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 82دی ماه – پایگاه خبری جوان آنالین

مديركل راه و شهرسازي با اشاره به تامين سرانه هاي مختلف خبرداد:

واگذاري  01هزار مترمربع زمين براي تامين كاربري هاي عام المنفعه
مدیركل راه و شهرسازی خراسان رضوی از واگذاری  82هزار و  338مترمربع زمين برای تأمين سرانه های مذهبي ،بهداشتي
و درماني ،آموزشي ،فرهنگي و ورزشي طي سال  60خبر داد.
محمدرضا اخوان عبدالهيان با اعالم این خبر افزود :در راستای ماده  888قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت برای
تامين سرانه های مختلف عام المنفعه و با هدف بهبود كيفيت زندگي در مناطق شهری ،اراضي دولتي در شهرهای مختلف به
ادارات مربوطه و یا اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده است.
وی اظهار كرد :تمامي واگذاری ها در راستای قانون مذكور كاربری های خدماتي (مذهبي ،آموزشي ،بهداشتي و)...مي باشد كه
با توجه به كاربری آن نقش به سزایي در بهبود كيفيت اجتماعي ورفاهي جامعه خواهد داشت.
اخوان عبدالهيان افزود :از اراضي در اختيار این اداره كل (دولتي) با كاربری مذهبي در شهرستان مشهد  ،متراژ  8هزار و 842
مترمربع و در شهرستان گناباد یك هزار و  488مترمربع و در شهرستان تربت حيدریه یك هزار و  388متر مربع طي سال 60
واگذار شده است.
مدیركل راه و شهرسازی خراسان رضوی تصریح كرد :هم چنين در شهرستان مشهد  5هزار و  884مترمربع زمين با كاربری
بهداشتي و درماني و در شهرستان كاشمر یك هزار و  088متر مربع برای ایجاد مراكز بهداشتي و درماني واگذار و تحویل شده
است.
وی با اشاره به اراضي مربوط به ماده ( 888اراضي غير دولتي) ادامه داد :هم چنين  588متر مربع زمين با كاربری آموزشي و
فرهنگي در شهرستان مشهد 8 ،هزار و  888مترمربع زمين با كاربری ورزشي در شهرستان كاشمر و  4هزار مترمربع زمين در
شهرستان خواف با كاربری بهداشتي و درماني به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده است.

