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 29/08/1400 تاریخ تهیه گزارش رویه  شناسه

 عنوان موضوع
ستگاه  ایجاد  شهد  مترو خط و شهرک  جاده تقاطع مترودر ای صنعتی       به م شهرک  سی به  ستر شین  گلبهار، جاده د  ما

 و طرح توسعه تردد به شهرکروشنایی مسیر و مشهد سازی

 مشهد سازی ماشین صنعتی شهرک خدماتی شرکتهیات مدیره شهرک صنعتی ،   مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

  جلسه دبیرخانه شورا در سال جاری مطرح گردید. سی و یکمین موضوع در

هسههتند و بخش دمده نیروی  یت مشههلول اعال  هزار نفر  نیروی کار در شهههرک صههنعتی ماشههین سههازی  6حدود  

شهرک روزانه تردد می                شهر گلبهار به  سازی  از  شین  صنعتی ما شهرک  ستقر در  صنعتی م کارکارگری واحدهای 

نمایند.و از طرای جاده اعلی و بزرگراه با تراایک سههنگینی مواجه می باشههد  که  با ایجاد ایسههتگاه مترو می توا  از  

 طور معمول در این مسیر وجود دارد، جلوگیری نمود. حجم تراایکی که به 

این مطالبه جدی نیروی کار شاغل در این شهرک است که مسیر دسترسی و زیرساخت حمل و نقلی  مناسب برای           

شهد به          سرریز جمعیت م شی از  شود. اراهم آمد  چنین ظرایتی کمک می کند تا بخ شهرک اراهم  آ  ها در این 

 ند.  گلبهار انتقال پیدا ک

سازی به طول دو کیلومتر یکی دیگر از             شین  شهرک ما شداردهنده برای  صب دالئم ه شنایی و ن ست برای رو درخوا

 که به دبیرخانه شورا جهت پیگیری منعکس گردیده است. درخواست هاست

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

-از متروی مشهد  استفاده  شهرک صنعتی ماشین سازی مشهد پیگیری هایی برای        هیات مدیره و اعاال  اقتصادی  

صن        شهرک های  ستاها و  شته اند. رو سیر      گلبهار دا سازی در م شین  ریل مترو قرار دارند و کارگرا   عتی توس و ما

رگشت  رات و ب بسیاری از این مسیر استفاده می کنند. از طرای، بزرگراه کنونی شاهد تراایک های بسیاری در مسیر      

اسههت و مترو بخش زیادی از تراایک بزرگراه را کاهش خواهد داد و تاریری اسههاسههی در کاهش آالیندگی و حواد    

ش   در این یایستگاه ین مترو مطرح است؛ نخست اینکه   شهرک صنعتی از ا  موضوع برای استفاده    دو ت. اما خواهد دا

مسیر برای شهرک درنظر گراته نشده است؛ این در حالی است که بخش زیادی از کسانی که در شهرک های صنعتی 

صورت ددم         شند و در  ساکن می با ستند، در گلبهار  شهرک     شاغل ه ستگاه مترو برای  ساکنا      ایجاد ای شی از  ، بخ

د نیز صنعتی را دارن  مشهد هم که قصد راتن به شهرک      گلبهار نمی توانند از قطار استفاده نمایند و برخی از ساکنا  

د این نکه متولیا  شهر جدید گلبهار در این میا  دنوا  می کن موضوع دومنمی توانند از این ظرایت بهره مند شوند.

اسههت که اگر این ایسههتگاه ها ایجاد شههود، ظرایت زمانی برای تردد قطارها اازایش می یابد و به هدی گراری برای   

 . ضمن اینکه ایجاد ایستگاه جدید، هزینه ساز خواهد بود.ندرسکوتاه کرد  مسیر مشهد تا گلبهار نمی

سازی به طول دو کیلومتر یکی دیگر از             شین  شهرک ما شداردهنده برای  صب دالئم ه شنایی و ن ست برای رو درخوا

م و روشنایی الزم می باشد و    جاده ای که به شهرک صنعتی ماشین سازی تحویل شده، ااقد دالئ       درخواست هاست  

شته است. همچنین،      درباره راه های دسترسی به شهرک صنعتی ماشین         ظاهرا این موضوع مشکالتی را به دنبال دا

 سازی مساله باید بررسی گردد.

 

 : در جلسه اول نظرات ادضا

در گرشته نیز این موضوع مطرح شد و توااق بر     شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی:    دبیرخانه رییس  لباای

ستا، طبق نامه معاو  وزیر راه، با              شیم؛ در همین را شته با صنعتی دا شهرک های  ستگاه را در ابتدای  شد که ای این 
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ایجاد ایسههتگاه موااقت شههده؛ مشههروی بر اینکه راهی برای تامین هزینه های آ  پیش بینی گردد. یکی از مشههکالت 

مشهد    5زیرساخت زمین در شهرکهای صنعتی برای توسعه است. هم اکنو  تنها شهرک صنعتی شماره         کنونی، نبود 

دارای زمین است؛ اما در استفاده از آ  اراضی نیز مشکالتی وجود دارد که باید حل گردد. لرا سرمایه گرار صنعتی در 

شتن به او وجود ندارد. لرا یکی از موانع جدی  مشهد وجود دارد؛ اما زمین و برق و آب و گاز کاای برای در اختیار گرا 

