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 : دستور جلسه

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادي -

پيشنهاد اعضا بخش خصوصي شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي استان با عنايت به دستورالعمل نحوه اداره جلسات  -

 شوراهاي استاني گفت و گوي دولت و بخش خصوصي

 .)مطرح نگرديدبدليل اتمام زمان جلسه ( بررسي موضوع صدورمجوز پروانه توليدبدون كارخانه  -

 بررسي وضعيت صنايع مستقر در محور غرب مشهد و لزوم اتخاذ تدابير الزم براي رفع مشكالت موجود -

 جمع بندي و مصوبات -
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 حضور نماينده •
 

 

 اسامي اعضـــاي حاضر در جلسه

 سمت نام و نام خانوادگي رديف

 استاندار محترم خراسان رضوي و رييس شورا جناب آقاي مهندس رشيديان 1

 رييس محترم اتاق بازرگاني و دبير شورا جناب آقاي مهندس شافعي 2

3 
حضرت حجه السالم و المسلمين 

 *جناب آقاي مظفري
 رئيس كل محترم دادگستري استان خراسان رضوي و عضو شورا

 رضوي و عضو شورامعاون محترم هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان  جناب آقاي دكترمروج الشريعه  4

 رييس محترم دبيرخانه شورا لبافيجناب آقاي  5

 و عضو شورا رئيس محترم سازمان امور اقتصادي و دارائي خراسان رضوي *رمضاني دكتر جناب آقاي 6

 و عضو شورا رئيس محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوي سركار خانم مهندس عليرضايي 7

 و عضو شورا رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي مزروعيجناب آقاي مهندس  8

 دبير محترم شوراي هماهنگي بانكهاي استان و عضو شورا جناب آقاي منصوري 9

 و عضو شورا مديركل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان خراسان رضوي *جناب آقاي احمدي 10

 و عضو شورا اتاق تعاون استان خراسان رضويرئيس محترم  مجتبويجناب آقاي  11

 و عضو شورا رياست محترم اتاق اصناف خراسان رضوي جناب آقاي بنانژاد 12

 شهردار محترم مشهد و عضو شورا *جناب آقاي مرتضوي 13

 جناب آقاي مهندس سيادت 14
و  رضويعضو محترم هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان 

 عضو شورا

 و عضو شورا دبير  كانون انجمنهاي كارفرمايي صنايع خراسان رضوي جناب آقاي دكتر خاني زاده 15

 و عضو شورا نائب رئيس محترم  انجمن مديران صنايع خراسان رضوي جناب آقاي دكتر اثني عشري 16

 شورا مديريت محترم شركت الكترواستيل و عضو جناب آقاي دكتر محمدزاده 17

 مديرعامل محترم شركت نوين زعفران و عضو شورا جناب آقاي شريعتي مقدم 18
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  غايباسامي اعضـــاي 

 سمت نام و نام خانوادگي رديف

 و عضو شورا دادستان محترم عمومي و انقالب مشهد جناب آقاي صادقي 1

 جناب آقاي مقصودي 2
رياست محترم مجمع نمايندگان استان و نماينده محترم مردم سبزوار، جوين و 

 جغتاي در مجلس شوراي اسالمي 

 نماينده محترم مردم گناباد و بجستان در مجلس شوراي اسالمي جناب آقاي مهندس بنائي 3

   نماينده محترم مردم خواف و رشتخوار در مجلس شوراي اسالمي       جناب آقاي نگهبان سالمي 4
 نماينده محترم مردم نيشابور و فيروزه در مجلس شوراي اسالمي جناب آقاي دكتر گرمابي 5
 نائب رئيس محترم خانه صنعت،معدن و تجارت استان خراسان رضوي و عضو شورا جناب آقاي خنداندل 6
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 مذاكراتمشــروح 
 

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

  مرتبطمحيط كسب و كار مستمر قانون بهبود 11ماده تغييراتي در در قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور  -

 :شده است عمالبه شرح زير ا شوراي گفت و گوبا 

o تركيب اعضاء و حضور اعضاء جديد: 

