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 62دی ماه – پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی – خبرفارسی – تی نیوز  -مازندشورا

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی خبر داد:

واگذاری  0۱هزار مترمربع زمین برای تأمین کاربریهای عامالمنفعه طی سال 69
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی از واگذاری  ۸8هزار و  ۳۳۳مترمربع زمین برای تأمین سرانههای مذهبی ،بهداشتی
و درمانی ،آموزشی ،فرهنگی و ورزشی طی سال  52خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ،محمدرضا
اخوان عبدالهیان با اعالم این خبر افزود :در راستای ماده  ۸۳۳قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای تأمین سرانههای
مختلف عامالمنفعه و با هدف بهبود کیفیت زندگی در مناطق شهری ،اراضی دولتی در شهرهای مختلف به ادارات مربوطه و یا
اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است.
وی اظهار کرد :تمامی واگذاریها در راستای قانون مذکور کاربریهای خدماتی (مذهبی ،آموزشی ،بهداشتی و )...است که با
توجه به کاربری آن نقش به سزایی در بهبود کیفیت اجتماعی و رفاهی جامعه خواهد داشت.
اخوان عبدالهیان افزود :از اراضی در اختیار این اداره کل (دولتی) با کاربری مذهبی در شهرستان مشهد ،متراژ  6هزار و ۸۴8
مترمربع و در شهرستان گناباد یک هزار و  ۴۳6مترمربع و در شهرستان تربتحیدریه یک هزار و  ۳66مترمربع طی سال 52
واگذار شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی تصریح کرد :همچنین در شهرستان مشهد  9هزار و  ۸6۴مترمربع زمین با کاربری
بهداشتی و درمانی و در شهرستان کاشمر یک هزار و  2۳۳مترمربع برای ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی واگذار و تحویل شده
است.
وی با اشاره به اراضی مربوط به ماده ( ۸۳۳اراضی غیردولتی) ادامه داد :همچنین  9۸۳مترمربع زمین با کاربری آموزشی و
فرهنگی در شهرستان مشهد 6 ،هزار و  666مترمربع زمین با کاربری ورزشی در شهرستان کاشمر و  ۴هزار مترمربع زمین در
شهرستان خواف با کاربری بهداشتی و درمانی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است.

