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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 استانمحمد سنجري5
غایباستانرئیس سازمان جهاد کشاورزي مجتبی مزروعی6
حاضراستانيهابانکهماهنگیشورايدبیرمحمود منصوري7
حاضرمدیرکل امور مالیاتی خراسان رضويیعقوب نژادیحیی8
غایبمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداري استان علیرضا صحرائی9
خداداديمحمد نمایندهمدیرکل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوي رامشیعبدالحسین 10

مرتضی حقیقینمایندهمدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوي  احمدزاده قناد11

مجلس شوراي اسالمی-ب

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

نام و نام خانوادگی نماینده

غایب)رئیس مجمع نمایندگان استان( نماینده مجلسرضا شیران1
غایبنماینده مجلسحسین مقصودي2
غایبنماینده مجلسمحمود نگهبان سالمی3

غایبنماینده مجلسحمید گرمابی4
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قوه قضائیه-ج

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

نام و نام خانوادگی نماینده

احمد شفیعینماینده)یا معاون(استاندادگستريکلرئیس)حسین شفیعی(علی مظفري1

غایباستانمرکزدادستانغالمعلی صادقی2

)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

غایباستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود 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

غایبمدیرعامل شرکت الکترواستیلمجید محمدزاده4

غایبعضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي محمدرضا توکلی زاده5

حاضرعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزياحمد زمانیان6

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون هادي ابوي طرقبه7

غایبعضو هیئت مدیره اتاق تعاون مرتضی خوشخو8
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شهرداري و شوراها-هـ

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

نام و نام خانوادگی نماینده

غایباستانمرکزشهر شهردارتقی زاده خامسیقاسم1

احمد نوروزينمایندهاستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

هامراجع و دستگاهمدعوین و سایراسامی -و

سمتنام و نام خانوادگیردیف

معاون اقتصادي اداره کل اطالعات استان بوستانیعلی اکبر1

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

خراسان رضوي

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويمدیر کلمیرشاهیشکوه2

مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتی خراسان رضوي  مهدي زاده مقدممسعود3

رئیس هیئت مدیره  انجمن صنفی  کارفرمایی شرکتهاي ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوي علینژادعلی4
رضويخراسانتاسیساتیوساختمانیشرکتهايکارفرماییصنفیانجمندبیرسلیمیمحسن5

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی قالبسازي، تراشکاري، ریخته گري خراسان رضوي عباس سادات6
رئیس هیأت مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوي  هوشیارحسن7

دبیر انجمن مهندسان مشاور خراسان رضويغیب دوستعباس8
مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضوي  عدالتیاصغر9
مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضوي  شاملسید مصطفی10
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مشروح  مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

برجام، دولت از بخش خصوصی خواست تا برخورد نامناسب باو حضور ترامپبعد از با توجه به رویکرد دولت آمریکا-
المللی داشته باشد و در این راستا اقدامات متعددي از سوي اتاق بازرگانی در مقام هاي بینحضور موثرتري در عرصه

هاي بخش خصوصی ایران در انتخابات سال گذشته مجمع فدراسیون اتاقوپارلمان بخش خصوصی انجام گرفت
کت کرد و موفق شد تا عضوي از اتاق بازرگانی ایران را به این مجمع وارد و جایگاه او را شر) WCF( بازرگانی جهان 

در اجالسی که در استرالیا برگزار شد ایران پیشنهاد کرد تا مجمع بعدي این ساختار، در ایران همچنین.تثبیت کند
بار به ایران سفري داشت تا هاي بازرگانی، براي نخستینبه همین منظور، دبیرکل مجمع اتاق. تشکیل شود

ایع،معادن نرئیس اتاق بازرگانی،صباويدر مالقات. هاي کشورمان را براي این میزبانی مورد بررسی قرار دهدظرفیت
خیلی از که نموداعالم ایران به شانتجارب سفردر نتیجه ایشان ،در اسفند ماه سال جاريو کشاورزي ایران

هاي ایران اطالع ندارند و اکنون موقعیت مناسبی است تا ایران آمادگی فعالیت قابلیتهاي دیگر کشورها از اتاق
.ایران آمادگی کامل براي برگزاري این نشست را داردبنظر می رسدو لذاجهان اعالم کندهاقتصادي خود را ب

67عه روابط اقتصادي میان گیري اتاق بازرگانی جاده ابریشم با پیگیري کشور چین انجام گرفت و هدف آن توسشکل-
هاي مطلوب ایران منجر شد تا کشورمان بر کرسی نایب رئیسی خوشبختانه رایزنی. اتاق بازرگانی منطقه اوراسیا بود

بر همین اساس و بنا به درخواست کشورمان، نشست آتی این اتاق به میزبانی ایران برگزار . تکیه بزندمجموعهاین 
.خواهد شد

کشور 60و نمایندگانمی شود سه ماه آینده در ایران برگزار حدودهاي بازرگانی جاده ابریشم، قنشست اعضاي اتا-
استانسفري نیز به تالش می شود این نمایندگان خصوصدر این ، مادگی نمودندآاعالم ر در این اجالسوحضبراي 

