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رفع تصرف حدود  099مترمربع از اراضی ملی به ارزش  50میلیارد ریال
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان ،سرهنگ ستاد«کیومرث میرابی مقدم» گفت :زمینی به مساحت
حدود 799متر مربع در حاشیه بولوار صارمی واقع در منطقه  0شهرداری مشهد به ارزش حدود  57میلیارد ریال رفع تصرف
شد.
وی افزود :این زمین توسط فردی زمین خوار در گذشته تصرف و دیوار کشی شده بود که با طرح شکایت در دادگاه و دریافت
حکم رفع تصرف  ،روز گذشته با دستور مقام قضایی رفع تصرف شد.فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان
رضوی به نقش مردم درجلوگیری از تصرف اراضی دولتی اشاره و اظهار کرد :طی چند سال اخیر ،شهروندان همکاری خوبی
دراین زمینه داشته اند و اعالم موارد مشکوک به زمین خواری و تصرف غیرقانونی اراضی دولتی توانسته است از تصرف اراضی
دولتی پیشگیری کند.
سرهنگ میرابی مقدم با بیان این که هرگونه دخل و تصرف ،تعرض و تجاوز در اراضی دولتی جرم محسوب می شود ،افزود:
ازشهروندان تقاضا داریم درصورت مشاهده این موارد با شماره تلفن 73179633 -8تماس بگیرند و موضوع را به یگان
حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان رضوی اطالع دهند.
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 98بهمن ماه – پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی – خبرفارسی – تی نیوز

رفع تصرف حدود  099مترمربع از اراضی ملی به ارزش  50میلیارد ریال در خراسان رضوی
فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان رضوی از رفع تصرف حدود  799مترمربع از اراضی ملی به ارزش
 57میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی؛ سرهنگ
ستاد کیومرث میرابی مقدم با اعالم این خبرگفت :زمینی به مساحت حدود 799متر مربع در حاشیه بولوار صارمی واقع در منطقه
 0شهرداری مشهد به ارزش حدود  57میلیارد ریال رفع تصرف شد.
وی افزود :این زمین توسط فردی زمین خوار در گذشته تصرف و دیوار کشی شده بود ،که با طرح شکایت در دادگاه و دریافت
حکم رفع تصرف  ،روز گذشته با دستور مقام قضایی رفع تصرف انجام شد.
فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان رضوی به نقش مردم درجلوگیری از تصرف اراضی دولتی اشاره و
اظهار نمود :طی چند سال اخیر شهروندان همکاری خوبی دراین زمینه داشته اند و اعالم موارد مشکوک به زمین خواری و
تصرف غیرقانونی اراضی دولتی توانسته است از تصرف اراضی دولتی پیشگیری نماید.
سرهنگ میرابی مقدم با بیان این که هرگونه دخل و تصرف ،تعرض و تجاوز در اراضی دولتی جرم محسوب می شود و در ادامه
افزودند :ازشهروندان تقاضا داریم درصورت مشاهده این گونه موارد با شماره تلفن  73179633و  8تماس گرفته و موضوع
را به یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان رضوی اطالع دهند/.

 98بهمن ماه – پایگاه خبری صبح توس

فرماندار طرقبه -شاندیز:

مسئله تأمین کاربریهای آموزشی و ورزشی مسکن مهر به قوت خود باقی است
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 صبح توس؛ 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
وی ابراز کرد :این در جایی است که با مشارکت متقاضیان و حمایت آبفای شهری مشکل پساب این پروژه حل شده است؛ اما
پساب تصفیه شده این مجتمع بال استفاده مانده است.
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فرماندار طرقبه شاندیز خبرداد:

طرح مسکن مهر شاندیز تصویب شد
فرماندار طرقبه شاندیز گفت :در جلسه ای با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان طرح مسکن مهر شاندیز تصویب شد.
حسینی با اشاره به ابعاد مختلف پروژه های مسکن مهر و مشکالت متعدد این طرح افزود :متاسفانه انجام اقدامات غیر
کارشناسی و اعمال فراقانونی و غیر قانونی موجب شده است که شهرستان بخش اعظم توان خود را صرف پیگیری و حل
موضوعاتی کند که وارث آن شده و در خدمت رسانی مطلوب با محدودیت مواجه شود .وی نمونه ای از این موضوع را طرح
مسکن مهر شاندیزبرشمرد که پس از زمان طوالنی از ساخت و واگذاری واحدها اکنون شاهد تصویب طرح آن هستیم هرچند
بخشی از مشکالت به قوت خود باقی مانده است.

