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شاورزي استانوک

دستور جلسه

: از دستور جلسهخارج

شوراي گفت و گو موفقاهداء لوح تقدیر به اعضاء-

:دستور جلسه

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي-

استفاده از ظرفیت هاي راکد این تحت تملک بانک ها و ارائه راهکار الزم با هدف چگونگی فعال سازي واحدهاي تولیدي -

واحدهاي تولیدي 

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در استان در خصوص وظایف و ماموریـت هـاي   16مادهبررسی چگونگی اجراي -

مکانهاي مناسبی براي عرضه کاالهاي تولید داخل شهرداریها در اختصاص

.)رح نشدبدلیل اتمام زمان جلسه مط: (طرح مباحث مالیاتی شامل-

قانون مالیات هاي مستقیم147ماده 3تبصره روند اجراي -
قانون مالیات بر ارزش افزوده وتعیین تکلیف سایر عوارض موضـوع مصـوبات شـوراي    50اجراي ماده -

شهر 
درصد سهم شهرداري ها از مالیات بر ارزش افزوده3امکان تهاتر فراهم نمودن -

جمع بندي و مصوبات-



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك
دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

وضعیت حضور و غیاب جلسه

دولت-الف

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)رئیس شوراي استانی(استاندار علیرضا رشیدیان1

حاضراستانمدیریت و برنامه ریزيسازمانرئیسرضا جمشیدي2
حاضرامور اقتصادي و دارایی استانمدیر کلسید مهدي رمضانی3
حاضررئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانراضیه علیرضایی4
حاضرمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانمحمود احمدي5
محمدرضا اورانینمایندهاستانرئیس سازمان جهاد کشاورزي مجتبی مزروعی6

حاضراستانيهابانکهماهنگیشورايدبیرمحمود منصوري7
محمد آرانیاننمایندهمدیرکل امور مالیاتی خراسان رضويیعقوب نژادیحیی8

حاضررضويخراسانشهرسازيوراهمدیرکلاخوانمحمد رضا 9
غایبمعاون استاندار و فرماندار مشهد نوروزیانمحمد رحیم 10

مجلس شوراي اسالمی-ب

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)رئیس مجمع نمایندگان استان( نماینده مجلسرضا شیران1
غایبنماینده مجلسحسین مقصودي2
غایبنماینده مجلسنگهبان سالمیمحمود 3

غایبنماینده مجلسحمید گرمابی4
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قوه قضائیه-ج

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)یا معاون(استاندادگستريکلرئیس)امیر مرتضويسید(علی مظفري1
غایباستانمرکزدادستانصادقیغالمعلی 2

)رؤساي اتاق ها(تعاونی و خصوصی-د

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضراستانمرکزکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرئیسغالمحسین شافعی1

حاضراستانتعاوناتاقرئیسسید حسین مجتبوي2

حاضراستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود بنانژاد3

)خصوصیوتعاونیهايتشکلرؤسايیاتعاونیوخصوصیبرترهايشرکتعاملمدیران(

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی 
نماینده

غایبرئیس خانه صنعت،معدن و تجارت استان حسینیحسن1

حاضرعضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضويیزدانبخش...عبدا2

حاضرعضو هیات مدیره کانون انجمنهاي کارفرمایی صنایع واهريجمحمدرضا3

غایبعضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي محمدرضا توکلی زاده4

حاضرعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزياحمد زمانیان5

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون طرقبهابويهادي6

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون خوشخومرتضی7

حاضرمدیرعامل شرکت الکترواستیلمجید محمدزاده8
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شهرداري و شوراها-هـ

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضراستانمرکزشهر شهردارتقی زاده خامسیقاسم1

نوروزياحمد نمایندهاستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

هامراجع و دستگاهمدعوین و سایراسامی -و

سمتنام و نام خانوادگیردیف

معاون اقتصادي اداره کل اطالعات استان بوستانیعلی اکبر1

علی رسولیان2
سرپرست محترم حوزه امور اقتصادي و سرمایه گذاري معاونت هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري 

رضويخراسان 

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويمعاونمیرشاهیشکوه2

شهردار نیشابورعلی نجفی3

سبزواري شهردارمختار رمضانی4

رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضويمحمد حسین روشنک5

در امور مالیاتی استاناتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزي مشاورسید مصطفی شامل6
رضويخراسانتاسیساتیوساختمانیشرکتهايکارفرماییصنفیانجمندبیرسلیمیمحسن7
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مشروح  مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

توجه کهبصورت مکتوب به مجلس شوراي اسالمی ارائه شده 97نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی در رابطه با بودجه -
.حایز اهمیت استدر این کمیسیون با توجه به حضور رئیس محترم مجمع نمایندگان استان به این موضوع کمیسیون تلفیق 

5,6ارزش اب1395ریزي و اقتصاد کشاورزي، میزان صادرات کشاورزي در سال هاي برنامهبر اساس اعالم موسسه پژوهش-
در این رابطه با توجه به وضعیت مناسب و .تی را به خود اختصاص داده استدرصد ارزش صادرات غیرنف13، دالرلیاردمی

تر است بایستی توجه بیشتري به مباحث کشاورزي و کمکه اراضی آبی آنها نسبت به ایرانباالتر بودن صادرات کشورهایی 
.آب انجام شود

که براساس آن گمرك ایران رتبه اول دنیا را در هدنموسازمان جهانی گمرك جدیدترین رتبه بندي گمرکات جهان را اعالم -
.مبارزه با مواد مخدر و رتبه دوم را در مبارزه با قاچاق کاال کسب کرده است

