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 مشروح  مذاکرات

 پیش از دستور: 

پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون رفع مشکل صنایع مستقر در محور برج ت اهپ اخک پایان  ار صنعتی و ..( و نیووز ارائه  "

آزاد سازی میزان در مسیر  ندروی بزرگراه آزادی توسط ایص صنایع ت موپور پی یری مصوبات سووی و نهموویص  و پنجوواه و 

 "ششمیص السه شورای گفپ و گوی دولپ و بخش خصوصی(

ر پایان کار صنعتی در عرصه و اعیان محور غرب مشهد یکی از اختالفات اساسی بین شهرداری و بنگاههای اقتصادی است که طی بیست صدو -

اند. شهر در مسیر توسعه، خود را به حریم ایان شده مواجهچالش  ا اینهاست که بصنایع محور غرب استان دههساله اخیر برطرف نشده است.

 امروز این واحدها باید بهای آن را بپردازند. شرکت ها رسانده و 

واحدهای مستقر در محور غرب مشهد، امروز به دنبال صدور پایان کار صنعتی برای عرصه و اعیان خود هستند. زمین آن ها مزروعای باوده و  -

جلسه پیرامون ایان موضاوعات در   10ها و عوارض مربوط به آن هم مطرح است. تاکنون بیش از  نشینیپایان کار صنعتی ندارند. مشکل عقب

 های زیادی صورت گرفته استدبیرخانه شورای گفتگو برگزار شده و پیگیری

عدم صدور پایان کار صنعتی، امکان ترهین واحاد خاود بارای اخا   دلیلمسئله ای که واحدهای محور غرب با آن مواجه اند، این است که به  -

برای اخ  تسهیالت هم به این استناد صورت می گیرد که زماین زراعای باوده پاس کارشناساان   تسهیالت بانکی را ندارند و ارزش گ اری ها

 حوزه کشاورزی باید در این بحث دخیل شوند. 

های صنعتی استان مطرح شد اماا شاهرک هاای صانعتی در سنوات گ شته، موضوع انتقال این واحدها از محور غرب به دیگر نقاط و شهرک -

زم برای انتقال این واحدها را در اختیار ندارند. ضمن اینکه شرایط کنونی اجازه این کار را نمی دهد و امکان اساتقرار کنونی زیرساخت های ال

 شان در نقطه ای دیگر وجود ندارد.واحدها با توجه به فرسودگی ماشین آالت

کاه  سی و نهمین و پنجاه و ششمین جلسه شورای گفت و گو مطرح و پیگری هایی در رابطه با اجرای مصوبات صورت گرفت این موضوع در   -

باه با مشارکت و محوریت دستگاه قضایی   بدلیل پیچیدگیهای موضوع اجرای کامل مصوبات منجر به تکمیل پیشنهادات گردید.  در این رابطه

بادون  های متولی و مارتبطتایید تمامی بخش به  مورد توافق و  8گوی استان    در دبیرخانه شورای گفت  منظور پیگیری اجرای مصوبات شورا

 و محیط زیست مشخص شده است. 5. در این توافقات تعهدات بخش خصوصی، شهرداری،  کمیسیون ماده رسید هیچ گونه شرط و شروطی

 این توافقات به شرح زیر در جلسه مطرح گردید: -

ولیه مزبور،  صرفا شامل همه  واحدهای دارای پروانه بهره برداری داخال محادوده و حاریم قاانونی شاهر از ساازمان الف( توافق ا

می گردد )ولو این که اعتبار آن به پایان رسیده باشد ولای واحاد فعاال باشاد و   و سازمان جهاد کشاورزی  صنعت معدن و تجارت

  تقاضای تمدید آن را داشته باشد ( .

کاربری صنعتی عرصه و اعیان توسط کمیسیون ماده پنج تا زمان تقاضای مالک جهت استفاده از  تثبیت کاربری پیش ب( تثبیت  

  بینی شده و اصلی مندرج در طرح تفصیلی .

 پ( توسعه اعیان صرفا در عرصه مورد  تثبیت کاربری پس از اخ  مجوز از شهرداری بالمانع است 

عال مسکوت و اختالف طرفین در لزوم پرداخت یا عدم لزوم آن پابرجا خواهد باود، تاا زماان ت(موضوع عوارض ورود به محدوده ف



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

 خراسان رضویاستان  گفت و گوی دولت و بخش خصوصی یشورانشست  هفتاد و هشتمین جلسه و مصوباتتفرم صور
 خصوصی(  بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه تشکیل و ( دستورالعمل2) پیوست شماره ) 

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                        03شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   6

 

تقاضای مالک جهت استفاده از کاربری اصلی از سوی طرفین مورد ادعا و انکار  قرارنگیرد.) متن این بند در صال  ناماه تنظیمای 

ا برای واحدهای مشمول بند الف و ج خواهاد باود کاه فی مابین طرفین درج گردد و این مسکوت ماندن عوارض به محدوده صرف

  پروانه داشته باشند و حریم باشد.