شور ادالم نمود، م             شهرهای جدید ک ست. طبق آنچه مدیردامل  سازی ا ستر ضوی، ب سا  ر سعه در خرا وااقت برای تو

وجود دارد؛ اما باید هزینه های این امر پیش بینی شود. لرا با کلیات این  ماشین سازی   صنعتی   ایجاد ایستگاه شهرک  

شههد و درباره چگونگی پرداخت هزینه ها باید بحن نماییم. این ادتبار بایسههتی یا با بودجه ارمانداری  مسههاله موااقت 

تامین شههود؛ یا شههرکت شهههرکهای صههنعتی برای تامین هزینه ها اقدام نماید یا شههرکت دمرا  گلبهار در این زمینه 

ستا چکش کاری گرد    سازوکار دیگری در این را صب دالئم      برنامه ریزی کند؛ یا اینکه  شنایی و ن ست برای رو د. درخوا

سازی به طول دو کیلومتر یکی دیگر از       شین  شهرک ما ست  هشداردهنده برای  ست ها شهرک   درخوا جاده ای که به 

شکالتی را به دنبال              ضوع م شد و ظاهرا این مو شنایی الزم می با شده، ااقد دالئم و رو سازی تحویل  شین  صنعتی ما

 راه های دسترسی به شهرک صنعتی ماشین سازی مساله باید بررسی گردد. درباره  داشته است. همچنین،

شحال، مدیردامل   سازی: بهترین گزینه برای تامین هزینه       شرکت خدماتی  محمد خو شین  صنعتی ما های   شهرک 

شهرک    ستگاه مترو  ضوع را درنظر بگیرد.        احدا  ای شرکت دمرا  گلبهار در بودجه اش این مو ست که  صنعتی این ا

نفر به  150نفر پرسنل یک شرکت در شهرک ما     250نه دوم هم تعامل شهرکهای صنعتی در این زمینه است. از    گزی

سازی        شین  صنعتی ما شهرک  شاغلند و حدود  6شهر گلبهار رات و آمد میکنند. در  شاغال  در     30هزار نفر  صد  در

شود، این رقم ب     ستگاه مترو احدا   صورتیکه ای سد. این موضوع برای رااه      50ه گلبهار زندگی میکنند و در  صد میر در

ست. پلیس راهور در این           صب دالئم راهنمایی و رانندگی ا شنایی و ن ساله دوم، ایجاد رو ست. م ساکنا  گلبهار ا حال 

وارد شهرک   تریلی 200زمینه حاضر به همکاری است؛ اما مشکل، تامین نقدینگی در این زمینه است. روزانه بیش از     

ش    شود. تردد  شد. از طرای، برخی       ما می شنایی می با ست و دو و نیم کیلومتر جاده ااقد دالئم و رو سیار زیاد ا هرک ب

شهرک          سعه  ست. درباره طرح تو شب، جاده به طور کلی تاریک و حادره خیز ا شیفته اعالند و در هنگام  سه  واحدها 

سازی نیز     شین  سعه دارند، ااقد آالیندگی ان    ؛ما ضای تو شهرک به    برخی واحدهایی که تقا سعه دارند.  د و نیاز به تو

هزار نفر اشتلالزایی 10هکتاری برای واحدهای کارگاهی و ااقد آالیندگی است و این توسعه بالغ بر  100دنبال توسعه 

شت؛ اما   ستند. این در حالی           60به دنبال خواهد دا سعه ه شهرک ما ااقد زمین برای تو ستقر در  صد واحدهای م در

شهرک    ست که در اطرای  ست. این باغها و ویالها برای         ا شده ا سازی، باغ و ویالهای غیرمجاز زیادی ایجاد  شین  ما

 شهرکها تهدید است.

درصد از شاغال  شهرک ماشین سازی      70 :حمید خدامی، دضو هیات مدیره شهرک صنعتی اناوری و ماشین سازی      

احدا  ایستگاه مترو برای شهرک، این ااراد  ساکن در مشهد، مستاجرند و امکا  خانه دار شد  در مشهد را ندارند؛ با     

میتوانند به خانه دار شد  در گلبهار تشویق شوند. برای سردت بخشید  به تردد مترو نیز میتوا  اقط در ساداتی که 

سادات اتفاق بیفتد. با       ستگاه را اعال نمود و توقف قطار در آ   سیر   توجهشهرکها پرترددند، ای به موانع موجود در م

سع  شهرک  تو شاهد ایجاد باغ و ویالهای            ،ه این  صورت قارچ گونه  شیم، به  شاهد با سعه را  اگر محدودیت برای تو

 غیرمجاز و برداشت آب از سفره های آب زیرزمینی خواهیم بود.

