تکذیب شود،
هرچه خبرسازی و شایعه خوانده شود سر دراز
داشته که سرنخ آن به حقیقت می رسد .یک
بار رنگ آمیزی باند ،یک بار وزن زیاد هواپیما و
یک بار هم نقص فنی هواپیماها علت ترکیدگی
هــای تکرارشونده الستیک اعــام مــی شود
اما هرچه که هست ،نگرانی مسافران یکی از
پرترددترین فرودگاه های کشور را به دنبال
داشته است .آخرین پروازی که به این سرنوشت
دچــار شد ساعت  5:55صبح روز یک شنبه
گذشته بود که پرواز شماره  ۴۳۶۷هواپیمایی
سپهران از مبدا آبادان به مقصد مشهد با ۱۲۶
مسافر و هفت خدمه پــرواز ،بــدون مشکل در
فرودگاه مشهد فرود آمده و پس از تخلیه باند
 ۳۱راست با تذکر کنترلر برج مراقبت خلبان
توقف کردهو پرسنل زمینی فرودگاه متوجه
ترکیدگی یک الستیک چرخ شماره یک شدند.
هرچند هنوز علت این ترکیدگی جدید مشخص
نیست و تیمی برای بررسی فنی علت حادثه در
حال انجام ماموریت هستند اما پس از اعالم
نقص رنگ آمیزی در باند فرودگاه مشهد توسط
دفتر بررسی سوانح و حــوادث هوایی کشور
و تکذیب هــای عجیب شرکت فــرودگـاه های
کشور ،حاال خبر می رسد که شرکت فرودگاه
ها از موضع خود عقب نشینی کرده و به زودی
عملیات به سازی و رفع نواقص باند فرودگاه

بهخانهبرمیگردمآبیبرایشستندستوصورت
نیستواینموضوعهمهاهالیراکالفهکردهاست.
خانم رضایی از اهالی روستا می گوید :هر روز برای
تامین آب باید به چشمه بیاییم  .وی همچنین می
افزاید :با همین آب ظرف و لباس می شوییم که از
نظربهداشتیموردتاییدنیست.یکیدیگرازبانوان
روستا با گالیه از قطعی های مکرر آب در روستا می
گوید:آبیبراینظافتخودوفرزندانماننداریمو
دراینروزهایگرمتابستاندچارضایعاتوبیماری
هایپوستیشدهایم.
•اینمشکلچندسالاستکهوجوددارد

یکی از ساکنان روستای کته شمشیر میگوید:
چندین بار به دهیاری و شــورای اسالمی روستا
مراجعه و مشکل را مطرح کردیم و آنان قول دادند
ازطریقآبفایفریمانپیگیریومشکلراحلکنند
اما تاکنون مشکل حل نشده است و هرچند وقت،
داستان قطع و کمبود آب تکرار میشود .محمدی
نیامعتقداستاوضاعکمآبیوقطعمکررآبروستا
در قسمت باال دست روستا حادتر است.یکی دیگر
ازساکنانروستایکتهشمشیرعلیامشکلکمآبی
اینروستارابهوصلبودنتعدادیشاهلولهبهبرخی

گلخانه ها و مرغداری های روستا به لوله اصلی آب
مرتبط میداند و میگوید :برخی افراد توانستهاند
این لولهها را به لوله اصلی آب روستا وصل کنند به
همین دلیل معلوم است با این شرایط آب به بقیه
مردم نمی رسد .وی می افزاید:البته برخی اهالی
روستانیزدامسنگینوسبکبیشترازمعمول دارند
و این موضوع هم می تواند در کم آبی تأثیر داشته
باشد.یکیازاهالیروستایکتهشمشیرمیگوید:
با فرا رسیدن فصل گرما و نیاز بیشتر مردم به آب
شرب ،متاسفانه چند وقتی است که آب این روستا
قطعمیشود.حسینیمیگوید:وقتیازمحلکار

