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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م

تی بعنوان در خصوص دستور کار بررسی موانع ترهین قطعات شهرک صنع 20/9/96پیگیری اجرای مصوبات سی و دومین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گو مورخ  -1

 وثیقه تسهیالت دریافتی بانک ها 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

  )زیر در جلسه مطرح شد:مطالب  تسهیالت دریافتی بانک هابررسی موانع ترهین قطعات شهرک صنعتی بعنوان وثیقه  در خصوصالف 

یکی از موانع ترهین قطعات شهرک صنعتی عدم مراجعه شرکتهای مطرح شد که  در سی و دومین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

د رسمی به اداره ثبت اسناد و امالک استان با سیستم آنی متصل شده است و دفاتر اسنامی باشد. از طرفی  متقاضی به شهرک صنعتی و اداره ثبت جهت تخصیص پالک

ا دفاتر اسناد جهت ترهین قطعات شهرک صنعتی می بایست شرکت متقاضی شماره پالک ثبتی مجزا شده و تفکیک شده اصلی از پالک ثبتی مادر را دریافت نماید ت

 یستم آنی اداره ثبت و اطمینان از عدم ترهین و بازداشت پالک مورد نظر نسبت به ترهین قطعه اقدام نمایند.رسمی با وارد نمودن شماره پالک تخصیص داده شده در س

جهت صدور سند تفکیکی و افرازی واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی دارای بدهی به بانکها، شورای هماهنگی بانکها موافقت بانکهای در آن جلسه مقرر شد 

ها می  لکیت با حفظ حقوق سند رهنی برای این واحدها که دارای پروانه بهره برداری و پایان کار نیز بوده و تنها مانع صدور سند، بدهی به بانکاستان جهت انتقال ما
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 ماید.باشد را دریافت نموده و پس از اخذ این موافقت نامه، شرکت شهرک های صنعتی نسبت به انتقال سند تفکیکی با حفظ حقوق سند رهنی اقدام ن

ر شهرک فکیکی دتهمچنین تاکید شد که شرکت شهرک های صنعتی در واگذاری پالک های فرعی به واحدهای صنعتی تسریع نمایند. و در خصوص عدم صدور سند 

ی ظرف هرک های صنعتششرکت  یدماشین ابزار) فناوری های برتر( و پیامدها و مشکالت بوجود آمده پیرامون فقدان سند از قبیل دریافت تسهیالت و ....، مقرر گرد

موضوع در  ماه  مسائل و مشکالت این شهرک را جهت دریافت سند واحدهای واقع در این شهرک حل و فصل نماید و در صورت عدم حضول نتیجه، 3مدت 

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان طرح گردد.

ر جلسه دبخش خصوصی جهت اجرای مصوبات سی و دومین جلسه و جمع بندی موضوعات جهت ارائه سی و پنجمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و 

 شورای گفتگوی استان تشکیل شد.

 هایشهرک در نزمی هکتار 900هفت هزار و  حاضر حال درشرکت شهرکهای صنعتی معتقدند   رضوی خراسان صنعتی شهرک های شرکت ریزیبرنامهمحترم  معاون

 نگرفته صورت هاآن در اقدامی هنوز که است هاییزمین هکتار 500دو هزارو   و تفکیکی سند دارای مقدار این از هکتار 200چهار هزار و  که دارد جودو استان صنعتی

 ددرص90 تا 85کنون هم اهکتار زمین های جدید در شهرک به شمار می آید و هنوز اقدامات واگذاری آن صورت نگرفته است.  2300هکتار،  2500از این  .است

 .داشت مشاعی نزمی و شده واگذار گذشته در که بود قدیمی صنعتی هایشهرک ،مشکالت ترینبزرگ از یکیاست و  تفکیکی سند دارای استان صنعتی هایشهرک

 هکتار 450 دارای هک توس مثل شهرک ها سایر در است. افزارماشین صنعتی شهرک به مربوط ،استان صنعتی شهرک های اراضی تفکیکی اسناد بحث در اصلی مشکل

 سازمان از که مین هاییز هم شهرک ها از برخی در مشکالتی می باشیم. دچار اوقاف با سند صدور زمینه در و بوده اوقاف به مربوط هکتار 17 حدود است، اراضی

 بایست هزینه ای مضاعف پرداخت نماید. و شرکت شهرک ها می گرفته قرار مستثنیات جزو مدتی از پس شده گرفته طبیعی منابع



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

  

3 
 

 صبح       7:30 ساعت شروع:                                     25/10/1396    تاریخ جلسه:       35شماره جلسه:      

 نفر 19  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

 
حل  و مشکل این رفع رایب اسناد ثبت اداره به متعددی مراجعات. دارد زیادی مستثنیات و شده ملی 79 سال در شهرک این اراضی از برخیدر شهرک ماشین ابزار 

نداشته  دامات نتیجه ای در بر، تا کنون اقاست مستثنیات دارای اراضی خود اینکه هم و زمین هاست سند دارای طبیعی منابع همموضوع شده است، اما به دلیل آنکه 

 است.

