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بررسیدالیلپیشرفتالکپشتییکپروژهناتمامشهری

اگویقوچان۱۰درصد پیشرفتپساز 10سال!
معاونبهرهبرداریوتوسعهفاضالبآبفایاستان:بهدنبالسرمایهگذارانیهستیمکهپسابشهرهاراخریداریکنند

ایشان زاده ،مسلمی /باگذشت بیش از  ۱۰سال
از شروع عملیات اجرایی طرح جمعآوری فاضالب
شهری(اگو) در قوچان ،این طرح تاکنون پیشرفت
حدود  ۱۰درصدی داشته است که با یک حساب
سرانگشتی بــه طــور متوسط سالی یــک درصــد
میشود! و با چنین رونــدی در اجرا معلوم نیست
چندین سال برای اتمام و بهرهبرداری از این طرح
در انتظار باید ماند؛ این موضوع البته سوال خیلی
از شهروندان قوچانی است  .به گزارش خراسان
رضــوی،بــاافــزایــش روزافــــزون جمعیت و تبدیل
شهرهایکوچکبهشهرهایبزرگوتوسعهشهری
و در نتیجه افزایش نسبت جمعیت در مساحت و
همچنین پیشرفتهای تکنولوژیکی و فناوریهای
روز ،بدیهی است که باید توجه بیشتر و ویــژهای به
مسائلبهداشتیوزیستمحیطیدر شهرهاصورت
گیردودراینزمینهبایدبهدنبالروشهاوطرحهای
مناسب با بازده باال و قابل ارتقا از لحاظ ظرفیتی نیز
بود.دراینمیانشبکهفاضالبشهریوجمعآوری
فــاضــاب از طــرحهــا و تاسیسات شهری مهم و
ضروریاست .بدیهیاست زندگیدرشهرنیازمند
امکاناتوتجهیزاتیاستتاحداقلاستانداردهای
آسایش افراد و ساکنان یک شهر فراهم شود .با این
توضیحات ،اجــرای طرح فاضالب شهری به جز
مزیتهاوآثارمفیدزیستمحیطی،بهنوعیآسایش
ورضایتخاطرشهروندانرابهدنبالخواهدداشت  .
•سال 89آغاز اجرای طرح اگو

طرح اگو در قوچان از سال ۸۹شروع شد و با وجود
حفاریها و کندهکاریها درنقاط مختلف شهر و
خواهناخواه پدید آمدن مشکالت و دشواریهایی
در تــردد خودروها و عبور عابران پیاده از معابر
حفاریشده ،مــردم در اوایــل نه تنها شکایت و
گالیهاینداشتندبلکهبامشاهدهاجراییکطرح
ملی و بزرگ در شهر خوشحال وخرسند بودند؛
اما طی چندسال گذشته که متاسفانه روند پروژه
کند شده و پیشرفت چندانی نداشته است ،مردم
لب به گالیه وانتقادها گشوده و اظهار نارضایتی از
این وضعیت میکنند و خواستار نگاه ویژه دولت
و مسئوالن امر به این طرح در قوچان و تسریع در
عملیاتاجرایی اگوهستند.
•نظراتمردم

هاشمی یکی از بازاریان قوچانی میگوید :با این

حرکت الکپشتی و رونــد کندی که در اجــرای
طـــرح اگـــو مــشــاهــده مــیشــود ،گــمــان مـــیرود
شاید روزی نوههایمان شاهد اتــمــام وافتتاح
پــروژه باشند! سلطانی یکی دیگر از شهروندان
فرهنگی قوچان نیز میگوید :درســت است که
طرح جمعآوری فاضالب شهری یک طرح بزرگ،
پرهزینه و زمانبر است و شهروندان باید برای اجرا
و اتمام آن صبور باشند؛ اما این حرکت بسیار کند
پروژه در قوچان و تخصیص اعتبارات قطرهچکانی
و در نتیجه تاخیرهای طوالنی با پیشرفت فیزیکی
اندک طی حدود  10سال ،چندان شایسته و قابل
توجیه و تحمل نیست .هرچند مردم قوچان صبر
وشکیبایی زیادی دارند و برای پایان کار پروژه ملی
سدتبارک هم بیش از  ۱۰سال انتظار کشیدند و
پس از آن هم اجرای تصفیهخانه آب شرب شهر که
چندسالیطولکشید.ویمیافزاید:خالصهبعداز
چندسالیکطرحملیسهمونصیبماشدهکهاگر
همازتاخیرورونداجراانتقادکنیم،احتماالدرپاسخ
مسئوالن ،تحریمها و شرایط اقتصادی و گرانیها
و افزایش بیرویه قیمت کاالها و درنهایت کمبود
بودجهومنابعمالی مطرحخواهدبود.
• بیش از ۱۰سال کمتر از ۱۰درصد