برگزاري جلسات شوراهاي نحوه جدیددستورالعملدرآخرین جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی کشور، -
.توزیع می شودپس از ارسال توسط شوراي مرکز،که با تغییراتی به تصویب رسیداستانی گفت و گو را

کسب سال جاريرتبه نخست کشور در جذب سرمایه گذاري خارجی را در قالب طرح هاي مصوب خراسان رضويستانا-
.نمود

خراسان رضوي و مشکالت عدیده در این بخش، نسبت پرداخت تسهیالت به بخش استان به رغم خشکسالی چندین ساله در -
.بوده است) درصد7,9(درصد و بیش از میانگین کشوري 15کشاورزي استان طی سال جاري 

-مشهدفازتهران آغاز شده اما اقدامات عملیاتی آن از ابتداي سال آینده از –مقدماتی پروژه برقی شدن قطار مشهد اقدامات -
.نیشابور آغاز می شود

گردید صمشخبه جمهوري تاتارستانبه همراه بخش خصوصیخراسان رضوي استانداري اعزامیمحترمهیاتسفر اخیردر-
بخش تولید خراسان رضوي به تنهایی قادر به تامین خواسته هاي روسیه که تاتارستان تنها بخشی از آن است، نمی باشد لذا 

ب و استاندارد مورد نظر ایجاد شود تا بتوان به تامین کاالي مطلوو کشورضروري است کنسرسیوم هاي تولیدي در استان
ایجاد خط اعتباري ویژه در بانکهاي روسیه براي تجار خراسان رضوي به منظور تسهیل داد و ستد آنان .روسیه دست یافت

ضروري استنیز یکی دیگر از اقدامات 

فیـت هـاي   چگونگی فعال سازي واحدهاي تولیدي تحت تملک بانک ها و ارائه راهکار الزم با هدف استفاده از ظر) ب
راکد این واحدهاي تولیدي 

و نیـز در  جلسه دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصـی  نوزدهمین و بیست و نهمین ،در هشتمینضوع در این مو-
و کارشناسان ذیربط، مشاورین اتـاق کارگروه ویژه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان مطرح و نظر تشکل ها،

.اخذ گردیدسئوالن بخش دولتیم
استفاده از ظرفیت هاي واحدهاي تولیدي تحت تملک بانکها می تواند با کمترین هزینه سرمایه گـذاري جدیـد بـه اشـتغال و     -

.اقتصاد استان کمک کند
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واحـد  500هـاي صـنعتی ایـران بـیش از یـک هـزار و       با توجه به اظهارات مدیرعامل محترم سازمان صنایع کوچک و شهرك-
کـه بنـا بـه اعـالم دبیرخانـه      ) ،3904، شماره گزارش 1395دنیاي اقتصاد، . ( لک سیستم بانکی کشور استصنعتی، تحت تم

واحد تملیک شده فاقد هرگونـه  139این .واحد است139شوراي هماهنگی بانکها این رقم در استان تا تاریخ دریافت گزارش 
.بدهی اعم از بیمه اي و مالیاتی هستند

ل و فصل موضوع پرونده این واحدها دارند ولی روش ها و ساز و کارهاي موجود سیستم بـانکی مطلـوبیتی   ها تمایل به حبانک-
هاي متعددي را تملک یک واحد تولیدي به نفع بانک ها نیست و باید در مراحل مختلف بابت آن هزینه.برا ي متقاضیان ندارد

.ان ممکن، به احیاء سرمایه براي بانک ها تبدیل می شود صرف کنند، در نتیجه تعیین تکلیف این واحدها در کمترین زم
هـا درآینـد یکـی از    فقدان آماري جامع در خصوص علل و عواملی که موجب گردیده است واحدهاي تولیدي به تملـک بانـک  -

. مشکالت اساسی در مسیر احیاء مجدد این واحدها در استان است
از سوي دیگر، . در حال حاضر در سیستم بانکی قانون جامع، مدون و یکسانی براي واگذاري واحدهاي تملک شده وجود ندارد-

هاي رسد که یک عزم جدي از سوي دستگاهدر چنین شرایطی، به نظر می. ها توان فعال نمودن این واحدها را نیز ندارندبانک
. تواند به حل مشکل بیانجامدمختلف می

، 1393در سال –واحد 15، 1392تملک شده و در سال 91واحد قبل از سال 71گزارش  هاي اولیه حاکی از این است که -
.واحد به تملک بانکها درآمده اند12، 1395واحد و در سال 21، 1394در سال –واحد 19

واحد تحت تملک از هر جهت، هیچگونه بدهی به سایر دستگاهها از جمله 139پس از بحث و تبادل نظر اعضا تاکید بر اینکه -
نداشته و آماده واگذاري می باشند و از طرفی فرآیند یکنواختی براي هر .... اداره کل امور مالیاتی، اداره کل تامین اجتماعی و 

ه صورت جداگانه هر بنگاه اقتصادي مورد بررسی قرار گیرد، لذا بـا بیـان نظـرات دیگـر اعضـا      واحد وجود ندارد و می بایست ب
:مطرح شدپیشنهادات دبیرخانه که براساس توافق انجام شده  در جلسات با تاکید بر توجه به  نکات زیر 

بایسـتی در روش واگـذاري بانکهـا    با شرایط فعلی بانکها، سرمایه گذاران رغبتی براي احیاء این واحـدها نداشـته و  : 1نکته 
.تغییراتی اعمال شود که در پیشنهادات ارائه شده مورد تاکید قرار گرفته است