در خصههوت تامین هزینه برای ایجاد ایسههتگاه مترو   :محمد زرااشهها ، دضههو هیات مدیره شههرکت دمرا  گلبهار   

صنعتی    ستیم و با توجه به اینکه معاو  وزیر ادالم         ؛ شهرکهای  ستگاه مترو نی سی کارگرا  به ای ستر ما منکر لزوم د



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 فرم گزارش کارشناسی 

 خراسان رضویشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
 

 

 1396-03-10تاریخ بازنگری:                                    01شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 ی دولت و بخش خصوصی گفت و گودبیرخانه شورای توزیع نسخ:  3

 

ساله             سال این م صورت پریرد. پار سی الزم برای تامین هزینه ها  ست، باید برر ستگاه ا  30نموده اند امکا  ایجاد ای

همچنا  تعلل شههود، در سههال آینده هزینه  میلیارد توما  رسههیده و اگر 60میلیارد توما  هزینه داشههت، امسههال به 

ستگاه به   سید. با   90احدا  آ  ای شاور تراایکی برای این طرح  توجهمیلیارد توما  خواهد ر  ،بر لزوم درنظر گراتن م

با ایجاد ایستگاه موااقت شده و     99مشاور باید سیر تراایکی و جمعیت پریری گلبهار را بررسی نماید. در مرداد سال     

این بود که تا اال  حداقل مشاور طرح انتخاب شده باشد. این تعلل اگر همچنا  ادامه داشته باشد، چیزی جز   توقع ما 

اازایش هزینه و ضههرر و زیا  به دنبال نخواهد داشههت. شهههرکها باید در این زمینه هر چه سههریعتر اقدام نمایند. اگر  

ظر گراته شود، میتوا  امیدوار به تحقق آ  بود. نکته دوم   تامین هزینه این پروژه از سوی سازما  برنامه و بودجه درن  

اینکه میتوا  از شهرکهای صنعتی کمک گرات تا در تملک زمین برای ایستگاه کمک نمایند. زمین مورد نیاز در این    

زمینه بایسههتی یخیره و در صههورت لزوم تلییر کاربری گردد. تمامی دغدغه این طرح تا زمانی که در شههورای دالی    

راایک استا  مصوب نشود، از لحاظ مراجع قابل پیگیری نخواهد بود و تازمانی که این موضوع در بودجه پیش بینی     ت

 نگردد، هزینه کرد  از سوی شرکت دمرا  گلبهار امکا  پریر نخواهد بود.

ای طرح در ابتد مهم است که ادتبارات تهیه مشاور   :حسین شیرااکن، معاو  برنامه ریزی ارمانداری طرقبه و شاندیز    

ستا  قرار گیرد، باید ابتدا در ردیف ادتبارات دولتی         شهر ساله در ادتبارات  شود و برای اینکه این م امر درنظر گراته 

 قرار گیرد.

ستا     صنایع ا ستگاه مترو       توجهبا  :امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیرا   صل موضوع برای راه اندازی ای صویب ا به ت

صنعتی    شهرکهای  ستاندار     ، برای  سد ا ضوی باید در این زمینه ورود کند تا راه حلی    محترم به نظر می ر سا  ر خرا

 برای تامین هزینه ها پیش بینی گردد.

سازما  مدیریت و برنامه ریزی         ست که  ستا : اگر الزم ا سازما  مدیریت و برنامه ریزی ا شناس  مجتبی میرزایی، کار

برگزاری نشستی در این زمینه را باید در دستور کار قرار دهیم. باید موضوع را به     برای پیش بینی مشاور دخالت کند،  

سی های الزم        سی طرح و درنظر گراتن کد برای آ ، برر شاور و برر سازما  مدیریت منعکس نماییم تا برای تعیین م

 صورت گیرد.

شنای    ستا : برای ایجاد رو سازی قبال        نماینده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ا شین  شهرک ما سیر  ی در م

مکاتبه نمودیم تا برای دو و نیم کیلومتر کار نگهداری جاده را انجام دهیم. در خصوت دالئم نیز، تا حد توا  سازما ،    

درصههد از هزینه سههاخت راه باید به دنوا  هزینه  6همکاری نموده ایم. در بحن نگهداری راه ها، هر سههاله به میزا  

ست.       نگهداری درنظر  صد بوده ا سالها نیم در سفانه این رقم در این  شود اما متا سال ادالم نمودیم دو و نیم    گراته  پار

کیلومتری که ااقد روشهههنایی اسهههت، یک میلیارد توما  هزینه دارد و در سهههال جاری این رقم به دو میلیارد توما  

ستا  پیش بینی های        ستایی باید در بودجه ا ست. برای راه های رو سیده ا صورت گیرد. ما هنوز در راه های     ر الزم 

ستا            شهر شورای  شنایی مشکل داریم. لرا برای این دو و نیم کیلومتر باید در  ساله رو شهری هم در برخی نقای با م

برنامه ریزی و بررسهههی گردد. البته اراموش نکنیم که نگهداری از هر یک کیلومتر در ماه یک میلیو  توما  هزینه            

ستا  باید برای تامین هزینه آ        دربردارد. این مس  یر دو و نیم کیلومتری خارج از شهرستا  طرقبه و شاندیز است و ا

 برنامه ریزی نماید.

