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 22/08/99 تاریخ جلسه  ی رویه اجرای شناسه

 استان یصنعت  یمشکالت شهرک ها یبررس موضوع عنوان

 شرقی  آذربایجان شرکت شهرک های صنعتی استان مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

تولیدی بشهمار می آیند لاا ها و نواحی صهنعتی به ننوان اصه ی تریم م ا اسهتررار واحدهای   با توجه به اینکه شههرک

انم از توسهعه نیروگاهها و شههکه های توزیع نیروش شههکه های توزیع و انتراب آ ش  ایجاد و توسهعه مل و  زیرسهاختها

ایم مناطق   در صدها ننوان دیگراحداث تصفیه خانه های فاضال ش ایجاد شهکه های ارتهاطی جاده ایش ری ی و هوایی و 

برخوردار می   شرشهد و شهکوفایی اقتصهادی کشهوربه منظور  گسهتر  واحدهای تولیدی و صهنعتی  برایاز اولویت بسهاایی  

 به نسهههت  مک فند  اطالنات  آوری  فم  و ارتهاطات و  نفت شنیرو  های وزارتخانهش  ال اق  قانون(  81)  ماده  اسهها  برباشههد   

 صنعتی   های واحد در   تا  اقتصادی ویژه  مناطق و  صهنعتی نواحی و   ها شههرک  مخابراتی  امکانات  و  گاز  برقش آ ش  تامیم

 آن  ذیا تهصره اسا  بر   نمایند اقدام  اقتصادی ویژه  مناطق  و  معدنی و  صنعتی  نواحی  و  ها  شههرک در مسهترر  معدنی  و

  پیش   منظور ایم  به  سههنواتی بودجه  لوایح در را  نیاز مورد انتهار  اسههت موظف  کشههور ریای  برنامه  مدیریت سههازمان نیا

  شهده ندیده ایی در ایجاد و توسهعه زیرسهاخت ها   مشهکالت بروز موجب ات الزمانتهار  تخصهی   ندم لیکم   نماید  بینی

  است

  کا  نیاز مورد  برق  وات  مگا 1140به ننوان نمونه می توان به مشهکا تامیم برق در شههرک ها اشهاره نمود که با وجود 

 سهاب 20 طوب در متاسهفانه   کمهود را شهاهدیم وات  مگا  340و  اسهت شهده  تامیم وات  مگا 797 صهرفا  ی اسهتانها  شههرک

  است  نگردیده سازی ظرفیت شاستان  نمرانی انتهارت در صنعت  نیاز مورد  برق  در خصوص تامیم انتهاری  شگاشته 

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئوس ایرادات و مشکالت:

  سلیمی:  شهید  صنعتی  شهرک   - 1

     گردد  می  روزها   اکثر  در  فوتی  و  جرحی  تصادفات  موجب  که  شهرک  ورودی  در  همسلح  غیر  تراطع  وجود  ندم ✓

  برق  وجود  ندم  ن ت به  یافته   توسعه  و   االحداث  جدید  صنعتی   های  واحد  از کثیری  تعداد راکد و معلا ماندن   ✓

 واحدهای تولیدی   فعالیت  با متناسب

 از   بسیاریتعلیای    بانث  که  ثانیه  در  لیتر  15  به  ثانیه  در  لیتر  40از      زرینه رود  یکاهش میاان آ  تخصیص ✓

   گردیده است  ها مجمونه
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  استاندارد  غیر  خروجی  شاهد   مواقع  اکثر  به ن وی که در   شهرک  فاضال    خانه  تصفیه  ظرفیتندم پاسخگویی   ✓

       باشیم می شهرک در فاضال 

  توجه  با   و  موجود بوده  آتشنشانی  خودرو  دستگاه  دو  فرط  کمهود تجهیاات آتش نشانی در شهرک به ن وی که ✓

 به موقع مردور نمی باشد    حریق  اطفاءامکان    وجه  هیچ  به  شهرکایم    در  پرخلر  صنعتی  های  واحد  استررار  به

     خارجی:  گذاری   سرمایه  شهرک  - 2

  بدلیا   تاریخ   ایم   تا  ش1394  ساب  در  ساله  دهموقوفی بودن زمیم های شهرک که ن یرغم اتمام مدت اجاره   ✓

    است نگرفته صورت تمدیدی اجارهش میاان تعییم ن وه  در اوقاف کا  اداره و  ها شهرک شرکت اختالف

