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 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 خانوادگی نمایندهنام و نام 

  حاضر استاندار )رئیس شورای استانی( یعقوبعلی نظری 1

  حاضر  استان مدیریت و برنامه ریزی سازمان رئیس رضا جمشیدی 2

  حاضر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رییس  امیررضا رجبی 3

  حاضر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان غالمرضا قنبری 4

  حاضر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان نائینیرضا خواجه  5

  حاضر مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان محمد امین بابائی 6

  حاضر استان یهابانک هماهنگی دبیرکمیسیون حمید صفای نیکو 7

 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر مجلس نماینده محسن زنگنه 1

  حاضر مجلس نماینده علی آذری 2
 

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر معاون(استان )یا  دادگستری کل رئیس (حسین شفیعیغالمعلی صادقی) 1

 فرزاد بهشتی نماینده استان دادستان مرکز درودیمحمد حسین  2

 

 شهرداری و شوراها -د
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

  غایب  استان مرکز شهردار سید عبداهلل ارجائی 1

  غایب استان اسالمی شورای رئیس سید مومن حسینی 2
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 تعاونی و خصوصی -هـ

 )رؤسای اتاق ها(
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام 

خانوادگی 

 نماینده

 غالمحسین شافعی 1
 اناست  مرکز کشاورزی  و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق رئیس

 )دبیر و سخنگوی شورای استان(
 حاضر

 

  حاضر استانمرکز  تعاون اتاق رئیس رمضانیرضا  2

  غایب استان مرکز اصناف اتاق رئیس محمود بنانژاد 3

 (خصوصی و تعاونیاقتصادی بخش  های تشکل یا رؤسای تعاونی و خصوصی برتر های شرکتهیأت مدیره  رؤسای یا عامل )مدیران

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام 

خانوادگی 

 نماینده

  حاضر رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی رضا حمیدی  1

 حسن حسینی 2
های  رئیس هیات مدیره انجمن کارخانجات آرد خراسان

 رضوی، شمالی و جنوبی
 غایب

 

  حاضر روشن تجارت ایمان شرکت مدیره هیأت رئیس و مدیرعامل محمدحسین روشنک 3

 مجتبوی حسین 4
 رایهک و تاکسی لوازم توزیع و تهیه تعاونی شرکت مدیرعامل

 هحوم و مشهد سواری
 حاضر

 

  حاضر جات خوراک دام استانکارخان انجمن مدیرعامل کافی فریدون 5

  حاضر رئیس انجمن شرکت های دانش بنیان استان سیدمهدی مدنی بجستانی 6

  حاضر اتحادیه بارفروشان خراسان رضویرئیس  رجیبحیدر ساکن  7

  غایب رییس هیات مدیره شرکت الکترواستیل مجید محمدزاده طبسی 8

نحوه اداره تشکیل و "دستورالعمل  5ماده  1در جداول فوق )ردیف های الف تا هـــ(، در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا، موضوت تبصره   توضیح:

نام و نام خانوادگی "درج شده و در ستون بعدی،    "نماینده "، کلمه "وضعیت حضور  "در ستون  ، "وگوی دولت و بخش خصوصی  گفت جلسات شوراهای استانی   

 .معین گردد "نماینده
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 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی معاون فضل چمندیلابوا 1

 استانداری خراسان رضوی اشتغال و گذاری سرمایه امور هماهنگی دفترمدیرکل  محمدرضا عباس زاده 2

 مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی   فرشچیجعفر  3

 دگان خراسان رضوی رئیس اتحادیه صادرکنن کاظم شیردل 4

 پارک صنعتی مهتاب حسین اشرفیسید  5

 شرکت رام پالست شرق رضا لطفی 6
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 مشروح  مذاکرات

 (:1دستور جلسه )

 "طرح اخبار و اطالعات اقتصادی"

در رابطه با موضوعات مرتبط با    شورا،  در جلسات گذشته  : کشاورزی   و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق غالمحسین شافعی رئیس   -

ضور نمایندگان              سه ای با ح ستان، در جل ضوت برای ا ضرورت دارد با توجه به اهمیت مو شد که  حوزه زعفران مطالبی مطرح 

 محترم استان در مجلس شورای اسالمی موضوت بصورت کاملتری مطرح و پیگیری شود.

 (:2جلسه )دستور 

 "صادرکنندگان ارزی تعهدات رفع سیاستی های بسته نادرست اجرای از ناشی  مشکالت و موانع "
 وضوت م تخصصی،   و ربط ذی تشکلهای  اعالم حسب :  استان  دولت و بخش خصوصی   وگویگفت شورای  دبیرخانه لبافی ،رئیس -

سته  اجرای نحوه ستی    هایب صدی 40 حدود کاهش به منجر صادرکنندگان،  ارزی تعهدات رفع سیا  رانت، ایجاد صادرات،  در

ستان،  ویژه به همسایه  کشورهای  به ریالی صادرات  روش پذیرش عدم. است  گردیده داللی و کشور  از خارج به کاال قاچاق   افغان

شت  با ارزی تعهد رفع بودن غیرممکن صد  90 بازگ صل  ارز در صله  کاالها، برخی برای صادرات  از حا  ارز با آزاد ارز نرخ زیاد فا

