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موضوع مــورد بررسی (دستور کار) 
ارائه گزارش دستگاههای مرتبط با حوزه محور غرب از جمله (شهرداری مشهد،اداره کل راه و شهرسازی ،سازمان صمت استان پیرامون آخرین وضعیت چگونگی اجرای  

مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در ارتباط با محور غرب وموانع موجود 
طرح موانع و مشکالت مطرح شده از سوی مدیر کل محترم هماهنگی و تعامالت شهرداری مشهد به عنوان موانع ساخت وساز در اجرای مصوبات شورا  

مشکالت صنایع محور غرب مشهد و چالش بر سر توسعه آنها، موضوع جلسات مختلف شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بود و این بار نیز بحث بر 
سر چالشهای موجود در اجرای تفاهمات پیشین، بهانه بررسی دوباره این پرونده در چهل و هفتمین نشست دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 

شد.

«علی اکبر لبافی»، مسئول دبیرخانه این شورا، در ابتدای این جلسه عنوان کرد: مشکالت محور غرب و صنایع مستقر در آن، تاکنون در جلسات و نشست های 
مشترک متعددی مطرح شده و دستاورد این پیگیریها، تفاهماتی با شهرداری و شورای شهر بوده و همراهی دستگاههای متولی نظیر اداره کل راه و شهرسازی و صمت 

به حصول این همگرایی، کمک کرده است. با این وجود، کارآمدی این تفاهمات در گرو اجرای آنها خواهد بود. 

وی ادامه داد: توافقاتی که در جلسات پیشین مطرح شد،  بر حل موانع موجود برای واحدهای تولیدی با همکاری مدیریت شهری و سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان و صنایع مستقر در این منطقه، تاکید داشت. در حال حاضر فعاالن اقتصادی از روند طوالنی اجرای این توافقات گالیه دارند و مطالبه آن ها تعیین تکلیف سریع 

تر موضوع از سوی نهادهای متولی است. 

لبافی با اشاره به تصویب این تفاهم ۸بندی در کارگروه زیربنایی و همچنین در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، متذکر شد: هر چند که شهرداری، بخش خصوصی 
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و سازمان صمت مصمم به اجرای این پیشنهادات بوده اند اما علی رغم گذشت چندین ماه، توفیقی در این حوزه حاصل نشده است. به این استناد باید موانع اجرای 
کار، به درستی شناسایی و اصالح شود تا این مصوبه، شکل اجرا به خود بگیرد. 

*تکلیف ۳۵ واحد مصوب در محور غرب مشهد، باید سریع تر مشخص شود

مسعود خلوصی، کارشناس مسئول صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در همین رابطه عنوان کرد: در ۱۴ اسفند سال گذشته مصوبه شورای گفت 
و گوی دولت و بخش خصوصی در خصوص محور غرب ارائه شد که در ۸ بند توافقات صورت گرفت. نیاز بود که شورای برنامه ریزی این موارد را ابالغ کند. در 
تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۰ این مصوبه از طریق شورای برنامه ریزی به تمامی دستگاه ها ابالغ گردید و به صنعتگران اعالم شد تا برای دریافت پایان کار به شهرداری 

مراجعه کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه در این حوزه همکاری الزم از سوی شهرداری صورت نگرفت. در روند پیگیری انجام شده، نامه ای از سوی معاونت شهرسازی و معماری 
شهرداری مشهد به سازمان صمت و شورای برنامه ریزی استان ارسال شد که طی آن عنوان شده بود؛ صنعتگران یا به شهرداری مراجعه نمی کنند و یا در صورت 

مراجعه مدارک را به صورت ناقص تحویل می دهند. اقدامات ۱۰ سال گذشته در بحث صنایع محور غرب مشهد، به شهردار جدید هم اعالم شده و دو خواسته 
مشخص داشتیم؛ نخست آنکه تکلیف ۳۵ واحد مصوب سال ۱۳۹۴ مشخص شود چون این موضوع تاکنون به تعویق افتاده است. 

وی توضیح داد: این ۳۵ واحدی که بر سر آن توافق صورت گرفته، پهنهشان مشخص شده و بازدیدهای الزم برای تکمیل موضوعات کارشناسی پرونده آنها انجام 
گرفته است تا زمان دریافت پایانکار به مالکان آنها اعالم شود. همچنین واحدهای جدید هم که مصوبه شورای گفت و گو و شورای برنامه ریزی را دارند، اعالم کرده 

اند که تمامی واحدهایی که پروانه بهره برداری در این محور دارند و پروانه هایشان دارای اعتبار است، مشمول این قضیه خواهند شد.

