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  )دستور كار( ورد بررسيــموضوع م
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 :طرح موضــوع دستور جلسه

قانون رفع موانـع توليـد و مصـوبه ابالغـي هيـات محتـرم دولـت در سـفر          55با عنايت به ماده  ونظر به ضرورت تعيين تكليف صنايع مستقر در محور غرب مشهد  -

هشتمين جلسه شـوراي گفـت و   در سي و به مشهد و ساير مستندات موجود در فرآيند شكل گيري پرونده، حسب دستور و تاكيد استاندار محترم  1391ارديبهشت ماه سال 

با حضور مسئولين محترم ذيربط و يـا نماينـدگان تـام االختيـار     و   با رويكرد حل و فصل اختالفات موجود كارگروهيمبني بر تشكيل  گوي دولت و بخش خصوصي استان

واحد و كليـه واحـدهاي صـنعتي محـور      35ويژه تعيين تكليف در خصوص موضوعات مطرح شده باولين جلسه اين كارگروه تشكيل شد تا  ،ايشان در محل دبيرخانه شورا

جوه مورد درخواست شهرداري از جمله سهم ورود به محدوده و شاخص هاي تعيين شده در اينخصوص بررسي و زمينـه حـل و فصـل موضـوع را فـراهم      كليه وغرب و 

  .نموده و نتايج صورت گرفته به شوراي گفت وگو ارائه گردد

دهد جلسات متعدد و كارشناسي شده بسياري در زمينه رفع مشكل صنايع محور غرب انجام گرديده و كليه واحـدها مجوزهـاي محـيط زيسـت را     بررسيها نشان مي  -

ازمان در ايـن رابطـه سـ   .مديركل محترم حفاظت محيط زيست استان خراسان رضوي مورد تاييد قرار گرفتـه انـد  توسط  5واحد مورد بررسي كميسيون ماده  35اخذنموده و 

واحدهايي كه پروانه صنعتي داشته و از سالهاي گذشته در پهنه غـرب  تثبيت كاربري صنعتي صنعت،معدن و تجارت استان و  هيات مديره صنايع محور غرب مشهد معتقدند 

بدون قيد و شرط مورد تاييد قرار گيـرد  بايستي مي باشند   راه و شهرسازي اداره كلسازمان صنعت،معدن و تجارت، استانداري، محيط زيست، تاييد و مورد  مشغول فعاليتند

 .و چناچه واحدي قصد واگذاري دارد بايستي مطالبات شهرداري را پرداخت نمايد
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ساس طرح بري برانمايندگان شهرداري معتقدند تعيين ضرايب ورود به محدوده و تعيين نوع كاربري برعهده شهرداري نبوده و ضرايب توسط شوراي شهر و نوع كار - 

 .و واحدهايي كه مايل به استفاده از مزاياي طرح جامع شهر مشهد نيستند نمي باشنديت واحدهاي مستقر ابالغي شهري تعيين مي شود و در حال حاضر مانع فعالجامع 

مستقر در محور غرب بايسـتي حمايـت از    جهت رفع مشكل صنايع نماينده محترم معاونت امور عمراني استانداري،ي هنري مقاس مهندس براساس تاكيد جناب آقاي -

بـويژه   در دسـتگاههاي متـولي و   اجرايـي به عنوان رويكـرد  حمايت از توليد و اشتعال و شرايط اقتصادي موجود در خصوص ع با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري صناي

 .حمايتي جهت تصويب شوراي شهر تدوين شود شهرداري ايجاد شود تا با اتخاذ تدابير و سياستهاي الزم در اين رابطه، اليحه هاي

 

 :مصوباتجمع بندي و

محور غرب سازمان صنعت معدن و تجارت، شهرداري، انجمن مديران صنايع، صنايع پس از بحث و تيادل نظر و بيان نظرات نمايندگان محترم استانداري،   -

 دادگستري،اين كارگروه با حضور نمايندگان تام االختيار محترم استانداري، مقرر گرديد جلسه آيندهبا هدف حل و فصل موضوع از طريق تفاهم و گفتگو 

صنايع  حفاظت محيط زيست، اداره كل سازمان صنعت، معدن و تجارت، ادراه كل راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي،شوراي شهر، شهرداري، فرمانداري، 

 :گردد برگزار روز آينده  10طي و با دستور كارهاي زير ، انجمن مديران صنايع محور غرب

شهرداري و ضرايب تعيين شده  مطالباتدر خصوص تعديل در اين جلسه  با عنايت به توافق و تفاهم نمايندگان شهرداري و صنايع محور غرب مشهد -1

وضعيت اشتغال استان و لزوم  ا توجه به شرايط اقتصادي بنگاههاي توليدي وب 5واحد موضوع مصوبه كميسيون ماده  35توسط شوراي شهر در مورد 

با لحاظ كليه حق و حقوقات شهرداري تعيين پيرامون  ، در جلسه آيندهتوجه به تثبيت كاربري صنعتي و توسعه واحدهاي مستقر در محور غرب مشهد

، مصوبه ابالغي هيات محترم )ميمجلس شوراي اسال 1/2/1394مصوب (پذير و ارتقاي نظام مالي كشور  رفع موانع توليد رقابتقانون  55نمودن ماده 

در خصوص يكي از واحدهاي صنعتي مستقر در (به مشهد، مصوبات ستاد تسهيل و راي ديوان عدالت اداري  1391دولت در سفر ارديبهشت ماه سال 

 .شود تصميم گيري  )محور غرب
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اين  پيشنهادات 1و تسري بند  5تاييد كميسيون ماده واحد مورد  35برنامه زماني تعيين تكليف ساير واحدهاي مستقر در محور غرب مشابه  -2 

  .ها تنظيم و مصوب شودبه آن صورتجلسه

 آن دسته از صدور مفاصاحساب براي صنايع محور غرب در خصوص پيشنهاد مدير محترم ساماندهي بزرگراه آزادي مبني بر محترم مقرر گرديد نمايندگان  -

نمي از مزاياي طرح جامع شهري  دهو مايل به استفا شتهكه در حال حاضر امكان پرداخت حق و حقوقات شهرداري را ندا مستقر در محور غرب واحدهاي

بر تجديد بنا يا استفاده از مزاياي طرح جامع  تا زمان اعالم درخواست اين واحدها مبنيباشند با آزادسازيٍ در مسير و قيد اين ميزان به عنوان طلب ايشان 

 .اعالم نظر نمايند اعم از زمين آزاد شده و مطالبات شهرداري در آن مقطع ت آنها با حق و حقوقات شهرداري براساس قوانين روزاتهاتر مطالبو شهري 

 

 