صیص  نیمایی شکالت  واردکنندگان، به شده  داده تخ شورهای  در صادرکنندگان  ارزی تعهدات رفع با مرتبط م سیای  ک   انه،می آ

 موضوت است. این طرح دالیل مهمترین از …و صادراتی کاالهای گذاری قیمت میزان

 در جلسه مطرح شد مبنی بر اینکه شورا مقرر دارد:  گوو  گفت شورای دبیرخانه پیشنهادات -

 کشورهایی در که نماید اتخاذ تدابیری ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک پیگیری شود تااز طریق شورای مرکز  -1

 همان در صادرات ازای به ما دالر تحویل دارند، حضور آنها در ایرانی های بانک که ازبکستان و تاجیکستان روسیه، مثل

 سطتو  طریق این از تا گردد پرداخت ریال صادرکننده به ایران در و شود دریافت واردکننده از ایرانی بانک توسط و کشور

 .گیرد صورت  ارزی تعهد رفع قانونی و صحیح ی شیوه به و بانک خود

 بسته" ب"قسمت  "5") باستناد بند صادرات از حاصل ارز درصد 90 بازگشت با ارزی تعهد رفع  اینکه به نظر  -2

  این طرفی از و است ممکن غیر بعضا  کاالها برخی برای (1397-1400 سالهای صادرات از حاصل ارز برگشت سیاستی

شورا مقرر  لذا ، نماید مواجه جدی مشکالت با و داده قرار الشعات تحت را  نظر مورد تجارت و فعالیت  تا دارد وجود امکان

 دهند انجام درصد90 میزان با را تعهد رفع نتواند مختلف دالیل به است ممکن که کننده صادر شرایط با  منطبق نماید که

 صادرات از حاصل ارز درصد 70 تا 50 بازگشت بر مبنی تغییراتی مرکزی بانک اقتصادی های العمال دستور و ها سیاست در

 .گردد بینی پیش ، صادراتی کاالی نوت به توجه با

صادرات به کشورهای عدم پذیرش روش صادارت ریالی به عنوان یکی از رایج ترین روش های  اینکه به عنایت با  -3

افغانستان، عراق و تاجیکستان و الزام ایفای تعهد ارزی و برگشت ارز در صورتیکه اصوال صادرکنندگان ارزی دریافت ننموده 

پیشنهاد می  اند موجب کاهش صادارت به این کشورها شده و صادرات به این کشورها از توجیه اقتصادی خارج نموده لذا

 نسبت هک بانک مرکزی تدابیری اتخاذ نماید که صادرکنندگانی تا طریق شورای مرکز پیگیری شود شود با تصویب شورا، از

 به مستندات ارائه از پس نموده اند اقدام افغانستان، تاجیکستان و عراق کشورهای به خود صادراتی کاالهای ریالی فروش به
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ه رفع نسبت بتجارت بتوانند  جامع سامانه در خود ریالی فروش اطالعات ثبت و کمیته تایید با ارزی اقدام کمیته دبیرخانه

 . تعهدات ارزی مربوطه اقدام کنند

 دایجا موجب موضوت این و بوده واقعی حد از بیشتر موارد از برخی در صادراتی اقالم گذاری با توجه به اینکه ارزش  -4

 افزایش را صادرات های هزینه ارزی، تعهدات ایفای برای مشکل ایجاد ضمن و شده صادرات میزان از بیشتر ارزی تعهدات

 و هستند متفاوتی های ارزش برگیرنده در متفاوت برندهای و ها کیفیت در صادراتی کاالهای از برخی طرفی از. دهد می

 تعهد میزان در موضوت این که آنجا از و کند استناد کننده صادر سوی از ابرازی ارزش به بایست می گمرک راستا این در

 ارزی تعهد با مرتبط و مهم های فرآیندها در حوزه اصالح و اساسی بازنگری و ضرورت دارد باالیی نقش کننده صادر ارزی

 تفویض، گردید احساس می شود لذا شورا مقرر نماید تا از طریق شورای مرکز و استانداری پیگیری شود که پیشنهاد

به استان ها انجام  صادراتی خاص هر استان کاالی گذاری ارزش بر تاکید با گمرکی امور قانون 16 ماده کارگروه اختیارات

 پذیرد. 

 ازگشتب امکان و شود می انجام ریالی افغانستان به صادرات: کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق غالمحسین شافعی رئیس -

صل  ارز ستان  به صادرات  از حا ست  فراهم دالر، صورت  به افغان ضوت  این. نی  و شده  مطرح دفعات به نیز گذشته  سنوات  طی مو

ــت گرفته انجام مقطعی هایجوییچاره آن برای ــورت به تعهدات این رفع اگر که کنیممی تاکید هم حاال. اس  مطالبه دالری ص

  ما تجاری تعامالت کاهش به متعددی عوامل حاال همین. مواجه می نماید مشکل  با همسایه  کشور  این با تجارت در را ما شود؛ 

ستان  با ست  شده  منتج افغان ستان  به ریالی صادرات . ا ستان  سه  برای افغان سان  ا ضوی،  خرا سان  ر ستان    و جنوبی خرا  و سی

