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رزم حسینی از عزم جدی برای پیاده سازی یک طرح مهم اقتصادی در استان خبر داد:

مثلثتوسعهاقتصادیدرخراسانرضوی

عکس :میثمدهقانی

شرکتاول-استاندارجدیدخراسانرضویبااشارهبه
فعالیتخوددردوبخشدولتیوخصوصی،گفت:پس
از آن که از بنده برای فعالیت در حوزه دولت دعوت شد،
تفکربخشخصوصیرابهحوزهدولتآوردم.بهگزارش
خراسان رضوی ،علیرضا رزم حسینی شب گذشته در
مراسم تودیع و معارفه استاندار خراسان رضوی با بیان
اینکهخدمتدرخراسانرضویودرجوارامامرضا(ع)
توفیقمیخواهد،افزود:نیتکردهامدرایناستانوقتم
را وقــف توســعه و آبادانی کنــم.وی دربــاره برنامه های
فعالیتخوددرخراسانرضویگفت:درحوزهسیاسی
بهسفارشامیرالمومنین(ع)اعتدالراپیشمیگیرمو
معتقدم این اصل می تواند کمک کننده توسعه استان
باشد.استاندار جدید خراسان رضوی والیت و توسعه را
دو اصل اساسی انقالب اسالمی ایران دانست و افزود:
طبق قانون اساســی رهبر معظم انقــاب در راس امور
هستندوهمهمردماینسرزمینوالیتمدارهستند؛چرا
که شاهدیم حتی اقلیت های مذهبی هم شهید دادند.
درخصوصتوسعههمذاتانقالبتوسعهیافتگیاست
وماسعیبراجرایآندرایناستانداریموبهسویهمه
احزابسیاسی برایتوسعهایناستاندستکمکدراز
میکنیمتاایناستانرابرایدیگراستانهایکشورالگو
کنیــم و امیــدوارم این اتفــاق رخ دهــد.وی ادامــه داد:
امیدوارم فعالیت های آقای رشــیدیان را تکمیل کنم و
ادامه دهنده این فعالیت ها باشــم.رزم حسینی درباره
تعامل با مســئوالن اســتان نیز گفــت :تردید نــدارم که
نمایندهولیفقیهدراستانهمراهماخواهندبود،تردید
ندارمتولیتآستانقدسرضویهمبرایاجرایمنشور
همدلیدربینمسئوالناستانکمکخواهندکرد.وی
با بیان این که نماینده دولت نماینده حاکمیت اســت و
همه ارکان حکومت باید بــا وی همکاری کنند ،به بیان
ادامه رئوس برنامه های خود پرداخت و افزود :در حوزه
اقتصادبهدنبالخلقثروتوادارهمردمتوسطخودشان
هستیم و باید این فرهنگ را در بخش بخش این استان
گسترشدهیم.استاندارجدیدخراسانرضویبااشاره
بهاجرایطرحیبهناممثلثتوسعهاقتصادیدراستان
کرماندردورانتصدیگریاستانداری،برایتوسعهآن
اســتان ،ادامه داد :این مدل را در خراســان رضوی نیز
پیاده خواهیمکرد.ویباتاکیدبراینکهبایدبرایبخش
خصوصیفرشقرمزدرایناستانپهنکرد،گفت:نباید
این بخش را زالــو صفت بدانیم وباید آن هــا را در فضای
همدلی به سمت اســتان بکشــانیم و کم کم می توانیم

