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وروددستگاهقضابرایتعیینتکلیف
واحدهایتولیدیمشکلدار

رئیس علوم پزشکی تربت جام خبرداد :

راه اندازی واحدکولونوسکوپی و
آندوسکوپی در بیمارستان سجادیه

حقدادی -رئیس دانشــکده علوم پزشــکی تربت
جام گفــت :بــا راه انــدازی واحــد آندوســکوپی و
کولونوســکوپی در بیمارستان ســجادیه تربت جام
نیاز بیماران گوارشی به مرکز استان رفع شد.دکتر
افــکار افزود :ایــن واحد با بــه روزترین دســتگاه ها
آماده ارائــه کلیه خدمــات تشــخیصی و درمانی به
بیماران گوارشی است و با راه اندازی این مرکز ،نیاز
بیماران گوارشی منطقه تربت جام که تاکنون برای
دریافت خدمات تشــخیصی و درمانی آندوسکوپی
و کولونوســکوپی ناگزیر به مراجعه به مرکز اســتان
بودنــد ،رفع شــد .وی افزود:کلینیک گــوارش نیز
همه روزه شیفت عصر در بیمارستان سجادیه فعال
اســت که بیماران می توانند از طریق سامانه برای
نوبت دهی اینترنتی اقدام کنند.

تقدیر از کارکنان نیروی انتظامی
در رضویه
با اهــدای لــوح یادبــود بــه فرماندهــی انتظامی و
کارکنان خدوم کالنتری رضویه از آنان تقدیر شد.
به گــزارش خراســان رضــوی  ،صبــح دیــروز و در
هفتــه نیــروی انتظامی حجــت االســام امجدی
زاده امام جمعه معزز و برونســی بخشــدار رضویه
با فرماندهــی انتظامــی رضویه دیــدار و گفت وگو
کردند .در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از زحمات
شــبانه روزی نیروهای خدوم انتظامی در سراســر
بخش رضویه توسط امام جمعه و بخشدار با اهدای
لوح یادبود از فرماندهی انتظامی و دیگر کارکنان
خدوم کالنتری رضویه تقدیر به عمل آمد.

علی نوری/دادســتان بردســکن از فعالیت
کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاران
مشــروع در شهرســتان خبرداد و گفت :یکی
از ماموریت های دســتگاه قضا تعیین تکلیف
واحدهای تولیدی ،صنعتی و معدنی مشکل
دار و فعال شــدن آن ها در چرخه تولید است و
متاسفانه سه واحد تولیدی مستقر در شهرک
صنعتی بردســکن چندین ســال اســت که به
دلیلپرداختنکردنتسهیالتطبقتضمین
بانکی اجاره به شرط تملیک بوده و در اختیار
بانک های مربوط اســت.به گزارش خراسان
رضوی ،فرماندار بردســکن به همــراه رئیس
دادگستری،دادستانوروسایاداراتصمت،
جهادکشاورزیوشرکتشهرکهایصنعتی
با حضور میدانی در شهرک صنعتی بردسکن
وضعیــت چندیــن ســاله کارخانــه فــراورده
های لبنی این شهرســتان را بررســی کردند.
دادســتان بردســکن از فعالیــت کمیســیون
حمایت قضایی از ســرمایه گذاران مشروع در
شهرســتان خبرداد و گفت :یکــی از ماموریت
های دســتگاه قضا تعیین تکلیــف واحدهای
تولیدی ،صنعتی و معدنی مشــکل دار و فعال
شدنآنهادرچرخهتولیداست.احمدفرزانه
افزود :متاسفانه ســه واحد تولیدی مستقر در
شهرک صنعتی بردسکن چندین سال است
که به دلیل پرداخت نکردن تســهیالت طبق
تضمینبانکیاجارهبهشرطتملیکبودهودر
اختیاربانکهایمربوطاست.
• 5سالاستکارخانهفراوردههایلبنیبا
تمامتجهیزاتتعطیلشدهاست

دادســتان بردســکن اظهــار کــرد :بیــش از
پنج ســال اســت کارخانه فراورده های لبنی
شهرســتان با تمام تجهیــزات تعطیل شــده
است درصورتی که در دهه اخیر این کارخانه
تولیداتیداشتهوبیشاز30نفردرآنمشغول
به فعالیت بوده انــد .فرزانه افــزود :حکم این
مجموعه ســال گذشــته صادر شــده اســت و
بانک سپه درخواســت وصول مطالبات خود
را از این واحد دارد  .وی گفــت :دراین بازدید
که مدیر کارخانه نیــز حضور داشــت ،پس از
بررسیمدارکازمسئوالنبانکسپهاستان
خواســته شــد میزان بدهی ایــن مجموعه را

