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 18/02/1400 تهیه گزارشتاریخ  رویه اجرایی  -مقررات  -قانون شناسه

 یقانون  یها  رتیمغا  لیبه دل  زیتبر  (کجابادکُجوار )مستقر در منطقه    یدیتول  یمشکالت واحدها  یبررس عنوان موضوع

 انجمن لوازم خانگی استان مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع 

با درخواستت    . الحاق این روستتادر غرب تبریز واقع شتده استت  5965و جمعیت    030069با کد آبادی    )کجاباد(  جوارروستتای کُ

به صتورت  ،  1395  ستا   در  رانیا  یو معمار  ی شتررستاز  یعال  یشتورامصتوبه    1(11و طی بند )  گردید  مطرح  شتورای روستتای وقت

به    زیشترر تبر  یییدر قالب طرح تفصت طرح تفصتییی منطقه بر استاق قوانین و مقررات موجود    ،رستمی به تبریز الحاق و مقرر گردید

به دلیل وجود حرایم شرکت هایی نظیر  طرح تفصییی این منطقه  بر اساق اعالم شررداری    .استان برسد  (5)مادة    ونیسیکم دییتأ

 عمییاتی نشده است.روشیمی، گاز، برق و ...  تپ

شترکت های مربوطه تمیی  نشتده و  الزم به ذکر استت حرایم تعیین شتده توستر شترکت های پتروشتیمی، گاز، برق و ... از ستوی  

حریم  مواجه ستاخته استت. بر استاق اعالم واحدهای مستتقر در این منطقه،  بستیاری  های  این موضتو  اهالی این منطقه را با االش  

  63تا    50تاستی  شتده در اولیل دهه  راهنمایی و ابتدایی  به صتورتیکه مدارق  از ستوی شترکت پتروشتیمی رعایت نشتده استت.  

  در  زیتبر  یمیطرح مجتمع پتروشتت   یاجراپتروشتتیمی قرار دارند. این در حالیستتت که کییومتری    120و    110روستتتای کجوار در 

در ستا     ،1367در ستا     رانیا  یمیپتروشت   عیصتنا  یشترکت می  رهیمد ئتیه  تاییدپ  از  و  تصتویب  کشتور   1366قانون بودجه ستا 

 شرو  بکار کرده است.1375

روبرو    یکاربر  نو و    ، انشتعابیصتدور استناد تبتبه دلیل عدم وجود طرح تفصتییی با مشتکالت  در حا  حاضتر اهالی این منطقه  

ید، اشتتتغا  و  در تول  و  می باشتتندمعروف  لوازم خانگی    که به قطب تولیدهستتتند. همینین واحدهای تولیدی واقع در این منطقه  

بر استتاق اارارات اهالی و    .هستتتندمجوز فعالیت مواجه  و اصتتالح  صتتدور  دارند با مشتتکالت    استتتان ستترم قابل توجریصتتادرات  

استتعالم های شتررداری    بهشترکت های مربوطه  استت. ارا که تمامی این مشتکالت ناشتی از حرایم تاستیستاتی  های مربوطه   دستتگاه

از  اصتالح  مجوزهای برره برداری    می دهند و این امر موجب عدم ارائه نو  کاربری از شتررداری وپاستخ منفی و ستازمان صتمت  

 سازمان صمت شده است.  سوی  

عییرغم وجود ارفیت های افزایش تولید به دلیل    ،واحد می باشتد  54بیش از  که  واحدهای دارای مجوز از ستازمان صتمت استتان  

مواجه  تامین مواد اولیه و ستوخت    مشتکالتی در زمینهبا  توستعه ندارند و  اصتالح پروانه برره برداری و  امکان  عدم تعیین نو  کاربری  

 است.    استان نیز تسری پیدا کردهاتحادیه سرمایش و گرمایش  از  دارای مجوز    موضو  به کارگاه های  اینهستند.  

محاصتتره بودن این منطقه از ستتوی شتترکت های آالینده ای نظیر پتروشتتیمی و پاالیشتتگاه و ... امکان زراعت و باغداری را از این  

توستعه فعالیت  نمایند.  صتنعتی  های    فعالیتاقدام به  بصتورت خود جو   این منطقه  اهالی  منطقه ستیب کرده و این امر باع  شتده  

در این منطقه  واحد صتتنعتی و کارگاهی    400الی    300شتتکیی پیشتترفت کرده استتت که بیش از   های صتتنعتی در این منطقه به

 فعالیت می کنند.

فاصتیه داشتت و کاربری  متر    600  با آبادی  شترکتاین    ،پتروشتیمی  در ابتدای کاردر خصتو  حرایم   اعالم شترکت پتروشتیمی  بنابر  

به ستمت پتروشتیمی توستعه اتفاق افتاد و در حا  حاضتر جاده    81زراعی در منطقه نیز مشتکیی ایجاد نمی کرد. لیکن پ  از ستا   

در    قایباشتد که متاستفانه کارگاه ها دق  یم  زیمتر تبر  5/18باشتد به طو     یکه متصتل به منطقه کجوار م  یرونیفن  بحراستتی از  

  یم یپتروشت می باشتد، لاا  کشتور    تیامن  یبا مصتوبه شتورا  ریمغاتغییر کاربری    نکهیبا توجه به ا.  شتده اند  جادیا  میحر نیهم  یانترا

همینین به دلیل افزایش قیمت اراضی ماکور در حا  حاضر خرید اراضی ماکور برای  آن را ندارد.    یاستعالم ها  دییاجازه تا  زیتبر

 شرکت پتروشیمی امکان پایر نمی باشد.

 
گسترده در  ینینش هیبه حاش تینفر با عنا 6812  تینفر و آنا خاتون با جمع 5965  تیکجاآباد با جمع  یدر خصتو  روستا:  1395مورخه  رانیا  یو معمار یشتررستاز یعال یمصتوبه شتورا 11بند   -1

 د یمقرر گرد  صتل،به محدودة شترر به صتورت محدودة منف یاراضت   نیضتمن موافقت با الحاق ا ،ینظارت شترردار شیدر آنرا  و به جرت افزا  ییروستتا اتیو عدم وجود ح هیرو یاطراف آن و توستع  ب

  زیشترر تبر  یییو در قالب طرح تفصت   یعیو طب  یمرتع ،یباغ  ،یزراع  یموجود و بدون هرگونه الحاق اراضت   یدر حد بافت کالبد  فیقانون تعار 3مادة  لیذ 2ماکور در قالب تبصترة   ینواح  یییطرح تفصت 

 .استان برسد 5مادة  ونیسیکم دییبه تأ
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گاز  لوله  شترکت گاز با تغییر کالق  نیز تستری پیدا کرده استت. لیکن    و خطوط برق فشتار قوی  خطوط گازدر خصتو     تعارضین  ا

 موافق است و در این خصو  مجوز دریافت کرده است. انانیه بودجه مربوطه تخصیص پیدا کند، اقدامات الزم انجام خواهد شد. 

  یکه برا   گفته می شتود  اطراف می  و قنات و نرر و امثا  آن  یاز اراضت   یبه مقدار  میحر  (136)ماده    این در حالیستت که بر استاق

خطوط    قوانین متعددی نیز در حوزه حریم ایمنی مربوط به  می  ضتتترورت دارد.  میمال  حر  یبرا آناز    یکما  انتفا  برره بردار

رده استت. بنابراین حریم در  کرف در حریم تاستیستات را ممنو   لوله و تاستیستات نفت و گاز و برق و ... وجود دارد که هر گونه تصت 

حکم می  صاحب حریم می باشد. لیکن این به معنای تمی  من غیر اراضی اشخا  نیست. لاا انانیه ایجاد این گونه تاسیسات  

اقدام به مطالبه  و  ستبب مستیوب المنفعه  شتدن اراضتی و ورود ضترر به مالکین اراضتی گردد، مال  زمین می تواند طرح دعوی  

غرامت و قیمت روز اراضتتی ماکور نماید. از این رو شتترکت های واقع در این منطقه که بر استتاق قوانین و مقررات حرایم خود را  

 تعیین کرده اند، بایستی برای اراضی مربوطه را به مال  پرداخت نماید.  

می توان از ارفیت های  لزوم ستاماندهی این واحدها  و    قهبا مدنظر قرار دادن ارفیت های واحدهای مستتقر در این منطهمینین 

   قانون رفع موانع تولید رقابتپایر و ارتقای نظام مالی کشتور  2(55ماده )  با استتناد بهمی توان    قوانین استتفاده کرد. در این راستتا

منطقه عمییاتی نشده است می توان تا  . همینین با عنایت به اینکه طرح تفصییی این  ارائه داددرخواستت صتدور مجوز لکه صنعتی 

( ضتتوابر و معیارهای استتتقرار واحدها و فعالیت های صتتنعتی و تولیدی  از  1ماده )  3(1اجرای این طرح، با استتتناد به تبصتتره )

 استفاده نمود.مصوب قبیی  )هادی روستایی(  های   طرح

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئوق ایرادات و مشکالت:

بالتکییف مانده  این منطقه  واحدهای تولیدی مستتقر در به دلیل عدم تایید و اجرای طرح تفصتییی منطقه کوجوار، نو  کاربری  .  1

  و در  از ستوی مراجه مربوطه شتده که این امر این واحدها راستند امالک و اصتالح مجوزهای صتنعتی عدم صتدور  و این امر باع   

 بامشکل مواجه کرده است.  تامین مواداولیه و سوخت مورد نیاز  

. دالیل عدم تایید و اجرای طرح تفصتتییی منطقه کوجوار نیز ناشتتی از حرایم تاستتیستتاتی موجود در منطقه می باشتتد. ارا که 2

 شرکت های مربوطه پاسخ مثبت به استعالم های شررداری نمی دهند.

