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 9/06/1401 تاریخ تهیه گزارش رویه شناسه

 ارائه پیشنهادات کارشناسیو  «پارک صنعتی مهتاب»مشکالت ناشی از عدم صدور مجوز برای  موانع و  عنوان موضوع

 مستقر در شرکت داروسازی نصر()نمایندگی پارک صنعتی مهتاب مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

 14/4/1401مورخ   00531/89/2طی نامه شماره  مستقر در شرکت داروسازی نصر(نمایندگی ) پارک صنعتی مهتاب

مشکالت ناشی از صدور مجوز برای این پارک به همراه پیوست هایی که فرآیند و اقدامات انجام شده در این رابطه را      

 دبیرخانه شورا منعکس نمود.نشان می دهد به 

سال     صنعتی مهتاب از  صمت مجوز فعالیت گرفته و هم اکنون     1385پارک  سازمان  شرکت از این پارک، به   18از 

شود. شرکت شهرکهای صنعتی بر      دنبال اخذ مجوزند؛ اما قواعد جاری شرکت شهرکهای صنعتی، مانع این اتفاق می   

 سپس پیگیری جهت اخذ مجوز تاکید دارد. شرکت در قالب یک شرکت و 18لزوم تجمیع 

دبیرخانه شورا طی نامه ای، مکاتبات و مستندات ارائه شده جهت بررسی به شرکت شهرک های صنعتی استان ارائه          

 نمود.

 موضوع در پانزدهمین جلسه دبیرخانه شورا مطرح شد.

 مورخ 12299 شماره  نامهبا مکاتبات انجام شده توسط دبیرخانه شورا، شرکت شهرک های صنعتی طی نامه شماره         

سال نامه     25/5/1401 مورخ 13107 شماره  نامهو  15/5/1401 در  10/5/1401 مورخ 69456/11 شماره ضمن ار

 این رابطه اظهار نظر نمود.

 شورا مطرح شد.موضوع مجددا در نوزدهمین جلسه دبیرخانه 

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 استقرار  منظور به خصوصی   بخش توسط  الزم های زیرساخت  همه مهتاب صنایع  صنعتی  پارک مجموعه اعالم برحسب 

 شده؛ ایجاد ذیل موارد شامل( مهتاب صنعتی پارک) دولتی غیر صنعتی شهرک

  دسترسی راه و جاده -1

 ...(و جدول آسفالت،) داخلی معابر و کشی خیابان -2

 مرتبط تاسیسات و مگاوات 6/5 ظرفیت و متر 6300 طول به نیاز مورد برق انتقال خط اجرای -3

 محوطه برق و ها خیابان روشنایی خطوط -4

 مرتبط مخازن و منابع و آب چاه حلقه دو -5

 مرتبط های شبکه و فاضالب خانه تصفیه -6

   گاز فشار تقلیل ایستگاه دو -7

 سیار ارتباطات و مخابرات -8

 مستقر واحدهای همه مشارکت با مهتاب صنعتی پارک توسعه و خدماتی شرکت تشکیل -9

 محیط شامل  ذیربط های سازمان  های استعالم  و باشند  می برخوردار مزبور مزایای از مستقر  های شرکت  اکنون هم و

ست،  سط ... و گاز شرکت  برق، شرکت  شهرداری،  فرمانداری، ترابری، و راه زی شاورزی  جهاد سازمان  تو  تغییر برای ک

 شهرکهای صنعتی   شرکت تنها مشکل عدم ارائه مجوز توسط    و است  شده  اخذ نیز مهتاب صنعتی  پارک اراضی  کاربری

سازمان جهاد کشاورزی به منظور تغییر کاربری می باشد که این مسئله نیز به این        ستان بدلیل عدم دریافت مجوز از  ا
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ست   سناد که  دلیل ا شد  می تولیدی واحدهایتک تک  بنام مالکیت ا صه  امالک همهو  با  یصنعت  پارک بنام مزبور عر

ما حاضددر به انتقال مالکیت  نمی باشددد. واحدها ی مسددتقر حاضددر به ارائه وکالتنامه برای انجام امور می باشددند ا مهتاب

 منجر به عدم صدور مجوز تغییر کاربری گردیده است. ،پارک بنامنیستند و لذا نبود سند واحد 

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

به تاریخ  )کارشناسی(

و  3/5/1401

31/5/1401 

 

 نظرات اعضا حاضر در جلسات کارشناسی:

 جلسه اول: 

  سازمان  از 1385 سال  از مهتاب صنعتی  پارک : استان  خصوصی   بخش و دولت گوی و گفت شورای  دبیرخانه رئیس

 شدددرکت جاری قواعد اما مجوزند؛ اخذ دنبال به پارک، این از شدددرکت 18 اکنون هم و گرفته فعالیت مجوز صدددمت

 شرکت یک قالب در شرکت 18 تجمیع لزوم بر صنعتی شهرکهای  شرکت . شود می اتفاق این مانع صنعتی،  شهرکهای 