خلوصی یادآور شد: تقاضای ما این است که اوال شهرداری برنامه زمانبندی و گردش کاری را مشخص کند تا به صنعتگران اعالم شود و دوما مشخص گردد که 
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صنعتگران چه زمانی و با چه مدارکی به شهرداری مراجعه کنند. روند صدور پایان کار ۳۵ واحد باید بسیار دقیق و شفاف مشخص شود. 

* ضرورت تدوین صلحنامه میان بخش خصوصی و شهرداری به منظور تعیین تکلیف محور غرب

در بخش دیگری از این نشست علیرضا اکرمی، نماینده هیات امنای صنایع محور غرب با بیان اینکه پرونده مشکالت صنایع غرب مشهد بسیار قدیمی بوده و 
سالهاست مالکان این واحدها چشم انتظار تعیین تکلیف وضعیت خود هستند، تصریح کرد: قانون مجلس شورای اسالمی صراحتا اشاره دارد که اگر واحدی در حریم 
شهر قرار گرفته، چنانچه بخواهد از مزایای ورود به محدوده استفاده کند باید ۲۰ درصد عوارض پرداخت کند. در سال های گذشته پیگیری هایی حتی در سطح اخذ 

مصوبه هیات وزیران برای بخشی از این واحدها انجام گرفت و در آخرین دستاورد هم مصوبات شورای گفتگو را با تایید مراجعی نظیر شورای برنامه ریزی و کارگروه 
زیربنایی داشتیم.  

وی تاکید کرد: بخشی از شریان تولید و اقتصاد مشهد در محور غرب مستقر است و باید از ظرفیت موجود تا حد امکان، حمایت شود. در مراجعاتی که صنایع محور 
غرب به شهرداری دارند بحث اخذ عوارض ورود به محدوده مطرح می شود؛ بارها درخواست ما در این جلسات این بوده که برای دریافت عوارض مذکور، مزایایی 

برای این واحدها درنظر گرفته شود و اگر چنین اقدامی انجام نپذیرد، عمال پیگیری های ما در این سال ها ناکام بوده است. 

در ادامه، امیر مهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان در سخنانی تصریح کرد: تمامی امور با هماهنگی کامل سازمان صمت صورت گرفته است، 
متاسفانه پس از گذشت یکسال از پیگیری های صورت گرفته و جلسات برگزار شده، همچنان مسائل و مشکالت محور غرب به قوت خود باقی است. ۳۵ واحد 

مصوبه کمیسیون ماده ۵ را دارند و بارها گفته ایم که نماینده بخش خصوصی با شهرداری باید در این رابطه صلح نامه ای تنظیم کنند. همچنین شورای گفت و گو باید 
در خصوص این مشکالت الیحه ای تدوین نماید تا شهرداری آن را تصویب و به شورای شهر تقدیم کند و در این مرجع هم مصوبه الزم اخذ گردد.

وی خاطرنشان کرد: صنایع محور غرب به دو دسته تقسیم می شوند، دسته ای از این واحدها داخل محدوده هستند و تمام مستندات آنها و مجوز کمیسیون ماده ۵ را 
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نیز دریافت کرده اند. دسته دیگر در خارج از محدوده بوده و در حریم قرار گرفته اند که با نگاه مثبت شهرداری می توان پرونده ها را به صورت مجزا برای دریافت 
رای به کارگروه امور زیربنایی ارجاع داد. مستنداتی در همین خصوص درخواست شده و ما هم مدارکی از واحدهای خارج از محدوده جمع آوری کرده ایم و تا پایان 

هفته این اطالعات منعکس خواهد شد.

مرادی ادامه داد: واحدهایی که داخل محدوده و فاقد رای کمیسیون ماده ۵ هستند؛ براساس اعالم نظر اداره کل راه و شهرسازی استان، باید به صورت موردی برای 
دریافت مجوز اقدام کنند و هر پرونده خوشبینانه ۶  ماه زمان خواهد برد. البته حل این مسائل منوط به کسب مجوز شورای شهر است که هنوز موفق به دریافت آن 
نشده ایم. عالوه بر این شهرداری باید در این رابطه صلح نامه ای را تنظیم کند. در واقع بخش خصوصی باید با همکاری بخش حقوقی شهرداری سند مذکور را تدوین 

نماید.

دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان با بیان اینکه هزینه عوارض ورود به محدوده به شهرداری ها داده نشده بود اما در صورت تغییر کاربری این هزینه توسط 
شهرداری دریافت خواهد شد، یادآور شد: متاسفانه مصوباتی در ستاد تسهیل داریم که بعضا بخش خصوصی در حوزه اجرا به آن عمل نمی کند. لذا ضروری است که 
نماینده ای از بخش خصوصی به این حوزه ورود پیدا کند و پیگیری های الزم را انجام دهد. انتظار می رود شورای شهر نیز در این رابطه همکاری الزم را داشته باشد.

*شهرداری مصمم به اجرای ۸ بند توافقی است

در بخش دیگری از نشست، مهدی ولی زاده، نماینده شهرداری در پروژه آزادی در همین خصوص اظهار داشت: تمامی مسائلی که دوستان اعالم کردند سال 
گذشته در دبیرخانه شورای گفت و گو مطرح شد و مقرر بود که براساس پیشنهاد ۸ ماده ای مصوب، مراحل کار طی شود. در مصوبه شورای گفت و گوی دولت و 
بخش خصوصی استان، واحدهای تولیدی مستقر در این محدوده به دو بخش تقسیم شدند، نخست صنایع واقع در حریم شهر مشهد که فاقد طرح تفصیلی و اجرایی 

هستند و دوم صنایعی که در داخل محدوده خدمات شهری قرار گرفته و شهرداری طرح و نقشه اجرایی برای آنها دارد.
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وی ادامه داد: صنایعی که در حریم بودند در کارگروه مصوب شدند و موضوع به شهرداری ابالغ شد و جلسات هماهنگی با مناطق و سازمان های دخیل در شهرداری 
هم برگزار گردید. شهرداری آمادگی دارد تا برای صنایعی که معرفی می شوند( به اتکای اسناد مالکیتشان) تشکیل پرونده دهد اما متاسفانه تاکنون هیچ واحد صنعتی 

به ما معرفی نشده است. در مراجعه فعاالن صنعتی هم اغلب نقص پرونده یا فقدان مدرک را شاهد بودیم. 

ولی زاده با تاکید بر اینکه شهرداری مصمم به اجرای ۸ بند است و با اجرای آن مشکلی ندارد، یادآور شد: شهرداری بارها آمادگی خود را به انجمن مدیران صنایع 
استان اعالم کرده است که ثبت درخواست انجام شود اما تاکنون واحدی در این حوزه معرفی نشده است. لذا این طور نباید باشد که کم کاری و قصور دیگران، متوجه 

شهرداری شود. 

*صنایع محورغرب باید از پرداخت عوارض ورود به محدوده شهری معاف باشد

در ادامه، محمد علی سلیمانی، دبیر هیات امنای صنایع محور غرب در سخنانی تصریح کرد: در رابطه با ۸ بند مذکور، توافقاتی صورت گرفته و در این رابطه ۴ حکم 
دیوان را نیز اخذ کرده ایم که براساس آن واحدها و امالکی که بدون درخواست صاحبان ملک وارد محدوده شهر می شوند، از پرداخت عوارض حق ورود به محدوده 

معاف می باشند.

وی با یادآوری این نکته که شهر در مسیر توسعه خود به صنایع مستقر در محور غرب مشهد رسیده است، متذکر شد: در جلسات و مراجع متعددی تاکید شده که 
این صنایع ملزم به پرداخت حق ورود به محدوده نیستند. تمام مدارک و اسناد شهرداری آماده است و از نظر تعامل با شهرداری هزینه نقشه  UTM را نیز خود 
متقبل شده ایم. در نامه صنایع نیز به این مهم اشاره شده است که پروانه بهره برداری، اسناد ملکی و .... به شهرداری ارائه شده اما با این حال مدیریت شهری دو 
شرط غیرقانونی اعالم کرده که این موارد در حیطه اختیارات شهرداری نبوده است. در این خصوص به دیوان مراجعه کرده و حکم آنان را ابطال کردیم. در یک 

نمونه، ۴ ماه است که تقاضای خود را به کارگزاری ارسال کرده ایم اما پاسخی دریافت نکرده ام. شهرداری باید در کنار بخش صنعت قرار بگیرد و در این رابطه مانع 
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زدایی انجام دهد.

