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جامعه
رئیس کل دادگستری استان:

56میلیاردتومانبهبیتالمالبازگشت

آشپزی
شیرینی عسل و گردو

تعریف 10میلیارد تومان پروژه برای سامان دهی بزرگ ترین سکونت گاه غیر رسمی کشور
هــزار و  73هکتار اراضــی به ارزش 56
ذوالفقاری
میلیارد تومان در حوزه منابع طبیعی طی
سه ماه دوم امسال رفع تصرف شد و به بیت المال بازگشت.
به گزارش «سیستان و بلوچستان» رئیس کل دادگستری
استان در حاشیه دومین جلسه شورای حفاظت از اراضی
ملی و منابع طبیعی که در سالن جلسات دادگستری
برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت :سامان دهی روستای
کمب چابهار یکی از موضوع های این نشست بود که با
پیگیری های سال های گذشته این شورا نتیجه های خوبی
توسط راه و شهرسازی جنوب استان گزارش شد ،اراضی
این روستا به مرحله صدور سند رسیده است ،افرادی که
متقاضی بودند و شرایط الزم را داشتند توانستند متراژ مد
نظر خود را به مرحله صــدور سند برسانند ،تعدادی از
سندها صــادر شــده است.حجت االس ــام والمسلمین
«ابراهیم حمیدی» افــزود :حــدود  70درصــد معابر این
روستا که در تصرف افــراد بود با همکاری مردم و بدون
استفاده از ظرفیت دستگاه های قضایی و انتظامی با
پیگیری شورای اسالمی روستا بازگشایی شد ،خدمات در
این روستا ارائه می شود ،اداره آب و برق هم خدمات الزم را
ارائه می دهند ،رفع تصرف  30درصد معابر هنوز انجام
نشده است که با جا به جایی متصرفان بازگشایی خواهد
شد.وی ادامه داد :چاه های غیر مجاز کشاورزی موضوع
دیگری بود که در این جلسه پیگیری شد ،این موضوع یکی
از دغدغه های بــزرگ شــورای حفاظت از اراضــی ملی و
همچنین منابع آب استان است ،در این جلسه تاکید شد
چاه هایی که دارای فرم پنج است رفع تصرف شود ،مردم
هم اگر چاه هایی در سال های گذشته حفر کرده اند و
مشکل آن قابل رفع نیست داوطلبانه آن را پر کنند ،اراضی
نیز که در حاشیه این چاه ها تصرف شده است رفع تصرف
کنند.وی اظهار کرد :در صورت همکاری نداشتن مردم
دستگاه های مربوطه برای پر کردن این چاه ها ورود می
کنند که ممکن است متضرر شوند ،برای کشت و کاری که
انجام شود نیز سوخت به آن ها تعلق نمی گیرد.

رفع تصرف  52حلقه چاه طی  3ماه

به گفته وی ،برای چاه هایی که دارای فرم یک است و سابقه
تصرف آن به ده ها سال قبل برمی گردد در صدد هستیم
مشکل اداری پیش روی آن را حل و فصل کنیم تا مردم
بتوانند از آن استفاده کنند ،تا زمانی که مشکل رفع می شود
انتظار می رود مردم در حاشیه این چاه ها کمتر به کشت و کار
بپردازند ،چرا که سوخت به آن ها تعلق نمی گیرد و با مشکل
مواجه می شوند .امیدهایی وجود دارد برای سال های آینده
مشکل چاه های فرم یک رفع شود ،به تبع آن مشکل سوخت
و کشت و کار آن نیز رفع خواهد شد.م حمیدی تصریح کرد:
 52حلقه چاه در تابستان امسال مسلوب المنغعه و دستگاه
های حفاری جمع آوری شده است ،دستگاه های حفاری
که بدون مجوز در استان اقدام به حفر چاه می کند جمع و
به نفع دولت ضبط می شود ،در این باره هیچ چشم پوشی
نخواهیم داشت.وی با اشاره به اقدام های انجام شده برای
رفع تصرف اضافه کرد :در حوزه منابع طبیعی طی سه ماه
دوم امسال هزار و  73هکتار اراضی به ارزش  56میلیارد
تومان رفع تصرف شد و به بیت المال بازگشت ،در حوزه راه
و شهرسازی هم  970هکتار از ابتدای امسال رفع تصرف
شد و همچنان برخورد با متصرفان اراضی دولتی ادامه دارد.