 . دارد تاکید مجوز اخذ جهت پیگیری سپس و

  هتابم صنعتی  پارک: گفت و پرداخت سخن  ایراد به نیز مهتاب صنعتی  پارک مدیرعامل شهری،  اشرفی  سیدحسین  

ستانی  و کشوری  مقامات توصیه  به بنا 1385 سال  در غیردولتی صنعتی  شهرک  عنوان به  18 اکنون و شد  تاسیس  ا

 این شود،  ایجاد شهرکها  در واحدی هر صنعتی،  شهرکهای  شرکت  ضوابط  طبق. فعالند نیمه یا غیرفعال آن در واحد

. اسددت رسددان خدمات های دسددتگاه سددوی از امکانات ارائه و زیرسدداختها آوردن فراهم پیگیری به موظف شددرکت

  یروشنای  و مخابرات و کشی  جدول کشی،  خیابان آب، گاز، نیاز، مورد برق راه، شامل  صنعتی  پارک این زیرساختهای 

 .است گردیده فراهم خصوصی بخش توسط امکانات این همه که دارد وجود اکنون هم صنعتی پارک این در

  فعلی شرایط  در که است  ملکی زمینی دارای و شده  واقع فریمان جاده در اکنون هم مهتاب صنعتی  پارک: افزود وی

سیاری  تغییرات ما اقلیم که شته،  ب شته  دیگری کاربری نمیتواند زمین این دا شد  دا   نیازمند تنها مذکور واحد 18. با

 مجوز، صدددور صددورت در و گردد مشددخ  ها دسددتگاه از بسددیاری با مواجهه در تکلیفشددان تا اند برداری بهره پروانه

 .  شد خواهد برابر سه سال، دو ظرف واحدها این اشتغالزایی

صوص  در وی  صدور  برای صنعتی،  شهرکهای  شرکت  تاکید طبق: گفت واحدها این برای پروانه صدور  عدم دلیل خ

  واحد مجدد واگذاری مجوز، صدور  از پس تا گیرد صورت  تجمیع و شود  ثبت واحد شرکت  نام به باید واحدها پروانه،

 صددورت را تفکیک بتوان پروانه صدددور از پس تا ندارد وجود واحدها این تجمیع امکان امروز. گیرد صددورت مالکان به

 .  داد

  امالک، این. میرسد هکتار 60 به گیرد، می قرار مدنظر آن عرصه که تخصی  قابل واحدهای خال : داد ادامه اشرفی

شد  شهرکها  شرکت  به واگذاری قابل که نیست  دولتی ضای . با ست  این ما تقا   پارک این برای برداری بهره پروانه که ا

 .نیست جایز این، از بیش تعلل زیرا گردد؛ صادر

 آن در اگر و دارد اعتبار سال  دو فقط پرداختی عوارض که است  کاربری تغییر عوارض درباره دیگر، موضوع : گفت وی

 .شود می فایده بی عوارض پرداخت نگیرد، صورت کاربری تغییر سال دو

شناس  نجفی، محدثه سازی    و راه کل اداره کار ستان  شهر ست    از بخش این در نیز ا ش ست : کرد اظهار ن   پارک درخوا

 شددهرکهای شددرکت مجوز نیاز، مورد مدارک از یکی. اسددت مانده معطل مدارک تکمیل قسددمت در مهتاب، صددنعتی

 شددرکت توسددط اراضددی مالکیت حدود یا که کردیم اعالم مهتاب پارک به ما. واحدهاسددت آن فعالیت برای صددنعتی
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 نعتیص شهرکهای شرکت مجوز اگر. گردد مرتفع مشکل  تا نماید تایید را موضوع  این ثبت اداره یا شود  تایید شهرکها 

 .  گردد می طی قانونی روال برسد، ما دست به واحد 18 فعالیت خصوص در

ضا  ستان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  حقوقی نماینده غالمی، حمیدر   ابمهت پارک برای برداری بهره مجوز: گفت نیز ا

 یصنعت  شهرکهای  شرکت . گردد اعالم و مطرح دوباره باید مهتاب پارک ادعای که است  این مسئله  اما ندارد مشکلی 

ستعالم  اداره 27 از پروانه صدور  هنگام در   اما اند مالکیت سند  دارای مستقر  واحدهای مهتاب، پارک درباره. میگیرد ا

  مغایرت عموضو این. گردد صادر پارک خود نام به باید فعالیت پروانه و شود گرفته نادیده سندها این میگوید متقاضی

 .دهد ترتیب را پروانه صدور تا باشد داشته را مشخصی کاربری با مشخصی محدوده باید شهرکها شرکت. دارد قانونی

  کدام هر که است  این موضوع  اما تولیدند حال در واحدها و شده  احداث مهتاب صنعتی  پارک در واحد 18: افزود وی

