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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م

  حور غرب مدر خصوص بررسی وضعیت صنایع مستقر در  دبیر محترم گروه صنایع محور غرب مشهد 25/6/95مورخ  3326طرح نامه شماره

 مشهد در طرح جامع ابالغی از سوی شورای عالی شهرسازی 

 لسه دبیرخانه شورای جافزوده طرح شده در نوزدهمین  ارزش بر مالیات دائمی قانون الیحه نویس جمعبندی نظرات کارشناسی در رابطه با پیش

 گفت و گو

  مورخ  95-17امه شماره نپیرو ارسال  76جمعبندی نهایی پیشنهادات در حوزه اصالح قوانین مربوط به بانوان  طرح شده در جلسات کمیته ماده

 ریاست محترم هیات مدیره کانون زنان بازرگان خراسان رضوی  9/6/95
 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

  )مستقر در  بررسی وضعیت صنایعارتباط بادبیر محترم گروه صنایع محور غرب مشهد)به پیوست( در  25/6/95مورخ  3326طرح نامه شماره در خصوص الف

 مطالب زیر در جلسه مطرح شد:محور غرب مشهد در طرح جامع ابالغی از سوی شورای عالی شهرسازی  

 اندهکرد دایستقرار پا قوچان -مسیر جاده مشهد سال قبل در  40از  ی مستقر در محور غرب مشهد واحدها -

 انجام گرفته و با هدف عدم حضور صنایع در فضای شهری بوده است. وقت  عیوزارت صنا جانمایی مذکور، از سوی -

ری ع را با دشواین صنای، ادر حال حاضر رشد عرضی، محدوده شهر را به محدوده استقرار این واحدها رسانده است و قرار گرفتن این صنایع در محدوده شهری -

 جدی روبه رو کرده است. 

ندرا اخذ کرده یعیو منابع طب ستیز طیمح لیالزم از قب یمعناست که تمام مجوزها بدانپروانه  نیو ا می باشند یبردارپروانه بهره یدارا ی مذکورتمام واحدها -  ا
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 های اخیر تالش های زیادی برای تبدیل کاربری این واحدها به صنعتی صورت گرفته است.سالاما نظر به آنکه کاربری زمین این صنایع باغی و زراعی بوده، در 

مشهد،  ر محور غربدمستقر  یصنعت یواحدها یها تیتداوم فعال تیمصوب کرد که ممنوع رانیوز تیا، هدهمدولت  یسفر استان نیهمزمان با آخر 91در سال  -

و نداشتن آثار  نیونبرتر و  یهای از فناور یریها منوط به بهره گگردد و هرگونه توسعه آن ی، رفع میطیمح ستیز یاستانداردها و شاخص ها تیدر صورت رعا

 .باشد یدشت مشهد م یتحت االرض یهاآب یابار برانیز

 یصنعت یاواحدهمجموع واحد از 45ح پرونده بر طر ،یمتول یدستگاه ها جمهوری تشکیل شد، تمامیدر کارگروهی که به منظور پیگیری مصوبات سفر ریاست -

 .مثبت دادند یرا ،یبه صنعت یاز کشاورز ،یکاربر رییتغ برای 5ماده ونیسیدر کم این محور

 یندگیدم آال، به شرط عشهرها میدر حر یصنعت یواحدها تیبر بالمانع بودن تداوم فعال زین یاسالم یمصوب مجلس شورا د،یقانون رفع موانع تول 55مادهدر  -

 ه است.شد حیتصر

 با وجود مصوبات قانونی ، در این سال ها فشارهایی از سوی مدیریت شهری اعمال شده است.  -

رصت مجدد، فود، این مطالبات زیاد مدیریت شهری از صنعتگران این محور باعث شده تا پرونده به طول بیانجامد و حتی در یک مرحله این مهلت تمدید ش -

 آذرماه امسال به پایان می رسد.

ست نه گذاشتن ا یاراض یمشخص کردن کاربر 5ماده  ونیسیکم فهیمطابق قانون، وظیکی از ابهامات بزرگ در روند رسیدگی به بحث مذکور آن است که؛  -

ا عملی ریات خود رچوب، منوچها نیدر ا مدیریت شهریو عمال  تعلق دارد یشهردار به ونیسیکم نیا هایکرسیاز  یکاین در شرایطی است که ی. نیمالک یشروط برا

 شود. درصد زمین)یا ارزش آن( واحدهای صنعتی را شامل می60تا  30از  های زیادی دارد کهساخته و مطالبه هزینه

 واحد صنعتی مستقر در این محور، درخواست ها به قرار زیر است:800هزار و 2با توجه به مشکالت موجود برای  -

 ضرب االجل مذکور برداشته شود. -1  -

 ود. بر آینده سخن به میان آورده آن ها به مکانی خارج از شهر دانتقال  ومحور این موجود در  عیمنع گسترش صناطرح جامع مشهد که از  2بند حذف -2 -
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 شود ه میگرفتدر نظر  یملک یبرامذکور عوارض ذف عوارض ورود به محدوده: شهرداری در حالی این عوارض را مطالبه می کند که مطابق نص قانون، ح-3 -

ده لحاظ شمکانات ا ریق و ساهمچون آب و بر یاستفاده از امکانات شهر یبرا نهیهز نیدر واقع ا .بشود یشهر میو قرار است وارد حر واقع شدهکه در خارج از شهر 

 اند. تر فراهم کردهها را پیشبا هزینه خود زیرساختواحدها  نیاز ا یاریاست که بس یدر حال نیاو 

ی توجهی به مدیریت شهر ا مصوبه استانداری، عوارض ورود به محدوده برای واحدهای صنعتی این منطقه؛ به صفر رسیده است اما در حال حاضرب 91در خرداد  -

 این مصوبه دولتی ندارد. 

