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 20/07/1401 تاریخ تهیه گزارش رویه شناسه

 عنوان موضوع
شنهادات پیرامون    ضوی به ویژه در حوزه       ارائه پی سان ر صنعتی خرا شهرکها و نواحی  موانع موجود در ارائه خدمات در

   افزایش تعرفه های خدمات در شهرکها و سایر نواحی صنعتی:  تامین زمین، تخصیص اعتبارات،  های

 ، دفتر هماهنگی سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، انجمن مدیران شرکت شهرک های صنعتی استان  مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

 06/02/1401/ص مورخ 249/1401شااماره طی م اتبه به  اتبات دبیرخانه شااورای گفت و گو با اطالع رسااانی و م 

شورای گفت و گو       شورا و دبیرخانه  صنعتی   سرفصل های کاری   شرکت شهرک ها     به اطالعدر رابطه با شهرک های 

 شد. رسید و درخواست ارائه موضوعات قابل طرح در شورا 

به دبیرخانه شااورا  27/2/1401 مورخ 4520شاارکت شااهرک های صاانعتی مشاا الت این حوزه را طی نامه شااماره 

 منع س نمود.

  و توس صنعتی  شهرک  توسعه  سر  بر فراوان های چالش وجود و مشهد  شهر  صنعتی  شهرکهای  در کافی زمین نبود

شین  ش الت  بزرگترین از ابزار ما ست        کنونی م صنعتی ا شهرک های  صوبه  رغم علی ؛شرکت   برای دولت هیئت م

شین  و توس صنعتی  شهرک  صوبه  و ابزار ما   یبنای زیر امور کارگروه و خصوصی   بخش و دولت گویو  گفت شورای  م

 .باقیست خود قوت به همچنان شهرک دو این مش الت ابزار، ماشین شهرک برای

 در سال جاری مطرح شد.بررسی های اولیه کارشناسی انجام و در جلسات هشتم و نهم دبیرخانه شورا  

پیشنهادات خود را در پاسخ به پیگیری های    22/4/1401 مورخ 10009 شماره  نامهشرکت شهرک های صنعتی طی    

 دبیرخانه شورا پیرامون توسعه شهرک ماشین سازی و فناوری برتر ارائه نمود.

شت زمان  ست وپنجم         با توجه به گذ سه بی ضوع مجددا در جل ضوع و به منظور جمعبندی نهایی، مو از طرح اولیه مو

شماره   ستانداری  11/7/1401 مورخ 22038/63/38طرح و پس از دریافت نامه  ضم به   ا  مورخ 16909 شماره  نامهمن

 شد. جعبندیبیست و هفتم دبیرخانه شورا  موضوع در جلسه ها شهرک شرکت 2/7/1401

و مشکالت ایرادات 

 مطروحه

به شرح زیر به دبیرخانه شورا منع س   موجود در ارائه خدمات درشهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی اهم مش الت

 گردید:

صنعتی  شهرک توسعه سر بر فراوان های چالش وجود و مشهد شهر صنعتی شهرکهای در کافی زمین نبود -1

 مصوبه و ابزار ماشین و توس صنعتی شهرک جهت دولت محترم هیئت مصوبه رغم ابزار،على ماشین و توس

 ابزار ماشین شهرک جهت بنائی زیر امور گروه کار و خصوصی بخش و دولت گفت و گوی شورای

به دلیل وجود معارض و درخواست شرکت شهرکها برای  5تاخیرات اجرای عملیات در شهرک صنعتی شماره  -2

 استفاده از ظرفیت های دیگر دستگاهها ذی ربط

 الزم زیرساختهای تامین حوزه در گذشته سالهای طول در استان عمرانی اعتبارات تخصیص کاهشی روند -3

 قانون اح ام دائمی 54قانون الحاق و ماده  81و اجرای مواد  ها(  قیمت شدید افزایش رغم علی)

 حین در اجتماعی تامین سازمان و امور مالیاتی کل اداره سوی از حساب مفاصا ارائهطوالنی و سخت  فرآیند -4

 صنعتی نواحی و شهرکها در واحدها انتقال و نقل
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 سازه ساختمانی های نقشه مجوزهای اخذ و طراحی واگذاری بر مبنی نظارتی دستگاهای تاکید به توجه با -5

 به خدمات ارائه دلیل بدون شدن طوالنی باعث امر این مهندسی نظام سازمان به صنعتی واحدهای ایه

 به و (صنعتی واحد یک زیاد متراژ علت به) صنعتگران برای اولیه ای هزینه آور سرسام افزایش و صنعتگران

 .است گردیده حوزه این در عمومی نارضایتی تبع

 ، گاز و ...افزایش تعرفه های خدمات در شهرکها و سایر نواحی صنعتی  بویژه تعرفه های  آب ، برق -6

 اتجلسبندی جمع

کارگروه تخصصی 

 به تاریخ )کارشناسی(

و  9/3/1401

و  16/3/1401

و  11/7/1401

19/7/1401 

 

 نظرات اعضا حاضر در جلسات کارشناسی:

 جلسه اول: 

وجود  استان صنعتی شهرکهای اغلب در زمین کمبود مش ل :گفت یخراسان رضوشورای گفت و گوی  رخانهیدب سیرئ

 مقرر سازی ماشین شهرک در تنها. ندارد وجود واگذاری قابل زمین مشهد و توس صنعتی شهرک در اکنون هم دارد،

 شهرک ه تاری 100 مصوبه در که یابد اختصاص بنیان دانش شرکتهای توسعه به واگذاری برای ه تار 100 شده

 صنایع سرریز است قرار که نیز 5 شماره صنعتی شهرک در. است مناسب زمین  تخصیص ما امروز مش ل سازی، ماشین

 است مش ل دچار معارض بحث در اکنون هم شهرک این. است مطرح زیرساختها موضوع دهد، جای خود در را مشهد

 استقرار از جلوگیری به منجر که هستیم مباحثی تداوم شاهد کماکان استان، و مشهد برای شهرک اهمیت علیرغم و

 . دارد وجود نیز چناران صنعتی شهرک در کمتری شدت با مسئله این. شودمی شهرک این در شرکتها

 و موانع تشریح به نشست، این ادامه در رضوی خراسان صنعتی هایشهرک شرکت کارشناس فروشان،شال سیدمحمود

 هدمش شهر صنعتی شهرکهای در کافی زمین نبود: گفت و پرداخت استان صنعتی شهرکهای حوزه در موجود مش الت

 لیع ماست؛ کنونی مش الت بزرگترین از ابزار ماشین و توس صنعتی شهرک توسعه سر بر فراوان های چالش وجود و

 و یخصوص بخش و دولت گفتگوی شورای مصوبه و ابزار ماشین و توس صنعتی شهرک برای دولت هیئت مصوبه رغم

 .باقیست خود قوت همچنانبه شهرک دو این مش الت ابزار، ماشین شهرک برای بنایی زیر امور کارگروه

 زمال زیرساختهای تامین حوزه در گذشته سالهای طول در استان عمرانی اعتبارات تخصیص روندکاهشی به اشاره با وی

 ایساله خالل در صنعتی های شهرک شرکت که دهد می نشان وضعیت این: کرد ابراز ها قیمت شدید افزایش رغم علی

 . بپردازد مسئله این جبران به داخلی منابع محل از بوده ناچار گذشته

 نظام سازمان نظارت موضوع به سخنانش از دیگری بخش در رضوی خراسان صنعتی هایشهرک شرکت کارشناس

 تاکید به توجه با: کرد اظهار و اشاره ساختمانی مجوزهای صدور جهت در صنعتی واحدهای های سازه بر مهندسی

 به صنعتی واحدهای های سازه ساختمانی های نقشه مجوزهای اخذ و طراحی واگذاری بر مبنی نظارتی دستگاهای

 ههزین آور سرسام افزایش و صنعتگران به خدمات ارائه دلیل بدون شدن طوالنی باعث امر این مهندسی، نظام سازمان

 .ستا گردیده حوزه این در عمومی نارضایتی تبع به و( صنعتی واحد یک زیاد متراژ علت به) صنعتگران برای اولیه ای

 نعتیص شهرکهای شرکت: کرد اظهار خصوص این در نیز استان صنعتی شهرکهای شرکت فنی معاون پیرایش، مصطفی

 سازمان صادره دستورالعملهای طبق. می ند صادر ساخت پروانه 300 حدود سال هر در متوسط طور به رضوی خراسان

 نجاما جهت: »است شرح این به می ردیم صادر را ساختمانی پروانه گذشته سنوات در آن استناد به که متنی متبوع،

 استفاده ذیصالح حقوقی و حقیقی اشخاص خدمات از است م لف قرارداد طرف... و نظارت و محاسبه طراحی، خدمات

 مل ف نیز صنعتی واحدهای و کنند عمل حوزه این در که کردیم الزام مهندسان از نفر دو به اساس، همین بر.« نماید
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 ذشتهگ سال اما. شود صادر ساختمان پروانه بررسی، از بعد نهایت در تا کنند ارائه نفر دو این به را خود های نقشه شدند

 جامان نظارت موضوع مهندسی، نظام طریق از ارجاع بحث در چرا این ه بر مبنی شد ای م اتبه بازرسی سازمان سوی از

  نمیشود؟

 امنظ به طراح و ناظر مهندس انتخاب برای ساختمان، پروانه متقاضیان تمام امسال ابتدای از اساس، این بر: افزود وی

 مهندسی نظام سازمان به را پرونده 11 آزمایشی طور به پارسال ماه دی از این ه وجود با اما اند؛ شده داده ارجاع مهندسی

 .اند نشده ساختمانی پروانه اخذ به موفق تاکنون آنها از یک هیچ نمودیم، ارجاع

 دحدو ساختمانها طراحی و نظارت تعرفه مهندسی، نظام با ما تفاهم طبق که است این ن ته: کرد تصریح پیرایش

 امضا حق آن در سازمان این مهندسان که ای سهمیه از کسر و ساختمانی حوزه ترین پایین براساس و است درصد35

 ناظر مهندسان جمع به مهندس 9 است قرار اینها، علیرغم اما. گردد اعمال باید صنایع برای درصد25 میزان به دارند،

 این ه ردیگ ن ته. است کرده تحمیل ساختمانی پروانه صدور برای صنایع به اضافی ای هزینه خود این که گردد اضافه

 .است خورده گره حوزه این در کار و ندارند کارکردی عمال صنعتی شهرکهای ساختمانهای بر نظارت در معمار مهندسان

 اریهم  زمینه در ما: کرد ابراز خصوص این در نیز رضوی خراسان ساختمان مهندسی نظام سازمان رئیس بشیر، حسین

 رایب را کار هم و کنیم رعایت را قانون هم که هستیم این دنبال به ما. داشتیم تالش گذشته از صنعتی شهرکهای با

 سازمان .ایم داده مدیره هیئت به پیشنهادهایی مش الت، این از بخشی حل برای طرفی، از. نماییم تسهیل صنعتگران

 رسانده نفر 2 به پیشنهادها در را تعداد این که است ساختمانی نظارتهای حوزه در کننده محاسبه 4 دارای مهندسی نظام

 . ایم داده کاهش نفر 2 به هم را ناظران و ایم

 ظارتن بحث برای دارند، آمادگی که کسانی نماییم اعالم سایت در که بود این مدیره هیئت به من پیشنهاد: افزود وی

 .میدهند انجام کمتری هزینه با را کار که بروند افرادی سراغ به

 . یابد تقلیل هفته یک به ساختمان گواهی صدور زمان مدت که است این بر ما سعی: افزود وی

 بخشی ،طریق این از و یابد می کاهش نفر دو به ناظر مهندسان تعداد مهندسی، نظام سازمان پیشنهاد طبق: گفت لبافی

 .یافت خواهد کاهش ها هزینه اضافی بار از

 در و تگرف قرار تریبون پشت دیگر بار نشست این ادامه در استان، صنعتی شهرکهای شرکت کارشناس فروشان، شال

 و یامور مالیات سوی از حساب مفاصا ارائه: کرد اظهار استان صنعتی شهرکهای کنونی مش الت از دیگر ی ی تشریح

 همسئل این و شده انجام سختی به صنعتی، نواحی و شهرکها در واحدها انتقال و نقل حین در اجتماعی تامین سازمان

 .می شد ها ماه به گاهی استعالمها زمان مدت. کند می ایجاد اختالل وکارها کسب فرآیند امرتوسعه در

 میگردد؛ صادر حساب مفاصا هفته یک ظرف کرده اعالم مالیاتی امور کل اداره: گفت موضوع این به پاسخ در لبافی

 . شود ارائه الزم مدارک و مستندات این ه بر مشروط

 بنیان دانش شرکتهای به اراضی ه تار 100 اختصاص با موافقت خصوص در استان وگویگفت شورای دبیرخانه رئیس

 هم استاندار و گرفت صورت توسعه برای ه تار 100 توافق شهرک این زمینه در: کرد ابراز نیز سازی ماشین شهرک در

 . بگیرد قرار دستورکار در موضوع این بر، آب کم صنایع و بنیان دانش شرکتهای به نگاه با که کرد تاکید

 30 دهمحدو برای شهرک این توسعه موضوع: گفت بارهدراین نیز استان صنعتی شهرکهای شرکت فنی معاون پیرایش،

 است این مسئله اما گرفت؛ قرار کار دستور در شهرک، دیگر ضلع در ه تاری 70 محدوده و شهرک ضلع یک در ه تاری

 دموجو زمینهای این ه دیگر ن ته. است زمانبر موضوع این که گردد تخریب باید ها محدوده آن در موجود ویالهای که
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 500 تا 200 از کمتر اراضی این. اند نگرفته قرار شده، مشخص کریدور در اند، واگذاری آماده که شهرک آن محدوده در

