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اخبار

شکست پلمب اتاق های عمل «مهرگان»

شناسایی 15مدیر متخلف مدرسه
درمشهد

واکسیناسیون ناقص ،
مشخصهمراجعهکنندگانکرونایی
مدیر توسعه شبکه و ارتقای سالمت دانشگاه علوم
پزشکیمشهداظهارکرد:بیشترمراجعهکنندگانبه
مراکزمنتخبکروناوهمچنینبیشترینمواردمثبت،
ازمیانافرادیاستکهیادارایواکسیناسیونناقص
هستند یا واکسن دریافت نکرده اند ،بر این اساس
تاکید ویژه بر انجام و تکمیل بهموقع واکسیناسیون
کروناداریم.دکتردرخشاندرگفتوگوباوبدااظهار
کرد :بیش از  40درصد تستها منفی کاذب بوده و
نبایدبیماراندرمانخانگیداشتهباشندوازمراجعه
بهمراکزمنتخبکروناودرصورتنیازمراجعهبهمراکز
سطح 2،1و 3دوریکنند.

ا ز میان خبر ها

با مساعدت فرمانداری و علوم پزشکی انجام شد

جامعه

ترسول /رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی
به شکایات آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت:
 ۱۵مدیرمتخلفمدرسهکهعمدتادرمشهدهستندو
تخلفاغلبآنهادریافتشهریهاضافهبودهبههیئت
رسیدگیبهتخلفاتمعرفیشدند.جوادخداوردیدر
گفت و گو با «خراسان رضوی» اظهار کرد :مبالغ وجه
اضافه ای که دریافت شده از  100هزار تومان بوده تا
 500هزارتومانکهبههمهاینمواردرسیدگیشدهو
شدتبرخوردمادرهرکدامازاینمواردمتفاوتاست.
وی افزود :بازرسان از ابتدای خرداد تاکنون حدود
 107بازدید از مدارس انجام داده اند و  ۱۵اخطار و
 ۷۳تذکرکتبیدادند.خداوردیدرخصوصمدارس
غیردولتی نیز گفت :در مدارس شاهد و غیرانتفاعی
گزارشهاخیلیکمبودهومثالدریکموردکهخودم
به آن رسیدگی کردم به جای مبلغ  9میلیون تومان،
 12میلیون تومان شهریه دریافت شده بود که تمامی
مبالغاضافیدریافتشدهدرحضورخودمبهخانواده
هابرگرداندهشد.
شایان ذکر است  ،روزنامه خراسان  12مــرداد در
گزارشی با عنوان «دنــدان گــردی مــدارس در نبود
نظارتآموزشوپرورش»بهبررسیوضعیتشهریهها
درثبتناممدارسپرداخت.

روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

بامساعدتفرماندارودانشگاهعلومپزشکیمشهد،پلمببخش
های درمانی و اتاق عمل بیمارستان مهرگان مشهد شکست.
به گــزارش «خراسان رضــوی» ،حاشیه های یک بیمارستان
خصوصی که از سال ها قبل آغاز شده بود و از مالکیت و مدیریت
گرفته تا پروانه فعالیت و  ...دچار اختالفات شدید و جدی شده
بود به آن جا رسید که در نهایت سال گذشته با جان باختن یک
زن عراقی در هنگام عمل جراحی زیبایی لیپوساکشن همه
اتاق های عمل این بیمارستان پلمب شد و مهرگان را تبدیل به
پردردسرترین بیمارستان خصوصیمشهد کرد ،اماحاال پس از
ماههابالتکلیفیپرسنلاینبیمارستانباهمکاریفرمانداری
مشهد و دانشگاه علوم پزشکی و پس از ورود دستگاه قضایی،
این بیمارستان به ریل استانداردسازی بازگشت و روز گذشته
پلمب بخش های جراحی بیمارستان با حضور فرماندار مشهد
بازگشایی شد .بیمارستان مهرگان که در منطقه قاسم آباد که
جزو پرجمعیت ترین نقاط مشهد است فعالیت می کند ،به یک
باره دچار مشکالت مالکیتی و اختالفات مدیریتی شد و همین
موضوع بود که روی فعالیت حرفه ای آنان نیز تاثیر گذاشت و
در نهایت با اعالم دانشگاه علومپزشکی مشهد گفته شد که
بیمارستان مهرگان مجوز ندارد و فعالیت پزشکان در آن غیر
قانونی است .حاال پس از ماه ها بسته بودن درهای اتاق عمل و
بهخطرافتادنجدیمعیشتکارمنداناینبیمارستان،باحکم
قضاییاختالفاتمالکیتیومدیریتیاینمجموعهبهانتهایخود
رسید و با ورود فرمانداری و دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان
مهرگان به چرخه دریافت مجدد پروانه های فعالیت رسمی

