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  )دستور کار( يورد بررســموضوع م 

ت ينکه فعاليباشد که با توجه به ا يم يبه صنعت ياراض ير کاربرييعمده مشکل شهرک فوق صدور مجوز تغ:ل و خشکباريآج ير دولتيغ يموانع و مشکالت شهرک صنعت-6

 باشد . يم ير کاربرييت از عوارض تغيمعاف ياست ، شهرک متقاض يمحصوالت کشاورز يشهرک فرآور يواحدها

سند شش دانگ نبوده، اداره کل راه و شهر  يدارا ينکه اراضيبه علت ا يده وليرس يير بنايب کارگروه امور زيجاد شهرک به تصويس : ايفرش واقع در جاده کنو يشهرک صنعت -0

 دارد.  يزيبرنامه ر يارجاع به شورا يرا مسکوت گذاشته است ، سند در دست اقدام بود و تقاضا يزيبرنامه ر يع به شوراارجاع موضو يساز

سند شش دانگ بوده و درخواست صدور مجوز از شرکت شهرکها انجام و  ين دارايهکتار ، زم 06حسن شهاب به مساحت  يجعبه سازان واقع در اراض ير دولتيغ  يشهرک صنعت -3

 از است .يع برق استان مورد نيست و شرکت توزيط زياز استعالمها اخذ شده است و در حال حاضر موافقت اداره کل مح يتعداد

از  يدرخواست و تعداد ير دولتيغ يده و صدور مجوز شهرک صنفيتملک گرد  هکتار در جاده سد کارده 58ن به مساحت يک :زميدکنندگان پالستيتول ير دولتيغ يشهرک صنعت-4

 .از است يو شرکت آب و فاضالب مشهد مورد ن يع برق استان و شرکت آب منطقه ايست و شرکت توزيط زياستعالمها اخذ شده است و موافقت اداره کل مح
 ياستان م تا رونقيو نها يگذار هياشتغال و سرما تيظرف به رشد يديتول-يصنعت يهاشهرکتوسعه گفت:  يخراسان رضو يدولت و بخش خصوص يگفت و گو يشورا رخانهيدب سيرئ

 ت و مرتفع شوند.يريد مدين شهرک ها قرار گرفته، بايجاد ايا يش رويکه در حال حاضر پ ين منظر، موانعيانجامد و از ا

دوم سال گذشته در کشور  مهيکه در ن يمشکالت يرغم تمام بهشهرستان مشهد اظهار کرد: خوشبختانه غير دولتي  يعتصن يموانع و مشکالت شهرک ها يدر نشست بررس «ياکبر لباف يعل»

شتر يب ييتا با همگرارود  يم ديام و بودهبرخوردار  يمطلوبنسبتا   تياز وضع خطه نيا اشتغال در جاديو ا يگذار هيسرما ونداما ر ؛بود زين يخراسان رضو ريمسائل دامن گ نيشد و ا جاديا

 ابد.يتداوم مذکور روند  مختلف، يبخش ها

همراه بوده است.  يين طرح ها تا به امروز، با مسائل و چالش هاياز ا يشبرد بعضياست اما متاسفانه پ يه گذاريمطلوب سرما يت هاياز آن ظرف يکي يعتصن يکرد:  شهرک ها حيتصر يو

دولت و  يگفت و گو يجلسه شورامذکور را در  يم تا چالش هاياز آن ها، قصد دار ياساس ييگشاو مراجع مختلف مطرح شده اما به منظور گره ن مشکالت به دفعات در جلساتياز ا يبخش

 . ميکن يطرح و بررساستان  يبخش خصوص

در  .است يياجرا يدستگاه ها يموانع کسب و کار با همکار رفع ،تغالاش جاديو ا ياستان خاطرنشان کرد: الزمه تحول اقتصاد يدولت و بخش خصوص يگفت و گو يشورا رخانهيدب سيرئ



