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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

  انجما   محتارم   29/10/98ماورخ   98964کمیسون محترم صنعت اتاق بازرگانی، صنایع و معاانن مها و و    29/10/98ص مورخ /3234/98طرح موضوع نامه های  شماره 

 .مویران صنایع استان 

 :طرح موضوعات مکاتبات انجم  محترم مویران صنایع استان به شرح زیر 

  پیرامون مهکالت مرتبط با راه ای نسترسی به ش رک صنعتی ماشی  ابزار و ف  آوری های برتر 1/11/98مورخ  98983نامه شماره 

  پیرامون نر خواست استقرار ایستگاه مترو نر ش رک های صنعتی فناوری برتر و ماشی  ابزار و ش رک صنعتی توس 1/11/98مورخ  98982نامه شماره 

 سایر موارن 

  های صنعتی خراسان رضوی اختصاص داشت.گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، به بررسی سه مشکل و چالش عمده شهرکچهل و یکمین جلسه دبیرخانه شورای 

د برای چالش های موجو ، بعضیاناست عیصنا رانیانجمن مدرئیس این دبیرخانه در شرح ماوقع این دستور کارها گفت: به درخواست کمیسیون صنعت اتاق مشهد و با پیگیری  ،«علی اکبر لبافی

 شهرک های صنعتی استان، در این جلسه به بحث گذاشته می شود. 

ا به تیگیری شده اما پیگر نیز دث در مراجع وی افزود: مشکالت این پهنه های صنعتی، از موانع گسترش و توسعه تا چالش دسترسی و خدمات حمل و نقل را شامل می شود. بعضی از این مباح

 گرهی گشوده نشده است.  امروز،

ی الزم در مگرایی و همراههر، باید ش تولید کشولبافی، شرایط موجود اقتصادی کشور را مورد اشاره قرار داد و متذکر شد: در این برهه دشوار، به منظور حمایت از ظرفیت های موجود در بخ

 بگیرد. گشایی از مشکالت شکل های متولی، برای گرهدستگاه های اجرایی و بخش

یم. ورای گفتگو ببرشبه صحن  وو فصل کنیم وی خاطر نشان کرد: این رویکرد ما را به یک جمع بندی درون استانی خواهد رساند. تالش خواهیم کرد تا مشکالت موجود را در این جلسه حل 

 معتقدیم که ماحصل همراهی همه بخش ها، توسعه بنگاه های اقتصادی استان خواهد بود. 

 

 حمل و نقل نیروی کارِ شهرک های صنعتی چالش*

ای تولیدی و ز ظرفیت هرئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد قرار گرفت. وی در توضیح اولین دستور کار این جلسه گفت: شهرک های صنعتی به عنوان مراکزی که بخشی ا «غالمعلی رخصت»

 کرد.  رند که از جمله آن می توان به امکانات الزم جهت تسهیل در حوزه حمل و نقل اشارهاند، زیرساخت هایی را نیاز دانیروی کار فعال را در خود جای داده
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می کند و  اعات پیک تجربهسویژه در  قرار دارد؛ روزانه بار ترافیکی سنگینی را به برتر یها یو فناور یساز نیماشوی ادامه داد: هم اکنون جاده سنتو که در مسیر شهرک های صنعتی توس و  

 امر مشکالتی جدی را رقم زده است. عالوه بر آن، شاهد بروز تصادفات مکرر در این مسیر هستیم.  همین

مشکالت  ند بخش مهمی از، می توابرتر یها یو فناور یساز نیماش یشهرک صنعترخصت متذکر شد: خط مترو گلبهار نیز مقرر است تا از این مسیر عبور کند و جانمایی یک ایستگاه در نزدیکی 

 حمل و نقلیِ نیروی کار فعال در این شهرک را مرتفع سازد و از بار ترافیکی مسیر کم کند. 

د از آن غفلت ید باشد و نبایولبخش ت بزرگی برای او تسهیل در رفت و آمد نیروی کار را عامل افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت و رشد تولید دانست و افزود: همین مولفه کوچک می تواند کمک

 کنیم. 

