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  وضوع مــورد بررسی )دستور کار(م

 مجاز واحدهای برای مشوق ارائه و غیرمجاز اقامتی واحدهای برای شهرداری عوارض اخذ موضوع و ها هتل و مسافرتی زبانه دو تابلوهای عوارض معافیت موضوع  

 خصوصی بخش به امور واگذاری و دولت کالن های سیاست راستای در مشهد در جدید بار میدان تاسیس پیرامون مشهد بارفروشان اتحادیه درخواست  

 ذینفعان اطالع عدم و غیاب در ها  جریمه و احکام کردن قطعی و صدور و کارفرمایان به کار اداره الکترونیک های ابالغیه ارسال در اختالل به رسیدگی موضوع 

 

 انهزب دو تابلوهای عوارض معافیت مشهد، مرکزی بار میدان احداث موضوع رضوی، خراسان خصوصی بخش و دولت وگویگفت شورای دبیرخانه جلسه هفتمین و سی در

 ررسیب کارفرمایان سوی از اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت الکترونیکی های ابالغیه دریافت عدم از ناشی مشکالت نیز، و اقامتی واحدهای عوارض و هاهتل و اقامتی مراکز

 . شد

 های پروژه عرفیم روی بر کلی های بحث بر عالوه دبیرخانه که داشت تاکید  نکته این بر وگوگفت شورای جلسه در استاندار: کرد اظهار دبیرخانه این رئیس ،«لبافی اکبر علی»

 و ردیدگ مطرح جلسه در  خصوصی بخش و شهرداری بین شده ایجاد همگرایی به توجه با را مشهد مرکزی بار میدان پروژه ، راستا همین در کند، فعالیت نیز  گذاری سرمایه

 .است شده حاصل اجرا لحاظ به اولیه توافقات

 مشهد رایب مرکزی بار میدان احداث: گفت نشست این نخست دستورکار عنوان به مشهد، شهر در جدید بار میدان ایجاد به نسبت بارفروشان اتحادیه درخواست به اشاره با وی 

. است اقدام دست در اصناف میلیاردی هزار 4 الی 3 گذاری سرمایه با اصناف اتاق و خصوصی بخش توسط شرق محور در صنعتی و صنفی شهرک 5 اکنون هم. است ضرورت یک

 شد خواهد ایجاد شغلی فرصت هزار 7 ها شهرک این احداث با
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 مشهد مرکزی بار میدان احداث منظور به خصوصی بخش از نظر اخذ ضرورت

 خصصیت نظر شهرداری متاسفانه اما گردد؛ نظرخواهی آن به مربوط مجتمع و محل هر برای مربوطه اتحادیه از است الزم: کرد تصریح نیز مشهد اصناف اتاق رئیس مخملی، هادی

 مهم واردم از یکی صنفی های شهرک با مسافت بعد مثال، طور به. بیاید وجود به آینده در ای عدیده های چالش شود می سبب مساله این که شود نمی جویا را مربوطه اتحادیه

 . شود نمی عاید شهرک احداث از الزم نتیجه آن، اقتضائات گرفتن نادیده صورت در که است
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 دارد را مرکزی بار میدان ایجاد توانایی بارفروشان صنف

 بسازد کند، یخریدار را میدان این زمین تواند می و دارد را مرکزی بار میدان ایجاد توانایی بارفروشان صنف: کرد تصریح نیز مشهد فروشانبار اتحادیه رئیس برجی، ساکن حیدر

 . نماید لحاظ را جدید بار میدان های چهارچوب و ضوابط تمامی دارد توانایی فروشان بار اتحادیه واقع در. کند تعریف آن برای جغرافیایی پهنه و

 از هم که دهکر تعریف ولیعصر بار میدان در را کار از توجهی قابل حجم شهرداری:  افزود است، ضروری مشهد، مسافرپذیری به توجه با مرکزی بار میدان ایجاد اینکه بیان با وی

 میان قیتواف میدانی چنین ایجاد کند می عنوان پاسخ در شهرداری. شد ایجاد نوغان بار میدان که است سالی از تر عقب سال ده مراتب به فضا هم و خروج و ورود دسترسی، لحاظ

 .شود نمی بهینه استفاده میادین این از که چرا شده؛ خصوصی بخش سرمایه رفت هدر سبب مساله این اما. است پیمانکار و شهرداری

 .کند نظارت حوزه این در تواند می شهرداری و کنیم ارائه شهروندان به بهتری خدمات بتوانیم که کردیم تعریف مشترکی فضاهای ما: کرد خاطرنشان برجی ساکن
 

 است ناپذیر امکان خصوصی بخش نظر و سرمایه بدون مرکزی بار میدان احداث

 داشتند؛ تراضاع بار میدان عنوان به ولیعصر میدان گرفتن نظر در به ابتدا از خصوصی بخش: کرد تصریح مشهد شهرداری مرکزی بار میدان پروژه مدیر باقری، حمیدرضا ادامه، در

 .است نشده اخذ خصوصی بخش نظرات و بوده مطالعه بدون میدان این احداث که چرا

. دولتی ودجهب با نه و است پذیر امکان شهرداری بودجه با نه میدان این احداث: گفت مرکزی بار میدان خصوص در فروشان بار اتحادیه با شهرداری تعامل لزوم بر تاکید با باقری

 پروژه بر شهردار: شد یادآور مشهد شهرداری مرکزی بار میدان پروژه مدیر .است بارفروشان صنف اتحادیه با اولویت و شود می انجام خصوصی بخش مشارکت با مهم این قطعا

 .آید در زنی کلنگ مرحله به و برسد سرانجام به پروژه این تا دارد تمرکز شهرداری محوری پروژه 15 از یکی عنوان به مرکزی بار میدان

 هزار ایپروژه و دارد توسعه قابلیت هکتار 300 الی 100 حداقل میدان این: کرد تصریح شد، خواهد ایجاد مشهد در مرکزی بار میدان آتی سنوات در قطعا اینکه بر تاکید با وی