در بخش دیگری از این نشست، سعید اکبریان، مدیر منطقه ۱۰ شهرداری مشهد در سخنانی عنوان کرد: صاحبان صنایع باید پایانکارهای خود را براساس فرآیند 
توافق شده در دبیرخانه شورای گفت وگو دریافت کنند. البته در موضوع این پرونده، تقاضا شده تا تمامی پرونده ها با یکدیگر در کمیسیون ماده ۵ مطرح شود، چرا که 
مطرح شدن هر پرونده به صورت تکی زمان بر خواهد بود. اگر مصوبه ای بر تصمیم شورای برنامه ریزی استان ضمیمه شود و این پرونده ها به صورت عمومی مورد 

بررسی قرار بگیرند، دیگر نیازی به بررسی موردی در کارگروه زیربنایی استان صورت پذیرد و مصوبه ای نیز برای ماده ۵ به صورت عمومی اخذ گردد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی این بحث، عنوان کرد: پیشنهاد داریم تا به بنگاه مربوطه فراخوان شود تا 
مدارک و مستندات خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارائه دهد. سازمان مذکور باید شرایط هر واحد را بررسی کند و به همراه شرحی از وضعیت آن 

به شهرداری ارائه نماید و به نوعی واحد مذکور را معرفی کند. در واقع سازمان صمت متولی رسیدگی و پیگیری این امور است و ساز و کار جمع آوری اطالعات با 
این سازمان خواهد بود.

وی اضافه کرد: همچنین ضمانت اجرای طرح مذکور نیز آن است که دبیرخانه شورای گفت و گو به استاندار پیشنهاد می دهد تا پیگیری و پیشبرد این امور را در 
ارزیابی ساالنه مدیران تاثیرگذار بداند. آنچه که مسلم است شهرداری، دستگاه اجرایی متولی و بخش خصوصی نیز آمادگی الزم را در این حوزه دارند و صرفا باید 

اراده همه این بخش ها بر حل و فصل موضوع، متمرکز شود. 

لبافی در خصوص دستور کار دوم این نشست نیز توضیح داد: در حوزه کارکردی دستگاه های مختلف چالش هایی مانند  فرآیندطوالنی اخذ مجوزهای قانونی را 
شاهدیم. این مسئله به طور اخص برای پروژه های سرمایه گذاری، چالشبرانگیز است. 

وی اضافه کرد: در کنار این مسائل؛ بروز موانع موجود در بحث ساخت و ساز، ایجاد اختالف در پروژه های بین دستگاهی و سازمانی، مشکالت مربوط به شبکه های 
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سرمایه گذاری و ... دیگر مسائل چالش برانگیزی هستند که می توانند در مسیر شکل گیری و ثمریابی سرمایه گذاری ها، بروز مانع نمایند. 

*شورای گفت و گو، در اخذ مجوز جایگاه سوخت، شهرداری را یاری کند

در ادامه خانم نوروزی، مدیر توسعه خدمات و مدیریت دارایی های معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، در سخنانی عنوان کرد: ما به عنوان یکی از ارکان مدیریت 
کالن شهری در تالش هستیم تا فرصت های کار و سرمایه گذاری را در مشهد تقویت کنیم و زیرساخت ها و زمینه های الزم را برای رونق سرمایه گذاری ها فراهم 

کنیم. این هدف هم از طریق در اختیار قراردادن منابع شهری و هم از مسیر ایجاد ارزش افزوده برای سرمایه گذاری های انجام شده، صورت می گیرد.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که در چند سال اخیر پیگیری شد، موضوع ایجاد جایگاه های  سوخت تک سکو در شهر در قالب پروژه سرمایه گذاری بود.  به مثابه 
تجربه کشورهای دیگر که مقابل سوپرمارکت ها سکوی عرضه سوخت وجود دارد و استاندارد آن نیز تعریف شده و محیط زیست نیز به طور کامل بر موضوع 

نظارت دارد؛ قرار بود این طرح در مشهد هم پیاده سازی شود. 

