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 با توافقنامه ای که بین استاندار خراسان 

رضوی و رئیس ستاد اجرایی فرمان امام )ره( 

و رئیس دادگستری درگز در حضور مردم و 

در مسجد امام حسین )ع(به امضا رسید مقرر 

گردید از سوی ستاد اجرایی فرمان امام )ره( 

مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان در بخش صنعت 

تولید با هدف توسعه و ایجاد اشتغال دردرگز 

هزینه شود. در این مراسم استاندار با اشاره 

به شرایط خوب آب و هوایی  ومستعددرگز 

افزود: این شهرستان زیرساخت های الزم 

و قابلیت های خوبی را دارد و در آینده باید 

به عنوان یک شهرستان نمونه مطرح گردد. 

رزم حسینی افــزود: هر کس می تواند در 

راه سرمایه گذاری و تولید کــار کند و این 

افراد در واقع مجاهدین اقتصادی هستند 

و ما نیز دست بوس آنان خواهیم بود. دکتر 

مخبررئیس ستاد اجرایی فرمان امام )ره( 

نیز با اشاره به نقش موثر این ستاد در سطح 

کشور افــزود :مــا در نظر داریــم درگــزرابــه 

وضعیتی که مهاجرپذیر گــردد برسانیم و 

اجـــرای ایــن توافقنامه مــی تــوانــد چهره 

اقتصادی و فرهنگی در گز را تغییر دهد. در 

این نشست عمومی حجت االسالم ایروانی 

امام جمعه،مهندس حاتمیان  نماینده درگز 

در مجلس و محمد حسن فرهادی فرماندار 

درگز هر یک مهمترین مشکالت و توانمندی 

ها و نارسایی های درگــز را بیان کردند و 

از  مسئوالن  همه جانبه  حمایت  خواستار 

این شهرستان شدند.استاندار و همراهان 

ضمن حضور در مزار شهدای در گز با مراجعه 

به منزل والدین شهیدان یعقوبی و گندمکار 

از آنان دلجویی کردند و سپس اولین طرح 

بوم گردی آقای صفائیان رادرمنطقه درونگر 

افتتاح کردند.استاندار درخصوص وضعیت 

تونل اهلل اکبر نیز افزود:پروژه تونل یک سال 

است که تعطیل شده و از روزی که آمدم پیگیر 

هستم پروژه تونل شروع شود و امروز هم که 

به درگز آمدم به پیمانکارزنگ زدم وقرارشد 

پروژه در  تابستانی که در پیش رو داریم هر 

چه زودتر راه بیفتد.

با حضوراستاندارخراسان رضوی صورت پذیرفت:

200میلیارد تومان در بخش اشتغالزایی دردرگزسرمایه گذاری خواهد شد