قه، عدم زراعت به دلیل شترایر زیستت محیطی ناشتی از واحدهای بزرا تاستیستاتی منطقه می  یکی دیگر از مشتکالت این منط.  3

 باشد که باع  رو آوردن اهالی این منطقه به فعالیت های صنعتی شده است.

    . عدم توجه شرکت پتروشیمی به تمیی  حرایم تعیین شده باع  بالتکییفی اهالی این منطقه شده است.   4

از ستوی شترکت گاز، متاستفانه به دلیل محدودیت منابع این طرح عمییاتی نشتده و  جوز تغییر کالق خر لوله  . عییرغم صتدور م5

 باع  اجحاف در حق اهالی اینمنطقه شده است.

  ه بندی جلس جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1401/ 02/ 11مورخ 

 1401/ 02/ 17و 

کالنشترر    یشترردار  ز،یشترر تبر  یشتورابا حضتور نمایندگانی از    یدولت و بخش خصتوصت   یگفتگو  یجیسته کارگروه شتورااولین  

استتان، خانه صتنعت و معدن استتان،   یصتنعت  یاستتان، شترکت شتررک ها  یستازمان صتمت استتان، اداره کل راه و شتررستاز  ز،یتبر

مشکالت    یبررسبا موضو     11/02/1401در تاریخ      استان  یهمگن فیز  عیاستان، انجمن صنا  شیو گرما  شیخدمات سرما  هیاتحاد

برگزار  به شتتترح ذیل  در محل اتاق بازرگانی تبریز  ی  قانون  یها  رتیمغا  لیبه دل  زیتبر  کُجوارمستتتتقر در منطقه    یدیتول  یواحدها

 :شد

بر کستی    کُجوارمستتقر در منطقه    یدیتول  یواحدها  پتانستیل و ارفیت های  گفتگو:  یشتورا  رخانهیمستئو  دب  ،یدرخشتان  نینستر

د مواجه هستتند. لاا این جیسه  اپوشتیده نیستت. لیکن این واحدها به دلیل مغایرت های قانونی با مشتکالت اخا مجوز فعالیت و استن

 این واحدها تشکیل شده است.مشکالت  جرت بررسی و ارائه راهکار جرت رفع  

 
شررها و کالنشررها و محدوده روستاها   میدر حر ربریذ یمجوز از مراجع قانون  یموجود و دارا دیتول یواحدها تیادامه فعال قانون رفع موانع تولید رقابتپایر و ارتقای نظام مالی کشور: 55ماده  -2

 نباشد، بالمانع است. نده یآال ستیز ریسازمان حفاات از مح صیبه تشخ کهیدر صورت
مصتوب   ی، محدوده طرحرا  یهاد  ایطرح جامع   هیجامع تا زمان تر ای  یفاقد طرح هاد  یدر مورد شتررها :یدیو تول یصتنعت یترایاستتقرار واحدها و فعال  یارهایضتوابر و مع 1ماده    1تبصتره   -3

 .مال  عمل خواهد بود آنرای  قبی
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در استان    یقطب لوازم خانگ  کُجوارمنطقه    ،دیهماهنگونه که استحضار دار  خانه صنعت و معدن استان:   یرئ  ،یباقر  نیمحمدحس

نقش  نیز  از نظر اشتتغا  و صتادرات    همینین  .دارند  یریاشتمگ  شترفتیپ  زین عیصتناستایر  در  واحدهای مستتقر در این منطقه    .استت

 شود.    یامر داده نم  نیاجازه ا  یول  ،واحدها در حا  توسعه هستنداز    یبرخ  ایفا می کنند. در حا  حاضر  یمرم

نمی کند، لاا امکان زراعت و باغبانی در این منطقه  منطقه رشتد    نیدر ا یاهیگ چیه  ،یطیمح  ستتیز  ریشترا  دلیلبه  در ا  حاضتر  

خفگان خارج    تیتا واحدها از وضتع  می باشتد  یمنطقه صتنعت  ایشتررک  توستعه این منطقه صتدور مجوز  تنرا راه حل    منتفی استت.

   پیدا کنند.توسعه    یتو قابیوند  ش

منطقه    نیا  یآبادان  یو خشت  شتدن درختان شتده استت. برا  یباع  نابوددر این منطقه  و ...    یمیو پتروشت   شتگاهیپاال  موضتو  حرایم

  التیده از تسترواحدها بدون استتفا  نیمستئوالن دستت به دستت هم داده و مشتکالت واحدها را حل کنند. اکثر ا  دیو رشتد واحدها با

  شنرادیدارند پ  نهیزم  نیبه حل مشکل ها در ا  یادیز  لیاستاندار تما  یآقا  کهیخود شرو  به کار کرده اند. از آنجائ  یاه  هیو با سرما

 .  داریماستاندار    یآقا  بازدید

و    یدر صتنعت لوازم خانگ میهزار نفر اشتتغا  مستتق  40:  استتان  یهمگن فیز  عیانجمن صتنا   ی، نائب رئکُجوار    یشتوق  ابوالفضتل

  یدر کو  هیت هزار نفر بق 20و    کُجوارتعتداد در بتام معروف و    نیهزار نفر از ا 20ایجتاد شتتتده استتتت کته   در این منطقته میزومتات آن

استتان در مررماه ستا  گاشتته،   یصتنعت  نیمرندست   جیبست   یدانیم  شیپا  رویمشتغولند. پ  تیبه فعال  انیاشتکان، آخوال و جاده صتوف

به دلیل عدم    ،یمجوز از شترردار  درخواستتباشتد. در زمان    یعدم ارائه نقشته م  ،یباشتند. مشتکل اصتی  یشتناسته م  یواحدها دارا

  میاز سته طرف در محاصتره مستتق  منطقه  نی  ااستتمشتکل حرائم    ،یمشتکل بعدوجود نقشته امکان صتدور کاربری وجود ندارد.  

)بدون تمی ( در نظر گرفته اند. در بح     میمتر حر  250و جاده گاز بوده و از هر طرف به اندازه    ناریپی  شتتتگاه،یپاال  ،یمیپتروشتتت 

و    تستازمان صتم  یما از ستو  تیفعال  یبا نرخ عادالنه ارائه دهد. مجوزها  ییتواند مجوزها ینم  یستاخت و ستاز، شترردار  یمجوزها

  یدولت  التیتستر  یگونهیاز ه  م،یندار  التیارائه به بان  جرت اخا تستر  یبرا  یاون ستند  یول  .باشتد  یم  دیینراد ها مورد تا  یتمام

وجود    یمنطقه اشتم انداز  نیستکونت الزم در ا  یبرا  شتگاه،یو پاال  یمیپتروشت   آلودگی های  دلیلبهمینینن . میستتیبرخوردار ن

 .ندارد

واحدها باشتد    نیا  تیکه مانع فعال  یستازمان صتمت حرکت  یاز ستو  ستازمان صتمت:  یفیز  عیپور، کارشتناق اداره صتنا  یاله موست   روح

واحد در   300   یبام معروف( نزد  ،یرجائ  دیو شتعا  آن )جاده آذرشترر، آخوال، اشتکان، شتر  کُجوارصتورت نگرفته استت. در منطقه  

که مشتکل اصتالح    هستتند  پروانه فعا   56  که دارای  دارند  تیفعال  عیو صتنا  یخانگ  وازمحوزه لدر    میمستتق  ریو غ  میاشتتغا  مستتق

  یم یستوخت و نو  ورق محصتوالت پتروشت   هیشتود سترم  ی( که باع  مدیتول  شیخود را ندارند )از جمیه در خصتو  افزا  یپروانه ها

آنرا راکد شتده استت.    یپروانه ها ایباشتند و    یم  تیکستب مشتغو  به فعال  یدر قالب پروانه ها  ایواحدها    ی. مابقردینگبه آنرا تعیق 

سازمان صمت وجود دارد:    یمنطقه، دو الزام از سو  نیا  یبرره بردار  یباشند. در خصو  صدور پروانه ها  یفاقد مجوز م  زین  یبرخ

در قالب قولنامه و    یا  نیزم  تی. مالکستتیآنرا در ستند مشتخص ن  یمنطقه نو  کابر  نیا درواحدها که متاستفانه    ینو  کاربر نییتع

  ستتیحل شتود مشتکل ز  زیمشتکل ن  نیاگر ا  یندارند. حت  مربوطهستند مرتبر با صتنعت    . یعنیباشتند  یم  یستند ستاختمان  یدارا  ای

  ییومتر یک  30شتعا     دیاستاق با  نیا  استت که بر  دادهرا در رده ارارم قرار    یلوازم خانگ  ستت،یز ریباشتد. مح یمطرح م  یطیمح