نوروزی تصریح کرد: در حال حاضر فرصت بسیار مغتنمی فراهم است تا سرمایه گذاری در این حوزه اتفاق بیافتد. فراخوان و مزایده ای در این رابطه برگزار شده و با 
یکی از متقاضیان توافق شد تا در شورا نیز مصوبه و اجازه انعقاد قرارداد دریافت شود. در خصوص جانمایی جایگاه سوخت عنوان شد که چون این مساله، ذیل کاربری 
تجهیزات شهری قرار می گیرد این ایستگاه ها در پوسته خیابان جانمایی شود. اما اعالم کردند که چون معبر می خواهد به کاربری تجهیزات شهری تبدیل شود باید 

به کمیسیون ماده ۵ ارجاع داده شود.

خانم تصریح کرد: دو سال پیش الیحه ای در همین رابطه به کمیسیون ماده ۵ ارجاع داده شد و کمیته فنی آن هم تشکیل شده اما همچنان جلسه مذکور برگزار نشده 
است. از همان زمان مکاتبات متعددی انجام گرفته و سرمایه گذاران مختلفی در این حوزه اعالم آمادگی کردند. خسارتی که بابت این موضوع باید به سرمایه گذار 
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داده شود، برای مدیریت شهری است و باید برای تعیین تکلیف موضوع، تدبیری اندیشیده شود. 

وی به سیر دشوار و طوالنی اخذ مجوزها و رایزنی ها اشاره کرد و از پاسکاری های متعددی گفت که در مراجع مختلف صورت می گیرد و تاکید کرد: نهایتا دبیرخانه 
مانع زدایی در اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان مکاتبه کرده ایم و این زنجیره بی پایان دریافت مجوزها را مانع این طرح دانستیم. 

وی خاطر نشان کرد: بر این اساس تدبیر نهایی آن بوده است که موضوع به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارجاع شود و امیدواریم که شورا، ما را در 
این حوزه یاری نماید. 

رضایی مقدم، نماینده شهرداری منطقه ۱۲ مشهد نیز در این جلسه تصریح کرد: امروز اقتصاد شهری یکی از ارکان مهم در بحث اقتصاد کالن است و می تواند به 
رونق کسب و کارهای و رشد سرمایه گذاری و از پی آن توسعه شهرها، کمک کند. 

وی ادامه داد: مجموعه شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی در فضاهای مختلف اعم از خدماتی، عمرانی و ... نقش و جایگاه خدمت رسانی دارد. شهرداری نیز به 
عنوان یک زنجیره می تواند هم مانع آفرینی کند و هم تسهیلگری.

رضایی مقدم تصریح کرد: شهرداری نیز گاهی در جایگاه بخش خصوصی و زمانی هم در جایگاه یک نهاد عمومی دولتی سعی دارد تا با کوتاه کردن فرآیندها، زمینه 
تسهیل و جذب سرمایه گذار را فراهم کند. ما در صدد هستیم تا در حوزه خودمان فرآیندها را کوتاه کرده و موانع را برطرف نماییم. کمیته رفع موانع هر هفته برگزار 

می شود و تالش می شود تا پرونده های نیمه تمام را ه به نتیجه برساند. 

نماینده شهرداری منطقه ۱۲ مشهد بر اهمیت مشارکت جویی از بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: حریم شهرهای بزرگ می تواند بستر خوبی برای اقتصاد شهری 
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باشد و این مساله می تواند با سرمایه گذاری های خرد به نتایج مطلوبی منجر شود. با توجه به قیمت زمین در داخل محدوده، حریم شهر فرصت مناسبی برای ایجاد 
کسب و کارها به شمار می آید. شهرداری برای این که بتواند در این حوزه تسهیل گری نماید، آمادگی خود را در این حوزه اعالم کرده است.

وی با بیان اینکه ما عادت داریم که مسائل را در زمان مناسب حل نکرده و حل آن را به زمان بحران موکول کنیم، بیان کرد: به طور مثال، رشد حاشیه شهر یکی از 
مباحثی است که به موقع پیرامون آن تدبیر نشده است و نتیجه آن ایجاد پهنه ای بوده که بیش از یک میلیون نفر ساکن آن هستند و آسیب های متعددی دارد. لذا 

بخشی از طرح های سرمایه گذاری ما باید متمرکز بر این بافت و توانمندسازی آن باشد. 