(  5ث(محدوده توافق مزبور ، کلیه صنایع دارای پروانه داخل در محدوده شهر)محور غرب و داخل محدوده شهر )کمیسایون مااده 

و  خارج از محدوده شهر و حریم آن خارج از ایان توافاق و حریم آن )کارگروه امور زیربنایی(  می باشد ) صنایع مستقر در روستا  

  است ( .

ج(صنایع مستقر در جبهه جلو بزرگراه که در مسیر محور مصوب در مراجع قانونی ذیصالح واقع شده اند متعهد می گردند نسابت 

زماان تقاضاای اساتفاده از به واگ اری حق انتفاع میزان در مسیر از  ملک خودبه شهرداری جهت اجارای طارح اقادام نمایناد و  

تصویب خواهد شد (، میزان در مسیر را که فعاال حاق  5کاربری اولیه پیش بینی شده ) طرح تفصیلی نه آنچه در کمیسیون ماده 

  انتفاع  را واگ ار کرده اند به شهرداری  انتقال قطعی گردد و در محاسبات فی مابین  به قیمت روز انتقال لحاظ گردد

ی میزان در مسیر و صدور پایان کار همزمان خواهد بود و سازو کار اجرای ان اینگونه است که شهرداری پیشنویس تبصره( واگ ار

پایان کار صنعتی نسبت به عرصه و اعیان را صادر و پس از واگ اری میزان در مسیر توسط واحد تولیدی پایان کار پایش گفتاه را 

 به صورت قطعی صادره خواهد کرد.  

د و تاکید بر لزوم نظارت آتش نشانی و محیط زیست اخ  تاییدیه از آتش نشانی منوط به ضوابط زماان صادور جاواز چ(ضمن تایی

  تاسیس با تاکید بر رعایت حداقل ها خواهد بود

ح( در طرح توسعه واحدهای صنعتی رعایت ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست و عدم ارتقاء رده اساتقرار رده صانعتی الزامای 

 است 

تبصره: توسعه واحدهای صنعتی صرفا در محدوده ثبت کاربری صنعتی مجاز خواهد بود و استقرار جدیاد در پاالک هاای مجااور 

  ممنوع است

 (:1جلسه )دستور 

 "طرح اخبار و اطالعات اقتصادی"

باه  77.8ایجااد اشاتغال از (، ساهم خاود را در  97تا    80ها، توانست طی یک دهه )از سال  با وجود همه مضایق و دشواری خش خصوصی   -

 ارتقا دهد و نقش خود را به شایستگی در اقتصاد کشور ایفا کند. 84.5

ساله، ارزیابی روند متغیرهای مهام اقتصاادی گویاای حقاایق مهمای است.کساب   20انداز  سال از ابالغ سند چشم  15به رغم سپری شدن   -

انداز در ساال کشاور حاوزه ساند چشام 24، آموزشی، رفاه اجتماعی میان های اقتصادی، بهداشتیاز بین مجموع شاخص  16میانگین رتبه  

انداز( حکایت دارد. البته باید شارایط غیرقابال از ناکامی کشور در دستیابی به هدف رتبه اول در منطقه)مستند به اهداف سند چشم  2019

 ر داد.قراها را در حصول این نتیجه مدنظر پیش بینی اقتصادی و همچین اثرات تحریم

 8انداز )کاه رشاد سااالنه اعداد و ارقام اعالمی از سوی مرکز آمار ایران، از رشد محدود و نامتناسب اقتصاد در قیاس با اهاداف ساند چشام -

تر درصاد کوچاک 11حدود  96نسبت به سال  98کنند. به استناد همین آمارها، اقتصاد کشور در سال درصد در آن ذکر شده(، حکایت می
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 98ن روند حکایت از تعمیق رکود اقتصادی دارد. همین امر باعث شد تا متأسفانه برای اولین بار در تاریخ اقتصاد کشور طای ساال شده و ای