ه های ن می کند. بنگارا افزو سازی زیرساخت های حمل و نقل، رغبت نیروی کار برای اشتغال در شهرک های صنعتی، دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز عنوان کرد: فراهمامیرمهدی مرادی

ی پهنه های صنعت ال در ایننیروی متخصص مواجهند و بحث دسترسی و حمل و نقل، یک دغدغه نیروی کار برای حضور و اشتغتولیدی ما در شهرک های صنعتی، در حال حاضر با مشکل تامین 

 است. 

اهی برای این جانمایی ایستگ شد که باامر نیز با وی مخاطرات موجود در جاده منتهی به این شهرک را نیز یادآور شد و تاکید کرد: طبیعتا کاهش بار ترافیکی این مسیر، باید دغدغه مسئوالن

 شهرک، می توان تا حد زیادی آن را حل و فصل نمود. 

وه ز این در کارگروضوع پیش امآیند و از این منظر، به حضور نیروهای متخصص نیازمند هستند. به شمار می« تکهای»مرادی یادآور شد:عمده واحدهای مستقر در این شهرک در زمره صنایع 

 وع بهره گرفتیم. رای پیگیری موضبی گفتگو ریزی استان است، این بحث مورد موافقت قرار نگیرد. از این منظر، از توان شوراده اما نگرانیم در مسیر قانونی آن که شورای برنامهزیربنایی مطرح ش

 

یتی مشهد و ز بار جمعابطه گفت: شهر جدید گلبهار به منظور پذیرش بخشی نیز در همین را برتر مشهد یهایو فناور یسازنیماش یشهرک صنعت یشرکت خدمات رعاملیمد، محمد خوشحال

 ود. مهار موج حاشیه نشینی در این شهر، ایجاد شد و یکی از اهداف عمده طراحان آن، اسکان نیروی کار شهرک های صنعتی این محور در این شهر ب

ق طرحِ د. متاسفانه طبیل می شوهرک صنعتی، می توان به تحقق این بحث کمک کرد؛ چرا که دسترسی از مسیر گلبهار تسهوی افزود: با ایجاد زیرساخت هایی نظیر ایستگاه مترو برای این ش

 شرکت قطار شهری، پس از ورزشگاه ثامن، هیچ ایستگاهی تا شهر گلبهار پیش بینی نشده است.

ی مشهد اکز تولید صنعتت ها و مری گفت: ما نیز معتقدیم در شرایط موجود که عمده تمرکز زیرساخخراسان رضو یو حمل و نقل جاده ا یمعاون حمل و نقل اداره کل راهدار فر،، جواد وحدتی

 در محور غرب قرار گرفته، ایجاد هر زیرساخت جدید در این منطقه به معنای کمک به توسعه آن است.  

ابت تامین باید از این ب م سنگینی، چالش تامین هزینه این ایستگاه مطرح شد و کارشناسان امر می گفتند که رقوی اضافه کرد: در عین حال در نشستی با کمیته تخصصی این بحث در شهرداری

 شود. 
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 ان نمود.  وی توضیحاتی نیز در باب مخالفت های فنی برای این موضوع ارائه کرد و عمده دغدغه کارشناسان این بخش را رسیدن مترو به راندمان فنی بی 

 هاد کرد تا خط اتوبوسی برای این مسیر و ویژه شهرک های صنعتی ایجاد شود، تا حمل و نقل نیروی کار آن ها تسهیل گردد. وحدتی فر پیشن

 یکپارچه حمل و ط، سیستمدر ادامه این بحث، توضیح داد: مزیت این خط مترو آن است که با پیوند خوردن به سایر خطو محمدرضا شکیبا، مشاور مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی

 ند. کادی کمک یک تا حد زینقل شهری را شکل می دهد و از این منظر، تعبیه شدن ایستگاه هایی برای به مقصد رساندن نیروی کار مراکز صنعتی، می تواند به مهار تراف

 نیز کمک کند.  د این شهربرای احداث این ایستگاه ها کمک گرفت، چرا که وجود چنین ظرفیتی، می تواند به اقتصا گلبهار دیشرکت عمران شهر جدوی متذکر شد: می توان از مشارکت 

 کند.  ینه اقناعص این هزسبت به تخصیاین کارشناس تاکید کرد: طبیعتا ارائه یک طرح توجیهی متقن با استناد به آمارها و مزیت های شاخص چنین ظرفیتی، می تواند مسئوالن را ن

 