 .بود خواهد ناپذیر امکان عمال خصوصی بخش گذاری سرمایه و  خصوصی بخش از نظر اخذ بدون و مطالعه بدون رو، این از. شود می ارزیابی تومانی میلیارد

 و حمل اختصاصی پایانه تاسیس برای جاده حاشیه در هکتاری 80 زمینی: کرد تصریح استان  تعاون اتاق رئیسه هیات عضو بافان کیش مسعود سید نشست، از دیگری بخش در

 .است شده اخذ راهداری کل اداره از آن مجوز و یافت خواهد اختصاص رفاهی های مجتمع و نقلی و حمل تاسیسات بحث به آن هکتار 20 نخست فاز در که کردیم تعبیه نقل
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 بندیکمر جاده و حاشیه این لذا. بود نخواهد پذیر امکان مشهد اطراف بار میدان و( ع) علی امام محدوده در و اداری ساعات در حتی کامیونی هیچ تردد آینده در: افزود بافان کیش

 .است اخذ حال در آن مجوزهای و است انجام حال در الزم رایزنی. است بار میدان تاسیس برای مناسبی مکان

 های تاولوی و مدنظر جغرایایی های پهنه تواند می خصوصی بخش. شد خواهد اخذ اتحادیه نظر قطعا ها، پروژه این اجرای منظور به: شد یادآور  جلسه در استان تعاون اتاق نماینده

  .کنیم استفاده پیشنهادات از امکان حد تا بگذارد میان در ما با را خود

 زیمرک بار میدان احداث خصوص در اتحادیه از قطعا نیز شهرداری و ندارد وجود مشکلی اتحادیه و شهرداری میان: کرد تصریح کار دستور این مباحث بندی جمع در لبافی

 و پروژه این اجرایی کار و ساز ندارند، را مرکزی بار میدان احداث در کرد هزینه برای نیاز مورد اعتبار شهرداری و دولت اینکه به توجه با: شد یادآور وی .کرد خواهد نظرسنجی

 میدان حداثا نیز دبیرخانه. بگیرد صورت نظر تبادل و بحث کار و ساز این خصوص در و آورد عمل به دعوت شهرداری و اتحادیه از تا شود می سپرده اصناف اتاق به آن پیگیری

 .کرد خواهد منعکس محترم استاندار به خاص پروژه یک عنوان به را مرکزی بار
 

 هاهتل و اقامتی مراکز زبانه دو تابلوهای عوارض معافیت ضرورت

 عنوان هب اقامتی واحدهای از عوارض اخذ و هاهتل و اقامتی مراکز زبانه دو تابلوهای عوارض معافیت موضوع به استان خصوصی بخش و دولت وگویگفت شورای دبیرخانه رئیس

 عوارض هک داشتند اعالم هچنین و شود حذف اقامتی مراکز تابلوهای عوارض است داده پیشنهاد مشهد اتاق گردشگری کمیسیون: کرد اظهار و اشاره نشست این دیگر کار دستور

 رد را هایی مشوق مجاز اقامتی واحدهای برای باید دولت مقابل، در. گردند مجوز و پروانه اخذ به ترغیب واحدها این تا شود اخذ غیرمجاز واحدهای از باید زمینه این در شهرداری

 .بگیرد نظر
 

 عوارض اخذ نه است، اقامتی مراکز بر نظارت شهرداری وظیفه

 نظارت اصرف را شهرداری وظیفه که دارد وجود اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت از ای مصوبه: کرد تصریح مشهد اتاق گردشگری کمیسیون رئیس قناد، علیزاده اکبر علی ادامه، در

 توریست و زائران را ها هتل و اقامتی مراکز مخاطبین عمده که چرا باشند، زبانه دو تابلوهای دارای باید اقامتی مراکز که آن ضمن. اقامتی مراکز از عوارض اخذ نه دانسته تابلوها بر

 .هستند زبانه دو تابلوهای نصب به ناچار رو این از. دهند می تشکیل خارجی های
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 .کنند حرکت قانونی فعالیت سمت به تا شود برخورد متخلف واحدهای این با و کند نظارت غیرمجاز واحدهای بر شهرداری که است این ما انتظار: کرد خاطرنشان وی
 

 است قانون خالف اقامتی مراکز تابلوهای از عوارض اخذ

 است، طرحم شهرداری توسط که است سال سالیان زبانه دو تابلوهای بحث: کرد تصریح رضوی خراسان هتلداران جامعه مدیرعامل والیتی، شاه مرجان نشست، از دیگری بخش در

 روی ابلوهایت که پذیرفتیم ها هتل تشکل عنوان به نیز ما زمان آن در که شد مطرح ها هتل بام پشت روی بر شده نصب تابلوهای خصوص در مباحثی پیش سال 8 که طوری به

 ماه دچن در شهرداری اما شدند؛ آوری جمع ایمنی و شهر بصری نمای حفظ راستای در تابلوها این واقع در. شد اجرایی طرح این و شود آوری جمع قانون براساس ها هتل بام پشت

 توجه قابل تهنک. کنند آوری جمع نیز را ساختمان بدنه روی شده نصب تابلوهای هستند ملزم اقامتی مراکز آن براساس که کند می ارسال اقامتی واحدهای به را اخطارهایی گذشته

 یراثم وزارت توسط که ها هتل استاندارد ضوابط در که صورتی در. باشند زبانه دو نباید تابلوها این بر عالوه باشد، متر 6 در متر سانتی 40 و متر 1 باید تابلوها ابعاد که است آن

 .باشد رویت قابل تا کنند نصب مناسب ارتفاع در را تابلو هستند موظف خود درجه دریافت برای ها هتل است، شده ابالغ گردشگری و فرهنگی

 