 نکهای برای اما. نداریم آنها ششدانگ سند با مشکلی  ما. هستند  اند، کرده تصرف  که بخشی  آن مالک خود محدوده در

 .باشد واحد شرکتی باید پروانه صدور متقاضی گیرد، صورت واحدها تجمیع

ستانداری  تولید گروه رئیس پرست،  وطن مهدی   دهاواح تجمیع امکان: کرد ابراز نشست   این در نیز رضوی  خراسان  ا

ضوع  این درباره اگر. ندارد وجود پروانه صدور  برای سند  یک قالب در سهیل  ستاد  در این از پیش مو  موانع رفع و ت

ستان  تولید صمیم  ا صوب  و شده  گیری ت صوبه  گردیده، م ستگاهی  هر و شود  اجرا باید م   جامان را کار زمینه این در د

 . گیرد صورت قانونی برخورد او با و شود مشخ  فعل ترک موضوع در نداده،

ضا  شناس  امین، سروش  علیر ستری  کار سان  دادگ ضوی  خرا سازی    و راه کل اداره دغدغه: گفت نیز ر  ارائه برای شهر

 اداره طریق از موضددوع که داد پیشددنهاد میتوان. اسددت مهتاب صددنعتی پارک محدوده احراز و مالکیت احزار خدمات،

 .کنیم رایزنی ثبت اداره سوی از کارشناسی کار تسریع برای میتوانیم ما. گردد مرتفع ثبت

 شرکت  شده،  آغاز بحث این که روزی از: گفت نیز استان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  نماینده دیگر زاده، مهدی محمد

ستان  صنعتی  شهرکهای  سیرهای  تمامی ا ست  پیموده را پیگیری م شکالتی  از یکی. ا  آن هب مکاتبه آخرین در که م

 . شود پیگیری خصوص این در باید و است شده منقضی واحدها 18 این فعالیت مجوز که است این برخوردیم

ضا  شاورزی  جهاد سازمان  نماینده نوری، حمیدر ستان  ک   ،مهتاب صنعتی  پارک واحدهای اینکه به توجه با: گفت نیز ا

 رد کشاورزی جهاد اصولی موافقت باید ابتدا هستند، کشاورزی جهاد چون هایی دستگاه از قانونی مجوزهای اخذ فاقد

 صدددورت به هم و واحد چند از تجمیعی صدددورت به توانند می واحدها  این.  گردید  می اخذ  کاربری  تغییر موضدددوع

  ماده کی تبصره  کمیسیون  به موضوع  بررسیها،  از پس نهایت در تا نمایند مراجعه فریمان کشاورزی  جهاد به انفرادی،

ستان  یک سی  محل آن در و گردد ارجاع ا ضوع  میتوان همچنین،: افزود وی. گیرد صورت  آنان مجوز درباره برر  را مو

  یلباف. نماییم می عمل آن به هم ما گردد، صادر  مالکیت درباره دادگاه سوی  از آرا اگر و داد ارجاع قضایی  دستگاه  به

ستورکار  این در مطروحه مباحث بندی جمع در شنهاد : گفت د  ومحوریت دعوت با هفته دو مدت ظرف شود  می پی

  ی،صنعت  شهرکهای  شرکت  قضا،  دستگاه  استانداری،  صمت،  سازمان  کارشناسان    از مرکب کارگروهی شهرکها  شرکت 

  و پیگیری مجددا را موضوع   کارگروه تشخی   حسب  دستگاهها  سایر  و اسناد،  ثبت کل اداره  و مهتاب پارک صنایع 

 .نمایند ارائه نظر مورد موانع رفع برای اجرایی پیشنهادات و نظرات دوهفته مدت ظرف

 جلسه دوم:
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 تنشس   پانزدهمین ادامه در جلسه  این موضوع  : استان  خصوصی   بخش و دولت گوی و گفت شورای  دبیرخانه رئیس

صی،    بخش و دولت گفتگوی شورای  دبیرخانه سی  خصو   پارک برای مجوز صدور  عدم دالیل و هاچالش واکاوی و برر

 .است مهتاب صنعتی

 این هک شود  تبدیل غیردولتی صنعتی  شهرک  یک به مهتاب صنعتی  پارک که بود گردیده مقرر ابتدا در: افزود وی

 ریپیگی و بررسی  از زیادی مدت که این به توجه با اما طلبید؛می را صنعتی  هایشهرک  شرکت  تعامل و همکاری امر

 رد راهکارهایی بررسی  به اندیشی هم و نشست   این  در که دارد وجود چالشهایی  اکنون هم است،  گذشته  مسئله  این

 .پردازیممی هاچالش این نمودن برطرف جهت

صی    بخش و دولت وگویگفت شورای  دبیرخانه رئیس صو ستان  خ   واحدهای  همه مالکیت سند  صدور : داد ادامه ا

