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 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  حاضر استان )یا معاون( دادگستری کل رئیس )امیر مرتضوی( غالمعلی صادقی 1

 فرزاد بهشتی نماینده استان دادستان مرکز درودی 2

 

 شهرداری و شوراها -د
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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 اسماعیل آذری 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 رضویرئیس انجمن مدیران صنایع خراسان  رضا حمیدی  1

 حسن حسینی 2
های  رئیس هیات مدیره انجمن کارخانجات آرد خراسان

 رضوی، شمالی و جنوبی
 حاضر

 

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

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

 .معین گردد "نماینده
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  استانداری خراسان رضوی مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال مهدی تقوائی 2
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 رییس خانه معدن استان غالمرضا نازپرور 10
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 مشروح  مذاکرات

 پیش از دستور:

- ------- 

 (:1جلسه )دستور 

 "طرح اخبار و اطالعات اقتصادی"

از هفته آینده آغاز به کار ، حضور رئیس جمهور  باآباد در عشق « اکو»سران سازمان همکاری اقتصادی موسوم به     پانزدهمین اجالس  -

ضو خود موفق نبوده       سازمان این می کند.  شورهای ع صادی برای ک مجموعه مبادالت  و به رغم قدمتش، تاکنون در ایجاد منافع اقت

 .می باشد آندرصد از اقتصاد کشورهای عضو آن را تشکیل می دهد و این بسیار کمتر از ظرفیت های 7.5اقتصادی درون اکو، 

دورن این ســـازمان، به امضـــا رســـیده اما اجرایی نشـــده اند تا انتفات الزم را برای ده ها موافقتنامه در چهارچوب تعامالت  تاکنون -

سران کشورهای اکو بر تحقق این موافقت     نمایندکشورهای عضو ایجاد    ها  نامهاما به نظر می رسد در دوره جاری این اجالس، تالش 

ستناد و نظر به اینکه تالش ایران نیز بر      شد و به همین ا شته با ستوار          تمرکز دا سایه خود ا شورهای هم صادی با ک سعه روابط اقت تو

بخش خصوصی این موضوت را در قالب دیدگاه و پیشنهادات خود از دولت و تیم حاضر در       برد؛ است، باید از این ظرفیت بهره کافی  

  اجالسیه مذکور مطالبه نموده است.

س   دستاوردهای مثبتی   شده که  برگزاره، دو جلسه مقدماتی و مشترک بین اتاق بازرگانی ایران و قوه قضائی    - شته ا  ت؛نیز به همراه دا

ستگاه            صی و د صو ستانی با هدف ارتقای تعامالت بخش خ شترک ملی و ا شکیل کمیته های م سات، تاکید بر ت یکی از نتایج این جل

 قضایی بوده است.

شده، تاثیرات مثبت و آن         - ستان فارس انجام  ضا در ا ستگاه ق سوی د شته    اقداماتی که از  صادی دا لمان که پاری بر عملکرد فعاالن اقت

سفری ا بتا  داز دستگاه قضایی استان به ویژه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوت جرم دادگستری تقاضا داربخش خصوصی استان    

 را مورد بررسی قرار دهند.   های اقتصادیهای قضایی از بنگاهدر بحث حمایت استاندستاوردهای این  ،مشترک به استان فارس

مطرح می شود، موضوعات کارشناسی شده در دبیرخانه شورا با حضور کارشناسان دستگاه ها و             شورای گفت و گو  جلسات  آنچه در -

ست. حدود       صی ا صو سائلی که در دبیرخانه طرح می   60بخش خ صد م صد باقی   40انجامد و گردد، به توافق بین دو بخش میدر در

درصد، موضوعاتی هستند که نیازمند پیگیری استانداری و دستگاه های دیگر یا پیگیری از        40بررسی می شود. این    مانده در شورا 

 .باشند می  مرکز بوده و یا از وزن باالیی برخوردار

کنون گو تاو  درصد مصوبات شورای گفت   45، شود هیچ موضوعی که از قبل در دبیرخانه کارشناسی نشده باشد در شورا مطرح نمی        -

 مصوبات، این از درصد22  اجرایی شده و پیگیری برای اجرای مابقی مصوبات نیز در دست پیگیری و در حال اقدام است. ضمن اینکه

 .شود پیگیری مرکز گویو  گفت شورای از بایدو   است ملی

 

 (:2دستور جلسه ) 
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شورا پیرامون    " شنهادات دبیرخانه  ست پذیرش کارگاه جدید   ارائه پی سازمان تامین      درخوا سط  شاورزی تو در بخش ک

 "اجتماعی
 

صوص   - سازمان تامین اجتماعی      در خ سط  شاورزی تو ست پذیرش کارگاه های جدید در بخش ک ست   ،درخوا تکلیف قانون گذار این ا

ــته معافیت برای   5که کارگاه های دارای کمتر از  ــال گذشـ ــتفاده کنند؛ تا اواخر سـ ــهم کارفرما اسـ کارگر، از معافیت حق بیمه سـ

ــد و به عنوان طلب تامین اجتماعی از دولت لحای می           کارگاه   ــوت به این دلیل بود که    گردید  های جدید اعمال می شـ  که این موضـ

 .معافیت های قانونی تعهد شده استمطالبات تامین اجتماعی از دولت ناشی از برخی تعهدات از جمله  بخشی از

مندی از تخفیفات جدید با مشـکالتی مواجه شـده   های قبلی برای بهرههای کارگاهاز اواخر سـال گذشـته، بعضـا تغییرات و جابجایی    -

ست و برای کارگاه  صادر نمی       های جدید نیز به دلیل عدم پیش بینا شده، معافیت  شش ارقام تعیین  سنواتی یا عدم پو ی در بودجه 

 شود.

