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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار(

   و امور خیریه شرکت خدماتی شهرک صنعتی بینالود در ارتباط با فضاهای خالی  داخل محدوده شهرک صنعتی متعلق به اداره کل اوقاف   10/2/2012مورخ  11220/2012نامه شماره

ن ها نگی واگذاری این زمیتقاضا های جدید برای سرمایه گذاری و  اختالفات بین شرکت شهرکهای صنعتی  و اداره کل اوقاف در خصوص چگو اشی از آن برای صنعتگران و و تبعات ناستان 

  به شهرک

چگونگی ضرورت بازرسی شرکتهای بازرسی انرژی تحت پوشش اداره کل   بررسی  ، موضوعوی مصرف انرژیفصل ششم قانون اصالح الگ  10، 12، 12، 10، 20مواد  ادامه جلسه قبل پیرامون

و گرداوری اطالعات مورد نظر و ارائه ان به  شده نییتع یارهایآن با مع قیو تطب یصنعت یواحدها یکنترل مصرف انرژ با هدف  از بنگاههای اقتصادی   استاندارد

 آب و برق و گاز و موازی کاری انجام شده در این خصوص شرکتهای  شرکتهای متولی اصلی از جمله 

 .بررسی موانع موجود برای توسعه صنایع شهرک صنعتی بینالود

  هیریموانع موجود در حوزه اداره کل اوقاف و امور خی، خراسان رضو یدولت و بخش خصوص یوگوگفت یشورا رخانهیجلسه دب نیسومدر 

کنترل  با هدف چگونگی ضرورت بازرسی شرکتهای بازرسی انرژی تحت پوشش اداره کل استاندارد  از بنگاههای اقتصادی     و ،نالودیبصنعتی  شهرک در  استان 

اطالعات مورد نظر و ارائه ان به شرکتهای متولی اصلی از جمله  شرکتهای آب و برق و و گرداوری  شده نییتع یارهایآن با مع قیو تطب یصنعت یواحدها یمصرف انرژ

 مورد بررسی قرار گرفت. گاز و موازی کاری انجام شده در این خصوص
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فت:  کل اوقاف گ در حوزه اداره  نالودیب یشهرک صنعت یچالش هاو دستور کار نخست رئیس این دبیرخانه در ابتدای جلسه درباره  ،یاکبر لباف یعل ،

که تاکنون هیچگونه اقدامی  پیرامون واگذاری و یا سرمایه گذاری در  اداره کل اوقاف استداخلی محدوده شهرک صنعتی متعلق به  یضبخشی از ارا

عیت فعلی ونیز به دلیل وض هیصاحبان سرما ،رو نیاز اان صورت نگرفته است و وضعیت موجود چهره نامناسبی برای شهرک بوجود آورده است  . 

و سرقت ها از  یتیمباحث امن ضمن اینکه ، دارند  شهرک  نیدر ا یگذار هیبه سرما کمتری  لیتما ،متعلق به شهرک  یاراضو  پراکندگی واحدها 

ر و شه لودنای، شهرک بی صنعتیشرکت شهرک ها نکه تاکنون مسئوال نیرغم ا یعل و از طرفی   شهرک مطرح است. نیا در زین واحدهای تولیدی 

 . ستیمشکل همچنان به قوت خود باق نیخصوص صورت نگرفته است و ا نیدر ا یتوافق ،انجام داده اند ییها یریگیخصوص پ نیدر ا دیجد

در ع یوی افزود: در مشهد امکان واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی برای تامین زمین با مشکالتی مواجه است لذا بستر سازی برای استقرار این صنا

 شهرکهای شهرستانها و شهرهای جدید می تواند سریز نیاز مشهد را به خود اختصاص دهد.

 لبافی چهار  پیشنهاد به جلسه ارائه نمود و گفت:

 با زمین های متعلق به شرکت شهرکها در همان منطقهو امور خیریه زمین های متعلق به اداره کل اوقاف امکان تهاتر طرح   -

 رت اجارهواگذاری اراضی به صو -

 خرید اراضی توسط شرکت شهرکها  -

 مشارکت بین دو دستگاه متولی -
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 می تواند به رفع موانع موجود کمک کند.

 

 .فاز سوم ییربنایز ساتیتاسمشکل در تامین 

 یکه در شهرک صنعت یتیکرد: عالوه بر مباحث امن حیتصرباره استان دراین یصنعت یشرکت شهرک ها ندهیفروشان، نمامحمود شال دیادامه، س در

است و  یشود که فاقد کاربر یمواجه م یادیزاراضی کند، با  یبه شهرک مراجعه م یاز اراض دیبازد یکه برا یگذار زمان هیوجود دارد، سرما نالودیب

 خصوص اعتراضات نیران در اگذا هیاز سرما یکه برخ ندارد؛ همانطوری ها  نیزم نیا تمایلی به واگذاریکه شرکت شهرک ها  کنند یتصور ماینگونه 

قرار  انیمتقاض اریدر اخت لیبا کمال مد، در شهرک ها وجود داشته باش ینیکه هر زم یمنعکس کردند. در صورت ینظارت یخود را به دستگاه ها

 داد.   میخواه

که در همان را  ییها نیزم حاضریمما  .مشکل است نیحل ا یحاضر به هر گونه تعامل برا ی صنعتی استانخاطرنشان کرد: شرکت شهرک ها یو

آن به صورت  یها نهیشود تا هز رسانیبه روز یکشاورز یها مانند اراض نیزم نیا ارزشکه  نیا ای میاوقاف تهاتر کن یها نیبا زم ،میمحدوده دار

 .شده استن دیعا یا جهیرابطه نت نیکه متاسفانه در ا میمساله هست نیحل ا ریگیپ 69به اوقاف پرداخت گردد. از سال  نیطبق قوان یجاریاست
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 به فاز سوم دچار مشکل ییربنایز ساتیرساندن تاس یاما ما برا ؛موجود است یصنعت یاراض هیدر حاش ییربنایز ساتیشد: تاس ادآوری فروشانشال

