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کوره کارخانه شیشه فلوت فریمان افتتاح شد

ادامه مطلب از صفحه اول-دکتر قاضی زاده گفت:با 
توجه به حجم ورودی بیش از هزار تن مواد اولیه و حجم 

خروجی ۶00 تن محصول نهایی ایــن امــر باعث رونق 

صنعت حمل و نقل و شغل های وابسته می گردد و بیش 

از 2هزار شغل غیرمستقیم در راستای خدمات و صنایع 

جانبی ایجادمی کند.قاضی زاده حجم سرمایه گذاری در 

بخش شیشه فلوت را در حدود 2هزار و 500 میلیارد ریال و 

همچنین 51میلیون یورو بیان کرد و گفت:با توجه به معادن 

تابعه و کارخانه فرآوری مواد اولیه و نیز تامین ماشین آالت 

معادن در حدود 2هــزار میلیارد به حجم سرمایه گذاری 

می افزاید.وی با اشاره به این که باجذب سرمایه گذار چندین 

واحد صنعتی فعالیت مجدد خود را آغاز کرده اند و یک واحد 

صنعتی بزرگ نیز به زودی فعالیت خود را با سرمایه ای بالغ 

بر هزار میلیارد تومان آغاز خواهد کرد، گفت: امیدواریم 

در یک  سال آینده هزار فرصت شغلی برای جوانان جویای 

کار فراهم شود.نماینده مردم فریمان در ادامه به اظهار 

گالیه و نارضایتی شهروندان از کمبود برخی امکانات و 

نارسایی ها در بیمارستان جدید و عدم ارائه خدمات پزشکی 

در بیمارستان قدیم فریمان که در مرکز شهر قراردارد اشاره 

کرد و گفت: با پیگیری های انجام شده مقرر شد، بخش 

درمــان سرپایی و عمومی بیماران و نیز حضور پزشک در 

بیمارستان قدیم فریمان تا 10شب احیا و مجدد راه اندازی 

شــود و پس از ایــن ساعت، با انتقال تکنسین و سرویس 

رایگان به بیمارستان حضرت زهــرا)س( دیگر دغدغه ای 

ــود نداشته  ــه خدمات درمــانــی در شب وج در زمینه ارائ

باشد.دکترسیداحسان قاضی زاد هاشمی با بیان این که 

بیمارستان جدید خارج شهر است و بیمارستان قدیمی 

باید کارکرد و جایگاه خود را حفظ  کند خاطرنشان کرد: با 

رایزنی های انجام شده درمانگاه تامین اجتماعی فریمان 

نیز تجهیز می شود که با انجام ایــن اقــدامــات فریمان به 

قطب سالمت استان خراسان رضوی تبدیل خواهد شد. 