مدیر آب و فاضالب قوچان درباره میزان پیشرفت
طرحجمعآوریفاضالبقوچانبهخراسانرضوی
گفت :پروژه فاضالب شهری در سال  ۸۹در این
شهر آغاز شد که پیشرفت آن به حدود  ۱۰درصد
رسیدهاست؛همچنیناز۳۰۰کیلومترطولشبکه
حدود  ۳۰کیلومتر آن اجرا شده است .سعادتی
افزود :شرایط جوی و سرمای زودهنگام و طوالنی
مــدت شهرستان بــا توجه بــه شــرایــط اقلیمی و
جغرافیایی آن ،اجرای طرحهای عمرانی را دچار
مشکلوتاخیرمیکندکهدراجرایطرحاگونیزاین
شرایط بیتاثیر نبوده است و در کنار این موضوع،
کمبودومحدودیتمنابعواعتباراتدررونداجرای
طرح دخیل است اما به هرحال اجرا و اتمام این
پروژه بزرگ نیاز به اعتبارات خاص و زیادی دارد.
ویگفت:دراوایلکاربرایاجرایاینطرحرقمی
بیش از  ۱۶۰میلیارد تومان معادل  ۴۰میلیون
یورو برآورد شده بود ،اما اکنون با توجه به شرایط
اقتصادیوتحریمهاوافزایشروزافزونقیمتها،
مشکلاجراازلحاظهزینههاوتامینمنابع ،بیشتر
شــده و اکنون دستکم به مبلغ  ۴۰۰میلیارد

جمعآوری فاضالب در قوچان گذشته ،تنها 10
درصد پیشرفت داشته است ،میگوید :علت این
موضوعتخصیصنیافتنبودجهکافیبرایاجرای
طرح بوده است ،ضمن اینکه بیشتر اعتباراتی که
تخصیص مییابد ،از محل اسناد خزانه برای این
پروژهبوده وازطرفیاعتباراتازاینمحلنیزخیلی
کم است که بتوان طرح را اجرا کــرد.وی تصریح
میکند :کل اعتباری که برای پروژه جمعآوری
شبکهفاضالبقوچاندربودجهامسالتخصیص
یافته  5میلیارد و  700میلیون تومان است؛ در
حالیکهبرایاتماماینپروژه بابرآوردیکهامسال
انجامشدهبه 400میلیاردتوماناعتبارنیازاست.

تومان نیاز است تا بتوان روند اجرای عملیات را
سرعتبخشیدوهرچهتاخیرپروژهبیشترشودباید
هزینههایبیشتریرامتحملشد.
•بهدنبالمشارکتبخشخصوصی

سعادتی خاطرنشان کــرد :در واقــع با توجه به
سیاستهای دولــت نسبت به مشارکت بخش
خصوصی و سرمایهگذاریها برای انجام پروژهها
از این طریق ،در این زمینه اقدامات و رایزنیهایی
برای ورود بخش خصوصی و سرمایهگذاران به
منظور اجرای طرح اگو درقوچان صورت گرفته
است؛ اگرچه سرمایهگذار به دالیلی آن گونه که
باید تمایلی از خود نشان نداده است و همچنان
مسئوالن شهرستان و نماینده مردم درمجلس در
این خصوص پیگیر موضوع هستند و برای تسریع
عملیاتتالشمیکنند.
• پیوستنمسکنمهربهشبکهجمعآوری
فاضالب