 .میرابطه وارد مذاکره شو نیطبق قانون با اداره کل اوقاف در ا میرو حاضر نی. از امیهست

اداره کل اوقاف به شکل  یاظهار کرد: متاسفانه اراض نالودیب یشهرک صنعت یشرکت خدمات رعاملیمد پور،یاز نشست، محمد عل یگریبخش د در

از  یاریقرار گرفته اند و بس شابوریمشهد و ن میجاده قد بین یصنعت یواحدها نیواقع شده اند؛ چنان که زم نالودیب یدر شهرک صنعت یپراکنده ا

 ،نیعالوه بر ا ردیبه خود بگ ناپسندیمساله سبب شده است که شهرک چهره  نیفاصله انداخته اند. ا یصنعت یواحدها یها نیزم نایم اوقاف یاضار

 یها رساختیز یاوقاف تمام یاراض یکیاست که در نزد یدر حال نیا است و یدشوار اریکار بس یصنعت یواحدها یها برا رساختیفراهم کردن ز

 گرفته است.  یفزون یصنعت یو سرقت از واحدها یتیمباحث امن زین ریدر چند ماه اخ ست.ایمه یبه خوب یانرژ

 لزوم مهیاسازی طرح توجیهی برای اراضی شهرک بینالود

اراضی موجود در شهرک  یاظهار کرد: تمام یاداره کل اوقاف خراسان رضو یاقتصاد یمعاون بهره ور ،ییرضا دیاز نشست، سع یگریبخش د در

 ندارد. یاراض نیدر خصوص ا یحق و حقوق یبه لحاظ قانون یشده و کس فیتکل نییتع بینالود
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 زین خشی از زمینهامالک هستند و ب یاراض نیموقوفه در ا 71موقوفات است و  جزوبلکه  ستیمتعلق به اداره کل اوقاف ن یاراض نیکرد: ا حیتصر یو

شود و لذا  یاستفاده م میتی یبضاعت و بچه ها یدانش آموزان بحمایت از  یها برا نیزم نیاز ا یاز درآمد بعض ،به طور مثال هستند؛ یمتول دارای

 به احسن شود. لیتبد یاراض نیا ای ردیها صورت بگ نیزم نیدر ا یاقتصاد تیفعال دیالزاما با

آن  و در خصوص ردیقرار بگ یمربوطه مورد بررس ونیسیطرح در کم نیآماده کند تا ا یاراض نیا یبرا یهیطرح توج دیبا یافزود: بخش خصوص ییرضا

در حال  یبا بخش خصوص یاوقاف در کالت و کاشمر مطرح شده است و مذاکرات یدر خصوص اراض هاییشنهادیپهمانطور که شود.  یریگ میتصم

 است. نجاما

 اریبس ی صنعتیاوقاف و شرکت شهرک ها یهاتر اراضاظهار کرد: آن چه مسلم است امکان ت یاداره کل اوقاف خراسان رضو یاقتصاد یبهره ور معاون

 هاترتچرا که  ؛کرد افتیپول در میبایست ،یاراض نیا یواگذار یبرا .اتفاق نخواهد افتاد نیا یاراض نیا یریقرارگ تیاست و حداقل به لحاظ موقع کم

 شود. یبه احسن محسوب نم لیتبد قیمصاد وجز

است، افزود: اگر موضوع مشارکت سه  یاوقاف و تهاتر آن برابر ضوابط و مقررات موجود کامال منتف یبحث فروش اراض نکهیا انیبا ب یو

ی اداره کل اوقاف با شرکت شهرک ها ،به طور مثال ؛میکه وارد قرارداد دوجانبه شو میدار یما اعالم آمادگ ،ستین ریجانبه امکان پذ

 ردد.گگذاران وارد مذاکره  هیماشرکت با سراین  و صنعتی



 
 

 
  

 

       صبح01    ساعت شروع:                                       5/2/1041          تاریخ جلسه                                                              3 شماره جلسه:

                                                                      نفر 81اعضای حاضر در جلسه :                                                                                                            )دبیرخانه شورای گفت و گو (  کیل جلسه:محل تش

 نفر 21 اد اعضا حاضر در جلسه: عدت

ت شهرکهای شرکبا  یشد: متاسفانه در گذشته توافقات ادآوری رد،یمدنظر قرار گ دیبا زین یاراض یبحث تعهدات پس از واگذار نکهیبر ا دیبا تاک ییرضا

 .ردیطرح مدنظر قرار بگ یاجرا یبرا یزمانبند رنامهب کیاست که  یرو ضرور نیصورت گرفت اما به آن تعهدات عمل نشده است. از ا صنعتی

 دیبا یگذار متیاست و ق یاوقاف، صنعت یاراض یآن که کاربر مهمکرد: نکته  حیتصر یاداره کل اوقاف خراسان رضو یاقتصاد یبهره ور معاون

مشارکت  و یگذار هیمااز دستور کار اداره کل اوقاف خارج است و تنها راهکار همان سر زین ی. بحث اجاره اراضردیصورت گ یصنعت یبراساس کاربر

 است.