شنامه             - سازمان تامین اجتماعی و لغو بخ سط  شاورزی تو ست پذیرش کارگاه جدید در بخش ک ضوت درخوا سازمان   3/140مو این 

آنچه در این معافیت ها مدنظر تامین  توسط اتحادیه تعاونی کشاورزان و دامداران استان به دبیرخانه شورا منعکس گردیده است؛ اما      

قانون بودجه  2تبصره  « و»اجتماعی می باشد، تامین اعتبار برای این موضوت در بودجه است تا معافیت بیمه ای اعمال شود. در بند     

شــنامه را هزار میلیارد ریال اعتبار به صــورت ســرجمع وجود دارد که برای این منظور می توان از آن بهره جســت و بخ890، 1400

شنامه   ست   3/140ملغی نمود؛ اما بخ شش کلی معافیت ها حدود  ؛همچنان به قوت خود باقی هزار میلیارد تومان و عدد پیش  24پو

 ار میلیارد تومان برآورد می شود.هز 9بینی شده حدود 

وجود دارد دستورالعمل های اداری  غیر منطبق با واقعیت های اقتصادی در روند اجرای قانون و بخشنامه ها، رویه ها و    موضوت چند  -

ست این  موضوت  ست   نخ سته های مورد نظر، بدون در نظر گرفتن   ا شمول عام برای ر که، قانونگذار بدون تامین منابع الزم و در یک 

ستانی  و  مزیت های منطقه ای سته  در بیمه حق معافیت نفر، 5 از کمتر هایکارگاه و ا ست،  داده قرار مدنظر را مختلف های ر  لذا ا

ستانی  های مزیت شاغل  و ا سته حمایتی بیمه ای جمع بندی کرده اند.      مزیت م ستان ها را در یک ب شده و همه ا ضوت دار دیده ن  مو

 دیگر اینکه قانون گذار در بودجه سنواتی پیش بینی الزم برای کارگاه های جدید اعمال نکرده است.

ــعیت  به عدم امکان ادامه معافیت بیمه کارگاه توجهبا  - ــتفاده و پذیرش کارگاه های جدید در وضـ ــقف مدت اسـ های قبلی بدون سـ

شور     صادی کنونی ک شکل  اینکه واقت سب   گیریتنها مزیت  شد  ای بیمه های معافیت جدید، و  کوچک  کارهای و ک  تمزی و می با

سب  و گذاری سرمایه  های ستانها  برای کارها و ک شد  می متفاوت نیز ا ستانی  هر. با  اقلیمی شرایط  به توجه با را خود خاص مزیت ا

رسته یا عناوین شغلی با مزیت یکسان برای همه استان ها دارای اشکاالتی اساسی بوده و طبیعی است           37ارد؛ لذا اعمال فهرست  د

 شد.اباید در این بحث مورد توجه ب استانهر  تفاوت هایکه نمی توان یک بسته مزیت بیمه ای یکسان برای همه استان ها نوشت و 

شنهاد    - ستین پی شورای گفت و گو  نخ ست که تعیین عناوین   دبیرخانه  ساس مزیت منطقه ای و ظرفیت     37این ا شغلی برا فعالیت 

صورت پذیرد       ساله  سانی در بازه زمانی هر پنج  ستان و به روز ر شنهاد دوم این  و های هر ا ست   پی که با هدف توزیع منابع موثر در ا

شت فعالیت های   سب و کارهای جدید، مدت       ایجاد و نگهدا سترش دامنه ک سب و کارهای خرد و گ شکل گیری ک اولویت دار، بحث 

تا ده  5زمان برخورداری از مزیت های بیمه ای براســاس نوت کســب و کار و ماهیت آن و قرار داشــتن در مزیت های توســعه ای )از 

 سال( درنظر گرفته شود.

 در شرایط موجود، ایجاد کارگاه های جدید با هزینه مضاعف همراه است.هستند و  کارگاه های کوچک ما نیازمند حمایت -
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 در سنوات گذشته نیز مشابه این اتفاقبه مانند سال گذشته دولت اعتباری برای این قانون در نظر نگرفته بود. 1400در بودجه سال   -

یه ای از شورای نگهبان اخذ شده و استفساریه مذکور     در آن زمان استفسار   یعنی در نظر نگرفتن اعتبار در بودجه اتفاق افتاده بود که

ست معافیت ها را        سرباز زد و تامین اجتماعی مکلف ا شده، نباید از اجرای این قانون  شان می دهد که به بهانه اینکه منبعی دیده ن ن

 اعمال و به تعهدات دولت اضافه کند.