رئیس شورای اسالمی روستای کته شمشیر علیا
هم در این خصوص می گوید 10:سال است آب
این روستا به طور مــداوم و به خصوص در شش
مــاه نخست ســال در طــول روز قطع مــی شــود.
محمدخادمی می افزاید :این مشکل چند سال
است که وجود دارد و بارها این مشکل در حضور
نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسالمی
 ،فرمانداران وقت و مسئوالن مربوط مطرح شده
اســت .وی ادامــه می دهــد :با توجه به بررسی
مشکالت توسط فرماندار قبلی در ده گردشی ها
مقرر شد تا پایان سال  98منبع آب جدیدی برای
تامین آب روستا ساخته شود اما متاسفانه بعد از
گذشت چند سال و قول مساعد فرمانداران وقت
و با وجود این که 2هزار و  600متر لوله نیز برای
انتقال دادن آب در دهیاری موجود است اما هنوز

باند فرودگاه روی خط رفع نقص

اداره کل فرودگاه ها :باند فرودگاه مشهد در حوادث اخیر نقشی نداشته است
اما برای آرامش مردم به سازی را آغاز می کنیم
مشهد را آغاز می کند.
•جزئیات عملیات به سازی باند فرودگاه
مشهد

حسن جعفری  ،مدیر روابط عمومی فرودگاه
هــای اســتــان بــا اعــام خبر عملیات اجرایی
به ســازی باند فــرودگــاه مشهد ،به «خراسان
رضــوی» گفت :هنوز علت دقیق حادثه اخیر
شرکت هواپیمایی سپهران مشخص نشده و
شرکت فرودگاه های کشور باید در این باره
اظهار نظر کند اما با توجه به این که موضوع
باند فرودگاه مشهد مطرح شده با نظر مدیران
شرکت ،عملیات رفــع نواقص و رنــگ آمیزی
مجدد باند اصلی فــرودگــاه مشهد به زودی
آغــاز می شــود .وی افــزود :مسئولیت اجــرای
ایــن عملیات برعهده شرکت فــرودگــاه هــا و
ناوبری هوایی ایــران بــوده و پیمانکار اجرای
آن نیز توسط همین شرکت مشخص و معرفی
می شود و اجرا کننده طرح خواهد بود که فکر
می کنم بعد از تعطیالت عاشورای حسینی
آغاز شود .وی درباره جزئیات عملیات اصالح
باند نیز گفت :باند اصلی فرودگاه مشهد در
ساعات غیر از پیک و به صــورت مقطعی در
هنگامی که پروازی انجام نمی شود اصالح می
شود و رنگ های قبلی تراشیده و دوباره رنگ
آمیزی می شود ،با توجه به این که هر قسمت

بعد از گذشت  3ماه هیچ تحولی در اجرای طرح
نوسازی مسکن روستایی استان رخ نداده و
وضعیت برمدار گذشته می چرخد

نوسازی مسکن روستایی؛ اندر خم
یککوچه

کمآبی امان اهالی روستای «کته شمشیر» را برید

•گالیهاهالی

بهارهموفقی

های ما سخت شود .آیت ا ...علم الهدی همچنین
در مراسم عزاداری تاسوعای حسینی اظهار کرد:
زیباییحضرتعباس(ع)درداشتنچشمزیبا،قد
و باالی رشــید و ابروان زیبا نیست بلکه زیبایی قمر
بنی هاشم در داشتن خصلتهای نیکو ،بصیرت،
باوفایــی ،صالبــت و  ...اســت .بــه گزارش آســتان
نیوز ،وی تصریــح کرد :یکــی دیگــر از ویژگیهای
حضرت عبــاس(ع) اطاعــت محض ایشــان از امام
زمان(عج)خودبود.آنحضرتدرعصرروزعاشورا
در حالی که بسیار تشنه بود وارد شریعه فرات شد و
بهآبگوارادستپیداکردولیوقتیبهیادلبتشنه
سیدالشهدا(ع) افتاد از خوردن آب گوارا منصرف
شــد .وی افزود :حضرت ابوالفضل العباس(ع) در
روز عاشــورا امتحان خوبــی از خود نشــان داد و در
راه دفــاع از دین و همراهی با امــام زمان (عج) همه
هســتی خود را فدا کرد و در نهایت هــم بعد از دفاع
جانانــه از سیدالشــهدا(ع) در رکاب آن حضرت به
شهادترسید.