   مدیر آبفای قوچان در ادامه ،به اقدامات مربوط
به اجــرای طرح اگو در منطقه مسکن مهر اشاره
کــرد و اف ــزود :بــرای جــمـعآوری فاضالب منطقه
مسکن مهر قوچان و اتصال و انتقال آن به شبکه
شهرینیزباهمراهیادارهراهوشهرسازیقوچان و
دستگاههایمرتبط،فعالیتهاییچونلولهگذاری
انجام شده و بخش عمدهای از کار در این قسمت
صورت گرفته که در هرحال وجود و ایجاد چاههای
جذبی در این منطقه با اشکاالتی همراه بوده است

واتصالآنبهشبکهامریضروریاست .ویگفت:
دراجرایشبکهفاضالبشهری،محلتصفیهخانه
آن نیز مشخص و تملک شــده و دیــوارکــشــی و
حصارکشیهایآننیز انجامشدهاستتادراختیار
سرمایهگذار قرارگیرد و اقداماتی هم در خصوص
پیمانکاری صورت گرفته به طوری که درنظر است
با نصب و راهاندازی پکیج در محل تصفیهخانه  ،در
یک مرحله تعدادی از انشعابها از نقاط مختلف از
جملهمسکنمهربهاینشبکهاتصالیابد.درهرحال
الزم است از فاینانس داخلی هم استفاده شود و
با همکاری و مشارکت بخش خصوصی ،درکنار
مساعدت وهمراهی مسئوالن امر و نگاه و عنایت
خاص دولت درتامین وتخصیص اعتبارات الزم،
پروژهاگودرقوچانازاینوضعیتوکندیرونداجرا
خارجشودومردمدرآیندهاینزدیکترشاهداتمامو
افتتاحطرحباشندودرنهایتبیشاز ۴هزارانشعاب
بهخطوطشبکهانتقالفاضالب ،اتصال پیداکندو
انتظارشهروندانبهپایانبرسد   .
•اگویشهرستانقوچان 2قسمتاست

درهمینباره معاونبهرهبرداریوتوسعهفاضالب
آبفای استان در گفتوگو با خبرنگار خراسان
رضوی میگوید :پروژه فاضالب(اگو) شهرستان
قوچان شامل دو قسمت اســت؛ یکی مربوط به
خــود شهر قوچان اســت که طــرح اگــوی آن تنها
 10درصد پیشرفت داشته و دیگری مسکن مهر
است .محمد سهرابی در پاسخ به این سوال که
چرا طی 10سال گذشته که از اجرای طرح شبکه

