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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار(

  هیات محترم دولت و کارگروههای مربوطه در خصوص طرح توسعه شهرک ماشین سازی برای توسعه واحد های موجود  31/1/91بررسی موضوع چگونگی اجرای مصوبه مورخ

 فاقد االینده و که اب بر و دانش بنیان 

 های شهرک صنعتی ماشین سازی مشهدموانع موجود در مسیر توسعه و ارتقای زیرساخت

چهل و دومین نشست دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، طرح توسعه شهرک صنعتی ماشین سازی و در 

 فناوری های برتر مشهد و موانع موجود در مسیر مصوبه کارگروه امور زیربنایی استان در خصوص توسعه این شهرک بررسی شد.

بتدای نشست، با اشاره به طرح موضوع توسعه شهرک صنعتی ماشین سازی در جلسات پیشین دبیرخانه ، علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ا

گفت: وضعیت اختصاص زمین در مشهد و شهرکهای صنعتی برای  استقرار واحدها مشخص است. در حال حاضر تنها شهرکی که دارای زمین است، 

ی مشکالتی دارد؛ اما در خصوص سایر شهرکها به خصوص ماشین سازی، بحث توسعه در مشهد می باشد که البته به لحاظ زیرساخت 5شهرک شماره 

گذشته و در کارگروه های مختلف مطرح شده است. مصوبات دولت قبل و کارگروه های تخصصی ذیربط نیز در اینباره وجود دارد و توافقاتی 

 صورت گرفته است.
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 مطرح است؛  وی افزود: در خصوص شهرک صنعتی ماشین سازی دو بحث

دوم، استقرار فناوری های نوین و کم اب بر در این و نخست، توسعه واحدهای موجود مشروط به اینکه فاقد هرگونه آالیندگی باشند  -

که منجر به مصوبه کارگروه زیربنایی استان گردید؛ اما به رغم پیگیری ها، آن مصوبه را همه  شهرک. بر همین اساس، فرایندی طی شد

 اعضای کارگروه امضا نکردند. از طرفی، تغییراتی در استان اتفاق افتاد که منجر به امضا نشدن صورت جلسه کارگروه شد. 

گوی استان مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی و شرکت شهرک های صنعتی لبافی خاطرنشان کرد: در ماه های اخیر در دبیرخانه شورای گفت و 

برای اخذ امضای سایر اعضا تالش نمایند. این موضوع مخالف خاصی ندارد اما ظاهرا پیگیری راه و شهرسازی  و شرکت شهرکها منجر به اخذ 

شست، باید به جمع بندی در این زمینه برسیم تا در نهایت پیشنهاد امضای نهایی نشده و دلیل آن تغییرات مدیریتی در استان بوده است. در این ن

 توافقی به شورای گفت و گو ارجاع شود. 

 وی ادامه داد: اکثر دستگاه ها این مصوبه را امضا نموده اند

 واحد جدیدی در شهرک ماشین سازی احداث نمی شود*

مین رابطه گفت: مصوبه کارگروه امور زیربنایی درباره توسعه شهرک ماشین نیز در ه محمدرضا شکیبا، مشاور مدیرکل راه و شهرسازی استان

سازی، مربوط به تاریخ یکم اردیبهشت پارسال بوده است؛ اما علی رغم مراجعه مکرر ما و شرکت شهرک های صنعتی، معاونت عمرانی و سازمان 

ماه برای اخذ  6ه محیط زیست دارای بازه زمانی است و ما با وجود اینکه بیش از مدیریت و استاندار این مصوبه را امضا نکرده اند. نکته اینکه، تاییدی
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را  ودسایر امضاها رایزنی کردیم، به نتیجه ای نرسیدیم. پیشنهاد ما این است که دستگاه هایی که مجوزشان زمان دار است، از هم اکنون امضای خ

جام دهند. تا زمانی که این مصوبه توسط شورای برنامه ریزی استان تایید و تصویب نشود، تایید کنند که در صورت تکرار بررسی مصوبه، امضا را ان

 ماهیت قانونی پیدا نمیکند.