 شده ثباع مشکالت ایپاره بروز اما داشت رونق ریالی صادرات گذشته سال تا نیز عراق کشور در و است پذیر توجیه بلوچستان،

سایه  این با تجارت روند تا ستخوش  غربی هم شت . بگذارد کاهش به رو نیز آمارها و شود  تغییر د  یرتاثتحت صادراتی  ارز بازگ

شی  هایمحدودیت و المللیبین هایتحریم شاورزی    اتاق و لذا دارد قرار بانکی ارتباطات فقدان از نا صنایع، معادن و ک بازرگانی، 

 ودخ پیشنهادهای  صادرکنندگان،  موانع کاهش و کشور  موردنیاز ارز تامین برای هاسیاست   این کارآیی افزایش راستای  در ایران

 تشـــویق منظور به تا کردیم درخواســـت مرکزی بانک از مقطع آن در. اســـت کرده اعالم مرکزی بانک به مختلف مراحل در را

ــادرکنندگان، ــل دالر هر ص ــادرات از حاص ــادرکننده از آزاد بازار نرخ از گرانتر تومان 200 تا 100 را ص  این و کند خریداری ص

  گرفت،می انجام اقدام این بازه همان در اگر که داد می نشان ما هایبررسی. نماید تلقی صادرات برای مشوق نوعی هم را تفاوت

شور  صادرات  صد 40 تا ماه6 ظرف در ک شد  در ست   . نمودمی تجربه را ر شویقی  هایسیا  برای راهبرد بهترین جنس، این از ت

 .آیندمی شمار به کشور صادرات بخش تقویت

ــادرکننده، اکنون هم - ــور در آزاد ارز با را کاال صـ ــ س و کندمی خریداری کشـ ــل ارز باید ارزی، تعهد رفع روند در سـ  از حاصـ

ــادراتش ــه تا دو را ص ــرایط دلیل به طرفی، از. دهد تحویل مرکزی بانک به آزاد بازار از ترارزان تومان هزار س   فعاالن تحریم، ش

 و بگیریند بهره پول انتقال مختلف مراجع و هاصـــرافی از کشـــور به ارز انتقال برای تا هســـتند ناگزیر ما خارجی تجارت حوزه

 بازگشت  و انتقال بابت صادرکننده  هایهزینه به درصد 14 تا 8 بین ترتیب، بدین. شوند  متقبل مسئله  این بابت هم را ایهزینه

  مالیاتی، محاســبات در به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی هزینه این که اینجاســت تامل خور در نکته. شــودمی افزوده ارز

 لحاظ نمی شود. اقتصادی فعاالن برای

سین  - شنک،  محمدح شن و   تجارت ایمان شرکت  مدیره هیأت رئیس و مدیرعامل رو سیون  رئیس رو شهد  اتاق تجارت کمی  :م

.  داردن وجود عراق و میانه آسیای کشورهای برای زمینه این در فنی توجیه و است افغانستان  با بیشتر  ریالی صادرات  در ما بحث

  کارند هب مشغول  ایران در کشور  آن از که کثیری جمعیت به توجه با باشیم،  داشته  دالری مبادله افغانستان  با اینکه مجموت، در
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 به ادراتص کاهش دالیل از یکی. نیست ما اقتصاد نفع به نمایند، ارسال کشورشان به تا کنند می تبدیل دالر به را خود درآمد و

 .داشت  خواهد چشمگیری  افزایش صادراتمان  حجم شود،  ریالی کشور  این به صادرات  اگر و است  موضوت  همین نیز افغانستان 

ــتان، در دالر به ریال تبدیل برای خارجی بانکهای کارمزد ــیار افغانس ــت زیاد بس ــادرکنندگان های هزینه امر، این و اس  به را ص

 .دهد می افزایش شدت

 که اردد وجود ایرانی بانکهای تاجیکستان  و روسیه  ازبکستان،  در اکنون هم: استان  صادرکنندگان  اتحادیه رئیس شیردل،  کاظم -

ــتان، در اما دهند؛ می انجام را ارزی تبادل امور ــتی به را ارزی تعهد بانک تاجیکس ــبه درس  اغلب در طرفی، از. کند نمی محاس

  ما ارزی تعهدات در موضوت  این اما شود؛  می پرداخت نیز آن التفاوت مابه و دهیم می ارائه را ارز صادرکننده  عنوان به ما موارد

 .گردد نمی محاسبه

 کشور این به صادرکنندگان و دهد نمی ارز ما، با مبادالتش در عراق: رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی حمیدی، رضا  -

 فعالیت از را تجار و صادرکنندگان  و صادراتند  مانع ها نامه آیین و ها بخشنامه  این. شوند می مشکل  دچار ارزی تعهد زمینه در

 .کنند می دلسرد

سن  - ضو  زنگنه، مح سیون  ع سالمی  شورای  مجلس بودجه و برنامه کمی سه  : درا سئوالن  با اخیر جل صوص  در مرکزی بانک م  خ

ــنده  را نیما  نرخ اعالم نمود که  مرکزی بانک  ، آزاد و نیمایی  ارز اختالف ــامانه  و  کنند  می تعیین خریدار  و فروشـ  دارای نیما  سـ