 مجاز واحدهای به مشوق ارائه و غیرمجاز اقامتی واحدهای از مجوز اخذ ضرورت

 ت،اس داده اختصاص خود به استان گردشگری کل اداره از زیادی زمان و وقت غیرمجاز واحدهای ساماندهی اینکه بیان با نیز رضوی خراسان مسافر خانه مدیر محرابی، ابراهیم

 .ندک ارائه مجوز واحدها این به مسکونی کاربری با بتواند تا گنجاند را مسافر خانه عنوان وزیران، هیات نامه آیین در چالش این رفع برای گردشگری وزارت: کرد تصریح

 سمت هب مجاز غیر واحدهای شده سبب مساله این که کنند می تحمیل واحدها این به را هنگفتی های هزینه ها شهرداری گیرد می مجوز واحدی اینکه محض به: کرد خاطرنشان وی

 .کنند فعالیت غیرمجاز صورت به و نروند مجوز اخذ

 نظر در ار هایی مشوق و ها معافیت مجاز واحدهای برای که است این ما تقاضای: شد یادآور است، نشده گرفته غیرمجاز واحدهای فعالیت جلوی تاکنون اینکه به اشاره با محرابی

 .کنند حرکت مجوز اخذ سمت به گریز قانون و مجاز غیر واحدهای که بگیریم
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 شهر سطح در گردشگران و زائران تردد تسهیل برای زبانه دو تابلوهای از استفاده ضرورت

 تردد سهولت برای دارد ضرورت: کرد اظهار رضوی خراسان دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث کل اداره گردشگری معاون بیدخوری، یوسف نشست، از دیگری بخش در 

 سامان به نا ار شهری نمای ها، هتل بام پشت روی بر تابلوها نصب که کرد می عنوان شهرداری گذشته سنوات در. شود استفاده زبانه دو تابلوهای از گردشگران و زائران راهنمایی و

 .شد آوری جمع تابلوها این که کند می

 ایتابلوه نصب با جز مهم این و کنند معرفی را خودشان بتوانند اقامتی واحدهای که است ضروری لذا است، رضوی مطهر حرم محدوده در اقامتی واحدهای اکثریت: داد ادامه وی

 نهایت هک داریم تقاضا شهرداری از ندارند، قرار مطلوبی وضعیت در و دیده آسیب کرونا شیوع از گذشته سالیان طی اقامتی واحدهای که جا آن از. است ناپذیر امکان زبانه دو

 .باشد داشته گردشگری حوزه فعاالن با را همکاری

 جازغیرم واحدهای به مربوط صفر آخر دهه در معضالت از یکی: افزود شوند، دار شناسنامه و شناسایی غیرمجاز واحدهای که است آن مجوز ارائه از هدف اینکه بیان با بیدخوری

 شناسنامه و نندک نمی پرداخت نیز مالیاتی و کنند می ارائه زائران به استاندارد غیر خدمات واحدها این که طوری به گیرد می صورت واحدها این توسط تخلفات بیشترین که است

 .نیستند دار
 

 شد خواهد عوارض مشمول مجاز، حد از تابلو ابعاد تجاوز

 و یستن زبانه دو تابلوهای آوری جمع دنبال به عنوان هیچ به شهرداری: کرد تصریح نیز  مشهد شهری مشاغل ساماندهی سازمان شهری تبلیغات امور مسئول موسوی، جواد سید

 .است شهر شورای مصوبه نیز ما محاسباتی مبنای

 ینیه،حس مسجد، تعاونی، خصوصی، عمومی، دولتی، دفاتر ادارات، ها، سازمان ها، شرکت ها، صندوق ها، بانک موسسات، تمام کند، می عنوان اداری عدالت دیوان: کرد خاطرنشان وی

 یک نصب به مجاز تنها مشابه، موارد سایر و بهداشتی و درمانی پژوهشی، علمی، مراکز و ها آن به وابسته مراکز کلیه و انتظامی و نظامی مراکز غیرانتفاعی، موسسات ها، خیریه

 نتیجه در .است رایگان صنفی واحد درب سر بر تابلو نصب که دارد اشاره اداری عدالت دیوان و گذار قانون لذا. باشند می رایگان صورت به واحد درب سر بر شناسایی تابلوی

. دش خواهد  عوارض مشمول مجاز حد از تابلو ابعاد تجاوز  و زبانه دو تابلوهای صرفا بلکه. کرد نخواهد دریافت اقامتی واحدهای از را عوارضی گونه هیچ خصوص این در شهرداری
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 اتیخدم بهای دریافت و شهری فضای زیباسازی و شهری بصری نمای ساماندهی دنبال به شهرداری: شد یادآور موسوی. کند می دریافت عوارض قانون براساس نیز شهرداری

 .است کرده آن دریافت به موظف را شهرداری گذار قانون که است

 دو تابلوی نصب بابت عوارضی اقامتی واحدهای از شهرداری تاکنون. دارد عایدی سال در تومان میلیارد 20 حدود صنفی، واحدهای درب سر تابلوهای محل از شهرداری: افزود وی

 این ساماندهی دنبال به اخیرا و است شده محل این از عوارض دریافت به موظف شهرداری و شده ابالغ 94 سال از مصوبه این که است حالی در این. است نکرده دریافت زبانه

 .هستیم مبحث
 

 کند می پیدا ورود تابلوها محتوای به صرفا ارشاد وزارت

 ورودی یچه قانون استناد به اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت: کرد تصریح استان اسالمی ارشاد و فرهنگ فرهنگی معاونت جانشین مقدم، دباغی حسن نشست، از دیگری بخش در

 .تابلوهاست محتوای مبحث به ارشاد وزارت ورود تنها لذا ندارد، تابلوها پیکره و سازه بحث به

 است ظفمو شهرداری: شد یادآور است، اسالمی شورای مجلس مصوبه بیگانه اصطالحات و عناوین اسامی، کارگیری به منع به مربوط صادره های دستورالعمل اینکه بیان با وی

 برابر دو زا بیش خارجی محصوالت تعرفه اوال که کند تنظیم ای گونه به را دستورالعمل این( سازه و پیکره) یک ماده موضوع شهری عمومی فضای از استفاده های هزینه تعرفه