  اتیمطالب ترینمهم از ، شهرکها  شرکت  نام به بالعزل وکالت یا و مهتاب صنایع  پارک نامه به مهتاب صنعتی  پارک

ست  سئوالن  که ا   مهتاب، صنعتی  پارک برداریبهره مجوز صدور  جهت صنعتی  هایشهرک  شرکت  در ربطذی م

 .هستند آن ارائه خواستار

 در الزم راهکارهای ارائه مختلف هایارگان از که جلسه این در حاضر مسئوالن شدن دعوت از هدف: کرد تاکید لبافی

 ..است زمینه این در موجود هایچالش نمودن برطرف راستای

ضور : داد ادامه وی سناد  ثبت کل اداره آفرینینقش و ح ستان  امالک و ا سریع  در تواندمی نیز ا ضعی  این بهبود ت  تو

شد؛  اثرگذار سناد  ثبت کل اداره زیرا با سی    نقش امالک و ا سا سناد  ارائه در ا   پارک واحدهای یکپارچگی و مالکیت ا

 .دارد مهتاب صنعتی

 جهت در راهکارهایی ارائه بیان جلسدده در حاضددر مدعوین از ادامه، در اسددتان وگویگفت شددورای دبیرخانه رئیس

 .شد خواستار را آن واحدهای سازیفعال و صنعتی پارک این مجوزهای صدور پیشبرد و تعامالت افزایش

  ایجاد و لیدتو حوزه بر افراد تمرکز: گفت و گرفت قرار تریبون پشت  مهتاب صنعتی  پارک نماینده اشرفی،  سیدحسین  

 .گشایدمی ما جامعه بر را اقتصادی توسعه درهای که است راهی واقعی، افزوده ارزش

ضافه  وی شاورزی،  هایحوزه در واقعی افزوده ارزش: کرد ا ست؛  ملموس... و صنعت  ک سبه  اما ا  در افزوده ارزش محا

 . شودمی محسوب دشوارتری امر ها،حوزه سایر با مقایسه در خدماتی هایفعالیت

سب  رتبه اخیر، سنوات  طی: کرد عنوان مهتاب صنعتی  پارک مدیرعامل نماینده  سان  کار و ک ضوی  خرا شور  در ر  ک

 استان در آن به مرتبط هایفعالیت خروجی و اقتصادی توسعه وضعیت بودن نامطلوب از ناشی امر این که بوده متغیر

 . است

شرفی  شان  ا سفانه : کرد خاطرن سیاری  خروجی متا صادی  هایفعالیت از ب ستان  اقت  شارز و مطلوب تولید به منتج ا

 .شود تسهیل ربطذی فعاالن برای وکارکسب فضای که این مگر شودنمی افزوده

 رشد و ادیاقتص توسعه شاهد نشود، بینیپیش استان در تولید وضعیت بهبود راستای در تسهیالتی اگر: داد ادامه وی

  هایتفعالی مسیر  در موجود موانع از بایست می ربطذی مسئوالن . بود نخواهیم در نیز صنعتی  و تولیدی هایفعالیت

 .بپردازند هاآن عملکرد تسهیل به و بکاهند صنعتی
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شاورزی،  جهاد صنعتی،  هایشهرک  شرکت  همچون ربطذی هایسازمان  از: افزود مهتاب صنعتی  پارک نماینده   ک

 برداریبهره مجوز صدور و واحدها سازیفعال تسهیل و تسریع جهت تعامل و اندیشیچاره خواستار... و صمت سازمان

 .هستیم مهتاب صنعتی پارک از

  رسیدگی  و بررسی  به ملزم هاسازمان  تمام گرفت، صورت  باالدستی  مسئوالن  با که توافقی طبق: کرد تصریح  اشرفی 

ستعالماتی  ستند  ا ستای  در که ه سیس  را سازی   راه کل اداره. شود می صادر  صنعتی  هایشهرک  تا شهر سبت  و  به ن

 به منتهی همچنان که داد خرج به زیادی تعلل شددد،می صددادر ما جانب از که اسددتعالماتی به پاسددخ ارائه و بررسددی

 . است نشده مطلوب نتیجه

ست  نیز 13/9/1400 تاریخ در: داد ادامه وی ستعالم  درخوا شاورزی  جهاد سازمان  برای ا سال  ک  حقوقی دفتر در و ار

 در اسددتعالمات پذیرش روند متاسددفانه که داد ارجاع فریمان به را اسددتعالم سددپس کشدداورزی جهاد. شددد ثبت هاآن

 .است طوالنی و برزمان فریمان

 شدددرکت  اسدددتعالمات  به  10/5/1401 تاریخ  در کشددداورزی جهاد  نهایت،   در: گفت  مهتاب  صدددنعتی پارک  نماینده  

 .است داده پاسخ صنعتی هایشهرک

  و گیریپی نیازمند ما جانب از که است ایمطالبه تنها مهتاب صنعتی پارک برداریبهره پروانه صدور: کرد بیان اشرفی

