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مدیرکل بنیاد مسکن خراسان شمالی خبر داد:

سرنوشت مبهم قراردادهای
واگذاری زمین

اولویت تسهیالت برای
روستاییان بدون مسکن
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جای خالی هندبال استان
در لیگ های کشوری
مربیان هندبال استان که سال ها به فعالیت در این رشته ورزشی پرداخته و
شاگردان بسیاری را برای حضور در تیم های لیگ دسته یک و برتر کشور معرفی
کرده اند ،دغدغه اصلی شان نداشتن حامی مالی است ...

عقبگرد قیمت مرغ
گزارش جلسه
مدیرکل بنیاد مسکن خراسان شمالی خبر داد:

اولویت تسهیالت برای روستاییان بدون مسکن
طی دیدار مدیرکل و معاونان بنیاد مسکن با آیت
ا« ...یعقوبی» نماینده ولی فقیه در استان و امام
جمعه بجنورد ،مهندس «محمدی» مدیرکل بنیاد
مسکن خراسان شمالی ،از اعطای تسهیالت مسکن
روستایی با اولویت ویژه به روستاییان بدون مسکن
در روستاها خبر داد.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در این دیدار
ضمن آرزوی موفقیت بــرای بنیاد مسکن گفت:
مسکن مایه آرامــش در خانواده است که بسیاری
از تبعات منفی زندگی را از بین می برد .آیت ا...
«یعقوبی» ثواب اقدامات خداپسندانه بنیاد مسکن
را مهم دانست.
مدیرکل بنیاد مسکن خراسان شمالی هم در این
دیدار گفت :در حادثه سیل سال گذشته در کشور،
خراسان شمالی به لحاظ تعداد واحدهای احداثی
با بیش از  ۶هزار و  ۴۵۰واحد آسیب دیده سومین
استان بود که هم اکنون بازسازی این واحدها با
پیشرفت فیزیکی  ۹۵درصد در حال انجام است.
بـــه گــــــزارش روابــــــط عــمــومــی بــنــیــاد مسکن
انــقــاب اســامــی خ ــراس ــان شــمــالــی ،مهندس

«محمدی» اضافه کرد :به همت ستادهای بازسازی
و زحمات مدیران و کارکنان شعب تاکنون بیش از ۵
هزار و  ۲۰۰واحد مسکونی موفق به دریافت پایان
کار شده اند.
وی گفت :در این مدت  ۱۲۶میلیارد و  ۷۰۰میلیون
تومان وام بالعوض به مردم عزیز پرداخت و همچنین
 ۵۰هزار تن معادل یک میلیون پاکت سیمان هدیه
مقام معظم رهبری نیز به روستاها حمل و اهدا شده
است.
وی همچنین با اشاره به احداث  ۳هزار و  ۸۰۰واحد
مسکونی طی سال گذشته از محل طرح ویژه مسکن
روستایی گفت :در مجموع طی سال گذشته بیش از
 ۱۰هزار واحد مسکن روستایی در روستاها ساخته
شده و در مراحل پایانی است.
مــدیــرکــل بــنــیــاد مسکن از پــایــش و اســتــخــراج
خانوارهای فاقد مسکن در روستاها با هماهنگی
مــعــاون عــمــرانــی اســتــانــدار خبر داد و گــفــت :در
ایــن راستا مکاتباتی با فرمانداران انجام شــده و
فعالیتهای رسانهای و تبلیغات محیطی در دستور
کار قرار دارد تا با اولویت ویژه به افراد فاقد مسکن

ماسک ،از ما و اطرافیانمان
در برابر ویروس کرونا محافظت میکند

در روستاها تسهیالت ساخت مسکن اعطا شود.
«مــحــمــدی» همچنین از پــیــگــیــری اســتــانــدار و
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی و انجام
مکاتباتی با رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور برای سفر به استان در خصوص طرح مسکن
محرومان خبر داد.
وی در خصوص طرح اقدام ملی مسکن در استان
گفت :بنیاد مسکن بــه نیابت از اداره کــل راه و
شــهــرســازی متولی ساخت مسکن در شهرهای
زیر  100هزار نفر است که در استان به جز شهر
بجنورد دیگر شهرها برعهده این بنیاد است و این
طرح در اسفراین کلنگ زنی شده و هم اکنون در
مرحله فونداسیون اســت؛ همچنین در شیروان،
فاروج ،تیتکانلو ،گرمه و جاجرم تامین زمین انجام و
برنامهریزی شده است .وی یادآور شد :این واحدها
در مجموعه های  2تا  3طبقه با مشارکت مردم
عزیز احــداث می شــود که نسبت به انبوه سازی
موفق تــر اســت .وی در خصوص ساخت مسکن
برای خانوارهای دارای  2معلول و بیشتر نیز گفت:
تاکنون  ۱۸۹واحد ساخته و تحویل داده شده است.
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