دکتر قاضی زاده هاشمی با بیان این که بیمارستان جدید 

از قبیل  ارائــه خدمات پزشکی  و  فریمان مرکز بستری 

ــزود: دستگاه سی تی  رادیــولــوژی و سونو گرافی است اف

اسکن به بیمارستان واردشده ، لذا با توجه به ظرفیت عظیم 

وامکانات و تجهیزات پیشرفته، این بیمارستان به عنوان 

قطب گردشگری سالمت استان به شمار مــی رود. وی با 

تاکید بر این که کادر درمانی نیازمند گذراندن یک دوره 

آموزشی برای استفاده از تجهیزات جدید است، خاطرنشان 

کرد: بیمارستان جدید حضرت زهــرا)س( فریمان از این 

ــران حرم رضــوی و اتباع خارجی،  پس پذیرای عموم زائ

به ویــژه بیماران شهرهای همجوار که نیازمند دریافت 

خدمات پزشکی هستند می باشد.قاضی زاده هاشمی با 

قدردانی از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خاطر 

پیگیری و راه اندازی این بیمارستان با تجهیزاتی مدرن و به 

روز خاطرنشان کرد: با پیگیری وزیر بهداشت امیدواریم 

ــوزش عالی سالمت در فریمان  هر چه سریع تر مرکز آم

راه اندازی شود. قاضی زاده در ادامه با بیان این که با حضور 

سرمایه گذار مجموعه تاریخی سد فریمان فعالیت خود را 

در حوزه گردشگری آغاز می کند، افزود: تعریض جاده این 

مسیر و احداث بلوار از دیگر برنامه ها برای رفاه حال مردم و 

رونق اقتصادی این منطقه است. وی بااشاره به اجرای طرح 

پایاب مکانیزاسیون در فریمان گفت:لوله کشی جدید آب 

سد فریمان با اعتباری بالغ بر 80 میلیارد تومان از پروژه های 

مهم ملی است که با حضورمعاون وزیر جهادکشاورزی به 

بهره  برداری  رسید.قاضی زاده افزود: مراحل لوله گذاری 

از سد فریمان تا مــزارع کشاورزان شهرستان فریمان با 

درنظرگرفتن استخرهای میانی به پایان  رسید و 17 کیلومتر 

خط مکانیزاسیون برای انتقال آب به اراضی باالبند، قلعه نو ، 

سد فریمان و ... نیاز است که اگر 100 میلیارد تومان به این 

امر اختصاص یابد فریمان قابلیت جذب آن را دارد و این امر 

موجب صرفه جویی در مصرف آب و افزایش دو سه برابری 

محصوالت کشاورزی خواهد شد.نماینده مردم فریمان 

در مجلس شورای اسالمی بازسازی راه های روستایی در 

منطقه باالبند فریمان، محور چخماق به سمت زاوه و جاده 

روستای اقر را از دیگر برنامه های در دست اجرا بیان کرد 

و گفت:تکمیل طرح دو بانده شدن جاده مشهد - فریمان 

تا نیمه اول سال آینده انجام خواهد شد وکار نقشه کشی 

و آغاز خاک برداری روستاهای منطقه باالبند فریمان به 

منظور گازرسانی به این مناطق و بهبود وضعیت راه های 

روستایی در حال انجام است. نماینده مردم فریمان در ادامه 

به تغییر نحوه محاسبه تعرفه گاز بهای فریمانی ها طبق اقلیم 

سردسیری اشاره کرد و افزود: شهرستان فریمان در اوایل 

دهه 70 از نعمت گاز برخوردار شد و نزدیک به 12 سال بود 

که مسئوالن مختلف اعم از نمایندگان مجلس، فرمانداران 

و اعضای شوراهای اسالمی درصدد بودند که نرخ هزینه 

گاز شهرستان طبق اقلیم سردسیری محاسبه شود که 

البته این مهم باالخره به ثمر رسید. دکتر سیداحسان 

قاضی زاده هاشمی با بیان ایــن که در شرکت ملی گاز 

ایران، گازبها طبق۴ اقلیم مختلف محاسبه می شود گفت: 