با توجه به سرمایه گذاري هاي انجام شده در سنوات گذشته توسط مالکین اصـلی ایـن واحـدها  و شـرایط فعلـی      : 2نکته 
.ا مکلف به تسهیل در شرایط واگذاري شونداستان، احیاء این واحدها ضرورت دارد و بایستی بانک ه

براي واحدهایی که در شرف تملک توسط بانکها هستند مقرر شود موضوع قبل از تملک در کارگروه ویژه اي مـورد  : 3نکته 
.بررسی قرار گیرد تا راهکارهاي الزم براي ادامه فعالیت ارائه گردد

تا جایی که امکان داشته است از تملک قالب پیشگیري از وقوع جرم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در1394ال از س-
.تواحدها جلوگیري نموده اس

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در استان در خصـوص وظـایف و ماموریـت    16مادهبررسی چگونگی اجراي )ج
مکانهاي مناسبی براي عرضه کاالهاي تولید داخل هاي شهرداریها در اختصاص

و بیست و نهمین جلسه دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی و نیز در  کارگروه بیست و ششمینضوع در مواین -
سئوالن و مکارشناسان ذیربط، مشاورین اتاقویژه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان مطرح و نظر تشکل ها،

.بخش دولتی اخذ گردید
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مسـتمر محـیط کسـب و کـار شـهرداریها موظفنـد بـه منظـور بـاالبردن امکـان دسترسـی            قـانون بهبـود   16به موجب ماده -
تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت براي فروشندگان کـم سـرمایه بـا اسـتفاده از زمینهـاي      

اخل آماده نمایند و بـر مبنـاء قیمـت    متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازي، مکانهاي مناسبی براي عرضه کاالهاي تولید د
آیین نامـه اجرایـی موضـوع ایـن     . رضه کاالهاي ایرانی اجاره دهندتمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان ع

.مورد تصویب هیات محترم وزیران قرار گرفت94ماده در اردیبهشت ماه 
و نظارت بر حسن اجراي آن کارگروهی متشکل از روسا یا معاونین دسـتگاه  این آیین نامه و به منظور راهبري 8باستناد ماده -

شـهرداري -ج)  دبیـر (صنعت، معـدن و تجـارت   -ب)   رییس(فرمانداري -الف:  هاي زیر در سطح شهرها تشکیل می گردد
راه و شهرسـازي   -عی  حتعـاون، کـار و رفـاه اجتمـا    -اتـاق اصـناف   ز  -جهاد کشاورزي    و-شوراي اسالمی شهر      هـ-د

سازمان نظام صنفی کشاورزي -استاندارد     ك-دانشگاه علوم پزشکی    ي-ط
مـاه یکبـار گـزارش کـاملی از نحـوه و شـرایط واگـذاري و پـذیرش         6هـر  این آیین نامه شهرداریها مکلف شده اند 9در ماده -

و میزان اجاره بها و عملکرد عرضه را به شوراي اسالمی شهر تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه
گردیده پس از بررسی گزارش شهرداري، نظر خود را سامانه اطالعات ثبت نمایند و شوراي اسالمی شهر نیز موظف ارایه و در 

کار به کـارگروه  در خصوص تأثیر حمایت از تولید کنندگان و فروشندگان مذکور و مصرف کنندگان و رونق اقتصادي کسب و
.ه کندئاین آیین نامه ارا8موضوع ماده 

راه و کـل دبیرخانه شورا با انجام مکاتبات الزم و  برگزاري جلسات دبیرخانه با شهرداري هاي شـهرهاي بـزرگ اسـتان، اداره   -
.پیگیر اجراي این ماده قانونی گردید... شهرسازي، فرمانداري و

ق تقویـت تولیـد ملـی از طـر    قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار  و آیین نامه اجرایی آن16اساسی در اجراي ماده هدف-
:زیر است 

کاهش هزینه هاي تولید-1
نقش نمایشگاهی همراه با معرفی و فروش محصول-2
ارتباط مستقیم بین تولید کننده، مصرف کننده و حذف واسطه-3
انعکاس معایب و تغییر بر اساس نیاز مصرف کنندهطرح مزیت کاالي خاص داخلی و-4
اعتماد سازي بین تولید کننده و مصرف کننده-5
کاهش هزینه هاي تبلیغات و معرفی کاالهاي داخل-6
حمایت از بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط-7
تخصصی نمودن بازارهاي ارائه محصوالت داخلی-8

:احصاء گردیده استبه شرح زیر صورت گرفته و موانع اجراي این آیین نامهاقدامات-
قانون بهبود مستمر محیط کسب 16راهبري و نظارت بر حسن اجراي آیین نامه ماده در شهرستان مشهد کارگروه-1

حتـرم  و کار با حمایت و ریاست فرماندار محترم  و دبیري سازمان صـنعت، معـدن و تجـارت و بـا حضـور اعضـاء م      
.تشکیل جلسه داد...) مدیرعامل سازمان میادین و (کارگروه و بویژه همراهی مسئوالن محترم شهرداري 

موضوع استفاده از ظرفیت هاي موجود شهرداري مشهد براي ایجاد بازارهـاي تخصصـی مـورد تایید،تصـویب قـرار      -2
.گرفته و بعضاً اجرایی شده است

متقاضیان و استفاده کنندگان از امکانات بـازار مصـرف توسـط شـهرداري مشـهد در      سامانه اطالع رسانی مربوط به -3
.حال فعال سازي است
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.عمده ترین مشکل در شهرستان مشهد عدم معرفی زمین هاي قابل واگذاي توسط اداره کل راه و شهرسازي است-4
.طرح و اعالم شده استدر شهرستانهاي بزرگ استان موضوع عدم اختصاص زمین مناسب از سوي شهرداریها م-5