غییر در موافقتنامه ود. انجام هر تشامین می تانون بودجه شکیبا این نکته را نیز توضیح داد که؛ این پروژه دارای ابعاد ملی بوده و اعتبارات آن در چارچوب موافقتنامه ملی و در ذیل پیوست یک ق

 ید فرآیند اصالح موافقتنامه برای آن رقم بخورد. درصد تغییر داشته باشد با10های ملی تا سطح مشخصی ممکن است و اگر بیش از 

ن می ین طرح را تبییارزشمندی هره وری و ااو شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور را متولی این موضوع معرفی کرد و متذکر شد:  آنالیز اقتصادی و کمّی سازی شاخص هایی که ب

 لی برای اجرای آن افزون کند. کنند، می تواند انگیزه ها را در دستگاه های متو

را بررسی کنیم  د همه جوانب آننیز در همین رابطه، بیان کرد: اگر می خواهیم کاری اجرایی شود بای رضوی شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان معاون بهاره بزرگمهر، 

 ا اضافه شود. ممع بندی جقرار دهیم. به باور من، این طرح ممکن است هزینه هایی داشته باشد که باید به  و با یک نگاه مهندسی،  این طرح، فواید و مزایای آن را مورد بررسی

ی، هزینه های باحث محیط زیستشده و م فایده مشارکت کنند؛ به همین منظور نیز، پیشنهادی اگر ارائه می شود باید پخته -وی خاطر نشان کرد: بهره برداران باید در سنجش و تامین این هزینه

 اجرا، مباحث توسعه ای و... در آن مدنظر قرار بگیرد. 

ی مورد بررسی ان در مولفه هایز می توو ... را ن بزرگمهر یادآور شد: توامان شاخص هایی نظیر تسهیل در تردد و افزایش اشتغال، اثرات بلندمدت اجتماعی، کاهش بار ترافیکی و حجم تصادفات

 اری عملیاتی شود نباید احساسی اقدام کرد و باید رویکرد علمی و تحلیلی داشته باشیم. گنجاند.اگر قرار است ک

از مشکالت حمل و  ییگشاهگر یبرارئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به جمع بندی بحث پرداخت و گفت: « لبافی»پس از استماع نکات و اظهارات حاضران، 

یروی کار و ایش بهره وری نرگراه، افزکه می تواند برکات مختلفی نظیر کاهش بار ترافیک و تصادفات در بزبرتر  یها یو فناور یساز نیماشو تعریف یک ایستگاه برای شهرک صنعتی  موجود ینقل

 رشد تولید و... را در بر داشته باشد؛ باید تمامی دستگاه های متولی همراهی الزم را به عمل آورند. 

 توقف توسعه دو شهرک صنعتی؛ پشت سد امضای مسئوالن*
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 درخواست: ح آن گفتتوضی در یخراسان رضو یصنعت یهاشرکت شهرک یو امور اقتصاد یزیرحجت ذاکر، معاون برنامه دیسدر ادامه، دومین دستور کار این جلسه به بحث گذاشته شد.  

 است. استان یزیبرنامه ر یاستان در شورا یصنعت های طرح توسعه شهرک بیتصو روند عیتسر ما

ی)دولت جمهور استیسفر چهارم ر ردتصمیمات ماخوذه از جمله هکتار،  100، هر کدام به میزان ابزار(  نیبرتر )ماش یها یفناور یتوس و صنعت یصنعت های توسعه شهرکوی عنوان کرد: موضوع 

ه بود اما پرونده ایی به عمل آمدموافقت ه وبه همین استناد متولیان این شهرک ها، موضوع را پیگیری کردند. نهایتا بحث در کارگروه زیربنایی استان مطرح شده  .بود یبه استان خراسان رضو دهم(

 هنوز به شورای برنامه ریزی استان ارجاع نشده و در گام آخر آن بالتکلیف است. 

هرها شدها در نزدیکی نیا، این واحدکه در کشورهای مختلف  در فازهای توسعه ای مکان یابی شوند و از آنجایی« تِکهای»و « دانش بنیان»فا واحدهای وی متذکر شد: از طرفی مقرر است تا صر

 مستقر هستند؛ در طرح توسعه این دو شهرک نیز ظرفیت مذکور را گنجانده ایم. 

