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افتتاح مرکز آموزشی، پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی با حضـــور سرکار خانم  -

دس ــمحیط زیست کشور و جناب آقای مهنحفاظت دکتر ابتکار معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان 

 رشیدیان استاندار محترم خراسان

ری رئیس محترم کارگروه کاری محیط زیست ستاد تسهیل استان و رئیس محترم ــیادبود جناب آقای دکتر قنب -

 کانون کارفرمایان استان 

معرفی جناب آقای مهندس اشرف به عنوان رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان و تقدیر از زحمات جناب  -

 آقای دکتر مروج الشریعه رئیس سابق دبیرخانه
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 حضور نماینده 
 

 اسامی اعضـــای حاضر در جلسه

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 استاندار محترم خراسان رضوی و رییس شورا جناب آقای مهندس رشیدیان 1

 رییس محترم اتاق بازرگانی و دبیر شورا جناب آقای شافعی 2

 دبیرخانه شورارییس محترم  جناب آقای مهتدس اشرف 3

 جناب آقای دکتر جمشیدی 4
رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری 

 خراسان رضوی

 رئیس محترم سازمان امور اقتصادی و دارائی خراسان رضوی جناب آقای شهابی 5

 سرکار خانم مهندس علیرضایی 6
رئیس محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان 

 رضوی

 ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی آقای مهندس مزروعیجناب  7

 ریاست محترم اتاق اصناف خراسان رضوی جناب آقای بنانژاد 8

 نائب رئیس محترم  انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی جناب آقای دکتر اثنی عشری 9

 مدیریت محترم شرکت الکترواستیل جناب آقای دکتر محمدزاده 11

 دبیر  کانون انجمنهای کارفرمایی صنایع خراسان رضوی جناب آقای دکتر خانی زاده 11

 جناب آقای سیادت 12
عضو محترم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

 کشاورزی خراسان رضوی

 جناب آقای حلمی 13
مدیرعامل محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان استان 

 خراسان رضوی

 دبیر محترم شورای هماهنگی بانکهای استان *جناب آقای صادقی 14
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  غایباسامی اعضـــای 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی جناب آقای احمدی 1

2 
جناب آقای دکتر حسین 

 زاده بحرینی
 مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی نماینده محترم مردم

 دادستان محترم عمومی و انقالب مشهد جناب آقای صادقی 3

 شهردار محترم خراسان رضوی جناب آقای مرتضوی 4

5 

حضرت حجه السالم و 

المسلمین جناب آقای 

 مظفری

 رئیس کل محترم دادگستری استان خراسان رضوی

 تعاون استان خراسان رضویرئیس محترم اتاق  جناب آقای آذری 6

 مدیرعامل محترم شرکت نوین زعفران جناب آقای شریعتی مقدم 7

 جناب آقای خنداندل 8
نائب رئیس محترم خانه صنعت،معدن و تجارت استان خراسان 

 رضوی

 نائب رئیس محترم هیات مدیره اتاق تعاون استان خراسان رضوی جناب آقای رهنما 9
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 مذاکراتمشــروح 

 

 مورد توقع فعاالن اقتصادی استمتوازن و همه جانبه به محیط زیست، در حفظ بنیان های محیط زیست، نگاه  -

با قول مساعد معاون رئیس جمهور مقرر شده که در سال جاری، صنایع سنگین استان و نیروگاه ها جهت تأمین  -

 . استفاده نمایند و با کمبود گاز مواجه نشوند( گاز)سوخت از انرژی پاک 

حوزه صنعت، بخش خصوصی است این عدد در سایر استانها کمتر از % 91در استان خراسان رضوی بیش از  -

 . است 41%

 است افزایش یافته و این افزایش بودجه استان در انجام امور بسیار راهگشا بوده% 58به % 28نقدینگی استان از  -

 . ی فعاالن اقتصادی ایجاد نمایداچشم انداز خوبی را برامید است و 

 . کلیه فعاالن اقتصادی اعتقاد کامل به حفظ و پاکداشت محیط زیست دارند -

فشار مضاعف به تولید، تأمین تجهیزات مرتبط با حفظ محیط زیست برای صنایع نیازمند در شرایط تحریم و  -