 آسفالت همچون الزم هایزیرساخت تمام از عمومی خدمات ارائه برای پارک این. باشدمی باالدستی مسئوالن  بررسی 

 .است مندبهره... و برق انتقال خطوط ها،خیابان

ستان  معاون گفته طبق: کرد اذعان وی شور،  کل داد سبه  حقوق و صادر  برداریبهره پروانه که مادامی ک   واحدها مکت

 .شودنمی جدید هاینامهبخش شامل مهم این و است مانع بال برداریبهره مجوز صدور است، شده ایجاد

  سند  ارائه عدم به نسبت  رضوی خراسان  صنعتی  هایشهرک  شرکت  حقوقی بخش مدیر شکوهی،  محمدجواد سپس 

 ارائه ،صنعتی  واحد و شرکت  هر برای برداریبهره پروانه صدور  شرط : گفت و کرد انتقاد مهتاب صنعتی  پارک مالکیت

ضی  مالکیت احراز و سند  شد می متقا  امری ربطذی مسئوالن  جانب از برداریبهره مجوز صدور  صورت  این غیر در. با

 .شودمی محسوب غیرقانونی

 حقوقی واحد به را خود مالکیت اسددناد مهتاب صددنعتی پارک متولیان و متقاضددیان که فرصددتی اولین در: افزود وی

 .گرفت خواهد عملی صورت پارک این از برداریبهره پروانه صدور کنند، ارسال صنعتی هایشهرک شرکت

 شددرکت: کرد اظهار شددکوهی سددخنان تکمیل در نیز صددنعتی هایشددهرک شددرکت کارشددناس محمودزاده، مهدی

ستای  در را خود تالش صنعتی  هایشهرک   در اما بندد؛می کار به مهتاب صنعتی  پارک برداریبهره مجوز صدور  را

 .باشدمی مهتاب صنعتی پارک اراضی تمام مالکیت سند ارائه عدم ما، اصلی معضل میان، این

ضافه  وی سیاری : کرد ا سنادی  از ب  ارائه صنعتی  هایشهرک  شرکت  به مجوز صدور  جهت پارک این جانب از که ا

ضیان  به شود، می  به قادر خود قوانین طبق نیز صنعتی  هایشهرک  شرکت  لذا. ندارند تعلق طرح این در فعال متقا

 .  باشدنمی اراضی مالکیت سند ارائه بدون مجوز صدور

  بمهتا صنعتی  پارک متولی نام به اراضی  و اسناد  که مادامی: داد ادامه استان  صنعتی  هایشهرک  شرکت  کارشناس 

 .بود نخواهند هاآن برای برداریبهره مجوز صدور به قادر نیز ربطذی مسئوالن نباشد،
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  مهتاب صددنعتی پارک متولیان اراضددی مالکیت اسددناد ارائه خواسددتار متعدد، مکاتبات طی ما: کرد عنوان محمودزاده

  لذا. ایمنبوده پارک این برداریبهره مجوز متقاضددیان جانب از اسددنادی چنین دریافت به موفق امروز به تا که ایمبوده

 .ایمنداشته امروز به تا را برداریبهره مجوز صدور اجازه قانون طبق

 داریبربهره مجوز صدور  نیازمند صنعتی  شهرک  به شدن  تبدیل برای و داشته  مالکیت سند  که واحدهایی: افزود وی

 .باشند متصل یکدیگر به بایستمی مالکیت، احراز بر عالوه هستند،

  جدیدی  مصوبات تهران، در صنعتی هایلکه ساماندهی خصوص در: افزود صنعتی های شهرک شرکت کارشناس این

 وجود رضوی خراسان  در ساماندهی  برای که لیستی چک به نسبت  آن در شده  ذکر مقررات انجام که است  شده  ابالغ

 .است ترآسان مراتب به دارد،

سبت  توانمی اما شود می عملی تهران در تنها مذکور دستورالعمل : داد پیشنهاد  وی شابه  اقدامات اعمال به ن  نآ به م

 . برداشت گام رضویخراسان در

  ایهشهرک  شرکت  در ربطذی مسئوالن  سخنان  از تایید به استان  شهرسازی   و راه کل اداره کارشناس  نجفی، محدثه

 در هک واحدهایی برای را ایپرونده نیست  قادر وجه هیچ به بنایی زیر امور کارگروه دبیرخانه: گفت و پرداخت صنعتی 

 .کنند وارد  کارگروه به نیستند مهتاب صنعتی پارک مالکیت

ضافه  وی سنادی : کرد ا سال  ما برای امروز به تا مهتاب صنعتی  پارک که ا   و نبوده پارک خود مالکیت تحت ،کرده ار

 .است داشته متعددی و مختلف صاحبان

ستان  صمت  سازمان  فلزی اداره رئیس کیومرثی، قاسم   رایب صمت  سازمان : کرد بیان نشست   این از بخشی  در نیز ا