  یجاریاوقاف به شرکت شهرک ها به صورت است یاراض یواگذار ضرورت

رسد بسته  یعنوان کرد: به نظر مبار دیگر و در واکنش به سخنان معاون اداره کل اوقاف استان  یصنعت یشرکت شهرک ها ندهیشالفروشان، نما

کت شر اریو بلندمدت در اخت یجاریرا به صورت است یاراض نینرسد بلکه تنها راهکار موجود آن است که اداره کل اوقاف ا جهیجانبه به نت 3مشارکت 

منطقه  نیتوان خدمات را به ا یصورت است که م نیکند. تنها در ا افتیآن را از ما در یاجاره بها ،و مقررات موجود نینشهرک ها قرار دهد و طبق قوا

با  یاراض نیکه ا نیا ایکنند  افتیآن را در یروز به شرکت شهرک ها واگذار شود و اجاره بها یکارشناس متیها به ق نیزم نیا دیسوق داد. لذا با

 ها تهاتر شود. شهرکشرکت  یها نیزم

 سازمان صمتنخست  شنهادیپ، تهاتر
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سائل است که م نیبنده ا شنهادیکرد: پ حیسازمان صنعت، معدن و تجارت استان تصر یاداره فلز سیرئ ،یومرثیاز نشست، قاسم ک یگریبخش د در

طرح م شنهادیممکن است با پ زیرامدنظر داشت  دیو... را با یا قهیوث یبحث ها، مشارکت سه جانبه در. ردیمدنظر قرار بگ زین یاراض یپس از واگذار

 نداشته باشد. یشده چندان همخوان

است و  به لحاظ  یکشاورز یکاربردارای شهرک  نیا یاراض شترینخست ماست. آن چه مسلم است ب شنهادیتهاتر پدر مجموع، خاطرنشان کرد:  یو

 تیعموق لیارزش تهاتر شده بلکه صرفا تهاتر به دل یب یها نیما با زم یشود اراض یکه اداره کل اوقاف مدع ستیندارد. لذا آن طور ن یارزش یاقتصاد

 مطرح است.

 یارچوب قانون اقداماتهشهرک در چ نیتوسعه ا یمختلف برا یدستگاه ها یبا همکار دیجنبه عام دارد و با یکرد: شهرک صنعت حیتصر یثومریک

 مبحث ورود داشته باشد. نیبه ا زیاست که دستگاه قضا ن یرو ضرور نی. از ادادانجام 

ساالنه به ما واگذار شود، تنها در  یاوقاف به صورت اجاره خط ها یراهکار آن است که اراض نیت استان اظهار کرد: بهترمسازمان ص یاداره فلز سیرئ

 اریاوقاف کار بس یپر کردن خال اراض یبرا یارائه برنامه زمانبند ،دارد. آن چه مسلم است یگذار هیگذار رغبت به سرما هیصورت است که سرما نیا

 شود. دهیسنج یمختلف یارهایفاکتورها و مع دیبا یاراض نیصنعت در ا کیاستقرار  یاست، چرا که برا یدشوار

 است یخوب شنهادیپ ابه شرکت شهرک هاوقافی شهرک بینالود  یاجاره اراض
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عه را و شرکت شهرک ها بستر توس یعنوان کرد: شهرک صنعتنیز بار دیگر استان  یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیدب سیرئ ،یلباف

 متیبه ق ابه شرکت شهرک ه یاراض نیرسد که اجاره ا یبه نظر م و شودمی اوقاف یاراض یبراایجاد ارزش افزوده مساله سبب  نید که انکن یفراهم م

 .است یخوب شنهادیپ یکارشناس

هرک توسعه ش کسویقطعا از  ،نگریسته شودبرد  _مباحث با نگاه برد نیابه موارد مطرح شده است که اگر  گریو تهاتر از د دیاظهار کرد: بحث خر یو

 اوقاف خواهد شد. دیعا یارزش افزوده ا گرید یداشت و از سو درا به دنبال خواه یصنعت

 دامو مقررات مربوطه اق نیبرابر با قوان دیبا یصنعت یدر شهرک ها یوقف یاراض یواگذار یموجود، برا ینامه ها نییبراساس آ نکهیبا اشاره به ا یلباف

تهاتر و  وسه جانبه  یقراردادها ،یجاریاوقاف به صورت است یاراض یواگذار شنهادیپ 4نفعان در خصوص  یاست که  ذ نیما ا ی، افزود: تقاضانمود

 فروش به توافق برسند.

 سرمایه گذار رغبتی به سرمایه گذاری در اراضی موقوفه ای شهرک بینالود دارد؟

اوقاف به  یاراض یسوال که نحوه واگذار نیبا طرح ا یخراسان رضو یاستاندار دیگروه تول سیوطن پرست، رئ یاز نشست، مهد یگریبخش د در

و چه به لحاظ  یمتیبه شرکت شهرک ها چه به لحاظ ق نیزم یبا واگذار یچه تفاوت ؟ گفت:گذاران به چه شکل خواهد بود هیسرما یصورت خاص برا

 نیارض اعو... را دارد؟ ت التیاخذ تسه یبرا یامکان واگذار، در آینده کند یگذار هیسرما یاراض نیکه در ا یگذار هیسرما ایآ ؟بودخواهد  یحقوق
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 رمشارکت مدنظ شنهادیدر پ دیمباحث با نینداشته باشد؟ ا یگذار هیبه سرما یگذار رغبت هیباعث نخواهد شد که سرما یعاد یها نیها با زم نیزم

 خواهد شد. جادیا عیصاحبان صنا یبرا یمشکالت، باشند یعاد یمتفاوت با اراض یاراض نیاگر ا. ردیقرار بگ

 حیصرت رد،یمدنظر قرار بگ دیبا زین یمسائل پس از واگذار نکهیبر ا دیبا تاکهم  یخانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضو ریزاده، دب یخان نیحس

 نکه مسئوال ستین ریرا به شخص ثالث واگذار کند. لذا امکان پذ نیممکن است بهره بردار بخواهد زم زین یپس از احداث و بهره بردار یکرد: حت

شور، ک یصنعت یشهرک ها نیاز بهتر یکیتوس به عنوان  یدر شهرک صنعتکمااینکه بدهند.  یتعهد یاراض نیا یبرا یصنعت یشرکت شهرک ها

 بالاستفاده هستند.  یاز اراض یهنوز برخ

شده است، افزود: واضح و مبرهن  یمساله ملغ نیساله وجود ندارد و سالهاست که ا 66به صورت  نیزم یدر حال حاضر بحث واگذار نکهیا انیبا ب یو

به اداره کل اوقاف دهد، چرا که  یبابت زمانبند یتعهد چیه دینبا یصنعت یگذار فراهم شود. شرکت شهرک ها هیسرما یبرا زهیانگ دیاست که با

