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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار(

 دستور جلسه:       

 )بررسی مشکالت صنایع مستقر در محور غرب مشهد ) پایان کار واحدهای مستقر 

 سایر موارد 

: 

تعیین تکیف  فتگو برایخصوصی خراسان رضوی به بررسی آخرین وضعیت صنایع محور غرب مشهد و دالیل عدم اجرای مصوبه شورای گهفدهمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش 

 مجوزهای این صنایع، اختصاص داشت.

رونده از پرفت، گفت: این گار قرار کتلفی محور غرب در دستور ، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در ابتدای این نشست با بیان اینکه طی دو سال اخیر و در جلسات مخ«علی اکبر لبافی» 

 دچار گردید.  یی کار به مشکلرحله نهامتیم اما در جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفت و و تمامی دستگاه ها نیز پای کار بودند و تا مرحله تصویب پیشنهادات جمع بندی شده نیز پیش رف

د که مورد اعتراض نیز ابالغ کرده بو 5ده واحد از صنایع محور غرب پایان کار صنعتی در عرصه و اعیان صادر کند و این مصوبه را کمیسیون ما 35د تا شهرداری برای وی تصریح کرد: قبال توافق ش

رصه و اعیان عی محور غرب در مه واحدهاهو براساس آن مصوبه، باید برای سایر واحدهای محور غرب قرار گرفت؛ مصوبه شورای گفتگو هم در این زمینه نه به طور تحکمی بلکه از جنبه توافقی بود 

 پایان کار صنعتی صادر می شد و چنانچه هر واحدی قصد داشت بعدها تغییر کاربری بدهد باید تا تمامی حق و حقوقات شهرداری را می پرداخت.

دمات را خو استفاده از  ار صنعتیاست و واحدهای محور غرب پیگیر تعیین تکلیف این موضوع هستند و صدور پایان ک وی افزود: با وجود این مصوبات، پرونده مذکور همچنان بالتکلیف مانده

 خواهانند. 

یم باز هم بخش نرستیجه نولی اگر به رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تاکید کرد: اصل توافقات بر این است که هم مشکل شهرداری و هم واحدها برطرف شود 

 خصوصی باید از طرف شورای گفتگو پیگیری این مبحث باشد.

  در پرونده صنایع محور غرب به دور باطل دچار شده ایم*
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 عیپرونده صنا یویی براجه یدگی و چارمسعود خلوصی، کارشناس مسئول صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز درباره مشکل واحدهای محور غرب اظهار کرد: در روند رس 

شرط نابه جا و غیرقانونی شامل اخذ  مطرح و بحث تغییر کاربری در آنجا بررسی شد؛ اما دو 5واحد محور غرب در کمیسیون ماده  35سال قبل پرونده  5. میدچار شده ا یمحور غرب به دور باطل

 مربوط نمی شد. 5تعیین گردید؛ درحالیکه هیچ یک از این دو شرط به کمیسیون ماده  تاییدیه محیط زیست و پرداخت حق و حقوقات شهرداری نیز در کمیسیون

گرفت، این  ایی استان صورتستگاه قضاتی که در دخلوصی ادامه داد: در شهریورماه گذشته جلسه ای با دادستان برگزار و مقرر شد تا ظرف دو هفته این موضوع تعیین تکلیف شود اما با تغییر

 یگر معلق ماند زیرا برای حل این مشکل نیازمند یک اهرم فشار هستیم.موضوع بار د

 تاکید شهرداری بر دریافت تاییدیه محیط زیست از سوی صنایع محور غرب*

اکید بر این مطلب ت ین شورااول مصوبات ا رضا صفری، مدیر پروژه آزادی شهرداری مشهد نیز درباره دالیل اجرایی نشدن مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: بند

 ق گردد.داشت که مزایای ورود به محدوده از سوی شورا مطالبه نشود و پایان کار صادر گردد و تاکید شده بود تا این موضوع در چارچوب مصالحه محق