 )يا معاون(وزير كشور -1

 )حسب مورد(كميسيون هاي تخصصي و ويژه مجلس شوراي اسالمي  ساير روساي -2

 رئيس اتاق اصناف -3

 رئيس شوراي عالي استان ها -4

 شهردار يكي از كالنشهرها به انتخاب شهرداران كالنشهرها -5

o تغيير تعداد جلسات از حداقل دو بار در ماه به يك بار در ماه 

o ولت ظرف يك ماهتصميم گيري در خصوص مصوبات شورا در هيات د 

ايـن  تاثير گذاري بـه   وضوعاتم 95در آخرين جلسه شوراي گفت و گو ي دولت و بخش خصوصي كشور در سال  -

 :كه مهمترين آن عبارتند از مصوب گرديده استشرح 

o  قانون تأمين اجتماعي و همچنين توافق به عمـل آمـده بـين اعضـاي شـوراي       101و  47، 39عنايت به مواد با

هاي سازمان تـأمين اجتمـاعي در خصـوص     وگوي دولت و بخش خصوصي، مقرر شد از اين پس در رسيدگي گفت

همچنين بازرسـي از   شدگان صورت پذيرد و حقوق و دستمزد صرفاً بازرسي از صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه
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دفاتر و مدارك كارفرمايان نيز صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر باشد كه مرتبط با حقـوق و مزايـاي كاركنـان    

ها براي كارفرمايان حداكثر تا يك سال پس از پايـان سـال    ضمن آنكه مقرر گرديد مهلت انجام اين بازرسي.است

ساله، تنها در صورتي امكانپذير است كه شكايتي از سوي كاركنـان   انجام بازرسي بعد از اين مهلت يك.مالي باشد

آن كارگاه صورت پذيرفته باشد كه در اين صورت، امكان مراجعه به صـورت مـزد و همچنـين بخـش حقـوق و      

 .دستمزد دفاتر سنوات گذشته آن كارگاه از سوي سازمان وجود دارد

o فاه اجتماعي به جاي معرفي نماينده خود از سازمان تـأمين  مقرر گرديد از اين پس، وزير محترم تعاون، كار و ر

اجتماعي، نمايندگاني از بدنه وزارتخانه و يا ساير مراجع به غير از سـازمان تـامين اجتمـاعي را جهـت حضـور در      

همچنين مقرر شد در صـورت معرفـي نماينـدگان    .هاي بدوي و تجديدنظر تشخيص مطالبات معرفي نمايند هيئت

ي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به مقام محترم وزارت و تاييـد ايشـان، از افـراد    ذيصالح از سو

 .هاي تشخيص مطالبات سراسر كشور استفاده گردد معرفي شده اتاق نيز به عنوان نماينده وزير در هيئت

آنهـا جهـت ارائـه    صـناف از  پس از تعطيالت ابتداي سال، دولت طي مكاتبـه اي  بـا اتاقهـاي بازرگاني،تعـاون و ا     -

دعوت يه مشـاركت نمـود كـه در ايـن     ) اشتغال-توليد: اقتصاد مقاومتي(  1396راهكارهاي عملي تحقق شعار سال 

 .رابطه تيمي متشكل از نمايندگان اين سه اتاق در حال بررسي موضوع و ارائه پيشنهادات الزم هستند

ايـران   و در اين اجالس كشور برگزار شد 65با حضور  در عمان در فروردين ماه اجالس اتاقهاي كشورهاي اسالمي -

 .اتاقهاي كشورهاي اسالمي انتخاب شدعضو هيات مديره بعنوان 

آسياي مركزي و ره آورد اين سفرها براي بخش خصوصي بسيار حايز اهميت اسـت در  سفر آقاي دكتر ظريف به  -

تشكيل شد كـه اميـد اسـت مشـكالت     كميته مشترك بانك مركزي دو كشور ايران و قرقيزستان رسماً اين رابطه 

 .تبادالت پولي را برطرف نمايد

 دستور به اجـراي آن داد در سفر بخش خصوصي به ويتنام، چهار توافق انجام گرفت و رئيس جمهور محترم ويتنام  -
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در م پاسخ سريع به مكاتبه وزارت صنعت، معـدن و تجـارت   مشترك بانكي، انجاكميته اين توافقات شامل تشكيل 