  مرکز  با حضتور دادستتان  یادیراستتا جیستات ز  نیشتود. در ا  یاعالم م  یاستتعالم ها منف  یتمام  نصتورتیا  ریشتود که در غ  تیرعا

جیستات    نیباشتند در ا  یمنطقه م  نیکه مرتبر با موضتوعات ا  یاعضتائ  یمامو ت  یصتنعت  یشتده استت. شتررک ها لیاستتان تشتک

جیسته در    نیلحاظ شتود. آخر یمنطقه به عنوان لکه صتنعت  نیکه ا میداد  شتنرادیپ  رومندین  یجیستات به آقا  نیحضتور داشتتند. در ا

واحدها عدم    نیشتد. مشتکل عمده ما با ا  لیتشتک  ی استتاندار  یامور اقتصتاد  یدر ستالن جیستات معاونت هماهنگ  15/01/1401 خیتار

بود. در جیستته  خواهد    ستتریپروانه ها م  دیحل شتتود اصتتالح و تمد  ستتتیز ریبا مح  یباشتتد. اگر نو  کاربر  یم  ینو  کاربر نییتع

در موضتو     یاستتاندار  یامور عمران  یمقرر شتده استت معاونت هماهنگ  ،یاستتاندار  یامور اقتصتاد یشتده با معاونت هماهنگ  لیتشتک

 .ندیاقدام نما  ندیفرآ  نیا  زانیو در صورت امکان نسبت به کاهش م  یبررس  کُجواردر منطقه    یمیحرائم خطوط گاز و پتروش
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که در    دیکن  یاستناد م  یصادره ا  یشما به مقدار پروانه ها  استان:  یهمگن فیز  عیانجمن صنا   ی، نائب رئکُجوار    یشوق  ابوالفضل

اند    شیروهایدر حا  حاضتر تعداد ن  کهینفر اعالم کرده اند. درحال  5را    نیصتادر شتده و در آن زمان تعداد شتاغی  شیستا  پ  20

 .برابر شده است

  نیشتود، ا  تیرعا  دیبا  زیاز تبر  ییومتریک  30فاصتیه شتعا     تیرعا  دیفرمود  گفتگو:  یشتورا  رخانهیمستئو  دب  ،یدرخشتان  نینستر

 باشد؟  یبه اه صورت م  زیست محیطیمشکالت    لیبه دل  شگاهیو پاال  یمیپتروش  یفاصیه برا

خود را اخا کرده اند    یبرره بردار  که قبال پروانه  یواحدهائ  یبرا  ستازمان صتمت:  یفیز  عیپور، کارشتناق اداره صتنا  یاله موست   روح

  ریخود در نظر داشتته باشتند مح  یدر پروانه ها  یدیجد  تیفعال  شتگاهیو پاال  یمیاگر پتروشت   .باشتد  یتابت مدنظر م  ریحفظ شترا

باشتد و    یم یقبی  ریبا حفظ شترا  زین  کُجوارواحد مستتقر در  54  تی. فعالردیگ  ینم  تصتور  هیو اصتالح  نخواهد کردموافقت    ستتیز

  .ندارند  دیتول  تیارف  شیاجازه افزا  یوجود ندارد ول  یقبی  ریآنرا با حفظ شرا  تیفعال  یبرا  یمانع

، با الحاق  95ستا     یمعمار  یشتررستاز  یشتورا  زی( مصتوبه طرح جامع تبر11در بند )  :زیشترر تبر  یاقدم، عضتو شتورا  یبابائ  دونیفر

  ای  هیبه عنوان ناح  یمنطقه ا  انانیه(  5( و )2بند )  بر استاقشتود.    اتییعمی  ستتییبا یییموافقت شتد و طرح تفصت   به تبریز  کُجوار

  واستتاندار قصتد کم     یآقا  نکهیخواهد بود. با توجه به ا یمستتثن  میو حر  یشترردار  نیقوان  یشتود از تمام فیتعر یشتررک صتنعت

با توجه به    یبرگزار شتد، از طرف  یجیسته خوب  یاستتان  رانیحضتور مد  اب  7در منطقه    زین  شیمشتکل را دارند و اند روز پ  نیحل ا

  دهی پوشت   زیما ن  یموضتو  برا  نیو اشتتغا  مطرح شتد و ا  دیمنطقه در خصتو  بح  تول  نیا  تیکه در خصتو  اهم  یصتحبت هائ

طرح جامع    مصتوبهباشتد. در   یجار  نیمنطقه از قوان  نیکردن ا  یبه مستتثن  دیکه تاک  نستتیمشتخص بنده ا  شتنرادیپلاا  باشتد،    ینم

توان    یم  زیموضتو  ن  نینشتده استت. از ا یموضتو  عمی  نیتا کنون ا  یمطرح شتده استت ول  "میحر  یپرنه بند"بند بح     نیدر اند

شتود. در    نییبه محدوده موجود الحاق شتده و طرح تع  یعنی( صترفا به محدوده موجود اشتاره شتده استت  11استتفاده کرد. در بند )

باشتد از جمیه در    یمطرح م  زین  یگریموضتو  در مناطق د  نیرفع موانع موجود بوده استت. ا ،یییطرح تفصت   یموضتع اصتی  تینرا

  یبه شترردار  دیخود محدوده مشتخص کرده و تاک  یبرا  ،یمتر  300به فرض در محدوده    خاردار  میکه با نصتب ست   یمناطق نظام

از    یرهائ  یدارد برا  یدر منطقه ا  میحر  یو ... ادعا یواحد صتتنعت  ،یمنطقه را دارد. اگر دستتتگاه  نیصتتدور مجوز در ا  معد  یبرا

  دی شترروندان با  یبوجود آمده برا انی. ضترر و زردیدر نظر بگ  یمشتخص شتده جبران مافات  میحر  یبرا  دیمشتکالت به وجود آمده با

را    یییطرح تفصت   تیوضتع  نیبود که بعد از ماه رمضتان آخر  نیبنا برا.  میخواستتار باشت   را یییطرح تفصت   یدر اجرا  عیجبران شتود. تستر

  نیباشتد اگر در گزار  ا  یم  یاستتان  رانیموضتو  مربوط به مد  نیا  کهیاز آنجائ گیرد.قرار    یشتررستاز  ونیست یدر دستتور جیسته کم

باشتد    یمواف م  یتوان کستب کرد. در خصتو  محدوده شترر، شترردار یم  یبرتر  جهیشتود نت  پرداختهدو موضتو     نیجیسته به ا

  فیتعار  قانون  (2محدوده بر استتاق ماده )  نیصتتادر کند. عالوه بر ا  یپروانه ستتاختمان  ،یمتقاضتت   یموجود برا  یمتناستتب با کاربر

شترر   یبالفصتل محدوده جرت توستعه آت  یاز اراضت  یقستمت  می، حرآنرا نییشترر، روستتا و شتررک و نحوه تع  میحر  محدوده و

باشتد.    یم زیشترر تبر  میهزار هکتار حر  104و   زیهزار هکتار وستعت محدوده شترر تبر  24ما حدود    ریدر طرح اخ کهباشتد.   یم

داشتته باشتند    تیفعال  زیتوانند خارج از محدوده ن  یداشتتند که م  دیتاک  یو معمار  یشتررستاز  یشتورا یفن تهیبار کم  نیاول  یبرا

مصتوب ما    یها  یدارند را مشتخص کرده استت. داخل محدوده طرح جامع در کاربر  تیعالکه اجازه ف  یهائ  تیدر مصتوبه فعال  یحت

که هکتار ها احداث و    انیصتوف-زیدر جاده تبر  ژهیبه و  وجود دارد یصتنعت  یو کارگاه ها  یباشتد اکثرا ستوله ستاز  یم  یکه شترر

آنرا صتادر    یبرا  یو معدن مجوز  تستازمان صتنع  یکه به طور حتم از ستو  ردیگ یصتورت م  رمجازیو غ  یراصتولیغ  یها   یتفک

 .نخواهد شد

آن دو    بیتصتو  ندیفرآ  یول  .میقرار داد منعقد کرد  کُجوار یییطرح تفصت   یبرا  شیستا  پ  3از    :زیتبر  یمعاون شترردار  ،یعزت  محمد

جزو مباح    4در گروه    یلوازم خانگ  یشتتود. گروه بند یداده نم  یما پاستتخ  یبه استتتعالم ها  . متاستتفانهستتا  معیق مانده استتت

  یستاتیمطرح شتود حرائم تاست   دیکه با  یباشتد. موضتو  مرم  یمطرح م  زین  ستتیز ریحل شتود. مشتکل مح  دیباشتد که با یم یصتنعت

  یتیامن  میمتر حر  350  یال  300که به متراژ    یمیپتروشت   می.حر1بزرا وجود دارد   یستاتیتاست   میحر 3منطقه    نیباشتد. در ا  یم

در حرائم گاز، برق    یواحد کارگاه  331باشتتتند. در مجمو     یمستتتتقر م  میحر  نیکارگاه در ا  175کرده استتتت که حدود    فیتعر