*عوارض ورود به محدوده هر سال گران تر خواهد شد

اما کامران وثوق رضوی مشهدی، مدیر پروژه هماهنگی حریم شهر مشهد نیز در سخنانی عنوان کرد: حریم شهر باید مشخص و برای آن حد و مرز در نظر گرفته 
شود وگرنه حاشیه شهر بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد. در ۵۰ سال گذشته ۸۴ نقطه روستایی داریم که در حال حاضر به شهر ملحق شده اند و این مساله 

سبب شده تا هزینه های اداره شهر بسیار افزایش پیدا کند و در نتیجه آن نیز عوارض شهری رشد یابد. لذا باید تبعات گسترش شهر مورد لحاظ قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه صنایع استان صرفا در محور غرب قرار نگرفته اند، یادآور شد: مجموعه مهدی آباد که محل استقرار عمده انبارهای آهن و صنایع فلزی است. 
یک لکه مشابهه محسوب می شود. عالوه بر این در منطقه خین عرب نیز ۱۷۰۰ واحد وجود دارد که بیش از ۳۰۰ واحد آن صنعتی هستند. خوشبختانه در این حوزه 

شهرداری ورود پیدا کرده و طرح های ساماندهی خود را جلو برده است. 

وثوق رضوی مشهدی افزود: منطقه ای در مناطق بولوار طبرسی (موسوم به حصار افغان) نیز قبل از آنکه به داخل محدوده بیاید، با کاربری صنایع شکل گرفته بوده 
است. در حال حاضر ۱۲۰ واحد صنعتی با اشتغال هر واحد بیش از ۱۰ نفر در این محدوده مشغول به فعالیت هستند. از نظر قانونی شهرداری موظف به تخریب این 
بناهاست و رای قلع آن ها نیز صادر شده است. تاکید داریم که بخش خصوصی در این رابطه هیات امنایی تشکیل دهد و با شهرداری وارد مذاکره شود تا چاره ای 
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برای حل این مشکالت، در قالب تعامالت طرفین، اندیشیده شود. 

وی در پایان گزارشی از وضعیت مشاغل مزاحم و راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکالت آن ها، ارائه نمود که مقرر شد این موضوعات در یک جلسه تخصصی با 
حضور نمایندگان بخش خصوصی مرتبط، بررسی و چاره جویی شود. 

جمع بندی ومصوبات

مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

یک هفته
شهرداری مشهد، 

سازمان صمت استان  
،فعاالن بخش خصوصی 

 موضوع چگونگی اجرای توافقات هشتگانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان که طی فرایند پیش بینی شده در کار گروه زیر بنایی و 
شورای بر نامه ریزی و توسعه استان مطرح و عینا تصویب گردیده و   بر اجرای ان تاکید شده است،  حسب درخواست سازمان صمت استان ،فعاالن 
بخش خصوصی محور غرب مشهد و شهرداری در جلسه مطرح است با توجه به مندرجات نامه شماره ۲۹۱/۱۴۰۰/۲۰۴۸۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ 
مدیر کل محترم امور شهر سازی شهرداری مشهد  به عنوان سرپرست محترم وقت سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،و توضیحات جناب دکتر 
اکبریان شهردار محترم منطقه ده مشهد و جناب آقای مهندس ولی زاده و همکارانشان در شهرداری ونمایندگان محترم سازمان صمت ،انجمن 
مدیران ،خانه صنعت معدن و تجارت و مسئوالن  محور غرب و بررسی جمیع جهات به اتفاق آرا با هدف تسریع در فرآیند اجرا توافقات زیر حاصل 

گردید:

الف
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یک هفته 

یک هفته 

، شهرداری  مشهد و 
محور غرب مشهد و 

صمت 

شهرداری مشهد، 
صمت، طرح در شورای 

گفت و گو 

 کمیسیون ماده ۵ ، 
راه و شهرسازی 

شهرداری ، صمت 
،دبیرخانه شورای 

گفت و گو

۱-سازمان صمت استان با دریافت برنامه زمانبندی و گردشکار مشخص و چک لیستی که مدارک و مستندات مورد نیاز دقیقا مشخص باشد  

از شهرداری مشهد (آقای مهندس ولی زاده )به فوریت حداکثر ظرف ۴۸مدت  ساعت طی فرایندی از کلیه صنعتگران محترم حوزه محور 
غرب در خواست کند تا مستندات مورد نیاز در قالب ۸ بند توافقات شورا و چک لیست شهرداری به سازمان صمت ارایه و سازمان مربوطه 
پس از بررسی های انجام شده با اطمینان از اینکه مدارک و مستندات خواسته شده کامل است به شهرداری جهت اقدامات  بعدی و در 

نهایت صدور پایانه کار در عرصه و اعیان ارسال نمایند.