گزارشیدربارهسرنوشتیکپروژهاشتغالزادرشهرستانزاوه

گام 2میلیاردی برای راهاندازی ناحیه صنعتی زاوه
شعبانی ۲۱ /مهر  ۹۹گزارش خراسان رضوی با
عنوان«مطالبه  ۹ساله مردم زاوه در انتظار تشکیل
جلسهشورایمعادن»بهچاپرسید؛گزارشیکهاز
پروژهایخبرمیدادکهپسازکلنگزنیباشکایت
کارخانهسیمانزاوهبهکمارفتهبودومطالبهچندین
ساله مردم زاوه در انتظار تشکیل جلسه شورای
معادنبود.درآنزمانعضوشورایمعادنخراسان
رضوی در حالی که رزمحسینی استانداروقت به
وزارتصمترفتهبودومعتمدیاندرحالپوشیدن
لباس استانداری خراسان رضوی بود ،گفت :باید
منتظرباشیمتااستاندارجدیدبیایدوبامسائلآشنا
شود و این که کی زمان به شورای معادن میرسد
را نمیدانیم؛ اما حاال با گذشت یکسال نماینده
زاوه و تربت حیدریه درمجلس می گوید :ناحیه
صنعتی شهرستان زاوه با مساحت  ۲۵هکتار در
حاشیه جاده زاوه به باخرز ،مراسم آغاز عملیات
اجرایی آن برگزار شد و حدود  20میلیارد ریال  از
شرکت شهرک هــای صنعتی بــرای آمــادهســازی
فضای ناحیه صنعتی تامین شده است .به گزارش
خراسانرضویاحداثشهرکصنعتیزاوهیکیاز
نیازهای اقتصادی شهرستان زاوه و جزو مطالبات
قدیمی تولیدکنندگان و مــردم این منطقه است
و سرمایهگذارانی که متقاضی کارهای تولیدی
هستند ،به دنبال زمین و مکان الزم برای احداث
واحدهای تولیدیاند و بهترین مکان برخوردار از
زیرساختهای الزم نیز شهرک صنعتی است؛ اما
با وجود اینکه طبق اظهارات مسئوالن حدود۱۰
سال قبل موافقت اصولی بــرای احــداث شهرک
صنعتی صــادر شــده ،به دلیل اختالفی که بر سر
اراضی که قرار است شهرک صنعتی در آن احداث
شود ،با کارخانه سیمان زاوه به وجود آمده بود ،این
پروژه معطل مانده بود.دیماه سال  ۹۸با پیگیری
استانداروقت و با حضور معاون وقت وزیر صمت و

مربوط به خیابان مسیر دسترسی و فضای سبز و
مشاعاتناحیهصنعتیاست.
•تامیناعتبار ۲۰میلیاردیبرایساختناحیه
صنعتی

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران ،کلنگ شهرک صنعتی زاوه به زمین
خورد،اماپسازاینمراسم،دوبارهشکایتیازسوی
کارخانه سیمان زاوه به سازمان بازرسی استان
مبنی براینکه زمین درنظرگرفتهشده در حریم
اراضی معدن کارخانه سیمان زاوه قرار دارد و قبال
این منطقه برای بهرهبرداری به سیمان زاوه واگذار
شده است ،مطرح شد ،حاال پس از گذشت دو سال
از کلنگزنی،باالخره عملیات اجرایی ساخت
ناحیهصنعتیشهرستانزاوه بهصورترسمیآغاز
شد.به گزارش خراسان رضوی،باالخره بعد از رفع
مشکالتتامینزمینناحیهصنعتیشهرستانزاوه،
مطالبه ۱۲سالهمردمایندیار،بهنقطهآغازعملیات
اجرایی رسید.محمود صادقی فرماندار زاوه گفت:
شهرک صنعتی یکی از نیازها و اولویتهای مهم
شهرستاناستواینشهرکدروازهاشتغالزاییو
رفعبیکاریمنطقهزاوهخواهدشد.حجتاالسالم
شمسالدینزاده امام جمعه زاوه نیز در گفتوگو
با خراسان رضوی گفت :حدود یکدهه است که

مسئله ساخت شهرک صنعتی شهرستان زاوه
کلیدخوردهاستوبنابودکلنگناحیهصنعتیزاوه
هم در همان زمان ،توسط استاندار وقت به زمین
بخورد اما این حرکت متاسفانه به دلیل مشکالتی
درحوزهاراضیناحیهصنعتیمتوقفشدهبود.وی
میافزاید:سههزارشغلدرطرحاولیهتوجیهیاین
شهرکپیشبینیشدهودراینسالهاظلمبزرگی
بهمردماینمنطقهشدهاست.
•ساختناحیهصنعتیبامساحت ۲۵هکتار

محسن زنگنه نماینده مــردم تربت حیدریه،زاوه
و مهوالت گفت :ناحیه صنعتی شهرستان زاوه با
مساحت  ۲۵هکتار در حاشیه جاده زاوه به باخرز،
مراسم آغــاز عملیات اجرایی آن برگزار شد .وی
افزود:اینناحیهصنعتیتادههمبارکفجرامسال
آمادهواگذاریاراضیبهشرکتهاوسرمایهگذاران
است.براساسمحاسبهانجامشدهحدود ۱۶هکتار
فضا برای ساخت سوله برنامهریزی شده است تا
به کارآفرینان و سرمایهگذاران واگذار شود و بقیه