با وجود    یقابل حل باشتد ول  یداخی  ماتیتواند با تصتم  یم  یواقع شتده اند. مشتکالت گروه بند  یمی( و پتروشت یفشتار قو  می)حر
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.  میموضتو  را طرح کرد  نیاستتاندار، ا  ینشتستت شترردار محترم با حضتور آقا  نیصتادر کرد. در اول  یتوان مجوز ینم  یتیامن  میحر

  ایخود را تمی     میمتر حر  350  دیبا  یمی. پتروشت ابدی لیر تقیمت  20تواند به  یم  میحر  نیا  ابدی رییگاز تغ  لولهاگه کالق لوله خر  

خود را    میمجدد حر  یمیمکتوب و امضتا شتد تا پتروشت   یاستتاندار صتورت جیسته ا  یجیسته با دستتور آقا  نیکند. در ا  فیتکی نییتع

روستتا، مدرسته، درمانگاه و ... واقع شتده استت. در اطراف    یمستکون  یحدهاوا  ،یمیپتروشت   میکند. در حر  فیتکی نییو تع  یبررست 

ها    میکارگاه ها واقع شتتده اند. در واقع کل منطقه را با حر  یشتترکت گاز )خر گاز به ستتمت ارمنستتتان( تمام  یمتر  250  میحر

باز    یطرح لکه صتنعت  با یحت  نکهیادر وستر آن واقع شتده استت. با توجه به   یا  رهیمحاصتره کرده اند و تنرا روستتا به مانند جز

  .میها را دار  میمشکل حرائم مطرح خواهد شد درخواست حل مشکل حر

موضتوعات در حا     نیستا  وجود داشتته ارا ا  انیستال  کُجواربح  حرائم و    گفتگو:  یشتورا  رخانهیمستئو  دب  ،یدرخشتان  نینستر

نشده است پ    یو هنوز عمی  دهیدو سا  طو  کش یییطرح تفص  بیتصو  ندیفرآ  دیفرمود  نکهیشود؟ با توجه به ا  یحاضر مطرح م

 ی صورت گرفته.بر اه اساس  یبح  حاف کد آباد

  بیتصتو  زی، آناخاتون و فتح آباد به شترر تبرکُجوار  خیجان،    یدر طرح جامع، الحاق روستتاها  :زیتبر  یمعاون شترردار  ،یعزت  محمد

  یآنرا ابالم شتده استت برا  یییخیجان و فتح آباد انجام و طرح تفصت   یمربوط به روستتا  یشتده و کد آنرا حاف شتده استت. کارها

  یو کاربر   یگاربند یحت میلحاظ کن یییروستتتا طرح تفصتت   یبرا  میتوانستتت  یم .میدار  لیدل  کُجواردو جانبه درخصتتو     کردیرو

  یبه ستامانده   کردیرو رییبا تغ  . لااگرفت  دهیمستتقر در اطراف روستتا را ناد  یتوان کارخانه ها  ینم  یول  .باشتد  یآماده م  زیروستتا ن

و صتنعت و معدن و ...    یآن(. شترردار  افاطر  یکارگاه ها  یبا ستامانده  کُجوار ییی)طرح تفصت پرداخت.    می  توان  زیواحدها ن  نیا

انشتعاب به    دیدر صتورت خر  یحت  .شتکل اخا ستند و انشتعاب و .. دارندواحدها م  نیواحدها خدمات الزم را ارائه دهند ا  نیبه ا  دیبا

  یمانع  یول  .باشتد  یآماده م  زین یییکارگاه ها و طرح تفصت   ده،یبه اتمام رست   یباشتد. در حا  حاضتر طرح ستامانده  یصتورت موقت م

وجود    یمتر  250  میحر  زیاون در خاوران ن  .باشتد  یباشتد. مشتکل شترکت گاز قابل حل م  یمانع از ادامه کار م  یمیبه نام پتروشت 

کرد که استتقرار واحدها    انیب  یمیعامل پتروشت   ریمد  ری. در جیسته اخافتیمتر کاهش   20به    میکالق لوله حر رییداشتت که با تغ

و حادته،    یباشتتد. در صتتورت بروز آتش ستتوز  یرا مآن  دیواحدها در معرض د  نیا  کهیدر حال  شتتده.نمنطقه را به ما اعالم    نیدر ا

  نییتع  میآنرا حر  یکه برا  ینرادهائ  ،یمی  تیامن  یعال  یباشتد. طبق مصتوب شتورا  یموضتو  م  نیمستئو  ا  یمیپتروشت   رعاملیمد

از    یبرخوردار  ای)تمی    فیتکی نییمواف به تع  اهدستتتگ  ،یستتاتیو تاستت   یتیحرائم امن  ،یفرهنگ  راثیشتتود از جمیه حرائم م یم

 .باشد  یحقوق مالکانه( م

وجود دارد. طرح او  در ستا     زیمصتوب ن  یمنطقه عالوه بر حرائم، طرح هاد  نیدر ا  :زیشترر تبر  یاقدم، عضتو شتورا  یبابائ  دونیفر

  بیتصتو  ندیمستکن در فرآ  ادیمصتوب شتده استت. بن  یمیپتروشت   میکه طرح دوم بدون لحاظ شتدن حر  89و طرح دوم در ستا     80

  یها از ستتو   نیاز ا  یممکن استتت به تعداد  یشتتود. حت دیتاک  دیبا  زیموضتتو  ن  نیا  بهداد     یاستتتعالمات مربوطه را انجام م  دیبا

  یموجود مجوز الزم برا   یدر کاربر  ،یطرح هاد  نیتواند با استتناد به ا  یم  یستکن مجوز صتادر شتده استت. شترردارم  ادیبن  یاریده

 .منطقه را صادر کند  نیا

خصتو  دو راهکار    نی. در امیندار  یبه استتعالمات مشتکی یاز بابت پاستخ ده  استتان: یصتنعت  یشترکت شتررک ها  ،یفرضت   یموست 

اون    میبخواه یشتود. اگر در قالب شتررک صتنعت  تیمطرح و تثب "یلکه صتنعت"موضتو  نام    یجمرور  استتیوجود دارد. در ستفر ر

با نام    یبرتر استت شترکت  .باشتد  یم  نفعیذ یمنطقه افراد مختیف  نیدر ا  یلو  .نفر باشتد  یستند به نام    دیبا  .باشتد  یم  یردولتیغ

واحد خواهد شتتد که با حل بح  استتتعالمات در قالب شتتررک    کتیمال  نصتتورتیهمه آنرا به تبت رستتد که در ا  یبرا  "یتعاون"

و    یو منطقه مستتکون  ستتتندکجوار در آنجا ستتاکن ه  یاهال  نکهیا  لیآن مجوز صتتادر کرد. به دل  یتوان برا  یم  یردولتیغ یصتتنعت

 .باشد  یم  یتنرا راه آن همان لکه صنعت  .لحاظ شود وجود ندارد  یشررک صنعت  نکهیواقع شود امکان ا  کجایتواند در   ینم یصنعت

  دی از تول  تیما به دنبا  حل مشکل و حما  :یتوسعه و عمران اداره کل راه و شررساز  یاداره نظارت بر طرح ها   یرئ  ،یرستم  یعی

خطرناک    یدیشتکل مواد است   یکرو  یمنطقه در مخزن ها  نیباشتد از جمیه در ا  یمطرح م  یمشتکالت  نهیزم  نیدر ا  یول  میباشت   یم

طرح به    نیقدرت انجماد دارد. ا  یومتریک  نیباشتد که در صورت انفجار به شعا  اند  یم  اکو بنزن وجود دارد که فوق العاده خطرن

  دی شتده که شتا  شتنرادیمطرح شتده استت پ  زیاستتاندار ن  یموضتو  خدمت آقا  نینشتده استت. ا  یها عمی  میمشتکل و حر  نیا  لیدل
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مطرح شتود. ما منتظر پاستخ    نیتام  یدر شتورا  دیمکان با  نینصتب شتده در ا  یها  نیدورب  یاحداث شتود و فرمودند حت  یبتون  وارهید

 .میباش  یم  میدر خصو  حل حر

صتادر    یصتنف  یدیپروانه تول  900از    شتتریمنطقه ب  نیدر ا  استتان:  شیو گرما  شیخدمات سترما  هیاتحاد   یرئ  درزاده،یمقصتود ح

  یاز کارگاه ها   ریبه غ  .باشتد یم  زر یو لم    ستتین  یمنطقه قابل کشتاورز  نیدارند. ا  یادیباشتند و صتادرات ز یم  نیکه کارآفر  شتده

 .انجام داد  یگریتوان کار د  یمنطقه نم  نیا  رد  یدیتول

  یواحدها امکان توستعه و حت  نیاضتر ادر حا  ح  نکهیبا توجه به ا  ستازمان صتمت:  یفیز  عیپور، کارشتناق اداره صتنا  یاله موست   روح

  قی از طر  دیدر قالب پروانه کستب تول  ایو    یدر قالب پروانه برره بردار  یکنم مجوز  یم  شتنرادیواحدها پ  نیندارند به ا  تیادامه فعال

  نیوجود ندارد. ا  ستتیز  ریو مجوز مح  یبه نو  کاربر  ازین  نصتورتیمشتغو  باشتند که در ا  تیبه فعال  واخا کرده   یتخصتصت   هیاتحاد

