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 صبح       7:30 ساعت شروع:                                           12/06/1397    تاریخ جلسه:                      23شماره جلسه:      

 نفر 15  تعداد اعضا حاضر در جلسه:اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی                                 محل تشکیل جلسه:

 

  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

  م شورای محترم اسالمی شهر مشهه  ییرامهون باشاشهاوی ح یحصهیی  هرو      26/4/97ص مورخ /6596/97/5ادامه بررسی میزان انطباق مصوبه شماره

وبه در ح امکان اسهتفاد اش اوهن مصه    27/3/96مصوبات سی ح نهمین جلسه شورای افت ح اوی دحلت ح بخش خصوصی مورخ بزراراه آشادی ) به ییوست( با 

 رفع مشکی حا  های صنعتی محور غرب در یثبیت کاربری صنعتی ح دروافت یاوان کار صنعتی
 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

وی دولت و گگفت و  دولت و بخش خصوصی استان و ارائه گزارش توسط رئیس دبیرخانه شورای با توجه به مصوبه پنجاه و سومین جلسه شورای گفت و گوی -

یرامون خصوصی پ بررسی چگونگی انطباق مصوبات شورای شهر با مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخشدر رابطه با  بخش خصوصی استان در این جلسه

ی شهر به وبه شورامشهد و با عنایت به اینکه حسب گزارش مطرح شده پیرامون چگونگی تسری مصتعیین تکلیف بنگاههای اقتصادی مستقر در محور غرب 

داً در ارد؛ لذا مجددی وجود کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در محور غرب مشهد و صدور پایان کار یا تثبیت کاربری صنعتی در عرصه و اعیان ابهامات

 رفت.گی قرار ایی ذیربط و صادر کننده مجوز فعالیت، اختالفات فی مابین در دبیرخانه شورا مورد بررساین جلسه با اخذ نظر دستگاههای اجر

 در رابطه با سه موضوع به شرح زیر ابهام وجود دارد که بایستی مورد تصمیم گیری قرار گیرد: -

رای اعیان مورد نظر شهرداری و یا پایان کار صنعتی صرفاً ب 5ماده پایان کار صنعتی برای عرصه و اعیان مورد نظر بخش خصوصی باستناد مصوبه کمیسیون  -1

 صادر شود؟
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 واحدهای مشمول مصوبه شورای شهر مشتمل به همه واحدهای مستقر در محور غرب می شود یا خیر؟ -2 

 رار می گیرد؟قو جبران  ونه مورد بازسازی، چگعقب نشینی انجام شده براساس طرح بازسازی مسیر بزرگراه آزادیواحدهای تولیدی بابت تخریب محدثات  -3

المی نجم شورای اسپر دوره ددر دوره چهارم شورای اسالمی شهر روال بر این بود که پس از اخذ عوارض و حقوقات قانونی شهرداری مجوز پاسخگویی دارد ولی  -

 است.شهر پرداخت حقوقات در محور غرب به آینده موکول و شهرداری پاسخگوی واحدهای تولیدی 

 اد است.ت این دو نهنوع کاربری را تعیین و شورای شهر تکلیف شهرداری را در اخذ عوارض مشخص می کند و لذا شهرداری مجری مصوبا 5کمیسیون ماده  -

مان زرداری که در جوز شهم اتخریب اعیان واحدهای تولیدی که در مسیر آزادسازی بزرگراه انجام می شود و برای تداوم فعالیت این واحدها ضروری هستند ب -

 تخریب صادر می شود در باقیمانده عرصه مجدداً احداث می شود.

 ادر می شود.ت شورای شهر صواحدهای تولیدی و صنعتی مستقیماً به این واحدها مراجعه نموده و پایان کار باستناد مصوبا 12و  10در شهرداری های مناطق  -

د ه صادر می شوه محدودبویه شورای شهر صدور پایان کار صنعتی عرصه پس از پرداخت حق و حقوقات مزایای ورود نمایندگان شهرداری معتقدند باستناد مص -

صوبات ماستناد اذعان نموده اند ب پنجاه و سومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در صورتیکه نماینده محترم شورای شهر در

 مبلغی برای واحدهای دارای مجوز از این کمیسیون نباید اخذ شود. 5کمیسیون ماده 

 5میسیون ماده اد به کدر حال حاضر کارگروهی متشکل از سازمان صمت، محیط زیست، راه و شهرسازی و ... در حال بررسی سایر واحدها جهت ارائه پیشنه -

 هستند.

اجع نیازمند تایید کمیسیون الزم االجراست و مصوبات سایر مر برای شهرداری 5مصوبه کمیسیون ماده  صرفاًمحترم شورای شهر در جلسه، معتقد است نماینده  -

 است. 5ماده 
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 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 
منای اهیات  شورای اسالمی شهر، سازمان صنعت، شهرداری وپس از استماع نظرات نمایندگان محترم استانداری، 

 محور غرب مقرر گردید:
 

 

 

 

1 

ی شود و مه انجام تخریب اعیان واحدهای تولیدی که در مسیر آزادسازی بزرگراتوافق انجام شده در جلسه، براساس 

قیمانده در با مجوز شهرداری که در زمان تخریب صادر می شود ابرای تداوم فعالیت این واحدها ضروری هستند ب

 )توافق طرفین(عرصه مجدداً احداث شود.

شهرداری، هیات 

 امنای محور غرب

 

 

 مستمر

2 

ون ماده کمیسی با توجه به توضیحات نمایندگان محترم شورای شهر و شهرداری در خصوص الزم االجرا بودن مصوبه

لسه نهمین ج مصوبه سی ومورد لحاظ قرار گرفتن برای شهرداری مقرر گردید در جلسه آتی شورای گفت و گو،   5

یشنهاد پ 5کمیسیون ماده یم گیریهای تصم در  27/3/96شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 

 گردد.

 دبیرخانه شورا

 

زمان برگزاری 

جلسه مرتبط 

 شورا
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3 
ئولیت جهت تسری مصوبه شورای گفت و گو و شورای شهر به کل واحدهای مستقر در محور غرب مشهد، با مس

گاههای اقتصادی، طریق بن ، از5سازمان صنعت، معدن و تجارت استان روند پیشنهاد سایر واحدها به کمیسیون ماده 

 ادامه یابد.  5سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل راه و شهرسازی و کمیسیون ماده 

سازمان صنعت، 

معدن و تجارت 

 استان

 مستمر

ه صادر ب را کدر جلسه آتی شورای گفت و گو شهرداری پایان کار صنعتی تعدادی از واحدهای مستقر در محور غر 4

 ارائه نماید.نموده است 
 شهرداری

 

زمان برگزاری 

جلسه مرتبط 

 شورا
 
 

 

 