 .باشد داشته تناسب ساختمان های پیکره و ها سازه با باید تابلو ابعاد ثانیا و باشد داخلی تعرفه

 قطری از را مبحث این توان می بود مشهود تخلفی تابلو محتوای در اگر: کرد تصریح هستند، فارسی اسامی دارای ها هتل درصد 98 الی 97 تقریبا اینکه به اشاره با مقدم دباغی

 نظارت مباحث این بر اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت در ما همکاران واقع در. داد خواهد را آن پاسخ ساعت 48 ظرف وزارتخانه و کرد پیگیری اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت

 .شود می دریافت آنان سوی از استعالمات پاسخ و دارند

 این. نیست بلیغاتیت اقامتی مراکز در سر بر شده نصب تابلوهای: کرد تصریح دوم کار دستور بندی جمع در استان خصوصی بخش و دولت وگویگفت شورای دبیرخانه رئیس لبافی،

 شناسایی برای که تابلوهایی که کند می موضوع این بر تاکید دارد وجود 97 و 94 های سال در رویه وحدت آراء براساس که تکالیفی. است اقامتی واحد شناسایی برای صرفا تابلوها

 .شود نمی شهرداری عوارض مشمول است صنفی واحد آن معرفی و
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 ارشاد و فرهنگ کل اداره از اعم متولی دستگاه چند زبانه دو تابلوهای مبحث  در: افزود است، گردشگری حوزه به مربوط مشهد شهر اقتصاد درصد 60 الی 50 اینکه به اشاره با وی

 واهدخ تشکیل زبانه دو تابلوهای پیرامون ای جلسه اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره محوریت با رو این از. دارد وجود شهرداری و گردشگری و فرهنگی میراث کل اداره اسالمی،

 مایندهن نیز وگوگفت شورای دبیرخانه از همچنین. آمد خواهد عمل به دعوت گردشگری کل اداره و اصناف اتاق گردشگری، بخش های تشکل شهرداری، از جلسه این در که شد

 دو ابلوهایت بند سه در را ای نامه تفاهم بایست می گردشگری، کمیسیون همکاری با اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره پیگیری با این بر عالوه. داشت خواهد حضور جلسه در ای

 عایدی. ندک پیدا رونق گردشگری حوزه ترتیب بدین تا کنند تنظیم مسائل فصل و حل و تعامل رویکرد با مجاز اقامتی واحدهای به مشوق ارائه و غیرمجاز مراکز جرایم زبانه،

 تا شد خواهد ارسال وگوگفت شورای دبیرخانه به آن از ای نسخه و شود می  تهیه گردشگری کمیسیون توسط نامه تفاهم این نویس پیش واقع در. یابد می افزایش نیز شهرداری

 .گردد مطرح استاندار حضور با استان وگویگفت شورای جلسه در مبحث این
 

 کارفرمایان به  اجتماعی رفاه و کار تعاون وزارت الکترونیکی های ابالغیه دریافت در کارفرمایان مشکل

 . پرداختند آن درباره نظر تبادل و بحث و بررسی به اعضا که بود نشست این کار دستور سومین موضوع اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت الکترونیکی های ابالغیه ارسال اما

 دست به کار رهادا های ابالغیه ما، تشکل زیرمجموعه کارخانه مدیران اعالم طبق: گفت رضوی خراسان لبنی صنایع صادرکنندگان و تولیدکنندگان اتحادیه دبیر نیا، هدایت مهدی

 در کتبی صورت به را ابالغیه باید ابالغ مامور که دارد اشاره قانون که است حالی در این. است زده دامن مساله این بر اینترنت در موجود اختالالت متاسفانه و رسد نمی کارفرما

 .باشد داشته حضور جلسات در که کند دریافت امضا کارفرما از و دهد قرار کارفرما اختیار

 می تشکیل اکارفرم اطالع بدون جلسات این است این مشکل. باشند داشته اطالع ها ابالغیه از باید بدوی هیات و تشخیص جلسات در حضور برای کارفرمایان: کرد خاطرنشان وی

 .شود می برگزار جلسه خیر، یا کرده دریافت را آن کارفرما اینکه به توجه بدون و گردد می ارسال ثنا سامانه طریق از ابالغیه واقع در. شود

 قاضات لذا. است شده چندان دو مشکالت این سامانه، در آمده وجود به اختالالت با متاسفانه: کرد تصریح خراسان صنایع مدیران انجمن اجرایی دبیر مرادی، مهدی امیر ادامه، در

 دریافت عدم با نیز دیگر های استان قطعا: کرد خاطرنشان وی .گردد ارسال حضوری شکل به هم و سامانه طریق از هم ابالغیه سال پایانی های ماه و زمانی بازه این در شود می

 .شود پیگیری ملی سطح در باید مساله این که هستند مواجه کارفرما توسط ابالغیه
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 است کارآفرینی عرصه به خدمت بزرگترین کار روابط جامع سامانه اصالح

 کلیت که است ینا نکته اما هستند؛ واقف ابالغیه دریافت عدم مشکل بر همگان: کرد تصریح  اجتماعی تامین و کار کمیسیون  نماینده محسنی محسن نشست، از دیگری بخش در

 .است کشور کار و کسب و کارگری کارآفرینی، جامعه به خدمت بزرگترین این. شود اصالح باید کار روابط جامع سامانه

 کارمند مانند ستیبای کارگر. شود اصالح همیشه برای بار یک باید سامانه این. است نگردیده اقدامی آن رفع به نسبت و نشده احصا سامانه این نواقص متاسفانه: شد یادآور محسنی

 .شد خواهد ارائه خوبی به خدمات و سرویس که است صورت این در و شود تعریف کد یک با

 روز در ها داده روایی اما شود می هزینه ها داده آوری جمع برای تومان میلیاردها که است آن مدعا این شاهد. است نامطلوب بسیار ما کشور در اطالعات و آمار روایی: افزود وی