در ،کـاالي ایرانـی  جایگاهگونه اي برنامه ریزي شود و مکانهایی اختصاص یابد تا ضمن رعایت بایستی به 16در خصوص ماده -
.مصرف کننده نیز ایجاد رغبت جهت مراجعه به این بازارها و خرید فراهم شود

بمنظور در اختیـار گذاشـتن   استان تابعهبا شهرداري هاي اداره کل راه و شهرسازي استان آمادگی خود را جهت عقد قرارداد -
.در جلسه اعالم نمودزمین هاي مناسب 
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مصوبات

استانی

 ارائه راهکار الزم با چگونگی فعال سازي واحدهاي تولیدي تحت تملک بانک ها ودستور کار در خصوص
به اتفاق و با توجه به مطالب مطرح شده در جلسههدف استفاده از ظرفیت هاي راکد این واحدهاي تولیدي

:مقرر گردیدپیگیري شدن موضوع از مراجع ذیربط توافق و ضمن تاکید بر آراء،
هـاي اسـتان،   هـاي اسـتان  بـا نظرخـواهی از تمـامی بانـک      دبیر محترم شوراي همـاهنگی بانـک  -1

پیشنهادي واگذاري واحدهاي تملک شده تهیـه نمـوده، و موانـع احتمـالی موجـود در      دستورالعمل
.مسیر واگذاري و راهکارهاي پیشنهادي براي رفع موانع به دبیرخانه شوراي گفتگو ارسال نماید

ی متشکل از نماینـدگان محتـرم اسـتانداري، دسـتگاه قضـایی، سـازمان صـنعت، معـدن و         کارگروه-2
تجارت، جهاد کشاورزي، شوراي هماهنگی بانکها و یکی از تشکلهاي بخش خصوصی حسب ارتبـاط  
موضوع در محل استانداري یا سازمان صنعت معدن و تجارت  تشکیل گردد و بـا برگـزاري نشسـت    

یران و هیات مدیره سابق بنگاههاي اقتصادي با هدف فعال سازي مجـدد  هاي داخلی با هریک از مد
این واحدها و استفاده از ظرفیت ها و مساعدت هاي بانکها و بررسی دالیل مشـکالت موجـود بـراي    

.هریک از این واحدها بصورت اختصاصی، راهکارهایی با محوریت موارد زیر احصاء نمایند
سابق و فراهم شدن زمینه فعال سازي واحدهاواگذاري مجدد به هیات مدیره-الف
واگذاري به متقاضیان جدید با کمترین سهم آورده و مساعدت بانک -ب

شرکت شهرك هاي صنعتی قبل از واگذاري زمین  و ،به منظور بهره مندي از ظرفیت هاي موجود -3
ایجـاد واحـدهاي   سازمان صنعت، معدن وتجارت و سازمان جهاد کشاورزي قبل از صدور مجوز براي 

جدید ابتدا واحدهاي در تملک بانک ها را به سرمایه گذاران معرفی و پیشنهاد نمایند تـا در صـورت   
.وجود تقاضا این واحدها در اولویت واگذاري قرار گیرند

 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در استان در 16مادهبررسی چگونگی اجراي کار دستور در خصوص
و مکانهاي مناسبی براي عرضه کاالهاي تولید داخلخصوص وظایف و ماموریت هاي شهرداریها در اختصاص

:با توجه به مطالب مطرح شده در جلسه بطور جمعی توافق و مقرر گردید
شـهرداریهاي تابعـه اسـتان، از    به منظور ایجاد مکانهاي مناسب شـهرداري محتـرم مشـهد و سـایر     -1

محلهاي در اختیار مناسب و در چارچوب وظایف و ماموریتهـاي تعیـین شـده و خـط مشـی هـاي       
و سـایر  در کلیه شهرستان هـا  16ترسیمی از سوي ریاست محترم کارگروه موضوع ایین نامه ماده 

اسـت در صـورتیکه   بـدیهی . اعضا، اقدام به تامین زمـین و راه انـدازي مکانهـاي مـورد نظـر نمایـد      
شهرداري مشهد و سایر شهرداریهاي تابعه استان به هردلیلی امکان تامین زمین از زمینهاي متعلق 
به خودشان را نداشتند نسبت به شناسایی زمین هاي متعلق به اداره کل راه و شهرسازي در سـطح  

بـا  پیشـنهاد نماینـد و   را به اداره کـل راه و شهرسـازي  مورد نظرشهرستان اقدام نموده و زمینهاي 
در ایـن خصـوص در   مقرر گردیـد ایـن اداره کـل    اداره کل راه و شهرسازياعالم آمادگیتوجه به

.نمایدچارچوب ضوابط تعیین شده عمل 
تشکلهاي اقتصادي استان از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معـادن و کشـاورزي، اتـاق اصـناف، اتـاق      -2

تعاون موضوع ایجاد سامانه هاي مربوطه و پذیرش تقاضاي بنگاههاي اقتصادي براي ارائه محصوالت 
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مصوبات

استانی

 ارائه راهکار الزم با چگونگی فعال سازي واحدهاي تولیدي تحت تملک بانک ها ودستور کار در خصوص
به اتفاق و با توجه به مطالب مطرح شده در جلسههدف استفاده از ظرفیت هاي راکد این واحدهاي تولیدي

