
 

 

 
  

        صبح 8     ساعت شروع:                                             29/9/1400            تاریخ جلسه                                                                37شماره جلسه:

  فرن12 اد اعضا حاضر در جلسه: عدت                                                                                                              (دبیرخانه شوراي گفت و گو )  کیل جلسه:محل تش

 

 

   موضوع مــورد بررسی (دستور کار)

شرکت شهرك هاي صنعتی استان پیرامون پیشنهادات ایـن شـرکت بـه منظـور بهـره بـرداري از   24/08/1400مورخ    22637طرح موضوعات نامه شماره    -1
  5شهرك صنعتی مشهد 

ع مصوبات هشتاد و پیرامون تفویض اختیارات موضو 8/9/1400مورخ  2098123/120طرح پیشنهادات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به شماره نامه -2
 پنجمین جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان به شرح زیر  :

 مطــرح   را   نکــاتی  فعالیــت  حــوزه  مشــکالت  و  موانع  فصل  و  حل  براي  ها  استان  اختیار  عدم  از  استان  اجرایی  دستگاههاي  محترم  مدیران  برخی  آنجائیکه  از  "
 "..گردد ابالغ استانی تفویض قابل اختیارات احصاء جهت اجرایی دستگاههاي همه به موضوع تا گردید مقرر کردند

مشهد و   5 سی و هفتمین جلسه دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی خراسان رضوي به منظور بررسی موانع راه اندازي و توسعه شهرك صنعتی شماره
 هاي متولی، برگزار شد. هاي اقتصادي و نمایندگان دستگاه هاي استانی از مرکز، با حضور تشکل اختیارات مورد مطالبه دستگاه  ویضهمچنین پیگیري بحث تف

سعه  صنعتی استان و تو «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتداي جلسه با اشاره به دغدغه ایجاد واحدهاي تولیدي و اقتصادي جدید در بعضی از شهرك هاي 
  از بخشی هاي صنعتی اطراف مشهد وجود دارد. هایی در بحث تامین زمین مناسب براي این بحث به ویژه در شهرك واحدهاي مستقر، عنوان کرد: محدودیت 

  به نیاز همچنان حال این با اما گردید  برطرف حدودي  تا موانع و شد  گفته پاسخ صنعتی هاي  شهرك شرکت  مدیرعامل جانب از قبلی،  هايپیگیري  پیرو مشکالت،
شمرده شود و زیرساخت هاي الزم نیز براي   مغتنم  باید استان اقتصاد و صنعت  بخش به جدید هاي سرمایه ورود رو، هر به. دارد وجود حوزه  این در بیشتر کمک

 آن فراهم آید. 
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مین در قالب کسب و کارهاي کوچک و متوسط در برخی از شهرك ها از  وي ادامه داد: اخیرا شرکت شهرك ها در نامه اي را به تشکل ها اعالم نموده که مشکل ز
تا چنان چه فعاالن   جمله چناران، ماشین سازي، کالت، فریمان، سبزوار، قوچان، فرآوري صنایع غذایی و خیام تا حدودي برطرف شده است و این آمادگی وجود دارد

د شهرك مذکور انجام بگیرد اما کماکان در خود مشهد و چناران این محدودیت ها به روال گذشته باقی  اقتصادي در این رابطه تقاضاي زمین کنند، واگذاري در چن
سب و کارهاي جدید و  بوده و طبیعی است که در این دو شهرستان باید همراهی بیشتري در این رابطه داشته باشند تا بتوانیم از ظرفیت هاي موجود، براي ایجاد ک

 دي موجود، بهره بگیریم. توسعه بنگاه هاي اقتصا

مشهد اشاره کرد و این ظرفیت را فرصت مغتنمی براي استقرار واحدهاي صنعتی عنوان کرد و یادآور شد: شرکت شهرك   5لبافی به ایجاد شهرك صنعتی شماره 
هزار هکتاري آن دردستور کار قرار دارد و   5وسعه فاز است که فرآیند ت  3فریمان قرار گرفته و داراي سند ثبتی در  _کیلومتري مشهد 28در  5هاي صنعتی مشهد 

اهد کرد و بعضی  نیاز است با کمک دستگاه هاي مربوطه این مهم محقق شود. ایجاد چنین زیرساختی به توسعه بهتر مراکز تولیدي و صنعتی در استان ما کمک خو
 ن ظرفیتی تا حدي مرتفع می گردد. محدودیت هایی که در شهرك هاي موجود به لحاظ زمین ایجاد شده، با ایجاد چنی

هاي  هایی وجود دارد که تالش داریم در تعامل با دستگاه هاي دولتی متولی و شرکت او یادآور شد: البته بر سر تامین بعضی زیرساخت ها براي این شهرك، دغدغه 
 رسان، آن ها را مرتفع سازیم. خدمات 

 مشهد فراهم نیست 5اره *زیرساخت هاي الزم براي توسعه شرکت شهرك صنعتی شم

بحث احداث   در ادامه، جعفر فرشچی، معاون عمران و محیط زیست شرکت شهرکهاي صنعتی خراسان رضوي تریبون را در اختیار گرفت و بیان کرد: متاسفانه در
رساخت ها و  مشهد، بعضی زیرساخت ها فراهم نیست و شکل گیري چینی ساختاري و جذب مراکز صنعتی به آن در گرو تامین همین زی 5شهرك صنعتی شماره 
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 امکانات می باشد. 