محیط زیست برای صنایع  صندوقحمایت دولت و تأمین منابع از این طریق است در این رابطه استفاده از منابع 

 . که در جهت رفع آالیندگی در حال اقدام هستند می تواند راهگشا باشد

 

گازهای گلخانه ای با منشأ میلیون تن  811، 2115سال و میلیون تن  541، 2111سال در  ایرانها بر اساس آمار  -

ون تن در سال ــمیلی 811 و میلیارد 1ر به تولید ـــمنوکسید کربن تولید نموده است و ادامه این روند منج

 . خواهد شد 2125

 . سیار اهمیت می دهدوصی بـــدولت یازدهم به شورای گفت و گو و تعامل با بخش خص -

کشورهای مختلف جهان شاخص هایی را تحت عنوان توسعه پایدار برای جهان  2131تا  2115برای سالهای  -

 . محور اقتصاد، جامعه و محیط زیست می باشد 3برنامه با  161هدف و  17تعریف نمودندکه شامل 

ونی ادامه ــی است که اگر روندهای کندومین تهدید قابل اهمیت برای دنیا بعد از جنگ، مسایل زیست محیط -

ات دیگر ـــدرجه افزایش دما یابد، کل طبیعت بر علیه حیات بازگشت می کند و ادامه حی 4یابد و جهان 

 . دور نخواهد بودــمق

زان ــساالنه به می 2131تا  2115بانک جهانی اعالم نموده است برای کاهش گازهای گلخانه ای طی سال های  -
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ه زمینه مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی و تعامل با دنیا لئاین مس. الر فاینانس خواهـــد کرددمیلیون  29

 .واهد بودــخ

های اجتماعی، شاخص های زیست محیطی را رعایت می کنند توسط تعهدواحدهایی که به عنوان بخشی از  -

در این راستا سرمایه گذاری . ارزیابی می شوند و برند صنعت سبز دریافت می کنند سازمان حفاظت محیط زیست

 . در زمان افزایش قیمت حامل های انرژی بدنبال داشته است گذاری را در در کاهش انرژی، بازگشت این سرمایه

و با مشارکت  "اد سبزاقتصاد مقاومتی، اقتص"نمایشگاه بین المللی محیط زیست با عنوان سال جاری در اسفند ماه  -

کشورهای فنالند، فرانسه، ایتالیا و نروژ برای حمایت از فناوری های سبز و صنایع دارای این فناوری برگزار خواهد 

 . اقتصاد سبز از محورهای برنامه های رئیس جمهور هم هست. شد

ت محیطی به استانها تفویض مورد شمول ارزیابی زیس 52مورد از  23در آخرین جلسه هیأت دولت با استانداران  -

براساس آئین نامه تدوین  ،همچنین کل نظارت بر ارزیابی زیست محیطی به مجری یا پیمانکار موضوع. شده است

 .شده واگذار شده است

 .ضوابط استقرار واحدهای صنعتی در حال بازنگری است -

مطالعات الزم انجام حدود یک سال و نیم برای اصالح آئین نامه و قانون های دریافت عوارض از صنایع آالینده  -

قرار نگرفته در این رابطه تفویض کامل اختیارات به استانها با قانون فعلی مورد موافقت هیأت دولت . است شده

 .است

، پیش بینی انتقال عوارض و جرایم "ارزیابی"و  "تاالب هاحفاظت از "، "حفاظت از خاک"، "هوای پاک"الیحه  4در  -

 .به صندوق محیط زیست انجام شده است تا نسبت به رفع آالیندگی اقدام شود

 نیز ار واحدهای صنعتیـــراستانی زیست محیطی برای استق مایشباید آ ،د ملی محیط زیستـــبا وجود سن -

 .ودــتدوین ش

ک با موضوع فناوری های سبز و ارتقاء سطح استاندارها و کاهش گازهای پیشنهاد برگزاری دوره های مشتر -