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 يدولت و بخش خصوص  یگوو  گفت یشورا دبيرخاهن 

 
  

 صبح        8     ساعت شروع:                                             61/20/99   تاریخ جلسه                            4شماره جلسه:   

 نفر  44  تعداد اعضا حاضر در جلسه:             مرکزآموزش و پژوهش اتاق بازرگانی صنایع،معادن وکشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

 ند. يآ ين استان، فرصت به شمار مياقتصاد ا يشوند، برا يکه به اشتغال منجر م يديتول يها يه گذاريط موجود، سرمايشرا 

توسعه اقتصاد آن  يبرا يديارزشمند جد يجاد شد و فرصت هايه ايبه بحث جذب سرما يژه اي، نگاه ويدر خراسان رضو يفرهنگ-يطرح مثلث توسعه اقتصاد يمتذکر شد: با اجرا يو

 رد. يد استقبال صورت گين طرح شکل گرفته، بايکه به مدد ا ييش هايت مذکور و گشايفراهم آمد. از ظرف

 شده است يگذار هيسرما يعتصن ياحداث شهرک ها يتومان برا ارديليهزار م کياز  شيب*

 ن در پاسخ بهيهمچن و يطيمح ستيز يبه ضرورت ها يبا نگاهها،  هياتحاد ازيعنوان کرد: اتاق اصناف به لحاظ ن يدر سخنان اتاق اصناف مشهد سهيرئ اتيعضو ه ،يمخمل يادامه هاد در

شهرک  پنج جاديا بر سر ،يخراسان رضو ينداراتاق اصناف و استا نيماب يف يتفاهم نامه ا ، درراستا نياقدام کرده است و در هم يعتصن ينسبت به احداث شهرک ها اصناف، يبعض يتقاضا

 . توافق شد يعتصن

ن موضوعات در مراجع مختلف مطرح شده و يم. بارها ايهستمواجه  يريو نفسگ دهيچيپ اريبس نديبا فرآل و خشکبار، ير شهرک آجين شهرک ها، نظياز ا يجاد بعضيادامه داد: در روند ا يو

 م. يين مشکالت را حل و فصل نمايموجود، ا يقانون يت هاياستان و به مدد ظرف يياجرا يشتر دستگاه هايب يم، با مساعدت و همراهيم بتوانيدواريام

 يآن جذب نم يبرا يخارج يه گذاريشوند و سرما يجاد مياتاق اصناف ا ياعضا يه گذارين شهرک ها با سرمايهستند. ا يمثبت يها يژگيو يدارا عتيصن يکرد: شهرک ها حيتصر يمخمل

ارزش  جاديا دار،يبه اشتغال پا دنيتا زمان رسمولد بوده و  يرساخت هايز ين شهرک ها داراين ايرد. همچنيگ يق آن ها انجام ميتوف يدوچندان برا ين منظر تعهد و تالشيگردد و از ا

 د.نکن يافزوده م

که به  يصنوف رايز باشد؛ يم يمل ،عتيصن يشهرک ها جاديما نسبت به ا کرديکرد: رو حيرا به وجود آورده است، تصر يمشکالت عتيصن يزمانبر بودن احداث شهرک ها نکهيبا اشاره به ا يو

 د.  نکن يريمنابع جلوگ نياز هدررفت ا تا هستند، موظف ورزند يحوزه مبادرت م نيدر ا يگذار هيسرما

شهرک ها به  نياحداث ا قياز طر مياشتغال مستق 422هزار و  7به  بيشده است و قر يگذار هيسرما ،يصنف ياحداث شهرک ها يتومان برا ارديليهزار م کياز  شيشد: ب ادآوري يمخمل

 وجود خواهد آمد.