مسیرآبادانیرادراستانفراهمکنیم.رزمحسینیائمه
جمعهراضلعمهممثلثتوسعهاقتصادیدانستوافزود:
ازائمهجمعهاستانخواهمخواستکهدرعرصهفعالیت
بهماکمککنند.ویباتاکیدبراینکهاقتصادمقاومتی
اقتصادیمردمیاست،ادامهداد:اینبدینمعناستکه
بتوانیمازموسساتبخشخصوصیمتولیبرایمناطق
مختلفاستانپیداکنیم،مااینموضوعرادرکرماناجرا
کردیم و رهبر معظم انقالب هم به نــام از این حرکت در
قلعهگنجکرمانحمایتکردندوامیدوارمبتوانیمدراین
اســتان نیز با کمک ســازمان هایی مانند آستان قدس
رضوی این طرح را اجرایی کنیم.وی در پایان گفت :در
حوزه فرهنگ نیز مــا در جهت تقویت شــورای فرهنگ
عمومیاستانقدمبرخواهیمداشت.وزیرکشورهمدر
اینمراسمدرسخنانیبااشارهبهمصوبهمجلسدرباره
بازنشستگی مسئوالن ،گفت :شاید بیشترین مدیران
ارشد دولتی که شامل این مصوبه شدند ،مدیران ارشد
وزارت کشور بودند که توانســتیم در مدت کوتاهی این
جابهجاییهاراانجامدهیم.عبدالرضارحمانیفضلی
همچنین با تاکید بر این که هیــچ وزارت خانه ای مانند
وزارت کشور حوزه های متعددی را پوشش نمی دهد،
افزود :در وزارت کشــور در این چند ســال با وجود همه
توطئه ها و هجمه هــا در حوزه های امنیتــی در داخل و
خارجکشور،مانندعربستانکهشبانهروز علیهماتوطئه
می کنــد ،بــه لطــف خــدا و کمــک نیروهــای نظامی و
انتظامی ،می توانیم بگوییم که هیچ مشکل امنیتی در
داخلنداریم .ویدربارهفعالیتاستاندارسابقخراسان

رضوی گفت :رشیدیان توانســت به خوبی و به سرعت
مسائلرادردستبگیردوبهخوبیآنهارامدیریتکند.
درزمانانتخابویبرخیازمسئوالنوزارتکشورمی
گفتندبرایابتدایفعالیت،ویدراستانیکوچکتربه
کارگیریشود،امااکنونشاهدیمکهکارنامهخوبیرااز
خودبهجاگذاشتهاست.وزیرکشورافزود:برایتصدی
پست  16استاندار بازنشسته بیش از  350نفر معرفی
شدند که این خود نشــان از ظرفیت های باالی نیرویی
است.ویهمچنینبااشارهبهسابقهکاریرزمحسینی
در عرصه ســپاه و اقتصاد ،گفت :وی عملکرد خوبی در
اســتان کرمان داشــته اســت و این اســتان را خــارج از
هیجاناتسیاسیکهبههرحالذاتجامعهمابودهاست،
پیشبردهوباتلفیقمسائلسیاسیبامسائلسرمایهای
و اقتصــادی روند پیشــرفت مســائل کرمان را تســریع
بخشــید .وی در حوزه اســتفاده بهینــه از آب در کرمان
فعالیتهایموثریداشتهاستکهامیدواریماینروش
هارادرخراسانرضوینیزپیشبگیرد.رحمانیفضلی
افزود :وی به دلیل مشــکالت شــخصی و خانوادگی از
کرمان آمد و بنا به درخواست ما پذیرفت که به خراسان
رضویبیایدوامیدواریمباکمکهمه مسئوالنبتوانددر
ایناستانفعالیتکند.ویباتاکیدبراینکهبههیچوجه
دشمنان نخواهند توانست در ایران اقدام موثری انجام
دهند،ادامهداد:آنهااکنونبهدنبالتحریمهستند،ما
اینموضوعراتجربهکردهایم،ازآناستقبالنمیکنیمو
بهدنبالبهدستآوردنحقوقماندردنیاهستیم،امادر
مقابلهمهتوطئههامیایستیم.درحوزهتحریمنیزقطعا