 .دارند فاصله کریدور با متر

 چنانچه: کرد اظهار خصوص این در نیز استان کشاورزی جهاد سازمان اراضی کاربری حفظ معاون کبیریان، حمیدرضا

 . است مخالف آنها کاربری تغییر با جهاد باشد، کشاورزی مرغوب اراضی جزو مدنظر، اراضی

 شهدم صنعتی شهرک از برداری بهره در رو پیش چالشهای از استان صنعتی شهرکهای شرکت کارشناس شالفروشان،

 .برد امن مش الت از دیگر ی ی عنوان به شهرک این متصرفین به مربوط مسائل باالخص متعدد مش الت دلیل به 5

 ینا در گذشته فرمانداری در: گفت خصوص این در نیز مشهد فرمانداری توسعه و ریزی برنامه معاون میرشاهی، ش وه

 شرکت و بپردازد ما به مبالغی زمین، واگذاری برای باید شهرکها شرکت میگویند متصرفین. شد برگزار ای جلسه زمینه

 . نمود ماقدا مبالغ این پرداخت به نسبت نمیتوان ن ند، تاکید قضایی دستگاه تا هستیم زمین مالک چون میگوید

 تملک ملی منابع از 5 شماره شهرک اراضی: کرد اظهار نیز استان صنعتی شهرکهای شرکت حقوقی مدیر ش وهی، جواد

 این مال انه سند صدور 1391 سال و شد تحویل استان شهرکهای شرکت به 1389 سال در ه تار 1500 است؛ شده

 م اتباتی زمینه این در. نیست متصرفین با مصالحه بحث به نیازی هستیم، مال انه سند دارای چون و گردید صادر اراضی

 . دادیم انجام فرمانداری و استانداری با

 هرکش در و است معطل گذاری سرمایه وقتی. ندارد ابطال قابلیت میگردد، صادر دولت نام به که موجود اسناد: افزود وی

 . گردد مرتفع میبایست زودتر چه هر مسئله این نداریم، جدید واحدهای استقرار برای جایی چناران و مشهد و توس

 رفع سریعتر چه هر است الزم و هستند همجوار استانهای به خود سرمایه خروج حال در گذاران سرمایه: گفت ش وهی

 .گیرد قرار کار دستور در مش الت این

 توجه با: گفت شهرک این به دسترسی راه مش ل به اشاره با نیز استان صنعتی شهرکهای شرکت فنی معاون پیرایش،

 تمام. نباشد متوقف عمرانی های پروژه حقوقی، مش الت حل فاصله در که است این ما درخواست موجود، وضعیت به

. دارد وجود معارض 100 از بیش اکنون هم. اند متوقف معارضین مسئله دلیل به اکنون هم شهرک عمرانی های پروژه

 هاشهرک شرکت سوی از معارضین این مبلغ است قرار اگر. شود حل استان در ای ریشه صورت به باید 5 شهرک مسئله

 آن مال یت بر مبنی مدرکی و سند هیچ معارضین که کرد فراموش نباید البته. شود داده دستور ما به گردد، پرداخت

 . متصرفند فقط و ندارند اراضی

: فتگ نیز اولیه گذاری سرمایه برای شهرکها های هزینه افزایش موضوع در نشست این از دیگری بخش در شالفروشان

 و ارتباطات و نفت نیرو، های وزارتخانه مالی، مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون  81 ماده مطابق

 یژهو مناطق و صنعتی نواحی و شهرکها مخابراتی ام انات و گاز برق، آب، تامین به نسبت م لفند، اطالعات فناوری

 قداما اقتصادی ویژه منطقه و معدنی و صنعتی نواحی و ها شهرک در مستقر معدنی و صنعتی واحدهای درب تا اقتصادی

 .کنند

 بینی پیش منظور این به سنواتی بودجه لوایح در را نیاز مورد اعتبار است موظف کشور بودجه و برنامه سازمان: افزود وی

 و صنعتی نواحی و شهرکها در صنایع استقرار از حمایت راستای در کشور، توسعه دائمی اح ام 54 ماده طبق و کند

 هب الزم های کمک سنواتی، های بودجه قالب در شود می داده اجازه دولت به معدنی و صنعتی تولیدات پذیری رقابت

 رد مستقر واحدهای ورودی تا تلفن و گاز، آب، راه، تامین امور در ویژه به دولتی غیر و دولتی صنعتی نواحی و شهرکها

 .شود انجام شهرکها این
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 به توجه با: کرد ابراز نیز استان صنعتی شهرکهای شرکت های طرح و ریزی برنامه مدیر مقدم، نخجوانی محمدهادی

 مرانیع حوزه در جدیدی پروژه تعریف ام ان استان، صنعتی شهرکهای شرکت برای شده گرفته درنظر عمرانی اعتبارات

 این. ودش پرداخته حوزه این در دولت سهم گذشته مانند به تا یابد افزایش اعتبارات که است این ما تقاضای لذا. نداریم

 .برسد نتیجه به شاید گردد، پیگیری وگوگفت شورای طریق از اگر موضوع

 برای اعتبار تومان میلیارد 21 حدود امسال: کرد ابراز نیز استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان کارشناس میرزایی، 

 .است شده گرفته درنظر پارسال از بیشتر صنعتی شهرکهای

 عنوان وانمیت پیشنهاد عنوان به: گفت موضوع این بندی جمع در نیز استان وگویگفت شورای دبیرخانه رئیس لبافی،

 رئیس حضور اب گوو گفت شورای جلسه در بیفتد، اتفاق باید شهرکها برای که ای توسعه و استان وضعیت به توجه با کرد

 ارهاراه  و گردد اعالم صنعتی شهرکهای برای بیشتری اعتباری سهم تقاضای استان، ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 شود بررسی اعتبار این تخصیص برای

 :دومجلسه 

 امینت سازمان ومالیاتی  امور کل اداره سوی از حساب مفاصا ارائه :استان صنعتی شهرکهای شرکت کارشناس شالفروشان

 امرتوسعه در مسئله این و شده انجام سختی به صنعتی، نواحی و شهرکها در واحدها انتقال و نقل حین در اجتماعی

 .می شد ها ماه به مواقعی در استعالمها زمان مدت. کند می ایجاد اختالل وکارها کسب فرآیند

 موضوع: گفت خصوص این در نیز استان صنعتی شهرکهای شرکت ریزی برنامه معاون مقدم، نخجوانی محمدهادی

 نقل در امر این که شود داده پاسخ ماه شش طی است مم ن استعالمها و دارد طوالنی مسیری حساب مفاصا و مالیات

 فقط و نمی ند تغییر مال یت آن در که قراردادهایی آیا که است این دیگر ن ته. است آفرین مش ل واحدها انتقاالت و

 میشود؟ ترجیحی مالیات مشمول یابد، می تغییر انتفاع گروه

 رد صنعتی شهرک قراردادهای و انتقال و نقل موضوع اگر که است این ما درخواست و تاکید: گفت دیگر بار نخجوانی

 نتقالا و نقل موضوع در فقط این ه نه باشد داشته وجود دیدگاه همین هم موضوعات دیگر در میشود، دیده «سند» ح م

 . گردد استناد سند بحث به

 ه،گردید طی مسیرها همه و شده پرداخت مالیاتها اگر: کرد اظهار استان مالیاتی کل اداره معاون مقدم، محمودیان افشین

 انتقال و نقل که است این گرفت نادیده نباید که ای ن ته البته. آید وجود به حساب مفاصا صدور در مش لی نباید

 . شود می مالیات مشمول هم درآمدی هر و گردد می موضوع این به مربوط مالیات مشمول صنعتی واحدهای

 یا پیچیده موضوع و گردد می اخذ دیگر نقاط از استعالمها باشد، دیگری شهر در شرکت فعالیت حوزه اگر: افزود وی

 لکم به مربوط بدهی اگر اما ندارد؛ آن با مرتبط فعالیتهای و ملک به ربطی فرد، شده قطعی بدهی طرفی، از. نیست

 . شود صادر حساب مفاصا تا گردد پرداخت باید بدهی و نیست گریزی راه باشد،

 آن، از غیر و است کمتری رقمهای  آن، به مربوط های بدهی و ملک برای مالیاتی های نرخ: گفت مقدم محمودیان

 سبک عایدی و نداشته فعالیتی هنوز صنعتی واحد اگر البته. شود می محاسبه برابری، چهار تا سه نرخهای به مالیات

 .شود نمی مالیات مشمول باشد، ن رده

 رارق آن، از پس و باشد گرفته صورت آن روی انفعالی و فعل و باشد شده خریداری مل ی ای نقطه هر در: کرد اظهار وی

 ود،ش شناخته مل ی بدهی عنوان به بدهی اگر میان، این در. میشود محاسبه مالیات باشد، ملک آن انتقال و نقل به

  .گردد می محاسبه بیشتری نرخهای شود، شناخته درآمد بر مالیات عنوان به اگر و گردد می اعمال ترجیحی مالیات
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 فرد یک صنعتی واحدهای همه بدهی اجتماعی، تامین قانون 37 ماده طبق: گفت نشست از بخش این در نیز لبافی

. یستن مطرح مالیات خصوص در موضوع این اما باشد؛ داشته وجود واحدها از ی ی انتقال ام ان تا شود تسویه بایستی

 حل حساب مفاصا صدور مش ل دهد، انجام را بدهی تسویه یابد، انتقال است قرار که واحدی اگر رسدمی نظر به لذا

 . گرددمی

 نتامی حوزه مش الت خصوص در استان صنعتی شهرکهای شرکت ریزی برنامه معاون نخجوانی، نشست، این ادامه در

 برای را مش التی دفاتر، بررسی برای ماه 7 تا 6 مدت به استعالمها شدن طوالنی بحث: گفت صنعتی شهرکهای اجتماعی

 ستد در پرونده که شویم می مواجه پاسخ این با می نیم، سوال خصوص این در که هربار و است داشته دنبال به واحدها

 ن رده دریافت پاسخی هنوز ایم، داده انجام واحد یک برای 1398 سال در که استعالمی برای طوری ه به است؛ بررسی

 .ایم

 انتقال و قلن خصوص در را مش التی موضوع این: گفت استعالمها به پاسخگویی در تسریع لزوم بر تاکید با نیز لبافی

 .بود دخواه مدت چه استعالمها به پاسخگویی سقف که دهد پاسخ بایستی اجتماعی تامین. است داشته دنبال به واحدها

 یدهرس ما به دستوری اخیرا: کرد اظهار خصوص این در نیز استان اجتماعی تامین کل اداره کارشناس عباسپور، علیرضا

 در دستور، نای با لذا. گردد تسریع بدهی، فاقد شرکتهای به تسهیالت ارائه و استعالمات به پاسخگویی این ه بر مبنی

 اب ساله ده حسابرسی مثال طور به. شد خواهد اعمال آسانتری ایط شر و گرفت خواهد صورت تسریعی مجوزها خصوص

 به ولموک آنان، حساب مفاصا صدور باشند، نداشته قبلی بدهی شرکتها اگر و است رسیده ی سال به شرایطی، اعمال

 .نیست حسابرسی

 متفاوت یگری د با مل ها وضعیت البته. است مشخص مالک و دهنده انتقال و گیرنده انتقال تضامن قانون، طبق: گفت وی

 را ینا ام ان ما حال، این با دارند؛ ساختمان بر نظارت به نیاز برخی و ی ساله حسابرسی به نیاز ها کارگاه برخی است؛

 .نماییم اظهار را خود نظر بعدی مراحل درباره و دهیم پاسخ استعالمها به روز 25 تا 15 ظرف که داریم

 ف،مختل شرکتهای برای کار روال میشود، داده پاسخ که زمانی تا میرسد ما دست به نامه که زمانی از: افزود عباسپور

 پیش کار سرعت به گردد، واریز سازمان سپرده حساب به بدهی و باشد مشخص بدهی عدد که زمانی. است متفاوت

 زمان واحدها، انتقال و نقل به مربوط استعالمات به پاسخ برای ماه، 3 تا هفته یک بین میانگین طور به اکنون هم. میرود

 .شود می صرف

 در  یچاب نوعی امسال، نامگذاری به توجه با: کرد اذعان نیز استان بنیان دانش شرکتهای انجمن دبیر روحبخش، میثم

 کند می اقدام کار، در تسریع با اجتماعی تامین 7 شعبه راستا همین در. است شده بینی پیش اجتماعی تامین عمل رد

 دورص و ها حسابرسی بحث در که ایم گرفته قول ما. نمایند مراجعه شعبه این به توانند می بنیان دانش شرکتهای و

 و یستن بنیان دانش شرکتهای برای تنها ما مطالبه البته. گیرند قرار اولویت در بنیان دانش شرکتهای حساب، مفاصا

 .گردد اعمال... و فناور شرکتهای تمامی برای موضوع امیدواریم

 اننش را موضوع این خالف عمل ردها اما میزنند دم تولید از همه: گفت نیز استان صنعت خانه دبیر زاده، خانی حسین

 رصدو موضوع بتوان رسد می نظر به کشد؟ می طول سالها بل ه و ها ماه صنعتی واحد یک انتقال و نقل چرا. دهد می

 . نمود پیگیری استان اجتماعی تامین گرایی جانبه سه ملی پایگاه در را اجتماعی تامین حساب تفاصا

 به ها،شهرک روی پیش چالشهای و موضوعات از دیگر ی ی تشریح در صنعتی شهرکهای شرکت کارشناس شالفروشان،

 شده مجبور شهرکها شرکت این ه به توجه با: کرد اظهار و اشاره... و آب و برق زیرساختهای و رسانی خدمات موضوع

 . است گردیده دشوار گذاری سرمایه و یافته افزایش شهرکها در ها زمین قیمت کند، هزینه ها زمینه این در خود
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 در ولتد اگر و نماییم می واگذار شده تمام قیمت با را زمینها صنعتی، شهرکهای متولی عنوان به ما: گفت نیز نخجوانی