 شود.استهالک سرمایه از میزان تشکیل سرمایه بیشتر 

باه  77.8ایجااد اشاتغال از (، ساهم خاود را در 97تا  80ها، توانست طی یک دهه )از سال با وجود همه مضایق و دشواری خش خصوصی ب -

 یستگی در اقتصاد کشور ایفا کند.ارتقا دهد و نقش خود را به شا 84.5

گوی دولت و بخش خصوصی  در شورای ملای مطارح شاد. گازارش ما کور توساط و    گفت  استانی  هفته گ شته گزارش عملکرد شوراهای -

گوی ملی نیز به استحضاار و  ارسال گردیده و از طریق دبیرخانه شورای گفتبرای رئیس جمهوری و معاون اول وی   وزرای کشور و اقتصاد  

دولت متنی برای استانداران ارسال شد و در آن بر توجه به بخاش خصوصای باه محترم    دیگر روسای قوا رسید. پس از آن، از جانب رئیس  

 عنوان میدان داران اصلی اقتصاد کشور تاکید گردید.

اصفهان و خوزستان رتبه اول مشترک، خراسان رضوی و کرمان رتبه دوم مشترک و بوشهر رتباه ساوم را باه خاود های در این راستا استان -

های مختلفی مدنظر بود که از جمله آن می توان های انجام شده، مولفهاختصاص دادند و پنج استان برگزیده در این بخش بودند. در بررسی

های شورا، رعایات معیارهاای انتخااب حضور ریاست شورا، انطباق تصمیمات با مأموریت  ،  لساتبه برگزاری جلسات شورا بر اساس تقویم ج

های کارشناسی دقیق موضوعات، فراگیر بودن موضوعات به لحاظ پوشش های ملای و اساتانی و... اشااره نمایندگان بخش خصوصی، بررسی

 کرد.

 (: 2دستور جلسه )

قراردادهووای    وقووانون بهبووود محوویط  سووب و  ووار    11و    25ااوورای مووواد    یشنهادات دبیرخانه شووورا پیرامووونارائه پ"

محوودودیپ هووای تووامیص سوووخپ مووایع در فصوول با شر پ های گاز و فرآورده هووای نفتووی و   ارخانجات سیمان استان

 "زمستان

آمارها نشان می دهد که خراسان رضوی قطب دوم تولید سیمان کشور است و این کارخانجات برای تامین درآمد ارزی کشور مهم تلقی می  -

بایستی در سال جااری   شوند و هرگونه اعمال محدودیت در تولیدات این کارخانجات در اشتغال و تامین ارز کشور اثرگ ار خواهد بود و ل ا  

دچار   خاطر سوخت و انرژی روند تولید  و به  وجود داشته باشدتولید    اینکه امکان  های گ شته رویکرد متفاوتی اتخاذ گردد.  در قیاس با سال

که اگر کارخانجات مای توانناد   اتخاذ کردموضوع    برای  راهکار مناسبیباید    بنابراین.به خصوص در شرایط فعلی مناسب نیستمشکل شود،  

 ولیدشان فراهم شود و کارخانه ای به خاطر قطع سوخت، تعطیل نشود.تولید کنند، امکانات برای ت

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، در زمان کمبود برق و گاز، اولویت قطع گاز با واحدهای تولیدی نیسات و در تبصاره   25طبق ماده   -

ن را به خطر می اندازد، شاورای تاامین باه حالات مواقع اضطراری که قطع برق و گاز جان شهروندادر  یک همین ماده تاکید شده است که  

نیز تکلیفی برای شرکتهای برق   2اضطرار و حداکثر برای دو روز که قابل تمدید است، میتواند حکم این ماده قانونی را نقض کند. در تبصره  

 رت قطع برق و گاز را فراهم آورند.و گاز وجود دارد که ضمن همکاری با شرکت بیمه، امکان جبران ضرر و زیان واحدهای تولیدی در صو

دادناد و برخای کارخانجاات هام تولیاد ذخیاره کارخانجات با قطع گاز، مازوت تهیه می کردند و به تولید خود ادامه می  در سنوات گ شته -

در شرایط متفاوت است و باید راهکاری اساسی برای حل این مشکل اندیشیده شود.    سال جاریداشتند و با قطع گاز، تعطیل می شدند. اما  

و در صورت اختصاص هزینه حمل و نقل  به کارخانجات اختصاص نخواهد یافت به اندازه الزم که سوخت مازوتسال جاری گفته شده است  

ط زیست می شود و ل ا تولید را فاقد توجیاه اقتصاادی آن بسیار باالست همچنین مصرف سوخت مازوت منجر به اعمال جریمه توسط محی
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تواند در اختیار کارخانجات باشد، سوخت گاز است و اگر فکاری باه حاال شرایط دشوارتر است و تنها منبع انرژی که میمی نماید بنابراین  

ینده کشور و صادرات ایران با مخااطره روباه رو خواهند شد. باید راهی پیدا کرد که آاین موضوع نشود، کارخانجات با معضالت بسیاری روبه

 رو نشود.