رفتن روند کار را گد و بستر سرعت ورود کن لی صادر شده اما در استان، با موانعی روبه رو شده؛ از شورای گفتگو خواست تا به این پروندهاو با انتقاد از معطل ماندن دستوری که از یک مرجع عا

 فراهم کند.

کارگروه  ی بود، درمهورج استیره مصوب سفر نیز در مقام توضیح عنوان کرد: این پرونده از آنجایی ک شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی معاون بزرگمهر، 

د و در ین، مواجه گردیایش سرزمهایی به لحاظ مسائل زیست محیطی و همچنین عدم انطباق آن با طرح های آمیی بررسی شد اما در مرحله اخذ امضا از اعضای این کارگروه، با تشکیکربنایز

 نتیجه موضوع مسکوت گذاشته شده است.

شهد منایع است. غرب صرار این ها است و افزود:  دغدغه های زیست محیطی متوجه مکان استقاملی اشاره کرد که باعث ایجاد تردید در صدور مجوز توسعه برای این شهرکوی به بعضی از عو

راکز سکونتی، مه واسطه تراکم ب مشهد، باکولوژیک برخوردار است و در غرآبخوان شهر را در خود جای داده و باد غالب نیز در فصول سرد از این مسیر می وزد. به هر رو، هر پهنه از یک ظرفیت 

 وجود ظرفیت های گردشگری و همچنین مراکز صنعتی؛ این ظرفیت را بیش از حد مجاز تحت فشار قرار گرفته است.  

 ود. اری باعث شده تا پرونده به شورای برنامه ریزی نروی یادآور شد: تعرضی نیز از بابت اولویت کاربری ها در منطقه وجود دارد. در مجموع، مالحظات بسی

بعد در مرحله  ومی شود  بیان کرد: جای طرح این تشکیک ها در کارگروه زیربنایی بود و نباید موضوع مصوب پرست، کارشناس استانداری در واکنش به توضیحات ارائه شده،مهدی وطن

 اخذ امضا متوقف می ماند. 

یی زیربنا کارگروه در یرشناسکار کا، بار دیگر پشت تریبون قرار گرفت و در جمع بندی این بحث بیان کرد: از آنجایی که دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصیاما لبافی، رئیس 

 زی استان شود. رنامه ریدگی به این پرونده در شورای باست؛ تصمیم بر آن شد تا شورای گفتگو در نامه ای، خواستار تسریع برای رسی شده یو موضوع جمع بند گرفته انجام استان

 مشکالت جاده ای که متولی ندارد*
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تری کیلوم6فتی در توضیح آن گفت: مسا برتر مشهد یهایو فناور یسازنیماش یشهرک صنعت یشرکت خدمات رعاملیمدمحمد خوشحال، نوبت به طرح سومین دستور کار جلسه رسید.  

 م باشد. یرساخت های الزه فاقد زهرک )حدفاصل بزرگراه مشهد قوچان تا شهرک ماشین سازی( به لحاظ متولی بالتکلیف است. همین امر باعث شده تا این قسمت از رااز جاده منتهی به این ش

 

اده و شهر برای جرتباط شهرک با اک مورد، یاهد وقوع سیالبی بودیم و در گری این بخش از جاده را عهده دار نمی شود. بهار امسال شادامه داد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز تولی

 چندساعتی قطع شد و اگر حادثه ناگواری پیش می آمد، مسیری وجود نداشت تا خودروهای امدادرسان خود را به این شهرک برسانند. 

تصاصی شهرک تلقی مره راه های اخزر را در ، جاده را ایجاد کرده اما این جاده به راهداری تحویل نشده است. نمی توانیم این مسیپروژه یبه عنوان مجر یسازندگ جیبس او توضیح داد: سال ها پیش

  از آن تردد می کنند. ساغشککنیم چون از قدیم به عنوان جاده روستایی مورد استفاده قرار می گرفته و همچنان نیز همین وضع را دارد و اهالی روستای 

راه روستایی در استان داریم  هزار کیلومتر14نیز در واکنش به مطالبی که عنوان شد، گفت: بیش از  یخراسان رضو یو حمل و نقل جاده ا یمعاون حمل و نقل اداره کل راهدارفر، وحدتی

یز بین مزارع، روستاها و نهزار کیلومتر راه 8، می باشند. عالوه بر آن« کد»داری هستند و دارای هزار کیلومتر دیگر خاکی بوده اما همه آن ها تحویل اداره کل راه7هزار کیلومتر آن آسفالته و 7که 

 یا راه عشایری است که تحویل این اداره کل نیستند و مسیر و مسافتی که ذکر شد نیز در این زمره قرار می گیرد. 