 در ار آن و کرد خارج شفاهی حالت از را کار قرارداد توان می مثال طور به. شود اصالح مربوطه قوانین و سامانه که است پذیر امکان زمانی مهم این. نیست استناد قابل موعود

 .شود رسانی بروز همیشه باید سامانه این. نمود آپلود سامانه

 .ندارد جودو بحثی مساله اصل روی بر که چرا شود، اندیشیده تدبیری آن برای مرکز وگویگفت شورای در تا شود منعکس تهران به باید مساله این: کرد خاطرنشان محسنی

 شود، ادغام دبای که است اندازی راه سازی شفاف منظور به سامانه ها ده: کرد تصریح استان صمت کل اداره فلزی صنایع اداره رئیس کیومرثی، قاسم نشست، از دیگری بخش در

 خاطرنشان کیومرثی .است دشوار بسیار مرحله این از گذر است مسلم چه آن حال این با. باشد نشده طراحی درستی به ها سامانه این در الزم های زیرساخت است ممکن که چرا

 را فیزیکی مکاتبه ها دستگاه باید فعلی مقطع از عبور برای. دهد می کاهش چشمگیری طور به را فیزیکی حضور و کند می تسهیل را فعالیت شرایط سامانه ایجاد بپذیریم باید: کرد

 .شود فصل و حل مشکالت تا دهند قرار کار دستور در نیز

 

 است کالن بودجه نیازمند کار روابط جامع سامانه اصالح

 است شده سمنعک ما به مختلف واحدهای توسط ابالغیه دریافت عدم: کرد تصریح نیز رضوی خراسان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره کار روابط اداره سرپرست فر، متین عطا

 .هستیم مواجه چالش این با( 1399 سال) کار روابط جامع سامانه ایجاد زمان از که طوری به. نیست جاری سال به مختص و

 الحاص روند متاسفانه اما شود؛ اجرایی زمان مرور به و بارگذاری و طراحی ها سامانه این است مقرر که شده تعریف کار روابط جامع سامانه برای زیرسامانه 54: کرد خاطرنشان وی

 و هدایت اینکه تر مهم نکته. ندارد سامانه این اصالح برای را الزم اعتبار خانه وزارت. است مطرح... و قراردادها مالی، مسائل بعضا که چرا. رود می پیش کندی به سامانه این
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 ایمنی های آموزش کارفرمایی، و کارگری دعاوی به رسیدگی هویت، احراز زیرسامانه: شد یادآور فر متین .است ویژه اعتبار نیازمند که است دیگری مساله ها سایت این سازماندهی

 . است مذکور موارد به مربوط نیز مراجعات حجم بیشترین که کردیم بارگذاری کار روابط جامع سامانه در را... و

 اختالالت دلیل به: افزود است، بررسی حال در سالیانه طور به خراسان در پرونده هزار 16 اینکه بیان با رضوی خراسان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره کار روابط اداره سرپرست

 به مساله این. ستا شده علت بر مزید نیز حقوقی شخصیت و کارفرما خود توسط صحیح اطالعات ثبت عدم بحث اما رسد؛ نمی کارفرما دست به موقع به ها ابالغیه بعضا اینترنت

 .است مسئله این اصالح حال در کار دادرسی آیین که است شده عنوان پاسخ در و شده منعکس تهران
 

 رایی صدور به نجرم قطعا نرسد، کارگران و کارفرمایان دست به دقیق و موقع به اگر ابالغیه: کرد خاطرنشان کار دستور این بندی جمع در و نشست این پایانی بخش در نیز لبافی

 و دهد می گسترش بیشتر را اختالفات دامنه و دارد دنبال به مالی بار که طوری به است اساسی بسیار چالشی مساله، این. کند دفاع آن از تواند نمی غایب طرف که شد خواهد

 میان ازندهس تعاملی باید سال پایان تا بنابراین. شود فصل و حل مساله این استانی درون تعامل طریق از است ضروری: کرد تصریح وی .شود منجر اموال توقیف به بعضا است ممکن

 .کرد مطلع صادره ابالغیه از تلفنی صورت به را کارفرما یا کارگر باید حداقل فعلی، شرایط در مثال، طور به. آید وجود به خصوصی و دولتی بخش

 

 مصوباتجمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 الف

 دهایواح برای شهرداری عوارض اخذو  ها هتل و مسافرتی زبانه دو تابلوهای عوارض معافیت موضوع پیرامون دستور کار اول: 

 مجاز واحدهای برای مشوق ارائه و غیرمجاز اقامتی
 

اتر خدمات اعم از دف گردشگری اسیساتدشگری و مطالب ارائه شده در جلسه، تبا عنایت به سوابق طرح موضوع در کمیسیون گر

 ستفادها به ملزم خارجی زائران و گردشگران به مطلوب رسانی اطالع و خود ماهیت واسطه به مسافرتی، هتل ها و سایر تاسیسات

تابلوها دو بخش مجزا  در حوزه .ست و از الزامات محسوب می شودیواحدها نو این به منزله تبلیغ  هستند دوزبانه تابلوهای از
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محل نصب تابلو، اندازه و .. تابلوهاست که در بخش سازه،  و دیگری محتوی تابلوها  سازهدر خصوص موضوع  وجود دارد یک

 فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار دارد.  کل در حیطه وظایف اداره تایید محتوی نوشتاری تابلوهاشهرداری است و نظارت بر عهده 
 

 :این حوزه اشاره ای بر مفاد قانونی

ط و مقررات تبلیغات ضواب 14/05/94/ش مورخ 6387/94/4مصوبه شماره بند یک فصل دوم ضوابط نصب تابلو موضوع در 

 عمومی هیأت آرای استناد بهآمده است ، : موضوع نصب تابلو دوم فصل  1، بند شهری مصوب شورای اسالمی شهر مشهد