 هستند. یفاقد کاربر هنوز بخشی از آنهااما  میساله دار 32 یال 02 یها نیزم یصنعت یشهرک ها یکه در تمام نیرغم ا یاست. عل اریبسمشکالت 

ا اراضی شرکت شهرکها ب دستور کار نخست جلسه عنوان کرد: بحث مربوط به تهاتر یدر جمع بند وگوی استان، رئیس دبیرخانه شورای گفتیلباف

 ریموجود اداره کل اوقاف امکان پذ طیبا توجه به شرا زیندادن اراضی اوقاف قرار نگرفت. اجاره اداره کل  رشیمورد پذ اراضی موقوفه ای شهرک بینالود

شرکت  انیدو جانبه م یراردادقبود که  نآ ،دانست رهیمد اتیآن را منوط به توافق ه رشیشرکت شهرک ها، پذ ندهیکه نما یگری. نکته دیستن

گذاران به  هیبا سرما ی صنعتیشرکت شهرک ها ،تیو در نها گرددمدنظر توافق  یارچوب هاهچدرباره شود و  میشهرک ها و اداره کل اوقاف تنظ
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به  نهادشیپ نیخصوص منعقد شود. ا نیدر ا یا هتا تفاهم نامه دوجانب حاصل شد شنهادیپ نیاتوافق اولیه درباره  .کنند میصورت جداگانه قرارداد تنظ

 گردد. خواهد شد تا در هیات مدیره مطرحشرکت شهرک ها و اداره کل اوقاف ارسال 

 موضوع تیگفت و گو ارسال خواهد شد و شورا به لحاظ اهم یشورا یبه صحن علن شنهاداتیپ ،صورت نگرفت یرابطه توافق نیدر ا اگروی ادامه داد: 

 خواهد شد. نالودیب یصنعت یمساله موجب توسعه شرکت شهرک ها نیدهد که ا یاستان، اقدامات الزم را انجام م یبرا

کند.  ینم جادیگذاران ا هیو سرما عیصاحبان صنا یرا برا یعمال مشکل است که یبا عرصه وقف یملک یاوقاف سندها یکرد: اسناد اراض حیتصر لبافی

 کند. جادیا یاوقاف ارزش افزوده خوب یتواند برا یقطعا م یاراض نیا

 حوزه انرژی بنگاههای اقتصادی در در نظارت برو جلوگیری از موازی کاری  اهمیت هم افزایی دستگاهها 

نوان ع یانرژ یبازرس یدر ارتباط با شرکت ها دبیرخانه،  در خصوص دستور کار دوم استان دولت و بخش خصوصی  رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی

مطرح گردید و تصمیماتی اتخاذ شد  که در جلسه گذشته از فصل ششم قانون اصالح الگوی مصرف انرزی  01، 09، 02، 04و  71موضوع مواد کرد: 

خواهد  به زودی با اصالحاتی اجرایی در استان، بومی انرژی استفاده از شرکت های بازرسی استان، حسب اظهارات معاون محترم اداره کل استاندارد

ند کن یم تیفعال یکه در حوزه انرژ متولی  یدستگاه ها اند یمدع ی است که عیصنادستور کار دوم این جلسه مربوط به ، خاطرنشان کرد یو ،شد
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و نیازی به بازرسی های  دهد. خاداره کل استاندارد پاس یارهایرا براساس مع یمصرف انرژ یتواند بحث اصالح الگو یشاخص ها دارند که م یکسری

 مکرر و جمع اوری اطالعات و ارائه ان به وزارتخانه های دیگر نیست

و  یاهصدور گو یبازرس یبرخوردار است، اظهار کرد: شرکت ها یا ژهیو تیرابطه از اهم نیدستگاه ها در ا نیب ییهم افزا یچگونگ نکهیا انیبا ب لبافی

 یاست و ضرورت یاطالعات به هر شکل قابل جمع آور نیهستند که ا یمدع یبخش خصوص یشرکت ها از یبرخ و دکنن یمصرف را دنبال م یالگو

 یبررس مورد  یمساله در جلسات کارشناس نیبه عمل آورند. لذا مقرر شد که ا دیبه صورت ساالنه از واحد بازد یانرژ یبازرس یندارد که شرکت ها

 قرار گیرد.

 است هودهیب یاقدام یصنعت یواحدها یمجدد بر کنترل مصرف انرژ نظارت

 یبرا یمجوز استاندارد حت افتیبه دنبال در یکه واحد صنعت یکرد: زمان حیتصر سیکارخانه بهد رعاملیمد ،یاسد نیاز نشست، حس یگریبخش د در

اد مو ،یکپسول آتشنشان ییدر خصوص جانما یحتو به عمل آورند  دیاز مجموعه بازد دیاز اداره کل استاندارد با ژهیمحصول است، کارشناسان و کی

 کنتور هستند. یدارا کیهر  یآب و برق و گاز مصرف یانرژ . البته در زمینهاظهار نظر کنند زیو ... ن ییایمیش
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د خواهن یه مکردند ک یعنوان م یبازرس یمصرف است، اظهار کرد: شرکت ها یتمام تالش مان بر اصالح الگو ،یانرژ یبا گران نکهیا انیبا ب یاسد

 هنگو نیدر ا یندارند، لذا مصرف انرژ ینیکار روت ییمواد غذا یاست که کارخانه ها یدر حال نیبسنجند، ا یرا نسبت به مصرف انرژ دیتول زانیم

 د.نرا به حداقل ممکن برسان یآن است که مصرف انرژ ییمواد غذا دیتول یواحدها تالش. تمام ستین یریقابل اندازه گ عیصنا

 ندارد که شرکت یضرورتو  مختلف متفاوت است یلذا مبلغ قبوض در ماه ها.ما متفاوت است  یواحد صنعت داتیافزود: تول سیکارخانه بهد رعاملیمد