علی نوری /مدیر میراث فرهنگی  ،صنایع
دســتــی و گــردشــگــری بــردســکــن گفت:
اگــرچــه آیین هــای عــاشــورایــی از جمله
سنت سینه زنی دور علم  ،سفره حضرت
ابوالفضل (ع)  ،نخل گردانی ،تعزیه خوانی
و بزباش روستای باب الحکم در دهه اول
مــاه محرم بــرگــزار می شــود ولــی تنها اثر
معنوی که تاکنون در فهرست آثار معنوی

بازگشتوقفلاتاقهایعملآنهمبازشد.
• 6ماه پیگیری مستمر

محسن داوری فرماندار مشهد در این باره گفت :موضوعات
مالکیتی بیمارستان مهرگان یکی از موضوعات جدی این
بیمارستان بود که حدود  10سال دچار مشکل شده بود و
با ورود دستگاه قضایی به نتایجی رسید و باالخره تا حدودی
رفع شد اما واقعا اگر از کسی بپرسید که کاری که امروز در
بیمارستان مهرگان انجام شده چگونه است؟ می گوید ایراد
قانونی دارد و همه ما در فرمانداری ،دانشگاه علوم پزشکی و
همه مسئوالن تصمیم گرفتیم که مسئولیت این کار را برعهده
بگیریم تا این گره باز و این اقدام بزرگ برای مردم این منطقه
و زائران امام رضا (ع) انجام شود و در نهایت پس از شش ماه
پیگیری مستمر به نتیجه رسید .وی تاکید کرد :این بیمارستان
حدود  220نفر پرسنل داشته و از طرفی در محدوده مهمی از

شهر مشهد خدماتی ارائه می داد که این نقص برای شهر ما
نقص خوبی نبود و همه پیگیری می کردند که این مشکل رفع
شود ،با این که رفع این نواقص واقعا سخت بود ،البته در این
موضوع همکاری بسیار خوب دانشگاه علوم پزشکی باعث شد
روند کار به شدت تسریع شود و وزارت بهداشت نیز موافقت
هایی برای فعالیت مجدد داشت ،فرمانداری و شورای تامین
نیز اقداماتی انجام دادند و همه دست به دست هم دادیم که
امــروز این بیمارستان بازگشایی شود اما از این پس هم ما
فعالیت این بیمارستان را رصد خواهیم کرد و هم از دانشگاه
علوم پزشکی خواستیم که ارزیابی و نظارت هایشان از این
مجموعه دو برابر شود تا همه نگرانی های قبل از بین برود.
دکتر بدیعی ،معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز
در این باره گفت :واقعا کار بزرگی انجام شده و اگر همکاری
همه جانبه چندین دستگاه و همراهی وزارت بهداشت و درمان
نبود این اقدام صورت نمی گرفت اما این بیمارستان در چرخه
فعالیت قانونی و دریافت مجدد پروانه های فعالیت و فنی مورد
نیاز قرار گرفته و در یک سال آینده در فعالیتی آزمایشی باید
تمام توان و سعی خود را به کار گیرد تا به بهترین شکل موفق
به دریافت همه گواهی نامه ها شود و به یک برند در بخش های
مختلف درمانی بخش خصوصی در مشهد تبدیل شود .وی
تصریح کرد :ما نیز به دنبال مچ گیری نیستیم و در این مدت
تمام نظارت ها را خواهیم داشت و آموزش های الزم را خواهیم
داد تا این مسیر به یک مسیر قانونی و دقیق فنی تبدیل و به
بهترین شکل به دریافت مجوزها ختم شود.