این است که معافیت ها هدف دار و با برنامه ریزی انجام بگیرد. دولت در وضعیت کنونی به    استان کل تامین اجتماعی  اداره تقاضای  -

هزار میلیارد تومان بدهکار اســـت و بخش عظیمی از این بدهی، مربوه به همین معافیت های  450ســـازمان تامین اجتماعی حدود 

سوی دولت پرداخت گردد. تامین اجتماعی نهاد     ست که باید از  ستفاده نمی    بیمه ای ا ست که از منابع دولتی ا عمومی غیردولتی ا

ــتان بالب بر  ــور 900کند. در اس ــوی تامین اجتماعی  600هزار و 17میلیارد تومان و در کش ــتمری از س میلیارد تومان به عنوان مس

 پرداخت می شود. 

ــتان در بخش های مختلف        - ــمول44 بوده که واحد هزار92تعداد کارگاه های اسـ ــال  یودند معافیت هزار کارگاه مشـ و از مهرماه سـ

 از شمول این قانون خارج شدند.گذشته، برخی از این واحدها 

مصادیق این موضوت باید از نظر عدد کارگاه های مشمول و رسته های شغلی به روزرسانی گردد و رهاسازی کارگاه هایی که نیاز به          -

این کمک ندارند نیز مدنظر قرار گیرد. لذا الزم است براساس پایشی که انجام می شود، تعداد واحدها مشخص گردد تا درخواست و        

 عالوه بر این بایستی بر درنظر گرفتن  مرکز ارسال گردد. گوی دولت و بخش خصوصی استان به    و  تاز شورای گف  مشخصی  پیشنهاد  

و برای رســیدن به این مهم، باید کارگاه هایی که در گذشــته از معافیت بیمه ای  شــدهاین مزیت برای کارگاه های جدید نیز تاکید 

 استفاده نموده اند، توانمند و رهاسازی شده باشند.

 

 

 (:3ر جلسه )دستو

ایجاد ایستگاه مترودر تقاطع جاده شهرک و خط مترو مشهد به گلبهار، جاده     ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون   "

 "دسترسی به شهرک صنعتی ماشین سازی مشهد و روشنایی مسیرتردد به شهرک و طرح توسعه

شهرک      - شهد به گلبهار در تقاطع جاده  ستگاه خط مترو م ست که مدت        ایجاد ای ضوعی ا شهد، مو سازی م شین  ست در  صنعتی ما ها

سیر وجود دارد و حوادث           ضر در این م ضوت، می تواند از بار ترافیکی که در حال حا صول نتیجه در این مو ست پیگیری بوده و ح د

 متعددی که در این محور رخ می دهد، بکاهد.

صنعتی ک       - شهرک  ستگاهی برای  ست. ضمن اینکه مسیر      در مسیر مترو مشهد به گلبهار، ای شده ا ه در همین محور قرار دارد، دیده ن

شاره به اینکه           سازی با ا شین  صنعتی ما شهرک  ست. متولیان امر در  سیار باالیی ا هزار کارگر 6اتوبانی که وجود دارد دارای ترافیک ب

ضا       شغول به کارند و بخش عمده ای از آن ها در گلبهار زندگی می کنند، تقا شهرک م ستگاه مترو در نزدیکی  در این  برای ایجاد ای

 شهرک را مطرح نموده اند.

دو موضوت برای استفاده شهرک صنعتی از مترو مطرح است، نخست اینکه ایستگاهی در این مسیر برای شهرک درنظر گرفته نشده             -

ست که بخش زیادی از   ساکن       افرادیو این در حالی ا شاغل هستند، در گلبهار  صنعتی  شهرک های  صورت    که در  شند و در  می با
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عدم ایجاد ایستگاه مترو برای شهرک، بخشی از کارگران ساکن گلبهار نمی توانند از قطار استفاده نمایند و برخی از ساکنان مشهد         

 هم که قصد رفتن به شهرک صنعتی را دارند نمی توانند از این ظرفیت بگیرند.

ان عنوان می کنند این است که اگر ایستگاه های مذکور ایجاد شود، ظرفیت موضوت دیگری که متولیان شهر جدید گلبهار در این می -

رســند. ضــمن اینکه ایجاد زمانی برای تردد قطارها افزایش می یابد و به هدف گذاری برای کوتاه کردن مســیر مشــهد تا گلبهار نمی

ساز خواهد بود. با وجود همه    ستگاه جدید، هزینه  ستگاه انجام  ، بعد از پیگیری فراوموضوعات ای ان موافقت های اولیه با احداث این ای

 گرفته است.

شهر جدید               شورا  دبیرخانه پیشنهادات  - شرکت عمران  صنعتی با هماهنگی  شهرکهای  شرکت  سازی و  شین  شهرک ما ست که  این ا

ــورت ذخی ــهرک به صـ ره به منظور احداث گلبهار در کوتاه ترین زمان ممکن در قالب تفاهم نامه فی مابین، مکانی را در نزدیکی شـ

ایستگاه )صرفنظر از نوت کاربری آن( تثبیت نمایند. همچنین، شرکت عمران شهر جدید گلبهار مجموعه اطالعات و نقشه های طرح      

ستگاه( در اختیار            شاور جدید )طرح جانمایی ای ست را طی هفته آینده به منظور ارائه به م شده ا صلی تهیه  شاور ا سط م مترو که تو

معاون وزیر راه و شهرسازی با احداث یک سکو پس از انجام مطالعات      با توجه به اینکه شهرک ماشین سازی قرار دهد.    هیات مدیره

است، لذا ضرورت دارد    فنی )در صورت تصویب در شورای هماهنگی ترافیک(، در محل شهرک صنعتی ماشین سازی موافقت نموده       