 .و یونیدو در جلسه مطرح شد سازمان حفاظت محیط زیستگلخانه ای، با همراهی اتاق بازرگانی، 

طار داشته که مورد اخ 776و  شدهپایش زیست محیطی  ،واحد 3991حدود  صنعتی، واحد 6111در استان از  -

پایش آنالین بوده که براساس برنامه توسعه همه واحدها باید پاالیش مورد  11ه است و فقط منجر به جریمه شد

 7آنالین می شده است و در حوزه کشف رود به دلیل عـــدم رعایت قوانین زیست محیطی و ایجاد فاجعه 
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 .واحــد تعطیل شده است

 :حوزه محیط زیست در جلسه مطرح شد رد و کشوری  به عنوان مسایل استانیزیر و پیشنهادات  موضوعات 

 :توجه به شکل گیری صنـــدوق ملی محیط زیست کشور پیشنهاد می شودبا  .1

در ترکیب اعضای هیأت مـــــدیره نمایندگان بخش خصوصی به ویژه اتـــــاق بازرگانی، صنایع، معادن  -

 .و کشاورزی لحـــاظ گردد

قانون مالیات بر ارزش افزوده به حســـاب صندوق مـــذکور  39و  38درآمدهای حاصل از مـــواد  -

واریز گردد تا وجوه حاصله از پرداخت عـــــوارض آالینده به صندوق به صــــورت استانی و در همان 

انه ها و تجهیزات استان تحت نظارت نمـــــایندگان استانی دستگاههای ذیربط در جهت احـداث تصفیه خ

 .از ایجاد آالینــــدگی هزینه شود جلوگیری

 .پیشنهاد  می گردد باز بینی قــــوانین و متناسب سازی استانـــدارد های آالیندگی با نوع صنعت .2

کلیه هزینه هائیکه در خصوص برطرف نمــــودن  ،به منظور تشویق واحـــدهای آالینده به رفع آالیندگی  .3

 .واحد انجام می شود به عنـــوان بخشی از جـــــرایم لحــــاظ گرددآالیندگی توسط 

با توجه به اینکه در بسیاری از بنگاههای اقتصادی بخشی از خط تولید ایجاد آالیندگی می نمایند اما  .4

عـــوارض مورد نظر به کل فروش بنگاه تسری داده می شود، لذا پیشنهــاد می گردد عوارض ذیربط صرفاً 

    .تولید که آالیندگی دارد اختصاص یابدارزش فروش بخش از به آن 

مدت ایجــاد  و در تعیین عوارض آالیندگی همانند گذشته درجــــه آالیندگی شامل میـــــزان، نوع .5

 .مدنظر قرار گیردآالیندگی 

به منظور تقویت سازمانهای مردم نهاد تخصصی در حوزه محیط زیست مجـدداً مجوز فعالیت آنها توسط  .6

صــــادر گردد تا به عنـــوان حلقـــه واسط بین سازمان و صنعت عمل  سازمان حفاظت محیط زیست

 .نمــــایند

همچنین احاله در استان و  متاسفانه مصوبات ستاد تسهیل در حوزه محیط زیست به دلیل عدم اختیار الزم .7

 . قابلیت اجرایی شدن ندارند ،محیط زیست کشورسازمان حفاظت  بهموضوع شهرک های صنعتی 

سازمان مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی که در کارگروه مدیریت پسماند صنعتی و معدنی ایجاد  .8

ه است زیرا مجوز مشکل شد دچارثبت توسط تشکل های بخش خصوصی مرحله مصوب گردیده است در 
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 . ثبت آن به تشکل های خصوصی اعطاء نمی شود

محیط حفاظت  کمک به فرآیندهای ی بایکی از اولویت های سرمایه گذاری در استان، تولیدات محصوالت .9

 . محیط زیست قرار گیرد حفاظت زیست است که باید مورد توجه سازمان

انون ق 55محور غرب مشهد قرار گرفته و طبق ماده  در ،از صنایع استان به لحاظ سرمایه گذاری% 61حدود  .11