 زهيله انگئمس نيکنند که ا يشهرک ها عنوان م نيرا به منظور احداث ا يبازدارنده ا نيقوان ،يياجرا ياز دستگاه ها ياتاق اصناف مشهد خاطرنشان کرد: متاسفانه برخ سهيرئ اتيه عضو
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 .رديگ يگذاران را نشانه م هيسرما 

 ديآ يبه وجود م يصنف ياحداث شهرک ها قياز طر يفرصت شغل 044هزار و  7*

 يبا فرماندار يانامهبه صورت مجزا تفاهم ،عتيصن يها احداث شهرکن پنج طرح ياز ا کيهر  يبراعنوان کرد:   مشاور اتاق اصناف مشهد ،ينشست محمد فاراب نيا از يگريبخش د در

 .بوده استمشهد  ياتاق اصناف و فرماندار سيرئ نيماب يتفاهم نامه ف کي يدارا زيشهرک ن 8 نيمجموع ا ،نيه بر اوعال ده است.يبه امضا رسمشهد 

 يفرصت شغل زينفر ن 422هزار و  7 ياز آن ها برا يشود که بهره بردار يم ينيش بيپ و باشد يمتومان  ارديليم 98هزار و  کي، شهرک پنج نيا يگذار هيخاطرنشان کرد: مجموع سرما يو

 جاد کند. يا

محصوالت  يفرآور ،شهرکن يا يواحدها تيفعال ،نکهيبا توجه به ا وباشد  يم يبه صنعت ياراض يکاربر رييو خشکبار صدور مجوز تغ ليآج يدولت ريغ کافزود: عمده مشکل شهر يفاراب

 .هستند يکاربر ريياز عوارض تغ تيمعاف يمتقاض ان آنيمتولاست،  يکشاورز

 ياراض نکهيبه علت ا يول دهيرس ييبنا ريکار گروه امور ز بيشهرک به تصون يا جاديعنوان کرد: از ين سيواقع در جاده کنو »فرش عتيشهرک صن»اتاق اصناف مشهد در خصوص  مشاور

پرونده  ارجاع ياست که سند در دست اقدام بوده، لذا تقاضا يدر حال نيا ورا مسکوت گذاشته  يزيبرنامه ر يارجاع موضوع به شورا يسند شش دانگ نبوده، اداره کل راه و شهر ساز يدارا

 .ميدار استان را يزيبرنامه ر يبه شورا شهرک مذکور،

درخواست صدور مجوز از  است. تاکنونسند شش دانگ با  نيزم يدارا زين هکتار 06حسن شهاب به مساحت  يواقع در اراض «سازانجعبه » يدولتريغ عتيخاطرنشان کرد: شهرک صن يو

 .است ازيبرق استان ن عيو شرکت توز ستيز طيموافقت اداره کل مح به اخذ اخذ شده است و در حال حاضر زين ها از استعالم يو تعداد گرفته ها انجام شرکت شهرک

تملک ن منظور يا يبراهکتار در جاده سد کارده  58به مساحت  ينيشد: زم ادآوريز ين کيکنندگان پالست ديتول يدولت ريغ عتياحداث شهرک صن يش رويت پدر رابطه مشکال يارابف

 طيموافقت اداره کل مح شبرد کار بهيپ ي. در حال حاضر برااست اخذ شدهز ينها  از استعالم يتعداد يحتو  ميداده ا درخواست را هم يدولت ريغعتي و صدور مجوز شهرک صن دهيگرد

 است. ازيو شرکت آب و فاضالب مشهد ن يخراسان رضو يشرکت آب منطقه ا ،نبرق استا عيشرکت توز ،ستيز

 نعتيشهرک ص جاديدرخواست ا 91عنوان کرد: در سال  يدر سخنان يخراسان رضو ياداره کل راه و شهرساز يو معمار يکارشناس شهرساز ،ياز نشست محدثه نجف يگريبخش د در
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در جلسه مطرح  ياساس موضوع با مدارک قولنامه ا نيموضوع استقبال کرد. بر هم نياز ا زين مذکور رخانهيارسال شد و دب يو شهرساز ييربنايامور ز يکارگروه تخصص رخانهيفرش به دب 