اقلیم شهرستان فریمان از 2به اقلیم یک تغییر یافت، لذا 

مبنای محاسبه گازبهای شهروندان شهرهای فریمان، 

قلندرآباد، سفیدسنگ و فریمان و روستاهای تابعه فریمان 

بر اساس تعرفه اقلیم یک خواهد بود. دکتر قاضی زاده با 

تشکر از مهندس عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و 

اعضای هیئت مدیره این شرکت گفت: طبق مصوبه هیئت 

مدیره گاز کشور شهرستان فریمان به عنوان 20 و ششمین 

شهری است که تعرفه گاز آن طبق نرخ اقلیم سردسیری 

کشور محاسبه می شود.وی همچنین از  راه اندازی اولین 

بندرخشک استان خراسان رضوی در سنگ بست فریمان 

خبر داد و گفت: در این بندر حوزه گمرک،بارانداز و بارگیری 

و تمامی خدماتی که در یک بندر وجود دارد ارائه می شود و 

از طرفی سنگ بست فریمان از موقعیت استراتژیک بسیار 

خوبی برخوردار است و در آن دو مسیر اصلی جاده و ریل 

جنوب به شمال و شرق و غرب تقاطع پیدا می کند.دکتر 

قاضی زاده هاشمی با اشاره به این که در حال حاضر8 خط 

ریلی جانبی از ایستگاه راه آهن دوغارون به سنگ بست در 

حال کار و فعالیت است گفت:در این مسیر همزمان در 8 

جا می توان تخلیه بار را انجام داد. نماینده مردم فریمان 

در مجلس بااشاره به این که زیرسازی و آسفالت محور 

رشتخوار - چخماق- فریمان - مشهد به ۴00 میلیارد ریال 

اعتبار نیاز دارد افزود: این پروژه ملی می تواند صدها روستا 

و شهر در محور مواصالتی رشتخوار- زاوه - فریمان به مشهد 

را از بن بست در آورده و عالوه بر توسعه و عمران این مناطق، 

کاهش هزینه ها و نیز کم شدن بار ترافیک به مشهد را باعث 

شود. دکتر سیداحسان قاضی زاده با بیان این که از احداث 

این محور 13 سال می گذرد، اظهار کرد: به دلیل کمبود 

اعتباراین پروژه نیمه کاره مانده و طبق گزارش اداره راه و 

شهرسازی خراسان رضوی، این محور جزو پنج پروژه اولویت 

دار است و احداث راه چخماق - فریمان - مشهد که مسیر 

گردشگری و جاذبه های زیبای طبیعت را در بر دارد برای 

مردم منطقه سودمند است.دکتر قاضی زاده گفت: برای 

خروج از بن بست محور زاوه به فریمان حدود 20 کیلومتر 

دیگر باید زیر سازی و آسفالت شود که همت نمایندگان 

مجلس و تزریق اعتبار ضروری است.نماینده مردم فریمان 

در مجلس شــورای اسالمی بااشاره به این که باید از هر 

سرمایه گذار خرد و کالن، داخلی یا خارجی حمایت کرد 

و برای او فرش قرمز پهن کنیم گفت:همین شرکت بزرگ 

شیشه فلوت ۶سال پیش قصد سرمایه گذاری در فریمان 

را داشت که به خاطر برخی سنگ اندازی ها قصد سرمایه 

گذاری در استان دیگری داشت که خوشبختانه با همکاری 

و همدلی همه دستگاه ها جذب شد.دکترسیداحسان 

قاضی زاده هاشمی با بیان این که سرمایه گذارهای کالن 

ما بیشتر در خارج از استان هستند گفت: سرمایه گذاری در 

واحد صنعتی فرش زمرد فریمان باالی هزار میلیارد است 

که این شرکت نیز نقش قابل توجهی در کاهش بیکاری 

خواهد داشت. دکتر قاضی زاده در ادامه معافیت 20 ساله 

سرمایه گذاران در شهرک صنعتی فریمان به خاطر سرمایه 

گذاری در مناطق محروم را خواستار شد و افزود: تعدادی از 

واحدهای صنعتی فریمان احیا شد و در مواردی بانک ها و 

نهادها واحدهای زمین خورده و ورشکسته را کمک کردند 

و خوشبختانه در حال حاضر از شرایط بحرانی در بخش 

صنعت در حال عبور هستیم. نماینده مردم فریمان با بیان 

این که فریمان امروز قطب سوم صنعتی استان است و باید آن 

را به قطب اول استان تبدیل کنیم افزود:ریل راه آهن فریمان 

در حال آماده شدن است و نزدیکی به اتوبان و شاهراه ها و 

قرار گرفتن در کریدور ترانزیتی آسیای میانه و افغانستان 

و همچنین نزدیکی به فرودگاه، جاده و راه آهن مشهد از 

ویژگی ها و امتیازات خاص آن محسوب می شود. قاضی 

زاده در پایان گفت:در سفر اخیر با برخی اعضای دولت و 

نمایندگان مجلس به آفریقا ضعف ارتباط اقتصادی استان 

با کشورهای آفریقایی مشهود بود و این در حالی است که 

ترکیه از ظرفیت های اقتصادی در کشورهای آفریقا بهره 

مطلوبی برده و به بازار آن ها دست یافته است و الزم است 

ایــران و از جمله خراسان رضــوی نیز بتواند از بازارهای 

کشورهای آفریقایی بهره گیرد.