 .شود می واگذار کمتری قیمت با زمین کند، کمک زیرساختها تامین

 زیرا ود؛ش گرفته درنظر صنعتی شهرکهای زیرساختهای تامین برای اعتباری که است این ما تقاضای: کرد ابراز نخجوانی

 . مش لیم دچار خصوص این در جدید، های هزینه به توجه با

 قتصادیا معاون دستور و دولت هیات سفر مصوبه طبق: گفت نیز استان صنعتی شهرکهای شرکت فنی معاون پیرایش،

 را صنعتی شهرکهای زیرساخت به مربوط اعتبار درصد 30 حدود دیگر استانهای در مدیریت سازمان جمهور، رئیس

 سهم ما استان در اما است؛ درصد 40 توانیر شرکت سهم و درصد 30 نیز صنعتی شهرکهای شرکت سهم می ند، تامین

 شهرکها شرکت سوی از درصد45 و است درصد15 شود، می تامین ریزی برنامه و مدیریت سازمان سوی از که دولت

 یشب استان در برق کیلووات هر شده تمام قیمت امروز. است شده صنعتگر هزینه افزایش باعث این و شود می پرداخته

 .افزاید می صنعتی شهرکهای در زمین شده تمام قیمت بر اینها همه و است تومان میلیون 2 از

 در گاز و آب و برق خدمات و زیرساختها که است شده ت لیف دائمی، اح ام ت الیف بحث در: کرد اذعان دیگر بار لبافی

 .نمیخورد رقم رضوی خراسان در باید، که آنطور اتفاق این که گیرد قرار شهرکها کنار

 5 شماره شهرک ورودی مسیر در: کرد ابراز مشهد برق توزیع شرکت انشعاب فروش معاون نوربخش، حسن ادامه، در

 کار یرمس آن قانونی مش الت حل میرسد نظر به و است نگردیده مرتفع برق انشعاب برای قانونی مباحث هنوز مشهد،

 و مدیریت سازمان رسد می نظر به. ندارد خاصی مش ل اکنون هم شهرک این داخلی کیلووات 20 شب ه. است سختی

 .گردد مرتفع صنعتی شهرکهای برقی مش الت تا شود موضوع وارد جد به باید ریزی برنامه

 اتخدم های دستگاه برخی عمل رد از انتقاد با استان، ریزی برنامه و مدیریت سازمان کارشناس میرزایی، مجتبی اما

 عتبارا تومان میلیارد یک پارسال: گفت صنعتی، شهرکهای به خدمات ارائه جهت به تخصیصی مبالغ دریافت در رسان

 در و نرفت اعتبار این اخذ دنبال به آب شرکت اما گرفتیم؛ درنظر شهرکها به ای منطقه آب شرکت رسانی خدمات برای

 . نیافت تخصیص شده، بینی پیش مبلغ نهایت،

 زمینه، این در دولت سهم درصدی 15 افزایش زمینه در گفتگو شورای سوی از پیگیری با است الزم: گفت نیز لبافی

 درصد30 به استانها دیگر مانند شهرکها به رسانی برق حوزه در رضوی خراسان ریزی برنامه و مدیریت سازمان سهم

 . برسد

 با توافقی 1397 سال در: گفت او. گرفت قرار فردوسی صنعتی شهرک مدیر آزادمنش، اهلل روح اختیار در تریبون سپس

 از الانتق شب ه هزینه توافق، آن طبق. داشتیم فردوسی صنعتی شهرک به برق مگاوات4 تخصیص بر مبنی برق شرکت

 گیرد صورت مسیر در تغییراتی است الزم امر، این تحقق برای. شد می پرداخت گذاران سرمایه سوی از باید صد تا صفر

 به پاسخی نقل و حمل و راهداری کل اداره ما، بسیار های پیگیری علیرغم اما گرفته صورت زمینه این در استعالماتی و

 . دهد نمی استعالمها

 که انتقالی خط طرح: کرد اظهار خصوص این در نیز استان ای جاده نقل و حمل و راهداری کل اداره نماینده خندان،

 انجام حال در و اعتبار دارای که ای جاده تعریض با موضوع چند در است، کرده ارائه فردوسی شهرک برای برق شرکت

 یگیریپ هیچگونه زمینه این در عمال اما گردد؛ ارائه برق شرکت سوی از اصالحی طرح شد مقرر لذا. کند می تالقی است،

 و زمینی صورت به تا ایم داده راهداری طرح مشاور به را جایگزین طرح ما حال، این با. ایم ندیده برق شرکت سوی از

 . شد خواهد حل مش ل و است اقدام دست در موضوع این. شود انجام زیرزمین متر سه ش ل به
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 شماره صنعتی شهرک وضعیت آخرین خصوص در استان وگویگفت شورای دبیرخانه رئیس لبافی، نشست، این ادامه در

 به توجه با و دهد جای خود در را کالنشهر این صنایع سرریز است قرار مشهد 5 شماره شهرک: کرد اذعان مشهد 5

 تامین لذا است؛ برخوردار زیادی اهمیت از شهرک این استان، صنعتی شهرکهای از بسیاری در زمین تامین مش ل

 وجودم معارضین دلیل به اما است؛ گرفته صورت زمینه این در زیادی های پیگیری. یابد تسریع باید آن زیرساختهای

 مجوزی که بود این شهرک آن در گذاران سرمایه درخواست. رود نمی پیش کار و شده متوقف ها پروژه منطقه، آن در

 صورت فوریت به موضوع این به رسیدگی خاص، ای شعبه در همزمان و یابد ادامه شهرک عمرانی امور تا شود صادر

 . گیرد

 مانعی برای ادامه کار وجود ندارد و دارند دولتی ششدانگ سند که کنند می تاکید اقتصادی فعاالن: افزود وی

 میدانی صورت به 5 شماره شهرک در موجود مش الت: گفت نیز استان صنعتی شهرکهای شرکت فنی معاون پیرایش،

 . است شده مشاهده دادگستری  محترم مدیرکل سوی از

 یشپ ای نقطه از را شهرک به دسترسی مسیر که بود این شد، مطرح بازدید آن در که پیشنهاداتی از ی ی: افزود وی

 و راه و ردگی صورت ها بررسی باید زمینه این در البته. باشد داشته وجود بخش آن در کمتری معارضین که کنیم بینی

 .نماید بررسی را جدید دسترسی راه شهرسازی،

 سیدگیر شعبات طریق از باید معارضین موضوع: کرد ابراز نیز رضوی خراسان دادگستری کارشناس امین، سروش علیرضا

 معارضین اب مصالحه به تا گردد تعریف سازوکاری بایستی صنعتی، شهرکهای شرکت طریق از همچنین،. شود پیگیری و

 . گردد حل وقت اسرع در موضوع که امیدواریم و ایم نموده بررسی را متفاوت راه ارهای ما. یابند دست

 و ها یکاربر تغییر زمین، های گذاری قیمت در که دارند هایی ضابطه دولتی صنعتی شهرکهای: گفت پایان در لبافی

 که تاس این ن ته و دارند امتیازاتی زیرساختها، تامین برای سهمی پرداخت در دولت کمک و گاز و برق و آب انشعابات

 اتفاق این ااجر فرآیند در اما یابد؛ تخصیص هم غیردولتی صنعتی های شهرک به باید ضوابط این قانونگذار، تاکید طبق

 .افتد نمی عمال

 جلسه سوم:

رضوی تا به امروز سه اقدام مهم های صنعتی خراسان: در راستای توسعه شهرکشورای گفت و گورئیس دبیرخانه لبافی 

گزاری ایم. هدف از برگیری قطعی و اصلی این اقدامات دست نیافتهدر دست عمل قرار گرفته است؛ لی ن هنوز به نتیجه

سازی ابهامات بین  بخش خصوصی و دولتی بشود تا هیچ نهایت موجب شفاف این جلسه، ارائه تمام ن اتی است که در

 نقطه غیر شفافی  میان دو بخش دولتی و خصوصی جهت رفع معضالت باقی نماند.

های صنعتی دولتی در استان گفت: مبحث کمبود زمین بویژه در شهر مشهد ، وی با اشاره به مسائل و مش الت شهرک

 اندیشی کنیم.بایست نسبت به آن به طور جدی چارهمی ای است کهاولین مسئله

های صنعتی غیردولتی نیز مش الت وگوی دولت و بخش خصوصی استان ادامه داد: شهرکرئیس دبیرخانه شورای گفت

 ها بپردازیم.بندی آنبایست طی این جلسه به بررسی و جمعمنحصر به فردی دارند که می

به آغاز مش الت تامین گاز برخی صنایع با شروع فصل سرما اشاره و عنوان کرد:  لبافی در بخش دیگری از سخنانش

هایی که به تامین گاز نیاز دارند، کافی نیست رضوی وجود دارد برای همه زیرمجموعهخطوط انتقال گازی که در خراسان

 های تامین گاز در سطح استان نیاز است.و اقدام اساسی  برای تقویت و توسعه ظرفیت
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هایی مواجه است که نیازمند مطرح کردن این بسترضوی در زمینه اقتصادی و تامین منابع با بنوی بیان کرد: خراسان

 باشیم و مسئوالن محترم مرتبط نیز باید در این خصوص پاسخگو باشند. مش الت به صورت شفاف و روشن می

 ی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: شرکتهای صنعتی خراسان رضوسپس جعفر فرشچی، مدیرعامل شرکت شهرک

هزار قرار داد امضا  5باشد این شرکت تا به امروز بیش از شهرک مصوب می 50رضوی دارای های صنعتی خراسانشهرک

 است. برداری شدههزار قرار داد منجر به صدور پروانه بهره 2کرده است که حدود 

زایی صورت گرفته هزار نفر اشتغال 80و برای بیش از  باشندساز میوطرح نیز در مرحله ساخت 2300وی توضیح داد: 

خانه متصل هستند و در مجموع شرکت درصد از واحدهای صنعتی ما به تصفیه 75است. شایان ذکر است که بیش از 

 دارد.گذاری و... در سطح مطلوبی قرار های صنعتی خراسان رضوی در سطح کشور از لحاظ اشتغالزایی،سرمایهشهرک

های های صنعتی خراسان رضوی با بیان این ه مسئله زمین از گذشته تا کنون ی ی از دغدغهمدیرعامل شرکت شهرک

احث ربط موفق به پیگیری مبهای صنعتی اطراف مشهد بوده است، گفت: خوشبختانه با کمک مسئوالن ذیاصلی شهرک

برداری شهرک صنعتی ری اقدامات الزم برای واگذاری و بهرهایم. همچنین درحال پیگیهای موجود بودهای شهرکتوسعه

 نیز هستیم. 5شماره 

 هایرضوی با شرکت شهرکهایی که شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسانفرشچی بیان کرد: با هم اری

ین ابزار ه تار زمین برای شهرک صنعتی ماش 100صنعتی استان داشته است، در نهایت موفق به اخذ مصوبه تخصیص 

 ایم.از شورای کارگروه زیربنایی استان شده

بر، دانش آبتک، کموی اضافه کرد: توسعه شهرک صنعتی توس و ایجاد چهارچوب فعالیتی آن در قالب صنایع های

 های صنعتی استان در پی تحقق آن می باشد.بنیان و...، از جمله مسائلی است که شرکت شهرک

و برق، موضوعی است  های پرداختی آبهای صنعتی خراسان رضوی، افزایش هزینهرکبه گفته مدیرعامل شرکت شه

 هایی در این خصوصکه اخیرا موجب نگرانی واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی شده، تصریح کرد: هرچند که رایزنی

 باشد.ی میترربط انجام شده اما راه اراندیشی درباره این مهم نیازمند م اتبات جدیبا مسئوالن ذی

میلیون تومان بود اما امروزه این هزینه برای  20تا  15فرشچی تاکید کرد: هزینه هر دو لیتر جبرانی آب در گذشته بین 

شود. همچنین، متوسط هزینه هر کیلووات برق میلیون تومان برآورد می 600های صنعتی حدود یک میلیارد و شهرک

های ها نیز فشار مضاعفی بر شهرکشود که این هزینههزار تومان برآورد می 800 میلیون و 2تا  500میلیون و  2نیز بین 

 .صنعتی وارد کرده است

درصد از اعتبارات استانی به  5های صنعتی اظهار کرد: های شهرکوی با اشاره به کمبود اعتبارات برای زیرساخت

های صنعتی رصد از این اعتبارات به شهرکد 1.2شود که در استان ما حدود های صنعتی تخصیص داده میشهرک

 باشد.تخصیص می یابد. این وضعیت نیازمند اصالح می
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سپس ش وهی، کارشناس حقوقی شرکت شهرکهای صنعتی استان به اظهار سخن پرداخت و گفت: با وجود این ه در 

متعددی که انجام شد اجازه  رغم م اتباتمحور غرب مشهد فضا و ام اناتی جهت توسعه و پیشرفت وجود ندارد و علی

 مشهد داده نشده است. 5صنعتی شماره  دسترسی و انجام عملیات عمرانی در شهرک

های الزم نیز از حلدر دستگاه قضایی به جد درحال پیگیری است و راه 5های شهرک صنعتی شماره وی افزود: پرونده

جهت تسریع، تسهیل و بهبود پیشروی امور در این شود جانب قوه قضاییه اعالم خواهد شد. همچنین درخواست می

 وری الزم را داشته باشیم.های شورای تامین نیز استفاده و بهرهحوزه، از ظرفیت

های رضوی نیز در این جلسه بیان کرد: قسمتی از زمینمحمدرضا قوسیان، مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی خراسان

 شود. لذا از مسئوالنها میاین امر موجب افزایش تعداد متصرفان این زمین های صنعتی معارض فیزی ی ندارند وشهرک