۲-شهرداری مشهد و سازمان صمت در ارتباط با کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز با توجه به توافقات ۸ گانه شفاف سازی نموده به نحوی 
که هرگونه ابهامی در این خصوص بر طرف گردد.

۳-  با هدف تسریع در روند پیگیری و معرفی  بنگاههای اقتصادی به شهرداری جهت طی مراحل قانونی برای صدور پایان کار در محور 
غرب مشهد (کلیه واحدهای صنعتی فعال داخل محدوده و حریم شهر) با معرفی سازمان صمت استان و تایید شهرداری مشهد مشمول 
مفاد توافقات هشتگانه موضوع شورای گفتگو، کارگروه زیر بنایی، شورای برنامه ریزی و توسعه قرار می گیرند و نیاز به اخذ مجوز 

موردی برای واحدهای صنعتی فعال از کمیسیون ماده ۵و کار گروه امور زیر بنایی نخواهد بود.
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دوهفته

 

کمیسیون ماده ۵ ، راه 
و شهرسازی 

شهرداری ، صمت 
،دبیرخانه شورای 

گفت و گو

در اجرای مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و تاکیدات استاندار محترم در جلسه شماره ۸۵ شورا مبنی بر  -۱
استخراج موانع دستگاهها و حل و فصل داخلی با استفاده از ظرفیت های موجود مندرجات نامه شماره ۱۳۰/۱۴۰۰/۱۹۹۳۲۷ 
مورخ ۱۰/۱۵ / ۱۴۰۰ مدیر کل هماهنگی و تعامالت حوزه شهرداری مشهد خطاب به دبیر خانه شورای گفت و گومطرح که با 
توضیحات جناب اقای دکتر علوی مقدم مدیر کل محترم  حوزه شهردار مقرر گردید ضمن انعکاس به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵  

به شرح زیر در کارگروهها تخصصی با دعوت از متولیان امر مطرح و پیشنهادات اجرایی ارائه گردد

-فرآیند های طوالنی اخذ مجوزهای قانونی به منظور اجرا پروژه های سرمایه گذاری از مراجع ذیصالح از جمله کمیسیون ماده ۵ ، زمان بر 
شدن واگذاری زمین های تحویلی به شهرداری توسط سازمان راه و شهر سازی و...که موجبات کاهش رغبت سرمایه گذاران  در این حوزه را 

به دنبال داشته است . ( بازه زمانی برای بررسی و صدور مجوزات تعیین گردد. )

۲- هماهنگی  های بین سازمانی 

بروکراسی و عدم هماهنگی بین سازمانی در گام ها ی مختلف اجرای یک طرح سرمایه گذاری باعث طوالنی شدن فر ایند انعقاد قرداد و 
اجرای طرح شده که گاها این امر منجر به از بین رفتن توجیه اقتصادی پروژه می شود که ازآن  جمله می توان به مشروط کردن مجوز بهره 
برداری سازمان حفاظت محیط زیست به صدور مجوز کمیسیون ماده ۵، اختالف نظرهای فی مابین سازمان تامین اجتماعی و شهرداری و 
سرمایه گذاران در نحوه محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی پروژه های ساختمانی و...اشاره نمود.پیشنهاد گردید دراین خصوص نهادی ناظر به 

عنوان مرجع حل اختالف ضمن ورود به موضوع در سریع ترین زمان ممکن به موارد اختالفی رسیدگی نماید .