:مقرر گردیدپیگیري شدن موضوع از مراجع ذیربط توافق و ضمن تاکید بر آراء،
هـاي اسـتان،   هـاي اسـتان  بـا نظرخـواهی از تمـامی بانـک      دبیر محترم شوراي همـاهنگی بانـک  -1

پیشنهادي واگذاري واحدهاي تملک شده تهیـه نمـوده، و موانـع احتمـالی موجـود در      دستورالعمل
.مسیر واگذاري و راهکارهاي پیشنهادي براي رفع موانع به دبیرخانه شوراي گفتگو ارسال نماید

ی متشکل از نماینـدگان محتـرم اسـتانداري، دسـتگاه قضـایی، سـازمان صـنعت، معـدن و         کارگروه-2
تجارت، جهاد کشاورزي، شوراي هماهنگی بانکها و یکی از تشکلهاي بخش خصوصی حسب ارتبـاط  
موضوع در محل استانداري یا سازمان صنعت معدن و تجارت  تشکیل گردد و بـا برگـزاري نشسـت    

یران و هیات مدیره سابق بنگاههاي اقتصادي با هدف فعال سازي مجـدد  هاي داخلی با هریک از مد
این واحدها و استفاده از ظرفیت ها و مساعدت هاي بانکها و بررسی دالیل مشـکالت موجـود بـراي    

.هریک از این واحدها بصورت اختصاصی، راهکارهایی با محوریت موارد زیر احصاء نمایند
سابق و فراهم شدن زمینه فعال سازي واحدهاواگذاري مجدد به هیات مدیره-الف
واگذاري به متقاضیان جدید با کمترین سهم آورده و مساعدت بانک -ب

شرکت شهرك هاي صنعتی قبل از واگذاري زمین  و ،به منظور بهره مندي از ظرفیت هاي موجود -3
ایجـاد واحـدهاي   سازمان صنعت، معدن وتجارت و سازمان جهاد کشاورزي قبل از صدور مجوز براي 

جدید ابتدا واحدهاي در تملک بانک ها را به سرمایه گذاران معرفی و پیشنهاد نمایند تـا در صـورت   
.وجود تقاضا این واحدها در اولویت واگذاري قرار گیرند

 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در استان در 16مادهبررسی چگونگی اجراي کار دستور در خصوص
و مکانهاي مناسبی براي عرضه کاالهاي تولید داخلخصوص وظایف و ماموریت هاي شهرداریها در اختصاص

:با توجه به مطالب مطرح شده در جلسه بطور جمعی توافق و مقرر گردید
شـهرداریهاي تابعـه اسـتان، از    به منظور ایجاد مکانهاي مناسب شـهرداري محتـرم مشـهد و سـایر     -1

محلهاي در اختیار مناسب و در چارچوب وظایف و ماموریتهـاي تعیـین شـده و خـط مشـی هـاي       
و سـایر  در کلیه شهرستان هـا  16ترسیمی از سوي ریاست محترم کارگروه موضوع ایین نامه ماده 

اسـت در صـورتیکه   بـدیهی . اعضا، اقدام به تامین زمـین و راه انـدازي مکانهـاي مـورد نظـر نمایـد      
شهرداري مشهد و سایر شهرداریهاي تابعه استان به هردلیلی امکان تامین زمین از زمینهاي متعلق 
به خودشان را نداشتند نسبت به شناسایی زمین هاي متعلق به اداره کل راه و شهرسازي در سـطح  

بـا  پیشـنهاد نماینـد و   را به اداره کـل راه و شهرسـازي  مورد نظرشهرستان اقدام نموده و زمینهاي 
در ایـن خصـوص در   مقرر گردیـد ایـن اداره کـل    اداره کل راه و شهرسازياعالم آمادگیتوجه به

.نمایدچارچوب ضوابط تعیین شده عمل 
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مصوبات

استانی

 ارائه راهکار الزم با چگونگی فعال سازي واحدهاي تولیدي تحت تملک بانک ها ودستور کار در خصوص
به اتفاق و با توجه به مطالب مطرح شده در جلسههدف استفاده از ظرفیت هاي راکد این واحدهاي تولیدي

:مقرر گردیدپیگیري شدن موضوع از مراجع ذیربط توافق و ضمن تاکید بر آراء،
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پیشنهادي واگذاري واحدهاي تملک شده تهیـه نمـوده، و موانـع احتمـالی موجـود در      دستورالعمل
.مسیر واگذاري و راهکارهاي پیشنهادي براي رفع موانع به دبیرخانه شوراي گفتگو ارسال نماید

ی متشکل از نماینـدگان محتـرم اسـتانداري، دسـتگاه قضـایی، سـازمان صـنعت، معـدن و         کارگروه-2
تجارت، جهاد کشاورزي، شوراي هماهنگی بانکها و یکی از تشکلهاي بخش خصوصی حسب ارتبـاط  
موضوع در محل استانداري یا سازمان صنعت معدن و تجارت  تشکیل گردد و بـا برگـزاري نشسـت    

یران و هیات مدیره سابق بنگاههاي اقتصادي با هدف فعال سازي مجـدد  هاي داخلی با هریک از مد
این واحدها و استفاده از ظرفیت ها و مساعدت هاي بانکها و بررسی دالیل مشـکالت موجـود بـراي    

.هریک از این واحدها بصورت اختصاصی، راهکارهایی با محوریت موارد زیر احصاء نمایند
سابق و فراهم شدن زمینه فعال سازي واحدهاواگذاري مجدد به هیات مدیره-الف
واگذاري به متقاضیان جدید با کمترین سهم آورده و مساعدت بانک -ب