میلیون تومان صادر گردید اما  50ده در فیش آن حذف شد و در نهایت فیش درآمدی به مبلغ مجموعه صنعتی محور غرب را پایلوت کردیم و بحث مزایای ورود به محدو 35وی افزود: ما یکی از 

 پذیریم. پس از آن به ماهیت این توافق ایراد گرفته شد و صاحبان صنایع اعالم کردند صلح را نمی

ر مدیران کل راه ن استان با حضوتر دادستاتوافق در چارچوب قوانین است و نهایت امر، جلسه ای در دفصفری ادامه داد: پس از آن، بار دیگر جلسات برگزار شد و ما اعالم کردیم که موضوع صلح و 

ری، استانداری، محیط زیست و با حضور نماینده شهردا 7و شهرسازی، محیط زیست و جهاد کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد و تاکید گردید که کارگروهی زیر نظر سرپرست دادستان ناحیه 

 تش نشانی ایجاد و پرونده ها سریعا بررسی شود.آ

مسال نامه ای اخردادماه  18، مین اساسهه نبود. بر وی یادآور شد: پافشاری ما بر این بود که شرایط باید براساس مسائل زیست محیطی بررسی گردد اما پاسخ هایی که به ما داده شد قانع کنند

ر یک جلسه جمع دما موضوع باید اده اند، ت ماخوذه در جلسه دادستان، ما موارد را انجام دادیم و آتش نشانی و محیط زیست هم بررسی ها را اعمال کرآماده و اعالم کردیم که به استناد تصمیما

 بندی شود تا نسبت به واحدهای شهرک غرب تعیین تکلیف کنیم. 

بر آن اساس ارائه  ی محور غرب بایدنامه شهرداری و تعهداتی که مالکان واحدهامشهد خواستار ارائه توضیحاتی درباره صلح اما در اینجای نشست علیرضا بنی هاشم، مدیر دفتر حقوقی اتاق بازرگانی

 بدهند شد.

گیرد و در ند باید صورت بساصالح  لکهظر نیست بمدیر پروژه آزادی گفت: بنا شده بود صنایع محور غرب عرصه و اعیان صنعتی را رعایت کنند و طبیعتا رعایت این موضوع به لحاظ فیزیکی مدن

 . لعه فرمودندصورت اصالح سند، زمین به لحاظ مالکیت از ید صاحبان خارج می شود. بر همین اساس، ما چارچوب صلحی ارائه کردیم و دوستان نیز آن را مطا



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

 

 صبح        8     اعت شروع:س                                                                          27/05/99  تاریخ جلسه                          17شماره جلسه:  

 نفر  13 اضر در جلسه:حتعداد اعضا دبیرخانه شورای گفت و گو             ، 252بلوار وکیل آباد، بین هنرستان و سامانیه، پالک    محل تشکیل جلسه:

 

 نامه شهرداری و انتقاد صاحبان صنایعاشکاالت وارده بر صلح* 

ند باید سن، هنگام تحویل گرفتن صلح نامه است، گفت: این صلح نامه برای شهرداری مفید است و نه صاحبان صنایع؛ در زمان تعریض یک زمی 5ضوع درباره قسمت بنی هاشم با بیان اینکه مو

ه مطالبه وضوع این بود ک. در واقع مای از سوی شهرداری استاشاره دارد که این کار زیرکانه « عدم اخذ وجه»تمامی وجه به صاحبان امالک پرداخت شود اما نکته ای که در صلح نامه هست به 

 د.شهرداری باشعوارض ورود به محدوده جنبه قانونی دارد یا خیر. شهرداری این اختالف را به آینده موکول کرده است تا باز هم تصمیم گیرنده نهایی خود 

ر زمینی که عالم کرده مقدالح نامه اص؟ شهرداری طبق این  ی جنبه قانونی دارد و اگر بله، این عوارض به چه میزان استوی افزود: سوال اینجاست که اساس مطالبه عوارض ورود به محدوده شهر

جانی اخذ که به صورت ما خش ملک راعیان، آن بدر طرح است مجانا از سوی صاحبان صنایع به شهرداری داده شود. یعنی براساس این صلح نامه، شهرداری در هنگام مراجعه مالک برای عرصه و 

  کرده، تهاتر می کند.

