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 صبح       7:30 ساعت شروع:                               14/07/1397    تاریخ جلسه:       جلسه کارشناسی صنایع محور غربشماره جلسه:      

 نفر 11  تعداد اعضا حاضر در جلسه:اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی                                 محل تشکیل جلسه:

 

  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

در راسهتای ارهرای مبهوشه شه اره  )شهرداری مشههد ارائه گزارش آخرین وضعیت پیشرفت  صدور پایان کار واحدهای محور غرب مشهد  توسط مدیر محترم پروژه آزادی  -

شورای محترم اسالمی شهر مشهد پیرامون شازگشایی و تحبیل حریم شزرگراه آزادی و صدور پایانکار تعدادی از واحدهای صنعتی و شه منظهور   26/4/97ص مورخ /6596/97/5

ی مبوشات سی و نه ین رلسه شورای گفهت و در راستای اررا احدهای صنعتی محور غرب در تثبیت کارشری صنعتی و دریافت پایان کارشررسی شیشتر در خبوص رفع مشکل و

 گوی دولت و شخش خبوصی

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 در جلسه ارائه شد: با مضامین زیر شهر در خصوص صدور پایان کار صنعتی محور غربوبه شورای اسالمی صگزارشی از آخرین وضعیت اجرای م -

 واحد افزایش یافت 51به  35تعداد پالک ها با توجه به اقدامات صورت گرفته از   -1

 ارجاع شدند. 10دستورالعمل صدور پایان کار صادر و همه واحدها به شهرداری منطقه  -2

ت سواحد در د 7تند و سواحد درشرف صدور پیشنویس پایان کار ه 3و شدند انتخاب  و براساس کمترین میزان در مسیر پرونده به صورت پایلوت 10 -3

 اقدام قراردارند.

 مالک عمل در صدور پایان کار است.واحدها  ل موجودغاسطح اششهرداری، با توجه به نظر مدیریت شهرسازی  -4

 که در جلسه ارائه شد به شرح زیر اظهار نطر نمودند:پیشنویس پایان کار یکی از واحدها اعضا در خصوص توضیحات و  -

  ید نشده است.بند عدم پرداخت عوارض ورود به محدوده در این پایانکار ق -1
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 در بند تخلفات، موضوع مندرج چندان مشخص نیست و باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. -2 

 با توجه به اینکه برای عقب نشینی برخی تاسیسات را نمی توان جابجا کرد بایستی در اینخصوص تدبیری اندیشیده شود. -3

 .( گسترش عرصه و اعیان درون زا دیده شده است 1391این در حالی است که در مصوبه هیات وزیران)ه و اعیان، تاکید بر عدم گسترش عرص -4

 باید تعیین تکلیف شود.موضوع تخریب عرصه ها و خسارات و هزینه های ناشی از تخریب به دلیل عقب نشینی و آزاد سازی مسیر -5

صرفاً برای  5کمیسیون ماده  هدلیل نبود مصوبه ب ضرادر حال حیار حایز اهمیت است ولی بس واحدهاعرصه و اعیان موضوع دریافت پایان کار صنعتی  -6

 اعیان در شرف صدور است و باید طبق مصوبه شورای گفت و گو برای عرصه و اعیان پایان کار صنعتی صادر شود.

 وضعیت زمین های اوقافی نیز باید مشخص شود. -7

راطی نمایند ولی  5و سپس کمیسیون ماده  12ندارند باید مسیر طرح در کمیسیون ماده  5بقیه واحدهای مستقر در محور غرب که رای کمیسیون ماده  -8

 نشده است.برگزار  5جلسات کمیسیون ماده  ماههای اخیر درمتاسفانه 

 واحدهای مستقر در محوز غرب پرداختند.رفع مشکل کلیه در ادامه جلسه اعضا به بحث و تبادل نظر پیرامون 
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 مصوبات:جمع بندی و 

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

گزارش آخرین وضعیت پیشرفت  صدور پس از شحث و شررسی و تبادل نظر اعضای حاضر در رلسه پیرامون 

 پایان کار واحدهای محور غرب مشهد  مقرر گردید:

ی تعداد محدودی از واحدها ، تنهاپایان کار صنعتی صدور اقدامات انجام شده در خبوصشا عنایت شه اینکه -1

ور موضوع مبوشه را شامل می شود و تعیین تکلیف کلیه واحدهای مستقر در این مح مستقر در محور غرب

تب یم گیری در خبوص شورای گفت و گوی دولت و شخش خبوصی استان است لذا مقرر گردید تسریع در 

و شدون و تعیین شازه زمانی شررسی کلیه واحدها  5کلیه واحدهای مستقر در محور غرب مشهد در ک یسیون ماده 

در این ک یسیون  از طریق طرح در شرطی ) از ر له شرط پرداخت حق و حقوق شهرداری   قیدو هیچگونه

 شورای گفت و گو پیگیری شود.

را دارا می شاشند، شه صراحت قید شده است تثبیت  5واحدهایی که ک یسیون ماده در خبوص نظر شه اینکه -2

نیز موضوع ادامه فعالیت واحدهای مستقر در محور غرب مشهد شا  ی گفتگوکارشری صنعتی و در مبوشه شورا

ه و دریافت پایان کار صنعتی و شدون هیچ گونه شرطی قید شده است،  ولی شهرداری موضوع کارشری شرای عرص

یان و کارشری زراعی شرای عرصه را مطرح و دریافت پایان کار صنعتی شرای اعاعیان را شه صورت مجزا مطرح 

 بوشه شورایمشا  ی گفتگومی ن اید، لذا مقرر گردید دشیرخانه شورای گفتگو موضوع عدم تطاشق مبوشه شورا

شورا، دبیرخانه 

سازمان صنعت، 

، معدن و تجارت

 استانداری

 

 

جلسه آتی 

شورای گفت و 

 گو
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  گفت و گو پیگیری ن اید.اسالمی شهر را از طریق شورای  

 
 


