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 حضور نماینده 
 

 

 

 اسامی اعضـــای حاضر در جلسه

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 استاندار محترم خراسان رضوی و رییس شورا جناب آقای مهندس رشیدیان 1

 رییس محترم اتاق بازرگانی و دبیر شورا جناب آقای مهندس شافعی 2

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی جناب آقای دکترمروج الشریعه 3

 رییس محترم دبیرخانه شورا جناب آقای مهندس اشرف 4

 رئیس محترم سازمان امور اقتصادی و دارائی خراسان رضوی جناب آقای رمضانی 9 

 محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان رضویرئیس  سرکار خانم مهندس علیرضایی 6

 ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی جناب آقای مهندس مزروعی 7

 مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی جناب آقای احمدی 8

 رئیس محترم اتاق تعاون استان خراسان رضوی *جناب آقای آذری 5

 دبیر  کانون انجمنهای کارفرمایی صنایع خراسان رضوی آقای دکتر خانی زاده جناب 11

 شهردار محترم خراسان رضوی *جناب آقای مرتضوی 11

 دبیر محترم شورای هماهنگی بانکهای استان جناب آقای مهدوی 12

 مدیرعامل محترم شرکت نوین زعفران جناب آقای شریعتی مقدم 13

 مدیرعامل محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضوی جناب آقای حلمی 14

 نائب رئیس محترم  انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی جناب آقای دکتر اثنی عشری 19

 نائب رئیس محترم خانه صنعت،معدن و تجارت استان خراسان رضوی جناب آقای خنداندل 16

 محترم شرکت الکترواستیل مدیریت جناب آقای دکتر محمدزاده 17

 عضو محترم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی جناب آقای مهندس سیادت 18
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  غایباسامی اعضـــای 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

1 
حضرت حجه السالم و المسلمین جناب 

 آقای مظفری
 دادگستری استان خراسان رضویرئیس کل محترم 

 نماینده محترم مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی جناب آقای دکتر حسین زاده بحرینی 2

 دادستان محترم عمومی و انقالب مشهد جناب آقای صادقی 3

 ریاست محترم اتاق اصناف خراسان رضوی جناب آقای بنانژاد 4

 محترم هیات مدیره اتاق تعاون استان خراسان رضوینائب رئیس  جناب آقای رهنما 9



 

 

 دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی ورای گفتگویــش
 

4 

 

 مشــروح مذاکرات

 

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادی( الف

نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی در ادامه بررسی جزئیات الیحه دائمی شدن برخی احکام قوانین  -

این الیحه که در رابطه با شورای گفت و گوی  13برنامه های پنج ساله توسعه جمهوری اسالمی ایران، ماده 

دولت و بخش خصوصی است را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند در این ماده تغییرات زیر در 

 :رابطه با شورای گفت و گو ایجاد شده است 

 :تغییرات در اعضاء  -الف

 (یا معاون)وزیر محترم کشور  -1

 (حسب مورد)و رئیس مجلس شورای اسالمی سایر رؤسای محترم کمیسیون های تخصصی  -2

 رئیس محترم اتاق اصناف  -3

 رئیس شورایعالی استان ها  -4

 شهرداران کالنشهرها  به انتخابشهردار یکی از کالنشهرها  -9

 : تغییرات اجرایی  -ب

 .جلسات شورای گفت و گو حداقل یک جلسه در هر ماه است -1

دستور کار هیأت دولت قرار می گیرد تا در روز در  31مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت  -2

 .جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی  21، ماده 59در بندهای الحاقی ماده واحده الیحه بودجه  -

در این رابطه یکی . ن ارزی استرفع مشکل بدهکاراجهت کشور مورد اصالح قرار گرفته و این اصالحات در 

از مسایلی که وجود دارد عدم توجه به تسهیالت گیرندگان خوش حساب سیستم بانکی است که در موعد 

خواهد قوانینی از این دست مشوق عدم پرداخت دیون بنظر می رسد مقرر دیون خود را پرداخت نموده اند و 

 .بود

باید اقدامات  "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"توسط مقام معظم رهبری به سال  59با توجه به نامگذاری سال  -