 نشده است. هيته يگذرد و سند ياز آن زمان م ميسال و ن دواست که  يدر حال نيخواهد شد ا ارائه يدر دست اقدام است و به زود نيزم نيسند اه يتهجلسه عنوان شد که  همانشد. در 

مهم غافل  نياز ا دياما نبا ديگرداخذ  زيو مصوبه کارگروه ن شدمطرح استان  يو شهرساز ييربنايامور ز يله، موضوع در کارگروه تخصصئمس نيدر حل ا عيخاطرنشان کرد: به منظور تسر يو

 ايشش دانگ،  تيمنظور بحث مالک ني. به هممواجه خواهند شد ريغ مالفروش  ان امر با اتهاميمتولشود،  دايپ يمذکور مدع نيزم يبرا چنانچهاصل است و  کي نيزم تيشد که احراز مالک

 . شبرد کار استيپ يبرا يشروط الزام وکند، جز دييرا تا نيزم يتواند کروک يثبت اسناد که م هيدييتا ايو  ينامه محضر

نخست آنکه شنهاد نمود؛ يتوان چند راهکار را پ يمفرش  نعتيحل مساله احداث شهرک صن يعنوان کرد: برا يخراسان رضو يکل راه و شهرساز ريمشاور مد با،يدر ادامه محمدرضا شک 

استفاده از مصوبه  تواند يگر مياقدام د م.يبه عمل آوردر روند اخذ سند را  عيتسر يتوان از اداره کل ثبت اسناد تقاضا يو م ستيچندان دشوار ن زين ريمس نيا وشود  هيته نيزم يبرا يسند

را  يچارچوبمذکور، مصوبه  صادر شده است. البته درهاي داراي اسناد مشاع  با تعيين شروطي، مجوز صدور پروانه ساخت و ساز براي زمينباشد. خوشبختانه در شهر مشهد  ياسناد مشاع

 توان از آن بهره گرفت.  يداشته باشد، م ين مورد هم خوانيطرح شهرک اشاره شده با ااگر که  است شده له در نظر گرفتهئمس نيحل ا يبرا

 ر استان ها باشديسا يد الگويبا يدر حوزه تعامل دولت و بخش خصوصو ي*خراسان رضو

 نيا گريد انيبه ب قرار دارد و يسال جار ياتيدر برنامه عمل عتيصن يشد: توسعه شهرک ها ادآوري يخراسان رضو يوطن پرست، کارشناس استاندار ينشست مهد نيا از يگريبخش د در

 ارائه دهند. يخراسان رضو يسال به استاندار انيپا تارا  خود عملکرد رابطه نيدر ا ديبا يمتول يلذا دستگاه ها ؛و به وزارت کشور ارسال شده است نيشعار سال تدو يبرنامه در راستا

ن ين باور هستند که اياز دولتمردان بر ا ياريو بس رتبه نخست کشور را کسب کردند يخراسان رضو يو ستاد اقتصاد مقاومت يو خصوص يبخش دولت يگفت و گو يعنوان کرد: شورا يو

 ر استان ها باشد. يسا ي، الگويد در حوزه تعامل و بخش خصوصياستان با

ند اما يگو يسخن م يبا بخش خصوص يو همراه يهمکار يخود برا يآمادگاز  يدولت و خصوص يگفت و گو يدر جلسات شورا، يياجرا يدستگاه هااز  يبعضکرد:  شانپرست خاطرن وطن 

 شود.  يمنجر م يو رشد اقتصاد يه گذاريها، به توسعه سرما يين جنس همگراياجاد شود که يا يياجرا ين باور در بدنه دستگاه هايد ايم. بايستين مسئله نيدر عمل، شاهد ا