شکیبا خاطرنشان کرد: قرار نیست واحد جدیدی در شهرک ماشین سازی استقرار یابد، در مصوبه کارگروه امور زیربنایی فقط به موضوع توسعه 

 ست.واحدهای موجود اشاره شده ا

 وی توسعه زیرساخت های صنعتی در استان را زمینه ساز ایجاد مشاغل پایدار و بهبود اقتصاد این خطه دانست. 

 های اطراف شهرک ماشین سازی توسط باغ ویالهای غیرمجازتصرف زمین*

ه در همین خصوص بیان کرد: مشهد نیز در ادام محمد خوشحال، مدیرعامل شرکت خدماتی  شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوری های برتر

واحد تولیدی در این شهرک هستند که فاقد مشکالت محیط زیستی و آالیندگی و کم آب برند و درخواست طرح توسعه دارند. از  100بیش از 

یگر زمینی اتفاق بیفتد، دویال شده اند و اگر تعلل بیشتری طرفی، از سال گذشته تا امروز اکثر زمین های اطراف شهرک ما بدون مجوز تبدیل به باغ

 برای توسعه شهرک باقی نمی ماند.  



 

 

 
  

       صبح 8     ساعت شروع:                                             27/10/1400            تاریخ جلسه                                                              42شماره جلسه:

 فر12 اد اعضا حاضر در جلسه: عدت                                                                                                           )دبیرخانه شورای گفت و گو (  کیل جلسه:محل تش

لیتر در ثانیه آب مصرف می کنند اما واحدهای غیرمجاز بدون هیچ دغدغه ای ساخت و ساز کرده و حتی برق  19وی افزود: کل واحدهای شهرک ما 

  ند، دارای تیر چراغ برق هستند و درخواست گاز هم داده اند.هم دریافت می کنند. تمام خیابان های اطراف شهرک ما که بدون مجوز ساخته شده ا

خوشحال خاطرنشان کرد: مسئوالن استان از دید اتالف وقت و از دست دادن فرصت ها به موضوع توسعه شهرک ماشین سازی و امضای مصوبه 

ساخت و ساز شهرک صنعتی صورت گیرد حداقل دو تا سه کارگروه امور زیربنایی بنگرند؛ زیرا از زمانی که مجوز اخذ شود تا زمانی که توسعه و 

 سال زمان صرف می شود.

پتیک س وی اظهار کرد: ما در مکاتبات مان به صنایع کم آب بر و فاقد آالیندگی برای توسعه شهرک اشاره کرده ایم. درباره فاضالب انسانی هم طرح

لیتر بر ثانیه مصرف  19ویالها و چاه های غیرمجاز خواهند بود. کل شهرک ما یع، باغتانک وجود دارد. اگر شهرک ما توسعه نیابد، جایگزین آن، صنا

 لیتر بر ثانیه آب مصرف می کرده اند.  260پر شده اند، بیش از  98آب دارد اما چاه های باغ ویالهای منطقه شاندیز که سال 

ن گفت: در صورتی که طرح از نظر مستثنیات مشکلی نداشته باشد، ما حمیدرضا کبیریان، معاون حفظ کاربری اراضی سازمان جهاد کشاورزی استا

 مخالفتی با امضای مجدد مصوبه نداریم. 

 *تاکید اداره محیط زیست بر استقرار واحدهای فناور
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قادر طالب زاده، کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی نیز در همین خصوص اظهار کرد: با عنایت به اینکه توسعه شهرک صنعتی 

ماشین سازی، از مصوبه هیات دولت برخوردار است، مخالفتی با اصل موضوع نیست؛ اما برخی مباحث باید مشخص شود. چند شرکت فعال قدیمی 

اوری مستقرند که تاکنون نتوانسته اند مجوزی اخذ کنند و یکی از الزامات در موافقت محیط زیست با مصوبه، دخول این شرکتها در در شهرک فن

هکتار توسعه این شهرک برای توسعه پارک علم و فناوری دیده شده  100هکتار از  50شهرک فناوری و اخذ تاییدیه محیط زیست است. ضمن اینکه 

 وع باید مدنظر قرار گیرد. است و این موض

وی ادامه داد: مساله این است که در اصل واگذاری زمین ها باید این موضوع رعایت شود و اراضی توسعه ای شهرک به واحدهای فناور جدید 

 واگذار گردد. 