و پروژه مطالعاتی   نمودهور ذی صالح دارای رتبه الزم از طریق مناقصه اقدام   تا شهرک صنعتی ماشین سازی نسبت به انتخاب مشا       

شرکت                 سازی و  شین  صنعتی ما شهرک  شود و با عنایت به تفاهم نامه فی مابین  شروت  شهرک  سریع در کار، با هزینه  به لحای ت

 وطه تامین گردد.شهرک های استان و کشور ) به صورت استانی و ملی( طی تشریفات اداری، هزینه های مرب

ستان موافق پیشنهادات        - صنعتی ا شهرک های  شد   شرکت  شده می با شرکت     ؛ اما نکارائه  سنامه این  سا ست که ا ه را مجاز ب ته اینجا

صنعتی نمی   هزینه شهرک های  سازی،           نمایدکرد در بیرون از  شین  صنعتی ما شهرک  ستگاه مترو  شنهاد، درباره ای ساس این پی . برا

ــهرک ها باید       ــرکت شـ تملک زمین را در بیرون از محدوده انجام دهد. با این وجود، برای برون رفت از چالش مذکور، مدیرعامل      شـ

شهرک     صنایع کوچک و  شی،    سازمان  صنعتی ایران قول داد تا در قالب تفاهمی میان بخ ضوت را از    50های  صد اعتبارات این مو در

 درون استان و مابقی از محل سازمان ملی تامین نماید.

ست   زمان مدیریت و برنامه ریزی سا  - ستان در این رابطه معتقد ا شهد  ا شود و به نظر می    -متروی م گلبهار پروژه ای ملی تلقی می 

ش         شاوری که از قبل برای این پروژه تعیین  شد که از طریق م ست این با سد راه در شرکت عمران      دهر ست  شود. بهتر ا ، کار انجام 

آورد تا مطالعه الزم برای احداث ایســتگاه مذکور انجام پذیرد و این احســاس مســرولیت را شــهرهای جدید همکاری الزم را به عمل 

 داشته باشد که پروژه متعلق به این شرکت است و تا به نتیجه رسیدن آن، پیگیر موضوت باشد.

 هم پیشهر جدید گلبهار شــرکت عمران شــبا توجه به اینکه این طرح قبال ردیف اعتباری از کشــور داشــته و در اعتبارات و بودجه   -

موضوت در مرحله نخست به تصویب شورای ترافیک کشور برسد و بعد از آن، به        این شرکت این است که  بینی نشده است، پیشنهاد    

؛ زیرا تا زمان تصمیم گیری این شورا، طرح و بررسی این موضوت، به طور کامل ممکن     شد صورت صددرصدی پیگیر حل و فصل آن     

م می  ه شرکت عمران گلبهار ا اگر شهرک صنعتی ماشین سازی تصمیم بگیرد که کار را به صورت جداگانه پیش برد،       نخواهد بود. ام

 .نداردو برای ساخت ایستگاه مشکلی  بودهدر کنار آنها  دتوان

، این ر استان بیش از یکسال از زمان تصویب احداث ایستگاه مترو شهرک توسط معاون وزیر می گذرد و دلیل پیگیری این موضوت د       -

است که برای تسریع در کار و عملیاتی شدن آن، بخش خصوصی یعنی هیات مدیره شهرک ماشین سازی مطالعات را پیش ببرد تا          
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سیده بود و نیاز به       سرانجام ر شود تاکنون این مباحث به  شاور موجود طرح انجام  روند کار جلو بیافتد؛ زیرا اگر قرار بود روال کار با م

 جلسه نداشت. طرح در این

اگر مشاور ذی صالحی، بین دو محدوده گلبهار و توس را برای احداث ایستگاه مطالعه     استان معتقد است  راه و شهرسازی   اداره کل  -

 نماید، در صورت توجیه پذیر بودن طرح، می توان پیگیر این موضوت بود.

ساس        - ست؛ اما برا ستگاه بین راهی ا شهری طبق قانون فاقد ای صنعتی         متروی برون  شهرک  ستگاه در دو  ضوت، ایجاد ای اهمیت مو

ضایی      ستگاه ق سط د سی     تو شنا سی های کار ست زیرا    گردیدهاعالم نیاز نیز بر مبنای برر ستگاه های مذکور هم رفاه حال  ا ایجاد ای

 قشر کارگر و هم ارتقای فعالیت های صنعتی را در پی خواهد داشت و موضوت مجدانه باید پیگیری شود.

 

 

 (:4دستور جلسه )

 "مشکالت ایجاد شده برای زنجیره های لبنی استان  ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون "
سنتی به دلیل             - صیاد توسط دامداران  سامانه  شی از عدم توانایی ثبت چک در  ستان نا شده برای زنجیره های لبنی ا شکالت ایجاد  م

شمند، اینترنت و       سی به ابزارهای هو ستر ستان به دبیرخانه        عدم د سوی اتحادیه کارخانجات خوراک دام ا ست که از  ضوعی ا ... مو

 ارسال گردیده است.