 18/10/91- 771 و 6/87/ 3 -407و 406 ،5/92/ 21 -362 ، 7/6/90 -241-شماره دادنامه های در اداری عدالت دیوان

 لحسنه،ا قرض های صندوق اعتباری، و مالی مؤسسات بانکها، اداری، خدماتی، توزیعی، تولیدی، صنعتی، صنفی، واحدهای کلیه

 سساتمؤ ها، خیریه ها، حسینیه مساجد، ، تعاونی و خصوصی عمومی، دولتی، دفاتر و مؤسسات دولتی، ادارات ها، سازمان شرکتها،

 سایر و تیبهداش درمانی، پژوهشی، علمی، مراکز همچنین و آنها به وابسته مؤسسات کلیه و انتظامی و نظامی مراکز انتفاعی، غیر

 میباشند مرم هر در رایگان بصورت فعالیت محل بدر سر بر متبوع واحد شناسایی تابلوی یک نصب به مجاز تنها مشابه، موارد

 را یعوارض خصوص این در شهرداری نتیجه دربرای نصب مشخص گردیده است ، این مصوبه نیز ابعاد مجاز تابلوها  2و در بند 

 .شد دخواه عوارض مشمول مجاز حد از تابلو ابعاد تجاوز  و زبانه دو تابلوهای صرفاً بلکه کرد نخواهد دریافت اقامتی واحدهای از

موضوع ضوابط و مقررات تبلیغات شهری مصوب  14/05/94/ش مورخ 6387/94/4مصوبه شماره بر اساس همچنین 

 غیر حروف از استفاده گونه هر:  2 تبصره - K-2-6بند  -سوم ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی، فصل شورای اسالمی شهر مشهد

 خارجی هایبرند تابلوهای تبلیغات همچنین کرد خواهد برابر دو را مربوطه واحد عوارض تابلوها، کلیه در ملی غیر اسامی و فارسی

در این  و تبلیغاتی() این بند از مصوبه صراحتاٌ عنوان نموده است ساماندهی تابلوهای  نمایند پرداخت برابر 5 عوارض میبایست

تل ها همبنی بر تبلیغاتی نبودن تابلوهای و ..(  ، یزدشیرازگرگان، مشهد،) در خصوص چندین رای وحد رویه دیوان عدالت اداری 

 :مثالبه عنوان  دارد و دفاتر مسافرتی وجود

  مورخ مصوبه ابطالموضوع هیات عمومی دیوان عدالت اداری  771شماره ی أر - 18/10/1391مورخ  771دادنامه 

 تبلیغاتی تابلوهای عوارض با ارتباط در مشهد شهر اسالمی شورای 3/11/1384
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  ج-1 بند ابطال موضوعهیات عمومی دیوان عدالت اداری 1982شماره ی أر -2/11/1397مورخ  1982دادنامه 

 3 تبصره و تابلو عوارض خصوص در 1394؍11؍8-ص؍94؍5676 شماره مصوبه 5 و 4 ،3 ،2 ،1 های تبصره و اصالحی

 تابلوهای عوارض خصوص در شیراز شهر اسالمی شورای همصوب 1395؍10؍22-ص؍95؍5694 شماره مصوبه 21 ماده

 کاربری  معرف تابلوهای و محیطی تبلیغات

  شورای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال مصوبه  241رأی شماره  -7/6/1390مورخ  241دادنامه

کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی مبنی بر اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصباسالمی شهر گرگان 

  شهر و اخذ مبالغی بابت نصب انواع تابلوهای سیار و ثابت در کلیه نقاط شهر توسط شهرداری

  و 2 ردیف» موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 2939 شماره رأی - 12/11/1400مورخ  2939دادنامه 

 شد ابطال تابلو عوارض عنوان تحت یزد شهر اسالمی شورای 1399 سال عوارض تعرفه از 15 بند از آن تبصره

 اسالمی شورای مصوبه از آن بندهای و 30 ماده ابطال: موضوع اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 1976 شماره رأی 

 ، معرّف تابلوهای برای عوارض وضع درخصوص آباد فاضل شهر

  710و هیات عمومی شماره  2/11/97مورخ  1976رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 

 داده شده و .... همه حاکی از ابطال حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص  3/6/1394مورخ 

 

 الحاقات و اصالحات با1378،02،19 بیگانه مصوب اصطالحات و عناوین ، اسامی بکارگیری ممنوعیت قانون اجرایی نامه آیین

 ،بعدی

 و تابعه ای وابسته پوشش، زیر شرکتهای و آنها به وابسته سازمانهای و کشور قضایی و اجرایی قانونگذاری، دستگاههای - 2 ماده

 ازمانهایس یا ها ازوزارتخانه یکی پوشش زیر نحوی به که دولتی مدیریت دارای یا شده مصادره یا شده ملی دولتی، های شرکت

 تأمین لتدو را آنان بودجه از قسمتی یا کنند می استفاده کشور کل عمومی بودجه از انحاء از نحوی به یا و شوند می اداره دولتی

 المیاس جمهوری سیمای و صدا سازمان مانند است ذکرنام مستلزم آنها بر مقررات شمول که شرکتهایی و ها مؤسسه و کند می
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 شرکت ان،ایر مخابرات شرکت ایران، ملی صنایع سازمان ایران، صنایع نوسازی و گسترش سازمان ایران، نفت ملی شرکت ایران،

 قانون( 5) ماده ذیل تبصره موضوع عمومی نهادهای و ها مؤسسه و شهرداریها همچنین و ایران اسالمی جمهوری هواپیمایی

 .باشند می نامه آیین این و قانون مشمول عمومی، محاسبات

 گزارش در را بیگانه های واژه و الفاظ موظفند نامه آیین این( 2) ماده موضوع دستگاههای و( 1) ماده در مذکور مقامات - 3 ماده