 یاقدام ردیگ یکه توسط شرکت آب، برق و گاز صورت م یکند. لذا نظارت مجدد بر کنترل مصرف انرژ یریواحد ما را اندازه گ یمصرف انرژ یبازرس

 است. هودهیب

 مصرف یقانون اصالح الگو یاجرا نحوهلزوم بازنگری بر 

 یموظفند که بحث کنترل مصرف انرژ یو فن یبازرس ی: شرکت هانیز در این خصوص اظهار کرد استان متسازمان ص یاداره فلز سیرئ ،یومرثیک

در رفی مص ینخست انرژ؛ را کنترل کنند یبحث انرژ ندیدر دو فرآ دی. بازرسان باهندشده را انجام د نییتع یارهایآن با مع قیو تطب یصنعت یواحدها

 .یصنعت یندهایدر فرآ یبحث انرژ ،و دوم یدیو محصوالت تول زاتیتجه

ر برخی موارد د. میازمندیکار به اصالح قانون ن یاجرا ندیدهد. در بحث فرآ یرا آزار م یقانون بخش خصوص نیا یکرد: متاسفانه نحوه اجرا حیتصر یو

 شود ینم افتیدر بازار فلزی کارخانجات  هی. مواد اولستین یصنعت یواحدها اختیار
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که  میریو از واحد سنجش کمک بگ میکن افتیمجوزات آن را در میتوان یوجود دارند که م دیاز سامانه ها مانند سامانه آمار تول یکسری: افزود کیومرثی

 د.حل و فصل شو دیبا زین یربومیغ یبازرس یشرکت ها دی. بحث بازدمیخارج کن کسالیرا از  یکه بازه زمان نیا اینباشد  دهایبه بازد ازین گرید

ها  انیبتوان از ضرر و ز دیموارد اصالح شود شا نیا ینامه ها نییسازمان صنعت، معدن و تجارت استان خاطرنشان کرد:. اگر آ یاداره فلز سیرئ

ها  تیمحدود نیا هیبه طور مثال در واردات مواد اول شده، جادیا یدیلتو یواحدها یبرا یاریبس یها تیبه عمل آورد. متاسفانه محدود یریجلوگ

 است. نیسنگ اریبس

 ستین دیمخل تول ،مصرف یاصالح الگو قانون

در نحوه  دیکرد: با حدرباره این موضوع تصریمعاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی  ،یاز نشست، حامد محمد یگریبخش د در

موارد به مرکز  نیا .کند یم جادیا یبخش خصوص یرا برا ییها نهیمبحث هز نیشود، چرا که ا دنظریتجد یربومیغ یشرکت ها یبازرس یاجرا

 لیتعد یموضوع مقدار نی، ا7427رود در سال  یم دیصورت گرفته که ام یبه صورت شفاه ییها یزنیرا زیرابطه ن نیدر ا تهمنعکس شده است. الب

 شود.
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 ،انیم نیدر ا یاصل یشوند، خاطرنشان کرد: دستگاه ها یمصرف وارد عمل م یبراساس قانون اصالح الگو یانرژ یبازرس یشرکت ها نکهیا انیبا ب یو

 استاندارد مکلف یاشاره شده است که سازمان مل نوندستگاه ها حضور دارد. در قا نیدر کنار ا زیاستاندارد ن یسازمان ملهستند و و نفت  رویوزارت ن

 است. 7362قانون مربوط به سال  نیکند. ا نیرا  تدو یبازرس یشرکت ها یاست استانداردها

زا  نهیهز یصنعت یواحدها یاست، افزود: قانون استاندارد برا شده نیمصرف استاندارد در کشور تدو اریمع 42 ،یدر بحث انرژ نکهیا انیبا ب یمحمد

لکه الزام ب ستین دیمساله نه تنها مخل تول نیا م،یجامعه بنگر کردیرومساله را از  نیمخل است اما اگر ا دکنندهیتول کی دگاهیمساله از د نیا واست 

 آور است.

 مشخص صنعت کمپوت و کنسرو بازرسیها از دربه طور مثال،  زیرااست  یرسد قانون خوب یقانون در حوزه استاندارد به نظر م نیکرد: ا حیتصر یو

 .ستیرقم چندان مطلوب ن نیند که اهست مصرف انرژی، خارج از سطح استاندارد یدیتول یدرصد واحدها32 شده،

اقدام  یشد: کنترل مصرف انرژ ادآورینداشته است،  یصنعت یواحدها دیتول زانیدر خصوص م یتاکنون سازمان صمت آمار متقن نکهیا انیبا ب یمحمد

به ما ارائه دهند، مشخص است  یرواقعیاگر آمار غ ؛ زیرااست یکنند، واقع یبه ما ارائه م یصنعت یواحدهابه خاطر آن، آماری که است، چرا که  یخوب

 خارج از استاندارد صورت گرفته است. دشانیکه تول
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د واح یو گردش مال دیمبلغ نسبت به حجم تول نیکه ا؛ البته باید گفت زاست نهیهز کسویاز  یدیتول یواحدها یقانون برا نیا یافزود: اجرا یو

 یارهمک ،منعکس گردد ییافشا شود و به اداره دارا یدیتول یواحدها یواقع دیآمار تول نکهیترس از ابه دلیل  ،نی. همچنستین یرقم بزرگ یدیتول

 است. یبازرس یاز ضوابط شرکت ها یکیکه محرمانه ماندن اطالعات عنوان کرد  دیرابطه با نیکه در ا ردیگ یالزم صورت نم

س کارشنا کیکه  نیدستگاه شمارنده است و نشانگر است اما ا کیکرد:  کنتور  حیارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی تصر معاون

 .متفاوت است و نمیتوان این ویژگی را از یک کنتور به دست آوردبسنجد،  دیتول زانیمصرف ما را نسبت به م زانیکند و م یرا بازرس ستمیس

 تعرفه و کار هستند نیحوزه شدند و خبره ا نیکردند، با منطق وارد ا فیاستانداردها را تعر نیکه ا یخاطرنشان کرد: قانون گذار و کارشناسان یو