: طبق آخرین پیش بینی ما سه میلیارد توما  برای نگهداری  معاو  برنامه ریزی ارمانداری طرقبه و شاندیز  شیرااکن 

 زی نیاز است.و تعمیر راه های منتهی به شهرک صنعتی ماشین سا
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شهرک صنعتی ماشین سازی: ما حاضر به اقدامات الزم برای تعمیر و نگهداری       شرکت خدماتی  خوشحال، مدیردامل 

مسههیر دو و نیم کیلومتری هسههتیم. شهههرک ما سههه برابر آ  جاده، دارای روشههنایی اسههت. برای آ  دو کیلومتر هم   

 بر آ ، باید از سوی راهداری صورت پریرد.روشنایی را انجام دهیم اما نظارت تعمیرات میتوانیم 

شنایی در آ          ضرورتی برای احدا  رو ستا : از نظر ما،  شری زاده، رئیس ایمنی و تراایک اداره کل راهداری ا سا ا مه

 دو و نیم کیلومتر وجود ندارد

 :در جلسه دوم نظرات ادضا

ه بحن هایی برای طرح توسههعه و  در گرشههت شههورای گفت و گوی دولت و بخش خصههوصههی: دبیرخانه رییس  لباای

ستگاه مترو در             ضر نیز بحن احدا  ای سازی مطرح بود و در حال حا شین  شهرک ما سیر  ستایی م واگراری جاده رو

ستا  نیازمند حمایت های مضادف برای دستیابی به زیرساخت            نزدیکی  شهرک مدنظر است. شهرک های صنعتی ا

ی توسعه ای در آ  ها اراهم آید. در رابطه با احدا  ایستگاه در مسیر های مناسب هستند تا زمینه سرمایه گراری ها

صل آمد.و برای              شته حا سه گر صورت گرات و توااقات اولیه در جل سازی بحن های زیادی  شین  صنعتی ما شهرک 

شکیل دادیم          ست را ت ش شد  زوایای مختلف این ن شن  شتر و رو ستای     .تعامل بی سیر در را ستگاه در این م احدا  ای

توسعه زیر ساخت ها و جلوگیری از تراایک و کاهش هزینه ها و انتقال سرریز جمعیت از مشهد به گلبهار بسیار مهم       

ای نگرانی ها و ابهامات در این رابطه وجود دارد که منجر به برگزاری این جلسههه اوق العاده شههد. در اسههت. البته پاره

دغدغه موجود مربوی به انتخاب مشاور یی صالح و آمار و اطالدات الزم در این حوزه است. . لرا تاکید بر    حال حاضر  

شارکت          صی با م صو شی از هزینه های مطالعه را بخش خ شهر جدید گلبهار پروژه را بر دهده بگیرد و بخ این بود که 

ورود به مرحله مطالعاتی ندارد. لرا این جلسه  شرکت شهرک ها متقبل شود. در حال حاضر مشاور گرید الزم را برای       

 پیرامو  چگونگی اجرای کار و ویژگی های مشاور برگزار شده است. 

محمد زرااشانی، دضو هیات مدیره شرکت دمرا  گلبهار: بعد از جلسه گرشته که پیرامو  همین موضوع برگزار شد،         

مهم ترین موضوداتی بود که به بحن و بررسی گراشته  با تهرا  مراکراتی صورت گرات و بحن همکاری همه جانبه از

شته باشد. جاده سنتو در        شد. این طرح باید راه خودش را طی کند تا بدین ترتیب جاده سنتو بار تراایکی کمتری دا

سادات    صله  ست که امیدواریم ایجاد  آزادراه نیز به کاهش تراایک کمک      8الی  6اا سنگینی مواجه ا صبح با تراایک 

. پس از تایید شههورای تراایک کشههور برای احدا  این ایسههتگاه، نگرانی در این رابطه وجود ندارد اما از آنجا که   کند

ست،         شده ا شورای دالی تراایک تعریف ن صوبات قبلی  سازما  برنامه و بودجه تهرا  با توجه به م ردیف بودجه ای در 

شهرک گلبهار نیز ردیفی برای اجرای این پرو    ضر  ضر بر روی    در حال حا شاوری که در حال حا ژه در اختیار ندارد.  م

پروژه متروی گلبهار در حال اعالیت اسههت، مشههاوره نظارت کارگاهی می باشههد و گرید خدمات نظارتی ادم از  گرید   

شد. پس از         شته با صالحیت کار دا شاوری باید مطالعات این پروژه را انجام دهد که  یک ابنیه و گرید یک راه دارد، م

سال می             ان شرکت دمرانی ار شتیبانی کامل  ستانداری با پ سخه از آ  به ا صالح یک ن شاور یی  جام مطالعات توسط م

شههود. در تمامی مراحل کنار دوسههتا  خواهیم بود. اگر ردیف بودجه این پروژه تامین شههود ما بابت پرداختی و هزینه 

 وجه کشوری برای آ  پیش بینی شود.کرد هیچ مشکلی نخواهیم داشت. این طرح ملی است و باید ردیف ب

حامد اسمادیلی، کارشناس سازما  مدیریت و برنامه ریزی استا : در خصوت طراحی خطوی ریلی و ایستگاه ها باید        

شهرک دمرا  گلبهار به         شد.  شته با شود که هم گرید راه آهن و هم گرید حمل و نقل و تراایک دا شاوری انتخاب  م

ین اختیار را دارد که مشهههاوری با تخصهههم های مرکور جرب کند تا مجاز به انجام دنوا  خرید خدمات مشهههاور، ا   
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شاورین             شبختانه م صی برای انجام پروژه نخواهد بود. خو ساله خا صالح م شاور یی  شد. با انتخاب م مطالعات طرح با

 تفاده کرد.بسیاری در حوزه های راه آهن و حمل و نقل و تراایک وجود دارند که می توا  از تخصم آنا  اس

شهرک اناوری های برتر            ستگاه در  ضوع احدا  ای ضوی: مو سا  ر ستانداری خرا  5الی  4جواد محمدزاده، نماینده ا