مدیر میراث فرهنگی بردسکن خبر داد:

ثبت اثر معنوی علم گردانی بردسکن در فهرست ملی
کشور به ثبت رسیده علم گردانی روستای
نظام آباد بوده است .حسین علیزاده افزود:
تاکنون پرونده ثبتی بزباش روستای باب
الحکم تکمیل و پــرونــده تعزیه خوانی
شهرستان و سنت سینه زنی دور علم نیز

در دست اقدام است .وی اظهار کرد :مردم
شهرستان بردسکن با سنت های دیرین
خــود ،جلو ههایی از دلــدادگــی و ارادت
قلبیشان را به سرور آزادگان جهان نشان
میدهند و یکی از آیین ها سنت سینه زنی

دور علم است که در پایان عــزاداری این
سنت را اجرا می کنند و سنت آیینی «دور
علم» در بردسکن قدمتی  150ساله دارد.
علیزاده گفت :قدمت طوالنی سنتهای
آیینی محرم در بردسکن ریشه در فرهنگ
غنی این مرز و بوم دارد و امید است بتوانیم
دیگر آیین های عاشورایی را نیز در فهرست
آثار معنوی کشور به ثبت برسانیم.

گوناگون

انهدام شبکه توزیع مواد مخدر
در پی گزارش «خراسان آنالین»
«خرید شیشه در پیادهروی عصرانه» عنوان گزارش
میدانی «خراسان آنالین» بود که ابتدای مرداد منتشر
شد ،در این گزارش خبرنگار ما در نقش خریدار مواد
مخدربهیکیازمحالتشهررفتودرکمتراز ۵دقیقه
بهفروشندگانشیشهرسید!انتشاراینگزارش،دستور
معاون دادستان را در پی داشت .رحمانی طی اقدامی
قاطعبرایدستگیریخردهفروشانموادمخدردستور
داد و با حرکت ضربتی پلیس مبارزه با مواد مخدر ،در
کمتر از چند ساعت این افراد دستگیر شدند و هیمنه
پوشالی که برای خود ساخته بودند فروریخت .در این
عملیات غافلگیرانه سه نفر از فروشندگان مواد مخدر
که به توزیع مواد به صورت شبکهای اقدام میکردند،
دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی
معرفیشدند.رحمانی،معاوندادستانمشهددراین
زمینه به «خراسان آنالین» گفت :با اقدام پلیس مبارزه
باموادمخدرمقادیرقابلتوجهیازموادمخدرصنعتی
کشفشدکهحبسبیشاز ۱۰سالدرانتظارمتهمان
است.ویافزود:همچنینطبقماده ۱۳قانونمبارزهبا
موادمخدرمنزلومحلفروشموادمخدربهنفعدولت
ضبطوپلمبشد.

رانندگان سرویس مدارس
تست روان شناسی می شوند
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد از
انجامتستروانشناسی(نئو)برایرانندگانسرویس
مــدارس خبر داد .به گــزارش پایگاه اطــاع رسانی
شهرداریمشهد،محبیبااشارهبهدغدغههایمعاون
دادستان مشهد درخصوص سرویس مدارس اظهار
کــرد :در اولین جلسه کارگروه با دعــوت از نماینده
دادستان طرح انجام تست روان شناسی از رانندگان
سرویسمدارسازسویسازمانتاکسیرانیبهعنوان
دبیرکارگروهمطرحخواهدشدکهدرصورتتصویباز
سویکارگروهاجراییمیشود.ویافزود:همچنینبا
راه اندازی سامانه سپند کلیه شرکتهای حملونقل
دانشآموزی،والدیندانشآموزان،رانندگانومدارس
ملزمبهثبتنامدراینسامانههستند.