اعالم کنند تــا پس از بررســی و مــدارا کردن
بانک،مدیریتاینمجموعهبرایپرداختآن
اقدامکندوهرچهسریعتراینواحدبهچرخه
تولید بازگــردد .فرمانــدار بردســکن ضمن
تشکر از حمایت های دستگاه قضا در تعیین
تکلیف واحدهای تولیدی ،صنعتی و معدنی
مشــکل دار گفت :با توجه به فرمایشات مقام
معظم رهبری مبنی بر تولید  ،پشتیبانی ها و
مانع زدایی ها درراســتای رفع موانع تولید و
کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاران
مشروع برآن شدیم وضعیت سه واحد مشکل
دار در شــهرک صنعتی بردسکن که چندین
سال اســت از چرخه تولید حذف شده اند به
صورتمیدانیوازنزدیکتعیینتکلیفشود.
مجتبیشاکریاظهارکرد:ظرفیتکارخانه
فراورده های لبنی 20تن شــیر در روز بوده و
بیش از 30نفر نیز مشــغول به فعالیت بودند
که متاسفانه به دالیل متعددی چندین سال
است تعطیل شده اســت .فرماندار بردسکن
افزود:باوروددادستانیبهاینپروندهازبانک
سپهخواستهشدههرچهسریعتربرایتعیین
تکلیف این واحد تولیدی اقدام و نتیجه آن را
طی یک ماه آینده به دادگســتری شهرستان
اعالم کننــد .در حاشــیه این بازدیــد مهدی
امینــی مدیر شــهرک صنعتــی بردســکن از
فعالیت کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه
گذاران مشروع در این شهرســتان خبرداد و
گفت :دراین زمینه مکاتباتی با دستگاه های
متولی انجام و از آن ها خواســته شــده اســت
برای معرفــی واحدهای تولیــدی  ،صنعتی و
معدنیمشکلداریاغیرفعالبهاینکمیسیون
اقدام کنند تا پس از بررســی با دستگاه های
مربوط اختالفات و مشکالت آن ها رفع شود
و وارد چرخــه تولیــد شــوند .وی همچنین از
سرمایه گذاری بیش از 130میلیارد تومانی
یک سرمایه گذار برای راه اندازی واحد تولید
شمش فوالدی در شهرک صنعتی بردسکن
خبردادوگفت:وسعتاینمجموعه 7هکتار
است و در فاز اول زمینه اشتغال بیش از150
نفرفراهممیشود.ویاظهارکرد:باتوجهبه
آمادگیسرمایهگذاراینواحدتولیدیتیرماه
سالآیندهتکمیلمیشود وموردبهرهبرداری
قرارخواهدگرفت.

مدیر تعاون روستایی استان خبر داد :

بهره برداری از چهل و نهمین روستا بازار استان در گناباد
چهل و نهمین روســتا بازار اســتان
خراســان رضوی در شهرستان
گناباد افتتاح شد.مدیر تعاون
روســتایی اســتان خراســان
رضــوی در این آییــن مهم ترین
اهــداف راهانــدازی روســتا بــازار
را تامیــن و تنظیــم بازار کاالهای اساســی
مصرف خانوار روستایی و شهروندان ذکر
کرد و گفــت :در این روســتا بــازار اجناس
موردنیازباقیمتتعادلیدراختیارمصرف
کننــدگان قــرار مــی گیرد.ایــرج ناصری
مقدم افــزود :با راهانــدازی و رونق فعالیت
فروشــگاههای روســتا بازار ،محصوالت و
تولیدات بومی روســتاییان در کنار ســایر
کاالهایاساسیبدونواسطهضمنحفظ
و صیانت از کیفیت کاال با قیمت مناسب به
مصرف کننده عرضه می شــود.وی ادامه
داد :روستا بازار گناباد در مساحتی افزون

گوناگون

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

دادستان بردسکن خبرداد:

گلســتانی -مدیــر اداره حفاظــت محیط زیســت
شهرســتان فیروزه در گفت وگو با خراسان رضوی
اظهار کرد:با اقدام مامــوران یگان حفاظت محیط
زیســت شهرســتان فیروزه و همــکاری موثر پلیس
اطالعات و امنیت شهرســتان ،فردی که به حیوان
آزاری و شــکار به وســیله ســگ های گله اقدام و از
اعمال پلیــد و غیر انســانی خود فیلم بــرداری و در
فضای مجازی منتشر می کرد ،شناسایی و دستگیر
و به دســتور مقام قضایــی روانه زندان شــد.جوان
بخت گفت:ایــن متهم کــه دامدار و ســاکن یکی از
روستاهای شهرستان فیروزه بود ،به حیوان آزاری
و شــکار گونه های وحشــی از قبیل گربه وحشــی،
روباه ،خرگوش وحشی و خارپشــت به وسیله سگ
های خود اعتراف کرده و این عمــل را نوعی تفریح
بر میشمرد!وی تصریح کرد :طبق ماده  ۱۳قانون
شــکار و صید ،این شــخص  ،باتوجه بــه نظر قاضی
پرونده به سه ماه تا سه ســال حبس محکوم خواهد
شد.مدیر اداره محیط زیست افزود :همچنین طبق
مصوبه  ۴۴۲شورای عالی حفاظت محیط زیست،
نام برده عالوه بر تحمل محکومیــت کیفری ،بابت
کشــتن گونه های یاد شــده و ضرر و زیــان وارده به
محیط زیســت ،باید در مجموع مبلغ  ۱۴۱میلیون
ریــال جریمــه بــه حســاب دولــت پرداخــت کند.
همچنین طبق ماده  ۶۸۰قانون مجازات اسالمی
هر شخصی  ،برخالف مقررات اقدام به شکار یا صید
جانوران حفاظت شــده کند ،به حبــس از دو تا 10
سال محکوم خواهد شد.

ا ز میان خبر ها

بر ۱۵۰مترمربعوبااعتبارهزینهشده
و ســرمایه در گردش  ۲۰میلیارد
ریــال از محــل منابــع داخلــی
اتحادیــه تعاونی های روســتایی
در شهر گناباد مورد بهره برداری
قرار گرفــت و با راه انــدازی آن زمینه
اشتغال چهار نفر به صورت مستقیم و ۳۰
نفر به صورت غیر مستقیم فراهم شد.مدیر
تعاون روســتایی استان خراســان رضوی
گفت :سه روستا بازار دیگر تا پایان امسال
در شهرهای بیدخت ،کاخک و روشناوند از
توابعشهرستانگنابادافتتاحمیشوندوتا
پایان امسال تعداد روستا بازارهای استان
خراســان رضوی بــه  ۱۰۰مــورد افزایش
می یابد.ناصری مقدم افزود :روســتا بازار
گناباد پیش از این قرار بود هشــتم مهرماه
جاریبهبهرهبرداریبرسدکهبهدلیلبروز
مشکالتی به تعویق افتاد.
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با محتکران آرد بدون اغماض
برخورد می شود