 در که ارزی درصد 10 به است  فروش حال در آزاد بازار در که ارزی حجم. تقاضاست   و عرضه  برای بازاری و نیست  ثابت قیمت

شور  کل ست،  مبادله حال در ک سد؛  نمی ا صل  زیرا ر ست  حواله در ارز حجم ا سیون  ویژه به و مجلس با توجه به اینکه .ها  کمی

سئله  دارای ارزی تعهد بحث در بودجه ست،  م صی    بخش از ا صو ضا  خ شود  تقا ست  ،می   و جدی را زمینه این در خود درخوا

 .باشد الزم اصالحات پیگیر مجلس تا کند مطرح محکم

 در الذ. است  مهم بسیار  کشور،  دو با مرزی هم دلیل به ما استان  برای تجارت موضوت : رضوی  خراسان  استاندار  ظری،نیعقوبعلی  -

صوص  سائل  خ ست  الزم ارزی م سه  ا ضور  با ای جل ستان  در مرکزی بانک ارزی معاون ح  نهایی بندی جمع به تا شود  برگزار ا

 .برسیم

 

 (:3دستور جلسه )

 "«مهتاب صنعتی پارک» برای مجوز صدور عدم از ناشی مشکالت و موانع "
صی   گفت شورای  دبیرخانه ،رئیس لبافی - صو ستان:  وگوی دولت و بخش خ  و شده  واقع فریمان جاده در مهتاب صنعتی  پارک ا

 که پارک، این شرکت  18 اکنون هم و گرفته فعالیت مجوز صمت  سازمان  از 1385 سال  از پارک این. است  ملکی زمینی دارای

 این. هســتند دولتی غیر صــنعتی شــهرک عنوان به برداری بهره پروانه اخذ دنبال به هســتند، ای جداگانه ســند دارای هریک

 اریج قواعد واقع، در. است نشده نتیجه به منجر اما شده؛ مطرح …و قضایی حمایت کمیسیون تسهیل، ستاد در تاکنون موضوت 

 .شودمی مجوز این صدور مانع صنعتی، شهرکهای شرکت

 بر یصنعت  شهرکهای  شرکت  و است  غیردولتی صنعتی  شهرک  به پارک تبدیل و صنعتی  مجوز صدور  پارک این اصلی  خواسته  -

 اعالم طبق. دارد تاکید مجوز اخذ جهت پیگیری س س  و مجموعه یک قالب در مهتاب  صنایع  تولیدی شرکت 18 تجمیع لزوم

ساخت  همه مهتاب صنعتی  پارک مجموعه سط  الزم های زیر صی    بخش تو صو ستقرار  منظور به خ  غیردولتی صنعتی  شهرک  ا

سترسی،   راه و جاده شامل ( مهتاب صنعتی  پارک) سفالت، ) داخلی معابر و کشی  خیابان د  برق انتقال خط اجرای ،(…و جدول آ
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 حلقه دو محوطه، برق و ها خیابان روشــنایی خطوط مرتبط، تاســیســات و مگاوات 6/5 ظرفیت و متر 6300 طول به نیاز مورد

 پیشــنهادلذا .اســت شــده ایجاد ناحیه آن در …و مرتبط های شــبکه و فاضــالب خانه تصــفیه مرتبط، مخازن و منابع و آب چاه

سان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  شود می  جهاد سازمان  همزمان بطور و برداری بهره پروانه صدور  منظور به را الزم تمهیدات خرا

شاورزی  سبت  ک ضی  کاربری تغییر به ن شنهادات  تحقق در چنانچه و نمایند اقدام مزبور ارا   ارکپ مالکیت محدودیت رفع) این پی

 (وزیران هیئت) ذیصالح  مراجع طریق از صنعتی  های شهرک  شرکت  پیشنهاد می شود   دارد، وجود محدودیتی( مهتاب صنعتی 

صوبه  ”ث“ بند تا نماید پیگیری ست،  23/03/1401 تاریخ به مربوط که وزیران هیئت م شهد  در ا   مذکور، بند طبق. شود  اجرا م

ست  مجاز تجارت و معدن صنعت،  وزارت»  قوانین چهارچوب در صنعتی،  و صنفی  کارگاهی، هایفعالیت ساماندهی  منظور به ا

  شعات  محدوده در متمرکز صورت  به که صنعتی  لکه( 38) جهت غیردولتی، صنعتی  شهرک  برداریبهره پروانه صدور  به نسبت 

 نامهتصویب  ابالغ از پس سال  دو ظرف حداکثر شده،  لحاظ مقرر ترتیبات رعایت با اند،شده  ایجاد تهران شهر  کیلومتری( 120)

 .«نماید اقدام

 مهتاب صــنعتی پارک در اشــتغال نفر 500 حدود با واحد 18 اکنون هم: مهتاب صــنعتی پارک نماینده اشــرفی، ســیدحســین -

شغول  سال  ظرف حمایت، صورت  در و کارند به م سد  می برابر سه  به تعداد، این یک صی    بخش. ر صو سب  خ  که مجوزی با متنا

 بهره به و شــده احداث مجموعه این در فاضــالب خانه تصــفیه نیز اخیرا و کرده ایجاد پارک این در را زیرســاختها همه داشــته،