وگوی دولت و بخش خصوصی مرکز به بانک مرکزی   در این باره پیشنهاد دبیرخانه شورای استان این است که از طریق شورای گفت      -

شود تا چک های با مبلب    ستایی و مرزی )به ویژه در بخش   میلیون ریال )و کمتر از  50پیشنهاد  ساکنان مناطق رو آن را( که خاص 

 کشاورزی و دامداری است( از الزام به ثبت در سامانه مورد نظر معاف کند.

سیون  - ستان  هماهنگی بان کمی ست   کهای ا صنعتگر تمیز د      معتقد ا شاورز و  صیادی، بین ک سامانه ثبت چکه ای  ده اامکان اینکه در 

 نمود.میلیون تومان را تقاضا  5با درخواست از بانک مرکزی، ایجاد خطی برای مبلب زیر  می توان شود، وجود ندارد اما

ستاندار        - سان  خر محترم با وجود توضیحات نماینده تشکل مربوطه در خصوص مشکالت ناشی از این بحث در حوزه تولیدات لبنی، ا ا

ــوی  ــه اعالم نمودند کهرض ــکاالت کمتر گردد. راهکار باید راهکاری دیگر و اقد در این جلس امی راهبردی در این زمینه بیابیم تا اش

ــد، در نتیجه   ــاخت های الزم برای این حوزه باشـ ــود و باید نگاه ما ایجاد زیرسـ ــی افراد شـ موجود می تواند ایجاد مفری برای بعضـ

 .پیشنهادات دیگری در این رابطه بررسی و به عنوان جایگزین ارائه شود این است کهدرخواست 

 

 (:5دستور جلسه )

 "آالت حمل بتننیواردات ماشبخش خصوصی برای  یهاچالش ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون "
روند واردات ماشــین آالت بتنی نو و کارکرده با مشــکالت متعددی مواجه اســت و صــنایع نمی توانند از نمونه های داخلی به لحای  -

ستفاده کنند.   شورای گفت       کیفیت پایین آن ها ا ستعالم دبیرخانه  سخ به ا صمت در پا سازمان  ه گو، عنوان کرده کو در همین رابطه 

صنعتی             ست واحدهای  شود یا به موقع به د سب تولید ن صنعت با کیفیت و کمیت منا شین آالت و تجهیزاتی در حوزه  چنانچه ما

 این اقدام فراهم نشده است.نرسد، امکان واردات فراهم خواهد بود؛ اما همچنان زمینه های الزم برای 
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انجمن صــنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن و قطعات بتنی قصــد واردات ماشــین آالتی را دارد که به لحای تیراژ و کیفیت در توان  -

تولیدکنندگان داخلی نیست، به همین دلیل مطالباتی را از سازمان صمت مطرح کرده است اما در این خصوص به نتیجه نرسیده اند.  

 ساله است. 5درخواست دیگر انجمن اجازه واردات ماشین آالت با عمر 

سیار فرسوده شده است. در چند      است ،   با کمبود ناوگان حمل بتن مواجه چند سالی است که کشور     - عالوه بر این، ناوگان موجود ب

صفر بو   ،هاسال اخیر به دلیل تحریم  صورت نگرفته و تولیدات داخل هم نزدیک به  ست   وارداتی  ست. لذا درخوا صی   ده ا صو   بخش خ

شین آالت م    ست که اجازه دهند تا ما سر که کاربرد دیگری هم ندارند این ا ز و از طرفی، چون ا گرددسال( وارد   5)با کارکرد تا  یک

 .گرفته شودجزو ملزومات خط تولید درنظر  نمود، این ماشین آالتماشین دیگری نمی توان استفاده 

ضوت اعالم       صنعت، معدن و تجارت  ممنوعیتی در وزارتخانه  - شی از این مو شین آالت وجود دارد. برای حل بخ صوص واردات ما در خ

ست تا با اجازه ای که به وزارت نیرو برای واردات کشنده های      سال داده شده(     18شده ا ، موضوت رفع و  وجود دارد تن )به عمر سه 

می توان ماشین آالت را قطعه ای در حال حاضر  رجوت گردد؛ اما وزارت صمت واردات کِشنده و دستگاه با یکدیگر را تایید نمی کند.    

 کل کِشنده و ماشین حمل بتن امکان پذیر نیست. وارداتاما نمود وارد 

ستاندار  - شین آالت حمل بتن   توجهنیز با ی ا شته   م ،به اهمیت واردات ما صمت دا شین  و واردات  ذاکراتی در همین رابطه با وزیر  ما

. طبق گفته وزیر صمت، برنامه ای برای حل این موضوت وجود را مطرح نموده است آالت در بخش های مختلف معدنی و عمرانی و... 

 وجود حل شود. ، قرار است مشکالت موجود دارددارد. با توجه به تولیدات داخل و نیازمندی هایی که داخل کشور 

 

 (:6دستور جلسه )

 "معادن استان ساختی زیر حوزه مشکالت و موانع ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون "
ضوعات و چالش  - ستعالمات    مو سخ به ا های پیش روی فعاالن بخش معدن در زمینه حقوق دولتی، تامین گاز، حمل و نقل و نحوه پا

ویژه در حوزه میراث فرهنگی و گردشـــگری، به نوعی متاثر از برداشـــت های ســـلیقه ای و خود قانون معادن به  24موضـــوت ماده 

 تفسیری است.