باحضورجمعیازمسئوالننظامیوشورایتامین
بردسکنوشهرآبادانجامشد

افتتاحساختمانفرماندهیانتظامی
بخششهرآباد
قنبــری -در پنجمیــن روز از گرامــی
داشت هفته نیروی انتظامی،ساختمان
فرماندهــی انتظامــی بخــش شــهرآباد
با حضــور جمعــی از مســئوالن نظامی ،
انتظامــی و شــورای تامیــن شهرســتان
بردسکن و بخش شهرآباد افتتاح شد.
بــه گــزارش خراســان رضــوی  ،در این
مراســم فرمانــده انتظامی شهرســتان
بردســکن در ســخنانی با گرامی داشت
یــاد و خاطره شــهدای نیــروی انتظامی
بردسکن گفت:این ساختمان درزمینی
به وسعت  ۲۸۰۰متر مربع و ساختمانی
به مســاحت  ۵۵۰متر مربع در دو طبقه
و بــا اعتبــاری حــدود  ۵۴میلیــارد ریال
از محل کمکهــای خیریــن و اعتبارات
نیــروی انتظامــی احداث شــده اســت.
ســرهنگ مختاری از آقایان اســماعیل
نیا و جان محمــدی دو خیر امنیت ســاز
منطقه شــهرآباد برای اهدای زمین این
ساختمان فرماندهی تجلیل کرد و گفت:
کارکنان ناجــا با تالش مضاعــف و تمام
ظرفیت  ،امنیت پایدار شهرستان را بیش
از پیش حفظ خواهند کرد.وی از حمایت
هــا و پیگیری های فرماندهــی انتظامی
خراســان رضــوی هــم قدردانی کــرد و
گفت :در طول احداث این ســاختمان ،
ســه مرتبه شــاهد حضــور ســردار تقوی
در منطقــه بودیــم کــه ایــن مهــم نشــان
دهنــده اهمیت امنیت منطقه شــهرآباد
و بردســکن بــرای ناجاست.ســرهنگ
مختاری یاد و خاطره شــهیدان شایقی،
رضانــژاد نجفــی و ضمیری از شــهدای
نیــروی انتظامــی بخــش شــهرآباد و
همچنیــن مرحــوم ســروان رجــب زاده
از کارکنــان ناجــای شــهرآباد را کــه در
ماههای اخیر بر اثر ابتال به کرونا جان به
جان آفرین تســلیم کرد ،گرامی داشــت
و گفت :نعمــت امنیت مرهون رشــادت
شــهیدان اســت.فرمانده انتظامــی
بردســکن گفت  :ســاختمان فرماندهی

انتظامــی شــهرآباد حداقل تا  50ســال
آینده مشــکل فضــای فیزیکــی امنیتی
منطقه را حل مــی کند.همچنین در این
مراســم فرماندار بردســکن در سخنانی
یاد و خاطره شــهدای نیروی انتظامی را
گرامی داشت و گفت :احداث ساختمان
نیــروی انتظامی بخــش شــهرآباد نماد
اقتدار و امنیــت منطقه در حاشــیه کویر
اســت.مجتبی شــاکری افزود :بــه رغم
توطئه های دشمنان در کشور از ابتدای
انقالب  ،امنیت پایدار میهن عزیزمان در
منطقه بی بدیل است.
وی از نــگاه خــوب مجموعــه انتظامــی
اســتان بــه شهرســتان هــا در تخصیص
امکانــات لجســتیکی در ســال هــای
اخیــر تجلیــل کــرد و گفــت  :نمــود این
رســیدگی در امنیــت پایــدار منطقــه به
خوبی هویداست.وی با اشاره به کاهش
ســرقت در فصــل برداشــت محصوالت
کشاورزی در منطقه شــهرآباد به عنوان
قطب کشاورزی شهرســتان از خدمات
نیروی انتظامی  ،گشــت هــای رضویون
سپاه و همراهی مجموعه قضایی در این
زمینه تجلیل کرد و گفت :توجه به بیانیه
گام دوم به عنوان راهبــرد همه مدیران
همــواره ســرلوحه مســئوالن محلی در
شهرستان بردسکن خواهد بود.
در ایــن مراســم همچنیــن از خانــواده
هــای چهــار شــهید نیــروی انتظامــی
بخــش شــهرآباد و خیریــن امنیت ســاز
و فرماندهــی و کارکنــان ناجــای بخش
شهرآباد تجلیل شد.

سرپرستانتقالخونخبرداد:

افزایش  ۱۶درصدی اهدای خون در استان
سرپرســت انتقــال خــون خراســان
رضــوی از افزایــش  ۱۶درصدی
اهدای خون در استان طی شش
ماه امســال در مقایســه با مدت
مشــابه ســال گذشــته خبر داد.
حمیدرضا اسالمی در گفتوگو با
ایســنا اظهار کــرد :از ابتــدای فروردین تا
شهریور ۹۳ ،هزار و  ۳۹۰نفر به پایگاههای
ما در سراســر اســتان مراجعه کرده و ۷۱
هــزار و  ۱۲۱نفــر موفــق به اهــدای خون
شــدهاند .این آمــار نشــاندهنده افزایش
 ۱۷درصدی مراجعهکنندگان است۹۵ .
درصد اهداکنندگان مرد و  ۵درصد دیگر
بانوان هستند.
سرپرســت انتقال خون خراســان رضوی
افــزود :در شــش ماه امســال ۶۷ ،هــزار و
 ۲۹۴مرد و  ۳۸۲۷زن خون اهدا کردند.
مراجعه آقایان بــرای اهدای خــون نیز در