فضا برای توسعه واحدهای صنعتی ،به یک دغدغه برای بخش مولد تبدیل شده است

پنجهمعارضیندرخاکحیاتصنعتیمشهد

مسئوالن می گویند معارضین و متصرفین راه
حیات صنایع مشهد را از سمت شرق بستهاند
و شهرک صنعتی شماره  5بــدون حل مشکل
معارضین و متصرفین قادر به پذیرش متقاضیان
راه انــدازی واحدهای صنعتی نیست و باید به
نحوی این مسئله توسط دستگاههای تاثیرگذار
و تصمیمگیر حل و فصل شود.
مشهد از سمت غرب از صنایع مختلف اشباع
شده و توسعه صنایع دیگر در محدوده مزبور
ممکن نیست ،بخش غربی مشهد تا قوچان مملو
از واحدهای صنعتی پراکنده مستقر در اطراف
یا در قالب شهرکهای صنعتی است که در طول
سالهای گذشته به تدریج توسعه یافته و همزمان
با گسترش شهر به بخش جدایی ناپذیر آن تبدیل
شده است ،در حالی که منابع آب شهر نیز در
همان بخش واقــع شــده و مسئوالن ،استقرار
واحدهای جدید را در این بخش مضر میدانند.
استقرار بیش از هزار و  800واحد صنعتی در
محور غــرب که اغلب روی آبخوا نها نیز قرار
گرفتهاند ،دیگر چــار های بــرای مسئوالن جز
جلوگیری از گسترش صنایع در این محدوده
باقی نگذاشته اســت؛ امــا به جــای آن  ،گزینه
دیگری برای سرمایه گذاران در شرق مشهد در
نظر گرفتهاند که شامل بیش از هزار هکتار زمین
برای سرمایهگذاری و توسعه صنعتی است؛ اما
نکته این جاست که شهرک صنعتی شماره 5
در این منطقه با مشکالت زیرساختی متعددی
مواجه شده است.
شهرک صنعتی شماره  5مشهد در مساحتی
هزار و  500هکتاری ،در محدوده «تپه سالم»
واقع شده که از نظر مسافت و نزدیک بودن به
شهر ،بهترین مکان به شمار میآید تا سرمایه
گذاران واحدهای صنعتی در آن مستقر شوند.
این شهرک به عنوان بزرگ ترین شهرک صنعتی
خراسان رضوی تا  3هزار هکتار قابلیت توسعه
دارد؛ اما اعالم می شود وجود حدودا بیش از 70
معارض و متصرف شناسایی شده در آن ،مانع
انجام عملیات آمادهسازی شده است.
•  اهمیت تسریع در عملیاتی شدن شهرک
صنعتی شماره 5

روز به روز تقاضا بــرای استقرار واحــد تولیدی
ب ـهویــژه شرکتهای دانــش بنیان در اطــراف

مشهد بیشتر می شود ،برخی صاحبان صنایع به
دلیل تمرکز امکانات در مشهد و البته مقرون به
صرفهنبودن هزینهها ،حاضر نیستند در مناطق
دیگر صنعتی استان مستقر شوند و از آن جایی که
جذب سرمایهگذاری برای ما حائز اهمیت است،
باید این نیاز به شکل مقتضی از جانب دولت
پاسخ داده شود .به نظر میرسد که ایجاد شهرک
صنعتی  5مشهد می تواند راه حلی مطمئن برای
گشودن این گره باشد.
رئیس دبیرخانه شــورای گفت وگــوی دولــت و
بخش خصوصی خراسان رضــوی در این باره
متذکر شــد :شهرک صنعتی شماره  ۵مشهد
قرار است ،سرریز صنایع این کالن شهر را در
خود جای دهد و با توجه به مشکل تامین زمین
در بسیاری از شهر کهای صنعتی استان،
بهرهبرداری هر چه سریعتر از این شهرک اهمیت
بسیاری دارد و باید در کمترین زمان ممکن،
زیرساختهای آن تکمیل شود.
لبافی یــادآور شــد :پیگیر یهای زیــادی برای
رفع مشکالت شهرک صنعتی شماره  5مشهد
انجام گرفته  ،اما به دلیل معارضین موجود در آن
منطقه ،هرچند پروژهها فعال متوقف نشده است
ولی کار به خوبی پیش نمیرود .دو راهکار برای
حل این مشکل متصور هستیم؛ اول آن که مشکل
معارضین با همگرایی دستگا ههای اجرایی و
حمایت نهاد قضایی ،حل و فصل شود و دیگر آن
که،مسیرهای جدید دسترسی به این شهرک
(کــه کمترین معارض را داشته باشد) توسط
دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله ادارات کل
راه و شهرسازی ،حمل و نقل و پایانهها و شرکت
شهرک های صنعتی تعریف و ایجاد شود.
•مشکل کجاست؟

بیش از  12سال است که شرکت شهرک های
صنعتی خراسان رضــوی با مسئله معارضین
شهرک صنعتی  5مشهد درگیر است ،سیطره
متصرفین این اراضی و مشکالتی که دایم برای
پیمانکاران در عملیات عمرانی شهرک ایجاد می
کنند ،کار را بسیار دشوار کرده به طوری که این
شرکت خواستار ورود جدی دستگاه قضایی به
این موضوع شده است.
معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان
رضوی در این باره گفت 52 :درصد از جمعیت