پیگیری ها برای رفع مشکالت مردم

دادستان مرکز استان نیز در این جلسه گفت :درباره موضوع
چاه های فرم پنج که راهکاری برای رفع مشکل آن وجود
ندارد باید به دنبال رفع تصرف ،پر و مسلوب المنفعه کردن
آن رفت ،تجهیزات هم جمع آوری و اگر نیاز به دستور قضایی
است ،دستور صادر شود.حجت االسالم والمسلمین «علی
موحدی راد» افــزود :پیگیری چاه های فرم یک نیز انجام
و مشکل مردم رفع و میزان آبدهی برای آن ها مشخص و
گــزارش آن به شــورای حفاظت از اراضــی ملی ارائــه شود،
دربــاره چاه هایی که جزو اراضــی ملی است ،منع قانونی
وجود دارد اما با توجه به وضعیت و محرومیت استان و این که
عمده اشتغال مردم در کشاورزی و دامداری است موضوع

رئیس کل دادگستری :حدود  70درصد معابر روستای کمب که در تصرف افراد بود بازگشایی شد

به شورای مرکزی حفاظت از اراضی ملی کشور ارجاع می
شود .وی ادامه داد :در این باره پیشنهاد می کنیم موضوع از
نظر شورای حفاظت از اراضی ملی استان بدون مانع است تا
راهکاری قانونی ارائه کنند و برای استان استثنا قائل شوند،
چرا که اشتغال به امنیت استان کمک زیادی می کند .باید با
مردم همکاری داشته باشیم تا محصوالت شان از بین نرود
زیرا فقط کشاورزی راه اشتغال و درآمدزایی آن هاست،
مصمم هستیم این مشکل مردم رفع شود که البته با مدیریت
قابل انجام است.به گفته وی ،در مصوبات قبلی درباره پالک
 2830و اراضی کامبوزیا قرار شد راه و شهرسازی کار رفع
تصرف را انجام دهد ،اما مسئوالن این اداره اعالم کردند که
پالک ها مداخله دارد و پس از بررسی ها از طریق ثبت اسناد
و امالک ،اعالم شد تداخلی در پالک ها وجود ندارد ،بعد از
آن در بازدیدی که از محل انجام شد متوجه شدیم افرادی
در اجرای ماده  56اعترض کردند و حکم دادگاه را گرفتند
در حالی که چون اراضی به راه و شهرسازی واگذار شده بود
از متن این رای اطالعی نداشت که باید برای اعتراض اقدام
کند ،احداث خانه ها در این منطقه غیر قانونی است.

تعریف  10میلیارد تومان پروژه برای روستای کمب

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان هم گفت :روستای
کمب الگویی برای مناطقی است که در حاشیه شهرها
ایجاد شده است ،به دلیل اختالف هایی که میان بنیاد
مسکن و راه و شهرسازی درباره این روستا وجود داشت
در گذشته ساخت و سازهای زیــادی در معابر عمومی
انجام شد ،اطالعات دقیقی از تعداد خانوارها در دست
نبود و افرادی که ساکن بودند مالکیتی نداشتند و ساخت