 .نبرند بکار رسمی های مصاحبه و سخنرانی نگاری، نامه نویسی،

 بین های شانهن استثنای به باشد شده تنظیم غیرفارسی خط به منحصراً که هایی نشانه و ها نوشته یا تابلو از استفاده - 14 ماده

 .کند جلوگیری آنها از استفاده ادامه و نصب از است موظف انتظامی نیروی. است ممنوع المللی

 ضرورت اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت تشخیص به غیرفارسی خط کاربرد که مواردی در -(1386ˏ10ˏ23 اصالحی)تبصره

 .است بالمانع فارسی خط اندازه سوم یک تا باشد، داشته

به جلسه هشتم شورای هماهنگی پاسداشت زبان وصو طرح تابلوهای معرف کاربری م دستورالعمل متن نوشتار بر اساس

مصوب آئین نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصالحات بیگانه،  17فارسی در اجرای ماده 

 هیئت وزیران  14/11/1394و  23/10/1386،20/10/1388و اصالحیه های  19/2/1378

فی، فروشگاه صنتابلو: هر نوع پیکیره یا سازه و یا نوشته ای که طبق ضوابط فنی شهرداری طراحی و بر نمای قابل رویت واحدهای 

 ها یا روی نمای عمومی ساختمان ها و اماکن و محوطه اهنها برای معرفی مکان و یا محصول نصب شود عنوان شده است

  :آئین نامه 3ماده 

 شهرداری مرجع صدور مجوز نصب تابلو است. -1بند

 وزارت فرهنگ مرجع تشخیص رعایت اجرای قانون و مفاد دستورالعمل است.  -2بند

 خط بیگانه در تمامی تابلوهایی که کاربری دو زبانه دارند الزامی است.  % 30خط فارسی به  % 70رعابت نسبت  -ج -3بند

استفاده از خط بیگانه برای معادل نویسی اسامی و عناوین بر روی تابلوهای معرف کاربری، برای معرفی یا بیان کاربری  -ه -3بند 

 باشد. 70به  30ست که نسبت خط بیگانه به خط فارسی کاال و خدمات، تنها در صورتی مجاز ا
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 در شهرداری، ها شهرداری قانون 55 ماده 24 بند  ذیل تبصره استناد بهدر خصوص اخذ عوارض از واحدهای اقامتی غیرمجاز 

 از ادهاستف نوع ساختمانی های پروانه در مذکور ی نقشه ضوابط طبق است مکلف شده تهیه شهر جامع ی نقشه که شهرهائی

 یا و شهپی یا کسب محل تجاری غیر ی منطقه در ساختمانی ی پروانه مندرجات خالف بر که صورتی در. کند قید را ساختمان

 کمیسیون و نماید می مطرح قانون این 100 ی ماده یک ی تبصره در مقرر کمیسیون در را مورد شهرداری ، شود دائر تجارت

 یا سبک محل تعطیل مورد در نماید تجاوز ماه دو از نباید که مناسب مهلت تعیین با مستاجر یا مالک تخلف احراز صورت در

  .کند می تصمیم اتخاذ ماه یک مدت ظرف تجارت یا و پیشه

 یا و یشهپ و کسب برای تعطیل از پس مزبور محل از عالما که کسی و شود می اجراء شهرداری مامورین ی وسیله به تصمیم این

 محکوم ریال هزار ده تا ریال یک و هزار پنج از نقدی جزای و سال دو تا ماه شش از ای جنحه حبس به کند استفاده تجارت

  .شود می تعطیل مجددا نیز کسب محل و شد خواهد

لذا نظارت بر واحدهای غیرمجاز بر عهده شهرداری است و اخذ عوارض از این واحدها و تعین مشوق برای واحدهای مجاز می 

 تواند راهکاری در ترغیب واحدهای غیرمجاز برای دریافت مجوز و قانونی شدن آن ها باشد. 
 

دالت اداری پیرامون اخذ عوارض وحدت رویه دیوان عده و اشاره به مفاد قانونی و آراء با عنایت به جمیع مطالب مطرح  ش

ی گرردشو همچنین تفاهماتی که در گذشته بین شهرداری مشهد و بخش گتابلوهای تاسیسات گردشگری، هتل ها و ... 

 اخذ عوارض از موضوع و همچنین در خصوص جمع آوری تابلوهای پشت بام  هتل ها انجام پذیرفته است زمینه در استان

  واحدهای مجاز،  واحدهای غیرمجاز و ارائه مشوق برای
 

 افقاتو در نظر گرفتن تو توافقات استانی  با رویکرد برای حل و فصل موضوع و به منظور وحدت رویه،  مقرر گردید .1

ی بلوهامساعدت شهرداری برای تا وهای پشت بام ها و اجرای آن و ضرورت قبلی برای جمع آوری تابل و تفاهمات 

کمیسیون  درب واحدهای مورد نظر بعد از اجرای توافقات  مربوط به جمع آوری تابلوهای پشت بام ها ، سر

هم حداکثر ظرف یک هفته پیش نویس تفا موجود  ،ءراآبا عنایت به تمامی موارد قانونی و  بازرگانی ی اتاقگردشگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهرداری، شورای 

 شهر،

اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی، اداره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یک هفته 



24/05/1401 

 

 
  

 8     ساعت شروع:                               21/09/1401   :  جلسهتاریخ                                                            37       شماره جلسه:

 38 اد اعضا حاضر در جلسه: عدت                                                                                                     )دبیرخانه شورای گفت و گو (  کیل جلسه:محل تش

خواهد بود تهیه  و برای اعضاء جلسه به  و مشوق ها نامه  را که  حاوی نکات اساسی رفع موانع به صورت استانی

از  حداکثر ظرف یک هفته با  دعوتستان،ه کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اادار شرح زیر ارسال نماید و در ادامه 

میراث و  تشکل های مربوطه، اداره کل شورای اسالمی شهر مشهد، ، شهرداریاز جمله   متولیان این حوزه

موضوع تفاهمنامه را مطرح و توافقات حاصله به دبیرخانه شورای گفت و  ناف و سایر ذینفعانگردشگری، اتاق اص

 گو ارسال نمایند  نمایند.