 .ادامه کار واحدها باشد  یبرا  یمرهم  ه،یتواند تا حل قض  یم  شنرادیپ

  یعموم   یاستتان، دادسترا  ندگانیاز مجمع نما  یندگانیبا حضتور نما  17/02/1401دومین جیسته کارگروه موضتو  مروبوطه در تاریخ  

  ستتیز  ریاستتان، اداره حفاات مح  یستازمان صتمت استتان، اداره تبت استناد و امالک استتان، اداره راه و شتررستاز  ز،یو انقالب تبر

  یشتترکت برق منطقه ا   ران،یانتقا  گاز ا  اتیعمی 8استتتان، شتترکت گاز استتتان، منطقه    یتصتتنع  یاستتتان، شتترکت شتتررک ها

  شی و گرما  شیخدمات سترما  هینه صتنعت و معدن استتان، اتحادخا  ز،یتبر  شتگاهیشترکت پاال  ز،یتبر  یمیشترکت پتروشت   جان،یآذربا

 در محل اتاق بازرگانی به شرح ذیل برگزار شد:  زیاتاق تبر  یاستان، واحد حقوق  یاستان، انجمن لوازم خانگ

در   یصتنعت  هیناح  جادیدرخواستت اموضتو     کارگروهی باجیسته  هفته گاشتته    گفتگو:  یشتورا  رخانهیمستئو  دب  ،یدرخشتان  نینستر

واحدهای تولیدی مستتتقر در این منطقه برگزار گردید. در این جیستته    یحل مشتتکالت اخا ستتند و مجوز ها  جرت  کُجوارمنطقه  

جیسته ای دیگری با حضتور نمایندگان شترکت های    گردید و مقرر شتد  مطرحگاز و برق    شتگاه،یپاال  ،یمیحرائم پتروشت موضتو   

 مربوطه تشکیل گردد.

  یتیامن  هیتا بتوانند حاشت   هستتند  یجاده حراستت  یدارا  یصتنعت  یمجموعه ها یتمام  :زیتبر  یمیپتروشت   ندهینما  ،یصتمد  وستفی

صتنعت نفت، به    یکیزیباشتد، پوشتش دهند. در کل کشتور حصتار ف  یشتده م  یطبقه بند  زین  ریمح  نکهیمجموعه را با توجه به ا

از هر دو قستمت داخل و خارج فن  در نظر    یجاده حراستت لیدل  نیبه هم  گردد.دو طرفه  دید  یباشتد تا دارا یفن  م  تصتور

بود که کشتاورزان    نیا  بنا بر  ن،یزم  لیتحصت   یانجام دهند. از همان ابتدا یتیخود را حوزه امن  تیشتود تا بتوانند مامور  یگرفته م

در رابطه با بح     یهائ  میکشتتور، حر  تیامن  یداشتتت. براستتاق مصتتوبه شتتورا  زیجاده استتتفاده کنند و کماکان ادامه ن  نیاز ا  زین

تا ستا     یمتر فاصتیه وجود داشتت، با توجه به نقشته هوائ  600  یکار از مناطق آباد  یدر ابتدا  یمیباشتد. پتروشت   یمطرح م  یتیامن

  نیا  یکاربر  دیاستاق مصتوبه نبا  . برافتیتوستعه   زیتبر  یمیبه بعد به ستمت پتروشت   81از ستا     یول  .مطرح نبود  یتوستعه ا  81

متر در نظر    5/18به طو     یباشتتد جاده حراستتت  یکه متصتتل به منطقه کجوار م  یرونی. از فن  بافتی  یم رییتغ  یاز زراع  نطقهم

  یشتتده اند و حت  جادیا  میحر نیهم  یدر انترا  قایباشتتد که متاستتفانه کارگاه ها دق  یم  زیتبر  یمیگرفته شتتده و مختص پتروشتت 

بحران استتتان با    تیریاستتتان و مد  رعاملیاز طرف پدافند غ  زیدر ابتدا کار ن  .نندک یم  یقستتمت خال  نیدر ا  زیخود را ن  عاتیضتتا

  یهنوز طرح شتتبدر   نکهیا لیندارند. به دل  یکاربر رییارگان ها ابالم شتتد که حق تغ  یموجود به تمام  یتوجه به دستتتورالعمل ها

از    یکیتراف  یشتده استت و بارها  دانیبه م لیتبد  یمیکامل نشتده استت، منطقه پتروشت   یباکر  دیشتر  یو ابتدا یاتوبان کستائ  یانترا

  بیباشتد تخر  یم  میکه جزو حر  یمنطقه حراستت  نیموضتو  باع  شتده ا  نیشتود. ا یم  تیمنطقه هدا  نیراهبر به ا   یپی  یستو

شترروندان خواهد داشتت.    یبرا  یادیکه در صتورت بروز حادته خطرات ز  ردیحا  قرار گ  ریشتده در شترا  یطبقه بند  ریشتده و مح

  یکار شتتدن   نیکنند ا  یمطرح م  یباالئ  یها متیاون ق  یکند ول  یداریخود را خر  میتحت حر  یها  نیزم  دیبا  زیتبر  یمیتروشتت پ

  دییاجازه تا  زیتبر  یمیپتروشت   .باشتد  یم  یکاربر رییبر عدم تغ  یکشتور مبن  تیامن  یبا مصتوبه شتورا  ریمغا  نکهی. با توجه به استتین

  68-69در ستا     شتد ومصتوب    67در ستا     زیتبر  یمیباشتد. پتروشت   یحا  حاضتر مطرح م  راالش د  نیآن را ندارد. ا  یاستتعالم ها

  د.یرس  یبه مرحیه برره بردارنیز    75صورت گرفت. از اواخر سا     یاراض لیتحص

صتورت نگرفته    یمطرح بود؟ ارا تمیک  میبح  حرا  یدر زمان برره بردار  ایآ  گفتگو:  یشتورا  رخانهیمستئو  دب  ،یدرخشتان  نینستر

 است؟
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منطقه وجود نداشتتتند.    نیکارگاه ها در ا  یمطرح بود ول  میکار بح  حرا  یاز ابتدا  :زیتبر  یمیپتروشتت   ندهینما  ،یصتتمد  وستتفی

  اریوزارت نفت خارج شتتده و در اختمجموعه از    نیا  اریالبته در حا  حاضتتر اخت  .دولت بود  اریتحت اخت  92تا ستتا     یمیپتروشتت 

متر و حداکثر آنرا    50  میباشتتتنتد. حداقل حرا  یم  رمجتازیبدون پروانه و غ  میدر حر  قرمستتتت  یوزارت دفا  قرار دارد. اکثر واحدها

محستوب    ندهیمجموعه آال  نیصتراحتا اعالم کردند که ا  زیتبر  یمیاز پتروشت   دیبا بازد ستتیز  ریستازمان مح   یباشتد. رئ  یم  300

  نیا  لیتبد  شتتنرادیپ  نیباشتتد. برتر  یمنطقه م  نیستتبز در ا  یفضتتا  یهکتار دارا  105به مستتاحت   زیتبر  یمیشتتود. پتروشتت   ینم

که موضتو  تمی     یخیشتود. پ  از تار یصتنعت  یباشتد تا مشتمو  ضتوابر و مقررات شتررک ها  یم یمجموعه به شتررک صتنعت

  زیموجود ن  ییهوا  یمتر کردند. در نقشته ها  5/18محدوده    نیاکثرا شترو  به ستاخت و ستاز کارگاه ها در ا  .مطرح شتد  یمیپتروشت 

 .شود  یم  شاهدهموارد م  نیا

مستتقر    یمستکون  یواحدها  یمیدر کنار محدوده پتروشت  40از ستا     استتان:  یهمگن فیز  عیانجمن صتنا   ی، نائب رئیشتوق  ابوالفضتل

 .منطقه احداث شده است  نیدر ا  یمیقبل از پتروش  زیورزشگاه ن  یشده است و حت   یسمدرسه تا  48باشند. در سا     یم

-زیتبر  نچیا  40  خروجود دارد:    گاز  خر انتقا   3منطقه    نیدر ا:  زیانتقا  خطوط لوله تبر  یمرکز برره بردار   یرئ  ،یستاع  حستن

گاز    یتوستعه شترکت می  ی. مرندست هیاروم-تستوج-زیتبرو خر  نوردوز  -زیتبرخر  باشتد.    یم  یبازرگان که جزو خر صتادرات-رندم

که    میو مقررات حر  نیقوان  تیو میزم به رعا  میکن  یو ما به عنوان برره بردار عمل م  شتتتدبا  یاحداث خطوط انتقا  م  یمتول  رانیا

ها    رساختیز  یالزم و آماده ساز  یبه اخا مجوز ها  ازین یشررک صنعت  جادیا  ی. برامیباشد هست  یم  1335مصوبه مجی  از سا   

استت که   م مطرحیسته حردر خصتو  خطوط انتقا  گاز  همه بوجود خواهد آمد.    یبرا  یمشتکالت  نصتورتیا  ریباشتد که در غ  یم

می    یاختصتاصت   میحرو  شتود  تیرعا  دیبا  میحر  زیدر خصتو  کالق باالتر ن  یمطیق ستاخت و ستاز که حت  میحر ،یمنیا  میحر  شتامل

  نیکار در شتررها و روستتاها ا  یباشتد که از همان ابتدا  یمتر م  250  ،ینییا 40لوله خر انتقا     نیما از طرف  میحداکثر حرباشتد.  