 تجمیع هنگام در که است این می شود مطرح که موضوعی سند صدور برای زمین ها تجمیع و افراز بحث در معتقدند رضوی خراسان اسناد ثبت کل ادارهمحترم  معاون

 اراضی تکلیف، تعیین قانون براساس ساغش، اراضی درباره .ندارند را تجمیع شرایط صورت این غیر در باشد، یکسان مالکان همه سهام یا و باشد نفر یک باید مالک

 یا است ملی اراضی زوج زمین که شود مشخص باید مجموع در وجود ندارد. سند صدور نیز در مشکلی مستثنیات برای و باشد مستثنیات از باید سند دریافت برای

 و داد انجام را تفکیک می توان باشند، داشته توافق مالکان همه اگر سند تفکیک برای اما. نیست مشخص کامل طور به ساغش در موضوع این که مستثنیات اراضی

 .نیست مشکلی

یاز به اصالح قانون ن که است موضوعی ملی منابع و تشخیص برگ قطعیت عدم موضوعمعتقدند  رضوی خراسان طبیعی منابع کل اداره اراضی امور و حفاظت معاون

 مستثنیات درباره که اییر هم شغسا اراضی خصوص در، خواستار می باشد. کند پیدا قطعیت اراضی از دولت مالکیت که نحوی به را قانون اصالح سازمان این داردو

 اراضی وضعیت. است تثنیاتمس زمره در گرفتن قرار و ملی مالکیت از زمین خروج دهنده نشان فقط و نیست فرد مالکیت معنای به میشود صادر دادگاه سوی از زمین

 در سند لانتقا برایمان آمادگی الزم این ساز .است تطبیق قابل ما اسناد در بگیرند، رای اند توانسته قضایی عمراج و دادگستری طریق از افراد که زمینهایی و مستثنیات

  گردد. بندی جمع اسناد ثبت اداره در باید که است مقدماتی نیازمند موضوع این اما داشته را اراضی این

 مصوبات:جمع بندی و
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مهلت  مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 پیگیری

 بررسی موانع ترهین قطعات شهرک صنعتی بعنوان وثیقه تسهیالت دریافتی بانک ها 1

یدد صنعتی دارای بددهی بده بانکهدا، مقدرر گردجهت صدور سند تفکیکی و افرازی واحدهای مستقر در شهرک های 

احددها کده شورای هماهنگی بانکها موافقت بانکهای استان جهت انتقال مالکیت با حفظ حقوق سند رهنی برای این و

مدوده و نا دریافدت ردارای پروانه بهره برداری و پایان کار نیز بوده و تنها مانع صدور سند بدهی به بانک ها می باشد 

ندی ذ این موافقت نامه، شرکت شهرک های صنعتی نسبت به انتقال سند تفکیکی بدا حفدظ حقدوق سدند رهپس از اخ

 اقدام نماید.

 

 

 

شورای هماهنگی 

 بانکها

 

 

 

 یک هفته

 بررسی موانع ترهین قطعات شهرک صنعتی بعنوان وثیقه تسهیالت دریافتی بانک ها 2

ای صدنعتی امالک استان و توضیحات نماینده محترم شرکت شهرک هبا عنایت به اعالم مدیر کل محترم ثبت اسناد و 

ک هدای مبنی بر دریافت پالک های فرعی از اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی، مقرر گردید شدرکت شدهر

 صنعتی در واگذاری پالک های فرعی به واحدهای صنعتی تسریع نمایند.

 

 

شرکت شهرکهای 

 صنعتی

 

 

 مستمر
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 موانع ترهین قطعات شهرک صنعتی بعنوان وثیقه تسهیالت دریافتی بانک هابررسی  3

 پس از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضای حاضر در جلسه پیرامدون مواندع و راهکارهدای تدرهین قطعدات شدهرک

تی ای صنعهصنعتی به عنوان وثیقه تسهیالت دریافتی بانک ها و با عنایت به توضیحات نماینده محترم شرکت شهرک 

تدر( و و فعاالن و تشکلهای بخش خصوصی پیرامون عدم صدور سند تفکیکی در شهرک ماشین ابزار) فناوری های بر

پیامدها و مشکالت بوجود آمدده در خصدوص عددم صددور سدند از قبیدل دریافدت تسدهیالت و ....، مقدرر گردیدد 

سدناد، های صنعتی، اداره کل ثبدت ا کارگروهی متشکل از نمایندگان محترم دادگستری)قضات محترم(، شرکت شهرک

ه  مدا 3،استانداری، بخش خصوصی مستقر در شهرک هدای صدنعتی ظدرف مددت آبخیزداری  اداره کل منابع طبیعی و

 مسائل و مشکالت این شهرک را جهت دریافت سند واحدهای واقع در این شهرک حل و فصل نمایند .

 

 

 

 

شرکت شهرک های 

صنعتی جهت تشکیل 

 وطهکارگروه مرب

 

 

 

 

 

 ماه 3

 بررسی موانع ترهین قطعات شهرک صنعتی بعنوان وثیقه تسهیالت دریافتی بانک ها 4

مور ااوقاف و واگذاری اداره کل نیازمند در خصوص صدور سند تفکیکی واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی که 

ودندد بکشاورزی  می باشد با عنایت به اینکه این زمین ها در زمان واگذاری به واحدهای صنعتی زمین بایر و یا خیریه

 حق تقدیمی)پذیره( بر مبنای سال واگذاری و بصورت تقسیطی محاسبه شود.

 

 

اداره کل اوقاف و 

 امور خیریه

 

 

 

 مستمر

 
 