این استان در مشهد مستقر هستند ،پس باید
 52درصد از زمین های صنعتی در اختیار این
شرکت نیز به مشهد اختصاص یابد.
مصطفی پیرایش افـــزود :شهرک صنعتی 5
مشهد در دو پالک «کال چغوکی» و «جیم آباد»
واقع شده است که در پالک کال چغوکی بیش
از  100معارض دارد و تعداد معارضین در
پالک دوم مشخص نیست .تاکنون  200هکتار
از اراضــی مــعــارضدار در پــاک کــال چغوکی
آزادســـازی شــده اســت ،در ایــن بخش چــاه آب
خریداری شده و شبکه های معابر ،برق و آب
شکل گرفته و درخصوص سرمایه گذاری اولیه
برای ایجاد پست و خط انتقال برق نیز تفاهم نامه
الزم با شرکت برق منعقد شده است.
وی در تشریح مشکالتی که معارضین در اجرای
زیــرســاخـتهــا ایــجــاد کــردهانــد ،اظــهــار کــرد:
اقدامات برای ایجاد خط انتقال آب و برق و مسیر
دسترسی در شهرک صنعتی  5مشهد آغاز شده
است؛ اما معارضینی که در مسیر خط انتقال
آب از چاه به شهرک هستند ،مانع شروع به کار
پیمانکار برای اجرای شبکه هستند ،درخصوص
خط انتقال برقی که باید از بیرون شهرک به
داخل آن وصل شود نیز به دلیل معارضینی که
در مسیر راه قرار دارنــد ،پیمانکار قادر نیست
گودال حفر کند و تیر برق ها را داخل آن بگذارد
و عمال برق شهرک را وصل کند .درخصوص

راه دسترسی که هم برای شهرک طراحی شده
است ،معارضین مانع فعالیت پیمانکار در این
بخش شده اند بنابراین راه دسترسی هنوز ایجاد
نشده است.
مــعــاون فــنــی شــرکــت شــهــرکهــای صنعتی
خراسان رضوی متذکر شد :در محدوده 1263
هکتاری شهرک صنعتی  5مشهد  200 ،هکتار
عملیاتی شده و آب ،برق و راه دسترسی وجود
دارد و امکان واگــذاری زمین در این محدوده
به متقاضیان میسر است ،اما زمینهای فاصله
بین  200تا  1263هکتار به دلیل مزاحمت
متصرفین بــرای انجام عملیات عمرانی قابل
واگذاری نیست.
پیرایش اظهار کــرد :معاون قضایی اداره کل
دادگستری خراسان رضوی به اتفاق دادستان و
برخی مسئوالن دیگر از شهرک صنعتی شماره
 5مشهد بازدید کردند و در این بازدید مقرر شد
دادگستری ورود کند و پروند هها تجمیع شود
تا وحدت رویهای بین دستگا ههای اجرایی در
نحوه برخورد با متصرفین و معارضین شهرک
شکل بگیرد و درنهایت به یک خروجی کارآمد
دست پیدا کنیم.
وی خــاطــر نــشــان ک ــرد :در بــازدیــد استاندار
خراسان رضــوی از شهرک صنعتی شماره 5
مشهد نیز مقرر شد قرارگاه مانع زدایی استان
به موضوع ورود و مسئله متصرفین این شهرک