  80  یال  50حدود   یعنی  .شتود یطبق جدو ، مطیق ستاخت و ستاز در نظر گرفته م  می. حداقل حرامیکرده ا  تیرا رعا  میحر  زانیم

خواهد رفت. عالوه    نیاز ب  یرمستکونیو غ  یاعم از مستکون  هیماستر  اردهایییرخ دهد م  یا  اگر حادته  یمنیا  میباشتد. در حرا  یمتر م

خواستته    رویبه دنبا  خواهد داشتت. پ  زین  یاست یخطوط انتقا ، تبعات ست   نیدو کشتور توستر هم  نیتبادالت گاز ب  لیبه دل  نیبر ا

منطقه،    نیشتدن ا  منیا   ( در خصتویفرهنگ  یو آقا  ینیتاج الد  یمتفکر آزاد، آقا  یمجی  )آقا  ندگانیو ستازمان ها و نما  یاهال

  نیا  یمطرح بود، برا یمنیا  میکاهش حر  یبه عبارت  .امر بودم  نیا  یمتول  زیو بنده ن  میمجی  داشتت  ندگانیبا نما  یجیستات متعدد

خصتو  در ستا  گاشتته    نیالزم در ا  یها نهیبرآورد هز  .باشتد  یم نهیمستتیزم هز  زیکار ن  نیکه ا  استتکالق   رییبه تغ  ازیکار ن

باشتتد. ما به کم     یم  یزیگاز و اخا بودجه از ستتازمان برنامه ر  یکه الزمه آن اخا مجوز از شتترکت می  بودتومان    اردیییم  200

  نی. ایمدیبودجه رس  صیتخص  به مرحیه  نماییم و در حا  حاضرمجوز الزم را اخا    میمنطقه توانست  نیا  یاهال  یریگیو پ  ندگانینما

باشتد.    یمتر پابرجا م  250  میحر  ،ردیشتده صتورت نگ  ضیتعو  یگاز به لوله ها  قیتزر  کهیبراستاق قانون تا زمان  یاستت ول  یکار شتدن

  .میانجام نداد  یقضتائ  یریگیپ  یول .میداد  زیکه اخطار ن  ردیگ  یگاز صتورت م  یها با تناژ باال از لوله ها  نیدر حا  حاضتر تردد ماشت 

 .  میمنطقه را حل کن  نیمشکل ا  میبتوان  نکهیا  دیبه ام

  انانیهباشد.  می  زمانبر  لیکن    .کار ممکن است  نی. اافتیگاز کاهش خواهد    یلوله ها  نیمتر در طرف  50 به  میکالق، حر رییبا تغ

   .باشد  یکالق م  رییداشت و شرکت گاز موافق تغ  مینخواه  یمشکی  یمشکل بودجه حل شود در بح  اجرائ

وجود ندارد. قبال مجموعه ما    جوارکنفت و منطقه    شیشترکت پاال  نیب یتعارضت   :زینفت تبر  شیشترکت پاال  ندهیغالب، نما  ابوالفضتل

شتدن،    یخصتوصت   لیدر حا  حاضتر به دل  یول .میرا انجام ده  نیدستتور تصتاحب زم  میتوانستت  یم  یدادگستتر  قیبوده و از طر  یدولت

  نیمنطقه، اگر شتتما کم  الزم را در ا  نیا  یها  نیزمتمیی  به    ازیدر صتتورت ن  بگیرد.  مانجا  ستتهیرئ اتیتوستتر ه  دیکار با  نیا

 .باشد  یمتر م  300  یال  50ما    یتیامن  می. حرمیها ندار  نهیبا پرداخت هز  یما مشکی  دیخصو  را داشته باش

بر استاق قانون ستازمان    استتان:  یمصترف و وصتل درآمد برق منطقه ا  تیریو مد  نیدفتر خدمات مشتترک  ریمد  ،یمیپورمستتق  محمد

  یبا بازنگر   1394شد. در سا    نییتع  یانتقا  خطوط فشتار قو  عیخطوط فوق توز  یبرا  میقانون حرا  1346مصتوب ستا     رانیبرق ا

  یتمتام یآنرتا برا  تیت کته رعتا یمی. حراافتتیت   رییتغ میدار و ... حرا  متتیو ق  یمستتتکونمنتاطق   راتییبتا توجته بته تغ ران،یوز  اتیت ه

متر    18)در کل    یمتر از فاز کنار  9  میولت با حرا یویک  132منطقه دو خر    نیباشتد. در ا  یم  یالزام  یو مستکون  یصتنعت  یواحدها
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باشتند   یم   یدرجه    میها، حر  میحر  نیا  وجود دارد.  یاراز فاز کن  9/11حدود    میولت با حرا یویک  230بعالوه عرض دکل( و خر  

  ستاتیتاست   ،یمخازن ستوخت و انباردار  ،یمستکون ،یصتنعت  ستاتیتاست   جادیا  رینظ  یو اقدامات  یستاختمان  اتیکه انجام هر گونه عمی

از    جتادیدر زمتان ا  زیبتاشتتتد. متا ن  یبرق ممنو  م یروین  عیخطوط انتقتا  توز  ییهوا  ینیزم  میدر حر یبتام و درختکتار  ،یدامتدار

و    یمیمنطقه از طرف پتروشتتت   نی. در امیریگ یآنرا را در نظر م  میاستتتتعالم الزم را انجام داده و حرا  یمیشتتترکت گاز و پتروشتتت 

با مشتکل    یمیو پتروشت   شتگاهیخود را لحاظ کنند تا در زمان توستعه پاال  میاز االن حرا  دیدرخواستت برق شتده استت با  شتگاهیپاال

 .صورت نگرفته است  کجوارمستقر در منطقه    یاداره برق و واحدها  نیب  یتعارض  تاکنونمواجه نشوند.  

  یقطب صتنعت  کجوارکردم منطقه    انیب  زیهمانطور که در جیسته گاشتته ن  استتان:  یشترکت شتررک ها  ندهینما  ،یفرضت   یموست 

مطرح شتده و    یبه عنوان لکه صتنعت  یشترردار  یکه در طراح  نستتیمشتکل، ا  نیراه حل ا  نیباشتد و راحت تر  یم  یاخته شتده اشتن

منطقه تحت    نیا  نکهیمطرح شتود با توجه به ا  یخصتوصت  یصتنعت  هیمنطقه با عنوان ناح  نیا  می. اگر بخواهابندی رییها تغ  یکاربر

. در  رندیقرار گ  یتعاون  نیا  رمجموعهیواحدها در ز  نیا  یتا تمام  استت  یتعاون  لیبه تشتک  ازین  .باشتد  یم  یمختیف  یافرادها  تیمالک

شود.    یداده م  یتعاون  نیبه ا  یخصوص  ینعتصت   یبا نام شتررک ها  یبه استتعالمات، مجوز یضتوابر و پاستخ ده  تیصتورت با رعا  نیا

  جهیبه نت  میتوان  یبرتر م  یدر بح  لکه صتنعت  م،یدر خصتو  استتعالمات با مشتکل مواجه شتو  ادیبه احتما  ز  نکهیبا توجه به ا

  .میبرس

  یاز ستو   یدر دو جیسته اقتصتاد مقاومت  کجوارمشتکالت موجود در منطقه    :زیو انقالب تبر  یعموم  یدادسترا  ندهیزاده، نما  رامیب  رضتا

باشتد    یحوزه داار مشتکل م  نیمنطقه از اند  نی. امیداشتت  یبه شترردار  یشتنراداتیپ  ،یمطرح شتده استت، در جیسته فرع  یشترردار

  بیتصتو  یمصتوبه ا  یاقتصتاد مقاومت  یخصتو  در جیسته اصتی  نیو ... که در ا  رمجازیغ  یزهاو ستاخت و ستا  یکاربر رییاز جمیه تغ

شتود. جیسته امروز    لیمرتبر تشتک  یدستتگاه ها  یو تمام  یو استتاندار  یاتاق بازرگان  نیب  یاستاق که نشتستت مشتترک  نیبر ا  .شتد

  یم  تیمنطقه حما  نیدر حل مشتتکالت ا  یدیتول  یاز واحدها  تیحما  یباشتتد. در راستتتا  یم  میما در خصتتو  حرا  یبرا  یکمک

 .میکن

مستقر    یواحدها  یالزم در خصو  اقدامات انجام شده برا  حاتیدر جیسه گاشته توض  سازمان صمت:  ندهیپور، نما  یاله موس  روح

شتده   لیتشتک  یویدکتر عی  یدر مجموعه آقا  یواحدها در اقتصتاد مقاومت  نیجیسته در خصتو  ا  نیمنطقه ارائه شتد. اند  نیدر ا

جرت صتدور پروانه    یاز دادستتان  نستبت به اخا مصتوبه  نیمرندست   جیبست   ازمانست .  1   جیستات  نیا  یخروج  نیاستت. بر استاق آخر

در    ی.مصتوبه بعد2.ندیاقدام نماکجوارمنطقه    یواحدها  یبرا  ستتیز ریموقت دو ستاله بدون استتعالم از ستازمان مح  یبردار برره