چهاردهمین شعبه بانک آینده درمشهد افتتاح شد

جدیدترین شعبه بانک آینده در مشهد ،روز گذشته در
بولوار پیروزی با حضور مســئوالن کشــوری و استانی
این بانک افتتاح شد .در حاشیه این مراسم مدیر مراکز
خدمات آینده بانک آینده در خراسان رضوی در تشریح
ســابقه تاریخی فعالیت ایــن بانک گفــت :بانک آینده
در  ســال  92براســاس موافقت بانک مرکزی شــکل
گرفت و با توجه به دستورالعمل بانک مرکزی با 165
شعبه کار خود را آغاز کرد.
جالل جــوادزاده امینی با اشــاره به رویکرد گســترش
بانکداری الکترونیک به عنوان ابزار اســتراتژیک و مهم
در جایگزینی شــعب فیزیکی ،گفت :کاهش شــعب در
شروعفعالیتبانکسببشدهبانکداریالکترونیکرا
جایگزین کنیم و سیاست بانک این است که اقدامات و
فعالیت خود را در معرض قضاوت مردم و مسئوالن قرار
دهد و این ارزیابی ها برای پیشبرد فعالیت بانک بسیار
موثرخواهدبود.
وی ادامــه داد :در ایــن مــدت فعالیــت ،بانــک آینــده
توانسته عنوان بانک برتر سال در سال 2018میالدی
به انتخاب موسسه «یورومانی» ،عنوان بانک سال ایران
در دو سال متوالی توسط نشــریه «بنکر» در سال های
 2017و  2018میــادی و عنوان بانک تحول ســاز
خاور میانه در ســال  2017به انتخاب موسســه «یورو
مانی» را به دست آورد.
جوادزاده امینی در تشریح عناوین کسب شده توسط
بانک آینده گفت :ما توانســته ایم در سال گذشته رتبه
اول میزان رشد منابع در شبکه بانکی کشور را کسب
کنیم کــه این موضوع بــا توجه به کاهش تعداد شــعب
بانک آینده و مشکالت اقتصادی کشور ،نشان دهنده
عملکرد شاخص این بانک است.

•سودآورترین و پربازده ترین بانک در
اقتصاد ایران در اجالس سرآمدان اقتصاد
ایران در سال ۱۳۹۶

مدیر مراکــز خدمــات آینده بانــک آینده در خراســان
رضوی درباره ســایر مقــام ها نیــز افزود :بانــک آینده
توانســته در دو ســال متوالی  1395و  1396عنوان
شرکت پیشرو را به انتخاب ســازمان مدیریت صنعتی
ایران به دست آورد .همچنین رتبه دهم در میان 500
شــرکت برتر ایران ،رتبه ششــم ارزش آفرینــی و تاثیر
گذاری بر اقتصاد ایــران به انتخاب این ســازمان را به
دســت آورد .بانک آینده توانســته عنوان سودآورترین
و پربازده تریــن بانک در اقتصــاد ایــران را در اجالس
ســرآمدان اقتصــاد ایــران در ســال  ۱۳۹۶کســب
کنــد .وی ادامــه داد :بانــک آینده بــا برخــورداری از
استحکامباالیمالیوکیفیتباالیداراییهاتوانسته
نشان برتری اعتماد و صداقت و امانت داری در صنعت
بانکداری را نیز در اجالس سرآمدان اقتصاد ایران در
سال  ۱۳۹۶دریافت کند.
جوادزاده امینی در توضیح فعالیــت ها و حضور بانک
آینــده در عرصــه نقــش آفرینــی در مســئولیت هــای
اجتماعی نیز گفت :بانک آینده پس از زلزله کرمانشاه،
بالغ بر  25خانه بهداشــت را در مناطــق محروم زلزله
زده این اســتان ،احداث و بهره برداری کــرد و تحویل
وزارت بهداشت داد .همچنین در حوزه تعلیم و تربیت
نیز  ۱۱مدرســه در مناطق محروم کشور توسط بانک
آینده احداث شده است .عالوه بر آن این بانک اقدام به