سیده  برداری ست  ر ساختها  حوزه در ما. ا سته  تنها. نداریم نیاز حمایتی زیر ست  این ما خوا   شده،  صادر  که مجوزی برای که ا

  تقاضای . منمایی پرداخت سنگینی  عوارض بایستی  و است  کاربری تغییر به نیاز در غیر اینصورت . گردد صادر  برداری بهره پروانه

 .گردد مرتفع زمان ترین کوتاه در مسئله این صنعتی، شهرکهای شرکت ویژه اهتمام با که است این ما

سان  صنعتی   شهرکهای  شرکت  مدیرعامل فرشچی،  جعفر -  برای برداری بهره پروانه صدور  آماده ما ماجرا، کلیت در: رضوی  خرا

ستیم؛  مهتاب صنعتی  پارک ست  مالکیت سند  به نیاز منظور بدین اما ه ست  نداده ارائه را سند  این هنوز مهتاب پارک و ا  در .ا

شکل  این صنعتی  لکه 38 تهران شتند  را م صوبه  با و دا شکل  وزیران هیئت م  از تمالکی سند  ارائه امکان اگر. شد  مرتفع آنها م

 .نمود پیگیری وزیران، هیئت مصوبه اخذ منظور به بایستی ندارد، وجود پارک این واحدهای مالکان سوی

ضا  - ستان  صمت  سازمان  رئیس رجبی، امیرر صوبه  طبق: ا ستقر  های مجتمع اگر وزیران، هیئت م  در کیلومتری 30 شعات  در م

 .است رسیده کیلومتر 120 تا تهران در صنعتی شهرکهای شعات. گردد می مرتفع مشکل شوند، تجمیع صنعتی شهرک قالب

ستاندار  نظری، یعقوبعلی - سان  ا ضوی  خرا شکالت : ر شهد  اطراف صنعتی  نواحی و شهرکها  م ستی  م ستی  به بای  و دگرد احصا  در

 گیرد صورت  است،  پذیر امکان کاری هر استان  در است  الزم. دارند قرار کیلومتری 30 شعات  از خارج واحد چند شود  مشخص 

شود؛  چالش دچار تولید جریان تا ست  مواردی و مطالب ما بحث اکنون اما ن صمیم  ظرفیت از خارج که ا ستان  گیری ت ست  ا . ا

 صورت هب س س، و شوند شناسایی   دارند، را مشکل  این هم دیگری واحدهای اگر تا گیرد صورت  دقیقی بررسی  بایستی  نخست، 

  نیمکمی اقدام ماست،  اختیار ید در که استانی  موضوعات  حل برای. باشیم  داشته  را آنها مشکل  پیگیری و حل درخواست  یکجا

 .نگردد متوقف تولید چرخ تا نماییم می پیگیری تهران از نیست، اختیارمان در آنچه درباره و

ستانداری  اقتصادی  امور هماهنگی معاون چمندی، ابوالفضل  - سئله : ا ست  این م سناد  دارای مهتاب، پارک در واحد 18 این که ا  ا

 کلمش  هم وزیران هیئت مصوبه  در گیرد؛ صورت  پروانه صدور  تا شوند  تجمیع سند  یک قالب در بایستی  و هستند  ای جداگانه

 بمهتا صنعتی  پارک مشکل  رضوی،  خراسان  استان  به مصوبه  تسری  صورت  در و اسناد  تجمیع مشکل  هم و شده  مرتفع شعات 

 .گرددمی مرتفع
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 (:4جلسه )دستور 

 "اتیلن پلی اتصاالت و لوله کنندگان تولید مشکالت و موانع "
صی   گفت شورای  دبیرخانه لبافی ،رئیس - صو ستان:   وگوی دولت و بخش خ صدی  30 ظرفیت صرفا برای  اولیه مواد تامینا  و در

سه        شی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل که تا کنون  ستورالعمل های نحوه جبران آثار نا سانی د عدم بروز ر

ــده      از عدم تعدیل تغییرات قیمت مواد اولیه در بورس کاال در قراردادها، مدت زمان  قراردادهای دولتی              ،مرحله تجدید شـ

 .هستند آن پیگیری و بررسی خواستار اتیلن پلی و لوله تولیدکنندگان که است مسائلی مهمترین

صرف  و دخل اجازه وجه هیچ به که دولتی یکجانبه قراردادهای با یکسو  از تولیدی های کارخانه - صالح  و ت  و شود  نمی داده آن ا

 قرارداد عقد هنگام. هســـتند مواجه یکجانبه، قرارداد همان با مطابق منظم پرداخت به دولتی طرف تعهد عدم با دیگر ازســـوی

 از حمایتی اولیه، مواد قیمت افزایش یا ها وضعیت  صورت  پرداخت زمان در ولی گردد؛ می اخذ کننده تولید از ها ضمانت  انوات

ضا   که نحوی به شود  نمی کننده تولید سال  از بیش ماهه 3 قرارداد یک پرداخت بع صدی  100 افزایش از بعد و دو  مواد نرخ در

 و ارز نرخ تغییرات اولیه، مواد جهانی قیمت افزایش ناگهانی روند 1400 ســـال ماه اســـفند از همچنین،. شـــود می انجام اولیه