 .کند ینم یتفاوت یبخش خصوص یبا تعرفه شرکت بازرس یدولت

متفاوت است، افزود: اداره کل  یانرژ یحامل ها یها نهیهز یتصاعد شیمصرف و افزا یالگو تیاز عدم رعا یناش مهیجر نکهیا انیبا ب یمحمد

و وزارت  انجام می دهد یتصاعدمحاسبه را  مه،یجر در روین توزار. کشور وضع شده است نیهستند که در ا یقانون انیمجر رویاستاندارد و وزارت ن

 کند. ینفت اعداد و ارقام را محاسبه م

که  اندازه بنده متوجه بودند استگذارانیاما قطعا س ستمیقانون آشنا ن نیا نهیشیارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی افزود: به پ معاون

 را با هم بسنجد. یو انرژ دیتول زانیم یگریواحد د دیاز شرکت آب، برق و گاز با ریغ
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 2از واحدها هر  یکرد: اگر بازرس حیآن است، تصر یاست، اداره کل استاندارد مکلف به اجرا یو سار یقانون در کشور جار نیتا ا نکهیا انیبا ب یو

 استاندارد است. یسازمان مل یبرا یاز نظر ما باز هم اتفاق خوب فتد؛یاتفاق ب کباریسال 

 کند ینظارت م یصنعت یرد صرفا بر واحدهاکل استاندا اداره

 یدر صدر مشکالت واحدها یموضوع انرژ 7422خاطرنشان کرد: از سال  خراسان رضوی یاستاندار دیگروه تول سیوطن پرست، رئ یادامه، مهد در

 است نیکنند. سوال ا ییدر مصرف خود صرفه جو عیسبب خواهد شد که صاحبان صنا یانرژ یحامل ها متیق شیافزا گرید یاست و از سو یدیتول

 مه،یرج افتیدر ایکند؟ آ یآن اقدام م یلیواحد، نسبت به تعط نیا مهیجر یرا اخذ نکرده است، اداره کل استاندارد برا دارداستان یکه اگر واحد صنعت

 در جامعه خواهد شد؟ یسبب کاهش مصرف انرژ

لکت مم نیکرده و براساس مقررات ا افتیکه مجوز در یدیتول یافتد جز آن که واحدها ینم یاتفاق چیعنوان کرد که ه دیکرد: در پاسخ با حیتصر یو

 می شود. هادهنشان بر دوش  مضاعفی، بار نمایند یم دیخود را پرداخت و با تمام مشکالت تول اتیند و مالنک یم تیفعال

 یرا هدف قرار نداده و نظارتش صرفا بر واحدها یخدمات یاست، چرا واحدها یانرژ نهیاستاندارد، مصرف بههدف اداره کل اگر پرست اظهار کرد:  وطن

 مصرف اصالح شود. یها، الگو یبازرس نیکنم با ا یموارد اصالح شود و گمان نم نیاست که ا یاست. لذا ضرور یدیتول
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اخل د یشرکت ها لیکرد: با توجه به پتانس حیتصراستان   یجهاد کشاورزسازمان  یگذار هیمعاون سرما ،یرحمان میاز نشست، ابراه یگریبخش د در

 ؟کنند یاقدام م یاستان یاز واحدها دینسبت به بازد یربومیاستان، چرا کارشناسان بازرس غ

ه خاطرنشان کرد: ادار ست،یوارد ن یآن انتقاد یوارد است اما به اجرا یانتقادات یبازرس ینظارت شرکت ها یندهایهر چند به فرآ نکهیا انیبا ب یرحمان

به  انکنندگکه مصرف  میدیرس جهینت نیانجام گرفته به ا یها یوارد شود. ما در کل بررس یمصرف انرژ یبه قانون اصالح الگو دیکل استاندارد با

 هریذخ ندگانیآ یو برا ردیصورت بگ ییصرفه جو یدر مصرف انرژ دیاست که با یدر حال نیکنند، ا ینم ییصرفه جو یخود در مصرف انرژ یخود

 شود.

 میاشتباه گرفت یانرژ یزیرا با مم یانرژ یبازرس

جام ان دیاست و با ریامکان پذ یها تیاولو وجز یانرژ یساز نهی: بهنیز گفت یخراسان رضو ستیز طیقادر طالب زاده، کارشناس اداره کل حفاظت مح

 .ردیسوخت در کانون توجه قرار بگ شتریاز مصرف ب یریجلوگ یدر راستا دیمهم با نیشود. در واقع ا

آن موقع  میرا به کار ببر یانرژ یزیمم ،یانرژ یبازرس ی. اگر به جامیاشتباه گرفت یانرژ یزیرا با مم یانرژ یکرد: به اعتقاد بنده ما بازرس حیتصر یو

 یمصرف انرژتمرکز استفاده کرده و  یاز روز از چه سوخت یکه کارخانجات در فصول مختلف سال در چه ساعات میکن یم دایمفهوم دست پ نیبه ا
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پاک  یها یانرژ قیاز برق کارخانجات از طر یاست که بخش نیا ستیز طیمحاداره حفاظت  یها استیاز روز قرار دهند. س یشان را در چه ساعات

 مساله مسلما در بلندمدت به نفع کارخانجات خواهد بود. نید. اشو نیتام یو باد یدیخورش یمانند انرژ

و  میکن مهیرا به خاطر مصرف سوخت جر یواحد میکه بخواه نیاما ا میکن یسبز حتما ورود م عیپاک و صنا یکرد: ما در انرژ حیزاده تصر طالب

 کرد. مینخواه دایخصوص ورود پ نیدر ا میداشته باش یخاص یبازرس

 یاقدام کرد، چرا که بخش خصوص یبازرس ندینسبت به اصالح فرآ دیکرد: با حیتصر یخراسان رضو یدادگستر ندهینما ن،یسروش ام رضایادامه، عل در