گردشگری، 

 گردشگریکمیسیون 

 و.....

 ب

 خصوصی بخش آفرینینقش با مشهد، مرکزی بار میدان احداث در خصوص اولیه توافقاتپیرامون دستور کار دوم: 
 

 مرکزی بار میدان احداث جهت ویژه پیگیری: پیرامون صمت سازمان با 13822 شماره به مشهد شهرداری مکاتبهبا توجه به 

 وابسته والتمحص سایر و بار تره و میوه قیمت بر بیشتر کنترل و نظارت هدف با خصوصی بخش مشارکت با و شهرداری توسط

 جهت مذکور اتحادیه آمادگی اعالم: پیرامون وگو گفت شورای دبیرخانه با مشهد بارفروشان صنف اتحادیه مکاتبه ادامه درو 

کزی ار مرت احداث میدان بمطالب مطرح شده در جلسه مبنی بر ضرور با عنایت بهو  ، خصوصی بخش عنوان به مهم این انجام

 یک تساخ ملزومات و ها نیازمندی از کامل آگاهی مبنی بربه عنوان بخش خصوصی بارفروشان مشهد صنف  اتحادیه در مشهد،

 مناسب دمشه جغرافیایی پهنه در محلی انتخاب در خصوص صورت گرفته مکاتبات و بارفروشی شغل با متناسب بار میدان

مشارکت بخش خصوصی با اولویت اتحادیه الزام تعامل خوب شهرداری مشهد در خصوص به  با توجه همچنین ، بار میدان ساخت

   ،در احداث میدان بار مرکزی مشهد صنف بارفروشان

 مقرر گردید: 

یس و دعوت ری ساز و کار و فرآیند اجرایی و مراحل بعدی پیگیری این پروژه با متولی گریحداکثر ظرف ده روز،    .1

در جلسه مشترکی مطرح و ساز و  از شهرداری مشهد و اتحادیه صنف بارفروشان مشهدمشهد  اتاق اصناف محترم 

 انه شورای گفت و گو منعکس شودکار اجرایی تنظیم و نسخه ای برای پیگیری های بعدی برای دبیرخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهرداری، اتاق 

 اصناف، اتحادیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ده روز
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 ج

 هبادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی  الکترونیک های ابالغیه ارسال در اختالل به رسیدگی موضوعپیرامون دستورکار سوم: 

 ذینفعان اطالع عدم و غیاب در ها  جریمه و احکام کردن قطعی و صدور و کارفرمایان
 

تمامی مراحل دادرسی، ،  1399از ابتدای سال  با راه اندازی سامانه جامع روابط کاربا عنایت به مطالب مطرح شده در جلسه، 

ی انجام الکترونیک به صورت دادگستری، نهاد های ابالغیه مشاهده و اظهارنامه ارسال حقوقی، و کیفری از اعم شکایات انواع ثبت

 کترونیکال های ابالغیه ارسال دردر اینترنت در کشور و بالطبع آن  اختالل با توجه به مشکالتی که در زمینهاخیراً  .می گردد

 فرد اطالع عدم و غیاب در ها  جریمه و احکام کردن قطعی و صدور در برخی موارد به وجود آمده اشت کارفرمایان به کار اداره

سامانه  ت ادر کلیاصالح  رورتضبا اشاراتی که پیرامون  همچنین  صورت میپذیرد.جلسات تشخیص و هیات بدوی شرکت در  از

 و بعضاً بیشتر آن ها، موانع مالی و تامین اعتباریزیرسامانه های طراحی شده وجود دارد که مشکالت موجود در راه اندازی و 

 می باشد عدم کارشناسی و احضاء نواقص

 مقر گردید:توافق و  

هیات  ،در جهت افزایش تعامالت استانی با توجه به وضعیت موجود اختالل در شبکه اینترنت و پیامک در کشور .1

 جاری در یک تعامل استانی حداقل تا پایان سال و رفاه اجتماعیکار  تعاون  اختالف ادارات  های تشخیص و حل

از چگونگی ابالغ و یا عدم  تلفنی در جلسات هیات ها در قالب تماس  عدم حضور کارگر و کارفرما در صورت ، 

رسیده نگر به هردلیلی ابالغیه به دست دعوت شدگان و.. ا ااطمینان حاصل کنند تابالغ دعوتنامه ها و یا آراء صادره 

 به تعیین وقت دیگری و یا ابالغ مجدد آرا اقدام گردد.نسبت  باشد

 

اصالح و  ءاحصابازنگری کلیات سامانه و زیرسامانه های مرتبط و  شده پیرامون ضرورتبا توجه به تاکیدات مطرح  .2

الیات کمیسیون کار م، کار کارشناسی در این زمینه صورت نگرفته استنیز که تا کنون  در سامانه نواقص موجود

رشناسی اولیه مبنی بر موضوع را در دستورکار قرار داده و کاانی با حضور اعضاء، و تامین اجتماعی اتاق بازرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره کل تعاون کار 

و رفاه اجتماعی، 

کمیسیون کار، 

انجمن مدیران، 

 کانون زنان بازرگان، 

 

کمیسیون کار مالیات 

و تامین اجتماعی 

 اتاق بازرگانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستمر

 

 

 

 

 

 

 ده روز



24/05/1401 

 

 
  

 8     ساعت شروع:                               21/09/1401   :  جلسهتاریخ                                                            37       شماره جلسه:

 38 اد اعضا حاضر در جلسه: عدت                                                                                                     )دبیرخانه شورای گفت و گو (  کیل جلسه:محل تش

ضرورت بازنگری و اصالح سامانه تهیه وتنظیم گردد تا از طریق شورای گفت وگوی به عنوان یک مصوبه ملی به 

  جهت اقدامات بعدی منعکس گردد.  و رفاه اجتماعی  کارتعاون وزارت 

 