توزیع گسترده لوازم تحریر در بین بالغ بر دو میلیون و
500هزار نفر دانش آموز نیازمند در کشور کرده است.
وی ادامه داد :در رابطه با تسهیالت رونق تولید نیز در
ابتدای امســال بالغ بر  607فقره تســهیالت به مبلغ
25هزار و  386میلیارد ریال پرداخت شــده است که
این عدد می تواند برای حفظ اشتغال موجود و حمایت
از تولید کاالی ایرانی موثر باشد.
وی افزود :همچنین از ابتدای سال  96تا کنون تعداد
22هــزار و  841فقره تســهیالت برای امــوری مانند
ازدواج ،خوداشتغالی و مشــاغل خانگی توسط بانک
آینده پرداخت شده است که به طور قطع در تشکیل و
دوام خانواده ها موثر خواهد بود.
مدیر مراکــز خدمــات آینده بانــک آینده در خراســان
رضوی با اشــاره به مــدت کم شــکل گیــری و فعالیت
بانک آینده ،گفت :ما توانسته ایم در این مدت اعتماد
مشــتریان و ذی نفعان مــان را جلب کنیــم و تمام این
افتخارات به دست آمده نتیجه این جلب اعتماد است.
جوادزاده امینی با تاکید بر استحکام باالی مالی بانک
آینده ،افزود :این موضوع به نحوی است که از باالترین
ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی و صندوق های تضمین
بهره مند است و قابلیت نقد شدن دارایی در این بانک
از هر موسسه و بانک دیگری قوی تر است.

•افتتاح پانزدهمین شعبه بانک آینده در
مشهد در آینده ای نزدیک

وی با اشــاره به این که اقتصاد ایــران ،اقتصادی بانک
محور اســت ،افزود :به طور قطع به واسطه استراتژی
و سیاســت گذاری هایی که از ســمت مدیران ارشد و
مســئوالن بانک صورت می گیرد ،ســعی بر پیشــبرد
اهداف اقتصاد مقاومتی و رونق تولید داخلی به عنوان
اهداف کالن بانک است.
مدیر مراکــز خدمــات آینده بانــک آینده در خراســان
رضوی در خصوص سایر فعالیت های بانک به پیشبرد
حل مشکالت یکی از موسسات اعتباری منحله اشاره
کرد و گفت :از سال گذشــته مدیریت دارایی و بدهی
موسســه درحال تســویه افضل تــوس به بانــک آینده
واگذار شده است و تاکنون بالغ بر 99درصد از سپرده
های افرادی که در موسســه مذکور ســپرده داشتند،

به واســطه حمایت و هدایــت هیئت تصفیــه پرداخت
شده است.
جوادزاده امینــی درباره روند گســترش فعالیت های
فیزیکــی بانک آینده در مشــهد نیــز گفت :بــا توجه به
گســترش عملکــرد و فعالیــت بانــک و ایجــاد اعتماد
عمومی ،در طول ســال گذشته تعداد شــعب بانک در
مشهداز 5شعبهبه 14شعبهافزایشیافتکهدرسطح
استان این تعداد به  17شعبه می رسد ،در حالی که تا
پیش از سال گذشته این آمار تنها  8شعبه بوده است.
وی افزود :به طور قطع تا جایی که بانک مرکزی مجوز
دهد ،ما شــعبه فیزیکی بانک آینده را در سطح مشهد
افزایش می دهیم و در آینده نزدیک نیز قرار بر افتتاح
پانزدهمین شعبه در بولوار طبرسی مشهد داریم.

•افزایش 30درصدی تعداد و میزان مبلغ
حساب مشتری ها نسبت به سال گذشته

مدیر امور شعب استان های بانک آینده نیز در حاشیه
مراسم افتتاح این شعبه اشاره ای به روند افزایش شعب
این بانک در سطح کشور داشت و افزود :بانک آینده تا
ابتدای امسال  165شعبه در سطح کشور داشته که با
توجه به عملکرد خوب بانک تعداد  110مجوز از بانک
مرکزی دریافت شده تا بر تعداد شعب این بانک افزوده
شود و تا کنون حدود 90شعبه از این تعداد افتتاح شده
و  20شــعبه باقی مانــده نیز به زودی افتتــاح خواهند
شــد .در ســال آتی نیز طبق برنامه تعداد  100شعبه
دیگر به شعب بانک در سطح کشور افزوده می شود.
غالمرضا خلیلی دربــاره روند انجــام پرداخت بدهی
های موسســه مالــی و اعتبــاری منحله افضــل توس،
گفــت :این بدهــی ها بــه طور کامــل پرداخت شــده و
مواردی هم که باقی مانده علتش مشــکالت حقوقی
است و با اقدامات انجام شده توسط بانک آینده ،افضل
توس اولین موسسه مالی و اعتباری منحله ای است که
مشکالتش به صورت کامل حل و فصل شده است.
وی درباره گسترش فعالیت مالی این بانک نیز گفت:
به طور تقریبی حساب های مشتری های بانک نسبت
به سال گذشته از لحاظ تعداد حساب و میزان مبالغ،
حدود 30درصد رشد داشته است.