سته به حقی خواهد بود. پیگیری            سد خوا شد و به نظر می ر صنعتی می با شهرک های  ست که مورد پیگیری  سال ا

ا نیز از هیچ کوشههشههی اروگرار نکردیم و مطالبات را های جدی در این رابطه انجام گراته اسههت، در همین راسههتا م

سازی با اجرای این طرح موااقتی انجام نمی گرات و در نهایت با        شهر سوی وزارت راه و  منتقل می کردیم. اوایل از 

، رویکرد مثبتی برای دملیاتی شههد  پروژه شههکل گرات و موااقت خودشهها  را با   99پیگیری های مکرر در آبا  ماه 

 م کردند.طرح ادال

ستا               صنعتی ا شهرک های  شرکت  شناس  شا ، کار شالفرو از آ  جا که ما نمی توانیم منابع مالی را با  :سید محمد 

ست که توااقنامه ای میا  رئیس       توجه مصوبات تامین کنیم، پیشنهاد تیم مشاورین و حوزه مدیریت مدیردامل این ا

شهر جدید گلبه   ار منعقد شود و رقم برآورد شده نیز در آ  یکر گردد. طبق   هیات مدیره با مدیردامل شرکت دمرا  

ساله نیازمند اخر            صیم دهیم. این م شده، مبللی تخ صی واگرار  صو شهرکی که به بخش خ قانو  ما نمی توانیم به 

 مصوبه هیات مدیره و یا انعقاد تفاهم نامه میا  یی نفعا  است.

صنعتی        شهرک  شرکت خدماتی  شحال، مدیردامل  شین محمد خو شهد سازی و اناوری ما شته    :های برتر م سال گر

شهرک بازدید کردند و در یک بند از آ            صنعتی ایرا  از این  شهرک های  شرکت  سولیا ، مدیردامل  آقای دکتر ر

سه، ابالغ کردند که     سطح ملی و       50صورت جل شاور در  صد هزینه م ستانی تامین        50در صورت ا صد آ  نیز به  در

نیز در این خصوت با تهرا  انجام گرات اما کسی این مساله را پیگیری نکرد. این موضوع نیاز      خواهد شد. مکاتبه ای 

ماه دیگر باید مشاور   3الی  2به پیگیری دارد. در حال حاضر ما یکسال را از دست داده ایم. این در حالی است که تا      

تخاب شود که هزینه آ  مشخم نیست اما    یی صالح انتخاب شود. راهکار آ  است که در حال حاضر باید مشاوری ان     

شرکت ما       شت. کل بودجه خدماتی  صوت تامین این هزینه نیز ما همکاری الزم را خواهیم دا میلیارد توما   3در خ

اسههت که باید از این مبلغ، هزینه آتش نشههانی، نیروی خدماتی، اضههای سههبز و ... را پرداخت کنیم. لرا تامین هزینه  

ستگاه در تو  ستگاه قطار              احدا  ای سکوی ای ساخت  شهرک ها نمی راتیم. هزینه  شرکت  سراغ  ست وگرنه  ا  ما نی

شته       سال گر شمگیرتری       40الی  30شهری در  سال جاری این مبلغ اازایش به مراتب چ شد که در  میلیارد برآورد 

 خواهد داشت. این مبلغ باید با ردیف بودجه دولتی تامین شود.

ستا     شناس شرکت شهرک    دباس هروی، کار صنعتی ا شاید یکی از دالیلی که این موضوع دلی رغم پیگیری   های   :

صوبه و ابالغیه دولتی برای ما وجود        ست که برای هزینه کرد هر حوزه ای باید م سیده، آ  ا ساله به نتیجه نر چندین 

د  ی دادند اما بایداشته باشد. در گرشته آقای رسولیا ؛ مدیردامل شرکت شهرکت های صنعتی ایرا  در این حوزه قول     

این مساله را مدنظر قرار داد که در حال حاضر شاهد تلییر و تحوالتی سطح مدیرا  دولتی هستیم. بنابراین ضرورت        

دارد این اقدام به صهههورت اصهههولی و در قالب تفاهم نامه انجام بگیرد تا تلییرات مدیریتی احتمالی مانع و خللی در              

شرکت  شرکت               اجرای این پروژه ایجاد نکند.  ست و لرا به  شده ا صی واگرار  صو سازی به بخش خ شین  صنعتی ما

مرکور به این راحتی نمی توا  مبللی پرداخت کنیم. این هزینه در خارج از شهرک باید صری شود چو  این شهرک     

 یک متر زمین ندارد که از حق انتفاع خود درآمد داشته باشد.

ستا : دولت طبق قانو  موظف است که زیرساخت های     مجتبی میرزایی، کارشناس سازما  مدیریت و بر   نامه ریزی ا

آب، برق، گاز، مخابرات و راه را برای شهههرک صههنعتی تامین ادتبار کند آ  چنا  که در دیگر شهههرک های صههنعتی 
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صنعتی نتواند منابع داخلی خود را به هر ترتیب     شهرک  ستا  در غالب تفاهم نامه این خدمات انجام می گیرد. اگر   یا

 تامین کند، محل ایراد است، چرا که این شهرک یی نفع است.