 شهر باشند يلومتريک 04خارج از شعاع  يستيبا يصنعت يها شهرک*
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 يها تيکردم و از ظرف ديفرش بازد يمجموعه شهرک صنعت نيعنوان کرد: بنده از زم ن جلسهيز در ادامه اين يرضو خراسان زيست محيط حفاظت کل ادارهقادر طالب زاده، کارشناس  

 نيعنوان شده که او در آن از تهران ابالغ  ينامه ا رايشده است. اخ ينم ييرااز گذشته وجود داشته که اج ياما متاسفانه بخشنامه ا مياستفاده کرد ستيز طياداره کل مح اراتيو اخت يقانون

هر  گريد انيشود. به ب فيتعر لومتريک 32شعاع  تياحداث هر شهرک در کالنشهرها، محدود يبه صراحت آمده است که براور مذکبخشنامه  نيدر اد. يد به مرحله اجرا درآيبابخشنامه 

له شهرک ئحل مس ريگينامه، پبخش نيقبل از ابالغ ا .را داشته باشد رانيوز اتيمصوبه ه يستيمستقر شود، با يلومتريک 32که بخواهد در داخل شعاع  يو دولت يخصوص عتيشهرک صن

 يبه سازمان هاکند،  ين چشم پوشين چنيا ييست استان چنانچه از بخشنامه هايط زياداره کل مح يعتا بدنه کارشناسيشبرد امور را بر ما بست. طبين مسئله، راه پياما ا ميفرش بود عتيصن

 .خواهد شدپاسخگو  ينظارت

 نمانده است يباق ميبرا نيجز فروش زم يراه*

 .استشده  يطوالن اريو خشکبار بس ليآج يصنفاحداث شهرک  ياخذ مجوز برا نديو خشکبار عنوان کرد: متاسفانه فرآ ليآج هياتحاد سيرئ ،يارزان رضاينشست علن ياادامه  در

کار مانده، بارها در جلسات  ليو تکم شبرديپ يهاست معطل مجوزها براپروژه که مدت نيامتذکر شد:  يت ها اقتصاديفعال يگر کشورها در روند صدور مجوز برايبا اشاره به تجارب د يو

 هيتومان سرما ارديليم422 تيبا ظرف ليآج يو بسته بند يبه منظور فرآور يديمجموعه تول نيا جاديسال است که جهت ا چند. نبرده است يين پرونده مطرح شده و راه به جايامختلف 

 خواهد گرفت.  يرا از فعاالن اقتصاد يه گذاريزه سرمايه انگين رويشبرد کار شده است. اي، مانع پيدستگاه متول يم اما عدم همراهيکن يتالش م يفرصت شغل 3222از  شيو ب يگذار

که به گاز  (و خشکبار لياز شهرک آج ريبه غ)عتيصن يعنوان کرد: شهرک هان جلسه ياز ا يگريز در بخش دين يشرکت گاز خراسان رضو عيبه صنا يامور گازرسان سيرئوف، رئ يمهد

 ندارند. يتيوجود دارند که با ما طرف قرارداد هستند اما فعال يياطالعات و عملکردشان را به ما ارائه کنند، چرا که بعضا شهرک ها ديدارند، با ازين

 ط پرداختند. مرتب يخود در حوزه ها يها يريگيح اقدامات و پيجلسه به تشر ياز اعضا يدر ادامه بعض

 ياعالم آمادگ استان يجلسه اداره کل راه و شهرساز نياستان ت عنوان کرد: در ا يدولت و بخش خصوص يگفت و گو يشورا رخانهيدب سيرئ ،ياکبر لباف يعل ن بحثيا يجمع بند دراما 

 شود. ييفرش اجرا صنعتيله احداث شهرک ئمس ورا درخواست کند  الزم ستاد، مدارک نيالزامات و مالحظات ا تياستان و با رعا ريمصوبه ستاد تدب يدر اجراتا کرد 