 .ترین زمان مم ن هستیمهای صنعتی استان خواستار تعیین ت لیف این مسئله در سریعربط در شرکت شهرکذی

عضل مدر ادامه مصطفی پیرایش، معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز پشت تریبون قرار گرفت و گفت: 

های صنعتی شده است؛ زیرا های جدی شهرکتامین و تخصیص گاز از جمله مواردی است که تبدیل به ی ی از دغدغه

 های صنعتی با اختالالت جدی و اساسی مواجه شده است.طی چند سال اخیر اختصاص گاز به شهرک

ی های صنعته بیان کرد: مش الت شهرکامیرمهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان نیز در این جلس

های مختلف همچون تامین زمین، آب، برق و... معضالت متعددی وجود دارد. زمانی تنها منحصر به گاز نبوده و در بخش

های متولی وجود نداشته که پتانسیل اجرای قانون را نداشته باشیم و بودجه الزم جهت عملی شدن قانون در سازمان

 های گوناگون خواهیم بود.یل هزینهباشد، شاهد تحم

های صنعتی به صورت ایم و شهرکهای صنعتی نبودهوی افزود: طی چندسال اخیر شاهد اختصاص بودجه به شهرک

شود. لذا برای گذاری غیراقتصادی میتولید و ترویج سرمایه کنند که این امر موجب افزایش هزینهخودگردان فعالیت می

بایست از نمایندگان مجلس خواستار تدوین بودجه اختصاصی به واقب نامطلوب این موضوع میپیشگیری از توسعه ع

وگوی دولت و بخش خصوصی بهترین گزینه برای ارائه این های صنعتی استان بشویم و شورای گفتشرکت شهرک

 .باشدمبحث می

 عامل میان دستگاه ها در جهت رفع مش التعلیرضا سروش امین، کارشناس دادگستری استان نیز در این جلسه بر لزوم ت

های میان سازمانی بشویم، قادر به برطرف نمودن شهرکهای صنعتی تاکید کرد و گفت: اگر وارد فرایند تعامل و هم اری

 مشهد خواهیم بود. 5بسیاری از مسائل مهم همچون مباحث مربوط به شهرک صنعتی شماره 

ت نسبت بایسنداری نیز پشت تریبون قرار گرفت و اظهار کرد: درحال حاضر میپرست، رئیس گروه تولید استامهدی وطن

های آینده و بهبود وضعیت صنایع مستقر متمرکز باشیم. مش الت بیان شده در این جلسه گذاریبه دو موضوع سرمایه

خاطر برنامه ریزی  باشد. مش الت حوزه انرژی شهرکهای بهدر سطح کالن نیز وجود دارند و مختص خراسان رضوی نمی
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های سالهای گذشته است؛ طی برنامه ششم هدفی که برای توسعه ظرفیت بخش انرژی در نظر گرفته شده بود، رشد 

 شد.برنامه کمترین آمار محسوب می 6درصدی بود که در تمام  2.7

داشته است؛ لذا در  های مختلف ما خصوصا بخش انرژی روند افولیوری بخشسال گذشته رشد بهره 10وی افزود: طی 

. متاسفانه میان ظرفیت موجود و میزان مصرف مردم از منابع، ش اف های مختلف شاهد هدررفت منابع هستیمحوزه

 است.عمیقی به وجود آمده 

 ها قادر به پرداخت نقدینگیوطن پرست تاکید کرد: درحال حاضر اغلب صنایع فعال تقاضای نقدینگی دارند؛ اما بانک

دهند تا از قیمت تمام شده پول ب اهند که این امر باعث ز این صنایع نیستند. لذا نرخ حقیقی بهره را افزایش میمورد نیا

 شود.های آینده نیز محسوب میگذاریایجاد نارضایتی افراد شده است. این مهم تهدیدی جدی برای سرمایه

یز در این جلسه عنوان کرد: افزایش قیمت منابعی ریزی شرکت شهرکهای صنعتی استان نمجیدعلیخواه، معاون برنامه

های محاسباتی است که در نهایت گیر قیمت... به صورت خودجوش نبوده و متاثر از افزایش چشمهمچون آب، برق و

رضوی تحت فشار مضاعفی هستند که موجب افزایش هزینه ارائه منابع گوناگون نیز خواهد شد. صنعتگران خراسان

 باشند.های ویژه در سطح کالن میتنیازمند حمای

رضوی در این جلسه عنوان کرد: مسئوالن ریزی خراسانسپس حمید آهنی، کارشناس سازمان مدیریت و برنامه

بایست جهت اند و میهای الزم را نداشتهزنیهای مختلف پیگیری و چانهرضوی برای تخصیص بودجه در حوزهخراسان

های بیشتری با مدیران خود در سطح کشور انجام ها و رایزنیه اختصاصی خود پیگیریدریافت و افزایش میزان بودج

 دهند.

 سپس فارابی، مشاور اتاق اصناف مشهد پشت تریبون قرار گرفت و اظهار کرد:

باشند که درصد اعضای اتاق اصناف صنوف تولیدی می 25هزار عضو رسمی است.  120اتاق اصناف مشهد دارای 

ایم، اعضای صنوف تولیدی اتاق اصناف مشهد شهر مشهد مستقرند. براساس آنچه احصاء کرده عمدتا در سطح

 هزار نفر اشتغالزایی ایجاد کند. 2شهرک تخصصی فعالیت کرده و هر شهرک برای هزار تا  32توانند در قالب می

کیلومتری و ممانعت  30ه های صنعتی با سه مش ل عمده مواجه است که شامل شعاع ممنوعوی افزود: ایجاد شهرک

ها و عوارض ناشی از آن و اداره کل حفاظت محیط زیست برایا حداث شهرکها در این محدوده، تغییر کاربری

بایست از تاسیس شهرک های صنعتی های مختلف میها و ارگانهای مختلف است. دستگاهنگری دستگاهبخش

 های این چنینی ایفا نمایند.حمایت کرده و نقش خود را در راستای توسعه فعالیت

رضوی اظهار کرد: در زمینه توسعه نیا، کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست خراساندر ادامه مرتضی مطهری

ای از جانب دولت هستیم و در صورتی که زمین مدنظر نیز مش لی نداشته شهرک صنعتی توس نیازمند ارائه مصوبه

 گیرد.و ادامه روند کار صورت میشود ها ارزیابی میباشد، ابالغیه
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بندی مطالب مطروحه و در بخش پایانی این نشست، لبافی پس از استماع سخنان افراد حاضر در جلسه به ارائه جمع

انچه در دو جلسه قبلی مطرح شده و به عنوان سوابق لحاظ می گرددف پرداخت و گفت، همه انچه در جلسات قبل 

آنچه در این جلسه توافق گردید به عنوان بسته پیشنهادی دبیرخانه به شورا برای برطرف  مطرح و به توافق رسیده ایم و

 نمودن برخی موانع شهرکها ارائه خواهد شد.

 دارای نماینده در جلسه: استانی دستگاههای

ستری  ستان  دادگ شتغال  و گذاری سرمایه  امور هماهنگی دفتر ،ا ستانداری  ا شهد  فرماندار  ،ا   و مدیریت سازمان   ،م

 شهرسازی   و راه کل اداره ،کشاورزی استان   جهاد سازمان ، تجارت استان  و صنعت،معدن  سازمان ، استان  ریزی برنامه

 انهخ ،استان  صنایع  مدیران انجمناستان،  صنعتی  شهرکهای  شرکت ،  استان  تعاون اتاق  مشهد  اصناف  اتاق  ، استان 

ستان  تجارت و معدن صنعت،  ستان،  صنایع  کارفرمایی صنفی  انجمنهای کانون ،ا  ساختمان  مهندسی  نظام سازمان  ا

  تامین کل ادارهاسااتان،  مالیاتی امور ، مشااهد برق نیروی توزیع شاارکت  خراسااان ای منطقه برق شاارکت اسااتان،

 نیروی توزیع شرکت، استان استان گاز ملی شرکت  ،استان  ای جاده نقل و حمل و راهداری کل اداره ،استان  اجتماعی

     استان بنیان دانش شرکتهای انجمن،استان برق

 جمعبندی مورد توافق اعضا

 جلسه اول: 

ست  در سان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  خوا ضوی  خرا  نواحی و شهرکها  در خدمات ارائه برای موجود موانع پیرامون ر

 :گردید مطرح ذیل شرح به رضوی خراسان صنعتی

 شهرکهای  در کافی زمین نبود ، گذاران سرمایه  به صنعتی  نواحی و شهرکها  در خدمات ارائه در موجود موانع -

شهد  شهر  صنعتی  شین  و توس صنعتی  شهرک  توسعه  سر  بر فراوان های چالش وجود و م صوبه  رغم وعلى ابزار ما  م

شین  و توس صنعتی  شهرک  جهت دولت محترم هیئت صوبه  و ابزار ما صی   بخش و دولت گفتگوی شورای  م   و خصو

 ابزار ماشین شهرک جهت بنائی زیر امور گروه کار

 . متصرفین به مربوط باالخص متعدد مش الت دلیل به 5 مشهد صنعتی شهرک از برداری بهره ام ان عدم -

  یعل) الزم زیرساختهای تامین حوزه در گذشته  سالهای  طول در استان  عمرانی اعتبارات تخصیص  کاهشی  روند -       

شان ( ها قیمت شدید  افزایش رغم  از بوده ناچار گذشته  سالهای  خالل در صنعتی  های شهرک  شرکت  که دهد می ن

 یزانم افزایش نتیجه در شهرکها  های هزینه افزایش سبب  مساله  این. بپردازد مساله  این جبران به داخلی منابع محل

 .است شده صنعتی گذاران سرمایه برای اولیه نیاز مورد سرمایه

  نقل حین در اجتماعی تامین محترم سازمان  و دارایی و اقتصادی  امور محترم کل اداره سوی  از حساب  مفاصا  ارائه - 

ساله  این و شده  انجام سختی  به صنعتی،  نواحی و شهرکها  در واحدها انتقال و   اکاره و کسب  فرآیند توسعه  امر در م

 .کند می ایجاد اختالل

  سااازهای ساااختمانی های نقشااه مجوزهای اخذ و طراحی واگذاری بر مبنی نظارتی دسااتگاهای تاکید به توجه با -

  و صاانعتگران به خدمات ارائه دلیل بدون شاادن طوالنی باعث امر این مهندساای نظام سااازمان به صاانعتی واحدهای

سام   افزایش ضایتی  تبع به و صنعتی  واحد یک زیاد متراژ علت به) صنعتگران  برای اولیه ای هزینه آور سر   مومیع نار

 .است گردیده حوزه این در
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  اطالعات فناوری و ارتباطات و نفت نیرو، های وزارتخانه ، الحاق قانون 81 ماده مطابق ساخت زیر تامین گذشته در-   

 درب ات اقتصادی  ویژه مناطق و صنعتی  نواحی و شهرکها  مخابراتی ام انات و گاز ، برق ، آب تامین به نسبت  م لفند،

 .  کنند اقدام اقتصادی ویژه منطقه و معدنی و صنعتی نواحی و ها شهرک در مستقر معدنی و صنعتی واحدهای

 فتگ شورای  در شد  مقرر و اتخاذ الزم تصمیمات  زیر شرح  به فوق، شرح  به گرفته صورت  نظرهای اظهار به عنایت با

 گردد  مطرح نیز گو و

سی  نظام سازمان  با ارتباط در  - 1 ستان،  مهند سب   این ه  به توجه با ا   تاکید اجرای در شهرکها  شرکت  گزارش ح

ستگاهای  شه  مجوزهای اخذ و طراحی واگذاری بر مبنی نظارتی د  به صنعتی  واحدهای سازهای  ساختمانی  های نق

   های هزینه   و یافته افزایش صاانعتگران به خدمات ارائه  زمان مدت  اساات گردیده موجب مهندساای نظام سااازمان

  لذا. ست ا گردیده حوزه این در عمومی نارضایتی  تبع به و صنعتی  واحد یک زیاد متراژ علت به) صنعتگران  برای اولیه

 :هفته یک ظرف حداکثر موجود وضعیت در نظر تجدید ضمن مهندسی نظام سازمان شد، مقرر

  دتجدی تعداد در و داده قرار بازنگری مورد مجددا شده،  انجام مذاکرات به عنایت با نیاز مورد کارشناسان   تعداد  - الف

 شود نظر

 دهد قرار شهرکها شرکت اختیار در را شهرستانها و مشهد در مشاور مهندسان فهرست و لیست - ب      

 قراردهد خود کار دستور در را ها مجوز صدور و ها نقشه بازبینی فرآیند در سرعت -پ      

 5 شماره صنعتی شهرک با ارتباط در

ستان  صنعتی  شهرکهای  شرکت   شهد  غرب محور در واقع صنایع  دارد، می اعالم  ا سعه  برای م  خود های طرح تو

  تعددم دالیل به جدید صنایع استقرار دیگر سوی از و اند بوده مواجه صنعتی اراضی تامین در محدودیتهایی با همواره

ش الت  جمله من ست  م سیر  در گرفتن قرار و محیطی زی ضوع  آبخوانها، م شه  مورد مو سئوالن  مناق  تاکنون و بوده م

صمیم  شده  گرفته آنها برای قطعی ت ست  ن ش ل " گرفتن نظر در با لذا. ا سعه  م شهد  غرب در صنعتی  تو  صوبه م با م

  سازمان  1387/8/12 مورخه 50/16693 شماره  ابالغیه استناد  به و وزیران محترم هیات 139837 ت/38849 شماره 

 استعالم  اخذ از پس که گرفت قرار کار دستور  در 5 مشهد  شهرک  احداث ایران صنعتی  های شهرک  و کوچک صنایع 

ستگاه  کلیه از الزم های ستناد  به و ذیربط اجرایی های د سه    ا   و طبیعی منابع کل اداره 1389/5/23 مورخه صورتجل