رای ب طالب زاده گفت: متاسفانه هیچ برنامه ای برای سرمایه گذاری جدید در استان وجود ندارد. اگر خراسان رضوی استانی جمعیت پذیر است، باید

ارد و داین وضعیت برنامه داشته باشیم. اگر برنامه نداشته باشیم شاهد خروج سرمایه و خرید ملک در ترکیه هستیم. این مساله، مصوبه هیات دولت 

ی سنگ اندازی ننیازی به مصوبه جدیدی ندارد. باید برای این مصوبه برنامه داشته باشیم و اقدام نماییم. چرا دستگاه های دولتی دربرابر مساله ای قانو

 ی نماییم. ریزرنامه میکنند؟ باید در این باره درست و منطقی تصمیم گیری کنیم. مشهد شهری مهاجرپذیر و در حال گسترش است و باید برای آن ب

درصد منطقه غرب را اشغال کرده 10تا  5وی افزود: مشکل اصلی این استان فقط ویالها و شهرک های غیرمجاز است نه صنایع. در واقع صنایع تنها 

  درصد آن را ویالهای غیرمجاز تشکیل داده اند.90اند و 
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تجارت استان نیز با اعالم موافقت سازمان متبوعش با این مصوبه، متذکر شد: صنایع  قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و

تک )تکنولوژی باال( باید فرصت استقرار در این شهرک را داشته باشند. امروز مساله ساخت و ساز در اراضی اطراف شهرک را شاهدیم و های

د تا بتوانیم زمین ها را دریافت کنیم، در غیر این صورت، در اختیار گرفتن اراضی تقاضایمان این است که تایید مصوبه هر چه سریع تر صورت گیر

 غیر ملی در آن منطقه به سختی امکان پذیر است. 

 خود را پس گرفت! *شرکت آب منطقه ای امضاء

ن می رد: با توجه به وضعیت آبی استادر ادامه این نشست علیرضا طاهری، قائم مقام شرکت آب منطقه ای استان پشت تریبون قرار گرفت و عنوان ک

بینیم که تقریبا در تمام نقاط با مشکالت آبی و کاهش سطح آبهای زیرزمینی و ذخایر پشت سدها مواجهیم. شرکت هایی که خدمات را به باغ 

متری  3برخی نقاط شهر با افت  ویالهای غیرمجاز می دهند باید پاسخگو باشند. در این زمینه خط شکن اصلی، تعاونی های دولتی هستند. ما در

اه چ سطح آب های زیرزمینی مواجهیم و از آن بدتر، آالیندگی آب هاست که به وقوع پیوسته و خسارات جدی برای آینده در پی دارد. ما بسیاری از

 های داخل شهر را تعطیل کردیم و دلیل آن آالیندگی بوده است.

 معتقدیم در نقاط دیگری که در حال استان را برای توسعه این شهرک پس می گیریم، تصریح کرد:وی با بیان اینکه امضای شرکت آب منطقه ای 

مشهد در این زمینه ظرفیت خوبی دارد. شرکت آب منطقه ای  5آماده سازی است، باید واحدهای صنعتی جدید مستقر شوند؛ شهرک صنعتی شماره 
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ما مخالف این امر هستیم؛ توسعه صنایع متقاضی، )چه آب بر یا کم آب بر( منجر به  با بازتوزیع جمعیت و صنایع در غرب مشهد مخالف است.

 افزایش تعداد کارکنان و مراجعان و افزایش تولید فاضالب می شود.

رایش پیدا نداشته باشند، واحدهای جدید هم به آن منطقه گ 5طاهری بیان کرد: تا زمانی که واحدهای قدیمی تمایلی به استقرار در شهرک شماره 

 انمی کنند. ما در حال از دست دادن غرب مشهد هستیم. سطح نفوذ آب در آن منطقه به شدت کاهش یافته است. این آبخوان در حال اتمام است. م

د را هم هزینه صابه دنبال متهم کردن صنعت در زمینه مصرف آب نیستیم؛ اما باید از ازدحام بیشتر جمعیت در آن منطقه جلوگیری نماییم. اگر همه اقت

 کنیم، نمی توانیم آب مشهد را تامین کنیم و نباید این مهم را نادیده گرفت.

