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کــاویــان  صنعتی  شــهــرک  مدیرعامل 

فریمان در گفت وگو با خراسان به بیان 

فعالیت ها و عملکرد این شهرک پرداخت 

و گفت:فریمان دارای دو شهرک صنعتی 

فعال است که مساحت کل شهرک و نواحی فریمان 602 

هکتار می باشد.دکتر وحیدتعقیبی گفت:از 40۷ هکتار 

ــذاری به صنعتگران و سرمایه داران 252  زمین آمــاده واگ

هکتار واگذار شده است و 155 هکتار زمین باقی مانده است. 

دکتر تعقیبی بابیان این که در دو سال گذشته 258 قراردادبا 

صنعتگران منعقد شده و 185 واحد به بهره برداری رسیده 

است، گفت: با بهره برداری از این واحدها تعداد6 هزار و 31 

نفر مشغول به کار شده اند و 5 هزار و 48 میلیارد ریال میزان 

سرمایه گذاری واحدهای فعال در شهرک های صنعتی می 

باشد. دکتر وحید تعقیبی نزدیکی به ایستگاه راه آهن سنگ 

بست و قرار گرفتن در منطقه محروم و برخوردار از معافیت 

مالیاتی 100 درصد تا 13 سال را از مهم ترین مزایای شهرک 

صنعتی کاویان فریمان برشمرد و گفت: با مکاتبات انجام شده 

و حمایت های دکتر قاضی زاده نماینده مردم فریمان در مجلس 

یک ایستگاه اختصاصی راه آهن در شهرک به عنوان بارانداز 

کاالهای صنعتگران و سرمایه گذاران عزیز ایجاد خواهد شد 

و در واقــع دسترسی صنعتگران به تمام نقاط کشور میسر 

خواهد شد.دکتر تعقیبی در ادامه با اشاره به این که ۷3 طرح 

در شهرک صنعتی کاویان فریمان در حال احداث می باشد 

گفت:برای جلوگیری از خسارات احتمالی و وقوع حوادث 

یک ایستگاه آتش نشانی با تجهیزات کامل در شهرک مستقر 

می باشد.مدیر شهرک صنعتی کاویان فریمان در ادامه بااشاره 

به این که کمیسیون حمایت غذایی از سرمایه گذاری به منظور 

حفظ و تامین امنیت سرمایه گذاری در شهرک صنعتی کاویان 

راه اندازی شده است، گفت: تاکنون 10 دفتر به صورت رسمی 

فعالیت خود را آغاز کرده است.مدیرعامل شهرک صنعتی 

کاویان فریمان با اشاره به این که استان خراسان رضوی 43 

شهرک صنعتی فعال دارد که یکی از آن ها شهرک صنعتی 

کاویان فریمان است، گفت:با تالش دکتر قاضی زاده نماینده 

فریمان در مجلس از ابتدای سال 9۷ تاکنون 6۷ درصد حجم 

سرمایه گذاری و نقدینگی صنعتی استان خراسان رضوی در 

شهرک صنعتی کاویان فریمان صورت پذیرفته است و این 

شهرک همواره جزو 5 شهرک برتر استان در حوزه های مختلف 

بوده و در حوزه سرمایه گذاری و نقدینگی در جایگاه نخست 

قرار دارد.وی در پایان گفت:بخش هایی از کانال های جمع 

آوری آب های سطحی، تکمیل زیرسازی و آسفالت معابر اصلی 

و اجرای گاردریل های پله ای فاز2شهرک ، ارتباط فاز یک و دو 

شهرک ،  تعریض جاده سعدآباد ، ایجاد زیرساخت های الزم 

فاز 3 شهرک برای سرمایه گذاران و... بخشی از پروژه های 

دردست اجرا در شهرک است.

مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان بیان کرد:

67 درصد حجم سرمایه گذاری صنعتی استان در فریمان انجام شده است