  5 شماره صنعتی شهرك  اصلی مشکل وي به پیگیري هایی اشاره کرد که براي اخذ مجوزهاي محیط زیست، تامین آب و برق این شهرك انجام شده و عنوان کرد: 
  دادسراي در معارضین وکیل با نیز مذاکراتی  خصوص  نای در و اند شده عمرانی هاي  پروژه اجراي از مانع ، 97 سال  اواخر از که است  بوده آن معارضین مشهد
ه صورت گرفت که نتیجه اي در پی نداشته است. این مسئله ما را در پیشبرد طرح هایمان براي  رضوی بخشدار و فرماندار با اي جلسه همچنین  و مشهد 4 ناحیه

 تامین و تکمیل زیرساخت هاي این شهرك نیز با مشکل مواجه کرده است. 

در حال فعالیت  فرشچی توضیح داد: این شهرك اگرچه دچار مشکل معارض است اما مالکیت این اراضی با شرکت شهرکهاي صنعتی می باشند. البته پیمانکاران ما 
انده است البته که منابع آبی  هستند و معارضین هنوز جلوي آنها را نگرفته اند. هم اکنون مشکل انتقال برق به این شهرك حل شده؛ اما موضوع انتقال آب باقی م

 پیش بینی شده و نیازمند همکاري و تسهیلگري در این حوزه هستیم. 

 مشهد است  5*اداره کل محیط زیست، حامی توسعه شهرك صنعتی شماره 

  5شهرك صنعتی شماره   قادر طالب زاده، کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوي نیز در همین مورد تصریح کرد: مشکلی در خصوص توسعه
هیات وزیران   مشهد وجود ندارد و ما حامی این موضوع هستیم، اما باید ارزیابی مسائل زیست محیطی از سوي هیات دولت صورت بگیرد. به بیان دیگر موافقت

 کیلومتري شهر قرار می گیرد.  30براي توسعه این شهرك ضروري است، چرا که این شهرك در شعاع 

د قانونی آن است که شرکت شهرك هاي صنعتی مطالبه خود را به هیات وزیران منعکس کند، سپس اداره کل محیط زیست استان پیگیر اجرا و  وي افزود: رون
 توسعه این طرح از مرکز خواهد بود. 
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مطالبه خود را به هیات وزیران منعکس کند  کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان خاطرنشان کرد: روند قانونی آن است که شرکت شهرك هاي صنعتی 
 و سپس اداره کل محیط زیست هم پیگیر اجرا و توسعه این طرح از مرکز خواهد بود.

مشهد صورت گرفته است، اما ارزیابی شرکت شهرك هاي صنعتی در حیطه   5وي یادآور شد: ابالغ ارزیابی زیست محیطی براي توسعه شهرك صنعتی شماره 
قع فقط در  ن نیست و باید توسط تهران مورد بررسی قرار بگیرد. در واقع موافقت اولیه انجام شده اما ارزیابی نهایی در تهران صورت می گیرد. در وااختیارات استا 

 صورتی که مجوز مذکور از سوي هیات وزیران اخذ شود، ارزیابی زیست محیطی در تهران انجام می گیرد. 

ل حفاظت محیط زیست استان نیز در همین مورد تصریح کرد: شرکت شهرك هاي صنعتی باید خود پیگیر مجوز هیات دولت  معظمی فر، کارشناس دیگر اداره ک
قرار بگیرد، این بحث  باشند اما در صورت ضرورت ما نیز همکاري الزم را خواهیم داشت. البته ناگفته نماند اگر این موضوع از سوي استانداري نیز مورد پیگیري  

 ه نتیجه خواهد رسید. سریع تر ب

رشناس مورد تایید  لبافی، رئیس دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان در پاسخ به توضیحات ارائه شده، بیان کرد: هر دستگاه باید معاون و کا
 ناسان محور فعالیت دستگاه ها خواهد بود. مدیر کل را به جلسات شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی اعزام کند، چرا که توافقات و صحبت هاي کارش

هزار هکتار هم تایید توسعه را اخذ نموده  5لت را اخذ کرده و حتی تا دو هیات  مجوز هکتار200هزارو در ایجاد براي  مشهد 5وي یادآور شد: شهرك صنعتی شماره
  فراهم که فرصتی و ظرفیت به توجه  با و باشد می زیست محیط نظیر مربوطه هاي  دستگاههزار هکتاري نیازمند گرفتن مجوز از 5است ولی براي این روند توسعه به 