 مشهد 5*ضعف زیرساختی در شهرک شماره 

ع محور یامیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان نیز اظهار کرد: متاسفانه برخی دستگاه ها به امضای خود پایبند نیستند. در موضوع صنا

سال آینده  4یا  3مشهد عمال زودتر از  5غرب و الزام به جابه جایی آنها، باید به موضوع اقتصادی شدن جابه جایی دقت کرد. شهرک صنعتی شماره 

 راه اندازی نخواهد شد. زیرساخت ها مهیا نیست و واحدی که هم اکنون سرمایه گذار خارجی جذب کرده نمی تواند معطل بماند. چه دلیلی وجود

 برود درحالی که زیرساختها فراهم نیست؟ 5دارد که واحد از محور غرب به شهرک 
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فروشان، کارشناس شرکت شهرک های صنعتی استان نیز در همین مورد عنوان کرد: در موضوع حوزه شرکت های دانش بنیان و فناور، باید به شال

ر بودن است. سهم صنعت استان در میزان مصرف آب حدود دو درصد بوده و در این توجه داشته باشیم که از شاخص های شرکتهای فناور، کم آب بَ

 برتر از سایر شهرک هاست. این میزان، شهرک ماشین سازی کم آب

میثم روحبخش، دبیر انجمن شرکت های دانش بنیان استان نیز در تکمیل نکات عنوان شده، متذکر شد: نگرانی های مربوط به محور غرب مشهد و 

اور نار واحدها در شرق این کالنشهر منطقی است؛ اما تحقق این امر نیازمند ساماندهی صنایع است. نکته ای که درباره واحدهای دانش بنیان و فاستقر

ی نخبگان ومطرح است اینکه افراد نخبه در این واحدها فعالیت می کنند و اگر صنایع مرتبط با این بخش به نقاط دوردست انتقال یابد، استقبالی از س

بر هستند. مهاجرت نخبگان هم از صورت نمی گیرد. در کنار کمبود آب، باید به تمام جنبه های دیگر هم توجه شود. شرکت های دانش بنیان کم آب

 مسائلی است که به استان ما ضربه می زند و باید همه جوانب را در کنار یکدیگر بررسی نمود.

بازرگانی مشهد نیز ابراز کرد: تنها نباید به وضعیت صنایع در محور غرب بسنده کرد؛ مسکن و دانشگاه ها و  هاشم صفار، دبیر کمیسیون صنعت اتاق

تاثیرگذارند و اگر قرار است محدودیتی ایجاد گردد، باید برای همه محدودیت تعریف شود. اینکه ... هم در آن منطقه مستقرند و همه بر آن محور 

  داشته باشد و امکانات را برای تعاونی خود اختصاص دهد، درست نیست. یک نهاد در محور غرب تعاونی

 *لزوم تامین زیرساخت ها برای تشویق صنایع به استقرار در نقاط مختلف
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لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان نیز بار دیگر اذعان کرد: بحث اصلی در توسعه شهرک ماشین سازی، 

احدهای فاقد آالیندگی است. موضوع غیرآالیندگی و کم آب بر بودن و توسعه وضع موجود در آن شهرک بحث اصلی ماست. صاحب توسعه و

گردد.  ینسرمایه، داشته های خود را به جایی دارای مزیت می برد و نمی توان به زور کسی را به جایی منتقل کرد؛ مگر اینکه زیرساخت های الزم تام

مشهد اقدام کرد؛ بلکه باید بستر الزم فراهم شود. مشهد فاقد زمین برای توسعه  5ور و فشار به استقرار واحدها در شهرک شماره نمی توان با ز

 درصد نسبت به میانگین کشوری کمتر است، کمتر نیز خواهد شد. 25صنعتی است. اگر به این وضعیت کمک نشود، سرانه درآمدی مشهد که 

مختلف مصوبه مربوط به توسعه شهرک صنعتی ماشین سازی را امضا کرده اند. این درست است که در محور غرب مشهد با  وی افزود: کارگروه های

دستگاه  فقتمشکالت آبی مواجهیم؛ اما می توان با سیاستگذاری، آب بری و آالیندگی را در آن منطقه کاهش داد؛ اما باید به راهکاری برسیم که با موا

 آب منطقه ای همراه باشد. ها از جمله شرکت 

کت رلبافی تاکید کرد: موضوعی که مصوبه کارگروه امور زیربنایی را اخذ کرده، کارشناسی های الزم را طی کرده و دستگاه های مختلف از جمله ش

 آب منطقه ای براساس بررسی ها و کارشناسی هایی که انجام داده اند، مصوبه را امضا نموده اند.