لباای، رئیس دبیرخانه شورای گقت و گوی دولت و بخش خصوصی استا  در جمع بندی این جلسه: شرکت شهرک         

شهر جدید گلبهار در قالب تفاهمنامه ای که ای             شرکت دمرا   سازی با هماهنگی  شین  شهرک ما صنعتی و  های 

هد شههد   هرچه سههریع تر و بدو  اوت وقت مکانی در نزدیکی شهههرک بصههورت یخیره به منظور   مابین تنظیم خوا

احدا  ایستگاه بدو  تلییر کاربری تثبیت نمایند و شرکت دمرا  شهر جدید گلبهار هم اطالدات طرح مترو و پروژه    

ایستگاه در اختیار شهرک ماشین    مورد نظر)ایستگاه( را طی هفته آینده به منظور ارائه به مشاور جدید طرح جانمایی   

ابزار قرار دهد. با دنایت به اینکه معاونمحترم  وزیر راه و شهههرسههازی و رئیس هیات مدیره و مدیردامل شههرکت مادر  

سازی، پس از انجام مطالعات               شین  صنعتی ما شهرک  سکو در محل  شهرهای جدید با احدا  یک  تخصصی دمرا  

تراایک  موااقت نموده، لرا ضرورت دارد تا شرکت صنعتی ماشین سازی ،   انی و در صورت تصویب شورای هماهنگی

صم راه آهن و تراایک و حمل و نقل و مورد تایید داتر انی          شاور راه و ترابری ، تخ صالح دارای رتبه م شاور یی  م

شه           شرکت  شرکت دمرا  جدید گلبهار و  سازما  مدیریت و برنامه ریزی ،  شورای تراایک،   ستانداری و  رک ها را ا

 انتخاب از طریق مناقصه  جهت مطالعه پروژه ایجاد ایستگاه مترو در تقاطع جاده شهرک و خط مترو مشهد به گلبهار   

شهرک         شود و تفاهم نامه ای نیز ای مابین  شروع   شهرک  سریع در کار  با هزینه  نموده و پروژه مطالعاتی به لحاظ ت

خصههوت هزینه های مربوطه منعقد گردد. ضههمنا پروژه صههنعتی ماشههین سههازی و شههرکت شهههرک های اسههتا  در 

مطالعاتی تهیه شده و اطالدات موضوع این پروژه در اختیار داتر انی استانداری جهت پیگیری های بعدی و طرح در    

شههورای تراایک اسههتا  و کشههور قرار خواهد گرات و به دنبال تصههویب در شههورای دالی تراایک جهت تامین بودجه 

ز طریق سازما  برنامه و بودجه کشور، توسط شرکت دمرا  شهرهای جدید و سازما  صنایع کوچک و         پیگیری الزم ا

شین              صنعتی ما شهرک   سعه  شد. همچنین با توجه به طرح مجدد تو صنعتی ایرا   پیگیری خواهد  شهرک های 

 سازی  مقرر گردید تا مصوبه هشتاد دومین جلسه شورای گفت و گو مجددا پیگیری شود.

 جلسهبندی جمع

به تاریخ  کارشناسی

و  17/08/1400

20/08/1400 

 تنی و مشهد سازی ماشین صنعتی شهرک خدماتی شرکت  تقاضای و درخواست موضوعجمع بندی جلسه اول:  

 : پیرامون   شهرک در مستقر اقتصادی فعاالن از چند

  گلبهار به مشهد اهن راه خط و شهرک جاده تقاطع در مترو ایستگاه ایجاد-( الف

 کیلومتر نیم و دو طول به شهرک دسترسی جاده در  روشنایی شبکه ایجاد-(  ب

 ذیربط دستگاههای توسط شد مقرر و گرفت صورت زیر توافقات نظر تبادل و  بحث از پس  گردید، مطرح جلسه در

 .گردد پیگیری

 4 بند موجب به مقدس مشهد به  گلبهار مسیر در سازی ماشین صنعتی  شهرک برای ایستگاه ایجاد خصوص در-1

 شهرهای  عمران تخصصی مادر  شرکت  عامل مدیر و  مدیره هیات رئیس و شهرسازی و راه وزیر محترم معاون  نامه

  استانهای و مجلس ،امور حقوقی محترم معاونت  عنوان به 8/5/1399 مورخ 1030 ص//4355/99 شماره به جدید

 کترافی هماهنگی شورای تصویب صورت در فنی مطالعات انجام از پس تا است گردیده موافقت سازی شهر و راه وزارت

 موضوع گردید توافق خصوص این در که شود احداث و ریزی برنامه  سکو یک احداث به نسبت مربوطه مراجع و

 کشهر خدماتی شرکت  و شهرکها شرکت توسط فنی مطالعات انجام برای مشاوره های هزینه پرداخت و مشاور انتخاب

 شود مانجا و گلبهار جدید شهر  محترم مسوالن توسط اجرایی فنی های پشتیبانی و  هدایت با سازی، ماشین صنعتی

 شهر  عمران شرکت توسط اجرا های هزینه تامین و پروژه شدن دار کد موضوع ترافیک  شورای در تصویب از پس و
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 بین  بیشتر های هماهنگی لحاظ  به اینکه ضمن شود، اعتبار تامین مربوطه ضوابط چارچوب در گلبهار جدید

 سازمان و شهرکها شرکت مجدد دعوت با  دیگر ای جلسه در شد مقرر ذیربط خصوصی بخش و اجرایی دستگاههای