انجام  يمثبت دستگاه ها توافقات کرديبندها با رو يصورت گرفت و در مورد تمام يياجرا يبا دستگاه ها عتيصن يحل مسائل احداث شهرک ها يبرا هيتوافقات اول بايخاطرنشان کرد: تقر يو
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 .رفتيپذ 

  .الزم را خواهد داشت يابالغ شود، همکار ليستاد تسه ايو  ريستاد تدب ،يمقامات استان يکه اگر دستورات الزم از سو دعنوان کر زياستان ن ستيز طيمحاداره کل شد:  ادآوري يلباف

 م. ييگفتگو، حل و فصل نما يشوراد آن را در يمانده و بايل و خشکبار ناگشوده باقيمثال در موضوع شهرک آج يبخش ها برا يد کرد: البته گره بعضيتاک يو

 مصوبات:و يجمع بند

 يریگیمهلت پ يریگیمسئول پ مصوبات جلسه فیرد

1 

با  ناام ساا  ا ا       يساا  ااار   يدر خصوص نامگذار يات مقام معظم رهبريتحقق منو يدر راستا

و رفع موانع  ي  گذاريو سرما ينيد استاندار محترم در خصوص توسع  کارآفريد و با توا  ب   تاکيتول

ب  عمل آماد  باا اتااص اصانا       يرو هماهنگي، پيديتول يجاد واحدهايالزم ا ت ا يصدور مجوزها

صاب  روز سا     03.8در سااعت    يبخا  خصوصا   دولات و  يگفتگودبيرخان  شوراي مش د ، الس  

  يا توسا  اتحاد  ير دولتيغ يصنعت ،يجاد پنج ش رک صنفيرامون موضوع ايپ 61/2/6.11شنب  مورخ 

بخا    ي  هاا يا نادگان اتااص اصانا  و اتحاد   يباا حواور نما  د تحت پوشا  اتااص اصانا  مشا      يها

قرار گرفت و تصميمات زير اتخاا    يل و موارد مورد بحث و بررسيتشک يدولت يوارگان ا يخصوص

 گرديد
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 فرش مشهد: يشهرک صنعت-1

مورخ  ييربنايامور زد کارگرو  ييفرش مش د ب  تا ير دولتيغ يجاد ش رک صنعتينک  اينظر ب  ا

و توساع  اساتان توسا  ادار      يزيبرنام  ر يد  است و ارااع مصوب  فوص ب  شورايرس 21/66/11

نکا  صادور ساند    يد  است؛  باا تواا  با  ا   ي  سند ش رک گردي،منوط ب  ارا يکل را  و ش رساز

ن ييصوص تعر استان در خيت ب  مصوب  ستاد تدبيباشد مقرر شد با عنا يم يريگين در دست پيزم

 ين طبق مفااد مصاوب  فاوص الاذکر با  اناا  آقاا       يفاقد سند، مستندات تملک زم يف اراضيتکل

در دستور  يارائ  و موضوع توس  را  و ش رساز يبا معاون ادار  کل را  و ش رسازيم ندس شک

 رد.ياستان قرار گ يزيبرنام  ر يکار شورا

 

 

 اداره کل راه و شهرسازي استان

 اصنافاتاق 

 شهرک صنعتي فرش 

 

 

 

 

 

 

 سه روز
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 جعبه سازان مشهد: ير دولتيغ يشهرک صنعت-2

ک و دو يا  ياساتقرار واحادها   ينا ي  بيوپا  يطيست محي  زيرغم ارائ  تواينک  عليبا توا  ب  ا الف:

 ل قارار يا پاک و با  دل  يست استان ب  استناد قانون هواي  زيدر ش رک،  ادار  کل مح يطيست محيز

ن موضوع يد  وايمش د از ارائ  پاسخ موافق استنکا  ورز يلومتريک 8.گرفتن ش رک فوص در شعاع 

 محيط زيست استاناداره کل 

 

 

 