افزود: استقرار واحدهای صنعتی به صرفه جویی در مصرف آب کمک می کند و این مساله به عنوان یکی از راهکارهای کاهش وی در جمعبندی 

نبود  مصرف آب می تواند مدنظر قرار گیرد. اما هم اکنون واحدی که با چندین هزار میلیارد سرمایه، چند هزار نفر اشتغالزایی می کند به بهانه

 دچار مشکل شده است. زیرساخت و امکانات،
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 یلبافی خاطرنشان کرد: مصوبه کارگروه امور زیربنایی استان درباره توسعه شهرک ماشین سازی مشهد مورد تاکید ماست و برای استقرار واحدها

قط با در این جلسه ف بر و فاقد آالیندگی در این شهرک باید پیگیر باشیم. مصوبه کارگروه امور زیربناییدانش بنیان و توسعه واحدهای کم آب

مخالفت شرکت آب منطقه ای روبه رو شد که البته این شرکت قبال مصوبه را امضا کرده است. مسائل جمع بندی شده در این نشست در شورای 

 گفتگو مطرح خواهد شد. دستگاه قضایی هم با رعایت مسائل زیست محیطی و کم آب بری و... موافق موضوع است. 

 مصوباتجمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

شهرک صنعتی ماشین سازی و شرکت شهرکهای صنعتی پیرامون اجرای خدماتی  شرکت  21/10/1400مورخ 5208نامه شماره 

 22/5/1398معاونت محترم اقتصای استانداری منضم به صورتجلسه مورخ  27/5/1398مورخ  16394/6/38مندرجات نامه شماره 

مورخ  48130/ 58046مصوبه  2هکتار با رعایت ضوابط محیط زیستی برای استقرار صنایع پاک و نوین و بند  100با هدف اختصاص 

 (و با استماع اظهارات اعضا به شرح زیر تصمیمات مقتضی اعالم می دارد:26/2/91هیئت محترم وزیران  موضوع جلسه )  27/4/91

  از آنجاییکه صورتجلسه کارگروه تخصصی و امور زیر بنایی ،توسعه روستایی ، عشایری ،شهری و آمایش سرزمین و محیط

طی  ، حاکی استبه ریاست استاندار محترم وقت   1/2/99مورخ  3/3زیست شورای برنامه ریزی و توسعه استان به شماره 

 هیات دولت و توافقات بعدی منجر به تصمیم صورتجلسه  26/2/91رخ مصوبه مو 2روند اداری و قانونی با استناد به بند 

ء امضا کان است ام گردیده است و لیکن با تغییراتی که در سطوح عالی مدیریتی استان صورت گرفتهکارگروه زیر بنایی 

 انه شوراوضوع در دبیر خلذا م ،صورتجلسه برای برخی اعضای تغییر یافته، از جمله استاندار محترم وقت فراهم نگردیده است 

 طرح در جلسه شورا بیرخانه شورا د
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در چارچوب وظایف و ماموریت های شورای گفت وگو تحت عنوان موانع اجرایی و مقررات مخل کسب و کار و مانع توسعه  

از آنجائیکه مخالف خاصی در جلسه به جزء )شرکت اب منطقه ای  استان که مدیرعامل محترم شرکت  گردید مطرح 

مقرر گردید مراتب در شورای  ،و امضاء نموده اند ( وجود ندارد هشرط و شروطی پذیرفت صورتجلسه مورد نظر  بدون هر گونه

 گفت و گو برای اخذ تصمیمات الزم جهت امضاء صورتجلسه کارگروه زیر بنایی مطرح گردد.

 
 


