
 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

 صبح        8     ساعت شروع:                                                                          21/07/99  تاریخ جلسه                        23شماره جلسه:  

نفر 18 تعداد اعضا حاضر در جلسه:               )دبیرخانه شورای گفت و گو (2اتاق بازرگانی شماره  -سامانیهبین هنرستان و -بلواروکیل آباد محل تشکیل جلسه:

 نفر 

 

 

 

  موضوع مــورد بررسی )دستور کار(

  ال سستان در اطرح پیگیری های انجام شده پیرامون مصوبات چهل و یکمین جلسه دبیرخانه شورای گفت  وگوی دولت و بخش خصوصی ادامه بررسی و

 ابزار(  نیبرتر )ماش یها یفناور یتوس و صنعت یصنعت های توسعه شهركگذشته پیرامون 

 
 

بیست و سومین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی چالش هاای یایش روی سوساشه شارات هاای 

 دانش بنیان در شهرک های صنشتی سوس و فناوری هایی برسر )ماشین افزار( اختصاص داشت.

فات  باا گین دبیرخانه ا، رئیس دبیرخانه این شورا در ابتدای این نشست با اشاره به بررسی این موضوع در یکی از جلسات ییشین «علی اابر لبافی»

های صنشتی در گذشته در اارگروه زیربنایی استان مطرح شاده اسات، سساریشی در ییگیاری و ابریاابی اماور وجود اینکه مباحث مربوط به شهرک

 نتیجه الزم منجر نشده است. بهتگاه های مختلف؛ مشخص شد اه این موضوع در بین دستگاه ها رغم ییگیری ما از دست نگرفته و علیصور

ی ا نتیجاه نهاایساوی افزود  در جلسه گذشته سصبیباسی اخذ و مقرر شد مصوبات جلسه اارگروه زیربنایی استان را در نشست امروز بررسای انایم 

 م.انیم موضوع را به شورای گفتگو ارائه انیم و از طریق وزارت صبت نیز ییگیر اجرایی شدن دستور جلسه باشیحاصل آید و بتو

 شهرک صنشتی مشهد زمینی برای واگذاری به سرمایه گذار ندارند 3*
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فزار و ااتت ای سوس، ماشین در ادامه رضا شجاعی، مدیرعامل شرات شهرک های صنشتی خراسان رضوی با بیان اینکه امروز در شهرک های صنشت

 ود دارد.جایی برای یذیرش سرمایه گذار نداریم، افزود  سنها در شهرک صنشتی بینالود اراضی ابی برای واگذاری به سرمایه گذار وج

سنهاا مخاالف  وی درباره سوسشه شهرک های صنشتی اظهار ارد  در سال های گذشته در این خصوص ییگیری هایی انجام و مصوباسی نیز اخاذ شاد؛

افقات هایی اه انجام دادیم با سوسشه شهرک ها در صورت سوسشه برای استقرار شرات های داناش بنیاان موموضوع سازمان مدیریت بود و با ییگیری

ن درنظار انش بنیاهکتار زمین به منظور شرات های د 100شد؛ بدین سرسیب مقرر گردید سا برای هر یک از دو شهرک صنشتی سوس و ماشین افزار، 

 گرفته شود اه این موضوع با موافقت دستگاه های متولی هبراه بود.

جلساات  محبدرضا شکیبا، مشاور مدیرال راه و شهرسازی استان نیز در خصوص موضع دساتگاه متباوع خاود در ایان زمیناه سوضای  داد  صاورت

و شهرک صنشتی در گذشته سنظایم شاد ااه دهای دانش بنیان  جلسه مربوط به سوسشه شراتصورت،اارگروه امور زیربنایی در محل امضا می شود

 ان نرسید.امضای استاندار و سازمان مدیریت برای آن صورت جلسه باقی ماند اه باید اخذ میشد و سپس به دست ما میرسید اما به دستب

ل راه و یگااه اداره ااسباات ماا داده نشاده اسات. جاوی افزود  ما در مکاسباسی اعتم اردیم اه این امضاها باید اخذ شود اماا هناوز یاساخی باه مکا

 دد.شهرسازی در این موضوع دبیرخانه است و اصل موضوع، امضاهای باقیبانده نهادها و مسئوالن متولی می باشد اه باید اخذ گر
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نه شاورای برناماه یی به دبیرخااارگروه زیربنامجتبی میرزایی، نباینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در این باره اظهار ارد  مصوبه ای از 

باشد، موافاق  های صنشتی مشروط بر اینکه برای شرات های دانش بنیان مستقر در شهرک هاهکتاری شهرک 100ریزی نرسیده است. ما با سوسشه 

 هستیم.

 رک هاای صانشتینسبت به سوسشه شرات هاا در شاهمیرزایی افزود  بدون در نظر گرفتن اراضی موجود در شهرک ها و اعتبارات موجود، نبی سوان 

گروه دیگار باه ااار موافقت ارد. در غیر این صورت، بسیاری از شهرک ها هبچون هم اانون، با مشکتت زیرساختی مواجه اند.این مصوبه بایاد باار

 زیربنایی می رفت سا امضاها دریافت گردد.