ورتیکه ــفعالیت این واحدها در ص دامها ،ت محترم دولت در سفر به استانرفع موانع تولید و مصوبه هیأ

ارات الزم به ـــاین ماده باید اختی فسیردر ت. مشکالت زیست محیطی نداشته باشند بالمانع اعالم شده است

 . ط زیست استان تفویض شودمحیحفاظت ازمان ـــس

و ـــحن ای خودروها هستند که متأسفانه بهوالد استان، بازیافت قراضه هــیکی از مشکالت صنعت ف .11

و می شود  جهت ذوب ارسال... شیشه و  ،نمی شوند و کل خودرو با الستیک جمع آوری و تفکیکصحیحی 

 . هزینه جداسازی به لحاظ خطرات جانی و مالی در مراحل مختلف بسیار باالست لذا

در شرایط ویژه کشور و در جهت حمایت از تولید و حفظ سطح اشتغال، اختیارات استانی در حوزه محیط  .12

 .زیست کافی نیست

در جهت  مباحث محیط زیست با جریمه رفع نمی شود بلکه با سیاستهای تشویقی و حمایت از صنعتکل  .13

 . رفع آالیندگی باید عمل شود

واقع در شهرک های صنعتی تا آالیندگی خاص و دارای شرایط  واحدهای تولیدی با آئین نامه های مرتبط .14

این واحدها شامل تولید لبنیات، کشتارگاه ها، صابون سازی، چرم سازی، الکل  . کنون تدوین نشده است

آنها معین نشده و  CODاری و ریخته گری می باشند که میزان سازی، تولید نشاسته، رنگرزی نساجی، آبک

 . با صنایع همتراز خود در سایر کشورها قابل رقابت نیستندبا توجه به جرایم آالیندگی و محدودیت تولید لذا 

شهرک  قرار گرفتنامکان توسعه شهرک های صنعتی در غرب مشهد وجود ندارد و در شرق مشهد هم   .15

 زیست محیطی، 3ی صنعتی فقط تا رده استقرار واحدها وامکانبینالود در حریم شهرک جدید بینالود 

ورده است لذا توسعه صنعتی زیست محیطی بوجود آ 6مشکالتی را برای استقرار واحدهای صنعتی تا رده 

 .استان نیازمند تدبیر در اینخصوص است

شهرک های صنعتی بسیار طوالنی است این فرایند یکبار در  مدت زمان ارزیابی زیست محیطی در شرکت  .16

ماه زمان می برد و مجدداً این فرآیند در  6 ،استانی 2استان با کار کارشناسی و طرح در کمیسیون ماده 
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توسعه شهرک کالت . تهران تکرار می شود و این مدت طوالنی به توسعه صنعتی کشور آسیب وارد می کند

 . د استاز جمله این مــوار

تنظیم طرح جامع محیط زیست کشور و استقرار صنایع، یکی از اقدامات اساسی در رفع مشکالت صنایع   .17

  .خواهد بودجدید و توسعه صنایع قدیم 

بخش کشاورزی بدلیل عدم سرمایه گذاری در منابع آب و خاک و برداشت بی رویه با فقر و استهالک این   .18

 را رویه بویژه در خصوص آب روستایی، میزان مهاجرت از روستا به شهرادامه این . منابع مواجه شده است

  .دادافزایش چشمگیری خواهد را برابر میانگین کشور است  2که در حال حاضر 
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 مصـــوبات

 : در سطح استانی

محیط سازمان حفاظت مقرر گردید موضوعات مطرح شده در جلسه به صورت رسمی و مکتوب به  -

 .جهت پیگیری ارائه شود زیست

ها و کاهش گازهای دارتقاء سطح استاندار ،مقرر گردید دوره های آموزشی با موضوع فناوری های سبز -

برگزار و یونیدو  سازمان حفاظت محیط زیستاتاق بازرگانی،  ،گلخانه ای، با همکاری شورای گفت و گو

 . گردد

 

 : در سطح ملی و فراگیر
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