۳

بابرنامهریزیکهشدهاستمیتوانیمایستادگیکنیمو
تاکنون نیز ایستاده ایم .وی با اشاره به وحدت و همدلی
به عنوان نســخه رهبر انقالب برای عبور از این شــرایط
گفت:ایشاندستورتشکیلجلسههفتگیسرانقوارا
دادندودراینجلساتمشکالتیکهقراربهرفعشدندر
چندین ماه را داشت ،در یک جلســه حل می شود.وزیر
کشورافزود:اینطرحبایددراستانهانیزعملیاتیشود
و مسئوالن استانی با اجرای این طرح مشکالت استان
هاراباروندسریعتریبرطرفکنند.وزیرکشوربااشاره
بهظرفیتهایبسیارخراسانرضوی،بیانکرد:بهیقین
خراسان رضوی باید بتواند بار بسیار بزرگی را در حوزه
دور زدن تحریم ها بردارد ،چرا که مرزها و بازارچه های
مرزی بسیاری در این استان اســت که باید به بازارهای
صادراتیتبدیلشود.ویادامهداد:چهارشنبهاینهفته
دستورکارجلسهدولتایناستکهاستاندارانپیشنهاد
اختیــارات الزم را ارائــه کننــد تا بررســی انجــام گیرد.
استاندارسابقخراسانرضوینیزدراینمراسمبااشاره
بهمدتتصدیپستاستانداریخود،گفت:دراینمدت
ممکناستدرکارهایاجرایینقصهاییوجودداشته
باشــد ،اما در پیش وجدان خود می دانم که آن چه را در
توانووسعمبود،انجامدادمتانوکریمانبرایمردمراکه
به آن افتخار می کنیم ،انجام دهیــم و امیدوارم خداوند
کارهاییراکهدرایندورهانجامشد،ازماقبولفرماید.
علیرضــا رشــیدیان افــزود :بنده بــه دلیل مشــکالت و
نقصانهایــی که وجود داشــت و برخــی مواقع تصمیم
گیریهاوانتخابهاییکهبینبدوبدترانجامگرفتوبه
تبع آن و به واســطه تصمیمی که گرفته می شد ،برخی
گالیه داشتند ،از همه مردم استان حاللیت می طلبم و
خواهش می کنم بنده را ببخشــند.وی درباره انتخاب
استاندارجدیدنیزگفت:اینانتخاببهنظرمنانتخاب
تبدیل به احسن شدن مدیریت استان است و امیدوارم
همهمسئوالنیکهدرطولاینسالهابابندههمکاری
کردند،اینهمکاریرابااستاندارجدیدنیزادامهدهند.
وی با بیان این که از ظرفیت آستان قدس و همکاری در
پروژه های اســتان ،در دوره تولیت قبل و تولیت کنونی
استفاده شــده اســت ،افزود :اگر این همکاری ها ادامه
داشتهباشد،میتواندبهپیشرفتاستانسرعتبخشد.
وی درباره پرونده پدیده در واکنش به گفته های رئیس
مجمعنمایندگاناستاننیزگفت:مابههیچسازمانیاز
دستگاه های دولتی و شــهرداری ریالی پول ندادیم و از
نمایندگان استان می خواهیم که در خصوص پیشبرد