ضه  کاهش شیمی  عر صدی  30 سابقه  بی نرخ افزایش پایپ گرید اتیلن پلی اولیه مواد گردید سبب  ها پترو .  نماید تجربه را در

 ودس  حاشیه  حداکثر که چرا شوند؛  مشکل  دچار خود تعهد انجام در عرصه  این تولیدکنندگان گردیده سبب  قیمت افزایش این

  گردیده ســنگین زیان شــامل فوق زمانی بازه در فروش قراردادها کلیه بنابراین و باشــد می درصــد 10 حدود اتیلن پلی فروش

 .است

ضا  - سئولیت  سازمان  این و گرفتیم صمت  سازمان  از را خود برداری بهره پروانه ما: شرق  پالست  رام شرکت  نماینده لطفی، ر  م

  دریافت را خود اولیه مواد ظرفیت درصـــد20 میزان به تنها اما دارد؛ برعهده را اتیلن پلی و لوله تولیدکنندگان اولیه مواد تامین

 .مشکلیم دچار آن تامین در اما ندارد، ارز به نیازی و است داخل تولید ما اولیه مواد ،نماییم می

سالمی  شورای  مجلس در حیدریه تربت مردم نماینده زنگنه، - شیمی در  اولیه مواد تولید توازن:  ا  صنعتی  واحدهای نیاز و پترو

شود  شکلیم  دچار مواد این تامین در دلیل همین به انجام نمی  شیمی  شرکتهای  اینکه دیگر نکته. م صی    پترو   وقتی و اند خصو

صوالتش  فروش برای قیمت شخص  مح صولش  که ندارد این به رغبتی شود،  می م شد،  شرکتها  به را مح شی  بلکه بفرو  زا بخ

 .رساند می فروش به آزاد بازار در را محصول

 لهلو های کارخانه برای موردی صورت به استان  ظرفیت از که داریم را این آمادگی ما :رضوی  خراسان  استاندار  نظری، یعقوبعلی -

ــکل حل و اتیلن پلی و ــئله اما دهیم انجام را الزم پیگیری آنان مش ــورت به باید مس  رد معذوریتی ما. گردد مرتفع هم کلی ص

صداقها  برخی پیگیری با ارتباط ست،  وهله در اما نداریم؛ م ضوعاتی  نخ  یداپ عمومیت صنعتی  واحد و کارخانه چند درباره که مو

 .کنیم پیگیری بایستی میکند،
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ئه  ــنهادات  ارا  دبیرخانه   پیشـ

مون      شــــورا یرا نع    پ  و موا

 اجرای از ناشــی  مشــکالت

 سیاستی   های بسته  نادرست 

 ارزی تـــعـــهـــدات رفـــع

 صادرکنندگان

 تیسیاس های بسته نادرست اجرای از ناشی  مشکالت و موانع رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با

 شنهاداتپی با ارتباط درگزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید  صادرکنندگان ارزی تعهدات رفع

 رضوی خراسان استان بر آن تاثیرات و صادرکنندگان ارزی تعهدات رفع  سیاستی بسته به مربوط

 ههمسای کشورهای با رضوی خراسان استان طریق از که خارجی تجارت و مرزی تبادل به توجه با و

 فتگ شورای در استان نمایندگان مجمع محترم نماینده زنگنه دکتر قایآ جناب پذیرد می صورت

 هماهنگ اسالمی جمهوری مرکزی بانک محترم ارزی معاون با  خصوصی بخش و دولت گوی و

 برگزار رضوی خراسان استان در ای جلسه ایشان از دعوت با شده طرح موارد خصوص در تا نمایند

 .حاصل شود نهایی جمعبندیزیر  موارد از یک هر پیرامون و

 مثل کشورهایی در که گردد اتخاذ تدابیری ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک توسط -1

 ردال تحویل دارند، حضور آنها در ایرانی های بانک که ازبکستان و تاجیکستان روسیه،

 دریافت واردکننده از ایرانی بانک توسط و کشور همان در صادرات ازای به صادرکنندگان

 هب و بانک خود توسط  طریق این از تا گردد پرداخت ریال صادرکننده به ایران در و شود

 .گیرد صورت  ارزی تعهد رفع قانونی و صحیح ی شیوه

) باستناد بند صادرات از حاصل ارز درصد 90 بازگشت با ارزی تعهد رفع  اینکه به نظر  -2

 (1397-1400 سالهای صادرات از حاصل ارز برگشت سیاستی بسته" ب"قسمت  "5"

 و فعالیت  تا دارد وجود امکان  این طرفی از و است ممکن غیر بعضا  کاالها برخی برای

 توسط لذا ، نماید مواجه جدی مشکالت با و داده قرار الشعات تحت را  نظر مورد تجارت

 دهکنن صادر شرایط با  منطبق گردد اتخاذ تدابیری ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک

 در دهند انجام درصد90 میزان با را تعهد رفع نتواند مختلف دالیل به است ممکن که

 تا 50 بازگشت بر مبنی تغییراتی مرکزی بانک اقتصادی های العمال دستور و ها سیاست

 .گردد بینی پیش ، صادراتی کاالی نوت به توجه با صادرات از حاصل ارز درصد 70

صادارت ریالی به عنوان یکی از رایج ترین روش های عدم پذیرش روش  اینکه به عنایت با  -3