 . بدانیم مغتنم  را بحث این  باید آمده 

ي الزم و همکاري  وي تاکید کرد: می توان از ظرفیت هاي درون استانی براي اخذ مجوز توسعه استفاده کرد. الزم است تا اداره کل محیط زیست استان بررسی ها
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 موثر را در این زمینه به عمل بیاورد.  هاي

 *واگذاري شبکه برق منوط به استقرار واحدهاي تولیدي و فعال شدن مشترکان 

شهرك  محمود پورباقري، قائم مقام شرکت توزیع نیروي برق مشهد هم در خصوص این شهرك و زیرساخت هاي آن عنوان کرد: مشکل برق براي توسعه شرکت 
  7مگاوات براي این شهرك اعالم و سال گذشته از شرکت شهرك ها هزینه آن دریافت شده است و لذا شرکت متعهد خواهد بود تا  1.5ندارد. هاي صنعتی وجود 

 مگاوات انشعاب را واگذار کند. این مساله به صورت مکتوب نیز به شهرك اعالم شده است. 

کن ندانست و گفت: تا در یک شبکه مشترکی وجود نداشته باشد، شبکه را برق دار نخواهیم کرد .  وي بحث واگذاري شبکه برق تا زمان فعال شدن مشترکان را مم 
مشهد مشترکی را به ما معرفی کند، تعهداتمان را به    5این مساله تنها منجر به تلفات و آسیب هاي ناشی از خاموشی خواهد شد و لذا هر گاه شهرك صنعتی شماره 

 انجام می رسانیم. 

ه  گري از این جلسه، محمود مهویدي، کارشناس برنامه ریزي آب شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي عنوان کرد: بحث حفر چاه و انتقال آب در کمیتدر بخش دی
نیه براي مدت  ر ثاهاي مربوطه انجام و قول هاي الزم نیز براي تخصیص منابع آبی اخذ شده است. در حال حاضر شرکت آب منطقه اي، یک چاه با مجوز نیم لیتر د
ب منطقه اي در  ساخت در اختیار شهرك مذکور قرار داده است. ناگفته نماند این منطقه به لحاظ پتانسیل آب زیرزمینی، بسیار ضعیف است اما مدیرکل شرکت آ

 زمینه چاره اندیشی براي استفاده از منابع موجود، قول مساعد داده است. 

ي صنعتی هزینه هاي الزم را تقبل شود، با هماهنگی حوزه مطالعات ما یک چاه را در قالب چاه اکتشافی حفر خواهیم  مهویدي خاطرنشان کرد: اگر شرکت شهرك ها
 مصوب شده است.  1400آبان ماه   8کرد تا در صورت آبدهی، بحث تخصیص آن پیگیري شود. این مهم در 
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آب منطقه اي خراسان رضوي نیز در سخنانی عنوان کرد: براي بحث خط انتقال،  جواد حافظی نسب، مدیریت مشارکت هاي مردمی و طرح هاي زودبازده شرکت 
 مصوبه کمیته مدیریت منابع آب شرکت را اخذ کرده و مقرر شده است تا در خصوص آب کیفی، همان میزان از سد دوستی تخصیص داده شود. 

حتمال می رود که قسمت پساب نیز بدین طریق تامین اعتبار شود، ادامه داد: مطالعات  وي با بیان اینکه اعتبار خط انتقال توسط شهرك صنعتی تامین خواهد شد و ا
 بحث خط انتقال نیز به صورت کامل انجام شده و امید می رود پس از تامین اعتبار، اجراي پروژه مذکور در دستور کار قرار بگیرد. 

انتقال را داشته ایم که امیدواریم اداره کل محیط زیست در این حوزه همکاري الزم را  حافظی نسب تصریح کرد: از سازمان محیط زیست نیز درخواست مجوز خط  
حوزه وجود  در اسرع وقت داشته باشد و بحث پدافند غیر عامل نیز در کارگروه پدافند غیرعامل شرکت در دست بررسی است. خوشبختانه مشکل خاصی در این  

 ندارد. 

 شهد، گرفتار شرط و شروط هاي شرکت گاز م  5*انتقال گاز به شهرك صنعتی شماره  

مشهد، چندین   5ناصر الله، مدیر فنی و تامین زیرساخت شرکت شهرك هاي صنعتی نیز در همین خصوص عنوان کرد: براي تامین گاز شرکت صنعتی شماره 
ارائه کنند که متاسفانه در این رابطه پاسخی به ما   CGSمکاتبه با شرکت گاز صورت گرفته است تا به ما برنامه زمان بندي خود را در خصوص اجراي ایستگاه 

درصد شهرك کرده است تا با واحدهاي مستقر شده انعقاد قرارداد گازرسانی انجام بگیرد و   50ارائه نشده است. شرکت گاز مساله تامین گاز را مشروط به ساخت 
ه هاي اقتصادي نیز با  بنگا فعالیت شروع  روند و داد خواهیم  دست از  را زیادي زمان بیافتد، اتفاق  این اگر باشد، کرده اجرا  درصد شبکه را 30شرکت شهرك ها نیز 
 تاخیر مواجه می گردد. 