ستان  آبخیزداری سان  ا سان  صنعتی  های شهرک  شرکت  به زمین واگذاری با رضوی  خرا  در. شد  موافقت رضوی  خرا

 سااازمان نمایندگی به ایران اسااالمی جمهوری دولت طرف از دانگ شااش برگ تک سااند فقره چهار12/6/91 تاریخ

سان  صنعتی  های شهرک  شرکت  نام به آبخیزداری و مراتع و جنگلها ضوی  خرا ستان   شرق  در. گردید منتقل ر  شهر

شهد  ش الت  فاقد و تولیدی واحدهای به زمین واگذاری در محدودیت گونه هر فاقد که صنعتی  شهرک  م ست  م  زی

 نمودن فراهم با که ریزی برنامه( 5 مشاهد ) جدید صانعتی  شاهرک  عنوان تحت باشاد  شاهری  توساعه  برای محیطی

  رقانونیغی متصرفین مش ل دچار شهرک این متاسفانه لی ن باشد محترم گذاران سرمایه به واگذاری آماده زیرساختها

سان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  مال یت علیرغم که بوده ضوی  خرا سناد  از برخورداری و( دولتی نهاد این) ر   همال ان ا

 مواجه جدی خلل با که را شهر  این در گذاران سرمایه  استقرار  و اجرایی امور انجام موصوف  اراضی  به نسبت  کاداستر، 

  ، نآ غیرقانونی متصرفین  از ید خلع دادخواست  طرح و قضایی  محترم محاکم از آمده بعمل پیگیریهای با. است  نموده

ضوع  با حقوقی پرونده فقره ا تعداد ست  مو صرفی  قطعات از ید خلع دادخوا شان  مت ضی  در ای  از فرعی193 پالک ارا

نده    به   و فریمان  ثبتی حوزه 5 بخش اصااالی34 1 از فرعی35 باقیما یام  المثل  اجرت مطال  مورد و مطرح تصااارف ا

  محلی صالحیت  عدم قرار صدور  با سپس  و ارجاع مشهد  حقوقی محاکم مختلف شعب  به "بدوا گرفت قرار رسیدگی 
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 از افقره مورد در تجدیدنظر مرجع رای با ، باره این در اختالف حدوث و فریمان قضاااایی حوزه به ها پرونده وارساااال

شده  های پرونده ضایی  حوزه صالحیت  احراز با یاد ستان    ق سیدگی  ادامه فریمان شهر   عمومی دادگاه دوم شعبه  به ر

  و تشخیص  رسیدگی  به صالح  مشهد  شهرستان   قضایی  حوزه های پرونده مورد در و ارجاع فریمان دادگستری  حقوقی

 دادگساااتری( ره) خمینی امام مجتمع حقوقی عمومی دادگاه 32 شاااعبه در یادشاااده پرونده5 تجمیع با سااارانجام

 در الیه مرجوع محترم شااعب سااوی از اساات ذکر شااایان. گرفت قرار رساایدگی مورد مراتب مشااهد شااهرسااتان 

ستانهای    شهد  و فریمان شهر سبت  م سات  برگزاری به ن سیدگی  جل ضوع  و اقدام ر سی    به مو شنا .  گردید ارجاع کار

 رب مبنی تقابل دعاوی طرح به مبادرت ، شاارکت این دعوی قبال در خود انتخابی وکیل طریق از نیز دعوی خواندگان

 طریق از گاه داد دسااتور حسااب ایشااان ادعاهای که اند نموده زارعانه پا مال انه حقوق مطالبه و شاارکت سااند ابطال

  فی رحلهم این تا کارشناسان واصله  نظریات. است  گردیده بررسی  کشاورزی  و ثبتی امور رشته  در منتخب کارشناسان  

  و ثبتی حوزه مشااهد 5 بخش اصاالی 341 ساااالر باغ پالک دانگ شااش. اساات بوده شااهرکها  شاارکت  له المجموع

 خریداری سابق  کشاورزی  وزارت توسط  و شده  قانون مشمول  ارضی  اصالحات  اول مرحله. در فریمان ارضی  اصالحات 

 زارعین به نسبت  ارضی  اصالحات  اصالحی  قانون اساس  بر 1342 سال  در سپس . گردید صادر  دولت نام به آن ستد  و

ضی  و شده  واگذار آنان به ست  باقیمانده دولت سهم  در قانون اجرای زمان در مازاد بایر ارا ضی  ششدانگ   تمامی. ا  ارا

صالحات  قانون اول مرحله اجرای در آباد جیم و ری اب و ساالر  باغ 341 و 430 و 429 های پالک ضی  ا  سوی  از ارا

 کلیه برای مذکور قانون اجرای در ساااپس اسااات آمده در دولت تملک به آن ثمن پرداخت با و خریداری وقت دولت

سق  صاحب  زارعین سناد  مقررات وفق فوق پالگهای در ن سلیم  و صادر  مجزا و مال یت ا ست  گردیده ت ضی  و ا   مازاد ارا

 بانقال پیروزی متعاقب و گرفته قرار دولت اختیار در افرازی عملیات اجرای از پس بایر اراضااای عنوان به نسااابت  بر

سالمی  سناد  ا ضی  مال یت ا سالمی  جمهوری دولت نام به بابر ارا شاورزی  جهاد وزارت نمایندگی به و ایران ا   صادر  ک

 طرح اجرای منظور به ساالر  باغ به موسوم  اصلی  341 و فرعی 35 باقیمانده پالک اراضی  از بخشی  بعدا است  گردیده

سان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  اختیار در صنعتی  شهرک  احداث ضوی  خرا سناد  و گرفته قرار ر  تحت آن مال یت ا

 به فریمان ثبتی حوزه 5 بخش اصاالی 341 و فرعی 35 باقیمانده از فرعی 193 الی 190 شااماره مفروزی های پالک

ست  گردیده صادر  شرکت  این نام سمتی  غیرقانونی متصرفین  که آنجا از ا ضی  از ق   دعایا با را صنعتی  شهرک  این ارا

  فراهم مختلف دعاوی طرح موجبات باشااند نمی آن از بد خلع به حاضاار و دارند تصاارف در متصااوره حقوق داشااتن

 1292 و 1287 مواد و امالک و اسااناد ثبت قانون از 73 تا 22 و 70 مواد مطابق رساایدگی انتظار که اساات گردیده

ضا  و قانون همان 320 و 311 و 308 مواد نیز و مدنی قانون سی  آیین قانون 519 تا 515 و 198 مواد "ای   مدنی دادر

سته  به صمیم  خوا ضی  ت ست  گردیده حقوقی مختلف شعب  تقدیم مقت صوص  در اما.ا  شرکت  شده  مطرح دعوی خ

شتن   شهرکها  صوره  حقوق هرگونه دا ضی  در زارعانه با مال انه از اعم مت ضوع  ارا صرفین  سوی  از دعوا مو سب  مت  ح

 داند می واقع غیر ذیل مراتب

  زارعانه حقوق مورد در. الف 

صوص  در ادعا گونه هر طرح -1 صالحات  مقررات اجرای نحوه به اعتراض خ ضی  ا   مال یت سند  صدور  از پس ارا

  و بوده استماع  قابل غیر 54 سال  مصوب  اراضی  اصالحات  های پرونده ختم و رسیدگی  ترتیب قانون به توجه با و زارع

ضییع  ادعای فرض به صالحات  عین زار سند  صدور  با حق ت ضی  ا ساس  و یافته خاتمه کامل طور به قانون اجرای ارا  ا

 .  باشد داشته وجود احتمالی ادعاهای به رسیدگی برای مجالی تا گردد نمی نیز باقیمانده اموال مشمول آن
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 حاضاار حال در 1342/ 12/1 مورخ جلسااه صااورت در خود متصااوره حقوق به نساابت متصاارفین اسااتناد -2

 رفع برای و اصاالی 341 و 431 و 429 پالکهای در نسااق تثبیت از قبل مذکور صااورتمجلس زیرا ندارد موضااوعیتی

 تبصره  صراحت  مطابق قانون اجرای و سند  صدور  از پس که حالی در بوده روستاها  اهالی بین ما فی دعاوی و اختالف

  است گردیده ممنوع زراعی نسق در تغییر و تبدیل گونه هر اراضی اصالحات قانون 20 ماده ذیل

 طبیعی منابع به که صنعتی شهرکهای شرکت 1397/07/11 مورخ 997 شماره محضری نامه تعهد به استناد -3

 تعهد اوال یراز ندارد قانونی غیر متصرفین برای حقی اثبات و شناسایی بر داللتی و نبوده مقام در موثر است سپرده نیز

صرفین  احتمالی حقوق ادای مورد در مذکور نامه شروط  و معلق صورت  به و منجز غیر نحو به مت سناد  وجود به م   و ا

  پالک در ذیصااالح مراجع سااوی از ایشااان بودن حق فی تشااخیص به منوط "ایضااا و تصاارف جواز بر معتبر مدارک

شده  ضایی  مرجع هیچ در کنون تا که حالی در بوده پاد  مثمرفین ادعای با مرتبط قانونی و اداری مرجع تنها در یا و ق

  و ییدتا متصرفین  برای زراعتی تسق  با ریشه  حق وجود کشاورزی  جهاد سازمان  اراضی  امور مدیریت بعثی غیرقانونی

  است نشده شناسایی

شتن  ادعای مال انه حقوق ادعای ، ب ضی  در مال انه حقوق دا ضوع  ارا   واهی کامال  زیر دالئل به بنا ادعایی دعوی مو

 .است بالجهت

صالحات  به راجع مقررات اجرای -1 ضی  ا سالمی  جمهوری نظام برقراری از پس ارا  نه و گرفته قرار تایید مورد ا

صوبه  هیچگونه تنها سخ  بر ای م ضع  مذکور مقررات نفی و الغاء و ن شده  و صوبه  موجب به بل ه ن  مجمع 1370/02/3 م

شخیص  صلحت  ت صالحات  باقیمانده امور انجام نظام م ضی  ا   و مفتوح های پرونده مورد در مربوطه مقررات اجرای و ار

ست  گردیده تجویز نیز زارعین برای مال یت سند  صدور  مرحله | تا ناتمام شه  گونه هیچ بنابراین.  ا   ال یتم بر ای خد

صالحات  مقررات اجرای اثر بر که دولت ضی  ا ضی  در ارا صلی  341 پالک ارا ست  گردیده محقق ا .  بود نخواهد وارد ا

 در آن مصرف  و دولت درآمدهای از برخی وصول  قانون 77 و 76 و 75 مواد جمله از مختلف مقررات سایر  در "مضافا 

صوب  معین موارد سعه  چهارم برنامه قانون نیز و 1373 سال  م ضا  و تو  تعیین مورد در غالبا سنوائی  بودجه قوانین "ای

  تدول برای پایدار درآمد عنوان به اراضی  اصالحات  اول مرحله عین زار نسق  بر مازاد بایر اراضی  اجاره و فروش ت لیف

 است گردیده تصمیم اتخاذ

 موضوعیتی  فیه نحن ما در اختالف حل خصوص  در رهبری معظم مقام فرمان به غیرقانونی متصرفین  استناد  -2

سیدگی  به راجع شده  یاد فرمان اوال | زیرا ندارد ضی  مال یت مدعیان یعنی مال ین بزرگ بین اختالفات به ر  بزرگ ارا

شاورزی  شاورزان  علیه ک صرف  ک ست  آن در شاغل  و من صاص  و ا شخاص  به اخت شخاص  با حقیقی ا  حقوق حقوقی ا

صی    ضی  و امالک نه دارد خصو ضی  مال ین فیه نحن ما در حالی ه در دولتی ارا ست  دولت خود ارا ضی  این لذا ا  از ارا

 انقالب از قبل زمان در صادره  رسمی  با عادی اسناد  به ناظر مذکور فرمان - ثانیا. دارد موضوعی  خروج شده  یاد فرمان

 حاضر  حال در بل ه قانونی مقررات اجرای اثر بر تنها نه بایره اراضی  بر دولت مال یت اسناد  که حالی در است  اسالمی 

ستاد  این سالمی  جمهوری نظام در ا ست  گردیده صادر  ا شه  وجود فرض به -ثالثاً. ا ستاد  در خد  زا قبل اولیه مال یت ا

 اراضی این که آنجا از قانونی تملک اسباب از ی ی بر ابتناء عدم یا ایشان بد بودن شرعی غیر ادعای و اراضی اصالحات

ضی  عنوان به ماالً مقررات اجرای در ضای  به بعدا و شده  شناخته  بایر ارا صل  مقت سی    قانون 45 ا سا   دولت به متعلق ا

 .است گرفته قرار فقیه ولی اختیار در انفال جزو و اسالمی
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  و گردیده تفعمر ایشان برای مال یتی گونه هیچ نبودن باقی لحاظ به اولیه مال ین بودند شرعی غیر شائبه گونه هر لذا

 رجوع و اساسی   قانون 49 اصل  اجرای و اعمال برای محلی اساس  بنابراین است  حاصل  تحصیل  منزله به عبارتی به با

  داشت نخواهد وجود مربوطه محاکم به

سان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  به مال یت سند  صدور  به توجه با -3 ضوی  خرا  لزوم به توجه با و مقررات و ر

سناد  به دادن اعتبار سمی  ا سناد  ثبت قانون 22 ماده اعتبار به ر سمی  مال یت ، امالک و ا  بر شرکت  این قانونی و ر

ضی  صوف  ارا ست  شده  تثبیت و محرز مو شخاص  جانب از ادعایی هیچگونه مدنی قانون 1292 ماده موجب به لذا ا  ا

ست  انتفاع به سالب  هم آن که) جعلیت ادعای بجز ثالث ضای  به. بود نخواهد پذیرفته( ا   قانون زا گفته پیش مواد اقت