صورت می گیارد، ساال گ شاته قطعای گااز بارای واحادهای رضوی  خراسان  استان  در برخی استان ها که تامین گاز آن ها از خط انتقال   -

داشاته باشاد. نیز  یمان استان  روشی اعمال شود که قطعی گاز در صورت وقوع، کمترین تنش را در واحدهای س  بایداتفاق نیفتاد و    یسیمان

امکان استفاده از سوخت جایگزین را ندارند و الزم است شرکت گاز برناماه اساتان   شرکت های تولید چینیسیمان سفید و خط تولید اپال  

 های همجوار و اقدامی که انجام می دهند را بررسی کند تا از قطعی بسیار برای کارخانجات سیمان جلوگیری کند.

- . 

بار استان خراسان رضوی در حوزه معدنی و فوالدی، سیمانی رو به گسترش است و توامان محور کار بر روی صانایع بازرو و انرژیظرفیت   -

باشد. در کنار این افزایش ظرفیت، انتقال گازی که از لوله اصلی باید به استان وارد و به واحدهای صنعتی و معدنی تزریق شاود، متمرکز می

 ت و افزایشی در ظرفیت انتقال گاز رخ نداده است. همان ظرفیت قبل اس

اند و شماری نیاز کاه کارخانه های سیمان استان از دو ماه پیش دچار مشکل شده و برخی به دلیل قطعی گاز، فعالیت خود را متوقف کرده -

روناد تولیاد سایمان اساتان متوقاف کنند و ل ا عمال در یک فصل کاری دو تاا ساه ماهاه، دارای مشعل دوم هستند، از مازوت استفاده می

کنند. در این میان، خطوط تولیادی کاه باا ساوخت جاایگزین درصد ظرفیت تولید فعالیت می 30الی   20شود و یا بنگاه های م کور با  می

 فعالیت دارند، باید به واسطه مباحث محیط زیستی و جرایم آالیندگی، باری مضاعف را بر دوش بکشند.

و   ماهه اسات  8  در حال حاضرقرارداد  این  است    با شرکتهای سیمانصنایع این حوزه، مدت زمان قرارداد شرکت گاز    یکی دیگر از مشکالت -

قانون بهبود مستمر  11ماه دیگر سال قراردادی وجود نداشته و ل ا تعهدی هم وجود ندارد که این موضوع از مصادیق بند »چ« ماده   4برای  

ارائه پیشانهاد در ماورد قراردادهاای دساتگاههای اجرائای باا فعااالن اقتصاادی گفت و گو مبنی بر    محیط کسب و کار و از وظایف شورای

 است   بخشهای خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادالنه به طرف مقابل در این قراردادها

ماه به کل سال تسری یاباد و در مواقاع   8پیشنهاد نخست این است که قرارداد شرکت گاز با این صنایع، از    در رابطه با مسائل مطرح شده   -

شود، تعاملی از سوی محیط زیست برقرار شود و نکته دیگر اینکه، ارزش حرارتای ماازوت اضطرار هم که از مشعل دوم و مازوت استفاده می

 گاز برای این بنگاه ها محاسبه گردد.است که پیشنهاد می شود تا به قیمت انرژی 

شاود، میلیون متر مکعب گااز اساتخراج می 40ما در کشور دارنده باالترین ذخایر اثبات شده گاز دنیا هستیم و روزانه بالغ بر یک میلیارد و  -

ر باود و باا ایان روناد مصارف، ولی مصرف گاز در زمستان سال گ شته فراتر از این رقم بود. به عبارت دیگر، مشکل کمبود گاز در کل کشو

   ارج از کشور یا بهینه کردن مصرف وجود ندارد.راهی جز وارد کردن گاز از خ

های گ شته خراسان رضوی از محل مخازن هاشمی نژاد تامین کننده گاز مورد نیاز استان های خراسان ضاوی، خراساان شامالی، طی سال -

میلیون متر مکعاب بارآورد  61اما تنها مصرف گاز در زمستان امسال در خراسان رضوی جنوبی، گلستان و بخشی از مازندران و سمنان بود  