گزارشی از مشکالت یکی از روستاهای فریمان

حسن اصغری فریمانی /مشکل کم آبی امان
اهالی روستای کته شمشیر علیا در بخش قلندر
آبادفریمان راکه 700خانوارجمعیتدارد،بریده
است  ،طبق اظهارات اهالی این روستا اگر روند
کم آبی به همین شکل ادامه یابد شاهد مهاجرت
بسیاری از روستاییان به شهر خواهیم بود چرا که
این مشکل به این چند روز محدود نمیشود و بیش
از 10سال است که مردم این روستا به خصوص در
ششماهنخستسالباکمبودآبدستوپنجهنرم
می کنند.به گزارش خراسان رضوی  ،گرم شدن
هواوخشکسالیهایاخیروکمآبی اهالیروستای
کته شمشیر علیا بخش قلندرآباد فریمان را که
700خانوار دارد به ستوه درآورده است  ،آن ها می
گویندآب در بیشتر ساعات روز کم است و اگر روند
کم آبی به همین شکل ادامه یابد شاهد مهاجرت
بسیاریازروستاییانبهشهرخواهیمبودچراکهاین
مشکلبهاینچندروزوگفتههایاخیرساکناناین
روستامحدودنمیشودوبیشاز 10سالاستکه
مردماینروستابهخصوصدرششماهنخستسال
باکمبودآبدستوپنجهنرممیکنندواینسرجمع
گالیههاییاستکهساکنانروستایکتهشمشیر
سفلیکهدر 20کیلومتریفریمانقراردارد،مطرح
می کنند  ،بنابراین اقدامات مسئوالن شهرستان
فریمان برای رفع مشکل کم آبی میتواند دغدغه
روستاییانراکمکندوباتوجهبهشیوعبیماریکرونا
میطلبدکهمسئوالنبرایمشکلچندینسالهآب
شربدراینروستاچارهایاساسیبیندیشند.

گزارش

نمایی از آیین خطبه خوانی در حرم رضوی  -آستان نیوز

مردم ســنگ تمام گذاشــتند؛ مثل هر ســال ،مثل
تمام این ســال هایی که نــوای روضه امام حســین
(ع) در هر کوچــه و برزنی به گوش جان می رســید
و بیرق عزای حســینی به اهتزاز در می آمد .امسال
تمام شــهر یکپارچــه حســینیه سیدالشــهدا (ع) و
یاران شهیدش شده بود و شــور و شعور حسینی در
گوشه گوشه مشهدالرضا (ع) جاری بود .تاسوعا و
عاشورای حسینی امسال پر از شور بود و عزاداران
حسینی با جان و دل به سوگ موالی شهیدشان بر
سروسینهزدند.

اخبار

همهشهرحسینیهثارا...

مختلف مشــهد برگزار شــد .از برپایی باشکوه نماز
ظهرتاسوعاوعاشورایحسینیگرفتهتاآیینخطبه
خوانی و شــام غریبان حسینی .آیین خطبهخوانی
شبعاشورادرحرممطهررضوی،امسالدرصحن
پیامبراعظم(ص)برگزارشدتازائرانبیشتریتوفیق
همراهی خادمان در این مراســم را داشــته باشند
و صحنه های زیبایی هــم در قاب تصویر عکاســان
ثبت شد .نماز ظهر عاشورا نیز روز گذشته همزمان
با عاشورای حســینی ،با حضور پرشور هیئت های
مذهبیوعزادارانسیدالشهدا(ع)درخیابانامام
رضا(ع)مشهدودرنزدیکیحرممطهررضویاقامه
شد.همچنیندیروزمراسمعزاداریومقتلخوانی
شهادتامامحسین(ع)باحضورعزادارانحسینی
درحرممطهررضویبرگزارشد.نمایندهولیفقیه
دراســتان در این مراســم گفت :قضیه کربال و امام
حسین(ع)برایماشیعیانهمیشهیادآورغصهورنج
بودهواینرنجبرایماتاروزقیامتباقیخواهدماند
وبایدآنقدربرایامامحسین(ع)گریهکنیمکهپلک

روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

از ابتدا تا انتها باید در یک مرحله صورت گیرد
و این کار بین پروازها انجام می شود تا خللی
در عملیات فرودگاهی انجام نشود ،احتماال
عملیات از زمــان معمول بیشتر طول خواهد
کشید اما این کار اجرا می شود تا هیچ نگرانی
درباره باند فرودگاه مشهد وجود نداشته باشد،
با این که قطعا این باند از نظر استاندارد یکی
از بهترین باندهای فرودگاهی کشور است
اما برای آرامش مردم این کار انجام می شود.
سخنگوی فــرودگــاه هــای استان با اشــاره به
حـــوادث هواپیماهای شــرکــت سپهران نیز
گفت :متاسفانه در دو ماه گذشته هواپیماهای
شرکت سپهران چهار بار دچار حادثه ترکیدگی
الستیک شده که در سه فرودگاه انجام شده
است.

سنگینی هواپیما و حجم باالی سوخت هواپیما
باعث این اتفاق بوده ،چون مثال اگر هواپیما در
فرودگاه عراق سوخت گیری کند  7هزار دالر
باید هزینه بنزین بدهد اما این هزینه در ایران
بسیار کمتر است و به همین دلیل شرکت ها
سعی می کنند سوخت گیری کامل را در ایران
انجام دهند و همین باعث سنگینی بیش از حد
پرواز می شود ،در پرواز تابان چند روز قبل نیز
که بار مسافران در مبدأ مانده بود نیز سنگینی
هواپیما و به اصطالح اور شدن پرواز باعث شد
که شرکت از مسافر اضافی خود کم نکند و به
جای آن بار مسافران را تخلیه کند .الستیک
های هواپیماها در گرید یک و دو هم نیست و به
نوعی کهنه هستند که در این شرایط و سنگینی
قادر به تحمل بار نیستند و دچار ترکیدگی می
شوند که در گزارش دفتر بررسی سوانح نیز به
آن اشاره شده است.

همچنین یک منبع آگاه در صنعت هوانوردی
با ارائه توضیحاتی درباره پشت پرده ترکیدگی
الستیک هواپیماها در فرودگاه مشهد مدعی
شــد :متاسفانه بعضی مالحظات در صنعت
هــوایــی کشور باعث برخی مشکالت شــده،
مثال اگر دقت کنید دو پــرواز مشهد – نجف و
یک پــرواز مشهد – مسقط در زمــان تیک آف
دچار ترکیدگی الستیک شد و به نظر می رسد

•پاسخ سپهران به ماجرای ترکیدگی
الستیک هواپیماهایش

•ادعای یک منبع آگاه درباره پشت پرده
ترکیدگی الستیک ها

تکرار حوادث ترکیدگی الستیک هواپیماها در
شرکت هواپیمایی سپهران باعث شد ،موضوع را
از مدیران این شرکت نیز پیگیری کنیم .نجومی
مدیر روابط عمومی شرکت هواپیمایی سپهران
به «خراسان رضوی» گفت :درباره حوادثی که
در فــرودگــاه مشهد بــرای شرکت سپهران رخ

هیچاقدامیصورتنگرفتهاست.ویبابیانبهاین
که برای کنده کاری و لوله گذاری مردم روستا پای
کار هستند و برای تحقق این موضوع به مسئوالن
کمک میکنند،می گوید:البته اگر طرح تفکیک
آب شرب روستا از روستای کته شمشیر سفلی
انجام نشود مشکل همچنان پا برجا خواهد بود و
رفع نخواهد شد.
•مشکلانشعابغیرمجاز