در این . کارآمدی و اجرایی بودن مصوبات شورای گفت و گوی استان انجام شود و در جهت راستااین الزم در 
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تلف استان اعم از مراکز پولی و مالی، همراهتر بخشهای مخ و رابطه باید با اقدامات نزدیک تر، همپوشان تر

 . نتایج عملی حاصل شده و گشایش در امور مردم ایجاد شود... بخش خصوصی، دولتی، دانشگاهیان و 

مورد استفاده  و بیشتر اتفاق خوبی است که باید بهتر به صادرکنندگان، برای ارائه خدماتایجاد مرکز مشاوره  -

 . صادرکنندگان قرار گیرد

 8اظهار آمادگی  ودر بصره عراق  ماه سال جاری اردیبهشت 25نمایشگاه صنایع استان در برگزار به  با عنایت -

خدمات فنی مهندسی بخش خصوصی و بویژه بنظر می رسد صنعتی استان جهت حضور در این نمایشگاه واحد 

 .نمایداستفاده  بهترباید از این ظرفیت ها 

 

گتزار  عملکترد دبیرخانته و تصتویو ت توی        گوی استتان ارائه گزارشی از عملکرد شورای گفت و  ( ب

 59جلسات سال

مهمترین . دبیرخانه شورای گفت و گو در جلسه ارائه شداخیر جلسه  9گزارشی از موضوعات مطرح شده در  -

 :این موضوعات عبارتند از

o طرح چالش های صنعت ساختمان 

o  طرح مشکالت صادرات تخم مرغ 

o اتاق بازرگانی در رابطه با تسریع در تصویب پیش نویس  طرح موضوع پیشنهادی مرکز داوری

 قانون جامع داوری

o  طرح مشکالت انجمن صنفی کارخانجات آرد و انجمن صنفی تولید کنندگان کیک و کلوچه استان

 در خصوص محدویت های ورود موقت گندم و اثرات آن بر تولید و صادرات آرد 

o  شورای گفت و گوی دولت و بخش  28/11/54ص مورخ /11319/27طرح نامه شماره

خصوصی ایران در خصوص بررسی آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 

 نظام مالی کشور

o  تدوین سند "ریاست محترم کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی در رابطه با پیشنهـاد طرح

ح پیشنهاد دعوت از سرکار خانم پیروز بخت و همچنین طر "ملی توسعه همه جانبه زعفران ایران

استاندارد سازی مصرف آب در تولیــــدات بخش "رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با هدف 

 "کشاورزی

o  ارائه طرح استفاده از سیستم های آبیاری نوین در کشاورزی و اختصاص آب مازاد به صنایع
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ه بیست و ششمین جلسه شورای گفت و استان توسط سازمان محترم جهاد کشاورزی طبق مصوب

 گوی دولت و بخش خصوصی استان

o  طرح موضوع ایجاد راهکارهایی جهت پر کردن ظرفیت خالی صنایع و کارخانجات به منظور ورود

  موقت مواد اولیه و صادرات مجدد

o  پیشنهادات در خصوص ارائه طرح صادرات اقالم تولیدی استان 

o ایع استان جهت تامین نیاز استان و صادرات به سایر استانها و طرح موضوع بررسی توان تولید صن

 سایر کشورها

o  بررسی راهکارهای ارائه شده توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در رابطه با جذب

 سرمایه گذاران خارجی و امکان استفاده از منابع آنها جهت صادرات تولیدات استانی

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و وزیر محترم نیرو در رابطه با مشترک  ار شدن جلسهبا توجه به برگز -

 .پذیردصنایع باید پیگیری های الزم صورت مازاد به آب  اختصاص مباحث مکانیزه شدن آب و

استان مورد توجه قرار گیرد تا موضوعات به صورت تکراری در جلسات شورا در سوابق مصوبات گذشته باید  -

 . مطرح نشود

 .در جلسه طرح شد 59هادی برگزاری جلسات شورا در سال تقویم پیشن -

 

 پیگیری تسریع در تصویو پیش نویس قانون جامع داوری تهیه شده توسط مرکز داوری اتاق بازرگانی ( ج

از  بهره مندیجایگزین  از روش استفاده در جامعه زدایی میکی از روشهای کاهش مراجعه به دادگستری و جر -

انجام ( داوری)ظرفیت بخش خصوصی در این رابطه است که با مراجعه به شخص ثالث مورد اعتماد طرفین 