. اما جایگاه صلح ا تعیین می کندرمحدوده  ارض ورود بهبنی هاشم با بیان اینکه مالکان واحدهای صنعتی این صلح نامه را امضا نمی کنند، یادآور شد: به استناد این صلح نامه شهرداری میزان عو

ونی دارد و اگر بله، وده جایگاه قاند به محدصلح نامه مورد تایید شهرداری است و نه شورای گفتگو. بنابراین باید به این موضوع برگردیم که عوارض ورو نامه باید مشخص شود و به نظر می رسد این

 چه مقدار است؟

 7درخواست برای اجرای دستور قضایی دادستان ناحیه *

ن جاده برای آم و ایشان گفت ای داشت ره کارتن مشهد قرار گرفت و او بیان کرد: در زمان تصدی گری آقای پژمان در شهرداری جلسهدر ادامه تریبون در اختیار حسین متین راد، رئیس هیات مدی

 د دارد. توسعه نیاز به اعتبار دارد و نمی توانیم از این موضوع بگذریم و به نظر می رسد آن دیدگاه در همین صلح نامه و برخوردهای شهرداری وجو

 رآمدی شهرداری از سوی دیوان عدالتداز سوی شهرداری و استانداری صورت گیرد و دوم، رد شدن تقاضاهای  7زود: ما معتقدیم که در وهله نخست باید اجرای دستور قضایی دادستان ناحیه وی اف

 واحد اجرا شود. 50رای همان بواحد بود و تقاضا داریم مصوبات  50بلکه ابتدا  واحد محور غرب مطرح نبود 35اداری در این ماجرا هم اجرایی گردد. نکته سوم نیز اینکه قبال موضوع 

کرده و ما آن  یات حقوقی بازیه با ادبشتن صلح ناممتین راد اظهار کرد: اگر استاندار حرف از مثلث توسعه اقتصادی می زند، باید برای حل مشکل واحدهای محور غرب تالش کند. شهرداری در نو

 یم. را نمی پذیر

ر کاربری تمامی اجعه برای تغییر زمان مرمالک قبول کرد د»بنی هاشم، مدیر دفتر حقوقی اتاق بازرگانی مشهد نیز بار دیگر ابراز کرد: در صلح نامه شهرداری برای واحدهای محور غرب قید شده؛ 

ینکه، براساس و موضوع دوم ا ا بپردازدرجان کالم صلح نامه این است که ابتدا مالک قبول کند که حقوقات ، بنابراین «حقوقات شهرداری پرداخت شود و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می کند

 د. راض ندارد هم حق اعتضوابط روز مراجعه، باید حقوقات شهرداری پرداخت شود پس این رقم مشخص نیست و ممکن است روزی شهرداری اعالم کند همه ملک را بدهید و فر
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ر را از صنایع آن ن است تا اعتباآه دنبال ب: در واقع شهرداری می خواهد بدون وجه و براساس قانون نحوه تملک در این رابطه عمل کند. شهرداری پولی برای تعریض محور غرب ندارد و وی ادامه داد 

 بپردازد. محور بگیرد. این ارگان می خواهد در آن زمین ها بزرگراه ایجاد کند و بعدا به حل مشکل مالک صنعتی

 بحث درباره مجوزهای محیط زیست و آتش نشانی، فرافکنی است*

بلغ می برای اخذ این رسد نوعی فرافکنی است، باید روی این موضوع بحث کنیم که مجوز شهرداربنی هاشم افزود: به جای بحث های مربوط به مجوز محیط زیست و آتش نشانی که به نظر می

 ض محور غرب در کجا پیش بینی شده که شهرداری به سراغ صنایع آمده است. چیست و دوم اینکه بودجه تعری

چرا در  ، قانونمند استی می شودی شهرداری طلبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در این بخش از تریبون را در اختیار گرفت و گفت: اگر مسیری که از سو