شرکت شهرك هاي صنعتی قبل از واگذاري زمین  و ،به منظور بهره مندي از ظرفیت هاي موجود -3
ایجـاد واحـدهاي   سازمان صنعت، معدن وتجارت و سازمان جهاد کشاورزي قبل از صدور مجوز براي 

جدید ابتدا واحدهاي در تملک بانک ها را به سرمایه گذاران معرفی و پیشنهاد نمایند تـا در صـورت   
.وجود تقاضا این واحدها در اولویت واگذاري قرار گیرند

 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در استان در 16مادهبررسی چگونگی اجراي کار دستور در خصوص
و مکانهاي مناسبی براي عرضه کاالهاي تولید داخلخصوص وظایف و ماموریت هاي شهرداریها در اختصاص

:با توجه به مطالب مطرح شده در جلسه بطور جمعی توافق و مقرر گردید
شـهرداریهاي تابعـه اسـتان، از    به منظور ایجاد مکانهاي مناسب شـهرداري محتـرم مشـهد و سـایر     -1

محلهاي در اختیار مناسب و در چارچوب وظایف و ماموریتهـاي تعیـین شـده و خـط مشـی هـاي       
و سـایر  در کلیه شهرستان هـا  16ترسیمی از سوي ریاست محترم کارگروه موضوع ایین نامه ماده 

اسـت در صـورتیکه   بـدیهی . اعضا، اقدام به تامین زمـین و راه انـدازي مکانهـاي مـورد نظـر نمایـد      
شهرداري مشهد و سایر شهرداریهاي تابعه استان به هردلیلی امکان تامین زمین از زمینهاي متعلق 
به خودشان را نداشتند نسبت به شناسایی زمین هاي متعلق به اداره کل راه و شهرسازي در سـطح  

بـا  پیشـنهاد نماینـد و   را به اداره کـل راه و شهرسـازي  مورد نظرشهرستان اقدام نموده و زمینهاي 
در ایـن خصـوص در   مقرر گردیـد ایـن اداره کـل    اداره کل راه و شهرسازياعالم آمادگیتوجه به

.نمایدچارچوب ضوابط تعیین شده عمل 
تشکلهاي اقتصادي استان از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معـادن و کشـاورزي، اتـاق اصـناف، اتـاق      -2

تعاون موضوع ایجاد سامانه هاي مربوطه و پذیرش تقاضاي بنگاههاي اقتصادي براي ارائه محصوالت 
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ر کننـده  تقاضاي اینگونه بنگاهها را به دسـتگاه اجرایـی صـاد   داخلی در این بازارچه ها را پیگیري و 
.و شهرداري مشهد منعکس نمایندمجوز فعالیت

قانون بهبود مستمر محیط کسـب  16آیین نامه اجرایی ماده 5روساي محترم کارگروه موضوع ماده -3
و کار و شهرداران و سایر اعضـا کـارگروه شهرسـتانهاي سـبزوار، نیشـابور و تربـت حیدریـه در ایـن         

رآیند ایجاد و راه اندازي سامانه اطالع رسانی و سایر موارد شهرستانها نیز همانند شهرستان مشهد، ف
.فوق را پیگیري و اجرایی نمایند2، 1بندهاي مندرج در 

جهت حمایت از تولید کنندگان ایرانی، شهرداري هاي استان، بـا اخـذ مجوزهـاي الزم از شـوراي     -4
وع ایـن مـاده و تولیـد    بار درسال بـراي تبلیغـات بازارچـه هـاي موضـ     3شهر در بیلبوردهاي شهري 

.کنندگان فعال در آنها بصورت رایگان اقدام نماید
قانون بهبـود  16آیین نامه اجرایی ماده 5شهرداري محترم مشهد و سایر شهرداریها به موجب ماده -5

مستمر محیط کسب و کار و بر حسب تکالیف مربوطه مکلف هسـتند سـامانه اطالعـات مربـوط بـه      
دگان از امکانات بازارهاي مصـرف را همـراه بـا اخـذ نظـرات و پیشـنهادات       متقاضیان و استفاده کنن

دستگاههاي اجرایی صادر کننده مجوز فعالیت و کارگروه موضوع این آیین نامه راه انـدازي نمـوده و   
.اطالعات آن را در اختیار دستگاههاي ذیربط و عموم مردم قرار دهد

ماه یکبار گزارش کـاملی  6هر 16وفق آیین نامه ماده با توجه به اینکه شهرداري ها مکلف هستند -6
از نحوه و شرایط واگذاري و پـذیرش تولیدکننـدگان کوچـک و متوسـط ایرانـی و فروشـندگان کـم        
سرمایه و میزان اجاره بها و عملکرد عرضه را به شوراي اسالمی شهر ارایه و در سامانه اطالعات ثبت 

ارائه رونوشت این گزارش به دبیرخانـه شـوراي گفـت و    نمایند مقرر گردید، شهرداري مشهد ضمن
ایـن مصـوبات   1گو، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف جهت انجام  اطالع رسانی الزم، گزارش موضوع بنـد  

در خصوص اختصاص زمین و یا پیگیریهاي صورت گرفتـه از اداره کـل راه و شهرسـازي را نیـز بـه      
.دبیرخانه شورا  ارسال نمایند

فراگیرملی و

 در خصوص پیشنهادات دبیرخانه شـوراي  استانبا توجه به اتفاق نظر کلیه اعضاي محترم شوراي گفت و گوي
دستور کار چگونگی فعـال سـازي واحـدهاي تولیـدي تحـت      در خصوص گفت و گوي دولت و بخش خصوصی