صادرات به کشورهای افغانستان، عراق و تاجیکستان و الزام ایفای تعهد ارزی و برگشت 

ارز در صورتیکه اصوال صادرکنندگان ارزی دریافت ننموده اند موجب کاهش صادارت به 

 انکب توسط خارج نموده لذااین کشورها شده و صادرات به این کشورها از توجیه اقتصادی 

 فروش به نسبت که که صادرکنندگانی گردد اتخاذ تدابیری ایران اسالمی جمهوری مرکزی

 ارائه از پس نموده اند اقدام و ... افغانستان کشورهای به خود صادراتی کاالهای ریالی

 خود الیری فروش اطالعات ثبت و کمیته تایید با ارزی اقدام کمیته دبیرخانه به مستندات

 . نسبت به رفع تعهدات ارزی مربوطه اقدام کنندتجارت بتوانند  جامع سامانه در
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ئه  ــنهادات  ارا  دبیرخانه   پیشـ

مون     شـــورا یرا نع    پ  و موا

 صدور  عدم از ناشی  مشکالت 

ــنعتی پارک» برای مجوز  صـ

 «مهتاب

سه در ارتباط        شورا در جل سط رییس دبیرخانه  شده تو شکال  و موانع بابا توجه به مطالب ارائه   تم

 . نمایدمی  مقرر شورا  «مهتاب صنعتی پارک» برای مجوز صدور عدم از ناشی

سان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  -1 ضوی  خرا  بهره پروانه صدور  منظور به را الزم تمهیدات ر

ــتفاده با برداری ــتانی های ظرفیت از اس ــیوه و هنحو هر به اس  مجوزهای اخذ و ممکن ش

 .نماید اقدام ملی و استانی مرتبط دستگاههای از مربوطه

 وجبم به نیز و شورا  جلسه  در ی صنعتی استان  شهرکها  شرکت  اعالم حسب  اینکه نظربه -2

ستان   شهرکها  شرکت   2/7/1401 مورخ 16899 شماره  نامه صنعتی ا زمان تنظیم ) ی 

ــ5954ت/45313 شماره   مصوبه  تسری  صورت  در صورتجلسه(    23/03/1401 مورخ هــ

ستان  به وزیران محترم هیات سان  ا ضوی  خرا شهد  مقدس شهر  بویژه و ر  رفع بر عالوه م

  و هعسکری  صنایع  جمله از  صنایع  سایر  مشکالت  و موانع مهتاب ارک صنعتی پ مشکالت 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با      شد  مقرر لذا شد  خواهد برطرف... و عرب خین

  اتاق ،شهرکها شرکت ، زیست محیطاداره کل حفاظت  ، جهادکشاورزی  همکاری سازمان 

صناف و     شاورزی، اتاق تعاون، اتاق ا صنایع، معادن و ک شکلهای    بازرگانی،    شبخ مرتبطت

ــی  ــوص ــوبه "ث" بند در موجود های ظرفیت خص ــماره به وزیران  محترم هیئت مص  ش

 که مقرر می دارد: 23/03/1401 مورخ هـ5954ت/45313
ست  مجاز تجارت و معدن صنعت،  وزارت" صالح  قانون اجرای در ا صره  ا (  5) تب

ست    اجرای قانون( 3) ماده( الف) بند صل  کلی هایسیا (   44(  چهارم و چهل ا

  ساماندهی منظور به و ـ  1392 مصوب ـ  آن به تبصره دو الحاق و اساسی قانون

سبت  قوانین چهارچوب در صنعتی،  و صنفی  کارگاهی، هایفعالیت   صدور  به ن

  شرح  به صنعتی  لکه( 38) جهت غیردولتی، صنعتی  شهرک  برداریبهره پروانه

(  ایلکه) متمرکز صورت به که دولت هیئت دفتر مهر به ممهور پیوست فهرست

  تحقق از پس اند،شــده ایجاد تهران شــهر کیلومتری( 120) شــعات محدوده در

  ســـال دو ظرف حداکثر شـــده، لحاظ مقرر ترتیبات رعایت با زیر احکام تمامی

 "نماید. اقدام نامهتصویب این ابالغ از پس

مناطق صـنعتی، صـنفی، تعاونی و ... که قابلیت اسـتفاده از این مصـوبه را می      را برای سـایر  

، موارد مشـــابه پارک مهتاب را  دو هفته ظرف و بررســـی نظر هر توانند داشـــته باشـــند از

 خصــوص این در دبیرخانه در تا نماید منعکس گو و گفت شــورای دبیرخانه بهشــناســایی و 

  دولت و ها وزارتخانه از خواســـت در هدف با الزم پیشـــنهادات و انجام جانبه همه بررســـی

سری  برای محترم صوبه  ت شاره  م ستان  به شده  ا سان  ا ضوی  خرا شهد را    ر شهر م  پیگیری و 

 .نماید
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ئه  ــنهادات  ارا  دبیرخانه   پیشـ