گو راهکارهای پیشنهادی توسط کارشناسان بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی مورد بررسی         و  در جلسه دبیرخانه شورای گفت    -

معدنی و فوالدی اســت و علی رغم اینکه این اســتان در حوزه قرار گرفت. خراســان رضــوی اســتانی رو به توســعه در بخش صــنایع 

روست. در حوزه فوالد نیز ظرفیت هایی وجود دارد؛  کشاورزی مزیت دارد؛ اما به دالیل خشکسالی بخش کشاورزی با مشکالتی روبه      

خانه این است که به دستگاه های    اما با توجه به محدودیت های موجود نمی توان از تمام این ظرفیت ها استفاده نمود. پیشنهاد دبیر  

صرفا در چارچوب           شگری و... اعالم گردد تا  شرکت آب منطقه ای، میراث فرهنگی و گرد ست،  صوص محیط زی ستان به خ اجرایی ا

قانون معادن پاســخ داده شــود و از ایجاد چالش های جدید برای صــدور مجوز جلوگیری شــود. همچنین، در روند افزایش   24ماده 

 دولتی نیز تجدید نظر انجام بگیرد جهشی حقوق

معادن آمده که هر دستگاهی در چه حوزه ای اعالم نظر کند و باید در استعالمات به این موضوت توجه شود.      24در متن قانون ماده  -

ستگاه های دولتی در حوزه های دیگر نیز ابراز     سفانه د د نظر می کنناداره کل میراث فرهنگی نیز باید طبق همان عمل کند؛ اما متا

 .را برای پیشبرد کار رقم می زنند و مشکالتی
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 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیماتتصمیم/  جلسه عنــوان دستــور ردیف

1 

ــورا پیرامون        نه شـ خا هادات دبیر ــن ئه پیشـ ارا

ید در بخش          جد گاه  کار پذیرش  ــت  درخواسـ

 کشاورزی توسط سازمان تامین اجتماعی

درخواسـت پذیرش کارگاه جدید در بخش کشـاورزی توسـط سـازمان       با ارتباه در

ستفاده از تامین اجتماعی   رهتبص  موضوت  کارفرما سهم  بیمه حق معافیت به منظور ا

ــهم پرداخت  از معافیت   قانون  1   دارند  کارگر  نفر 5 حداقل   که  کارفرمایی   بیمه  سـ

  فعالیت 37 عناوین با ارتباه دربه جلسه ارائه نمود و  رییس دبیرخانه شورا گزارشی   

ستفاده  کارفرما سهم  بیمه حق معافیت از توانند می که  شغلی   به جهتو ،با نمایند ا

  و صـنعتی  اسـتراتژی  طرفی از و اسـت  متفاوت اسـتانها  در توسـعه  بسـترهای  اینکه

 این و نگردیده اجرایی و تدوین درســـتی به اقتصـــادی مختلف های بخش توســـعه

 انیکس اولویت از استانها همه در دار اولویت عناوین از برخی تا گردیده باعث موضوت

ستی  به  منابع و نبوده برخوردار شود،  توزیع در   مین هم موجود منابع اینکه ضمن  ن

 سبک ایجاد به میبایست ای توسعه نگاه در اصوال و نماید ایجاد عمومی پوشش تواند

تا اداره کل    گردید مقرر ، نمود اقدام سازی  رها سپس  و پرورش و خرد های کار و

گزارشی از معافیت های اعمال شده، رسته ها، سهم استان از      استان   تامین اجتماعی

معافیت ها، تعداد کارگاه های واجد شرایط و تعداد کارگاه هایی که در نوبت معافیت  

ستفاده      سته اند از معافیت ا ستند ولی به دلیل نبودن اعتبار نتوان رف دو  ظنمایند  ه

 بیرخانه شورا ارائه نماید.هفته به د

 

2 

شورا پیرامون ایجاد      شنهادات دبیرخانه  ارائه پی

ایســـتگاه مترودر تقاطع جاده شـــهرک و خط 

مترو مشـــهد به گلبهار، جاده دســـترســـی به  

ــهد و      ــازی مش ــین س ــنعتی ماش ــهرک ص ش

 روشنایی مسیرتردد به شهرک و طرح توسعه

ــورای گفت و گ        ــه پیرامون با توجه به گزارش رییس دبیرخانه شـ ایجاد   و در جلسـ

تقاطع جاده شهرک و خط مترو مشهد به گلبهار، جاده دسترسی به     ایستگاه مترودر  

 شهرک صنعتی ماشین سازی مشهد با استمات نظرات  اعضاء ، مقرر گردید:

 ایجاد پیرامون مشهد  سازی  ماشین  صنعتی  شهرک   مشکالت  رفع جهت -1

 شهرک  گلبهار، به مشهد  مترو خط و شهرک  جاده تقاطع در مترو ایستگاه 

شین   عمران شرکت  هماهنگی با صنعتی  شهرکهای  شرکت  سازی و   ما

 شهرک  نزدیکی در مکانی  ممکن زمان کوتاهترین در گلبهار جدید شهر 

صورت  ستگاه  احداث منظور به ذخیره ب  تتثبی  کاربری نوت از صرفنظر  ای

 .نمایند

 که مترو طرح های نقشه و اطالعات کل  گلبهار جدید شهر عمران شرکت -2

سط  شاور  تو صلی  م ست  شده  تهیه ا  به ارائه بمنظور آینده هفته طی را ا

شاور  ستگاه  جانمایی طرح) جدید م شین  شهرک  اختیار در( ای  سازی   ما

 .دهد قرار



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 

 نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی هشتاد و ششمینفرم 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:  12