 يک هفته
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ر يو ساا  يصانعت  ياتاص اصنا  و شرکت ش رک ا يزيدر دست اقدام و برنام  ر ير ش رک ايشامل سا 

قارار   يگردد موضوع ب  صورت مفصل ماورد بحاث و بررسا    يز مين ي  گذاران بخ  خصوصيسرما

 د:يگرد ير امع بنديگرفت  و ب  شرح ز

،  ياسالم يمجلس شورا 62/62/6.12مصو   ير دولتيغ يصنعت ياز آنجا ک  ک  طبق قانون ش رک ا

  شامار   يا ابالغ 1ن مااد   يم ش رهامستقر شوند، همچنا يتوانند در حر يم ير دولتيغ يصنعت يش رک ا

مصاو    يو معادن  ي، صانعت يديا تول يحادها موضوع مقررات و ضاواب  اساتقرار وا   24482/688/19

 يصرفا ا ت استقرار رد  ها يصنعت يجاد ش رک ا و نواحيست کشور، اي  زيسازمان مح 19ور يش ر

داناد، ادار   ير ميم ش رها را امکان پاذ يهکتار داخل حر 8.حداکثر تا مساحت  يطيست محيز .و2و6

سات  ي  زيپاک و استعالم صورت گرفت  از سازمان محا  يست استان ب  استناد قانون هواي  زيکل مح

 8.در شعاع  ير دولتيغ يصنعت يبا استفاد  از قانون ش رک ا يصنعت-يصنف يکشور، استقرار ش رک ا

 داند.يران ميات وزيمش د را منوط ب  اخذ مجوز از ه يلومتريک

باا تواا  با      و  يلومتريک 8.   ازيدر فاصل  ب يصنعت-يصنف ينک   استقرار ش رک ايت ب  ايبا عنالذا 

 يجااد شا رک ام  يز بعد مسافت،عمال باعاث عادم ا  يون يکارگر يرويفوص ب  ن يد ش رک اياتکاء شد

ب  هر شکل پس سازد،   يمواح  م يرا با چال  اد يزيدر دست اقدام و برنام  ر يگردد و ش رک ا

 ا

 

 

 

 

 اداره کل  محيط زيست
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م ش ر مش دو در يدر حر يدولتر يغ يصنعت يموضوع استقرار ش رک امقرر شد: از بحث و تباد  نظر  

ک و دو کا   يا  ي)فق  در حد رد  هايطيست محيز .لومتر با کسر استقراررد  يک 8.فواصل کمتر از 

 يرت با قانون شا رک ا يباشند( با توا  ب  عدم مغا يبرخوردار نم يخاص يو پسا  صنعت يندگيازآال

 گردد. رمنعکس يستاد تدب از طريق شورا ب   ير دولتيغ يصنعت

 يرويا ع نيد شرکت توزياعب  سازان مصو  گرد ين برص ش رک صنعتيدر خصوص استعالم تام ب:

 د.يپاسخ ب  استعالم مربوط را معمو  نما يبرص مش د حداکثر مساعدت در راستا

ند  شارکت گااز در خصاوص مسااعدت باا موضاوع       ين گاز ش رک نمايدر خصوص استعالم تامج:

 نمودند. ياعالم آمادگ

 

 شرکت توزيع برق مشهد

 

 

 شرکت گاز خراسان

 

 

0 

 ک مشهد:يد کنندگان پالستيتول يشهرک صنعت-3

شا رک و باا    يطا يست محيز يابيبر انجام ارز يست استان مبني  زيبا توا  ب  نام  ادار  کل محالف:

 يصالح، مقرر شد ادار  کل فوص در خصوص بررس يتوس  مشاور   يابيتوا  ب  انجام مطالعات ارز

 د.يمعمو  نما يش رک اقدام مقتو يطيست محيو پاسخ ب  استعالم ز

 اداره کل محيط زيست
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  خانا  پرکناد   يسبز ش رک از محال پساا  تصاف    يفوا يارياز آبين آ  مورد نيدر خصوص تامب: 