میلیون متر مکعب است؛ البته بزرگترین مخزن ذخیره گااز کشاور در هاشامی ناژاد   57تا    54می شود، در حالی که میزان گاز تامین شده  

 ا  ند پاسخگوی نیاز استان باشند.توانتا ب ذخیره نمودهمیلیون مترمکعب گاز  20شرکت گاز استانسرخس است و 

در این زمینه استان برای اولین بار با اعمال محدودیت گازی، تمام کارخانه های سیمان کشور سهمیه بندی شدند و وضعیت   در سال جاری -

بهمن ماه محدویت هاای گاازی   15و از    بود که محدودیت ها را برداشتاولین استانی    خراسان رضوی  مطابق با سایر استان ها بوده است و

 واحدهای سیمانی ح ف شد.
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دولت مصوب کرده است تا مازوت را به نرخ گاز طبیعی عرضه شود و وزارت نفت موظف است تا در ماه هزار میلیارد تومان یارانه ماازوت باه  -

میلیون به ظرفیت گاازی ماا  20ن تامین اعتبار شده و ذخیره سازی گاز در استا 2استان ما بدهد. در تامین زیرساخت ها نیز هم اکنون فاز 

 . به قطع گاز واحدهای سیمانی است مجبورشرکت گاز  اضافه خواهد کرد اما با این وجود، باز هم در صورتی که امکان تامین گاز نباشد،  

 در این جلسه پیشنهادات دبیرخانه شورا به شرح زیر مورد بررسی و تصویب قرار گرفت: -

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و تبصره یک و دوآن که تاکید نموده است در زماان کمباود بارق  25یت به ماده با عنا  -1

،گاز یا خدمات  مخابرات واحدهای تولیدی ،صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق ،گاز یا خادمات مخاابرات قارار داشاته 

ات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی ،کشااورزی و باشند و شرکت های عرضه کننده برق ،گاز و خدم

هر گاه دولت به دلیل کمبود مقطعی  خدماتی وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند ،

جریان برق گااز یاا خادمات مخاابراتی واحادهای تولیادی به شرکت های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد  موقتا 

متعلق به شرکت های خصوصی و تعاونی را قطع کنند ، موظف است نحوه جبرن خسارت وارده  به این شرکتها ناشای از تصامیم 

ر انادازد ، خود را تعیین و اعالم نمایند و در زمان اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی ، جاان شاهروندان را باه خطا

شورای تامین استان محل ایجاد اضطرار می تواند برای حداکثر دو روز که قابل تمدید است حکم این ماده را نقض کند لا ا آنچاه 

بر ایند این ماده قانونی است تامین آب و برق و گاز است و نباید خللی در قطع انرژی صورت پا یرد ولای قارار دادهاایی کاه باه 

 25با کارخانجات سیمان منعقد می شود بصورت یک جانبه و مغایر با اهداف قانونگ ار و روح حاکم در ماده  ماه در سال    8صورت  

قانون بهبود مستمر محایط  11و  با توجه به اینکه در بند »چ« ماده و تبصره های آن در قانون بهبود محیط کسب و کار می باشد

ماورد قراردادهاای دساتگاههای نموده است که این شاورا مای تواناد در   کسب و کار به عنوان  وظایف شورای گفت و گو تصری 

اجرائی با فعاالن اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادالنه باه طارف مقابال در 

 25ماهه با ماده  8قراردادهای   موضوع در جلسه شورای گفت و گوی مرکز مطرح و موضوع مغایرت  پیشنهاد نماید    این قراردادها

 با قانون، قراردادهای شرکت گاز به کل سال تسری یابد.قانون مورد بررسی قرار گرفته و به دلیل مغایرت قرارداد 

باین واحادهای قطاع گااز  تبعیض درصادی واز جمله واحدهای سیمانی استان  خراسان رضوی از اقتبا توجه به گالیه فعاالن    -2

مقرر شود شرکت گاز استان پگیری نماید تا ایان تبعایض احتماالی در ساال جااری   1398ن های مختلف در سال  سیمانی استا

 وجود نداشته باشد.