یربناایی سه اارگروه زاستانداری خراسان رضوی نیز ابراز ارد  ییشنهاد می شود سا در اولین جلحبید قاسبی، مشاون شهرسازی و مشباری دفتر فنی 

 این موضوع مطرح و امضاها از دستگاه ها اخذ شود.

 *مشکل سبلک زمین برای سوسشه شهرک ماشین افزار

رفت و او گفت  هم ااناون بسایاری از واحادهای سپس سریبون در اختیار محبد خوشحال، مدیرعامل شهرک صنشتی ماشین سازی و فناوری قرار گ

مای  این شهرک دانش بنیان هستند و یا در جرگه واحدهایی می باشند اه آالیندگی ندارند اما برای سوسشه، دچار مشکل هستند و به آنها ییشانهاد

، بسیاری از موقشیت هاای سارمایه گاذاری در شود به شهراهای صنشتی شهرستان ها بروند اه این موضوع برای واحدها مشکل زاست و با این روند
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 استان را از دست داده ایم.

هرک، سبادیل درصد اراضی اطراف شا 25سا  20وی ادامه داد  برای سبلک زمین در سوسشه شهرک صنشتی دچار مشکل هستیم و این درحالیست اه 

 به باغ و ویت شده است.

ن ی در سوساشه آر هبین خصوص بیان ارد  واحدهای دانش بنیان آالیندگی ندارند و مشاکلحبیب اهلل  مقامی، مدیرعامل شهرک صنشتی سوس نیز د

؟ ایان د مشطال ببانادها نباید وجود داشته باشد و با این مقوله در اارگروه زیربنایی نیز موافقت شده اسات اماا چارا ایان مصاوبه بایاد ساا ایان حا

 و این موضوع فشار زیادی به صنشتگر وارد می اند.  ست اه قیبت زمین در این مدت افزایش یافته استادرحالی

ن ر در مادت زمااحسین خانی زاده، دبیر خانه صنشت استان نیز گفت  الزم است مدت زمانی برای دریافت امضاهای صورت جلسه سشیین شود سا ااا

 مشین و با سسریع صورت بگیرد.

 *نبی سوان برای سرمایه گذاران سشیین سکلیف ارد

ن نشست و یس از بررسی ابشاد ییگیری این اار لبافی، رئیس دبیرخانه شورای  گفت، ما باید برای سرمایه گذاران مزیت ایجاد انیم؛ نبی در یایان ای

ست زامات زیسوان برای آن ها سشیین سکلیف ارد اه اجا بروند زیرا واحدها هر جایی اه مزیت باشد، استقرار می یابند. لذا بهترین مناطق با رعایت ال

شانامه محیطی باید برای سرمایه گذاری فراهم شود. بدین سرسیب، سوسشه خود به خود رقم می خورد اما اینکه سرمایه گذار را باا فشاار، قاانون و بخ
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 ملزم انیم به منطقه خاصی برود، موفق نخواهیم بود و سرمایه گذاری صورت نبی گیرد. 

ه، گفات  اه هاای مربوطاه ای برای اخذ امضاهای مربوط به دستور جلسه اارگروه زیربنایی از دستگلبافی با سااید بر لزوم سشیین مدت زمان یک هفت

ت، ایان یک و نیم سال ییش ضرورت سوسشه شهرک های صنشتی برای استقرار صنایع یاک مطرح شاد و باه اسفاار آرای مسائوالن حاضار در نشسا

 قق موضوع رخ نداده است. .موضوع سایید شده اما از آن موقع ساانون، اسفاقی برای سح
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 مصوباتجمع بندی و

 مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف
مهلت 

 پیگیری

1 

هرک شش بنیان در این ماشین سازی و فن آوری های برسر و استقرار واحدهای دان و سوس صنشتی هایشهرک سوسشهنظر به اهبیت و ضرورت 

ی، وسشه روستاینایی سو با سوجه به موافقت الیه اعضا حاضر در جلسه دبیرخانه شورا مقرر گردید صورسجلسه اارگروه سخصی امور زیرب ها

 31/1/98مورخ  338/12موضوع دعوسنامه  1/2/98عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست شورای برنامه ریزی سوسشه استان مورخ 

عضا این اامضا  ود مجددا سوسط اداره ال راه و شهرسازی استان و با هبکاری شرات شهرک های صنشتی استان بهاه اجرایی نگردیده ب

 اارگروه برسد.

اداره کل راه و 

 شهرسازی

شرکت شهرك 

های صنعتی 

 استان

 یک هفته

2 

شهرسازی  وت راه مشاونبا سوجه به طرح ضرورت وجود برنامه صنشتی استان، در جلسه، مقرر گردید در جلسه آینده شورا، گزارشی سوسط 

 د.ائه شوییرامون ضرورت و شرح یروژه طراحی برنامه صنشتی  سهیه و در جلسه جهت سصبیم گیری ار مشاونت عبرانی استانداری
حوزه معاونت راه 

و شهرسازی 

معاونت عمرانی 

  استانداری

 جلسه شورا

 
 