  ی صتنعت   یو شترکت شتررک ها  نیست مرند جیکه توستر ستازمان بست   یبه لکه صتنعت  جوارکمنطقه   لیتبد  یبرا  16/08/1400 خیتار

توستر    ستتیز  ریو استتعالم مح  یدو استتعالم نو  کاربر  یشتد. در خصتو  صتدور و اصتالح پروانه برره بردار  یانجام م  دیاستتان با

که در ستفر    نستتیبر ا  یشتود. ستع  یم  یریواحد جیوگ  تیبودن از ادامه فعال یکه در صتورت منف  ردیگ  یستازمان صتمت صتورت م

  خیکه در تار  ی. در جیستته امیخصتتو  و بودجه شتترکت گاز اخا کن  نیدر ا  یمصتتوبه ا  میاستتتان بتوان  هب  یجمرور  استتتیر

خطوط گاز و    میاستتتاندار در موضتتو  حرا  یامور عمران  یمقرر شتتد معاونت هماهنگ  گردید،  لیتشتتک  یدر استتتاندار  15/01/1401

انجام اقدامات    ی. برادیدام نمااق  میحرا  نیا  زانیو در صتتتورت امکان نستتتبت به کاهش م  یبررستتت   جوارکدر منطقه    یمیپتروشتتت 

  ستتیز  ییومتریک  30شتعا  ممنوعه    لی( صتورتجیسته مصتوب شتده استت موضتو  تعد3اخا شتده استت. در بند )  زین  یا مصتوبه

جیسته کارگروه    نیدر اول  رخانهیباشتد توستر دب  یمحترم م  یاستتاندار محترم و دادگستتر  دیکه مورد تاک زیکالنشترر تبر  یطیمح

  .شود  یریگ  میاستان مطرح و تصم  یربنائیز  رامو

  احتما  دارد در آینده  نکهیا  لیاز مقدار حداقل کمتر شتود به دل  دینبا  میحرا  گفتگو:  یشتورا  رخانهیمستئو  دب  ،یدرخشتان  نینستر

 .باشد  یواحدها م  نیاز ا  تیحما  یبرا  یریبه تدب  ازین  یول  ایجاد گردد.  یریتبعات جبران ناپا

موارد به طور کامل    یدر جیسته قبل تمام  :یتوستعه و عمران اداره کل راه و شتررستاز  یاداره نظارت بر طرح ها   یرئ  ،یرستتم  یعی

،  خود را اعالم کنند  میبرق و گاز حداقل حرا  ،یمیاگر پتروشت   ستت،یپور باق  یموست   یمطرح شتده و تنرا دو بند طرح شتده توستر آقا

توستعه استتان    یزیبرنامه ر  یشتده به در شتورا  بیکل استتان تصتو  رانیمد  یبا حضتور تمام  یستازشترر  یربنائیدر کارگروه امور ز

( مقرر شتده استت که با توجه به عدم  11در بند )  شتد،  بیتصتو  زیکه طرح توستعه عمران جامع تبر  95. از ستا   می شتود  ارستا 
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شتود. متاستفانه از آن زمان تا کنون   تیتثب  وجودم  یدر حد بافت کاربر یمنطقه به عنوان لکه صتنعت  نیا  ،یروستتائ  اتیوجود ح

محترم به موضتو  ستاخت    یدادستتان  م،یحر  تیدر خصتو  عدم رعا  یمیشترکت پتروشت   تیشتکا  رویپو   افتهیاز دو برابر توستعه    شیب

 .ورود کرده است  رمجازیغ  یو سازها

شترکت  حرایم  با   یمشتکل اصتیااهرا  طرح شتده،    یبا توجه به صتحبت ها  گفتگو:  یشتورا  رخانهیمستئو  دب  ،یدرخشتان  نینستر

 .ها را مطرح کردند  نیزم  متیق  شیبح  افزا  زین  نماینده این شرکتباشد که    یم  یمیپتروش

  نیا  یدر تمام  میداشتتت  یادیجیستتات ز  کجواردر مورد     :ستتتیز  ریاداره کل حفاات از مح  ندهینما  ،یرراضتت یاکبر م  یعی  دیستت 

  5با وجود فاصیه  ،یشررک صنعت  ایجادمحل اضافه شود. در مورد    نیبه ا  یواحد  دیموضو  بودند که نبا  نیموافق ا یجیسات همگ

واحد    52صتنعت و معدن به اداره ما،    یباشتد. طبق آمار ارائه شتده از ستو  ینم  ریپا  انموضتو  امک  نیواحدها ا  نیب  ییومتریک 10تا  

هستتند    کجوارواحدها به نام    نیواحد بود. ا 155به ما    هیآمار اتحاد  شیستا  پ  4  یال  3باشتند. حدود    یپروانه م  یمنطقه دارا  نیا

بح  شررک کنار گااشته شود.    دیحساب با  نیشده اند با ا  قعوا  کجواراز جمیه جاده ترران و بام معروف و    یگریدر مناطق د  یول

شتوند تا    زیواحدها به صتورت منفصتل وارد محدوده شترر تبر  نیشتد ا  نیقرار بر ا  ،یدکتر کالم  یجیسته در خدمت آقا  نیدر آخر

  دییت مورد تتا  وجودم  یواحتدهتا  تیت ادامته فعتال  د،یت ( رفع موانع تول55. براستتتاق متاده )رنتدیقرار گ  ستتتتیز ری( مح11شتتتامتل متاده )

باشتد. ما به دفعات از همکاران صتنعت و معدن درخواستت    ید بالمانع منداشتته باشتن  یکه آلودگ  یبه شترط  صتالحیذ  یها ارگان

به    رینظر خود را اعالم کند و واحد موجود باهمان شتترا  ی( در مورد آلودگ55براستتاق ماده )  ستتتیز  ریتا مح  میاستتتعالم کرد

واحدها    نیا  یصتادر نخواهد شتد. اون کاربر  یمجوز زیکل تبر  یتوستعه به عیت آلودگ  یعنوان برا چیه  هخود ادامه دهد، ب  تیفعال

  یارگان ها   ای  لیباشتند. ستتاد تستر  یاداره صتنعت و معدن قادر به انجام استتعالم نم  . لیکنباشتد یم  رمجازینبوده و غ یصتنعت

  یها . واحد ردیما بوده تا استتعالمات الزم صتورت گ  صتوبواحدها مورد م  نیتوانند اعالم کنند که ا  یباالدستت صتنعت و معدن م

  4  یرده بند  یواحدها  با توجه به اینکه استتقراربه جیستات مجزا دارد.    ازیخود را دارند که ن  اتیمشتکالت و شتکا  زیداخل روستتا ن

در    یواقع شتده اند. مشتکل اصتی  یومتریک 30واحدها داخل شتعا     نیدرصتد ا  90، لیکن  باشتد یممنو  م  یومتریک  30داخل شتعا   

پدافند    دییموضتو  مورد تا  نیکه ا  یبه شترط  میباشت   یواحدها م  تیباشتد. ما به دنبا  ادامه فعال  یموضتو  بح  استتعالم م  نیا

 .باشد  زیبحران ن  تیریستاد مد  ای  رعاملیغ

  جادیباشتد. ا  یمطرح م یتیو بح  امن  یطیمح ستتیدر مستائل مطرح شتده بح  ز  :استتان ستازمان صتمت  ندهینما ،ینعمت  شتررام

اجازه    ،ردیگ  یصتورت م  یمنطقه اشتتغا  زائ  نیدر ا  نکهیا  لیبه دل  دیباشتد. نبا  یدر واقع پاک کردن صتورت مستئیه م  یلکه صتنعت

از    دیصتورت نگرفته استت و با  یکاربر رییمنطقه تغ  نیحل شتود. در ا  یادیبه صتورت بن  دیمشتکل با  نیشتود. ا  صتادر  یتیفعال  گونههر

در نظر گرفته شتود تا در خصتو  خروج واحدها    یا نهیشتود و هز  یدگیموضتو  رست   نیبه ا  یتولم  یو دستتگاه ها  یاستتاندار  قیطر

 .باشد  یربنائیز  دیبا  یکارشناس  شنراداتیتوان مانع توسعه واحدها بود. پ  یآنرا قرار داده شود. نم  اریدر اخت  یاز شرر امکانات

  ی. متاستفانه تمامهستتیم  یاراضت   ینقشته تمامرستم  ما آماده    معاون امالک و کاداستتر اداره کل تبت استناد:  ،یاریهوشت   عقوبی

  قیبرق و گاز و .. مشخص شود. ما از طر  ریاست تا مس  ازینقشته ن  نیباشتد. ا  یعدم وجود نقشته کاداستتر م  لیمشتکالت موجود به دل

به استتعالم    یازیو به طور مثا  ن  مینقشته خود را به ما ارائه دهند تا اجرا کن  میدستتگاه ها خواستت  یماز تما  یو دادستتان  یاستتاندار

حتما استتعالمات    ت،یستند مالک  یدارند. ما در زمان اعطا  یاشتکاالت  زیموجود ن  ینقشته ها  نکهیاز شترکت گاز نباشتد. با توجه به ا