  هیچ باشددند، نشددده کاربری تغییر دچار آن واحدهای که صددورتی در مهتاب صددنعتی پارک برداریبهره پروانه صدددور

  کاربری تغییر منتهی. پردازدمی مذکور واحدهای برداریبهره پروانه صدددور به مانعی هیچ بدون و نداشددته مشددکلی

 مشددکل دچار تجارت و معدن صددنعت، سددازمان در پروانه صدددور برای را مسددیر الزم، مجوزهای ارائه عدم و واحدها

 .کندمی

 پروانه صدددور به نسددبت صددمت سددازمان باشددد، شددده عملی و تعریف قانون طبق ضددوابط چنانچه: کرد اضددافه وی

 .کندمی تالش امر این تسهیل و تسریع برای و بوده همراه صنعتی هایشهرک شرکت با برداریبهره

ضا  شناس  امین، سروش  علیر ستری  کار سان  دادگ ضوی  خرا سه،  این در شده  مطرح چالش: گفت نیز ر سئله  جل  ایم

  بدون  همچنان  مکاتبات   این اما  اند؛ داده انجام  را متعددی  مکاتبات   آن کردن حل  برای طرف دو که  اسدددت قدیمی 

 . است مانده باقی نتیجه

شناس  ستری  کار ستان  دادگ ضالتی  جمله از مهتاب صنعتی  پارک واحدهای یکپارچگی عدم: داد ادامه ا ست  مع  که ا

 .کندمی مواجه چالش با را برداریبهره مجوز صدور

ضافه  سروش  سبت  باید: کرد ا شناس  یک اعزام به ن سیب  جهت کار سی   آ   عتیصن  پارک یعنی طرف دو مابینفی شنا

  و آگاه مجوز صدددور مراحل انجام روند به نسددبت طرف دو هر تا شددود اقدام صددنعتی، هایشددهرک شددرکت و مهتاب

  هایشددهرک شددرکت و مهتاب صددنعتی پارک در ربطذی مسددئوالن تعامل به ملزم امر این وقوع البته. شددوند متقاعد

 .باشدمی صنعتی
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شناس  سناد  ثبت کل اداره کار سان  امالک و ا ضوی  خرا  برای و دارند مالکیت سند  مجزا طور به واحدها اگر: گفت ر

سناد  این تجمیع نیازمند برداریبهره مجوز صدور  شند، می ا ست می با سناد  کل اداره به بای سان  امالک و ا ضوی خرا  ر

 .بگذارند سر پشت را اداری مراحل و کرده مراجعه

سئوالن  مابینفی شده  مطرح هایچالش: افزود وی  ارتباطی صنعتی  هایشهرک  شرکت  و مهتاب صنعتی  پارک م

صی    شخ سناد  ثبت اداره با م ستای  در کنندگانمراجعه راهنمایی به قادر ما اما ندارد؛ امالک و ا سهیل  را سریع  و ت  ت

 .باشدمی واحدها تجمیع و اسناد به مرتبط که هستیم اموراتی

سه  این  جمعبندی و انتهای در ستان  وگویگفت شورای  دبیرخانه رئیس ، جل شاره  ا صویب  به ای ا  23 مورخ نامه ت

شت  جاری سال  در وزیران محترم هیات ماه خرداد  اطراف صنعتی  واحدهای ساماندهی  برای دولت هیات گفت و دا

صوبه  صنعتی  های لکه و تهران شته  خوبی م سب  و دا سری  صورت  در شهرکها  شرکت  محترم نمایندگان اعالم ح  ت

  دش مقرر لذا. شد خواهد طرف بر مهتاب صنایع مشکل رضوی، خراسان استان به  تهران برای دولت مصوبه مندرجات

 .گردد ارائه گو و گفت شورای به و جمعبندی پیشنهاد این

 دارای نماینده در جلسه: استانی دستگاههای

ستان  دادگستری  شتغال  و گذاری سرمایه  امور هماهنگی دفتر ، ا ستانداری  ا ستان  و صنعت،معدن  سازمان ، ا  ،تجارت ا

سناد  ثبت اداره کل ستان،   امالک و ا شاورزی  جهاد سازمان ا ستان،  ک سازی    و راهاداره کل  ا ستان  شهر  شرکت   ا

کانون انجمنهای صددنفی ، مهتاب صددنعتی پارک شددرکت، انجمن مدیران صددنایع اسددتان اسددتان، صددنعتی شددهرکهای

  انجمن شرکتهای دانش بنیان خراسان رضوی کارفرمایی صنایع استان،

 جمعبندی مورد توافق اعضا

 جلسه اول:

 دعوت با هفته دو مدت ظرف  شدددد مقرر «مهتاب» صدددنعتی پارک برای مجوز صددددور عدم دالیل  بررسدددی پیرامون

 شهرکهای  شرکت  قضا،  دستگاه  استانداری،  صمت،  سازمان  کارشناسان    از مرکب کارگروهی شهرکها  شرکت  ومحوریت