مون      شــــورا یرا نع    پ  و موا

 ولهل کنندگان تولید مشکالت

 اتیلن پلی اتصاالت و

 گردید طرحم دبیرخانه شورا رییس  توسط اتیلن پلی اتصاالت و لوله کنندگان تولید مشکالت و موانع

 که : می نمایدو پس از بحث و بررسی، شورا مقرر 

 ماه خرداد) مثال عنوان به کاال بورس در اولیه مواد قیمت پایه تغییرات  به توجه با -1

از طریق ( است شده گرانتر درصد 35 حدود 1400 ماه اسفند به نسبت 1401

و دیگر مراجع نظارتی به دستگاههای  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانسازمان 
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 موضوعات مــلی و فـــراگیر

 پیشنهاد/ پیشنهادات عنــوان دستــور جلسه ردیف
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ئه  ــنهادات  ارا  دبیرخانه   پیشـ

مون      شــــورا یرا نع    پ  و موا

 اجرای از ناشــی  مشــکالت

 سیاستی   های بسته  نادرست 

 ارزی تـــعـــهـــدات رفـــع

 صادرکنندگان

 تیسیاس های بسته نادرست اجرای از ناشی  مشکالت و موانع رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با

 گذاری با توجه به اینکه ارزشگزارشی به جلسه ارائه نمود و  صادرکنندگان ارزی تعهدات رفع

 ارزی تعهدات ایجاد موجب موضوت این و بوده واقعی حد از بیشتر موارد از برخی در صادراتی اقالم

 صادرات های هزینه ارزی، تعهدات ایفای برای مشکل ایجاد ضمن و شده صادرات میزان از بیشتر

 در متفاوت برندهای و ها کیفیت در صادراتی کاالهای از برخی طرفی از. دهد می افزایش را

 ویس از ابرازی ارزش به بایست می گمرک راستا این در و هستند متفاوتی های ارزش برگیرنده

 یباالی نقش کننده صادر ارزی تعهد میزان در موضوت این که آنجا از و کند استناد کننده صادر

احساس  ارزی تعهد با مرتبط و مهم های فرآیندها در حوزه اصالح و اساسی بازنگری و ضرورت دارد

 نماید تا از طریق شورای مرکز و استانداری پیگیری شود که پیشنهادمی می شود لذا شورا مقرر 

 کاالی گذاری ارزش بر تاکید گمرکی با امور قانون 16 ماده کارگروه اختیارات تفویض، گردید

 به استان ها انجام پذیرد.  صادراتی خاص هر استان
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ئه  ــنهادات  ارا  دبیرخانه   پیشـ

مون      شــــورا یرا نع    پ  و موا

 ولهل کنندگان تولید مشکالت

 اتیلن پلی اتصاالت و

 گردید طرحم دبیرخانه شورا رییس  توسط اتیلن پلی اتصاالت و لوله کنندگان تولید مشکالت و موانع

 استان و از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزیو پس از بحث و بررسی، شورا مقرر می نماید که 

 شورای گفت و گوی مرکز پیگیری گردد تا:

دستگاههای اجرایی در زمان برگزاری مناقصه توسط  تعدیل ااجرایی ابالغ شود ت

 .درج گردد قراردادها در اسناد

  درصد30 حدود  کارخانجات خالی های ظرفیت و بازار نیاز علیرغم اینکه به نظر -2

 و سازمان صنعت، معدن توسط کند می پیدا اختصاص اولیه مواد  اسمی ظرفیت

 توسط آن صحت که خاص قراردادهای از طریق وزارت متبوت، پیگیری گردد در

درصد فعلی، 30عالوه بر  گردد می تایید مجوز کننده صادر اجرایی دستگاه

درخواست تخصیص جداگانه نیاز به مواد اولیه برای آن قرارداد به وزارت متبوت 

 ارسال گردد. 

 پلی اتصاالت و لوله کنندگان تولید کارخانجات از نمایندگی به پالست مرا شرکت -3

 به و  بندی جمعرا  نظر مورد کارخانجات حوزه مشکالت و موارد کلیه اتلین

 محترم نماینده زنگنه دکتر قایآ جناب هماهنگی با تا منعکس شورا دبیرخانه

 ای جلسه خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای در استان نمایندگان مجمع

 موضوعات و برگزار با دعوت از بخش خصوصی ذینفع تولید جهش کمیسیون در

 .گردد بررسی خاص



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 

 نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی نود و هفتمینفرم صورتجلسه و مصوبات 

 خصوصی( بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره ( دستورالعمل تشکیل و نحوه2) پیوست شماره )

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    03شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  13

 

 قراردادها در تعدیل تحقق عدم برای شده تنظیم قراردادها بعضا اینکه به عنایت با -1

 قرارداد زمان مدت پیگیری گردد تا شود می تنظیم کمتر یا و ماه 2 مدت به

 .یابد افزایش و تنظیم قرارداد حجم با متناسب

با توجه به ضرورت بروز رسانی در دستورالعمل های نحوه جبران آثار ناشی از  -2

افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل که تا کنون سه مرحله تجدید 

 تولیدکنندگان به و شده روز به مجددا ها این دستورالعمل شود پیگیری شده لذا

  .شود ابالغ
 