اینچ   24هزار متر مکعب در سال را از خط  229مجوز برداشت گاز به میزان  1395مشهد در سال  5وي خاطرنشان کرد: براي تامین گاز شهرك صنعتی شماره 



 

 

 
  

        صبح 8     ساعت شروع:                                             29/9/1400            تاریخ جلسه                                                                37شماره جلسه:

  فرن12 اد اعضا حاضر در جلسه: عدت                                                                                                              (دبیرخانه شوراي گفت و گو )  کیل جلسه:محل تش

 

نتظر پاسخ شرکت  مشخص شده و م CGSنیشابور ( که از داخل شهرك عبور می کند) و از طرف ستاد ملی گاز ایران اخذ کرده ایم. محل اجراي ایستگاه  _مشهد
 . هستیم  CGSگاز خراسان رضوي براي ارائه برنامه زمانبندي طراحی و اجراي ایستگاه 

ه تعهد عقد  سید ابراهیم شریفی نیا، کارشناس شرکت گاز ر واکنش به توضیحات ارائه شده، عنوان کرد: قوانین شرکت ملی گاز تاکید دارد که گازرسانی ب
 درصد از شبکه داخلی منوط می باشد.  30درصد و اجراي حداقل   50قراردادهاي متوازن به میزان 

گاز   وي تصریح کرد: مجوزهاي بحث برداشت از خطوط انتقال دو مرحله اي است که مرحله اول انجام شده است و دوم مطابق سیاست هاي کلی شرکت ملی 
 مشروط به موارد اعالمی می باشد. 

دي، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان عنوان کرد: برخی از فعاالن اقتصادي عنوان می کنند که چطور می شود  در بخش دیگري از این نشست امیر مهدي مرا
مشهد دریافت کرد که هنوز آب، برق و گاز آن تامین نشده است. طبیعتا فردي که سرمایه خود را به این منطقه می آورد،  5زمینی را در شهرك صنعتی شماره 

 زیرساخت هاي آن تامین شده باشد. توقع دارد که حداقل 

بنگاه هاي   وي به هزینه هایی اشاره کرد که مقرر است براي تامین بعضی از این زیرساخت ها از شرکت شهرك ها اخد شود و شرکت مذکور نیز آن ها را از
از توجیه خارج می کند. طبیعتا ارجحیت براي فعال اقتصادي،  اقتصادي مطالبه خواهد کرد و گفت: انباشت و رشد این هزینه ها، عمال ایجاد واحدهاي اقتصادي را  

 خرید واحدي است که زیرساخت هایش آماده بوده و هزینه هاي اضافی تحمیل نمی کند. 

موانع موجود، سرمایه  سال آینده آب، برق و گاز به شهرك مذکور تخصیص پیدا کند. توجه داشته باشیم که   3مرادي ادامه داد: در بهترین شرایط بعید می دانیم تا 
 گذاران داخلی و خارجی را از استان ما خارج خواهد کرد.
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 مشهد باید هر چه سریع تر انجام بگیرد   5* انتقال خطوط گاز به شهرك صنعتی شماره  

ا تکمیل زیرساخت هاي شهرك  علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندي این بحث اظهار کرد: طبیعتا ب
 مشهد، واحدهاي صنعتی زیادي راغب خواهند بود تا به این منطقه منتقل شوند اما همه این مسائل منوط به تسریع پیگیري هاست.  5صنعتی شماره 

رکت گاز باید برنامه زمانبندي الزم را براي  وي ادامه داد: طراحی و تایید شبکه داخلی گازرسانی با شرکت گاز و اجراي آن با شرکت شهرك ها خواهد بود. حال ش
 ارائه کند تا طرح از توجیه اقتصادي خارج نشود.  CGSایستگاه 

ماه الی یک سال آینده منوط کند. قوانین شرکت گاز ملی مخل تولید است و مانع محسوب   9را به  CGSلبافی خاطرنشان کرد: شرکت گاز نباید احداث ایستگاه 
 می شود. 

 عنوان کرد: بحث انتقال آب و معارضین شهرك توسط دبیرخانه شوراي گفت و گوي استان مورد پیگیري قرار خواهد گرفت. وي 

 *تالش براي تفویض اختیارات از پایتخت به استان ها 

به آنچه در جلسات شوراي گفت و گو از   لبافی در خصوص دستور کار دوم جلسه نیز عنوان کرد: تفویض اختیار به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با توجه
ه با تفویض اختیار  سوي استاندار مطالبه شد؛ در اولویت پیگیري قرار گرفته است. مباحثی در خصوص مشکالت دستگاه هاي اجرایی مطرح شد و تاکید بر این بود ک

 ما ارجاع این موضوع به شوراي گفتگو است. الزم به نهادهاي استانی، می توان این مشکالت را هم پیگیري و مرتفع نماییم. تالش  

ن اختیارات  رئیس دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان یادآور شد: برخی دستگاه ها از جمله سازمان صمت استان، موارد الزم را پیرامو
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ل راه و شهرسازي و... نیز باید در اسرع وقت موارد مورد نیاز براي مورد نیاز خود به ما منعکس کرده اند. سایر نهادها همچون اداره کل محیط زیست، اداره ک
 تفویض اختیار به استان را به دبیرخانه شورا اعالم نمایند. 