زنگنه خاطرنشان کرد :حدود  ۲۰میلیارد ریال
اعــتــبــار از شــرکــت شــهــرکهــای صنعتی بــرای
آمادهسازی فضای ناحیه صنعتی تامین شده است
که ظرف سه ماه آینده کار ساخت فضای محوطه
شهرک به اتمام می رسد .زیرساخت های مربوط
به آب،برق و گاز فراهم شده و شرایط برای استقرار
مراکزصنعتیفراهممیشود.ویافزود:شهرستان
زاوه از شهرستان های پرظرفیت استان است اما
به عنوان شهرستان کمبرخوردار از نعمت داشتن
ناحیه صنعتی محروم بوده است .وی خاطرنشان
کرد :هماکنون این شهرستان دارای ظرفیت های
بسیارخوبصنعتیازجملهوجودکارخانهسیمان
زاوه است .در این شهرستان حدود  ۵۰تن زعفران
هرسالتولیدمیشودوهمچنیندارایچندمعدن
مس است که با راهاندازی این ناحیه صنعتی اتفاق
هایخوبیرقمخواهدخورد.
•اعالمآمادگی 3سرمایهگذار

زنگنه گفت :تاکنون سه مجموعه اعالم آمادگی
برایسرمایهگذاریدرناحیهصنعتیکردهاند.یک
کارخانهریختهگری،یککارخانهمربوطبههبلکس
است با سرمایهگذاری ارزی مناسب که حدود ۶
هکتار از ناحیه را به خود اختصاص خواهد داد و
دیگری مربوط به تولید قطعات سیمانی به مقدار۵
هکتارخواهدبود.
•صدور مجوزها در سال۹۱

طبق اظهارات شجاعی مدیرعامل وقت شرکت

•باهمیناعتباراگربتوانیمزیانوسوداسناد
خزانهراپرداختکنیم،هنرکردیم

معاونبهرهبرداریوتوسعهفاضالبآبفای استان
خراسان رضــوی تاکید میکند :همین میزان
اعتباریکهبرایپروژهتخصیصمییابدجوابگوی
دیونپروژهنیست؛باهمیناعتباراگربتوانیمزیان
و سود اسناد خزانه را پرداخت کنیم ،هنر کردیم.
میزان دیــون آنقــدر روی هم جمع میشود که
فقط میتوانیم از میزان اعتباری که تخصیص
مییابد بخشی ازبدهیها را پرداخت کنیم.وی
به سیاستهای شرکت آبفا درخصوص اجرای
طرحهای جمعآوری شبکه فاضالب در شهرها
اشــاره میکند و میافزاید :با توجه به وضعیت
درآمدیدولت،اینشرکتهماکنونبرایاجرای
طرحجمعآوریشبکهفاضالبدرشهرهاموضوع
قراردادهایبیعمتقابلرادنبالمیکند،معاونت
بهرهبرداریشرکتآبوفاضالباستانهمچنین
به دنبال سرمایهگذارانی است که پساب شهرها
را خریداری کنند.وی تاکید میکند :با واگذاری
طرح جمعآوری فاضالب به بخش خصوصی به
ویژهبخشصنایعدربرخیازشهرهایاستانمثل
خوافونیشابور،اجرایطرحاگوموفقیتآمیزبوده
است،درحقیقتباوضعیتکمآبیوخشکسالی،
فاضالب شهری یک نعمت است .درشهر قوچان
نیز باید به این سمت حرکت کنیم که سرمایهگذار
بتواند پساب فاضالب این شهر را خریداری کند.
سهرابی در پاسخ به این سوال که در شهرستان
قــوچــان صنایعی هستند کــه بتوانند از پساب
فاضالب شهر قوچان استفاده کنند ،میگوید :تا
االنآببهراحتیدراختیارصنایعقرارگرفتهاست،
شهرکهایصنعتیاستان،مطالعاتناحیهصنعتی
زاوه در ســال  ۸۸آغــاز شد و مصوبات کمیسیون
برنامهریزیدرسالهای ۹۰و ۹۱دریافتشدهاست
امازمانیکهاینپروژهبهمرحلهاجرارسیده،مشخص
شده است که با زمینهای محدوده معدن کارخانه
سیمان تداخل دارد .درنهایت بنا به مصوبهای که
برای تصمیمگیری نهایی به شورای معادن استان
تفویض اختیار شــده ،این موضوع در دستور کار
شورایمعادناستانقرارمیگیرد.
•پادرمیانیمدیرکلبازرسیبرایحلمشکل