با توجه به تصمیمات شورای تامین استان به قطع گااز کارخانجاات اساتان و اساتفاده از ساوخت ماازوت بارخالف خواساته   -3

مدت استفاده از مازوت بدون میل و اراده مادیران بنگاههاای اقتصاادی سایمانی باه کارخانجات و جرائم ناشی از این آلودگی در  

دلیل تصمیمات  و ضرورت های استانی پیشنهاد گردد مراتب از طریق استانداری محترم خراسان رضوی به محیط زیست اساتان 

 .الزم صورت پ یرد  و تعامالتابالغ شود تا مساعدت  

، عدم تامین گاز مورد نیاز کارخانجات سیمان و سایر مراکز صنعتی  ناشی از وضعیت عادم تاوازن از آنجاییکه حسب گزارشات  -4

شارکت گااز خراساان رضاوی  شاود مقارربین ظرفیت خطوط انتقال و مصرف و توسعه مصارف گازشهری  و روستایی است لا ا 

و نمایندگان محترم مجلس پیگیری نماید به نحاوی طریق مسئوالن کشور   موضوع ظرفیت سازی و اصالح خطوط انتقال گاز را از

 و ظرفیت سازی جدید به دبیرخانه شورا منعکس گردد.که ظرف مدت یک ماه برنامه اجرایی اصالح خطوط انتقال 
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 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیماتتصمیم/  جلسه  عنــوان دستــور ردیف 

1 

دبیرخانووه شووورا ارائووه پیشوونهادات 

پیرامون رفع مشکل صوونایع مسووتقر در 

محور بوورج ت اهووپ اخووک پایووان  ووار 

صنعتی و ..( و نیز آزاد سازی میزان در 

مسیر  ندروی بزرگووراه آزادی توسووط 

ایص صنایع ت موپور پی یری مصوووبات 

سی و نهمیص  و پنجاه و ششمیص السووه 

شورای گفووپ و گوووی دولووپ و بخووش 

 خصوصی(

 

به جلسه  رییس دبیرخانه شورا گزارشی از روند توافقات انجام شده پیرامون محور غرب 

نظرات نماینادگان بخاش خصوصای و پس از بحث و  تبادل نظر و بیان  ارائه نمود که  

دولتی و شورای شهر، دستگاه قضایی کلیه پیشنهادات دبیرخاناه شاورا باه شارح زیار  

در قسامت رف دو هفته موضاوع بناد )ث(  بدون نظر مخالف مصوب شد و مقرر شد ظ

( توساط محور غرب و داخل محدوده شهر)  صنایع دارای پروانه داخل در محدوده شهر

و اقادامات بعادی بررسی    کارگروه امور زیربناییتوسط    و حریم آن    5کمیسیون ماده  

 صورت گرفته و نتایج به شورای گفت و گو ارائه شود.

شامل همه  واحادهای دارای پرواناه بهاره بارداری   الف( توافق اولیه مزبور،  صرفا

و ساازمان   داخل محدوده و حریم قانونی شهر از سازمان صنعت معادن و تجاارت

می گردد )ولو این که اعتبار آن به پایان رسیده باشد ولای واحاد   جهاد کشاورزی

  فعال باشد و تقاضای تمدید آن را داشته باشد ( .

ب( تثبیت کاربری صنعتی عرصه و اعیان توسط کمیسایون مااده پانج تاا زماان 

تقاضای مالک جهت استفاده از  تثبیت کاربری پیش بینی شده و اصلی مندرج در 

  طرح تفصیلی .

پ( توسعه اعیان صارفا در عرصاه ماورد  تثبیات کااربری پاس از اخا  مجاوز از 

 شهرداری بالمانع است 

ت(موضوع عوارض ورود به محادوده فعاال مساکوت و اخاتالف طارفین در لازوم 

پرداخت یا عدم لزوم آن پابرجا خواهد بود، تا زمان تقاضای مالک جهات اساتفاده 

عا و انکار  قرارنگیارد.) ماتن ایان بناد در از کاربری اصلی از سوی طرفین مورد اد

صل  نامه تنظیمی فی مابین طرفین درج گردد و این مسکوت ماندن عاوارض باه 

محدوده صرفا برای واحدهای مشمول بند الف و ج خواهد بود کاه پرواناه داشاته 

  باشند و حریم باشد.

شاهر)محور  ث(محدوده توافق مزبور ، کلیه صنایع دارای پروانه داخل در محادوده

(  و حاریم آن )کاارگروه اماور 5غرب و داخال محادوده شاهر )کمیسایون مااده 

زیربنایی(  می باشد ) صنایع مستقر در روستا و  خارج از محادوده شاهر و حاریم 

  آن خارج از این توافق است ( .