 *در برابر تفویض اختیارات مقاومت وجود دارد 

خراسان رضوي اظهار کرد: شوراي عالی معادن باید  در بخش دیگري از این نشست محمد توکلی، سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت  
جزئی هستند اما به  یکسري اختیارات خود را به شوراي معادن استان تفویض کند. در برنامه ششم توسعه نیز به این موضوع تصریح شده است. این اختیارات بسیار 

 نظر می رسد حتی همین موارد هم در حال محدود شدن می باشد. 

، مقاومت هایی  یشنهاداتی را در همین رابطه به مرکز ارائه کرده ایم تا اختیارات بهتر و موثرتري در اختیار استان قرار بگیرد اما نسبت به این موضوعوي یادآور شدپ
 وجود دارد. 

سبب شده تا معادن ما نیم راکد و  سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي ادامه داد: مهم ترین عاملی که 
ود و معادن از طریق  بعضا غیرفعال باشند، این است که صاحبان معادن صالحیت الزم را براي ادامه فعالیت ندارند. طبق قانون باید از این افراد سلب صالحیت ش

لحاظ عملیاتی بسیار پیش می رود، چرا که جلسات برگزار شده بسیار  مزایده واگذار گردد. اختیار سلب صالحیت در دست شوراي عالی معادن است و این اقدام از  
 محدود هستند. 

 د. وي افزود: بحث حریم هاي معادن نیز در اختیار شوراي عالی معادن کشور است که این مهم نیز باید به شوراي معادن استان تفویض اختیار شو

ن معادن نیز یکی از مسائل مهم به شمار می آید و از این رو ورود ماشین آالت دست دوم براي  این مقام مسئول خاطر نشان کرد: افزایش بهره وري و راندما
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معرفی نامه ارائه  افزایش بهره وري بسیار حائز اهمیت خواهد بود. متاسفانه در این خصوص هنوز در وزراتخانه بررسی صورت می گیرد و ما از سطح استان صرفا 
 را در این رابطه معرفی کرده ایم اما روند رسیدگی به این بحث بسیار کند پیش می رود.معدن  47می کنیم. در حال حاضر 

در خصوص تفویض  مورد پیشنهاد  45قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزي سازمان صمت خراسان رضوي نیز در همین موضوع، عنوان کرد: طی نامه اي حدود 
 منعکس شده است. اختیار 

ن  بات و تفویض اختیارات مورد نیاز براي نهاد متبوعش در استان اشاره کرد و یادآور شد: اگر بعضی پیگیري ها به استان واگذار شود، در ایوي به شماري از مطال
 بزنگاه دشوار اقتصادي، می توانیم گره هاي بهتر و بیشتري را بگشاییم. 

 مصوبات جمع بندي و

 مسئول پیگیري  مصوبات جلسه  ردیف 
مهلت  

 پیگیري 

 
 
1 
 
 
 

 
 گردید:در روند اجرا و توسعه شهرك اتخاذمشهد توافقات زیر جهت تسریع  5در ارتباط با بررسی موانع و مشکالت شهرك صنعتی شماره 

مقرر گردید شرکت آب منطقه اي استان خراسان رضوي ظرف حداکثر   ،از محل آب هاي زیر زمینی5در خصوص  تامین آب شهرك صنعتی مشهد 

مدیریت منابع  )را در کمیته 525847شهرك (چاه کالسه یک هفته نسبت به مشخص نمودن مقدار تخصیص آب براي جابجایی چاه در حال ساخت 

 چاه اقدام نماید. یی یا کفشکنی ت جابجااب شرکت آب منطقه اي مصوب نموده تا شرکت شهرکها بر اساس آن نسبت به در خواس

 

آب منطقه اي،  

 شرکت شهرکها 

 

آب منطقه اي،  

 

یک  

 هفته 
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2 

،  پیگیري هاي الزم توسط آب منطقه اي و   سد دوستی مقرر گردید 3از محل تصفیه خانه آب شماره  5در ارتباط با تامین آب شهرك صنعتی مشهد 

  10تقال آب به طول حدود سازمان مدیریت و برنامه ریزي  در خصوص تخصیص اعتبار براي اجراي پروژه خط ان  شرکت شهرکها صورت پذیرد و  

 گرددیلومتر توسط شرکت آب منطقه اي تسریع ک

شرکت شهرکها،  

سازمان مدیریت  

 و برنامه ریزي 

 