اینموضوعپیگیریکنندتابتوانیممردمرابهحقوقشان
برسانیم.رشیدیانباتاکیدبراینکهبایدازسیاسیکاری
بهمعنایجناحگراییدوریشود،گفت:برایپیشرفت
اســتان باید به دور از این موضوع به فعالیــت پرداخت.
رئیس مجمــع نمایندگان خراســان رضوی نیــز در این
مراسم با تشــکر از عملکرد استاندار ســابق ،خطاب به
استاندارجدیدگفت:مشهدپیشانیکشوراستوبایدبه
ایننکتهتوجهشود.حمیدبنایی افزود:دراین 40سال
گذشتهبهاندازهحدود 150سالفعالیتدرایناستان
انجامشدهاست،اماهنوزهمکمبودهاییوجوددارد،ما
می گوییم چرا بایــد تنهــا  4.5درصد بودجه کشــور را
دریافتکنیمدرحالیکهحدود 8درصدخاککشوررا
داریم.ویازمیزانتخصیصبودجهزیارتنیزگالیهکرد
و گفت :اگر این بودجه با توجه به  25میلیون زائری که
وارداستانمیشوند،تخصیصیابدخیلیازمشکالت
اســتان رفع می شــود.رئیس مجمع نمایندگان اظهار
کرد :از شما می خواهم که به مشکالت مردم بپردازید،
چراکهبیکاریوحاشیهنشینیودیگرمعضالتاستان
افزایشیافتهاست.ویخطاببهاستاندارجدیدگفت:
اولویت اول را اشتغال و پس از آن اقتصاد و فرهنگ قرار
دهید ،این که اســتاندار بخواهد تنها کار سیاســی کند
امریغلطاست،البتهکهجنابرزمحسینیاعالمکرده
کهمیخواهددرایناستان90درصدکاراقتصادیکند
و10درصدکارسیاسیانجامدهد.بناییباتاکیدبراین
کهبخشخصوصیدراستاننیازبهحمایتدارد،افزود:
اگــر کارخانه هــای اســتان راه افتد ،حــدود70درصد
مشکل اقتصاد استان رفع می شــود.وی با بیان این که
انتقالآبازعمانبرایاستاناجتنابناپذیراست،ادامه
داد:خواهشمیکنماستاندارجدیدبهروندپیشبرداین
طرح کمک کند.با وجود مشکالت ما در حوزه آب هنوز
بسیاریازمزارعبهصورتغرقابیآبیاریمیشود.وی
باانتقادازاینکهدولتنتوانستبرایتکمیلپروژههای
ناتمام،بخشخصوصیراپایکاربیاورد،افزود :انتظار
داریمکهکارگروهخوبیدراستانشکلگیردتاسرمایه
گذارانرابهاستانبیاورد.بناییباتاکیدبروجودظرفیت
هایخوبانسانیدراستان،افزود:توصیهمیکنمازاین
نیروهایقابلبرایبومیسازیمسئولیتهایاستان
بهره ببرید.وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه
پروندهپدیده،ادامهداد:شهرداری،بانکودیگرنهادها
حقوقشــان را دریافت کردند؛ اما مردم هنوز به حقشان
نرسیدند،برایحلاینموضوعتالشکنیدتااینمردم
ضد انقالب نشــوند .وی همچنین با انتقــاد از وضعیت
زیرساخت ها در اســتان ،ادامه داد :باوجود وعده های
مســئوالن کشــوری درباره پروژه برقی کــردن راه آهن
مشهد-تهران این پروژه به مشــکل خورده است ،طرح
دیگرهمراهریلیمشهد-زاهداناستکهآنراهمباید
پیگیریکرد.ویهمچنینبراستفادهازظرفیتآستان
قدسبرایتوسعهوپیشرفتاستانتاکیدکرد.