۳- مشوق های سرمایه گذاری

افزایش ریسک سرمایه گذاران ناشی از نوسانات نرخ ارز و تغییر نرخ تورم در سالیان گذشته و محدودیت های ناشی از تحریم ها ، ضرورت  

ب
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تعد اد اعضا حاضر در جلسه: ۱۲ نفر
پیش بینی مشوق های سرمایه گذاری را دو چندان می کند بدین منظور با هدف افزایش جذابیت های سرمایه گذاری موارد ذیل پیشنهاد 

گردید:

-اصالح دستور العمل مرتبط با اقامت اتباع غیر ایرانی از طریق سرمایه گذاری متناسب با نوسانات ارزی

-تسهیل قوانین مرتبط با بودجه ریزی شهرداری ها جهت تامین مالی پروژه های شهری از طریق سرمایه گذاری خارجی

-اعطائ معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در سال های ابتدایی اجرا و بهره برداری از پروژه های شهری(بویژه پروژه 
های با کاربری عمومی و خدماتی )و همچنین اعطائ تسهیالت کم بهره به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری در این حوزه

- پروژه های جایگاههای سوخت کوچک مقیاس (تک سو بنزین )به عنوان یکی از مهمترین خدمات زیرذ بنالیی مورد نیاز شهر وندان و 
زائران در شهر مشهدمقدس از جمله این پروژه هاست که علیرغم  اهمیت و حساسیت اجرا پروژه در شرایط فعلی کشور (نقش این این پروژه 
در بهبود جانمایی مراکز خدمات رسان ،پدافند غیر عامل ،اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم بیش از صد نفر در مراحل ساخت و بهره 
برداری پروژه و...)و پیگیریهای مستمر صورت پذیرفته (از جمله مکاتبات صورت گرفته با معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری به شماره 
۱۴۰۰/۵۹۶۷۷/ص مورخ ۳/۳۰ ۱۴۰۰ و شماره ۲۱/۹۹/۲۷۰۸۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ – مکاتبه مدیر کل هماهنگی امور سرمایه گذاری و 
اشتغال با اداره کل صنعت و معدن و تجارت و دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به شماره ۱۴۱۱۸ /۳۸/۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ 
و...)این پروژه همچنان در مرحله اخذ مجوز سازمان حفاظت محیط زیست باقی مانده است. مقرر گردید از طرف دبیرخانه شورا پیگیری 

شود.

اقدامات اجرایی مشترک شهرداری مشهد و سرمایه گذار توانمند بخش خصوصی استان (شرکت نفت زال پارس ،شرکت صاحب برند مورد 
تایید شرکت ملی پخش فر اورده های نفتی و تولید کننده بومی بنزین ) در پیگیری کلیه مراحل و مجوزات قانونی و مکاتباط متعدد در 
سطوح مختلف استانی و کشوری (مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب و کار )موثر نبوده و اجرای این پروژه صرفا به دلیل 
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تعد اد اعضا حاضر در جلسه: ۱۲ نفر
مشروط کردن مجوز بهره برداری سازمان حفاظت محیط زیست به صدور مجوز کمیسیون ماده ۵ از یک سو و از سوی دیگر طوالنی شدن 
فر ایند صدور مجوز کمیسیون ماده ۵ (علیرغم اخذ تاییده اولیه برخی عرضه ها در جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ مورخ۱۳۹۹/۴ 
)متوقف گردیده است .الزم به ذکر است تا این مرحله استعالم کلیه شرکت های خدمات رسان ، تاییدیه نقشه های ترافیکی ،تاییده اولیه 
محیط زیست و تاییده واحد مهندسی شرکت ملی پخش فر اورده های نفتی اخذ گردیده و پروژه اماده کلنگ زنی و اجرا است. مقرر گردید 

دبیرخانه شورا پیگیری نماید

دو هفته 
شهرداری دبیرخانه 

شورا 

موضوع  منطقه بولوار طبرسی مشهد  (موسوم به حصار افغان) با کاربری صنایع که  در حال حاضر ۱۲۰ واحد 
صنعتی با اشتغال هر واحد بیش از ۱۰ نفر در این محدوده مشغول به فعالیت هستند.  و از نظر قانونی 

شهرداری موظف به تخریب این بناهاست و رای تخریب آن ها نیز صادر شده است. مقرر شد   در جلسه 
تخصصی دیگری مطرح تا بخش خصوصی در این رابطه هیات امنایی تشکیل دهد و با شهرداری وارد مذاکره 

شود. 

گزارشی از وضعیت مشاغل مزاحم و راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکالت آن ها، ارائه نمود که مقرر شد 
این موضوعات در یک جلسه تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی مرتبط، بررسی و چاره جویی شود. 
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