 

ــنعتی شــهرک -3 ــازی ص ــین س ررســی و  ب رف بازه زمانی دو ماهظ  ماش

با  ایســتگاه های بین راهی را  خصــوص کارشــناســی های ضــروری در

ــهرکها  ــرکت شـ ــنهاد   .انجام دهندهماهنگی شـ پس از تبیین و پیشـ

 موضوت نیز، در بحث کمک های اعتباری، شرکت شهرک های صنعتی    

ستان ،   صوص معاون      ایران و ا ضوت خواهد بود در این خ معین این مو

 درا انجام دهن  یندآفر تسریع اقدامات الزم به منظور عمرانی هم 

  همدیر هیات رئیس و شهرسازی و راه وزیر محترم معاون اینکه به عنایت با -4

صی    مادر شرکت  مدیرعامل و ص  یک احداث با جدید شهرهای  عمران تخ

صویب  صورت  در و  فنی مطالعات انجام از پس سکو    هماهنگی شورای  ت

 لذا اند، نموده موافقت ســازی ماشــین صــنعتی شــهرک محل در  ترافیک

شین  صنعتی  شرکت  دارد ضرورت  سبت   سازی  ما شاور  انتخاب ، به ن  م

 تخصص  ، ترابری و راه مشاور )از طریق مناقصه    الزم رتبه دارای ذیصالح 

قل  و حمل  و ترافیک  و آهن راه ید   مورد و ن نداری    فنی دفتر تای تا ــ  و اسـ

  جدید عمران شــرکت ، ریزی برنامه و مدیریت ســازمان  ترافیک، شــورای

 در مترو ایستگاه  ایجاد پروژه مطالعه جهت را،  ها شهرک  شرکت  و گلبهار

ــهرک جاده تقاطع ــهد مترو خط و شـ  پروژه و نموده  اقدام گلبهار به مشـ

 هب عنایت وبا  شــروت شــهرک هزینه با  کار در تســریع لحای به مطالعاتی

ــماره مکاتبه ــاور  8/2/1400 مورخ 304138 ش  در مدیرعامل محترم مش

ستانهای  امور ضوت  ایران صنعتی  شهرکهای  و کوچک صنایع  سازمان  ا  مو

ــتانی ســفر مصــوبات مورد 12 فهرســت یک 1 بند  محترم عامل مدیر اس

  نامه تفاهم قالب در 4/1/1400 تاریخ به  ایران صنعتی  شهرکهای  شرکت 

شین  صنعتی  شهرک  مابین فی ستان  ی شهرکها  شرکت  و سازی  ما و   ا

 همربوط های هزینه  اداری تشریفات طی( ملی و استانی صورت به) کشور 

ــمنا، .گردد تامین ــده تهیه مطالعاتی پروژه ض ــوت اطالعات و، ش  این موض

ستانداری  فنی دفتر اختیار در پروژه  رد طرح و بعدی های پیگیری جهت ا

ستان  ترافیک شورای  شور  و ا صویب  دنبال به و گرفت خواهد قرار.ک  در ت

ــورای ــازمان طریق از الزم پیگیری بودجه تامین جهت ترافیک عالی ش   س

شور،  بودجه و برنامه سط  ک  سازمان  و جدید شهرهای  عمران شرکت  تو

 شد خواهد انجام  ایران صنعتی شهرکهای و کوچک صنایع
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ــورا پیرامون        نه شـ خا هادات دبیر ــن ئه پیشـ ارا

ــده برای زنجیره های لبنی    ــکالت ایجاد ش مش

 استان

نماینده تشکل مربوطه در خصوص    رییس دبیرخانه شورا و  توضیحات  توجه بهبا 

عدم توانایی ثبت چک در سامانه صیاد توسط دامداران سنتی     مشکالت ناشی از   

شنهاد        شمند با توجه به اینکه پی سی به اینترنت و ابزارهای هو ستر بدلیل عدم د

ست       سه ممکن ا شده در جل شود    ارائه  ضی افراد    می تواند ایجاد مفری برای بع

ــیون هماهنگی بانکها و      ب با توجه   مقرر گردید   ــیحات دبیر محترم کمیسـ ه توضـ

ئه راهکارههای            تان،  پس از اخذ نظر و ارا ــ ــادی اسـ مدیرکل محترم اموراقتصـ

شنهاد دهنده      ستگاه پی سط دو د شورا     ،جایگزین تو ضوت مجددا در دبیرخانه  مو

ــی ــنهاد گردد راهکاری دیگر و اقدامی راهبردی در این زمینه ب    و  بررسـ تا   پیشـ

 .کمتر گردد اشکاالت

4 

شچالارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون   

ش بخش خصوصی برای    یها آالت  نیواردات ما

 حمل بتن

ــی برای   یهاچالش پیرامون  ــوص ــبخش خص رییس  آالت حمل بتننیواردات ماش

سه ارائه نمود و مقرر گردید      شی به جل شورا گزار ضرورت   دبیرخانه  واردات  نظر به 