 عمل کمال بعد جلسه توافق و گرفت قرار بررسی مورد بیشتر توافقات چگونگی و ایستگاه موضوع  بودجه، و برنامه

 .گیرد قرار

 و یرانندگ عالیم نصب و کیلومتر دو از بیش حدود طول به شهرک مسیر جاده روشنایی شبکه ایجاد با ارتباط در -2

 و گفت شورای قبلی  توافقات اجرای در استان ای جاده نقل و حمل و راهداری  کل اداره اینکه به عنایت با راهنمایی

 شبکه ایجاد و رانندگی و راهنمایی عالیم نصب برای شد توافق لذا  است،   گرفته تحویل  را نظر مورد ،جاده گو

 تاولوی در شاندیز طرقبه محترم فرمانداری به راهداری کل اداره اعالم با بودجه  تحصیص و تامین مراتب   روشنایی

 دیبع های هزینه ، عالئم نصب و روشنایی شبکه  ایجاد با و  گیرد قرار اعتبار تخصیص برای  شهرستان های پروژه

 .بود خواهد سازی ماشین صنعتی شهرک خدماتی شرکت عهده بر نگهداری

 حسب استان خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای دبیرخانه جلسه یکمین سی جمع بندی جلسه دوم:

 و موانع برخی رفع  با ارتباط در سازی، ماشین  صنعتی شهرک  مدیره هیات و مدیران  اقتصادی، فعاالن پیگیری

 با و شورا دبیرخانه محل در جاری سال آبانماه بیستم شنبه پنج روز صبح 8 ساعت در  نظر مورد شهرک مشکالت

 سازی ماشین صنعتی شهرک مدیره هیات و گلبهار جدید شهر عمران مدیره هیات اعضاء و مدیران از تعدادی حضور

 کل اداره ، صنعتی شهرکهای شرکت استان، ترافیک شورای استان، ریزی برنامه و مدیریت سازمان نمایندگان و

 به شده مطرح موارد اجرای ضرورت بر تاکید و نظر تبادل و بحث از پس و شد تشکیل استان نقل حمل و راهداری

 مشهد سازی ماشین صنعتی شهرک  مشکالت رفع جهت زیر   موارد گردید مقرر و توافق آراء اتفاق به زیر شرح

 یاجرای  ممکن زمان کوتاهترین در ، گلبهار به مشهد مترو خط و شهرک جاده تقاطع در مترو ایستگاه ایجاد پیرامون

 :گردد

 گلبهار جدید شهر عمران شرکت هماهنگی با صنعتی شهرکهای شرکت ، سازی ماشین شهرکهیات مدیره  الف(-

 شهرک نزدیکی در مکانی زیر مصوبه 3 بند موضوع مابین فی تفاهمنامه قالب در وقت فوت بدون و سریعتر هرچه

 .نمایند تثبیت  کاربری نوع از صرفنظر ایستگاه احداث منظور به ذخیره بصورت

 

 را است شده تهیه اصلی مشاور توسط که مترو طرح های نقشه و اطالعات کل  گلبهار جدید شهر عمران شرکتب( 

 .دهد قرار سازی  ماشین شهرک اختیار در( ایستگاه جانمایی طرح) جدید مشاور به ارائه بمنظور آینده هفته طی

 تخصصی مادر شرکت مدیرعامل و مدیره هیات رئیس و شهرسازی و راه وزیر محترم معاون اینکه به عنایت بات(  

  ترافیک هماهنگی شورای تصویب صورت در و  فنی مطالعات انجام از پس سکو یک احداث با جدید شهرهای عمران

 ، به نسبت  سازی ماشین صنعتی شرکت دارد ضرورت لذا اند، نموده موافقت سازی ماشین صنعتی شهرک محل در

 و حمل و ترافیک و آهن راه تخصص ، ترابری و راه مشاور)از طریق مناقصه   الزم رتبه دارای ذیصالح مشاور انتخاب

 لبهارگ جدید عمران شرکت ، ریزی برنامه و مدیریت سازمان  ترافیک، شورای و استانداری فنی دفتر تایید مورد و نقل

 گلبهار به مشهد مترو خط و شهرک جاده تقاطع در مترو ایستگاه ایجاد پروژه مطالعه جهت را ها شهرک شرکت و

 304138 شماره مکاتبه به عنایت وبا  شروع شهرک هزینه با  کار در تسریع لحاظ به مطالعاتی پروژه و نموده  اقدام

 موضوع ایران صنعتی شهرکهای و کوچک صنایع سازمان استانهای امور در مدیرعامل محترم مشاور  8/2/1400 مورخ

 4/1/1400 تاریخ به  ایران صنعتی شهرکهای شرکت محترم عامل مدیر استانی سفر مصوبات مورد 12 فهرست یک 1 بند

 و یاستان صورت به)  و کشور استان ی شهرکها شرکت و سازی ماشین صنعتی شهرک مابین فی نامه تفاهم قالب در
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 این موضوع اطالعات و، شده تهیه مطالعاتی پروژه ضمنا.گردد تامین مربوطه های هزینه  اداری تشریفات طی( ملی

 دخواه قرار.کشور و استان ترافیک شورای در طرح و بعدی های پیگیری جهت استانداری فنی دفتر اختیار در پروژه