استان  ۱۷درصد رشد داشته است.
به میزان اهدا کنندههای مستمر
و باسابقه هم به ترتیب در استان
 ۱۶و  ۲۴درصــد اضافــه شــده
اســت .وی افزود :امســال بیش
از  ۲۰هــزار نفــر از باســابقهها در
اســتان به پایگاهها مراجعه و برای اهدای
خون اقــدام کردهانــد .سرپرســت انتقال
خــون خراســان رضــوی ادامــه داد :در
خراســان رضــوی  ۴۰هــزار و  ۴۳۳اهدا
کننــده مســتمر و  ۲۰هــزار و  ۴۷۸اهــدا
کننده بــا ســابقه بــه پایگاههای مشــهد و
دیگــر شــهرها مراجعــه کردهانــد و بازهم
در این بخــش به ترتیب شــاهد رشــد ۱۶
و ۲۴درصــدی در اهــدای خــون در ایــن
گــروه بودهایــم ۱۰ .هــزار و  ۲۰۸نفر هم
در این شش ماه برای اولین بار خون اهدا
کردهاند.

مدیر جهاد کشاورزی درگز خبرداد:

توضیحات آبفای خراسان رضوی درباره وضعیت فاضالب شهر طرقبه:

مدیر جهاد کشاورزی درگز گفت  :بیش از  ۶۰درصد مزارع
پیاز درگز زیر کشت مکانیزه است.
اکبر یونسی گفت :شهرستان درگز دارای پیشینه کشت پیاز
است و ساالنه بیش از  ۳۵۰۰تن پیاز در شهرستان تولید می
شود  ،عالوه بر ارقام محلی که در پخت غذاهای محلی نظیر
یخنی کاربرد دارد و باعث لذیذ شدن خوراک بومی و محلی
می شــود  ،معروف ترین آن ها پیاز منطقه ســادات اســت که
از مصــرف باالیی برخوردار اســت .اکبر یونســی ادامه داد:
جهاد کشــاورزی به دلیل پایین بودن عملکــرد ارقام محلی
اقدام به جایگزینی و ترویج کشت ارقام اصالح شده کرده که
مورد استقبال کشــاورزان قرار گرفته اســت .وی افزود :در
سال های اخیر کشت مکانیزه پیاز در شهرستان ترویج یافته
و بیش از ۶۰درصد مزارع شهرســتان به صــورت مکانیزه با
دستگاه های ریز دانه کار کشت می شود.

معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آب و فاضالب
خراســان رضــوی علت ناتمــام مانــدن طرح فاضالب شــهر
گردشــگری طرقبه را تخصیص نیافتن اعتبار اعالم و اعتبار
تکمیل  82کیلومتر شبکه جمع آوری و احداث تصفیهخانه
فاضالب اصلی شــهر طرقبه به ظرفیت  14هزار متر مکعب
در شــبانه روز را ســه هزار میلیارد ریال برآورد کرد و افزود:
شــرکت آب و فاضالب اســتان تاکنــون در ســه مرحله برای
جذب سرمایهگذار فراخوان داد ه اما نتیجهای نداشته است.
محمد سهرابی در پاســخ به گزارش روزنامه خراسان درباره
وضعیــت فاضــاب شــهر طرقبــه از انجــام مطالعــات طرح
جمــعآوری و تصفیه فاضالب شــهر طرقبه طی ســالهای
 1387تــا  1388خبــر داد و اظهار کــرد :از آغــاز عملیات
اجرایی ایــن طرح در ســال  ، 1389شــرکت آب و فاضالب
خراســان رضوی تاکنون  38کیلومتر شــبکه جمع آوری در
این شهر اجرا کردهاست.

 ۶۰درصد مزارع پیاز
درگز زیر کشت مکانیزه

فرماندارگناباد:

جذب سرمایهگذار برای فاضالب طرقبه بی نتیجه بود

بــه گفتــه ســهرابی ،همچنیــن در ســال  1394یــک بــاب
تصفیهخانه محلی به ظرفیــت دو هزار و  400متر مکعب در
شــبانهروز با هدف تصفیه فاضالب محدوده تعاونی مسکن
فرهنگیان احداث شده است.