 ۱۶بهمن ماه  ۹۹باالخره با حضور و پادرمیانی
حجتاالسالم فتوحی مدیرکل بازرسی خراسان
رضوی و محسن زنگنه نماینده شهرستان تربت
حیدریه،زاوهومهوالتدرمجلس،مسئوالنکارخانه
سیمان زاوه رضایت می دهند تا ناحیه صنعتی در
مساحت ۲۴هکتاریساختهشود.
•سرمایهگذارانمعافازمالیاتدرزاوه

توگو با ایسنا مطرح
فرماندار زاوه پیش از این در گف 
کرد :با توجه به محرومیتی که شهرستان زاوه دارد،
اگر سرمایهگذاری صورت گیرد ،تا چندین سال از
پرداخت مالیات معاف خواهند بود .از سوی دیگر
نیروی انسانی قابل توجهی در منطقه داریــم که
خود منجر به استقبال سرمایهگذاران میشود.
فرماندار زاوه افزود :بر اساس سرشماری سال ۹۵
درشهرستانزاوهبیشاز ۲۰۰۰نیرویبیکارداریم.
•بهدنبالجذبسرمایهگذاریم

محمودصادقیفرماندارزاوهمیگوید:خوشحالیم
که در هفته مبارک بسیج کاری که حدود  ۱۲سال
بر زمین مانده بود و دارای اشکاالتی بود ،عملیات
اجرای آن آغاز شد .صادقی افزود :ناحیه صنعتی
زاوه حدود  ۱۲سال است که با مشکالت حقوقی
و اداری دست و پنجه نرم می کند و امروز باالخره
با پیگیری های آقای دکتر زنگنه نماینده مردم این
خطه در مجلس،امامت جمعه شهرستان و اداراتی
مثل محیط زیست،منابع طبیعی،جهاد کشاورزی
واموراراضیسند ۲۵هکتارازاراضیحاشیهجاده
و محور اصلی به نام شرکت شهرک های صنعتی

صنایعی مثل فوالد که آب زیاد مصرف میکنند،
در شهرستان قوچان وجود ندارد که بتوان از این
ظرفیت استفاده کرد .باید به دنبال سرمایهگذار
باشیمواالکارینمیتوانکرد.
• بااعتباراتدولتیبرایاجرایطرحجمعآوری
فاضالبدرشهرهاامیدینیست

سهرابیبابیاناینکهبااعتباراتدولتیبرایاجرای
طرح جمعآوری فاضالب در شهرها امیدی برای
اجرای آنها وجود نــدارد ،تصریح میکند :با این
میزان اعتباراتی که اختصاص مییابد عمال کاری
نمیتوانیمانجامدهیم،مگراینکهدرسالحداقل
 50میلیارد تومان اختصاص بدهند تا بتوان کاری
کرد.وی در ادامه به میزان دیون طرح جمعآوری
شبکه فاضالب قوچان اشاره میکند و میگوید:
هماکنون حدود  3میلیارد تومان تنها دیون این
پروژه است ،اگر تصفیهخانه مسکن مهر را بتوانیم
به اتمام برسانیم ،بخشی از شبکه فاضالب شهر
قوچان حدود  10درصد را میتواند پوشش دهد.
معاون بهرهبرداری و توسعه فاضالب آبفای استان
با بیان اینکه فاضالب مسکن مهر شهر قوچان در
وضعیت حادی قرار دارد ،می افزاید :خوشبختانه
شبکهسراسریجمعآوریفاضالبدرقسمتهای
مسکنمهرکهساختهشده،بهطورکاملتمامشده
استوخطانتقالآننیزدرمدتیکتادوماهآیندهبه
اتماممیرسد.همچنینمناقصهاحداثتصفیهخانه
فاضالب پروژه مسکن مهر برگزار و قــرارداد آن به
مبلغ 9میلیاردتومانباپیمانکارامضاشدهاست.
•با تامین منابع در روند اجرای طرح تسریع
می شود