 به است، باید این تعهدات اخذ شود و اگر مسیر قانونی باشد نیازی به صلح نامه نیست.صلح نامه که مفادش یکجان

نکه باید ه است؛ نخست ایمنوط شد خالف قانون حسین خانی زاده، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز در همین رابطه اظهار کرد: تثبیت کاربری صنعتی واحدهای محور غرب به دو شرط

 یط زیست اخذ شود و دوم، پرداخت تمامی حقوقات شهرداری از جمله حق ورود به محدوده شهر باید صورت تامین شود.تاییدیه مح

 واحد محور غرب اجرا شدن قانون است 2800تقاضای *

ا صلح نامه مدارد و از نظر نحور غرب راده ای برای حل مشکل صنایع مدر ادامه این جلسه تریبون در اختیار احمد زرافشانی، مدیرعامل گروه صنعتی بهساز قرار گرفت؛ او گفت: شهرداری هیچ ا

واحدی که تعیین گردیده، پایان  35کی از یکه چرا حتی خالف قانون است. از سوی دیگر، با وجود اینکه برخی از واحدها صلح نامه را پذیرفته اند، باز هم مشکل آنها حل نشده است. نکته مهم این

 ست؟ این یعنی شهرداری نمی خواهد کار پیش برود.کار صنعتی نگرفته ا

وان عدالت اداری صادر شده است اما و حکم قضایی و دی 5واحد محور غرب جز اجرای قانون نیست. مصوبه هیات وزیران، ستاد تسهیل، شورای گفتگو، کمیسیون ماده  2800وی تاکید کرد: تقاضای 

 باز هم به آنها عمل نمی شود. 

ه اشتباه طی ی از مسیر را بتدا قسمتی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان نیز در تکمله اظهارات حاضران، بیان: بخشی از اشتباهات متوجه بخش خصوصی است زیرا از ابامیرمهدی مراد

 کردیم؛ باید در همان گام های نخستین به دیوان عدالت اداری مراجعه می کردیم.

شکایت  نایع می توانندصاحبان ص ونیز در ادامه گفت: اگر شهرداری نسبت به آرای قضایی مقاومت می کند، باید به سمت دیوان عدالت اداری برویم  اتاق مشهدبنی هاشم، مدیر دفتر حقوقی 

 کیفری نسبت به شهرداری و شورای شهر داشته باشند.

 تاکید شهرداری بر رعایت حقوق طرفین است*
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نونی شهر داخت حقوقات قاده که پرتوضیح ضرورت اخذ صلح نامه گفت: موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد، قبال مکررا بحث گردیده است؛ در نهایت تاکید ش صفری، مدیر پروژه آزادی نیز در 

 همه الزامی است. برای

 بگیرد. قوق طرفین صورتحه رعایت کنند. در چارچوب صلح هم تاکید ما این است وی افزود: فعاالن صنایع در محور غرب می توانند مباحث حقوقی خود را با نمایندگان حقوقی شهرداری مطرح ک

ر شد تا صدور پایان کار برای تمامی داشتیم که براساس آن مقر 98شورای گفتگو، مصوبه دیگری در سال  96خانی زاده، دبیر خانه صنعت استان در پاسخ به صفری بیان کرد: بعد از مصوبه سال 

 ور غرب بدون هیچ قید و شرطی انجام شود اما چرا به آن عمل نشد.واحدهای صنعت مح

ف با رویکرد ستگاه های مختلنایع و دی، مدیران صلبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز ابراز کرد: مصوبه شورای گفتگو با توجه به حضور مسئوالن استانی، شهر

ی بپردازد لذا ا را به شهردارهد، هزینه بندهای مصوبه آن بود که شهرداری پایان کار صنعتی در عرصه و اعیان را صادر کند و اگر قرار بود واحدی تغییر کاربری دهحل مشکل تصویب شد. یکی از 

 شوده شود.این توافق مغایر با قوانین و عرف و رویه جاری نبوده است. این توافق بین بخش خصوصی و دولتی صورت گرفته تا گرهی گ