 د.يع نمايدر صدور مجوز تسر يب  عمل آمد ، شرکت آ  منطق  ا ي ايريگيآباد،مقرر شد نظر ب  پ

متر مکعب در ساا  مصاو  شاد     2988زان ين آ  شر  و ب داشت ش رک ب  ميدر خصوص تام ج:

 د.يشرکت آ  و فاضال  مش د مساعدت الزم معمو  نما

رص مشا د  با  يرويا ع نيد شرکت توزيمصو  گرد ين برص ش رک صنعتي : در خصوص استعالم تام

 د.يپاسخ ب  استعالم مربوط را معمو  نما يحداکثر مساعدت در راستا

ند  شرکت گااز در خصاوص مسااعدت باا موضاوع      ين گاز ش رک،  نمايدر خصوص استعالم تامد:

 نمودند ياعالم آمادگ

 

 شرکت آب منطقه اي

 شرکت آب و فاضالب مشهد

 

 شرکت توزيع برق مشهد

 

 گاز خراسانشرکت 
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 ل مشهد:يآهن و پروف يشهرک صنعت-4

با  شا رک    يل مجتمع صانف يب تبديدر خصوص تصو ييربنايمقرر شد مصوب  کارگرو  امور زالف:

و توساع    يزيا برناما  ر  ين السا   شاورا  يدر اولا  يتوس  ادار  کل را  و ش رساز ير دولتيغ يصنعت

 استان طرح گردد.

 

 اداره کل راه و شهر سازي
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برص مشا د حاداکثر    يرويع نيد شرکت توزيمصو  گرد يصنعتن برص ش رک يدر خصوص تام ب: 

 د.يمساعدت را معمو  نما

ناد  شارکت گااز در خصاوص مسااعدت باا موضاوع اعاالم         ين گاز شا رک نما يدر خصوص تامج:

 نمودند. يآمادگ

 

 شرکت توزيع برق مشهد

 شرکت گاز مشهد
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 خشکبار : ل ويآج ير دولتيغ يشهرک صنعت-5

ل نوع يب  دل ير کاربرييت آن از پرداخت عوارض تغيش رک و معاف ياراض ير کاربرييموضوع تغ

ر ينک  ش رک غيقرار گرفت ونظر ب  ا يمورد بررس يمحصوالت کشاورز يت وابست  ب  فرآوريفعال

ان ل و خشکبارو حبوبات ا ريآا ير تجاريل و خشکبار و حبوبات مش د ا ت موسس  غيآا يدولت

 يين نام  اارايب  استناد ائ 20/2/10و توسع  استان مورخ  يزيبرنام  ر يتوسع  م ر درالس  شورا

بنام  شمار  يد  ک  باستناد تصويب رسيب  تصو يمشاغل و اصنا  مزاحم ش ر يسامانده

شناخت  و معا  از عوارض بود  اند  يخدمات عموم يب  عنوان طرح ها 26/2/01 -9912/4.1.4.

د  است ، لذا ين آن گرديگزياا 62/9/11-24891/02122بنام  شمار  يلکن مصوب  فوص ابطا  و تصو

ت يبا توا  ب  نوع فعالپيشن اد گردد  ر استان يالس  ستاد تدبد از طريق طرح در شورا ب  يمقرر گرد

 شوراي گفت و گو 

 جهاد کشاورزي استان
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 -626448/62تناد موافقتنام   صادر  شمار  ش رک،  نسبت ب  اصالح نام ش رک مصو  فوص ب  باس 

ل و خشکبارو يآا يو فرآور يان  صادراتيپا "استان ب   يسازمان ا اد کشاورز 10/ 20/66

           اقدام گردد. " ير دولتيغ يمش د در قالب ش رک تخصص يمحصوالت کشاورز

 
 

 