  عاییاد هیچ آنها تزلزل از جلوگیری و رسمی  اسناد  اعتبار و حفظ بر مبنی اسالمی  شورای  مجلس اخیر مصوبه  و ثبت

سناد  مدلول مخالف سمی  ا صف  با صادره  ر ست  پذیرفته فعلی و صوص  در ادعا گونه هر طرح بل ه نی  اجرای نحوه خ

صالحات  مقررات ضی  ا سا    دولت نام به سند  صدور  و ار سا   با مذکور اقدامات ابطال به راجع الزم دعاوی طرح بدون ا

 در و نداشااته اسااتماع و طرح قابلیت ذیربط مراجع کلیه طرفیت به ذیصااالح مراجع در صااادره اسااتاد ابطال دعوی

 تنظیم عدم از نظر صااارف تقابل دعوی در متصااارفین ناحیه از مطروحه ادعاهای ماهیت به ورود حاضااار وضاااعیت

 . است قانونی موقعیت و جواز فاقد دادخواست

 ارائه 5 شماره  شهرک  موانع روند از شهرکها  شرکت  محترم معاونین توسط  که فوق توضیحات  به توجه با ش ل  هر به

 :که دارند تاکید ن ات این بر و است گردیده

صرفات  وقوع اوالً.  ضی  در خواندگان ت سان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  به متعلق ثبتی پالک ارا ضوی  خرا   و محرز ر

 . است گرفته قرار تایید مورد و تعیین کارشناسان توسط یک هر میزان و مسلم

   ندساا به نساابت ای خدشااه و دولت مال یت تثبیت به ناظر مقررات اجرای نحوه بر ای خدشااه و ایراد گونه هیچ ثانیاً

 .است گردیده رعایت خصوص این در موضوع مقررات و ندارد وجود صنعتی شهرکهای شرکت

  و ابراز هفی متنازع اراضاای در غیرقانونی متصاارفین برای مال انه یا زارعانه از اعم حقی وجود بر دلیلی گونه هیچ ثالثاً

 .اند نشده شناخته دعوی موضوع پالک در نسق صاحب زارعین ردیف در غیرقانونی متصرفین اساساً و نشده اقامه

  ودیتمحد دلیل به  گو و گفت شورای  در طرح و قضایی  محترم دستگاه  به موضوع  انع اس ضمن  گردید پیشنهاد  لذا

شنهاد  اجرایی عملیات بودن متوقف و زمین تامین های صمیم  اتخاذ صالحدید  صورت  در تا گردد پی صوص  در  ت  "خ

سی   اجازه ستر سیر  از برداری بهره و د سی   م ستر شهد  صنعتی  شهرک  د   عملیاتی اقدامات کلیه انجام همچنین و 5 م

 ذارانگ سرمایه  درخواست  به باعنایت"خصوصا   صنعتی  شهرک  این عملیاتی فاز  واگذاری و  زیرساخت  تامین عمرانی

ضایی  محاکم در ت لیف تعیین  زمان تا   صنعتی  واحدهای  هشعب  در مطروحه های پرونده کلیه ادغام  همچنین  و  ق

 .گردد درخواست "(نوبت از  خارج رسیدگی و فوریت قید با) رسیدگی جهت واحد

 (مشهد سازی ماشین ک شهر موضوعات)

 اجرای در سازی ماشین شهرک در بر اب کم و  بنیان دانش شرکتهای به اراضی ه تار 100 اختصاص با این ه به نظر

 شرکت  محترم مسئوالن  اعالم حسب   بنایی زیر کارگروه فرآیند طی لی ن و گردید موافقت گو و گفت شورای  مصوبه 

 70 محدوده و شهرک  ضلع  یک در ه تاری 30 محدوده برای شهرک  این توسعه  موضوع  بنایی زیر کارگروه  شهرکها، 

صوب  شهرک  دیگر ضلع  در ه تاری ست،   نموده م ستلزم   آن عملیات اجرای که ا  آن در موجود ویالهای تخریب  م

ست،   ها محدوده   شهرکها  شرکت  توسط  پیشنهاددات  همراه به کارشناسی   گزارش خصوص  این در تا شد  مقرر لذا ا

 عموان و موضوع  مجدد طرح جهت بنایی زیر کارگروه دبیرخانه از بعدی جلسه  در گرددتا اعالم هفته یک ظرف و تهیه



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 فرم گزارش کارشناسی 

 خراسان رضویشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
 

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  17

 

پیشنهادات خود را در   22/4/1401 مورخ 10009 شماره  نامه) شرکت شهرک های صنعتی طی    .گردد دعوت موجود

 شهرک ماشین سازی و فناوری برتر ارائه نمود.(پاسخ به پیگیری های دبیرخانه شورا پیرامون توسعه 

 جلسه دوم:

 انتقال و نقل حین در اجتماعی تامین سازمان  و دارایی و اقتصادی  امور کل اداره سوی  از حساب  مفاصا  ارائه •

 .گردید اتخاذ زیر تصمیمات و شد مطرح صنعتی نواحی و شهرکها در واحدها

  صاادور آنجائی ه از اسااتان، مالیاتی امور کل اداره محترم معاون محمودیان دکتر آقای جناب توضاایحات به توجه با

  واحدهای سایر  بدهی پرداخت و پذیرد می صورت  نظر مورد خاص واحد مورد در صرفا   حقوقی اشخاص  مفاصاحساب  

 به شااد مقرر و بوده منتفی خصااوص این در موضااوع لذا ندارد نظر مورد واحد با  ارتباطی حقوقی اشااخاص به متعلق

 نماید رسانی اطالع شهرکها شرکت نحوی

ضوع     ها مالیات میزان تعیین چگونگی و نحوه و شهرکها  داخل تولیدی و صنعتی  واحدهای به مربوط قراردادهای مو

   گردید اعالم منتفی شده ارائه توضیحات به توجه و مطرح

 : اجتماعی تامین حوزه در •

  دهیب میزان تعیین لحاظ به انتقال و نقل شرف  در واحدهای بدهی عدم گواهی صدور  درخواست  فرآیند این ه به نظر

 متوقف است  سازی  فعال روی رد با که انتقاالت و نقل از بسیاری  عمال مدت این در و انجامد می طول به ماه 3 حدود

  و دارخری بین شرایط  انتقال و نقل از بعد اجتماعی تامین های بدهی تعیین و قطعی بررسی  عدم طرفی از و شود  می

 .نماید می سخت بسیار فروشنده

 :شد مقرر لذا

  ایه شاارکت با قرارداد طریق از اجتماعی تامین مطالبات بررساای در تا نمایند اتخاذ ترتیبی اجتماعی تامین .1

 .شود داده کاهش و ت لیف و تعیین گواهی صدور برای مم ن طریق هر به زمان مدت این حسابرسی

  باتمطال تعیین چگونگی  پیرامون امر متولیان و خبرگان نظر روز ده مدت ظرف گو و گفت شورای  دبیرخانه .2

 .نماید مطرح بعدی جلسه در و اخذ خریدار به انتقال جای به فروشنده فرد از اجتماعی تامین

  اویمس  نسبت  به استان  صنعتی  شهرکهای  فاضالب  های خانه تصفیه  و ها ساخت  زیر در دولت سهم   تعیین -

سط  ضوع  1402 و 1401  سالهای  در صنعتی  شهرکهای  شرکت  و بودجه برنامه سازمان  تو  شماره  نامه 2 بند مو

ست  محترم اول معاون مخبر دکتر  آقای جناب 2/3/1401 مورخ 32210   سهم  به توجه با و شد  مطرح جمهوری ریا

ستانها  سایر  مساوی   ارقر بازنگری مورد خصوص  این در قبل توافقات همه شورا،  جلسه  در طرح ضمن  گردید، توافق ا

 .شود تقسیم مساوی نسبت به و گرفته

 جلسه سوم:

ستان  خصوصی   بخش و دولت گوی و گفت شورای  دبیرخانه شست   سه  در ا   بخش و اجرایی دستگاههای  با مستمر  ن

  صنعتی  شهرکهای  چالشهای  و موانع مهمترین  صنعتی  شهرکهای  شرکت  و صنعت  بخش حوزه خبرگان و خصوصی  

شی  موانع و دولتی غیر و دولتی صنعتی   های شهرک  حوزه دو در زیر شرح  به که داده قرار بررسی  مورد را   عدم از نا

 .گردد می پیشنهاد  استان گوی و گفت شورای به ملی تصمیمات یا و استانی موقع به تصمیمات

  ابزار،على ماشین  و توس صنعتی  شهرک  توسعه  موانع وجود و مشهد  صنعتی  شهرکهای  در کافی زمین نبود -1

صوبه  رغم شین  و توس صنعتی  شهرک  جهت دولت محترم هیئت م صوبه  و ابزار ما   و دولت گوی و گفت شورای  م

صی   بخش شین  شهرک  جهت بنائی زیر امور گروه کار و خصو ستقرار  روی رد با ابزار ما  آبر مک و بنیان دانش صنایع  ا
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شهد  صنعتی  شهرکهای  حوزه در جدید های ظرفیت ایجاد جدی موانع از ی ی شد  می م  در این ه  به عنایت با لذا با

صوبه   اجرای سه  م سعه  بنایی زیر امور تخصصی   جل ستایی  تو شایری،  رو س  محیط و سرزمین  آمایش و شهری  ع  تزی

ستان  صوبه  و 9/1398/ 28 مورخ ا ستانی  سفرهای  چهارم دور م ضوع  و دهم دولت ا  21292/41/38 شماره  نامه مو

 شااماره نامه به منضاام رضااوی خراسااان اسااتانداری ترافیک و نقل و حمل و عمرانی امور و فنی دفتر 9/7/98 مورخ

ستان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  2/7/1398 مورخ 15910 سعه  با ا  100  و توس صنعتی  شهرک  ه تاری 200  تو

 11-1-1گردد می پیشنهاد لذا است نگردیده اجرایی کنون تا لی ن و گردیده موافقت سازی ماشین ه تاری

 وقت دولت مصااوبه ه تار 200 از وزیران هیات 27/4/1391 مورخ 58044/48130 مصااوبه 2 بند اجرای در -

ستقرار  اولویت با توس صنعتی  شهرک  توسعه  برای ه تار 100   های یزهزنج  ت میل و  ابر کم و بنیان دانش صنایع  ا

 .گیرد قرار  محیطی زیست ضوابط رعایت با موجود صنایع

 صاانایع توسااعه و بر آب کم و  بنیان دانش شاارکتهای به اراضاای ه تار 100 اختصاااص با این ه به توجه با -

(  90 جلسه  مصوبه )   خصوصی   بخش و دولت گوی و گفت شورای  مصوبه  اجرای در سازی  ماشین  شهرک  در  موجود

 اعالم حسب  بنایی زیر کارگروه فرآیند طی لی ن و است نموده موافقت استان زیربنایی کارگروه  12/12/1400 مورخ

سئوالن  ضوع  بنایی زیر کارگروه  شهرکها،  شرکت  محترم م سعه  مو  یک در ه تاری 30 محدوده برای شهرک  این تو

  مساتلزم   آن عملیات اجرای که اسات،   نموده مصاوب  شاهرک  دیگر ضالع  در ه تاری 70 محدوده و شاهرک  ضالع 

  کارشااناساای گزارش حسااب تا  نماید مقرر گو و گفت شااورای لذا اساات،  ها محدوده آن در موجود ویالهای تخریب

 ریقط از ملی اراضی  پایه بر فعلی شهرک  غرب یا و شرق  در واقع اراضی   با شهرک  توسعه " بر مبنی شهرکها  شرکت 

 شود مصوب و مطرح بنایی زیر کارگروه  در مجدد "دارد کمتری متصرف ظاهر در که طبیعی منابع

سب   -2 ساس  بر شهرکها  شرکت  اعالم ح صوبه  ا ستور  و دولت هیات سفر  م صادی   محترم معاون د  رئیس اقت

ستانهای   سایر  در ریزی برنامه و  مدیریت سازمان  جمهور، صد  30 حدود ا ساخت  به مربوط اعتبار در  شهرکهای  زیر

 در اما است؛  درصد  40 توانیر شرکت  سهم  و درصد  30 نیز صنعتی  شهرکهای  شرکت  سهم  می ند، تامین را صنعتی 

ستان  سان   ا ضوی  خرا صد 15 شود،  می تامین ریزی برنامه و مدیریت سازمان  سوی  از که دولت سهم   ر ست  در   و ا

صد 45 ست  شده  صنعتگران  هزینه افزایش باعث این و شود  می پرداخته شهرکها  شرکت  سوی  از در شنهاد  لذا.  ا   پی

   گردد، می

 یابد افزایش استانها سایر نظیر رضوی خراسان استان سهم(   الف

  اویمس  نسبت  به استان  صنعتی  شهرکهای  فاضالب  های خانه تصفیه  و ها ساخت  زیر در دولت سهم   تعیین (ب

سط  ضوع  1402 و 1401  سالهای  در صنعتی  شهرکهای  شرکت  و بودجه برنامه سازمان  تو  شماره  نامه 2 بند مو

 سایر  مساوی  سهم  به توجه با جمهوری ریاست  محترم اول معاون مخبر دکتر  آقای جناب 2/3/1401 مورخ 32210

 شود متقسی مساوی نسبت به و گرفته قرار بازنگری مورد خصوص این در قبل توافقات همه نماید، مقرر شورا استانها

 

ست  فرآیند این ه به نظر -3   و نقل شرف  در واحدهای اجتماعی تامین سازمان  بدهی عدم گواهی صدور  درخوا

 انتقاالت و نقل از بسااایاری عمال مدت این در و انجامد  می طول به   زیادی  مدت  بدهی  میزان تعیین لحاظ  به  انتقال 