 .می باشدنیز نهاد داوری مورد حمایت قانون . می شود

یکی از وظایف اتاق بازرگانی ( 1373اصالحی اسفند )قانون تشکیل اتاق بازرگانی  9به موجب بند ح ماده  -

ل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء اتاق و سایر متقاضیان از طریق تشکیل یک مرکز ایران حکمیت در مسای

 14/11/1381یران که در انون اساسنامه، مرکز داوری اتاق ادر اجرای همین ماده و بر مبنای ق. داوری است

شده است و نخستین سازمان داوری رسمی کشور است که  تأسیسبه تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده 

 .از حمایت قانونی برخوردار می باشد

است با  شده قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، قوه قضائیه مکلف 211وفق بند و ماده  -

برنامه اقدام  همکاری دولت نسبت به تهیه الیحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین المللی تا پایان سال سوم
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این الیحه تهیه و در  پیشنویس کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردد، در این رابطه

پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به رئیس محترم این قوه است که بایستی  محترم مرحله ارسال از معاونت

 .در این رابطه تسریع شود

ادهای ر متوجه مباحث داوری است اینستکه شرط داوری در قراردمشکالتی که در حال حاضاز جمله  -

با اینکه بحث داوری یک بحث تخصصی است این وظیفه به  لیشود ومی  دیمعامالت مسکن و اتومبیل، ق

از فرم  " مبنی بر داوری متصدی بنگاه این شرط"عهده متصدی بنگاه گذاشته شده است که پیشنهاد می شود 

عالوه بر آن بعد از طرح ظرفیت های داوری، مؤسسات داوری و کانون های داوری . های رایج حذف شود

تجدید نظر " در این رابطه هم پیشنهاد . اطالع در خصوص مباحث داوری هستند فاقد تشکیل شده که اغلب

مطرح شد که مدیرکل محترم ثبت اسناد استان " اداره کل محترم ثبت اسناد در رابطه با ثبت این مؤسسات

 . شروط ثبت این مؤسسات نیست تخصص ازمعتقدند این موضوع منع قانونی ندارد و داشتن 

مرکز داوری اتاق بازرگانی استان، سازمان محترم صنعت، معدن و تجارت، اطالع رسانی ه به ظرفیت جبا تو -

 . را انجام خواهد داد... شکل ها و تالزم جهت استفاده از ظرفیت این مرکز به کلیه 

 

راهکار جهت رفع چالش های صنعت ستاختمان در وتوزه تتامیج اجتمتاعی، راه و شهرستازی و       ارائه ( د

 مالیاتی

براساس جمعبندی های انجام شده  در صنعت ساختمان استان  محترم بخش خصوصی در حوزه نمایندگان -

ن اجتماعی، امور پیشنهادات زیر را در رابطه با حوزه های تامی 76جلسات دبیرخانه شورا و کمیته استانی ماده 

 :در جلسه مطرح نمودند مالیاتی و پیش فروش

  پیشنهادات در حوزه تامین اجتماعی -الف

o  در استاناخذ حق بیمه ساختمانی براساس پیشرفت فیزیکی پروژه ساختمانی 

o از طریق مراجع ذیصالح با هدف  ساختمانی بیمه اجباری کارگران پیگیری اصالح قانون

 .و حفظ و ایجاد اشتغال کمک به صنعت ساختمان 

قانون جدید مالیات مباحثی در جلسه مطرح شد که با توجه به ابالغ  و در رابطه با امور مالیاتی -ب

قانون جدید مالیات های مستقیم و اجرایی شدن آن از سال جاری بایستی منتظر اجرای قانون و 
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 .سپس پیگیری ایرادات کار شد

در  آنو ضرورت اجرایی شدن  1385قانون پیش فروش ساختمان مصوب وجود با عنایت به  -ج

و با توجه به اینکه   استان خراسان رضوی و تبعات ناشی از عدم اجرای آن به لحاظ اقتصادی

شهرداری مشهد و اداره کل ثبت اسناد و امالک استان و کانون سر دفترداران و دفتر یاران استان 

اداره کل راه و شهرسازی که در واقع  به نظر می رسد فقط را دارند آمادگی اجرای قانون مورد نظر

تا کنون بدلیل ابهاماتی که در اجرا داشته آن را اجرایی ننموده که متولی اصلی اجرای قانون بوده 

