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خراسان رضوی

گزارشی درباره حادثه تلخ فوت  5نوجوان در استخر کشاورزی روستای عبدا ...آباد خوشاب

•طیمسیردرجادههایسنگالخیپروژه
تعطیلشده 13ساله

بالفاصله به سمت محل حادثه رهسپار می شوم اما
بهدلیلقرارداشتن نیمیازمسیر درراهسنگالخی
وخاکیودرمسیرساختجادهشفیعآبادکهبیشاز
 13سال است تعطیل شده و هنوز مشکالتش برای
ادامهشروعحلنشدهاستساعت 19:30بهمحل
حادثهدرحاشیهروستایعبدا...آبادمیرسم.
قربانیانحادثهرابردهاندومسئوالندرحالبررسی
چرایی حادثه و صحنه حادثه هستند ،برخی از
بستگان نیز در حال گریه و برخی نیز از پشت فنس
هایاستخرکشاورزیکهگوشههاییازآنپارهشده
است نظاره گر هستند.لباس های آویزان شده روی
فنس ها و کفش های بر جای مانده روی زمین نشان
میدهدغرقشدگانکودکونوجوانهستند.
در کنار استخر به ســراغ یکی از جوانان که جزو

شاهداناینحادثهاستمیروم.علیکردیدرگفت
وگوباخراسانرضویبااظهاراینکهاولیننفریبوده
کهبهمحلحادثهرسیدهوهمهپنجنفرراازآببیرون
آورده است ،می گوید :حادثه تلخی است هیچ کدام
نفس نمی کشیدند.از او درباره وجود طناب نجات
سوال می کنم و چگونگی بیرون کشیدن پنج نفر از
آب که در پاسخ می گوید :طنابی وجود نداشت و با
چسبیدنبهکنارههایاستخرازآببیرونآمدیم .با
رسیدنآتشنشانیسلطانآبادوشنادرکفاستخر
فردی غیر از پنج نفر غرق شده پیدا نمی شود.از
گوشهپارهفنسبرخیازمردم درحالورودبهاطراف
استخرهستند.علیکردی دربارهسن نوجوانانیکه
غرق شدند ،می گوید  :دو پسر حــدودا  11ساله با
همدیگر برادر بودند.دو نفر دیگر نیز پسر عمویشان
بودند و جوان  18ساله ای که در آخر برای نجات آن
ها با لباس داخل استخر رفت نیز از بستگانشان بود
که همه از مشهد برای برگزاری مراسم عزاداری روز
عاشورا در کنار مادربزرگ خانواده به روستا سفر
کردهبودند.علیکردیبابیاناینکهعمقآباستخر
هم اکنون  2متر است و با پر شدن استخر به  4متر
می رسد ،می افزاید :از مشکالت این استخرها سر
بودن کناره ها به دلیل استفاده از مواد خاص عایقی
است و در صورت افتادن در آب به هیچ عنوان نمی
توانیدبدونکمکبیرونبیاییدوحتییکبارسگی
داخلآبافتادهبودکهبااستفادهازطنابآنرابیرون
کشیدم.درحالیکهچاهآبروشناستوهرلحظهبر
عمقآباستخر اضافهمیشودیکیازمسئوالنمی
گویدحداقلچاهراخاموشکنیدتاوضعیترابهطور
کاملبررسیکنیم.
•همهاهالیروستاعزادارهستند

یکی دیگر از اهالی روستا به خبرنگار خراسان می
گوید :در این حادثه تلخ که مهمانان مشهدی مان در
روز عاشورا برایشان رخ داده است همه اهالی روستا
داغــدار هستند.در ادامــه در حالی که کار پرسنل
آتش نشانی سلطان آباد با شنا و جست وجوی غرق

شدگان احتمالی در کف استخر به پایان رسیده به
سراغفرماندارشهرستانخوشابکهدرحالبررسی
میدانیموضوعاست،میروم.

تجهیزات کمک های اولیه و احیا برای فرزندانشان
که فوت کرده اند شکوه و گالیه دارند .مسیر را بر
می گردم از طریق نقشه های اینترنتی از روستای
خوشاب حدود ساعت  21به درمان بستر خوشاب
میرسم.