سناد،  ثبت کل اداره  و مهتاب پارک صنایع  صنعتی،  ستگاهها  سایر  و  ا سب  د شخی   ح ضوع   کارگروه ت   مجددا را مو

 .نمایند ارائه دبیرخانه به  نظر مورد موانع رفع برای اجرایی پیشنهادات و نظرات پیگیری

 جلسه دوم:

سب  اینکه به نظر ساخت  همه مهتاب صنایع  صنعتی  پارک مجموعه اعالم ح سط  الزم های زیر صی    بخش تو صو  به خ

 شده؛ ایجاد ذیل موارد شامل( مهتاب صنعتی پارک) دولتی غیر صنعتی شهرک استقرار منظور

  دسترسی راه و جاده -1

 ...(و جدول آسفالت،) داخلی معابر و کشی خیابان -2

 مرتبط تاسیسات و مگاوات 6/5 ظرفیت و متر 6300 طول به نیاز مورد برق انتقال خط اجرای -3

 محوطه برق و ها خیابان روشنایی خطوط -4

 مرتبط مخازن و منابع و آب چاه حلقه دو -5

 مرتبط های شبکه و فاضالب خانه تصفیه -6
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   گاز فشار تقلیل ایستگاه دو -7

 سیار ارتباطات و مخابرات -8

 مستقر واحدهای همه مشارکت با مهتاب صنعتی پارک توسعه و خدماتی شرکت تشکیل -9

 محیط شامل  ذیربط های سازمان  های استعالم  و باشند  می برخوردار مزبور مزایای از مستقر  های شرکت  اکنون هم و

ست،  سط ... و گاز شرکت  برق، شرکت  شهرداری،  فرمانداری، ترابری، و راه زی شاورزی  جهاد سازمان  تو  تغییر برای ک

 هعرص امالک همه تعلق عدم شهرکها، شرکت محدودیت صرفا و است شده اخذ نیز مهتاب صنعتی پارک اراضی کاربری

 توصیه  و مصوبات  به توجه با( باشد  می تولیدی واحدهای بنام مالکیت اسناد ) باشد  می مهتاب صنعتی  پارک بنام مزبور

سهیل  ستاد  های صالح  مقامات سایر  و تولید موانع رفع و ت سهیل  منظور به و ذی ستفاده  و تولیدی واحدهای امور ت  زا ا

 اسددتان گوی و گفت شددورای به تا گردید مصددوب و پیشددنهاد شددده، مطرح موانع رفع برای اسددتانی های ظرفیت همه

 .گردد پیشنهاد

سان  صنعتی  شهرکهای  شرکت ( الف   سازمان  همزمان بطور و برداری بهره پروانه صدور  منظور به را الزم تمهیدات خرا

 .  نمایند اقدام مزبور اراضی کاربری تغییر به نسبت کشاورزی جهاد

شنهاد  دارد، وجود معذوریتی( مهتاب صنعتی  پارک مالکیت محدودیت رفع) مهم این تحقق در چنانچه(  ب  تعمیم پی

د 5954ت/45313 شماره به وزیران  محترم هیئت مصوبه "ث" بند   و معدن صنعت، وزارت -ث) 23/03/1401 مورخ ه

ست  مجاز تجارت صالح  قانون اجرای در ا صره  ا ستهای    اجرای قانون( 3) ماده( الف) بند( 5) تب صل  کلی سیا   و چهل ا

سی    قانون( 44) چهارم سا صره  دو الحاق و ا صوب  - آن به تب   کارگاهی، های فعالیت ساماندهی  منظور به و -1392 م

سبت  قوانین چهارچوب در صنعتی،  و صنفی   لکه( 28) جهت غیردولتی، صنعتی  شهرک  برداری بهره پروانه صدور  به ن

ست  شرح  به صنعتی  ست  فهر   شعاع  محدوده در( ای لکه) متمرکز صورت  به که دولت هیات دفتر مهر به ممهور پیو

  شدددده، لحاظ مقرر ترتیبات رعایت با زیر احکام  تمامی  تحقق از پس اند،  شدددده ایجاد  تهران شدددهر کیلومتری( 120)

 .کند پیدا تسری( وزیران هیئت) ذیصالح مراجع به را( خراسان استان یا) مهتاب صنعتی پارک به (نماید اقدام...و

 پیشنهادات

 مجموعه اعالم حسدب  اینکه به نظرو  «پارک صدنعتی مهتاب »مجوز برای مشدکالت ناشدی از عدم صددور    در ارتباط با 

ساخت  همه مهتاب صنایع  صنعتی  پارک سط  الزم های زیر صی   بخش تو ستقرار  منظور به خصو  رغی صنعتی  شهرک  ا