ست  سازی  فعال روی رد با که سی  عدم طرفی از و شود  می متوقف ا   اجتماعی تامین های بدهی تعیین و قطعی برر

 رتیبیت اجتماعی تامین نماید مقرر شورا لذا نماید می سخت بسیار فروشنده و خریدار بین شرایط انتقال و نقل از بعد

سی  در تا نمایند اتخاذ سی    های شرکت  با قرارداد طریق از اجتماعی تامین مطالبات برر سابر   ره به زمان مدت این ح
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ساس .)شود  داده کاهش و ت لیف و تعیین گواهی صدور  برای مم ن طریق سخ  روزه 20 اجتماعی تامین امادگی برا   پا

 (شود می داده

  یدتاک اجرای در شهرکها  شرکت  گزارش حسب   این ه  به توجه با استان،  مهندسی  نظام سازمان  با ارتباط در -4

ستگاهای  شه  مجوزهای اخذ و طراحی واگذاری بر مبنی نظارتی د  به صنعتی  واحدهای سازهای  ساختمانی  های نق

 اولیه  های هزینه  و یافته افزایش صنعتگران به خدمات ارائه  زمان مدت  است گردیده موجب مهندسی نظام سازمان

 ضمن ذال. است گردیده حوزه این در عمومی نارضایتی تبع به و صنعتی واحد یک زیاد متراژ علت به) صنعتگران برای

 گذاریوا فعال مهندسی نظام سازمان  توسط امور اصالح تا شورا دبیرخانه و شهرکها شرکت های پیگیری حسب این ه

شه  مجوزهای اخذ و طراحی  لی ن و شده  واگذار شهرکها   شرکت  به صنعتی  واحدهای سازهای  ساختمانی  های نق

شنهاد  صوال  که صنعتی  های سازه  ماهیت و نوع به توجه با گردد می پی   و تولید شهرکها  داخل صنعتی  واحداهی در ا

 عتیصن  شهرکهای  به موضوع  این لذا هستند  متفاوت کامال ساختمانی  سازهای  با و شوند  می نصب  و سازی  استاندارد 

 . گردد واگذار شهرکها شرکت نظارت با و

.   دهد می نشان اولیه های بررسی این ه به عنایت با و مشهد 5 شماره شهرک  در موجود مش الت  به توجه با -5

  سلم م و محرز رضوی  خراسان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  به متعلق ثبتی پالک اراضی  در خواندگان تصرفات  وقوع اوالً

 قرراتم اجرای نحوه بر ای خدشه و ایراد ثانیاً. است گرفته قرار تایید مورد و تعیین کارشناسان توسط یک هر میزان و

 در وعموض  مقررات و ندارد وجود صنعتی  شهرکهای  شرکت   سند  به نسبت  ای خدشه  و دولت مال یت تثبیت به ناظر

 متصااارفین برای مال انه    یا  زارعانه   از اعم حقی وجود بر دلیلی گونه  هیچ ثالثاً  .اسااات گردیده  رعایت   خصاااوص این

ضی  در غیرقانونی شده  اقامه و ابراز فیه متنازع ارا ساً    و ن سا صرفین  ا سق  صاحب  زارعین ردیف در غیرقانونی مت  رد ن

  نماید مقرر شورا لذا.اند نشده شناخته دعوی موضوع پالک

  عملیات بودن متوقف و زمین تامین های محدودیت دلیل به گردد پیشااانهاد  قضاااایی محترم دساااتگاه به -

صمیم  اتخاذ اجرایی، صوص  در  ت سی    اجازه "خ ستر سیر  از برداری بهره و د سی    م ستر شهد  صنعتی  شهرک  د   و 5 م

  صااانعتی شاااهرک این عملیاتی  فاز   واگذاری  و  زیرسااااخت  تامین  عمرانی عملیاتی  اقدامات   کلیه  انجام  همچنین

  با قضااایی محاکم در ت لیف تعیین  زمان تا   صاانعتی واحدهای گذاران ساارمایه درخواساات به باعنایت"خصااوصااا

   گردد اقدام استان تامین شورای مساعدت

 توسط  که 5 شماره  صنعتی  شهرک  پوند 60 داخلی شب ه  طراحی تایید به نسبت  رضوی  خراسان  گاز شرکت  -

  پوند 60 گاز توزیع داخلی شب ه  اجرایی عملیات شروع  با همزمان و نموده اقدام گردید، خواهد ارائه شهرکها  شرکت 

سط  شرکت  شهرکها  شرکت  تو سان  گاز ، ضوی  خرا سبت  نیز ر ستگاه  اجرای به ن ستگاههای  وcgs ای  خطوط و tbs ای

 شود دار گاز نیز شهرک داخلی شب ه ایستگاهها شدن دار گاز با همزمان تا نماید قدام تغذیه

 شماره به وزیران محترم هیات مصوبه و مجوز دارای که 5 شماره صنعتی شهرک توسعه مجوز اخذ خصوص در       -

 شاارکت ، اسااتانداری همزمان ه تار 5 افزایش تا گردد مقرر میباشااد، ه تار 1263 برای 13/3/1387 مورخ 38849

  شود پیگیری ذیربط مبادی از شورا دبیرخانه زیست، محیط شهرکها،

صویب  -6 ضوع  نامهت ستقرار  ساماندهی   مو  در برداریبهره پروانه دارای معدنی و صنعتی  واحدهای و هاشهرک  ا

صد  شعاع  محدوده ست  و ی  ضوع  تهران شهر  کیلومتری بی صویب  مو  مورخ هااااا 32502 ت/23580 شماره  نامهت

ا  59549 ت/45313 شماره30/03/1401 – 22501 شماره رسمی روزنامه در منتشره11/5/1384   23/3/1401 ا  ه

 پیگیری گردد/ با توجه به وصول نظرات برخی دستگاهها شد مقرر رضوی خراسان استان به آن تسری و
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ضوع  -7 شعاب  هزینه افزایش مو سبت  صنعتی  نواحی و شهرکها  در خدمات ان شته،و  سال  به ن  افزایش دالیل گذ

 فهتعر افزایش  گرفت، قرار بررسی و بحث مورد دبیرخانه جلسه در  های هزینه ای مقایسه  فهرست  همراه به ها تعرفه

ساس  بر صنعتی  نواحی و شهرکها  در آب صویب  ا   هیات 1391/12/02 مورخ ه/57379/ ت/ 139939 شماره  نامه ت

صالحیه  و وزیران صویب  ا صاویر )  وزیران هیات 1400/02/07 مورخ د/58725/ت/ 12545 شماره  نامه ت ست  ت ( پیو

ست  گرفته صورت  ستان  کل در صنعت  بخش برای زیرزمینی های آب جبرانی هزینه که  ا  رد م عب متر هر برای را ا

صوب  ریال 29500 مبلغ روز شبانه  ست،  نموده م صوص  در ا شته  در برق قیمت افزایش خ  در ساخت  زیر تامین گذ

ست  گرفته می صورت  کشور  توسعه  دائمی اح ام 54 ماده و الحاق قانون 81 ماده مطابق صنعتی  نواحی و شهرکها   ا

  با 1400 بودجه قانون 15 تبصااره "ز" بند مطابق صاانعتی نواحی و شااهرکها در برق تامین 1400 سااال در ولی ن

 شرکت  درصدی 40 و ریزی برنامه و مدیریت سازمان  درصدی  15 و صنعتی  شهرکهای  شرکت  درصدی  45 مشارکت 

سان  ای منطقه برق ست  گردیده اقدام(  توانیر)  خرا   آمد رد صورت  به صنعتی  شهرکهای  شرکت  این ه به عنایت با. ا

.  نماید اخذ صنعتی  نواحی و شهرکها  در متقاضیان  از شده  انجام های هزینه تا است  ضروری  لذا گردد می اداره هزینه

ساس  براین ستناد  و ا سبه  افزایش برق تامین قیمت الذکر فوق موارد با ضیان  از و محا  اخذ ناحیه با شهرک  هر در متقا

سبت  م لفند، اطالعات فناوری و ارتباطات و نفت نیرو، های وزارتخانه الحاق، قانون 81 ماده این ه ضمن . گردد می  ن

  واحدهای درب تا اقتصااادی  ویژه مناطق و صاانعتی  نواحی و شااهرکها  مخابراتی ام انات و گاز ، برق ، آب تامین به

  و امهبرن سازمان و.کنند اقدام اقتصادی ویژه منطقه و معدنی و صنعتی نواحی و ها شهرک در مستقر معدنی و صنعتی

 54 ماده در ، کند بینی پیش منظور این به سااتوانی بودجه لوایح در را نیاز مورد اعتبار اساات موظف کشااور بودجه

 لیداتتو پذیری رقابت و صنعتی  نواحی و شهرکها  در صنایع  استقرار  از حمایت راستای  در کشور  توسعه  دائمی اح ام

 صنعتی نواحی و شهرکها به الزم های کمک سنواتی های بودجه قالب در  است  داده اجازه دولت به معدنی و صنعتی

 .دشو انجام کها شهر این در مستقر واحدهای ورودی تا تلفن و گاز آب، راه، تامین امور در ویژه به دولتی غیر و دولتی

  ، فوالدی صنایع به تحویلی برق انرژی بهای متوسط است م لف نیرو وزارت ، 1401 بودجه قانون 15 تبصره "د" بند

سی   فلزات مس، آلومنیوم، سا شگاهی  واحدهای فلزی، های کانی و ا شیمی  و پاالی سط  مبنای بر را پترو  ریدخ نرخ متو

 محل از حاصل  منابع و نماید دریافت و محاسبه ( ای سی،  ، ای)  انرژی تبدیل قرارداد دارای نیروگاههای از برق انرژی

  لیاردمی هزار ده سقف  تا و شود  واریز کشور  کل داری خزانه نزد توانیر شرکت  حساب  به صنایع  این برق بهای افزایش

شارکت  قالب در ریال صد  چهل میزان به توانیر م سانی  برق در( ٪40) در   مناطق و صنعتی  نواحی و ها شهرک  به ر

 کشور بودجه و برنامه سازمان: کند هزینه مناطق، و نواحی کها، شهر آن( %60) درصدی شصت آورده با اقتصادی ویژه

  دائمی اح ام 54 ماده طبق و کند بینی پیش منظور این به ساانواتی بودجه لوایح در را نیاز مورد اعتبار اساات موظف

سعه  شور،  تو ستای  در ک ستقرار  از حمایت را  و یصنعت  تولیدات پذیری رقابت و صنعتی  نواحی و شهرکها  در صنایع  ا

  دولتی صنعتی  نواحی و شهرکها  به الزم های کمک سنواتی،  های بودجه قالب در شود  می داده اجازه دولت به معدنی

ستقر  واحدهای ورودی تا تلفن و گاز، آب، راه، تامین امور در ویژه به دولتی غیر و   اب لذا. شود  انجام شهرکها  این در م

 دیدیج پروژه تعریف ام ان  عمال استان، صنعتی شهرکهای شرکت برای شده گرفته درنظر عمرانی اعتبارات به توجه

 حوزه این در دولت سااهم یافته، افزایش اعتبارات  گردد می پیشاانهاد این ه لذاضاامن.  ندارد وجود عمرانی حوزه در

 .کند پیدا اختصاص
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 پیشنهادات

، درشااهرکها و نواحی صاانعتی خراسااان رضااوی  موانع موجود در ارائه خدمات پیرامون ارائه پیشاانهادات در ارتباط با 

پیشنهادات زیر را جهت تصویب به شورا ارائه    ،  دبیرخانه شورای گفت و گو با بررسی جمیع جهات و جمعبندی نظرات  

 می نماید تا پس از تصویب پیگیری شود:

  یدتاک اجرای در شهرکها  شرکت  گزارش حسب   این ه  به توجه با استان،  مهندسی  نظام سازمان  با ارتباط در -1

  واحدهای ایه سااازه ساااختمانی های نقشااه مجوزهای اخذ و طراحی واگذاری بر مبنی نظارتی دسااتگاهای

  هیافت افزایش صنعتگران  به خدمات ارائه  زمان مدت  است  گردیده موجب مهندسی  نظام سازمان  به صنعتی 

 رد عمومی نارضااایتی تبع به و (صاانعتی واحد یک زیاد متراژ علت به) صاانعتگران برای اولیه  های هزینه  و

 ورام اصالح  تا شورا  دبیرخانه و شهرکها  شرکت  های پیگیری حسب  این ه ضمن  لذا. است  گردیده حوزه این

 سااازهای ساااختمانی های نقشااه مجوزهای اخذ و طراحی واگذاری فعال مهندساای نظام سااازمان  توسااط

  یها سازه ماهیت و نوع به توجه با شورا مقرر نماید لی ن و شده واگذار شهرکها  شرکت به صنعتی واحدهای

  سازهای  با و شوند  می نصب  و سازی  استاندارد  و تولید شهرکها  داخل صنعتی  واحداهی در اصوال  که صنعتی 

ستند  متفاوت کامال ساختمانی  ضوع  این لذا ه  واگذار شهرکها  شرکت  نظارت با و صنعتی  شهرکهای  به مو

 . گردد

.   دهد می نشان اولیه های بررسی این ه به عنایت با و مشهد 5 شماره شهرک  در موجود مش الت  به توجه با -2

 حرزم رضوی  خراسان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  به متعلق ثبتی پالک اراضی  در خواندگان تصرفات  وقوع اوالً

سلم  و سط  یک هر میزان و م سان    تو شنا ست  گرفته قرار تایید مورد و تعیین کار شه  و ایراد ثانیاً. ا  بر ای خد

شه  و دولت مال یت تثبیت به ناظر مقررات اجرای نحوه سبت  ای خد  صنعتی  شهرکهای  شرکت   سند  به ن

 از اعم حقی وجود بر دلیلی گونه هیچ ثالثاً.است گردیده رعایت خصوص این در موضوع مقررات و ندارد وجود