 .5اصالح مصوبه کمیسیون ماده -4 -

 ریاست  9/6/95مورخ  95-17پیرو ارسال نامه شماره  76جمعبندی نهایی پیشنهادات در حوزه اصالح قوانین مربوط به بانوان  طرح شده در جلسات کمیته ماده ( ب

 محترم هیات مدیره کانون زنان بازرگان خراسان رضوی 

ایان دو سالگی کوود   پکارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا  در کارگاه هایی که دارای قانون کار جمهوری اسالمی ایران 78بر طبق ماده  -

 پس از هر سه ساعت ، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد .

 ها مراکز مربوطاین فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آن  -

 به نگهداری کودکان )از قبیل شیرخوارگاه ، مهد کود  و ...( را ایجاب نماید.

 های صنعتی برای این منظور اعالم آمادگی کرده است تا فضایی را به این امر اختصاص بدهد و  سازمان بهزیستی نسبت به اعزام کارشناسان وشرکت شهر  -

 نیروهای متخصص، قول مساعد داده است.

مانی است که ساخت یک مکان به عنوان مهدکود  در این شهر  ها مقرون به صرفه نیست و شرکت شوهر  هوا بایسوتی از فضواهای سواخت     مسئله مهم آن  -

 موجود خود، ظرفیتی را به این بخش اختصاص دهد.

ق برای خرید ابوزار کوار و اشوتغال بوه     بر اساس رویه های فعلی صندوق کارآفرینی امید، زنان سرپرست خانواده می توانند از تسهیالت قرض الحسنه صندو -
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 صورت خود اشتغالی مشاغل خانگی و پشتیبان برخوردار شوند.

ر و خرید ابزار کا وروند رشد فارغ التحصیالن دانشگاهی خانمها و عدم ازدواج به موقع آنان یکی از مشکالت جدی حوزه زنان برای برخورداری از تسهیالت  -

 ایجاد کسب و کار خانگی است.

  رند.ا خانمهای خود سرپرست فارغ التحصیل دانشگاهی نیز جزء الویت های پرداخت تسهیالت برای خرید ابزار کار و ایجاد اشتغال قرار گیلذ -

 )شورای گفت و  طرح شده در نوزدهمین جلسه دبیرخانه افزوده ارزش بر مالیات دائمی قانون الیحه نویس رات کارشناسی در رابطه با پیشظن جمعبندی ج

 گو

فائمی مالیدارائه پیشنهاداتی برای اصالح پیش نویس الیحه قانون  اعضا بهدر ادامه مباحث مطرح شده در جلسات پیشین دبیرخانه شورای گفت و گو  - ا زوده ات بر ارزش 

 پرداختند.

 

 جمع بندی و مصوبات: 

  )رح دبیر محترم گروه صنایع محور غرب مشهد در خصوص بررسی وضعیت صنایع مستقر در محور غرب مشههد در طه   25/6/95مورخ  3326طرح نامه شماره الف

 جامع ابالغی از سوی شورای عالی شهرسازی 

کیل تش تگاهای ذیربطبا حضور دس سی کارشناسی و احصاء پیشنهادات عملی در این رابطهای تخصصی برای بررکمیته مقرر گردید -

 خروجی کمیته مذکور به مثابه مصوبه همین جلسه خواهد بود تا روند کار شتاب بیشتری بگیرد. و  گردد

 )مهورخ   95-17پیهرو ارسهال نامهه شهماره      76جمعبندی نهایی پیشنهادات در حوزه اصالح قوانین مربوط به بانوان  طرح شده در جلسات کمیته مهاده   ب

 رم هیات مدیره کانون زنان بازرگان خراسان رضوی ریاست محت 9/6/95
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اداره کل  مقرر گردید شرکت شهرکها در خصوص واگذاری مکان مناسب جهت مهدکودک همکاری الزم را به عمل آورد همچنین -

ی تحضور در مهد های کودک شهرک های صهنع بمنظور نیز با نیاز سنجی دقیق  در جهت افراد  واجد الشرایط  بهزیستی استان

 نه تسریع را فراهم آورد.یزم

خود » قید مودناضافه نتسهیالت صندوق کارآفرینی امید به بانوان تحصیلکرده ای که در پی خوداشتغالی هستند با ر گردید رمق -

، هدفزایش می دادر متن آیین نامه آن که عمال گستره بهره برداران از این تسهیالت را « سرپرست خانوار»به همراه « سرپرست

 یابد.تسری 

 )ورای گفت و گوشطرح شده در نوزدهمین جلسه دبیرخانه  افزوده ارزش بر مالیات دائمی قانون الیحه نویس رات کارشناسی در رابطه با پیشظن جمعبندی ج 

ن ها آف برای مقرر شد تا در جلسه ای کارشناسی، سایر پیشنهادات ارائه شده جمع بندی و نهایی شود و توجیهات صریح و شفا -

 احصاء و ذکر گردد 

 

 

 