تاییدبازداشتتبعه آمریکایی درمشهد

سخنگوورئیسمرکزدیپلماسیعمومی
و رســانه ای وزارت امــور خارجــه درباره
خبر منتشر شــده در زمینه بازداشت یک
شــهروند آمریکایی در ایران به نام مایکل
وایت ،ضمن تایید این دستگیری گفت:
یک شهروند آمریکایی به نام مایکل وایت
چندی قبل در شهر مشهد بازداشت شد
که موضوع در نخستین روزهای دستگیری از طریق دفتر حفاظت
منافعآمریکادرتهرانبهاطالعدولتآمریکارسیدودولتمتبوعوی
ازهمانابتدایبازداشتدرجریانایندستگیریقرارداشتهاست.
به گزارش فارس  ،بهرام قاسمی در پاســخ به پرسش خبرنگاران با
اشاره به مطالب نادرست برخی رســانه های آمریکایی در چند روز
گذشته که با انجام فضاسازی و تشدید جنگ روانی و دروغ پردازی
هایهدفمندباانتشارگزارشهاییبیاساس،بهشرایطنامطلوب
و آزار و اذیت این زندانی آمریکایی اشــاره کرده اند ،افزود :این گونه
گزارشهایدروغونادرستبهشدتتکذیبمیشود.

درجلسهدیروزهیئتدولتانجامشد

اختصاصاعتباروتسهیالت برایخسارات
حوادث غیرمترقبه در خراسان رضوی

هیئتوزیراندرجلسهدیروزبهریاستحجتاالسالموالمسلمین
دکترحسنروحانیرئیسجمهوری،برایجبرانخسارتناشیاز
حوادثغیرمترقبهدرسهاستان،اعتباروتسهیالتبانکیاختصاص
داد.به گزارش پایگاه اطالع رســانی دولت ،این اعتبار و تسهیالت
بانکی شــامل اجرای پروژههای پیشگیرانه و عملیات تثبیت رانش
مسیرلولهآبشربمشکینشهردراستاناردبیل،جبرانخسارت
و بازســازی اماکن مســکونی و تأسیسات زیربنایی خســارت دیده
ناشی از وقوع سیل ،فرو نشست زمین ،برف و کوالک ،توفان و زلزله
دراستانهایآذربایجانغربی،اصفهانوخراسانرضویاست.

مجوز دولت برای فروش پالک ثبتی
 552هزار متری در خراسان رضوی
محمد جواد رنجبر /مجوز فروش پالک ثبتی در اســتان خراســان
رضویمتعلقبهموسسهتحقیقاتواکسنوسرمسازیرازیتوسط
وزارت جهادکشاورزی از سوی دولت صادر شد.به گزارش خراسان
رضوی،ازآنجاکهوزارتجهادکشاورزی(مؤسسهتحقیقاتواکسن
و سرمســازی رازی) در نظر دارد تا نسبت به فروش پالک ثبتی واقع
در بخش ( )۶شهرســتان طرقبه شــاندیز ،استان خراســانرضوی،
به مســاحت  ۵۵۲هــزار و  ۸۸۶مترمربع ،بــا حفظ کاربــری باغی و
کشــاورزی اقدام کند ،مراتــب را جهت صدور مجوز بــه هیئت دولت
ارائه کرد.بر این اساس وزیران عضو کمیســیون لوایح در جلسه ۲۴
آذرمــاه ۱۳۹۷به اســتناد مــاده ( )۱۱۵قانون محاســبات عمومی
کشور-مصوب-۱۳۶۶وبارعایتتصویبنامهشماره/۳۶۵۵۳ت
 ۳۹۹۴۸هـ مورخ ۱۱خرداد ۱۳۸۷موافقت کردند تا وزارت جهاد
کشاورزی (مؤسســه تحقیقات واکســن و سرمســازی رازی) نسبت
به فروش این پالک ثبتی اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حســاب
درآمد عمومی کشــور واریز و مطابق ماده ( )۶قانــون الحاق برخی از
مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقــررات مالی دولــت ( - )۲مصوب
 -۱۳۹۳هزینه کند.این تصویب نامه در 15دی ماه امسال به تایید
ریاســت جمهوری رســیده و در 18دی ماه نیز با امضای جهانگیری
معاوناولرئیسجمهوریبهوزارتجهادکشاورزیابالغشدهاست.