 مستمر  

3 

پوند شهرك  60شرکت گاز خراسان رضوي نسبت به تایید طراحی شبکه داخلی  ، توافق گردید 5پیرامون تامین گاز مورد نیاز شهرك شماره 

پوند   60اقدام نموده و همزمان با شروع عملیات اجرایی شبکه داخلی توزیع گاز  ،که توسط شرکت شهرکها ارائه خواهد گردید 5صنعتی شماره 

قدام نماید تا همزمان با گاز و خطوط تغذیه  tbsو ایستگاههاي cgsنسبت به اجراي ایستگاه  ها ،شرکت گاز خراسان رضوي نیز توسط شرکت شهرک

 ر شوددار شدن ایستگاهها شبکه داخلی شهرك نیز گاز دا

شرکت گاز  

استان، شرکت  

 شهرکها

 یک ماه 

 

4 

 عملیات می باشد.اعالم گردید که مشکل خاصی وجود ندارد آماده اجراي مشهد  5در خصوص تامین برق مورد نیاز شهرك شماره االف)

  13/3/1387مورخ  38849مجوز و مصوبه هیات محترم وزیران به شماره که داراي  5ب) در خصوص اخذ مجوز توسعه شهرك صنعتی شماره 

هکتار همزمان استانداري ، شرکت شهرکها، محیط زیست، دبیرخانه شورا از مبادي ذیربط   5هکتار میباشد، مقرر گردید تا افزایش  1263براي 

 پیگیري شود   

 

شرکت  استانداري،

برق استان و  

،   شرکت شهرکها 

اداره کل محیط  

زیست، دبیرخانه  

 شورا 

یک  

 هفته  

5 
مسولیت هاي استانی و تاکید استاندار محترم در   ستانی با توجه به رویکرد دولت سیزدهم تاکید بر   تقویت  اموضوع لزوم تفویض اختیارات ملی به 

ورد نیاز به شرح زیر اقدام نمود که مورد توافق قرار گرفت و  سازمان صمت استان نسبت ارائه فهرست م ي  اولین جلسه حضور در شوراي گفت وگو
استانداري، 

سازمان صمت،  
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 مقرر شد ضمن طرح در شوراي گفت و گو به استانداري محترم خراسان رضوي منعکس شود 

 

 ردیف 
 وع موض

 (مانع/گلوگاه یا ...) 
 شرح مختصر

 موضوع 
 راهکار پیشنهادي

معاونت/سازمان/شرکت/مربوطه 
 در وزارت صمت 

 :کشف هايگواهی  .۱
 معدنی مواد کلیه کشف گواهی صدور •
  معدنی ماده نوع و تناز سقف بدون و

 (... طال(مخصوصا
 کشف  گواهی لغو  •

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

  صنایع و  معادن امور  معاونت
 معدنی

 :معدنی ذخایر  اکتشاف پروانه  .۲
 اکتشاف  پروانه تمدید و صدور •
  اصالح( اکتشاف پروانه اصالح •

 (معدنی ماده کمیت و عیار تغییر  و هاحریم
 اکتشاف  پروانه لغو  •

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

  صنایع و  معادن امور  معاونت
 معدنی

 :معدن برداري بهره پروانه  .۳
 برداري  بهره پروانه تمدید و صدور •
  اصالح( برداري بهره پروانه اصالح •

 (معدنی ماده کمیت و عیار تغییر  و هاحریم
 برداري  بهره پروانه لغو  •

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

  صنایع و  معادن امور  معاونت
 معدنی

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي معادن  موقت تعطیلی مجوز  .٤
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

  صنایع و  معادن امور  معاونت
 معدنی

 دبیرخانه شورا  
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 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي ابطالی  هاي محدوده آزادسازي  .٥
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

  صنایع و  معادن امور  معاونت
 معدنی

  حقوق همانند درآمدي هاي حساب بررسی  .٦
 واریزي هايفیش سقم و صحت و دولتی

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

  صنایع و  معادن امور  معاونت
 معدنی

 از واحد پنجره  الکترونیکی سامانه روزرسانی به و استقرار  .۷
  شهرسازي و راه وزارت با سیستمی ارتباط برقراري طریق
  محیط سازمان  فرهنگی میراث نیرو وزارت طبیعی منابع

 زیست

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

  صنایع و  معادن امور  معاونت
 معدنی

در شوراي عالی معادن انجام می   استان  معادن شوراي اختیارات افزایش  .۸
 شود 

تقفویض اختیار به 
 استان 

معاونت امور معادن و صنایع  
 معدنی

  کل ادارات اعتبارات و اختیارات در بازنگري  .۹
 کشور معدنی اکتشافات و شناسی زمین سازمان