فرماندار خوشاب می گوید:ابتدا نوجوان  ۱۰ساله
درایناستخرگرفتارودرحالغرقشدنبودکهچهار
نفرازبستگانویبرایکمکبهاووارداستخرشدند.
ویادامهمیدهد:باتوجهبهشکلووضعیتاستخر
کشاورزی و ناآشنایی افراد با فن شنا ،هر پنج نفر در
آب گرفتار و غرق شدند.محمود شم آبادی در گفت
وگو با خراسان رضوی اظهار می کند :به رغم این که
به کشاورزان و خانواده ها بارها درباره خطرات شنا
در استخرهای کشاورزی هشدار داده شده است
اما متاسفانه شاهد حادثه تلخ غرق شدن پنج نفر در
استخر ذخیره آب کشاورزی هستیم.وی با اشاره به
این که احتمال داده می شود برخی از غرق شدگان
برای شنا و بعد از وقوع حادثه بقیه برای کمک رفته
اند که همگی غرق شده اند،می گوید :برای ساخت
و بهره برداری از استخرهای ذخیره آب کشاورزی
استانداردهایخاصیتعریفشدهکههمهکشاورزان
و مسئوالن مربوط با نظارت به آن ها ملزم به رعایت
هستند.

•درمان بستر بدون دیوار کامل و محوطه
خاکی

•بارهابهکشاورزانوخانوادههابرایممنوعیت
شناهشداردادهشد

•تشکیلکارگروهویژهبرایرسیدگیبهوضعیت
استخرهایکشاورزی

وی می افزاید :دربــاره این استخر با بررسی همه
جوانب کار مسئوالن قضایی به موضوع رسیدگی
خواهند کرد ولی کارگروه ویژه ای برای رسیدگی
بهاستخرهایکشاورزیدرشهرستانتشکیلشده
و برخی از تخلفات سازندگان به آن ها تذکر داده
شده است.در حال نوشتن گزارش هستم که یکی
از اعضای شــورای اسالمی عبدا ...آبــاد می گوید
 :خــانــواده هــای حادثه دیــده جلوی مرکز درمــان
بستر سلطان آباد تجمع کرده اند و از نبود امکانات و

در ورودی درمان بستر نیروی انتظامی مستقر شده
است،بامعرفیخودمبهعنوانخبرنگارخراسانوارد
محوطهمیشوم.محوطهشلوغاست.اطرافدرمان
بستر دیوار ناقصی دارد و محوطه آن خاکی است و
با هر نشست و برخاست بالگرد امداد تمام درمان
بستر زیر خاک مدفون می شود .برخی از جوانان با
موتور سیکلت کنار دیوار ایستاده اند .در سمت چپ
محوطهخودروهاپارکشدهاندودرجلویدرورودی
ساختماندرمانبسترتعدادیازافراد ازدحامکرده
اند و معترض هستند و در گوشه راست در ورودی
برخیازبانوانوآقایاندرحالگریهوزاریهستند.
نزدیک می شوم با عرض تسلیت و معرفی خودم
درخواستمصاحبهمیکنم.یکیازبزرگانخانواده
بابیاناینکهشرایطماخوبنیستیکیازبستگان
رابرایمصاحبهباخبرنگارخراسانمعرفیمیکند.
محمود علیکردی در گفت وگو با خراسان رضوی با
بیاناینکهبرخیازغرقشدگانراباوانتبهدرمان
بستر سلطان آباد رساندیم،اظهار می کند :از زمانی
کهحادثهدیدگانراازاستخربیرونکشیدیممنتظر
آمبوالنس نماندیم و با خودرو برای درمان حرکت
کردیم.وی در پاسخ به این که بالگرد امداد سبزوار
برای کمک ارسال شده و اورژانــس سبزوار مدعی
استچهاردستگاهآمبوالنسفرستادهاند،میگوید:
یکیازغرقشدگانراخودمانباوانت بهسلطانآباد
رساندیم،بالگردامدادیکیازمصدومانراازسلطان
آبادبهسبزواربردوآخرینخبریکهبهمادادهاندفوت
چهارنفرازعزیزانبود.براییافتنچراییعلتحادثه
غرق شدن کودکان و دریافت پاسخ مسئوالن صبح