 شده؛ ایجاد ذیل موارد شامل( مهتاب صنعتی پارک) دولتی
   دسترسی راه و جاده -1

 ...(و جدول آسفالت،) داخلی معابر و کشی خیابان -2

 مرتبط تاسیسات و مگاوات 6/5 ظرفیت و متر 6300 طول به نیاز مورد برق انتقال خط اجرای -3

 محوطه برق و ها خیابان روشنایی خطوط -4

 مرتبط مخازن و منابع و آب چاه حلقه دو -5

 مرتبط های شبکه و فاضالب خانه تصفیه -6

   گاز فشار تقلیل ایستگاه دو -7

 سیار ارتباطات و مخابرات -8

 مستقر واحدهای همه مشارکت با مهتاب صنعتی پارک توسعه و خدماتی شرکت تشکیل -9



 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:  9

 

 محیط شامل  ذیربط های سازمان  های استعالم  و باشند  می برخوردار مزبور مزایای از مستقر  های شرکت  اکنون هم و

ست،  سط ... و گاز شرکت  برق، شرکت  شهرداری،  فرمانداری، ترابری، و راه زی شاورزی  جهاد سازمان  تو  تغییر برای ک

 هعرص امالک همه تعلق عدم شهرکها، شرکت محدودیت صرفا و است شده اخذ نیز مهتاب صنعتی پارک اراضی کاربری

 توصیه  و مصوبات  به توجه با( باشد  می تولیدی واحدهای بنام مالکیت اسناد ) باشد  می مهتاب صنعتی  پارک بنام مزبور

سهیل  ستاد  های صالح  مقامات سایر  و تولید موانع رفع و ت سهیل  منظور به و ذی ستفاده  و تولیدی واحدهای امور ت  زا ا

 مقرر نماید: استان گوی و گفت شورای می شود تا پیشنهاد شده، مطرح موانع رفع برای استانی های ظرفیت همه

 بطور و برداری بهره پروانه صدددور منظور به را الزم تمهیدات خراسددان صددنعتی شددهرکهای شددرکت  -1

 .  نمایند اقدام مزبور اراضی کاربری تغییر به نسبت کشاورزی جهاد سازمان همزمان

صوبات  بند یک تحقق در چنانچه -2  وجود محدودیتی( مهتاب صنعتی  پارک مالکیت محدودیت رفع) م

ش    شورا مقرر نماید  دارد، صنعتی  شرکت  صالح  مراجعاز طریق هرک های  ی پیگیر( وزیران هیئت) ذی

که  23/03/1401 مورخ هدددد5954ت/45313 شماره  به وزیران  محترم هیئت مصوبه  "ث" بندنماید تا 

 :می داردمقرر 
  قانون( 3) ماده( الف) بند( 5) تبصره  اصالح  قانون اجرای در است  مجاز تجارت و معدن صنعت،  وزارت"

  مصوب  دددد آن به تبصره  دو الحاق و اساسی   قانون(  44(  چهارم و چهل اصل  کلی هایسیاست   اجرای

  به نسبت قوانین چهارچوب در صنعتی، و صنفی کارگاهی، هایفعالیت ساماندهی منظور به و ددد 1392

  پیوست  فهرست  شرح  به صنعتی  لکه( 38) جهت غیردولتی، صنعتی  شهرک  برداریبهره پروانه صدور 

  کیلومتری( 120) شدددعاع محدوده در( ایلکه) متمرکز صدددورت به که دولت هیئت دفتر مهر به ممهور

  حداکثر شده،  لحاظ مقرر ترتیبات رعایت با زیر احکام تمامی تحقق از پس اند،شده  ایجاد تهران شهر 

 ".نماید اقدام نامهتصویب این ابالغ از پس سال دو ظرف

 نماید. پیدا تسری( خراسان استان یا) مهتاب صنعتی پارک به 

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 03/05/1401دبیرخانه شورای گفت و گو مورخ  جلسهپانزدهمین  صورتجلسه  -1

 31/05/1401دبیرخانه شورای گفت و گو مورخ  نوزدهمین جلسه صورتجلسه  -2

 صنعتی های شهرک شرکت 15/5/1401 مورخ 12299 شماره نامه -3

 ها شهرک شرکت 25/5/1401 مورخ 13107 شماره نامه -4

 کشاورزی جهاد سازمان 10/5/1401 مورخ 69456/11 شماره نامه -5

 مهتاب صنعتی پارک 14/4/1401مورخ 00531/89/2شماره نامه -6

 مهتاب صنعتی پارک 14/4/1401مورخ 00531/89/2شماره نامهپیوست های  -7

صوبه  -8 صویب )23/03/1401 مورخ هدددد5954ت/45313 شماره  به وزیران  محترم هیئت م در خصوص   نامهت

برداری در محدوده شعاع یکصد و  بهره ها و واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانهساماندهی استقرار شهرک   

 (11/5/1384هد مورخ  32502/ت 23580نامه شماره تصویب بیست کیلومتری شهر تهران موضوع

 