 سنواتی بودجه لوایح در استانی و  ملی مقیاس در
 هاي ملی و استانی  طرح و

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

  صنایع و معادن امور معاونت
 شناسی زمین سازمان-معدنی

 : تاسیس جواز  ۱۰
 به خاص رشته 10 اصالح و تمدید •

 پیشرفت  درصد هر  با استانها
 10 تاسیس هاي جواز انتقال و صدور •

 کشوري  خاص رشته

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

 برنامه  و طرح معاونت

 :تاسیس جواز  ۱۱
  شهرك خارج اراضی نصاب تعیین •

 سازمان و استان جهت سازمان توسط صنعتی
 استان  جهادکشاورزي

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

 
 

 برنامه  و طرح معاونت
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 :تاسیس جواز  ۱۲
  ها طرح تایید و ابطال از خروج مراحل تمامی

 (شده  ابطال هاي طرح جهت(

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

 معاونت برنامه، و طرح معاونت
 صنایع امور

  از ناشی صادره برداري بهره پروانه اصالح امکان  ۱۳
  بدون کارشناسی نظر  اظهار و مجدد بررسی

 متقاضی  درخواست

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

 صنایع امور معاونت

استان وضوابط آن   فوق فرایندهاي فوالد  و پلیمري اولیه مواد دریافت اصالح فرآیند  ۱٤
  ستاد  نیاز به بازنگري دارد در

شود  می انجام  

 به اختیار تفویض
 استان 

 صنایع امور معاونت

 اتانول) ( خاص اولیه مواد خرید سهمیه تاییدیه  ۱٥
تهران بررسی میگرددو تفویض اختیار اتانول در 

 آن به استان میسر نمی باشد 

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

 صنایع امور معاونت

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي افزار  نرم برداري بهره پروانه  ۱٦
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

 

  و پژوهش آموزش، معاونت
 فناوري

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي دخانی کاالي تولید کارخانه تاسیس مجوز ارایه  ۱۷
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

  صدوردستورالعمل با
است  اجرا قابل  

 دخانیات مرکز

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي دخانی کاالي تولید مجوز ارایه  ۱۸
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

  صدوردستورالعمل با
است  اجرا قابل  

 دخانیات مرکز
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 :سفارش ثبت  ۱۹
 تولید  خطوط •
 سایر •

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

 سازمان -صنایع امور معاونت
 تجارت  توسعه

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي مهندسی  و فنی خدمات صادرات گواهی صدور  ۲۰
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

 تجارت  توسعه سازمان

 صادرات  تمرکز تصمیمات و تسهیالت مرتبط با  ۲۱
 مهندسی در مرکز و فنی خدمات

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

 تجارت  توسعه سازمان

صادراتی و تسهیالت  جوایز تمرکز مشوق ها،  ۲۲
سازمان (موضوع بسته حمایت از صادرات) در 

توسعه تجارت و مشخص نبودن سهم استان در  
 بسته 

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

 تجارت  توسعه سازمان

 توسط  ورود قابل نا متناسب بودن اقالم  ۲۳
با ظرفیت هاي استانها و کشورهاي  مرزنشینان

  همسایه 

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

 تجارت  توسعه سازمان

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي صادراتی هاي پایانه ایجاد مجوز صدور  ۲٤
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

 تجارت  توسعه سازمان

  بین  و داخلی نمایشگاه برگزاري مجوز صدور  ۲٥
 اختصاصی  و تخصصی المللی

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

 تجارت  توسعه سازمان

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي نمایشگاهی  هاي¬ سایت تاسیس مجوز صدور  ۲٦
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

 تجارت  توسعه سازمان
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صدور مجوز و رتبه بندي شرکت هاي مدیریت   ۲۷
صادرات با توجه به توانمندي هاي صادراتی 

 استان 

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

 تجارت  توسعه سازمان

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي تجاري هاي¬هیات پذیرش و اعزام صدور مجوز   ۲۸
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

   تجارت توسعه سازمان

 با تجارت معین عنوان به استان   معرفی  ۲۹
 وافغاستان  cis حوزه کشورهاي

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

   تجارت توسعه سازمان

 از گروهی ارز واگذاري ارز( تخصیص یا و تأمین  ۳۰
  از گروهی واردات براي استان کنندگان تولید
 استان) کنندگان صادر

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

   تجارت توسعه سازمان

 گرانبها فلزات و قیمتی هاي سنگ ارزش گذاري  ۳۱
 استان  به

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

   تجارت توسعه سازمان

  وپسته چاي کیفی کنترل آزمایشات انجام امکان  ۳۲
 صادراتی 

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

 تجارت  توسعه سازمان

  اقتصادي ویژه  منطقه  از حاصل  آمدهاي در واگذاري   ۳۳
  ساختهاي زیر  توسعه براي کردآنها وهزینه  دوغارون 

 مزبور  منطقه نیاز مورد

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

  وویژه آزاد مناطق سازمان
 کشور  اقتصادي

 زمان در استان مرکز اصناف اتاق نظر  اخذ  ۳٤
 اي زنجیره فروشگاههاي فعالیت مجوز صدور