 .رابطه با تعرفه ترجيحي، رواديد و اجراي توافق نامه قرنطينه وزارت كشاورزي دو كشور مي باشد

نرخ مشاركت كشور اسـت   الترينااست كه ب% 41,2براساس آمار مركز آمار ايران، نرخ مشاركت اقتصادي استان  -

 .به اشتغال جديد بسيار بيشتر خواهد بود 96، نياز استان در سال تغال ايجاد شدهميزان اش علي رغم و لذا

، بايسـتي  پايتخـت فرهنگـي كشـورهاي اسـالمي     2017رخداد مشهد جهت استفاده بهيته از ظرفيت ايجاد شده در  -

د در اين رابطـه بـه عنـوان    ني  با مشاركت بخش خصوصي محوريت مشهد مقدس را تثبيت نماييدستگاههاي اجرا

مركزيت مشهد در اين حوزه را تثبيـت   ،بصورت دائمي ونمونه ايجاد جشنواره سينماي ديني يا معني گرا در مشهد 

 .نموده است

در مجمع روساي دانشگاه ها، موضوع اشتغال جوانان تحصيل كرده مطرح و مقرر گرديد در اين رابطـه كـارگروهي    -

 .يجاد شودتشكيل و راهكارهاي عملي ا

پيشنهاد اعضا بخش خصوصي شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي استان با عنايت به دسـتورالعمل  ) ب

 نحوه اداره جلسات شوراهاي استاني گفت و گوي دولت و بخش خصوصي

دولت  دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهاي استاني گفت و گويباستناد 1 انتخابات در رابطه با افراد پيشنهادي -

 .انجام گرفت )16/11/1390قانون بهبود محيط كسب و كار مصوب  13موضوع تبصره ماده (و بخش خصوصي 
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 بررسي وضعيت صنايع مستقر در محور غرب مشهد در طرح جامع ابالغي از سوي شوراي عالي شهرسازي) ج

شـده و تـاكنون علـي رغـم     شـروع   1363بحث استقرار و فعاليت واحدهاي صنعتي در محور غرب مشهد از سال  -

  .مصوبات گوناگون و اسناد باالدستي، استقراروتوسعه با اعمال ممنوعيت مواجه است

قانون برنامه چهارم توسعه كشور بحث ساماندهي و استقرار وتوسعه صنايع در محور غرب  61 و 60 براساس مواد -

در كارگروه صنعت و معدن مطرح و پس از پيگيريهاي فراوان بعمـل آمـده در جلسـه     1380مشهد از اواخر سال 

صـنايع در ايـن   اين كارگروه مصوب مي گردد هيچگونه سندي دال بر ممنوعيـت اسـتقرار    1384اسفند  24مورخ 

محور وجود ندارد و ساماندهي صنايع با رعايت حفظ محيط زيست و جلوگيري از آلودگي مجـاز بـوده و توسـعه و    

  .استقرار واحدهاي صنعتي فاقد آلودگي زيست محيطي در اين محور بالمانع است 

ي اجرايي استان و تشكلهاي محترم وقت استان و دستگاهها با حضور استاندارجلسه اي  1390مرداد  18در تاريخ   -

شهرداري مشهد از هرگونه اقدام حقوقي و بخش صنعت و نمايندگان واحدهاي مستقر در محور برگزار  مي شود و 

 .اجرايي برعليه واحدهاي صنعتي منع مي شود

در مصوبه دولت رفع ممنوعيت تداوم فعاليت هاي مسـتقر در محـور غـرب در صـورت      1391در ارديبهشت ماه  -

 .ت استانداردهاي زيست محيطي مورد تاكيد قرار مي گيرد رعاي

قانون رفع موانع توليد بر بالمانع بودن تداوم فعاليت هاي صنعتي در حريم شهرها به شرط عدم آاليندگي  55ماده  -

 .تصريح كرده است

ايه گـذاري  ميلياردتومان است كه در مقايسه با حجـم سـرم   5000در اين محور حدود شده  سرمايه گذاري انجام -