، این پیشنهادات واحدهاي تولیديتملک بانک ها و ارائه راهکار الزم با هدف استفاده از ظرفیت هاي راکد این 
در شـوراي گفـت و   جهت طـرح  به عنوان مصوبات ملی شورا که قابلیت پیگیري از مرکز را دارند به شرح زیر و 

شـوراي همـاهنگی   طریـق ازشـوراي همـاهنگی بانکهـا اسـتان    و پیگیري دولت و بخش خصوصی کشورگوي
:مورد تصویب قرار گرفتبانکهاي کشور 

به منظور ایجاد مزیت هاي الزم جهت واگذاري و فعال نمودن واحدهایی که در تملک بانک ها قرار دارند، -1
توافق و مقرر شد ضمن تسهیل فرآیند واگذاري ها، جهت واگذاري واحدهاي تحـت تملـک بانـک هـا در     

سنوات کمتر از ده سال و پـیش پرداخـت  (عقد اجاره به شرط تملیک از وضعیت موجود قالـب  
نـه بـر   ( قیمت کارشناسی روز به درصد10الی 5ساله و پیش پرداخت 15تا 10سنوات به%) 20
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ر کننـده  تقاضاي اینگونه بنگاهها را به دسـتگاه اجرایـی صـاد   داخلی در این بازارچه ها را پیگیري و 
.و شهرداري مشهد منعکس نمایندمجوز فعالیت

قانون بهبود مستمر محیط کسـب  16آیین نامه اجرایی ماده 5روساي محترم کارگروه موضوع ماده -3
و کار و شهرداران و سایر اعضـا کـارگروه شهرسـتانهاي سـبزوار، نیشـابور و تربـت حیدریـه در ایـن         

رآیند ایجاد و راه اندازي سامانه اطالع رسانی و سایر موارد شهرستانها نیز همانند شهرستان مشهد، ف
.فوق را پیگیري و اجرایی نمایند2، 1بندهاي مندرج در 

جهت حمایت از تولید کنندگان ایرانی، شهرداري هاي استان، بـا اخـذ مجوزهـاي الزم از شـوراي     -4
وع ایـن مـاده و تولیـد    بار درسال بـراي تبلیغـات بازارچـه هـاي موضـ     3شهر در بیلبوردهاي شهري 

.کنندگان فعال در آنها بصورت رایگان اقدام نماید
قانون بهبـود  16آیین نامه اجرایی ماده 5شهرداري محترم مشهد و سایر شهرداریها به موجب ماده -5

مستمر محیط کسب و کار و بر حسب تکالیف مربوطه مکلف هسـتند سـامانه اطالعـات مربـوط بـه      
دگان از امکانات بازارهاي مصـرف را همـراه بـا اخـذ نظـرات و پیشـنهادات       متقاضیان و استفاده کنن

دستگاههاي اجرایی صادر کننده مجوز فعالیت و کارگروه موضوع این آیین نامه راه انـدازي نمـوده و   
.اطالعات آن را در اختیار دستگاههاي ذیربط و عموم مردم قرار دهد

ماه یکبار گزارش کـاملی  6هر 16وفق آیین نامه ماده با توجه به اینکه شهرداري ها مکلف هستند -6
از نحوه و شرایط واگذاري و پـذیرش تولیدکننـدگان کوچـک و متوسـط ایرانـی و فروشـندگان کـم        
سرمایه و میزان اجاره بها و عملکرد عرضه را به شوراي اسالمی شهر ارایه و در سامانه اطالعات ثبت 

ارائه رونوشت این گزارش به دبیرخانـه شـوراي گفـت و    نمایند مقرر گردید، شهرداري مشهد ضمن
ایـن مصـوبات   1گو، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف جهت انجام  اطالع رسانی الزم، گزارش موضوع بنـد  

در خصوص اختصاص زمین و یا پیگیریهاي صورت گرفتـه از اداره کـل راه و شهرسـازي را نیـز بـه      
.دبیرخانه شورا  ارسال نمایند

فراگیرملی و

 در خصوص پیشنهادات دبیرخانه شـوراي  استانبا توجه به اتفاق نظر کلیه اعضاي محترم شوراي گفت و گوي
دستور کار چگونگی فعـال سـازي واحـدهاي تولیـدي تحـت      در خصوص گفت و گوي دولت و بخش خصوصی

، این پیشنهادات واحدهاي تولیديتملک بانک ها و ارائه راهکار الزم با هدف استفاده از ظرفیت هاي راکد این 
در شـوراي گفـت و   جهت طـرح  به عنوان مصوبات ملی شورا که قابلیت پیگیري از مرکز را دارند به شرح زیر و 

شـوراي همـاهنگی   طریـق ازشـوراي همـاهنگی بانکهـا اسـتان    و پیگیري دولت و بخش خصوصی کشورگوي
:مورد تصویب قرار گرفتبانکهاي کشور 

به منظور ایجاد مزیت هاي الزم جهت واگذاري و فعال نمودن واحدهایی که در تملک بانک ها قرار دارند، -1
توافق و مقرر شد ضمن تسهیل فرآیند واگذاري ها، جهت واگذاري واحدهاي تحـت تملـک بانـک هـا در     

سنوات کمتر از ده سال و پـیش پرداخـت  (عقد اجاره به شرط تملیک از وضعیت موجود قالـب  
نـه بـر   ( قیمت کارشناسی روز به درصد10الی 5ساله و پیش پرداخت 15تا 10سنوات به%) 20
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ر کننـده  تقاضاي اینگونه بنگاهها را به دسـتگاه اجرایـی صـاد   داخلی در این بازارچه ها را پیگیري و 
.و شهرداري مشهد منعکس نمایندمجوز فعالیت