 .داد  میالزم را انجام خواه

متوجه مشتتتکالت موجود    ردیگ  یکه به دفتر ما صتتتورت م  یدر مراجعات  مجی :  ندهینما یدفتر دکتر فرهنگ  ندهینما  ،ینور میکر

  ایبرخورد نکرده اند؟ آ  رمجازیغ  یتا امروز با ستاخت و ستازها  یدولت  یکه هزاران مشتکالت وجود دارد. ارا دستتگاه ها  میشتو یم

کنند   یبه ما اعالم م  نیدارند؟ مراجعرا نمنطقه    نیز مورد استتفاده در امجا  ریاز برق و .. مجاز و غ  قیآمار دق  یدولت  یدستتگاه ها

مشتتتکتل از    نیحل ا  یکننتد. برا یواحدها حل م  یمجتاز در خصتتتو  برق و گاز و آب را برا  ریوجود دارند که موارد غ  یکه ادارات

را    رمجازیواحدها و تعداد برق و گاز و آب مجاز و غ  ادمنطقه از بابت تعد  نیا  قیاطالعات دق میدرخواستت دار  یدولت  یدستتگاه ها

 .ردیصورت گ  یاطالعات اقدامات بعد  نیکنند تا براساق ا  یجمع آور
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قانون گاار اعطا شتده    یباشتد که از ستو  یممطرح    یکیزیف  تیممنوع  م،یدر بح  حر :زیاتاق تبر  یفرد، مشتاور حقوق  یامام  ناصتر

که به    یباشد و در صورت  یدر حکم می  مال  م  میبا مساعدت و اغماض. حر  یحت  صادر نمی شود  یطگونه تخ چیاست و اجازه ه

  یاز مقررات مال  یمقررات بخشت   میآن پرداخت شتود. در قانون تنظی  برا  ز،طبق نرخ رو  دیبا  ،ردیصتورت گ یمی  اشتخا  تعرضت 

مطرح شتده استت. در حا  حاضتر در   یصتنعت  یو به دنبا  آن لکه ها  یخصتوصت   یصتنعت  یشتررک ها  جادیدر مورد ا  1380دولت  

باشتتند. از بعد    یم یشتتررک صتتنعت  جادیا  یبرا  یوجود دارد که در حا  ستتامانده یلکه صتتنعت 50  یال 40استتتان ترران حدود  

روز    متیانجام دهند و با ق  یتوانند طرح دعو  یواقع شتده استت و مستیوب المنفعه شتده اند م  میدر حر  یاهال  یاگر اراضت   ،یحقوق

خا     یشترکت سترام  ای  یشترکت تعاون  جادیراه حل، ا  نیمختیف برتر  یها  تیوجود مالک  لیدرخواستت غنائم داشتته باشتند. به دل

وجود ندارد. در مورد    یراهکار  نیاز ا  ریغ  داشتته باشتند.  یخصتوصت  یلکه صتنعت  جادیباشتد ستپ  درخواستت ا یتوستر واحدها م

بوجود خواهد    یوجود ندارد و مشتکل دوم  یرستاختیمورد ز  نیواحدها داده شتد، در ا  نیبه ا یمی  یاراضت   یکه بابت اعطا  یشتنرادیپ

شتتتود. کتاهش    یهتا م میبتاعت  کتاهش حر  یبتن وارید جتادیبته فرض اداره برق بتا حتاف نبش هتا و ا ،هتا میآمتد. در مورد کتاهش حر

 .به دنبا  نداشته باشد  یباشد که تبعات  یطیبرابر قانون بوده و در شرا  دیبا  میحر

بر    یاراضت   یکاربر رییو تغ یییراهکار ارائه نقشته طرح تفصت   نیبرتر  استتان:  یهمگن فیز  عیانجمن صتنا   ی، نائب رئیشتوق  ابوالفضتل

 د.باش  یمنطقه م  یها  لیاساق پتانس

بوده اند و    لیستازمان ها دخ  یکه صتورت گرفته تمام  ییدر مورد ستاخت و ستازها  خانه صتنعت و معدن:   یرئ  ،یباقر  نیمحمدحست 

کار    یدر همان ابتدا  دیاحداث شتده اند با  رمجازیواحدها به صتورت غ  نیا  کهیکنند. در صتورت  یاطالع یدر حا  حاضتر اارار ب  دینبا

واحدها به طور    نیا  یباشتتد. امکان بازستتاز  یواحد مستتتقر م  1400منطقه تا بام معروف    نیشتتد. در ا یکار گرفته م  نیا  یجیو

واحدها    نیا  یدرخواستت شتود تا بازستاز  یشترکت خصتوصت   ای یصتنعت  یاز شترکت شتررک ها دهم  یم  شتنرادیپ  .همزمان وجود ندارد

  نیکند و ا  جادیا  یو ... شتتتررک یمی  نیو با ارائه زم  ردیدر نظر بگ  یتواند بودجه ا  یدولت م صتتتورت گیرد.به صتتتورت فاز به فاز  

منطقه خارج شتوند و    نیاختصتا  داده شتود تا آنرا از ا  یو بودجه ا  یاراضت   جوارک  یبه اهال  ایواحدها را به آن شتررک منتقل کند. 

  یدرخواستتت غرامت داشتتته باشتتند ول  دادگاهتوانند با حکم    یم  وارکج  یداده شتتود. اهال  یمیو پتروشتت   شتتگاهیمنطقه به پاال  نیا

 .مشکل را حل کرد  نیا  یتوان به صورت منطق یم

  یکاربر  یمنطقه به جز کارگاه صتنعت  نیدر ا  :یلوازم خانگ  دکنندگانیو تول  شیگرما  ش،یسترما  هیاتحاد   یرئ  درزاده،یح  مقصتود

 .کردکم   می توان  ها به حل مشکل    میتواند مطرح باشد. با کوا  کردن حر  ینم  یگرید

را    یکاف  حاتیتوضت   یستاع  یباشتد که آقا  یمربوط به شترکت انتقا  گاز م  میبح  حرا  شترکت گاز استتان:  ندهینما  ،ینالیز  داود

درب    یمانیستی  دیشتر  ستتگاهیدر ا  95اشتاره کرد، در ستا     95ستا     یتوان به آتش ستوز  یها م  میحر  تیاهم  انیب  یفرمودند. برا

  واریذوب شتده و د یبتن  واریداخل د  یگردیبود که م  یتا حد  یشتده بود و شتدت آتش ستوز  یداشتته و داار آتش ستوز  رادیا  ییتریف

 لاا بایستی در این خصو  رعایت امنیت در اولویت باشد.  رفته بود.  نیکال از ب

 پیشنهادات 

موجود و    دیتول  یواحدها  تیادامه فعال  که کشتتور  ینظام مال  یو ارتقا  ریرقابتپا  دیقانون رفع موانع تول(  55با استتتناد به ماده )  .1

  ریستازمان حفاات از مح صیتشتخ  را باشتررها و کالنشتررها و محدوده روستتاها    میدر حر ربریذ  یمجوز از مراجع قانون  یدارا

 تعیین کرده است، پیشنراد ایجاد لکه صنعتی در این منطقه به هیات دولت ارائه گردد.، بالمانع  زیست

و قوانین متعددی نیز در حوزه حریم ایمنی مربوط به خطوط لوله    باشد  یم  میدر حکم می  صاحب حر  میحر  باعنایت به اینکه.  2

  ریتمی  من غموضتو     نیالیکن    حریم تاستیستات ممنو  می باشتد.و تاستیستات نفت و گاز و برق و ... تصتویب و هر گونه تصترف در  

 را تایید نمی کند. از این رو پیشتنراد می گردد: شترکت های پتروشتیمی، پاالیش نفت، پیینار، برق منطقه ای و گاز  اشتخا     یاراضت 

  نستبت به پرداخت،  شتده اند  یاراضت   نیو ورود ضترر به مالک  یستبب مستیوب المنفعه شتدن اراضت   ستاتیگونه تاست   هر  جادیا  با  انانیه

 .  دینمااقدام  ماکور    یروز اراض متیق



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

 یشرق جانیاستان آذربا یدولت و بخش خصوص یگفتگو  ینشست شورا پنجمینهشتاد و 

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   11

 

صترفا به دلیل محدودیت بودجه  این طرح  صتادر شتده و    شترکت گاز ایرانعنایت به اینکه مجوز تغییر کالق خر لوله گاز از  . با  3

ستتفر رئی  محترم جمرور به استتتان از ستتوی  اجرا نشتتده استتت، لاا پیشتتنراد می گردد، بودجه مورد نیاز برای اجرای طرح در 

   استاندار محترم طرح موضو  و پیگیری گردد.

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 قانون رفع موانع تولید رقابت پایر و ارتقای نظام مالی کشور .  1

  یدیو تول  یصنعت  یها  تیاستقرار واحدها و فعال  یارهایضوابر و مع.  2

   1395مورخه    رانیا  یو معمار  یشررساز   یعال  یمصوبه شورا .  3

 انجمن لوازم خانگی استان خطاب به دبیرخانه   25/12/1400مورخ    13-الف-1400نامه شماره  .  4

 انجمن لوازم خانگی استان خطاب به دبیرخانه.  18/02/1401مورخ    12-الف-1401  . نامه شماره5

 

 