 ودجهب و برنامه سازمان طریق از الزم پیگیری بودجه تامین جهت ترافیک عالی شورای در تصویب دنبال به و گرفت

 شد خواهد انجام  ایران صنعتی شهرکهای و کوچک صنایع سازمان و جدید شهرهای عمران شرکت توسط کشور،

 پیشنهادات

ر، گلبها به مشهد مترو خط و شهرک جاده تقاطع مترودر ایستگاه پیشنهاد به منظور ایجاددر ارتباط با 

دبیرخانه شورای  روشنایی مسیرتردد به شهرک مشهد و سازی ماشین جاده دسترسی به شهرک صنعتی

 گفت و گو با بررسی جمیع جهات و جمعبندی نظرات، پیشنهاد زیر را جهت تصویب به شورا ارائه می نماید: 

 عالیم نصب و کیلومتر دو از بیش حدود طول به شهرک مسیر جاده روشنایی شبکه ایجاد با ارتباط در -1

  توافقات اجرای در استان ای جاده نقل و حمل و راهداری  کل اداره اینکه به عنایت با راهنمایی و رانندگی

 رایب پیشنهاد می گردد با تصویب شورا لذا  است،   گرفته تحویل  را نظر مورد گو، جاده و گفت شورای قبلی

 کل هادار اعالم با بودجه  تحصیص و تامین مراتب   روشنایی شبکه ایجاد و رانندگی و راهنمایی عالیم نصب

 قرار اعتبار تخصیص برای  شهرستان های پروژه اولویت در شاندیز طرقبه محترم فرمانداری به راهداری

 رکشه خدماتی شرکت عهده بر نگهداری بعدی های هزینه ، عالئم نصب و روشنایی شبکه  ایجاد با و  گیرد

 .بود خواهد سازی ماشین صنعتی

 جاده تقاطع در مترو ایستگاه ایجاد پیرامون مشهد سازی ماشین صنعتی شهرک  مشکالت رفع جهت -2

 شرکت هماهنگی با صنعتی شهرکهای شرکت و  سازی ماشین شهرک ، گلبهار به مشهد مترو خط و شهرک

 همصوب "ب" بند موضوع مابین فی تفاهمنامه قالب در  ممکن زمان کوتاهترین در گلبهار جدید شهر عمران

 تثبیت  کاربری نوع از صرفنظر ایستگاه احداث منظور به ذخیره بصورت شهرک نزدیکی در مکانی زیر

 .نمایند

 تهیه اصلی مشاور توسط که مترو طرح های نقشه و اطالعات کل  گلبهار جدید شهر عمران الف(  شرکت

  نماشی شهرک اختیار در( ایستگاه جانمایی طرح) جدید مشاور به ارائه بمنظور آینده هفته طی را است شده

 .دهد قرار سازی

 مادر شرکت مدیرعامل و مدیره هیات رئیس و شهرسازی و راه وزیر محترم معاون اینکه به عنایت با (ب

 تصویب صورت در و  فنی مطالعات انجام از پس سکو یک احداث با جدید شهرهای عمران تخصصی

 دارد ضرورت لذا اند، نموده موافقت سازی ماشین صنعتی شهرک محل در  ترافیک هماهنگی شورای

از طریق مناقصه   الزم رتبه دارای ذیصالح مشاور انتخاب ، به نسبت  سازی ماشین صنعتی شرکت

 و استانداری فنی دفتر تایید مورد و نقل و حمل و ترافیک و آهن راه تخصص ، ترابری و راه مشاور)

 را ها شهرک شرکت و گلبهار جدید عمران شرکت ، ریزی برنامه و مدیریت سازمان  ترافیک، شورای

 نموده  اقدام گلبهار به مشهد مترو خط و شهرک جاده تقاطع در مترو ایستگاه ایجاد پروژه مطالعه جهت

 304138 شماره مکاتبه به عنایت وبا  شروع شهرک هزینه با  کار در تسریع لحاظ به مطالعاتی پروژه و
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 صنعتی شهرکهای و کوچک صنایع سازمان استانهای امور در مدیرعامل محترم مشاور  8/2/1400 مورخ

 شهرکهای شرکت محترم عامل مدیر استانی سفر مصوبات مورد 12 فهرست یک 1 بند موضوع ایران

 شرکت و سازی ماشین صنعتی شهرک مابین فی نامه تفاهم قالب در 4/1/1400 تاریخ به  ایران صنعتی

 تامین مربوطه های هزینه  اداری تشریفات طی( ملی و استانی صورت به) و کشور   استان ی شهرکها

 استانداری فنی دفتر اختیار در پروژه این موضوع اطالعات و، شده تهیه مطالعاتی پروژه ضمنا.گردد

 بتصوی دنبال به و گرفت خواهد قرار.کشور و استان ترافیک شورای در طرح و بعدی های پیگیری جهت

 سطتو کشور، بودجه و برنامه سازمان طریق از الزم پیگیری بودجه تامین جهت ترافیک عالی شورای در

 شد خواهد انجام  ایران صنعتی شهرکهای و کوچک صنایع سازمان و جدید شهرهای عمران شرکت

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 17/08/1400مورخ  1400دبیرخانه شورای گفت و گو در سال  30صورتجلسه  -1

 20/08/1400مورخ  1400دبیرخانه شورای گفت و گو در سال  31صورتجلسه  -2

 