ید اما بررسی کن سال شود کیها در آن یارصرف نگهدباید کشور  یهاراه یفن هیها و ابندرصد از ارزش کل راه 5 یال 3 قانون، وی با تاکید بر کمبود شدید منابع در بخش راه ها، عنوان کرد: طبق 

 یم. مالی مواجه که چه میزان از این نسبت، محقق می گردد؟ در حال حاضر برای تامین هزینه خط کشی حتی دو کیلومتر از راه های استان نیز با کمبود منابع

 ن انجام دهیم.آمی برای توانیم اقدااین مقام مسئول تاکید کرد: تا زمانی که کدی برای این جاده تعریف نشده و اعتبارات آن در سرفصل های بودجه ای گنجانده نشده است، نمی 

 این جاده را راهکار حل مشکل دانست.  طی شدن مسیر قانونی برای تخصیص کد به رضوی نیز میرزایی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان

حل از م ،برتر یهایو فناور افزار نیماش یدر زمان ساخت جاده شهرک صنعتلبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در جمع بندی این موضوع توضیح داد: 

، نمی توان آن است ساغشکوستای رای اهالی رسپرده شد و کار انجام گرفت اما بعدا بالتکلیف باقی ماند. از آنجایی که این جاده یک مسیر تردد ب یسازندگ جیبسوقت، پروژه این جاده به اعتبارات 

 را مسیر اختصاصی شهرک تلقی کرد و دست متولیان این شهرک برای تجهیز و رسیدگی به آن بسته است.

را که کدی انندگی نیست، چراهنمایی و رگرفتن آن برای بهسازی و ترمیم و همچنین نصب عالیم  لیتحو ی و حمل و نقل جاده ای استان نیز حاضر بهراهداراداره کل  وی ادامه داد: از سوی دیگر،

 برای این جاده در ماموریت های این سازمان تعریف نشده است. 

طرقبه ه فرمانداری رای این جاده بمتولی ب ا این پرونده در مسیر قانونی خود پیگیری شود. یعنی درخواست ارائه کد و تعیینلبافی بیان کرد: بنا به پیشنهاد کارشناسان حاضر در جلسه مقرر شد ت

 د. ارائه شده و در ادامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی برسد تا نهایتا با تعریف سرفصل های بودجه ای الزم، کدی برای آن پیش بینی گرد زیشاند
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 مصوبات:بندی و جمع

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 الف

شاورزی خراسان رئیس محترم کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و ک 29/10/98مورخ  3234/98موضوع نامه شماره 

 انجمن محترم مدیران صنایع پیرامون : 29/10/1398مورخ  98964رضوی و 

 تسریع در تصویب طرح های توسعه شهرک های صنعتی استان در شورای برنامه ریزی الف (

ها و رکت شهرکشقوچان تا شهرک صنعتی ماشین ابزار و فناوری های برتر که توسط  –تحویل جاده حد فاصل بزرگراه مشهد  ب (

 واحدهای مستقر در شهرک مذکور آسفالت شده است هرچند راه اختصاصی نیست و راه روستایی است.

 استقرار ایستگاه مترو مشهد به گلبهار در محل تالقی ساغشک ) جاده شهرک صنعتی ماشین ابزار (  ت (

بررسی  ینفع وپس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات اعضا و دستگاه های اجرایی ذیربط و بخش خصوصی ذ ،مطرح است درجلسه

 سوابق و اقدامات صورت گرفته : 

س های ل سروینظر به اینکه با بررسی جمیع جهات از جمله وضعیت ترافیک سنگین جاده آسیایی مشهد به چناران و حمل و نق

فته هار قرارگردر گلب و از طرفی کارگرانی که محل سکونت آنها ،جابه جایی نیروی کار شاغل در کارخانجات مستقرکارخانجات برای 

ت های ان شرکاست برای طی مسیر به شهرک های صنعتی مورد نظر تردد می نمایند و با توجه به اینکه بخش وسیعی از کارکن

هش حجم ظور کااکن مشهد بوده ویا ساکن شهر گلبهار هستند، لذا به منمستقر در شهرک صنعتی و سایر شرکت های اطراف یا س

به  ایه گذارانبت سرمترافیک جاده آسیایی مشهد به چناران و رفاه حال کارگران و خانواده های آنها واهالی منطقه و افزایش رغ

ر در حمل ه گلبهاایستگاه قطار مشهد ب، کاهش خطرات جانی و بار ترافیکی محور مشهد به گلبهار ضرورت ایجاد  سرمایه گذاری

 تالقی جاده ساغشک  امری ضروری و اجتناب ناپذیر است . 