صفری-فرمانــدار گنابــاد گفــت :برخــورد بــا
محتکــران و دالالنــی کــه آرد یارانــه ای را در ایــن
شهرستان انبار ،قاچاق و فروش غیرمجاز میکنند
با قاطعیت و بدون اغماض خواهد بود.حامد قربانی
در جلســه کارگروه مبارزه با قاچاق کاال در گناباد
افزود :باید بــا افزایش نظارت ها بــر عرضه و توزیع
آرد یارانه ای افراد و دالالنی را که اقدام به احتکار
آرد می کنند و با قیمت آزاد به فروش میرســانند،
شناســایی کرد و با قاطعیت با آنان برخورد شــود.
وی افزود  :فــردی کــه  ۴۰۰یا هزار کیســه آرد در
خانه اش احتــکار می کند بــه طور یقین بــه دنبال
نیت های ســوء و فــروش آن ها به قیمــت های آزاد
یا باالتر اســت و باید با افرادی که خارج از ســامانه
انبارها برای عرضه و فروش اقالم اساسی از جمله
آرد اقدام می کنند برخورد کــرد .فرماندار گناباد
گفت :ســهمیه افــرادی کــه در منــزل ،نــان پخت
میکنند در یک بازه زمانی مشــخص حداکثر یک
کیســه اســت و افرادی که مقادیــر زیاد یــا بیش از
 ۱۰۰کیسه آرد در منازل خود احتکار می کنند به
دنبال فروش آن ها با قیمت های آزاد هستند و باید
به صورت ریشــه ای با عرضه آرد یارانه ای به قیمت
آزاد در این شهرستان برخورد شود .قربانی با اشاره
به این که ما مکلــف به حمایــت از تولیدات داخلی
و برخــورد بــا معضــل قاچــاق کاال هســتیم افزود:
مبارزه با قاچاق فــراورده های نفتــی و نهادههای
دامــی در گنابــاد نیازمنــد عــزم جدی مســئوالن
و دســت انــدرکاران مربــوط اســت .وی گفــت :
اگر چه تعداد واحدهای دامــداری بدون دام که با
سوء اســتفاده ،نهاده های دامی یارانه ای دریافت
می کردنــد در گناباد کاهش یافته اســت ولی باید
نقاط ضعف این مسئله شناســایی شود و با رفع آن
ها این معضل کاهــش یابد .فرمانــدار گناباد لزوم
برخورد قاطع با قاچاق سوخت در گناباد را یادآور
شد و گفت :برخی از جایگاه های عرضه سوخت از
طریق دریافت کارت های سوخت افراد مبادرت به
قاچاق سوخت می کردند که مسئوالن مربوط باید
با تیزبینی مانع از این مسئله شوند .قربانی افزود:
برای جلوگیــری از خروج چــوب قاچــاق از گناباد
باید هر گونه انتقال چوب از این شهرستان به دیگر
نقاط اســتان خراســان رضوی و کشــور بر اســاس
مجوز جهاد کشاورزی ،منابع طبیعی و فرماندهی
انتظامی انجام و از هر گونه انتقال غیر قانونی چوب
جلوگیری شود.

ث فرهنگی مشهد اعالم کرد:
رئیس میرا 

پرداخت 2میلیاردتومانتسهیالت
به هنرمندان صنایعدستی

عدستی
ث فرهنگی ،گردشگری و صنای 
رئیس میرا 
مشــهد از معرفــی  ۲۲طــرح صنایع دســتی برای
دریافت ۲۰میلیارد ریال تسهیالت مشاغل خانگی
در ایــن شهرســتان خبــر داد .بــه گزارش ایســنا،
محمودی اظهار کرد :در راستای سیاست حمایت
از تولیــدات داخلی و اشــتغال ،از ابتدای امســال
 ۲۲طرح صنایع دســتی پس از بررســی و تصویب
درکمیته مشاغل خانگی شهرســتان مشهد برای
دریافت  ۲۰میلیــارد ریال وام از محل تســهیالت
مشاغل خانگی به بانکهای عامل معرفی شدهاند.
وی ادامه داد :سود این تسهیالت  ۴درصد و مدت
زمان بازپرداخت آن  ۵ســاله اســت .مشــاغلی که
توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی
در قالب یک طرح کســب و کار بــدون مزاحمت به
تولیــد خدمت یــا کاالی قابل عرضه به بــازار منجر
میشود ،جزو مشاغل خانگی محسوب میشود.