و سازها غیر اصولی بود«.کرد» با بیان این که وزیر راه و
شهرسازی در سفری که به چابهار داشت از این منطقه
بازدید و دستورهایی را صادر کرد ادامه داد :دستور العملی
را از سازمان ملی کسب کردیم مبنی بر این که این منطقه
روستاست و راه و شهرسازی متولی آن شود و مقرر شد به
هر خانوار  250متر زمین واگذار شود که توانستیم تشکیل
پرونده دهیم و موضوع مالکیت مشخص شد.وی ادامه داد:
شاخص های این منطقه قابل مقایسه با هیچ نقطه ای نبود،
از نظر آموزشی ،عمرانی ،فرهنگی و  ...وضعیت ضعیف بود
که شرکت بازآفرینی شهری به دلیل محرومیت منطقه و
شرایط نابه سامان آن ورود کرد و در سال های  95و 96
بیش از چهار میلیارد و  500میلیون تومان در این منطقه
پروژه تعریف شد ،آن چه در این منطقه نیاز بود اشتغال زایی
بود که در این باره اقدام هایی در دست اجراست .به گفته
وی ،امسال هم هفت پروژه با سه میلیارد و  500میلیون
تومان اعتبار برای این روستا تعریف شده است ،سرانه
ورزشی در این منطقه صفر بود که فضای روباز ایجاد شد،
این روستا  20هزار نفر جمعیت دارد و با دهیاری مدیریت
می شود بــرای همین پیشنهاد دادیــم که به شهر ملحق
شود بنابراین طرح بازنگری جامع چابهار را تعریف کردیم
و مشاور در حال فعالیت در این زمینه است.وی ادامه داد:
طی دو سال اخیر بدون تنش و ممانعت از سوی مردم 21
کیلومتر از معابری که مردم تصرف کرده بودند بازگشایی
شد ،مشارکت مردم خوب است و کار به خوبی پیش می
رود ،اما در این محدوده زمین خوارهایی هم سوء استفاده
می کردند ،بنابراین کار فوری در حال انجام است و مشکل
برق و افت ولتاژ نیز به زودی رفع می شود.

دادستان مرکز
استان :اشتغال
به امنیت استان
کمک زیادی می
کند .با مردم
باید همکاری
داشته باشیم
که محصوالتشان
از بین نرود
چرا که تنها
راه اشتغال و
درآمدزایی آن
هاست ،مصم
هستیم که این
مشکل مردم
رفع شود که با
مدیریت قابل
انجام است

مواد الزم:آرد الک شده سه پیمانه ،کره یا مارگارین 125
گرم ،پودر قند یک پیمانه ،زرده تخم مرغ چهار عدد ،شیر
یک دوم پیمانه ،عسل سه قاشق سوپ خوری ،گردوی
خردشده به میزان الزم ،وانیل یک چهارم قاشق چای
خوری ،بکینگ پودر یک دوم قاشق چای خوری.
طرز تهیه :کره را داخل کاسه ای می ریزیم و آرد را به
آن اضافه و سپس آن را با انگشت مخلوط می کنیم.
پودر قند ،سه عدد زرده تخم مرغ ،شیر ،عسل ،وانیل
و بکینگ پــودر را به مــواد می افزاییم و به آرامــی ورز
می دهیم تا خمیر نرمی به دست آید .روی خمیر را با
دستمالی مرطوب می پوشانیم و به مدت  30دقیقه در
دمای محیط استراحت می دهیم .از خمیر به اندازه یک
گردو بر می داریم و در دست گرد می کنیم .سپس آن را
داخل سینی فر که از قبل با کاغذ روغنی پوشانده ایم،
با فاصله می چینیم .سپس با استفاده از قلم مویی بقیه
زرده تخم مرغ (زده شده) را روی خمیر می مالیم و با
گردو تزیین می کنیم .سینی را در طبقه وسط فر که از
قبل با دمای  175درجه سانتی گراد گرم شده ،حدود
 30دقیقه قرار می دهیم تا بپزد.

توزیع 25آبگرمکن خورشیدی
در روستاهای هامون
 25دستگاه آبگرمکن خورشیدی در میان روستاییان
هامون توزیع شد.رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
هامون گفت :با هدف جایگزینی سوخت های فصیلی و
کمک به معیشت ساکنان حاشیه اراضی ملی این اقدام
برنامه ریزی شد«.دهمرده» افزود :پس از بررسی هابرای
اجرای پروژه منارید  25دستگاه آبگرمکن خورشیدی
میان اهالی روستای سنچولی ،شهر علی اکبر و همیاران
فعال طبیعت از توابع روستای اسالم آباد ،روستای لوتک
و مراتع ریگچاه و کوه خواجه توزیع شد.