داره کل راه و شهرسازی ا

 استان، 

 دبیرخانه شورا

 یک هفته
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هرک از طرفی اهمیت موضوع احداث راههای دسترسی در محدوده های شهرک صنعتی توس و تحویل جاده ساغشک ) جاده ش 

بط از مختلف ذیر اه هایق موجود تاکنون از طریق دستگصنعتی ماشین سازی ( به اداره کل حمل و نقل و امور پایانه ها، برابر سواب

 جمله: اجرایی، قضایی پیگیری گردیده است : 

  از  رئیس کل محترم دادگستری استان و رئیس شورای راهبردی پیشگیری 26/11/1397مورخ  50858نامه شماره

 تصادفات استان به عنوان استاندار محترم 

  رخ مو 120/ 1721629موضوع نامه شماره  6/2/1397ستاد تسهیل مورخ مصوبات اولین جلسه کارگروه  20بند

13/2/1397  

  دسی دفاعی اداره کل مهن 10/10/1397مورخ  1436/97/8/4380،  24/9/1397مورخ  1422/97/8/4380نامه های شماره

 و پدافند غیر عامل و دجا، منطقه شرق کشور به عنوان استاندار محترم خراسان رضوی 

  ( 10/1398/ 30مصوبات کارگروه تسهیل رفع موانع تولید )  17بند 

 ئه شود .اصی ارعلیهذا پس از بحث و تبادل نظر موارد زیر به تصویب و مقرر شد در جلسه شواری گفت و گوی دولت و بخش خصو

به  توجه ار بامشهد به گلبه قطار شهری عنوان کارفرما و مشاور محترم عمران شهرهای جدید کشور به شرکت مادر تخصصی

ارگران کجایی  سرویس های جابه ،ایی مشهد به گلبهار و کاهش ترددو ضرورت کاهش حجم ترافیک جاده آسی توضیحات ارائه شده

ار شهری گاه قطایجاد ایست ضرورت دارد  ،ران به توسعه فرصت های جدیدشرکت های مسیر مشهد به گلبهار و تمایل سرمایه گذا

ساز راه و شهر داره کلاکار قرار دهند و  تورسدتالقی جاده ساغشک ) جاده شهرک صنعتی ماشین ابزار ( در  مشهد به گلبهار در محل

ری و ستانی پیگینه و اف است از طریق مسئوالن ذیربط وزارتخاری در تردد و جابه جایی مسافر موظاستان به لحاظ ماهیت تاثیر گذا

  نتیجه را به دبیرخانه شورای اعالم نمایند

 ب

ور پایانه قل و امناداره کل حمل و  محترم شهرک صنعتی و معاون خدماتی دوباعنایت به توضیحات مدیران عامل محترم شرکت های 

قرر م افزار(  ماشین پیرامون تحویل جاده غیر اختصاصی ساغشک ، ) جاده شهرک صنعتی های استان و سازمان برنامه و بودجه استان

ر دا جهت کد استان مطرح و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ذیربط، گردید موضوع در کار گروه برنامه ریزی و توسعه شهرستان

 گردد. ره کل حمل و نقل پایانه ها اقدامادا بهل جاده مورد نظر شدن آن ارائه گردد تا متعاقب آن نسبت به تحوی

اداره کل حمل و نقل و 

 امورپایانه ها   ،

 دبیرخانه شورا

 یک هفته
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های تقرار واحدورت اسموضوع توقف توسعه در شهرک صنعتی ماشین افزار و توس در کارگروه زیر بنایی مطرح گردید و با توجه به ضر ج

 شورا مطرح گردد.دانش بنیان و های تک مقرر شد در جلسه 

  دبیرخانه شورا

 
 

 