نمایی از استخر کشاورزی که  5نوجوان در آن غرق شدند

ملکی -فصل تابستان که می شود تــراژدی غرق
شدن نوجوانان و جوانان در استخرهای ذخیره آب
کشاورزی که دارای پوشش های عایق پلی اتیلنی
موسوم به ژئو ممبران هستند  ،آغاز می شود ،این
بار اما حادثه با غرق شدن یک نفر خاتمه نیافته  ،یک
نوجوان که وارد استخر ذخیره آب کشاورزی دارای
پوشش عایق ژئو ممبران می شود  ،گرفتار می شود
و چهار نوجوان و جوان دیگر که برای نجات او وارد
استخر کشاورزی می شوند نیز یکی پس از دیگری
غرقمیشوندوپنجنفردراینحادثهجانمیدهند
،ازسویدیگر نبودبیمارستاندرشهرستانخوشاب
که از حیاتی ترین نیازهای یک شهرستان است
شرایطمتفاوتیرارقم میزند.
در حال تهیه گــزارش از تعزیه خوانی عاشورا در
سلطان آباد با بیش از دو قرن قدمت هستم که خبر
تلخی به گوش می رسد ،کشته شدن پنج نوجوان
در استخر کشاورزی روستای عبدا ...آباد از توابع
شهرستان خوشاب در حدود 25کیلومتری از مرکز
شهرستانخوشاب.

 5قربانی زنجیره ای!

روز بعد از حادثه راهی ادارات شهرستان خوشاب
میشوم.
•استخرمربوطهازسال 92مجوزندارد

رحمتا...نظافتمعاونجهادکشاورزیشهرستان
خوشاب در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار می
کند:هر استخری که ساخته می شود باید مجوز
ساخت و تغییر کاربری داشته باشد.وی با اظهار این
کهایناستخرمجوزینداشتهوازسال 92فعالبوده
است،می افزاید :تاکنون شش مجوز تغییر کاربری
در شهرستان خوشاب صــادر شده است.نظافت
با اشــاره به این که کــشــاورزان این روزهــا به سمت
ساخت استخرهای کشاورزی رفته اند،می گوید:
برای پیشگیری از حوادث تلخ این چنینی باید برای
ساختاستخرهاورعایتاستانداردهایساختسند
مالکیت وجود داشته باشد ولی به دلیل نبود سند،
کشاورزانکمترازدریافتمجوزهاکهازاستانصادر
میشوداستقبالکردهاند.
•حیاتیترینواولویتاصلی،ساختبیمارستان
درخوشاب

محمود شم آبادی فرماندار خوشاب در گفت وگو با
خراسان رضوی تصریح کرد :در بحث مسائل فنی
پزشکی با بررسی مسئوالن علوم پزشکی مشکلی
در مباحث فنی وجود ندارد و آن چه برای خدمات
یک درمان بستر و احیای اولیه بیماران در درمان
بستر تعریف شده موجود است ولی اولویت اول ما
و حیاتی ترین موضوع بحث ساخت بیمارستان

خوشاب و تجهیز آن است.وی با تاکید بر این که در
موضوعخدماتسالمتبانقطهمطلوبفاصلهداریم
ومدعینیستیمهیچایرادیوجودندارد،میافزاید:
زمانیکهپولوبودجهوجودداشتهمتاسفانهبهدلیل
شکایتبرخیافرادوبعضیازخیرانجلویساخت
بیمارستانگرفتهشدهاستوامروزدرگیرمشکالت
آن هستیم.شم آبــادی با اشــاره به این که به دلیل
مشکالت ساخت بیمارستان در طرح اولیه دنبال
جانماییجدیدساختبیمارستانخوشابباکمک
مسئوالن علوم پزشکی سبزوار هستیم،می افزاید:
احداث بیمارستان شهرستان خوشاب حیاتی ترین
اقدام و نیاز این شهرستان است.فرماندار خوشاب
با اشاره به مشکالت استخری که پنج نفر در آن غرق
شدهاندواخطاردادنجهادکشاورزیدربارهرعایت
نکردن استانداردها به آن در حدود یک ماه قبل به
مالک استخر در پاسخ به آخرین وضعیت نفر پنجم
غرقشدهدراستخرکشاورزیعبدا...آبادکهبابالگرد
امدادبهسبزواراعزامشدهبود،میگوید:دقایقیقبل
خبردادندکهویفوتکردهاست.آنچهکهبهخوبی
روشنوواضحاستایناستکه ساختبیمارستان
درشهرستانخوشابیکنیازحیاتیاستوبایدهر
چه زودتر مسئوالنی که قول پرداخت  30میلیارد
تومان را در سفر ریاست جمهوری به استان داده
بودند محقق کنند و ساخت بیمارستان بعد از دو بار
کلنگزنیشروعشود.نکتهدوماینکهبرای احداث
استخرهایکشاورزیبایدمراحلقانونیواقدامات
حفاظتیوایمنی انجامشودتاهرکسیکهارادهکرد
یکشبهاستخرکشاورزیاحداثنکند.

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.