را حل کند.
معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان
رضوی درخصوص نوع صنایعی که قرار است در
شهرک صنعتی شماره  5مشهد مستقر شوند،
متذکر شد :همه صنایع تا رده آالیندگی درجه 6
امکان استقرار را در این شهرک دارند اما اولویت
واگــذاری زمین با صنایع کمآ ب بر و آالیندگی
کمتر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد :با توجه به این که کمبود
زمین صنعتی در مشهد به شدت وجود دارد،
مجوز توسعه دو شهرک از شهرکهای صنعتی
اطراف مشهد از کارگروه امور زیربنایی گرفته
شده ،مقدمات توسعه یکی از این شهرکها که
به مشهد نزدیکتر است ،در حال انجام است،
یک زمین جدید هم در قالب شهرک صنعتی()6
مشهد شناسایی شده است که در صورت موافقت
دستگاه های اجرایی ،کار مطالعاتی روی آن آغاز
خواهد شد.
پــیــرایــش بــا بــیــان ایــن کــه  12ســال اســت که
شرکت شهر کهای صنعتی خراسان رضوی
با متصرفین شهرک صنعتی  5مشهد درگیر
است ،خاطر نشان کرد :در صورت کمک دستگاه
قضایی و تعیین تکلیف مسئله معارضین ،می
تــوان واگــذاری زمین در آن شهرک را از سال
آینده آغاز کرد ،هر چند استاندار خراسان رضوی
دستور واگــذاری زمین را از آبان امسال صادر
کرده است.
• تامین زیرساختها برعهده کیست؟

بــرخــی مــســئــوالن قــائــل بــه مــشــارکــت بخش
خصوصی در تامین زیرساختهای شهرکهای
صنعتی هستند و معتقدند که فعال اقتصادی می
تواند حداقل برق مورد نیاز خود برای تولید را از
طریق ایجاد نیروگاههای کوچک مقیاس تامین
کند؛ اما برخی از فعاالن اقتصادی نیز اذعان
دارند که دولت وظایف خود را در این موضوع
فراموش کرده است.
امیرمهدی مرادی ،دبیر انجمن مدیران صنایع
خــراســان رضــوی در ایــن بــاره معتقد اســت که
دولــت به کلی وظایف خــود را در قبال بخش
خصوصی فراموش کــرده اســت ،در حالی که
تامین زیرساختها نظیر آب ،برق و گاز وظیفه
دولــت است که باید بــرای سرمایهگذار بخش

خصوصی فراهم کند.
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی
چالشهای سرمایه گــذاری در مشهد را فقط
کمبود زمین ندانست و گفت :هرچند شهرک
صنعتی شماره  5مشهد جانمایی خوبی دارد
اما از معارضین زیادی برخوردار است ،مدیران
دولتی چند سال است که با معارضین در این
منطقه درگیر هستند و عمال نتوانسته اند موضوع
معارضین این منطقه را حل کنند ،بنابراین تا
زمانی که این گره باز نشود ،هیچ اقدام موثری
نمی توان انجام داد.
مرادی اظهار کرد :در شرایط کنونی هر صنعتی
که بخواهد در مشهد مستقر شود باید به شهرک
صنعتی شماره  5مشهد برود ،یک سری صنایع
سنگین در زمره زنجیره تکمیلی فوالد هستند
که به دلیل نزدیکی ریل قطار به شهرک مزبور
اظهار تمایل زیادی برای استقرار در آن دارند،
باید به این نکته توجه داشت که خراسان رضوی
دیگر ظرفیت استقرار صنایع آب بر را ندارد ،هم
اینک حتی صنایع وابسته در بخش کشاورزی ما
در خطر تعطیلی هستند زیرا این بخش به سبب
کمبود منابع آبی دچار مشکل شده و بنابراین
باید روی صنایعی سرمایه گذاری کرد که نیاز به
آب کمتری داشته باشد.
وی بر ضــرورت تکمیل زیرساختهای تامین
انرژی در این شهرک ،پیش از ورود صنایع به آن
تاکید کرد و متذکر شد :در جلسات مختلف وقتی
درخصوص تامین گاز این شهرک صحبت شده،
شرکت گاز می گوید که حداقل باید یک سوم
گازکشی داخل آن شهرک انجام شود تا ظرف
یک سال بتواند گاز را به صنایع تحویل دهد،
ایجاد زیرساخت گاز در شهرک زمان بر است و به
سرعت انجام نمی شود.
مرادی افزود :شرکت برق هم میخواهد هزینه
هــای انتقال بــرق بــه شهرک صنعتی شماره
 5مشهد را کامل از متولی شهرک بگیرد و
شهرک صنعتی هم می خواهد ایــن هزینه را
از افزایش قیمت تمام شده زمین تحویلی به
سرمایهگذار بخش تولید جبران کند ،در این
صورت هزینه های سرمایهگذاری توسط فعاالن
بخش خصوصی در آن شهرک آن قدر افزایش
می یابد که دیگر استقرار در آن توجیه اقتصادی
نخواهد داشت.