ج(صنایع مستقر در جبهه جلو بزرگراه که در مسیر محور مصوب در مراجع قانونی 
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ع شده اند متعهد می گردند نسبت به واگ اری حاق انتفااع میازان در ذیصالح واق

مسیر از  ملک خودبه شهرداری جهت اجرای طرح اقدام نمایناد و زماان تقاضاای 

استفاده از کاربری اولیه پیش بینی شده ) طرح تفصیلی ناه آنچاه در کمیسایون 

را واگا ار    تصویب خواهد شد (، میزان در مسیر را کاه فعاال حاق انتفااع  5ماده  

کرده اند به شهرداری  انتقال قطعی گردد و در محاسبات فی مابین  به قیمت روز 

  انتقال لحاظ گردد

تبصره( واگ اری میزان در مسیر و صدور پایان کار همزمان خواهد بود و سازو کار 

اجرای ان اینگونه است که شهرداری پیشنویس پایان کار صنعتی نسبت به عرصه 

صادر و پس از واگ اری میزان در مسیر توسط واحد تولیدی پایان کاار   و اعیان را

 پیش گفته را به صورت قطعی صادره خواهد کرد.  

چ(ضمن تایید و تاکید بر لزوم نظارت آتش نشانی و محیط زیست اخ  تاییدیاه از 

آتش نشانی منوط به ضوابط زمان صدور جواز تاسیس با تاکید بر رعایات حاداقل 

  ودها خواهد ب

ح( در طرح توسعه واحدهای صانعتی رعایات ضاوابط ساازمان حفاظات محایط 

 زیست و عدم ارتقاء رده استقرار رده صنعتی الزامی است 

تبصره: توسعه واحدهای صنعتی صرفا در محادوده ثبات کااربری صانعتی مجااز 

  خواهد بود و استقرار جدید در پالک های مجاور ممنوع است

 

2 

پیشوونهادات دبیرخانووه شووورا ارائووه 

قووانون   11و    25ااوورای مووواد    پیرامون

قراردادهای  و  بهبود محیط  سب و  ار  

بووا شوور پ    ارخانجات سیمان اسووتان

هووای گوواز و فوورآورده هووای نفتووی و 

محدودیپ های تامیص سوخپ مووایع در 

 فصل زمستان

پیرامون این دستور کار و ضرورت تقویت ظرفیت خطوط انتقال و اصالح زیر ساخت 

ارائه و پیشنهادات دبیرخانه شورا به شرح زیر رییس دبیرخانه شورا ها گزارشی توسط 

 مصوب شد.

، عدم تامین گاز ماورد نیااز کارخانجاات   ارائه شدهاز آنجاییکه حسب گزارش    -1

شی از وضعیت عدم تاوازن باین ظرفیات خطاوط سیمان و سایر مراکز صنعتی  نا

گریادد مقارر  انتقال و مصرف و توسعه مصارف گازشهری  و روساتایی اسات لا ا  

شرکت گاز خراسان رضوی موضوع ظرفیت سازی و اصالح خطوط انتقال گاز را از 

برای اتخاذ تدابیر الزم و استفاده از ظرفیات هاای موجاود طریق مسئوالن کشور  

 ظرف یک ماه نتیجه را به دبیرخانه شورا اعالم نماید.تولید پیگیری و  

مقارر خاانوار،   اعمال مدیریت صحی  و بازدارنده در مصاارف انارژیبه منظور    -2

پیشانهادات الزم در خصاوص وضاع قاوانین و شرکت گاز خراسان رضوی  گردید  

به استانداری محترم و سایر دستگاههای   فرهنگ سازی مصرف  و نیز  مقررات موثر
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 ذیربط جهت پیگیری های بعدی ارائه نماید.

صادی واز جمله واحدهای سیمانی استان  خراسان اقتبا توجه به گالیه فعاالن    -3

بین واحدهای سیمانی استان های مختلف در ساال قطع گاز    تبعیض دررضوی از  

تا این تبعیض احتماالی در ساال مقرر شد شرکت گاز استان پگیری نماید    1398

 جاری وجود نداشته باشد.

با توجه به تصمیمات تحکمی شورای تامین استان باه قطاع گااز کارخانجاات   -4

استان و استفاده از سوخت مازوت برخالف خواسته کارخانجات و جارائم ناشای از 

این آلودگی در مادت اساتفاده از ماازوت بادون میال و اراده مادیران بنگاههاای 

تعامال د  یاگرد  مقرراقتصادی سیمانی به دلیل تصمیمات  و ضرورت های استانی  

 الزم توسط سازمان حفاظت محیط زیست استان با فعاالن اقتصادی صورت پ یرد.