 یکل یاه استیکه س دمشخص شو دیبا قتیشود، در حق دهیاقدام سنج نیا یخروج دیبا نکهیضمن ا دارد. یانتقادات یبازرس ندیفرآ ینسبت به اجرا

ورت را به ص یبخش چیاقدامات است که توسط دولت انجام گرفته و دولت ه نیاز مهم تر یکی ینرخ انرژ شیاست؟ افزا رگذاریتاث زانیبه چه م یانرژ

 در نظر نگرفته است. گریمنفک از بخش د

 ،یرژان زانیمحاسبه م یبرق، آب و گاز برا یشرکت ها که از آن جا میگوید یشد: بخش خصوص ادآوریدستور کار دوم جلسه  یدر جمع بندنیز  یلباف

ام را انج فهیوظ نیسازمان ا کیمصرف در نظر دارد، بهتر است  یرا به منظور اصالح الگو ییارهایمع زیهوشمند دارند و سازمان استاندارد ن یکنتورها

 دهد.

اداره کل استاندارد  قتی. در حقردیگ یآّب، برق و گاز صورت م یدو دستگاه استاندارد و شرکت ها یاز سو یخاطرنشان کرد: نظارت بر حوزه انرژ یو

گفت و گو  یبه شورا دیبامطرح شد که   شنهادیپ 3رابطه  نیکند. در ا یمنعکس مجمع آوری و  را و اطالعات  آمار  نیربط ا یذ یدستگاه ها یبرا
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 کسالهی یدوم آن که بازه زمان .منتقل شودمتولی   یاطالعات در حوزه استاندارد به خود شرکت ها یجمع آور و یمنعکس کرد، نخست آن که بازرس

و تا اصالح  .صورت گیرد کباریسال  سههر  زین یحضور یو سوم آن که بازرس درنظر گرفته شود بدون مراجعه به واحدها  اطالعات یبراساس گردآور

 از شرکت های بومی استفاده گردد. موارد پیشنهادی بر اساس مصوبات جلسه قبل

 مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 

 

مدت زمان برای 

 پیگیری

2 

هماهنگی امور سرمایه گذاری و مدیرکل محترم دفتر  12/2/2012مورخ  1012/26/63 نامه شماره 

مدیرعامل  10/2/2012مورخ  11220/2012شماره  داری  خراسان رضوی منضم به نامه استاناشتغال 

یه استان و امور خیر کل اوقافمتعلق به اداره  پیرامون اراضی  ،محترم شرکت خدماتی شهرک صنعتی بینالود

 تفاده تاکنون بال اس  این شهرک اراضی موقوفه در هسته مرکزی  ،که پس از احداث شهرک صنعتی بینالود ،

لحاظ عدم احاطه در خصوص رفت و آمد در اراضی ، سرقت از واحدهای تولیدی  قرار گرفته و مشکالتی به

سه در جل ،و همچنین پراکندگی زیرساخت ها اعم از آسفالت ، ستون گذاری روشنایی و ... باعث شده است

 آئین نامه اجرای قانون و نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای 6با عنایت به ماده   ،ردیدمطرح گ

کل اوقاف و امور خیریه  محترم ادارات و اظهار نظر نمایندگان و معاونین مذاکرات صورت گرفته و صنعتی 
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، شرکت شهرکها ، سازمان صمت ، جهاد کشاورزی ، شرکت خدماتی شهرک صنعتی سه پیشنهاد به جلسه 

 ارائه گردید.

مان هدر قالب تهاتر زمین های متعلق به اداره کل اوقاف با زمین های متعلق به شرکت شهرکها در  –الف 

 مکان و موقعیت صورت پذیرد

 به قیمت روز کارشناسی زمین مورد نظر به شرکت شهرکهای صنعتی واگذار گردد. –ب 

 زمین مورد اشاره به صورت استجاری واگذار گردد. -پ

 ه و قرار داد فی مابین اداره کل اوقاف و شرکت شهرکهای صنعتی با رعایت الزامات در قالب تفاهم نام –ت

ل که اداره ک،انجام شود توسط شرکت شهرکها ایجاد کسب و کارها و سپس قرارداد با متقاضیانمربوطه 

وافق ن تپیشنهادی طرفی (ت)با بند مخالفت  نمودندو اما در ادامه مذاکرات   پندهای الف و ب و با باوقاف 

 سه هیات مدیره شرکت شهرکها مطرح و موضوع در جل و مقرر شد  تا در کوتاهترین زمان ممکن  نمودند

و امور خیریه استان تنظیم  و اقدامات بعدی صورت  فی مابین شرکت شهرکها و اداره کل اوقاف ای تفاهمنامه

لکی با عرصه وقفی سند محسب اعالم اداره کل اوقاف و امور خیریه برای این امالک  ، ضمن اینکه  گیرد

صادر می شود و از طرفی مقرر شد شرکت شهرکها در کوتاهترین زمان ممکن نقشه و ابعاد زمین  تنظیم و

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت شهرکها 

 

 

 

 

 

 

اداره کل اوقاف و 

 امور خیریه استان
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گو  گفت وشورای در  و توافقات  تصمیمات این  ،اف و امور خیریه ارسال نمایندمورد نظر برای اداره کل اوق

 نیز طرح خواهد 

 دبیرخانه شورا

1 

در ی ششم قانون اصالح الگوی مصرف انرژ فصل از  21، 22، 25، 20و  11وضوع مواد م

 ب به موج  در این خصوص  اتخاذ گردید گردید و تصمیماتیمطرح  دبیرخانه جلسه گذشته

های نفت و نیرو مکلفند پس از دریافت گزارش از مؤسسه استاندارد و وزارتخانهاین قانون    12ماده

صنعتی ایران، واحدهای صنعتی مشمول مقررات استاندارد اجباری را که در حد معیارهای  تحقیقات

که تدوین و ابالغ صورتیدرو ( جریمه نمایند. 12مطابق ماده) ،شده در استاندارد نیستندتعیین