كـل  % 33درصد و نسبت به كل سرمايه گذاري استان خراسان رضوي حـدود  % 65صنايع مستقر در مشهد حدود 

درصد اشتغال صنايع فعال استان % 40درصد اشتغال صنايع فعال مشهد و حدود % 60حدود  .سرمايه گذاري است 
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واحدها در محـور غـرب مشـهد    % 70 واحد صنعتي مستقر در مشهد حدود 4000از حدود  .در محور غرب است 

 . استكل واحدهاي استان % 45كه حدود ) واحد 2800(مستقر هستند 

 :به شرح زير در جلسه مطرح شد مصوبات دبيرخانه شورا و پيشنهادات گروه هاي كارشناسي و دستگاههاي اجرايي -

در چارچوب وظايف كميسيون با توجه به اينكه اصل موضوع تغيير كاربري از كشاورزي و باغي به صنعتي  -1

واحد صنعتي پذيرفته شده است لذا با عنايت به شرح وظايف و ماموريت اين كميسـيون،   35براي اين  5ماده 

منوط بودن تغيير كاربري به توافق با شهرداري و پرداخت براساس معيارهاي تعيين شده از سـوي شـهرداري   

 .ضاي حذف آن را داردبوده و تقا 5مغاير با شرح وظايف كميسيون ماده 

واحد از كشاورزي و باغي به  35ساير واحدهاي مستقر در محور غرب نيز به لحاظ تغيير كاربردي همانند  -2

 .تعيين تكليف شوند 5صنعتي هرچه سريعتر توسط كميسيون ماده 
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 مصـــوبات
 : در سطح استاني

قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور در رابطه با تغيير در تركيب اعضاء شوراي  12مقرر گرديد ماده  -

 .و نحوه طرح مصوبات در هيات دولت براي اعضاء شورا ارسال شودگفت و گوي دولت و بخش خصوصي 

ي دولت و بخش وشوراي گفت و گ درجواهري محمدرضا  حسيني،حسن  آقايان عبداهللا يزدانبخش،عضويت  -

دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهاي استاني گفت و گوي دولت و 1ماده بند د  4موضوع قسمت  خصوصي استان

 .مورد تصويب قرار گرفت )16/11/1390قانون بهبود محيط كسب و كار مصوب  13تبصره ماده (بخش خصوصي 

و  5و اخـتالف فـي مـابين كميسـون مـاده      ر به ضرورت تعيين تكليف صنايع مستقر در محور غرب مشهد نظ -

يد و مصوبه ابالغي هيات محترم دولـت در  قانون رفع موانع تول 55شهرداري با صنايع اين محور و با عنايت به ماده 

مقرر گرديد حسب  ،شكل گيري پروندهبه مشهد و ساير مستندات موجود در فرآيند  1391سفر ارديبهشت ماه سال 

ر محترم با رويكرد حل و فصل اختالفات موجود جلسه اي با حضور مسئولين محترم ذيـربط و  دستور و تاكيد استاندا

امـور عمرانـي    و محترم هماهنگي امور اقتصـادي و توسـعه منـابع     ينمعاونتام االختيار ايشان، از جمله يا نمايندگان 

ري مشـهد، شـوراي شـهر، سـازمان     ، راه و شهرسازي، فرمانـدا 5قضايي، شهرداري، كميسون ماده ، دستگاه استانداري

صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد كشاورزي، محيط زيست، اتاق بازرگـاني، صـنايع، معـادن و كشـاورزي، خانـه      

تشكيل شـود و در خصـوص   صنعت و معدن، انجمن مديران صنايع، گروه صنايع محور غرب در محل دبيرخانه شورا 

احد و كليه واحدهاي صنعتي محور غرب و و جوه مـورد درخواسـت   و 35موضوعات مطرح شده بويژه تعيين تكليف 

شهرداري از جمله سهم ورود به محدوده و شاخص هاي تعيين شده در اينخصـوص بررسـي و زمينـه حـل و فصـل      

 .موضوع را فراهم نموده و نتايج صورت گرفته به شوراي گفت وگو ارائه گردد

 

 : در سطح ملي و فراگير

-  
 

 


