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انتقاد بنیاد شهید خراسان رضوي به عدم واگذاري زمین و پاسخ راه و شهرسازي

مشهد -ايرنا -در پي اعتراض مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان رضوی به عدم ارائه زمين به خانواده های شهدا و
ايثارگران اين استان مدير كل راه و شهرسازی خراسان رضوی در اين خصوص به ايرنا پاسخ داد.

مدير بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان رضوی در خبری كه روابط عمومي اين اداره كل روز گذشته منتشر كرده بود از
كندی روند پيگيری واگذاری زمين توسط اداره كل راه و شهرسازی استان به خانواده های شهدا انتقاد كرد.
حجت االسالم حسين معصومي گفت :طبق قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران تمامي خانواده های شهدا و ايثارگران بايد
يك قطعه زمين دريافت كنند كه  ۸5سال است اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی اين قانون را اجرا نمي كند.
وی افزود :استان خراسان رضوی بيش از  ۸۷هزار شهيد ۳8 ،هزار جانباز و سه هزار آزاده تقديم نظام مقدس جمهوری اسالمي
ايران كرده است و بايد پيگير مشكالت خانواده های اين عزيزان بود.
او ادامه داد :شهدا با جانفشاني و از خودگذشتگي برای ايجاد امنيت تالش كردند و حاضر شدند از خون خود بگذرند و اينكه
مسئوالن اداره ها شعار مي دهند كه ما مديون شهدا و خانواده های آنان هستيم درست نيست و مشكالت فقط با شعار حل
نمي شود بلكه بايد در عمل نشان دهند كه پيگير مشكالت ايثارگران هستند.
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مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان رضوی گفت :طبق قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران ،اداره كل راه و
شهرسازی استان بايد به ايثارگران يك قطعه زمين واگذار كند كه متاسفانه بيش از  ۸5سال است اقدام خاصي در اين
مورد صورت نگرفته است و  ۸۸هزار و  5۱۱نفر از خانواده های شهدا و ايثارگران به جز تعداد اندكي در شهرستان چناران پس
از گذشت دو دهه از اين حق برخوردار نشده اند.
معصومي افزود :اين نهايت بي مهری و كم لطفي است كه نسبت به نيازهای قشر ايثارگر كه سرپرست خود را برای امنيت
مردم فدا كرده اند بي توجه باشيم.
وی ادامه داد :عدم ارائه خدمات به خانواده های شهدا و ايثارگران كه البته اميدوارم از سر غفلت باشد فرهنگ ايثار و شهادت
كه برگرفته از مكتب اسالم ناب محمدی(ص) است را خدشه دار مي كند.
مديركل راه و شهرسازی خراسان رضوی اما درباره روند اجرای قانون جامع خدمت رساني به ايثارگران و مطالب مطرح شده
توسط مدير بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان رضوی به خبرنگار ايرنا گفت :ضمن ادای احترام به تمامي خانواده های معزز
شهدا و ايثارگران محترم و با تاكيد بر اين نكته كه اجرای صحيح قانون و مقررات ،وظيفه هر دستگاه و نهادی است اعالم
مي دارد بر اساس تبصره يك ماده  2قانون جامع خدمت رساني به ايثارگران مصوب سوم تيرماه سال  ۸29۶مجلس شورای
اسالمي ،مشموالن دريافت خدمات بايد فاقد مسكن بوده و همچنين از امكانات دولتي در قالب تامين مسكن نيز استفاده
نكرده باشند.
محمدرضا اخوانعبداللهيان افزود :از طرفي ذكر اين نكته ضروری است كه علت تاخير در اجرای قانون مذكور تا حدود زيادی
تحت تاثير شرايط ويژه كالنشهر مشهد و كمبود شديد زمين های دولتي ،بالمعارض و فاقد تعهد در اين شهر است.
وی ادامه داد :اجرای قانون مذكور در دستور كار جدی اين اداره كل قرار داشته و به طور قطع از آن غفلت نشده است چرا كه
قبل از تصويب قانون ياد شده نيز در راستای اجرای ساير قوانين موضوعه ،قطعات و واحدهای بسيار زيادی به اين عزيزان
اختصاص و واگذار شده است لذا اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران مي بايست نسبت به پااليش و شناسايي اعضای محترم
واجد شرايط دريافت زمين مطابق با جزء جزء اين قانون اقدام و فهرست نهايي را جهت بررسي به اداره كل راه و شهرسازی
ارسال كند تا با تدابيری كه برای رفع موانع تامين زمين انديشيده شده اقدام قانوني و بافوريت صورت پذيرد و بيشتر از اين
شرمنده اين بزرگواران نشويم.
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