آذری نماینده مردم قوچان و فــاروج در مجلس نیز
گفت :این پروژه با توجه به ضرورت اجرا و آثار مفید و
مزایا،حائزاهمیتاستوماهمچنانپیگیراجرایاین
پروژه هستیم و در دیدار با مدیران ارشد در تهران و از
طریقدستگاههایمرتبطدرتالشورایزنی هستیم
تا با تامین منابع در روند اجرای طرح تسریع ایجاد
شود.شایان ذکر است در جلسه مشترکی که اخیرا
با حضور فرماندار قوچان ،نماینده مردم در مجلس
و رئیس هیئت مدیره هلدینگ انرژی شستا در محل
این هلدینگ برگزارشد،بابحث وتبادل نظر درباره
ظرفیتهایشهرستانبرایسرمایهگذاری،اجرای
پروژهاگویقوچاننیزمطرحوبررسیشدهاست.
می خورد .به گفته او،پیمانکار مشخص شده است
و عملیات اجرایی ساخت ناحیه صنعتی آغاز شد.
صادقی افزود :تالش خواهیم کرد تا در حین انجام
واتمامعملیاتاجراییساختاینناحیه،بهدنبال
جذب سرمایهگذاران باشیم و موجبات رضایت
بیشترمردمرافراهمکنیم.
•سرعتدرساختناحیهصنعتیزاوه

علی بهرامی ،مدیرعامل شرکت شهرک های
صنعتی خراسان رضوی گفت :پیگیری ایجاد این
ناحیهصنعتیبه ۱۲سالپیشبرمیگرددوبایداز
تالشهاینمایندهمردمدرمجلسشورایاسالمی
برایکمکبهحلمشکالتتشکرکنیم.ویافزود:
حدود ۹سالاستکهتمامیاستعالمهاگرفتهشده
ی وجود داشت که البته برطرف
است؛ اما مشکالت 
شد.خوشبختانهجهادکشاورزیمجوزانتقالسند
را صادر کرد و مشکالت حل شد .امیدواریم با یک
حرکتجهادیومستمرکاراجراییخیلیباسرعت
وشدتراآغازکنیم.
•مشکلیدرتامیناعتباراتساختنیست

وی خاطرنشان کرد :به لحاظ تامین بودجه و اعتبار
برای ساخت پروژه مشکلی وجود ندارد .در تامین
تهایضروریمثلآبوبرقمجوزهاگرفته
زیرساخ 
شدهاست.ویگفت:ازمسئوالناینمنطقهخواهش
دارم که کل زنجیره تامین در حوزه صنایع مستقر
شدهدراینناحیهبایددیدهشود.بهنظرمیرسداین
ناحیه صنعتی اگر به سمت تخصصی شدن برود ،با
توجهبهمزیتهایموجودمنطقهموفقخواهدبود.
•واگذاریزمینناحیهدردههفجر؛زودترازموعد

بهرامیخاطرنشانکرد:درحوزهصنایعکوچکاین
آمادگیوجودداردتاازحضورمشاورانکسبوکارو
برگزاریآموزشهایتخصصیوبازدیدازنمایشگاه
های داخلی و خارجی حمایت کنیم.وی گفت:
تمام تالش خود را خواهیم کرد تا زودتر از موعد در
دهه فجر واگذاری اراضی ناحیه صنعتی را به ثمر
برسانیم .این قول ،قول سختی است اما این قول را
میدهموامیدوارمبههمراههمههمکارانپرتالشم
کاررابهصورتچندشیفتجلوببریم.