مدیر آبفای شهرستان فریمان هم با تایید لولههای
متصل شده به برخی گلخانه ها  ،مرغداری ها
و زمین هــای زراعــی و باغ ها به اقــدامــات افــراد
سودجو برای رساندن آب به باغ ها و مزارع اشاره
میکند و میگوید :متأسفانه انشعاب غیرمجاز
در همهجا هست ،البته این انشعابات غیرمجاز در
این روستا بیشتر است.مهندس موسی رضایی
با بیان این که در این روستا آب شرب به مصرف
دام سنگین و سبک ،طیور یا تولید محصوالت
کشاورزی میرسد،می افزاید :این در حالی است
کهآبشربباقیمتبسیارکمدراختیارمشترکان
روستایی قرار میگیرد و برخی از آنان بدون توجه
به وضعیت منابع آب شهرستان ،آن را صرف دام،
طیور و تولید گیاهان دارویی همچون گل ختمی
می کنند.مهندس رضایی با ارائه آمار میگوید :از
ابتدای امسال تاکنون 70مورد انشعاب غیرمجاز
در روستاهای شهرستان شناسایی شده که از
این میزان  10درصد انشعاب غیرمجاز بزرگ در
روستای کته شمشیر علیا کشف شده است.وی
تصریح می کند:به منظور جلوگیری از هدر رفت
آب و ترمیم لوله های روستا هم اکنون  2هزار و
 600متر لوله فراهم شده است و در اولین فرصت
عملیات نصب این لوله ها در سطح روستا انجام
خواهد شد.
داده باید بگویم که ما در سه فرودگاه دچار حادثه
نشده ایم و سه هواپیمای ما در فرودگاه مشهد
دچار ترکیدگی الستیک شده است .وی افزود:
البته هیچ علت قطعی برای این حوادث اعالم
نشده است و دفتر بررسی سوانح و حوادث هوایی
کشورنیزطبقمعمولگزارشبررسیحادثهرابه
صورت رسمی اعالم نکرده فقط در یک مصاحبه
مدیر کل این دفتر اعــام کــرده که یکی از این
موضوعات مربوط به نقص فنی هواپیما بوده که
همان نیز بدون گزارش و غیررسمی است .وی
دربارهنواقصاحتمالیفرودگاهمشهدنیزگفت:
من نمی توانم در این باره اظهار نظر کنم و حتی
این مورد نیز در گزارشی رسمی اعالم نشده و
انتظار داریم همان طور که ما در موضوعات غیر
رسمی که هنوز مشخص نشده حرفی نمی زنیم
بقیه نیز همین کار را انجام دهند ،اما درباره تعداد
این حوادث برای شرکت سپهران این نکته مهم
وجود دارد که هیچ شرکتی به اندازه سپهران در
فرودگاه مشهد تردد ندارد و ما هر هفته حدود
 80پرواز در فرودگاه مشهد داشته و بیشترین
تعداد پروازمان مربوط به این فرودگاه است و اگر
مشکلی در باند وجود داشته باشد طبیعی است
که بیشترین تعداد نیز مربوط به شرکت سپهران
باشد.نجومیهمچنیندرخصوصوزنوکیفیت
الستیک ها نیز گفت :این موضوعات مطرح شده
حداقل برای شرکت ما صدق نمی کند ،چون
تمامی این حوادث ترکیدگی برای سپهران در
زمان لندینگ رخ داده و پس از دو ساعت پرواز
باک هواپیما حداکثر نصف و الستیک ها نیز
همگی تقریبا نو بوده اند و کنترل های ایمنی
شرکت سپهران از زمــان این اتفاقات دو برابر
شده و عمر الستیکی که مثال  80هزار کیلومتر
در نظر گرفته می شده به نصف کاهش یافته و
تعویض می شود.