، ســـازمان صـــنعت، معدن و  بخش های مختلف معدنی و عمرانیماشـــین آالت در 

ستان ظرف مدت یک ماه، فهرستی از ماشین آالت مورد نیاز در حوزه های       تجارت ا

مختلف را تهیه و ضــمن ارائه به وزارت صــنعت، معدن و تجارت از طریق انعکاس به 

ستانداری     صادی ا ست   معاونت هماهنگی امور اقت ستانی و   تفویض اختیارات درخوا ا

ندهای    ــادرات و واردات     42ماده   2و  1اجرای ب مه اجرایی مقررات صـ نا در آئین 

صوص   شین آالت حمل و پمپاژ     خ سازی ، ما ستعمل از جمله راه ورود خودروهای م

شده           سال  5بتن با کارکرد کمتراز  ست تهیه  ضوت فهر شین آالت مو سایر ما  و   و 

لحای نمودن ماشــین آالت حمل و پمپاژ بتن که هیچ کاربرد شــخصــی دیگری جز 

بعنوان ماشین آالت خط تولید، را ند ارقرارداشتن در خطوه تولید حمل پمپاژ نیز ند

 پیگیری گردد.

5 
شورا پیرامون موانع    شنهادات دبیرخانه   ارائه پی

 معادن استان ساختی زیر حوزه مشکالت و

 و فوالدی صــنایع ســاختی زیر حوزه مشــکالت و موانع بررســی پیرامون موضــوت

ستان  معدنی سه ارائه گردید و مقرر        ا شورا به جل سط رییس دبیرخانه  شی تو گزار

درباره وظیفه دســتگاه ها در حیطه پاســخگویی به اســتعالمات بنگاه های     شــد

صادی    ضوت اقت ضوت از طریق معادن قانون 24 ماده مو معاونت هماهنگی امور  ، مو

قرارگاه حمایت و پشــتیبانی از تولید خراســان و با طرح در  اقتصــادی اســتانداری 

و در  شــدهتا وظیفه دســتگاه ها در این زمینه مشــخص   گرددپیگیری رضــوی 

 عینا معادن قانون 24 مادهقانون از جمله  چارچوب در صرفا پاسخگویی، هر نهادی  

 .شود  جلوگیری هامجوز صدور برای جدید های چالش ایجاد از تا شود داده پاسخ
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1 

ــورا پیرامون        نه شـ خا هادات دبیر ــن ئه پیشـ ارا

ید در بخش          جد گاه  کار پذیرش  ــت  درخواسـ

 کشاورزی توسط سازمان تامین اجتماعی

درخواسـت پذیرش کارگاه جدید در بخش کشـاورزی توسـط سـازمان       با ارتباه در

ستفاده از تامین اجتماعی   رهتبص  موضوت  کارفرما سهم  بیمه حق معافیت به منظور ا

ــهم پرداخت  از معافیت   قانون  "1"   دارند کارگر نفر 5 حداقل که کارفرمایی  بیمه  سـ

 :گردیدبه جلسه ارائه نمود و مقرر رییس دبیرخانه شورا گزارشی 

ــاس  اینکه به نظر -1 ــر "و" بند در دولت مالی تعهدات بینی پیش براس  2 هتبص

  می جدید   کارگاههای    معافیت   به  مکلف اجتماعی  ،تامین  1400 بودجه  قانون 

ــد ــط قانون این اجرای گردد مقرر باش ــازمان توس  طریق از اجتماعی تامین س

 .گردد پیگیری مرکز شورای

ــغلی فعالیت 37 عناوین با با ارتباه در  -2  بیمه حق معافیت از توانند می که  ش

ستفاده  کارفرما سهم  ست  گردیده ایجاد عناوین در که تغییراتی و نمایند ا   ،باا

ستانها  در توسعه  بسترهای  اینکه به توجه سترات  طرفی از و است  متفاوت ا  ژیا

 اجرایی و تدوین درســتی به اقتصــادی مختلف های بخش توســعه و صــنعتی

ــوت این و نگردیده   همه  در دار اولویت  عناوین  از برخی تا  گردیده  باعث   موضـ

ــتانها  ،نشــود توزیع درســتی به  منابع و نبوده برخوردار یکســان اولویت از اس

شش  تواند نمی هم موجود منابع اینکه ضمن  صوال  و نماید ایجاد عمومی پو  ا

 سپس  و پرورش و خرد های کار و کسب  ایجاد به میبایست  ای توسعه  نگاه در

ــازی رها  ــیحات به توجه با  گردید  مقرر نمود اقدام  سـ فوق، موارد زیر از  توضـ

 طریق طرح در شورای گفت و گوی مرکز پیگیری گردد:

ساس  شغلی  فعالیت 37 عناوین تعیینالف(  سعه  مزیت برا  ظرفیت و ای تو

  ساله پنج هر زمانی بازده در  رسانی روز به و استان هر

ــت نگه  و پروش و ایجاد  در موثر منابع  توزیع هدف  با ب(    های  فعالیت   داشـ

ــب ایجاد  دار اولویت ــپس و پرورش و خرد های کار و کس ــازی رها س   و س

  و پایداری تا برخورداری زمان مدت جدید هایکار و کســب دامنه گســترش

ستفاده  و تکثیر ساس  بر ای بیمه های مزیت از ا سب  نوت ا   ماهیت و کار و ک

شت  قرار و آن سعه  های مزیت در ندا  برخوردار بتواند سال  ده تا 5 از  ای تو

 .باشد