قانون بهبود مستمر محیط کسـب  16آیین نامه اجرایی ماده 5روساي محترم کارگروه موضوع ماده -3
و کار و شهرداران و سایر اعضـا کـارگروه شهرسـتانهاي سـبزوار، نیشـابور و تربـت حیدریـه در ایـن         

رآیند ایجاد و راه اندازي سامانه اطالع رسانی و سایر موارد شهرستانها نیز همانند شهرستان مشهد، ف
.فوق را پیگیري و اجرایی نمایند2، 1بندهاي مندرج در 

جهت حمایت از تولید کنندگان ایرانی، شهرداري هاي استان، بـا اخـذ مجوزهـاي الزم از شـوراي     -4
وع ایـن مـاده و تولیـد    بار درسال بـراي تبلیغـات بازارچـه هـاي موضـ     3شهر در بیلبوردهاي شهري 

.کنندگان فعال در آنها بصورت رایگان اقدام نماید
قانون بهبـود  16آیین نامه اجرایی ماده 5شهرداري محترم مشهد و سایر شهرداریها به موجب ماده -5

مستمر محیط کسب و کار و بر حسب تکالیف مربوطه مکلف هسـتند سـامانه اطالعـات مربـوط بـه      
دگان از امکانات بازارهاي مصـرف را همـراه بـا اخـذ نظـرات و پیشـنهادات       متقاضیان و استفاده کنن

دستگاههاي اجرایی صادر کننده مجوز فعالیت و کارگروه موضوع این آیین نامه راه انـدازي نمـوده و   
.اطالعات آن را در اختیار دستگاههاي ذیربط و عموم مردم قرار دهد

ماه یکبار گزارش کـاملی  6هر 16وفق آیین نامه ماده با توجه به اینکه شهرداري ها مکلف هستند -6
از نحوه و شرایط واگذاري و پـذیرش تولیدکننـدگان کوچـک و متوسـط ایرانـی و فروشـندگان کـم        
سرمایه و میزان اجاره بها و عملکرد عرضه را به شوراي اسالمی شهر ارایه و در سامانه اطالعات ثبت 

ارائه رونوشت این گزارش به دبیرخانـه شـوراي گفـت و    نمایند مقرر گردید، شهرداري مشهد ضمن
ایـن مصـوبات   1گو، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف جهت انجام  اطالع رسانی الزم، گزارش موضوع بنـد  

در خصوص اختصاص زمین و یا پیگیریهاي صورت گرفتـه از اداره کـل راه و شهرسـازي را نیـز بـه      
.دبیرخانه شورا  ارسال نمایند

فراگیرملی و

 در خصوص پیشنهادات دبیرخانه شـوراي  استانبا توجه به اتفاق نظر کلیه اعضاي محترم شوراي گفت و گوي
دستور کار چگونگی فعـال سـازي واحـدهاي تولیـدي تحـت      در خصوص گفت و گوي دولت و بخش خصوصی

، این پیشنهادات واحدهاي تولیديتملک بانک ها و ارائه راهکار الزم با هدف استفاده از ظرفیت هاي راکد این 
در شـوراي گفـت و   جهت طـرح  به عنوان مصوبات ملی شورا که قابلیت پیگیري از مرکز را دارند به شرح زیر و 

شـوراي همـاهنگی   طریـق ازشـوراي همـاهنگی بانکهـا اسـتان    و پیگیري دولت و بخش خصوصی کشورگوي
:مورد تصویب قرار گرفتبانکهاي کشور 

به منظور ایجاد مزیت هاي الزم جهت واگذاري و فعال نمودن واحدهایی که در تملک بانک ها قرار دارند، -1
توافق و مقرر شد ضمن تسهیل فرآیند واگذاري ها، جهت واگذاري واحدهاي تحـت تملـک بانـک هـا در     

سنوات کمتر از ده سال و پـیش پرداخـت  (عقد اجاره به شرط تملیک از وضعیت موجود قالـب  
نـه بـر   ( قیمت کارشناسی روز به درصد10الی 5ساله و پیش پرداخت 15تا 10سنوات به%) 20
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خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 
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تغییر نماید و در این خصوص موضوع از طریق استانداري محترم و بانک مرکزي ) مبناي قیمت تمام شده
بانکهـاي  همچنین مقرر شد دبیرخانـه شـورا ي همـاهنگی   . و مدیران عامل بانکها در مرکز پیگیري گردد

استان نیز ضمن طرح موضوع در جلسات شوراي هماهنگی مجوز الزم از هیات مدیره بانکهاي متملـک را  
.جهت واگذاري واحدهاي تحت تملک اخذ نمایند

، این موضوع از طریـق شـوراي گفـت و    مصوبات ملی و فراگیر 1جهت تسریع در اجراي بند مقرر گردید-2
در ایـن رابطـه مقـرر گردیـد     همچنین اد مقاومتی کشور پیگیري شود گوي مرکز و ستاد فرماندهی اقتص
کـه واحـدهاي   را یاسامی بانـک هـاي عـامل   در کوتاهترین زمان ممکن شوراي هماهنگی بانکهاي استان

زیر محتـرم  و-کرباسیانجناب آقاياستحضارجهت ؛شعب استان خراسان رضوي دارندتولیدي در تملک 
.ارائه نمایندبه دبیرخانه شوراي گفت و گوي استانهاي الزم و پیگیري -امور اقتصاد و دارایی
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