در فروردین امسال طبق آخرین آمار مشخص شد
که از سهمیه  13هزارتایی استان برای نوسازی
مسکن روستایی در سال  ، 1400حدود دو سوم
از این سهمیه اجرایی نشده و تنها  4هزار و 700
مورد آن به مرحله اجرا رسیده است .موضوعی که
حاال پس از گذشت بیش از سه ماه در پیگیری مجدد
خراسان مشخص شد که این آمار تقریب ًا پابرجاست
و مسئوالن مربوط اندر خم یک کوچه برای تحقق
کامل این پروژه باقیماندهاند.
به گزارش خراسان رضوی 28 ،فروردین امسال
روزنامه خراسان گزارشی با عنوان «نوسازی مسکن
روستایی بیبنیاد» منتشر کرد که در آن به روند
اجرایی سهمیه  13هزارتایی استان برای بازسازی
مسکنروستاییدرسالگذشتهپرداختهبودکهطی
آن مشخص شد حدود دوسوم از این سهمیه اجرایی
نشده است .در این گزارش هرچند مسئوالن بنیاد
مسکن استان خراسان رضوی اظهار کردند تحقق
نیافتن کامل این پروژه به این دلیل بوده که مردم
زمزمههای وام  200میلیون تومانی را شنیدند و پا
پسکشیدند،امامدیرکلمدیریتبحراناستانداری
خراسان رضوی دربــاره آن اظهار کرد :این توجیه
بنیاد مسکن را از نظر حاکمیت استانداری قبول
نمیکنم و از طرفی ،مدیرکل دفتر روستایی و
شوراهای استانداری خراسان رضوی وعده داد
که ما فردا قطع ًا این موضوع را پیگیری و رونوشت
آن را هم برای روزنامه خراسان ارسال میکنیم که
مسئوالن بنیاد مسکن دالیل جذب نشدن سهمیه را
اعالم کنند ،وعدهای که پس از گذشت سه ماه نهتنها
تحقق نیافت ،بلکه پس از پیگیری چندین روزه و
طی تماسهای مکرر ما ،تنها به ارسال پاسخهای
کوتاه از ســوی روابــط عمومی استانداری آنهم
از طریق واتساپ بسنده کردند .ناگفته نماند که
مدیرکل بنیاد مسکن استان طی تماس ما حاضر به
پاسخ گویی به سواالت مان نبود .بااینحال بهرغم
پاسخهایمسئوالناستانداریهمچنانبرایمااین
سوالها در جای خود باقی است که تکلیف حدود 8
هزارسهمیهباقیماندهچهخواهدشدواجرایکامل
آن چه موقع به تحقق نهایی خواهد پیوست؟ در زیر
سواالت ما و پاسخهای مربوط مسئوالن استانداری
را میخوانید:
•دلیل جذب نشدن حدود دوسوم از سهمیه
 13هزارتایی استان در سال  1400چه بوده
است؟

از سهمیه  13هزار واحد مسکونی سال گذشته
کــارهــای مــربــوط بــه اخــذ م ــدارک و مستندات و
تشکیل پرونده برای متقاضیان صورت گرفته و
حدود  8هزار متقاضی به بانکهای عامل جهت
انعقاد قــرارداد معرفی شدند( حدود  62درصد)
که به دلیل افزایش ناگهانی هزینهها و قیمت
اقالم مصالح ساختمانی ،تناسب نداشتن مبلغ
 100میلیون تومان تسهیالت بانکی با هزینههای
ساختوساز ،نبود بضاعت مــالــی(آورده ریالی)
خود متقاضی و اعالم افزایش سقف تسهیالت از
 100میلیون تومان به  200میلیون تومان که
بهصورت مکرر از سوی رسانههای عمومی و از
سوی مسئوالن اعالم شد ،متقاضیان مزبور تمایل
به استفاده از این تسهیالت جدید اعالمی 200
میلیون تومانی را ابراز داشتند.
•درباره زمان ابالغ وام  200میلیون تومانی و
جزئیات آن توضیح دهید؟

تسهیالت  200میلیون تومانی بــا کــارمــزد 5
درصد و بازپرداخت  20ساله به تصویب رسیده و
ان شــاءا ...بهزودی از بانک مرکزی به بانکهای
عامل کشور ابــاغ میشود و تشکیل پــرونــده و
پذیرش متقاضی از سوی شعبات بنیاد مسکن در
شهرستانها هماکنون در دست اقدام است.
•از سهمیه  13هزارتایی استان در سال 1400
تاکنون چه میزان اجرایی شده است؟

از این میزان تعداد  8هزار متقاضی به بانکهای
عامل معرفیشده و حدود  5هزار فقره برای انعقاد
قرارداد و شروع عملیات اجرایی اقدام کردهاند.

•آخرین پیگیریها برای اجرای طرح بازسازی
مسکن روستایی چه بوده است؟

طی هماهنگی استاندار محترم با ریاست بنیاد
مسکن انقالب اسالمی کشور برای مقاومسازی و
استفاده از تسهیالت ساخت مسکن روستایی در
چارچوبنهضتملیمسکنتاسال1404سهمیه
 100هزار فقره وام دریافت شده که سهمیه ساالنه
استان بابت جذب تا افق  1404که با هماهنگی
فرمانداریها و ادارات بنیاد مسکن شهرستانها
سهمیهها ابالغ شده است.