مقرر شد موضوع ذخیره سازی سوخت مازوت برای مشاعل دوم کارخانجاات    -5

 از طریق استانداری و شرکت فرآورده های نفتای اساتان پیگیاری شاود .سیمان  

طریق استانداری پگیری شود تا وزارت نفت نسبت به تاامین ساوخت   زهمچنین ا

گاز مایع )با احتساب هزینه حمال(   و ارزش حرارتیمایع زمستانی با همان قیمت  

  برای واحدهای انرژی بر که دچار محدودیت مصرف گاز می شوند اقدام نماید

 

 

 

 

 ـراگیر ـمــلی و فـ  موضوعات

 پیشنهاداتپیشنهاد/   جلسه  عنــوان دستــور ردیف 

1 

پیرامون  شورا  دبیرخانه  پیشنهادات    ارائه 

مواد   محیط   11و    25اارای  بهبود  قانون 

و  ار    ارخانجات قراردادهای   و   سب 

با شر پ های گاز و فرآورده   سیمان استان

محدودیپ های تامیص سوخپ  های نفتی و  

 مایع در فصل زمستان

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و تبصره یک و دوآن که    25با عنایت به ماده   

تولیدی   واحدهای  مخابرات  خدمات   یا  ،گاز  برق  کمبود  زمان  در  است  نموده  تاکید 

داشته   قرار  مخابرات  یا خدمات  ،گاز  برق  قطع  اولویت  در  نباید  کشاورزی  و  ،صنعتی 

ز و خدمات موظفند هنگام عقد قرارداد با  باشند و شرکت های عرضه کننده برق ،گا

واحدهای تولیدی اعم از صنعتی ،کشاورزی و خدماتی وجه التزام قطع برق یا گاز یا  

بینی کنند ، هر گاه دولت به دلیل کمبود   خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش 

مقطعی به شرکت های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد  موقتا جریان  

و   خصوصی  های  شرکت  به  متعلق  تولیدی  واحدهای  مخابراتی  خدمات  یا  گاز  برق 

تعاونی را قطع کنند ، موظف است نحوه جبرن خسارت وارده  به این شرکتها ناشی از 
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ت را  خود  گاز  تصمیم  یا  برق  قطع  که  اضطراری  زمان  در  و  نمایند  اعالم  و  عیین 

محل   استان  تامین  شورای   ، اندازد  خطر  به  را  شهروندان  جان   ، مسکونی  واحدهای 

را   ماده  این  است حکم  تمدید  قابل  روز که  برای حداکثر دو  تواند  اضطرار می  ایجاد 

و برق و گاز است و نباید  نقض کند ل ا آنچه بر ایند این ماده قانونی است تامین آب  

انرژی صورت پ یرد ولی قرار دادهایی که به صورت   ماه در سال با    8خللی در قطع 

و   قانونگ ار  اهداف  با  مغایر  و  جانبه  یک  بصورت  منعقد می شود  سیمان  کارخانجات 

و   و تبصره های آن در قانون بهبود محیط کسب و کار می باشد  25روح حاکم در ماده  

به   توجه  ماده  با  »چ«  بند  در  به   11اینکه  کار  و  کسب  محیط  مستمر  بهبود  قانون 

مورد عنوان  وظایف شورای گفت و گو تصری  نموده است که این شورا می تواند در  

به   تعاونی  و  خصوصی  بخشهای  اقتصادی  فعاالن  با  اجرائی  دستگاههای  قراردادهای 

ناعادالنه به طر ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط  این قراردادهامنظور    ف مقابل در 

 مقرر گردید: 

تا   -1 شود  پیگیری  کشور  خصوصی  بخش  و  دولت  گوی  و  گفت  شورای  طریق  از 

یافته و قراردادهای یکجانبه تنظیم قراردادهای شرکت گاز با صنایع به کل سال تسری  

 لغو و فسخ گردد. 

  حیدریه   حسب آمادگی جناب آقای دکتر زنگنه نماینده محترم مردم شریف تربت  -2

با   و  مطرح  مجلس  ذیربط  کمیسیون  جلسات  در  موضوع  اسالمی  شورای  مجلس  در 

چگونگی   ذیربط  های  دستگاه  و  کشاورزی  و  معادن  بازرگانی،صنایع،  اتاق  از  دعوت 

کامل   کار  25ماده  اجرای  و  مستمر محیط کسب  بهبود  قراردادهای    قانون  انطباق  و 

 . شرکت گاز با قانون پیگیری گردد

 