 متصاارفین اساااساااً و نشااده اقامه و ابراز فیه متنازع اراضاای در غیرقانونی متصاارفین برای مال انه یا زارعانه

سق  صاحب  زارعین ردیف در غیرقانونی ضوع  پالک در ن شده  شناخته  دعوی مو  به نماید مقرر شورا  لذا.اند ن

ستگاه  ضایی  محترم د شنهاد   ق  ی،اجرای عملیات بودن متوقف و زمین تامین های محدودیت دلیل به گردد پی

صمیم  اتخاذ صوص  در  ت سی    اجازه "خ ستر سیر  از برداری بهره و د سی    م ستر شهد  صنعتی  شهرک  د   و 5 م

 یصنعت  شهرک  این عملیاتی فاز  واگذاری و  زیرساخت  تامین عمرانی عملیاتی اقدامات کلیه انجام همچنین

  با یقضای محاکم در ت لیف تعیین  زمان تا   صنعتی واحدهای گذاران سرمایه درخواست به باعنایت"خصوصا

 .گردد اقدام استان تامین شورای مساعدت

سان  گاز شرکت  شورا مقرر نماید  -3 ضوی  خرا سبت  ر  صنعتی  شهرک  پوند 60 داخلی شب ه  طراحی تایید به ن

 شب ه اجرایی عملیات شروع با همزمان و نموده اقدام گردید، خواهد ارائه شهرکها شرکت توسط  که 5 شماره 

سط  پوند 60 گاز توزیع داخلی شرکت  شهرکها  شرکت  تو سان  گاز ، ضوی  خرا سبت  نیز ر ستگاه  اجرای به ن  ای

cgsایسااتگاههای و tbs داخلی شااب ه ایسااتگاهها شاادن دار گاز با همزمان تا نماید قداما تغذیه خطوط و 

 .شود دار گاز نیز شهرک

صوص  در -4 سعه  مجوز اخذ خ صوبه  و مجوز دارای که 5 شماره  صنعتی  شهرک  تو  به وزیران محترم هیات م

  ه تار 5 افزایش تا همزمان شورا مقرر نماید  باشد،  می ه تار 1263 برای 13/3/1387 مورخ 38849 شماره 

 .شود پیگیری ذیربط مبادی از شورا دبیرخانه زیست، محیط شهرکها، شرکت ، استانداریتوسط  ط
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شهد  صنعتی  شهرکهای  در کافی زمین نظر به این ه نبود -5 سعه  موانع وجود و م   و توس صنعتی  شهرک  تو

 شورای  مصوبه  و ابزار ماشین  و توس صنعتی  شهرک  جهت دولت محترم هیئت مصوبه  رغم ابزار،على ماشین 

ستقر  روی رد با ابزار ماشین  شهرک  جهت بنائی زیر امور گروه کار و خصوصی   بخش و دولت گوی و گفت  ارا

  مشهد  صنعتی  شهرکهای  حوزه در جدید های ظرفیت ایجاد جدی موانع از ی ی آبر کم و بنیان دانش صنایع 

  شایری، ع روستایی  توسعه  بنایی زیر امور تخصصی   جلسه  مصوبه   اجرای در این ه  به عنایت با لذا باشد  می

ست  محیط و سرزمین  آمایش و شهری  ستان  زی صوبه  و 9/1398/ 28 مورخ ا ستانی  سفرهای  چهارم دور م  ا

  و نقل و حمل و عمرانی امور و فنی دفتر 9/7/98 مورخ 21292/41/38 شاااماره نامه موضاااوع و دهم دولت

 صنعتی  شهرکهای  شرکت  2/7/1398 مورخ 15910 شماره  نامه به منضم  رضوی  خراسان  استانداری  ترافیک

 لی ن و گردیده موافقت سازی  ماشین  ه تاری 100  و توس صنعتی  شهرک  ه تاری 200  توسعه  با استان 

 مورخ 58044/48130 مصاااوبه  2 بند  اجرای شاااورا مقرر نماید تا در    لذا  اسااات نگردیده  اجرایی کنون تا 

  با توس صنعتی  شهرک  توسعه  برای ه تار 100 وقت دولت مصوبه  ه تار 200 از وزیران هیات 27/4/1391

ستقرار  اولویت  ست زی ضوابط  رعایت با موجود صنایع  های زنجیزه  ت میل و  ابر کم و بنیان دانش صنایع  ا

 .گیرد قرار  محیطی

 صاانایع توسااعه و بر آب کم و  بنیان دانش شاارکتهای به اراضاای ه تار 100 اختصاااص با این ه به توجه با -6

شین  شهرک  در  موجود صوبه  اجرای در سازی  ما صی   بخش و دولت گوی و گفت شورای  م صوبه )   خصو  م

سه  ستان  زیربنایی کارگروه  12/12/1400 مورخ(  90 جل ست  نموده موافقت ا   کارگروه فرآیند طی لی ن و ا

 رایب شهرک  این توسعه  موضوع  بنایی زیر کارگروه  شهرکها،  شرکت  محترم مسئوالن  اعالم حسب   بنایی زیر

 است،   نموده مصوب  شهرک  دیگر ضلع  در ه تاری 70 محدوده و شهرک  ضلع  یک در ه تاری 30 محدوده

 مقرر گو و گفت شورای لذا است،  ها محدوده آن در موجود ویالهای تخریب  مستلزم  آن عملیات اجرای که

سی   گزارش حسب  تا  نماید شنا سعه " بر مبنی شهرکها  شرکت   کار ضی   با شهرک  تو   ای و شرق  در واقع ارا

  در مجدد "دارد کمتری متصاارف ظاهر در که طبیعی منابع طریق از ملی اراضاای پایه بر فعلی شااهرک غرب

 .شود مصوب و مطرح بنایی زیر کارگروه

ست  فرآیند این ه به نظر -7   و نقل شرف  در واحدهای اجتماعی تامین سازمان  بدهی عدم گواهی صدور  درخوا

  و نقل  از بسااایاری  عمال مدت  این در و انجامد   می طول به   زیادی  مدت  بدهی  میزان تعیین لحاظ  به  انتقال 

ست  سازی  فعال روی رد با که انتقاالت سی  عدم طرفی از و شود  می متوقف ا   ایه بدهی تعیین و قطعی برر

شنده  و خریدار بین شرایط  انتقال و نقل از بعد اجتماعی تامین سیار  را فرو  قررم شورا  لذا نماید می سخت  ب

سی  در تا نمایند اتخاذ ترتیبی اجتماعی تامین نماید  رکتش  با قرارداد طریق از اجتماعی تامین مطالبات برر

  داده کاهش  و ت لیف و تعیین گواهی صااادور برای مم ن طریق هر به  زمان  مدت  این حساااابرسااای های 

 (خواهد شد. داده پاسخ روزه 20 اجتماعی تامین مادگیآ براساس.)شود

سب  -8 ساس  بر شهرکها  شرکت  اعالم ح صوبه  ا ستور  و دولت هیات سفر  م صادی   محترم معاون د  رئیس اقت

 زیرساااخت به مربوط اعتبار درصااد 30 حدود اسااتانهای  سااایر در ریزی برنامه و  مدیریت سااازمان جمهور،

 40 توانیر شرکت  سهم  و درصد  30 نیز صنعتی  شهرکهای  شرکت  سهم  می ند، تامین را صنعتی  شهرکهای 

  می تامین ریزی برنامه و مدیریت سازمان سوی از که دولت سهم   رضوی  خراسان   استان  در اما است؛  درصد 
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صد 15 شود،  ست  در صد 45 و ا  هزینه افزایش باعث این و شود  می پرداخته شهرکها  شرکت  سوی  از در

   شورا مقرر نماید:  لذا.  است شده صنعتگران

س      (   الف ستان  سازمان مدیریت و برنامه ریزی  ا سط  ستان  همتو سان  ا ضوی  خرا ستانها  سایر  نظیر  ر   ا

 .یابد افزایش

 صاانعتی شااهرکهای فاضااالب های خانه تصاافیه و ها ساااخت زیر در دولت سااهم  تعیینبا توجه به  (ب

ستان    و 1401  سالهای  در صنعتی  شهرکهای  شرکت  و بودجه برنامه سازمان  توسط  مساوی  نسبت  به ا

 محترم اول معاون مخبر دکتر  آقای جناب 2/3/1401 مورخ 32210 شااماره نامه 2 بند موضااوع 1402

ست  ساوی  سهم  به و نظر جمهوری ریا ستانها  سایر  م صوص  این در قبل توافقات همه ا   بازنگری مورد خ

 .شود تقسیم مساوی نسبت به و گرفته قرار

شعاب  هزینه افزایش با توجه به  -9 سبت  صنعتی  نواحی و شهرکها  در خدمات ان شته  سنوات  به ن  از جمله گذ

 مورخ هاااا57379ت/139939 شماره  نامه تصویب  اساس  بر صنعتی  نواحی و شهرکها  در آب تعرفه افزایش

صالحیه  و وزیران هیات2/12/1399 صویب  ا  هیات 7/2/1400 مورخ هااااا58725ت/12545 شماره  نامه ت

 نهشبا در م عب متر هر برای را استان کل در صنعت بخش برای زیرزمینی های آب جبرانی هزینه وزیران،که

صوب  ریال 29500 مبلغ روز ست همچنین در  نموده م صوص  ا شته  در برق قیمت افزایش خ  زیر تامین گذ

 کشااور توسااعه دائمی اح ام 54 ماده و الحاق قانون 81 ماده مطابق صاانعتی نواحی و شااهرکها در ساااخت

 تبصره  "ز" بند مطابق صنعتی  نواحی و شهرکها  در برق تامین 1400 سال  در ولی ن است  گرفته می صورت 

  و مدیریت سازمان  درصدی  15 و صنعتی  شهرکهای  شرکت  درصدی  45 مشارکت  با 1400 بودجه قانون 15

صدی 40 و ریزی برنامه سان  ای منطقه برق شرکت  در ست  گردیده اقدام(  توانیر)  خرا  این ه به عنایت با. ا

 در متقاضیان  از شده  انجام های هزینه لذا گردد می اداره هزینه آمد در صورت  به صنعتی  شهرکهای  شرکت 

ساس  براین. می گردد اخذ صنعتی  نواحی و شهرکها  ستناد  و ا   قبر تامین قیمت افزایش الذکر فوق موارد با

 درنظر عمرانی اعتبارات به توجه با همچنین. گردد می اخذ ناحیه با شااهرک هر در متقاضاایان از و محاساابه

 دوجو عمرانی حوزه در جدیدی پروژه تعریف ام ان  عمال استان،  صنعتی  شهرکهای  شرکت  برای شده  گرفته

   شورا مقرر نماید لذا .  ندارد

اعتبارات شااارکت  پیگیری گردد  ظرف دو هفته تا از طریق  ساااازمان مدیریت و برنامه ریزی اساااتان -1

 یابد. افزایش شهرک ها

ستانداری، مجمع  قانون اح ام دائمی  و آ 54ع ماده اجرای تعهدات موضو   -2 ئین نامه اجرایی ان از طریق ا

نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی و دستگاههای استانی به صورت ملی و وزارتخانه ای ظرف        

 .دو هفته پیگیری شود

مستندات و فهرست 

 مدارک پشتوانه

 09/03/1401دبیرخانه شورای گفت و گو مورخ  جلسه هشتمین صورتجلسه  -1

 16/3/1401جلسه دبیرخانه شورای گفت و گو مورخ  نهمینصورتجلسه  -2

سه      -3 سه جل ضوی مورخ          90صورتجل سان ر صی خرا صو  12/12/1400شورای گفت و گوی دولت و بخش خ

با پیگیری های صورت گرفته در اردیبهشت ماه سال جاری بر اساس مصوبه        این جلسه به شرح زیر   )مصوبه 

 :ه تار زمین جهت توسعه شهرک محقق گردید.  100اختصاص   استان وباکارگروه زیربنایی 
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صنعتی توس و           " شهرک های  سعه  صوص تو شورای گفت و گو در خ سه  شتاد و دومین جل صوبات ه پیرامون اجرای م

ای برتر و استقرار واحدهای دانش بنیان در این شهرک ها رئیس دبیرخانه شورای گفتگو     ماشین سازی و فن آوری ه  

شورای گفت و گو، مبنی بر لزوم        شنهاد دبیرخانه  شده ارائه نمود و مقرر گردید تا پی شی از پیگیری های انجام  گزار

بر و دانش بنیان توسط    اجرای مصوبه دولت برای توسعه صدهکتاری شهرک ماشین سازی و استقرار صنایع کم آب         

 ( "معاونت هماهنگی امور اقتصادی برای طرح در کارگروه زیربنایی ارسال گردد.

 جمهوری ریاست محترم اول معاون مخبر دکتر  آقای جناب 2/3/1401 مورخ 32210 شماره نامه -4

  استانداری 11/7/1401 مورخ 22038/63/38نامه شماره  -5

 و پیوست ها ها شهرک شرکت 2/7/1401 مورخ 16909 شماره نامه -6

 2/12/1399 مورخ ها57379ت/139939 شماره نامه تصویب -7

 7/2/1400 مورخ ها58725ت/12545 شماره نامه تصویب -8

 1400 بودجه قانون 15 تبصره ز بند -9

 1401 بودجه قانون 15 تبصره ط بند -10

 در آن مصاارف و دولت درآمدهای از برخی وصااول قانون به ماده یک الحاق قانون اجرایی نامه آیین( 7) ماده -11

 1384 مصوب - معین موارد

 دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به موادی الحاق قانون( 57) ماده -12

 برنامه دائمی اح ام قانون 54 ماده -13

 دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون 81 ماده -14

 قانون اح ام دایمی   54دستورالعمل ماده  -15

 