تامیم    مگاوات  25فرط    در حاب حاضر  مورد نیاز  برق   مگاوات  45  ازکه    واحدهای تولیدی  برق   کمهودمعضا   ✓

   گردیده است

 خارجی  گااری سرمایه صنعتی شهرک غیرهمسلح  تراطع پا  ماندن تمام نیمه ✓

    نصب:  عالی  شهرک   - 3

  واحدهای مسترر در شهرک  آ  کمهود مشکا ✓

 معارضیم  با  ها  کارخانه مدیران و  صاحهان درگیرهای و  اختالف و  م ا معارضیم مشکا ✓

   شهرک های زمیم واگااری در  اشتغاب پارامتر ندم ل اظ نمودن ✓

 پیشنهادات 

اینکه .1 از واحدهای صنعتی  با توجه به   گرددنمی  ارائه  خدماتی  هیچگونه  ن یرغم اخا مالیات بر ارز  افاوده 

   تخصی  یابد ها  شهرک ایجاد زیرساختهای به مالیات ماکور از درصدیشود  تا  می  پیشنهاد

  به  نسهت ای  منلره  آ   شرکت پیشنهاد میگردد  استان    صنعتی   های   شهرک  آ   کمهود   مشکالتدر خصوص   .2

  بر   نیاز  مورد  صنعتی  های  شهرک  به  ساب  پایان  تا (    نیرو  وزارت  ابالغی)  بخشی  تعادب  م ا  از   آ   تخصی 

  استفاده   با  نسب  نالی  شهرک  آ   مشکا  همچنیم  نماید   اقدام  استان  صنعتی  های  شهرک  شرکت  انالم  اسا 

  مرتفع گردد ای منلره آ  شرکت سوی از ک کان سد ظرفیت از

خصوص   .3 میگردد  استان  صنعتی  های  شهرک  برق   کمهود  مشکالتدر   ای   منلره  برق  شرکت  پیشنهاد 

 به  نسهت  شرقی  آذربایجان  و  تهریا  برق   توزیع   های  شرکت  و  استان  صنعتی  های  شهرک  شرکت  آذربایجانش

  م یش   منابع  از  استفاده  با   استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی   معاونت  صورتج سه  طهق  خود  تعهدات  انجام
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 از   انتهار  تامیم  جهت  الزم  های  پیگیری  همچنیم   نمایند  اقدام  وقت  اسرع  در  خود  داخ ی  و   استانی  نمرانی

    گیرد  انجام مرتهط های دستگاه  و نمایندگان مجمع استانداریش طریق

پیشنهاد میگردد خارجی    گااری  سرمایه  شهرک  و  بعثت  شهرک  همسلح  غیر  پروژه  اتمام  ندم  در خصوص .4

  مرابا   همسلح  غیر  تراطع   تکمی ی   نم یات  انجام  به  نسهت  استان  ای   جاده  نرا  و  حما  و  راهداری  کا  دارها

  منابع   از  یا   و   بازرگان   -تهریا  آزادراه  گاار  سرمایه   از  استفاده   با   خارجی  گااری  سرمایه  و  بعثت  صنعتی  شهرک

 اداره س یمی نیا    شهید  صنعتی  شهرک  روبروی  همسلح  غیر  تراطع  در ب ث   نماید  اقدام  وقت  اسرع  در  خود

  شهرداری   س یمیش  شهید  شهرک  خدماتی   شرکت  مشارکت  از  استفاده  با  ای  جاده  ونرا  حما  و  راهداری  کا

   نماید اقدام تراطع نم یات اجرای به نسهت( 3/1 کدام  هر)   خود و ممران

  ی ازگاارش  پیشنهاد می شود   خارجی  گااری  سرمایه  صنعتی   شهرک  اوقافی   های   زمیم  مشکالتدر خصوص   .5

  گردد ارئه استانداری به موجود موانع و  اقدامات

پیشنهاد   س یمی  شهید  صنعتی  شهرک  حریق  اطفاء  تجهیاات  و  نشانی  آتش  ماشیم  کمهود  مشکادر مورد   .6

 صنعتی   نواحی  و  ها  شهرک   سلح  در  حریق  اطفاء  تجهیاات  و  نشانی  آتش   ماشیم  کمهود  رفع  بمنظورمی گردد  

  امکانات   افاایش  به  نسهت  خدماتی  های  شرکت  و  ها  بیمه  مشارکت  با  س یمی  شهید  صنعتی  شهرک  در  بویژه

   گردد اقدام

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 

 