 ) همگن غیر  و همگن(

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي
 شود 

 به اختیار تفویض
 صدور با-استان

 قابل دستورالعمل
 اجراست 

داخلی بازرگانی معاونت
  

 بازاریابی شرکتهاي تخلفات به رسیدگی امکان  ۳٥
 استان  در اي شبکه

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي
 شود 

 به اختیار تفویض
  صدور با-استان 

داخلی بازرگانی معاونت
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 قابل دستورالعمل
 اجراست 

 ایرانیان سامانه در بیشتر  اختیارات واگذاري  ۳٦
 :اصناف هاياتاق و استانی هايسازمان به اصناف

  اتحادیه ایجاد و ثبت جهت دسترسی •
 اتحادیه نام ویرایش امکان و جدید

  دسترسی انسداد محدودیت رفع •
  شدن منقضی صورت در سامانه به اتحادیه

  به کرونا بیماري شیوع به توجه با انتخابات
 .گردد تفویض استان سازمان

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي
 شود 

 به اختیار تفویض
 استان 

داخلی بازرگانی معاونت
  

 تنظیم حوزه در درخواست مورد اختیار تفویض  ۳۷
 :استانها بازار

 استانها اختیار در ها سهمیه جذب بندي زمان-1
 . گیرد قرار

  توزیع شبکه تعیین شود می درخواست-2
 گیرد  قرار  استانها اختیار در بازار تنظیم  کاالهاي

  در استان هر  بازار تنظیم اقالم توزیع نحوه-3
 .گیرد قرار استان همان بازار تنظیم ستاد اختیار

  قیمت تعیین حوزه در استانها اختیارات-4
 ، شکر  ، مرغ تخم ، مرغ بویژه(  اساسی کاالهاي

  صورت  در تا یابد  افزایش.....) و لبنیات و شیر 
 . شود فراهم  استانی گذاري قیمت امکان نیاز

  بازرگانان و  تجار ظرفیت از استفاده امکان-5
  و صمت  هاي وزارتخانه به  معرفی براي استانها

 می انجام ستاد در فوق فرایندهاي
 شود 

صورت  هاي  بررسی  به  عنایت  با 
،حواله  شود  می  مشاهده  گرفته 
بعد   بازار  تنظیم  اقالم  هاي صادره 
بازرگانی  معاونت  توسط  صدور 
داخلی و درج شماره نامه .پس از  
شرکت  دبیرخانه  به  ورود 
تغییر   ،با  غله  اداره  یا  و  پشتیبانی 
اي   شماره  با  حواله  نامه  شماره 
به  بازار  تنظیم  هاي  کاال  دیگر 
می   داده  تحویل  حواله  اصحاب 
شود.این مهم فرایند رصد و توزیع  
را  بازار  تنظیم  هاي  کاال  اقالم 

 به اختیار تفویض
 استان 

حواله  صدور  از  پس 
معاونت  توسط 
داخلی    بازرگانی 
شماره  درج  و  سازمان 
دبیرخانه   در  نامه 

شم در  ،همان  نامه  اره 
به  ورود  مسیر  تمام 
شرکت  خانه  دبیر 
غله   اداره  و  پشتیبانی 
و   ننموده  پیدا  تغییر 
اقالم  خروجی  حواله 

بازار(شکر -تنظیم 

داخلی بازرگانی معاونت
  

و ارجاع کاالهاي  اجراي قانون 
کشاورزي به سازمان جهاد 

کشاورزي مدنظر قرار گیرد و 
براي سایر کاالها مصنوع قابل  
اجرا می باشد.(حوزه بازرگانی 

 داخلی)
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  و اولیه مواد واردات براي کشاورزي جهاد
 شود فراهم  اساسی کاالهاي

 دام امور پشتیبانی و غله کل ادارات اختیارات-6
 براي استانی کمیسیونهاي هماهنگی با استانها

  و انبارها در اساسی کاالهاي ذخایر  از استفاده
 . یابد افزایش  استانها هاي سردخانه

  جهاد وزارت هاي سامانه به دسترسی سطح-7
 و ایران دولتی بازرگانی شرکت کشاورزي،

 بازار تنظیم ن کمیسیو  دبیرخانه براي  گمرك
 .میباشد درخواست مورد  استان

 هاي تعاونی ظرفیت از استفاده امکان-8
 واردات در مرزي هاي بازارچه و مرزنشینان

 گیرد، قرار مدنظر  اساسی کاالهاي
 نان آرد و گندم کارگروههاي فعالیت-9

 .گردد مصوب کشوري کارگروه در شهرستانها

با مشکل  بازرسی  تیم هاي  توسط 
 مواجه می نماید. (حوزه بازرسی)

و...)با  -گوشت نهاده 
اولیه   نامه  شماره  همان 
داخلی،   بازرگانی 
تحویل  و  خروج 
حواله  اصحاب 

 گردد.(حوزه بازرسی) 

۳۸      

۳۹      
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