 های نفت وتعویق افتد، وزارتخانهاستانداردها توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به

گیری تصادفی یا روشهای توانند رأساً و یا از طریق مشاوران طرف قرارداد براساس نمونهنیرو می

دیگر مندرج در استانداردهای مصوب، بازرسانی را برای نظارت بر نحوه فعالیتهای واحدهای انرژی 

در  و نیز ندقانون اعزام نمای( این 10و ارائه مشاوره و راهنمایی به واحدهای صنعتی موضوع ماده)

های معیار مصرف مربوطه د استاندار ،سازمان ملی استاندارد ایران ،یجرای قانون اصالح الگوی مصرف انرژا

تم های خود سیس ایرا تدوین تا کلیه مصرف کنندگان ، تولیدکنندگان و واردکنندگان  تجهیزات انرژی بر
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مین در ههمچنین معیارها و مشخصات فنی منطبق با استاندارهای تدوین شده برقرار نمایند.  را بر اساس

ارتباط در راستای رعایت استاندارهای معیار مصرف ، سازمان ملی استاندارد ایران همه ساله بازرسی و تعیین 

 بازرسی تائیدمعیار مصرف انرژی واحدهای صنعتی مشمول ) فهرست صنایع مشمول ( را به شرکت های 

پایش و حصول اطمینان از برقراری  تها مکلف هستند جهت رکشاین  نموده است، صالحیت  شده واگذاری 

ن آ بازرسی از ولیدی  ) مشمول ( نسبت به انجامالزامات استاندارد معیار مصرف با هماهنگی واحدهای ت

زمان ملی استاندارد ایران ارسال نماید تا رسی مربوطه را بطور سالیانه به ساواحد اقدام نماید و گزارش باز

آن سازمان در صورت انطباق گزارش بازرسی با الزامات استاندارد ، گواهینامه معیار مصرف انرژی را برای 

ینکه ا نماید ، نکته قابل توجه  و گزارش مربوطه به وزارتخانه های نفت و نیرو ارسال دی صادرواحدهای تولی

 وجود دارد و عموما دریافت اطالعاتگانه  3اهی معیار مصرف انرژی بعنوان مراحل آنچه در مراحل صدور گو

 است و تکمیل مدارک از جمله :

 دریافت مدارک اولیه از واحد تولیدی  -2 -

 بررسی مدارک و عقد قرارداد بازرسی -1 -

 بازدید اولیه از واحد تولیدی -6 -

 ارزیابی مورد سال به مربوط مایع سوخت های حواله و گاز برق، قبوض کپی دریافت و  -
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 کارخانه در تولید فرآیندهای مورد در اطالعات درج -

  تعداد اطالعات ثبت  -

 تولید خطوط انواع  -

  ماه تفکیک به سالیانه تولید میزان دریافت -

  انرژی کننده مصرف فرعی و اصلی منابع تعیین -

  فعال تولید خطوط از بازدید -

  کنتورها نصب نقاط بررسی  -

 کنتورها بودن کالیبره بررسی  -

  انرژی مصرف میزان در تاثیرگذار و خاص موارد تعیین-0 -

 (نیاز صورت در) ثانویه بازدید -2 -

  اطالعات تحلیل و بندی جمع. 2 ذیربط مراجع از نیاز مورد های استعالم انجام و مدارک تکمیل-2 -

  مدارک سقم و صحت بر مبنی صنعتی واحد از تعهد و تائیدیه دریافت -0 -

 ایران استاندارد ملی سازمان به ارائه جهت گزارش تدوین -3

این مدارک جهت اعمال هر گونه اقدامات بعدی در اختیار دستگاههای ذیربط از جمله وزارت  ضمن اینکه 

ی و از طرف دو وزارتخانه عمل می نماید   قرار می گیرد و در واقع استاندارد به عنوان کارشناسنیرو ونفت 
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عمال  تعیین شده بر الگو ت و گاز موضوع الگوی مصرف و مازاد جاری در حوزه نف قوانین مقرراتبا توجه به 

نظارت و جرایم الزم در صورت مازاد مصرف صادر می گردد.) دو نظارت برای  توسط دو وزارتخانه ذیربط

محیط  قانون بهبود  0ماده  ت به مطالب مطرح شده ، و با توجه به با عنای علیهذا  یک موضوع و دو جریمه(

دگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی و ر با هدف ساماندهی و کاهش مراجعات نماینکسب و کا

قرر م و جلوگیری موازی کاری و اتالف منابع و ایجاد هزینه برای واحدهای تولیدی  افزایش اعتماد متقابل

 پیشنهاد گردد. بخش خصوصی زیر به شورای گفت و گو دولت و  موارد ،شد

قانون بهبود  محیط کسب و کار  و با هدف ساماندهی و کاهش مراجعات  0با توجه به  ماده   -

نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی  و جلوگیری  از موازی کاری و اتالف منابع و 

ایجاد هزینه برای واحدهای تولیدی  و نقش شرکت های بازرسی انرژی در جمع آوری اطالعات 

و امکان دسترسی این وازرتخانه  کارشناسی برای وزارت نفتانرژی مصرفی و ارسال گزارش میزان 

 لذا به طور کلی: و جرایم اعمال شده  و سامانه های وزارت صمت  ها به موارد جمع اوری شده

ه بازرسی انرژی با توجه به تخصص وزارتخانه های متولی اصلی راسا با استفاده از سازو کار حوز (الف

 شود  وجود توسط وزارت نفت و نیرو انجامم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره کل استاندارد 

 استان ، دبیرخانه شورا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرح در جلسه شورا
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 هر سه سال یک نوبت  آوری اطالعات موارد خواسته شده  و بازرسی  در بازده زمانیدر قالب جمع  (ب

 صورت گیرد.تا اصالح پیشنهادات بند الف 

 نرژی استانی )بومی( استفاده شودتا پیشنهاد اصالح بندهای فوق از شرکت های بازرسی ا (ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