ا سال ها تره این پرونده گمکن است ه نگیریم، موی یادآور شد: استاندار خراسان رضوی در این مدت، همواره به دنبال حل مشکالت بخش خصوصی بوده است و اگر از ظرفیت نگاه مثبت فعلی بهر

  اییم.ندی و ارائه نمبتگو جمع ان ارجاع گردد و البته پیش از آن باید پیشنهادی برای شورای گفکور بماند. در نتیجه پیشنهاد داریم تا این موضوع باید به ستاد تدبیر اقتصادی است

یرد و یسیون مذکور در این رابطه صورت بگقرار داده شده و بهتر است تا مکاتبه ای با دبیرخانه کم 5شورای گفتگوی استان، تکلیفی برای کمیسیون ماده  56اظهار کرد: در مصوبه جلسه  بنی هاشم

به مذکور گذشته و باید ببینیم در این مدت ماه از مصو 22وجود داشته یا خیر؟  5میسیون ماده اقدامات انجام شده در قالب این مصوبه اعالم شود تا ببینیم اراده ای برای اجرای این موضوع در ک

 بحث اجرای مصوبه در کوتاه ترین زمان صورت گرفته است؟ 

 ر پایان این نشست  با جمعبندی  مطالب مطرح شده مقرر شد  اجرای مصوبات به شرح زیر دنبال شود.د 
 

 مصوباتجمع بندی و

 مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف
مهلت 

 پیگیری



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

 

 صبح        8     اعت شروع:س                                                                          27/05/99  تاریخ جلسه                          17شماره جلسه:  

 نفر  13 اضر در جلسه:حتعداد اعضا دبیرخانه شورای گفت و گو             ، 252بلوار وکیل آباد، بین هنرستان و سامانیه، پالک    محل تشکیل جلسه:

 

 

1 

شورای گفت و گوی دولت و بخش 26/7/1397-56و 27/3/1396-39و 6/2/1396-38با توجه به اینکه بر اساس مصوبات جلسات 

خت حق و ، نسبت به حذف قید پردا قانون تاسیس  شورای عالی شهرسازی و معماری 5، کمیسیون ماده  خصوصی مقرر گردیده است

-56ه ه شماردر جلس غم تکالیف کمیسیون  به اقدام در کوتاهترین زمان ممکن )و علیر حقوق شهرداری از مصوبه خود اقدام نماید

رم ار محتتاند، لذا مقرر گردید مراتب به استحضار اس ، اقدامی صورت نپذیرفته است (، پس از نزدیک به دوسال شورا 26/7/1397

 حترم کمیسیون رسانده تا دستور اقدام مقتضی صادر گردد.یس مخراسان رضوی به عنوان رئ

 ده روز دبیرخانه شورا 

2 

هردار محترم به عنوان ش دادسرای عمومی و انقالب مشهد 7سرپرست محترم ناحیه  15/4/1398مورخ  7/1164با توجه به نامه شماره 

 -1448و حذف شروط غیر قانونی با تاکید بر رای شماره  5 کمیسیون ماده25/5/1394مشهد مبنی بر ضرورت اصالح مصوبه 

د ظرف رر گردی، مق دیوان عدالت اداری و شمول قوانین کیفری به لحاظ غیر قانونی بودن مطالبه عوارض ورود به محدوده14/6/1397

 ده روز از طریق مرجع قضایی ذیربط پیگیری شود

انجمن مدیران 

 صنایع

 ده روز

3 

یر وق و ساف، مقرر گردید موارد  ل مصوبات شورای شهر و تصمیمات شهرداری در مورد عوارض ورود به محدودهنظر به ضرورت ابطا

عوی و دبه طرح  دادگستری نسبت توسط انجمن صنایع استان پیگیری و با انعقاد قرارداد با وکالی پایه یک ، اقدامات حقوقی مرتبط

 شکایات مورد نیاز اقدام گردد.

 ده روز انجمن مدیران 

 
 