 اداره کل راه و شهرسازیرابطه نماینده محترم  همیندر که  بایستی در این زمینه تسریع شود

 .جرای آن در جلسه اعالم نمودندآمادگی خود را جهت ا
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 مصـــوبات

 : در سطح استانی

صبح مصوب  8331اول هر ماه ساعت  شنبه برگزاری جلسات شورای گفت و گو برایروز شمار  -1

 .گردید

و جهت اجرای  "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"به نام سال  59با عنایت به نامگذاری سال  -2

متولیان اقتصادی استان اعم از بخشهای خصوصی و دولتی مقرر گردید  ،اقتصاد مقاومتیسیاستهای 

 :اقدامات زیر را انجام دهند

... بایستی از کلیه مزیت ها و ظرفیت های استان اعم از منابع مالی، علمی، آموزشی و ( الف

در این رابطه . نمودبا توجه به شرایط و نیازمندیهای بازار در جهت بهبود اقتصاد استفاده 

. سالمت اداری و اقتصادی بسیار مهم بوده و بایستی جلوی ورود کاالی قاچاق گرفته شود

همچنین جهت صیانت از تولیدکننده داخلی باید حفظ و کنترل کیفیت کاالی داخلی با 

 استفاده از تکنولوژی های جدید و استاندارد سازی کاال و خدمات انجام پذیرد

موجود و اشتغال نسبت به حفظ و با تاکید بیشتر  مشابه سنوات گذشته 59در سال ( ب

 .شودافزایش فرصت های شغلی اقدام 

و نقل به عنوان یکی از عوامل مؤثر نظر به اهمیت حوزه صادرات و توجه به حوزه حمل  (ج

صادرات کاال در حوزه حمل و نقل اقدامات  و ارتقاء صادرات مقرر گردید جهت بهبود بر

 .م انجام پذیردالز

باید صادرات زیر یک سقف به صورت عملی و پایدار اجرایی شود، همچنین  59در سال ( د

برنامه  یدبا شده  نامه های صادراتی و رشد صادراتی پیش بینیبربا توجه به عدم تحقق 

 .با هدف رشد صادراتی عملیاتی شود سال جاری صادراتی

فوالد و آهن و سیمان )و بازار فرآورده های معدنی با توجه به ظرفیت حوزه معدن استان ( ه

در بحث ی ارج در سالباید کنندگان نه از ظرفیت های موجود بین تولیدبا استفاده بهی( ...و 
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 .انجام شود وثریتوسعه صادرات اقدامات م

 مصرف بهینه آب به خصوص در بخش کشاورزی، مقرر گردیدو در رابطه با افزایش بهره وری  -3

هیان و استفاده از سیستم های دانش بنیان نسبت ابا دعوت از دانشگ سازمان جهاد کشاورزی استان

 .نمایدبه اصالح الگوی کشت و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی اقدام 

با توجه به اهمیت صنعت ساختمان برای استان و حفظ اشتغال در این صنعت، بایستی متناسب با  -4

رابطه و با توجه به مباحث این در . عت ساختمان مورد حمایت قرار گیردنیازهای بازار مسکن، صن

 :مقرر گردید  مطرح شده در جلسه

اخذ حق بیمه ساختمان براساس پیشرفت فیزیکی  نسبت به سازمان محترم تأمین اجتماعی ( الف 

م با مرکز را پروژه اقدام نموده و در صورت وجود آیین نامه های متضاد با این مصوبه، مکاتبات الز

مکاتبات اختیارات استانی موضوع این مصوبه  دریافت انجام دهند همچنین استانداری نیز جهت

 .الزم را انجام خواهد داد

توجه به اعالم آمادگی اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر اجرای قانون پیش فروش با ( ب

قانون این ی اجرادر اقدامات الزم جهت تسریع از سال جاری در استان ، 1385ساختمان مصوب 

 .انجام شود

کارشناسی، با حضور کارگروه های ت شورای گفت و گو، مقرر گردید ظرفیبهتر از جهت استفاده  -9

 دقیقبرگزار شود و موضوعات به صورت ... نمایندگان سه قوه، دانشگاهیان، فعاالن اقتصادی و 

    .کارشناسی و نتایج به شورا منعکس شود

 

 

 : در سطح ملی و فراگیر

--------------------------------------- 

 

 