حضور نمایندگان کشورهاي عضو اتاق بازرگانی راه ابریشم در ایران و خراسان رضوي .داشته باشندخراسان ضوي 
اي در اتاق ایران از مندي حداکثري از این ظرفیت، کمیتهبه منظور میزبانی شایسته و بهرهاست وفرصتی مغتنم 

هاي بخش ایی تشکلدر خراسان رضوي نیز با همگرو بایدها پیش براي این کار در نظر گرفته شده است مدت
.خصوصی و نهادهاي دولتی متولی، بستر استفاده از این فرصت و ارتقاي تعامالت با کشورهاي مذکور، فراهم آید

هاي وابسته به قواي نمایندگان دستگاهبا توجه به حضوردبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی استان 
.استي این بحث براي پیگیرنهادبهترین گانه و بخش خصوصی سه

هاي اکو را مطرح کرد که هاي اکو در ترکیه، ایران پیشنهاد میزبانی مجمع عمومی و هیات اجرایی اتاقدر اجالس اتاق-
کشور در این اجالس 9کشور عضو، 10در هفته گذشته این مجمع در ایران برگزار شد و خوشبختانه از مجموع 

.حضور یافتند و نتایج خوبی حاصل آمد
ها و تعامالت را میان این دو بخش رقم تفاهم نامه بخش خصوصی با وزارت کشور  فصل جدیدي از همکارياءامض-

.خواهد زد
. می شودبرگزاري هاي بازرگانی سراسر کشور در اردیبهشت امسال به میزبانی مشهد جلسه هیات نمایندگان اتاق-
نرخ سال جاري در پاییز است،صی رشد آمار اشتغال هاي دولتی و بخش خصودستگاههمدلی و همکارياز نتایج -



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

.رسید درصد در استان 91باالي به اشتغال 
احتمال می رود با افزایش نقدینگی در بازار، در ماه پایانی رسید ودرصد 8,6در پایان بهمن ماه به استان نرخ تورم -

.نشودکه تورم استان دور رقمی امید استایجاد شود ولی این نرخ دریسال، رشد اندک
هاي مزیتبینحلقه پیوسته.استان محقق گردیده استصادرکنندگان همتدرصدي صادرات استان با 17,5رشد -

سال در.خلق نموده استبراي استاندر این بخشايارزش افزوده،، تولید، بازار داخلی و صادراتاشتغال، استان
صادرات به درهمچنین وافزوده شدهدراتی استانکشور به مقاصد صا10تان، با مشارکت صادرکنندگان اسجاري

.رشد ایجاد شده است...کشورهایی همچون روسیه، عمان، استرالیا، شماري از کشورهاي آفریقایی، آمریکاي جنوبی و
ها نشان می دهد به بررسیالبته . هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده است20ماه سال جاري، حدود 11طی -

هزار میلیارد تومان منابع مصرف نشده نزد بانک ها باقی مانده است 22رغم پرداخت این میزان تسهیالت، همچنان 
.شوندهاي مولد اقتصاديد و صرف بخششتري پیدا کنکه انتظار می رود این منابع در سال آینده تخصیص بی

صنعتی بعنوان وثیقه تسهیالت دریافتی بانک هاموانع ترهین قطعات شهركطرح موضوع) ب

داراي سند تفکیکی) 4200(چهار هزار و دویست هکتار،هکتار زمین شهرکهاي صنعتی) 7900(هفت هزار و نهصداز -
هکتار 2300هکتار، 2500از و هکتار زمین هایی است که هنوز اقدامی در آن صورت نگرفته است2500بوده و 

.به شمار می آید که هنوز اقدامات واگذاري آن صورت نگرفته استزمین جدید در شهرك
.درصد شهرکهاي صنعتی داراي سند تفکیکی می باشند90تا 85-
:به شرح زیر  در جلسه مطرح شدچالشها و موانع ترهین  قطعات  شهرکهاي صنعتی در دفاتر اسناد-

مجزا و تفکیک شده از پالك اصلی متقاضیان جهت ترهین قطعات شهرك صنعتی می بایست پالك ثبتی-1
یکی از موانع صدور سند تفکیکی و افرازي مستقر در شهرکهاي صنعتی بدهی به بانکها است.داشته باشند

برخی بانکها در بدو ترهین واحدهاي صنعتی علیرغم  مصوبه دولت مبنی بر هم ردیف بودن دفترچه هاي -2
رفتن آن به عنوان وثیقه نسبت به وثیقه گذاشتن اسناد خارج از قرارداد با اسناد رسمی و الزام بانکها به پذی

بسیاري مواقع در کارشناسی براي ملک، مورد رهن .طرح اقدام می کنند که براي واحدها هزینه ساز است
فراتر از میزان پرداخت تسهیالت باشد ، این موضوع رویه شده ویکی از موارد عدم تمایل براي ترهین توسط 

ع است صاحبان صنای
هکتار مربوط به اوقاف است اجاره 17هکتار اراضی است که حدود 450شهرکت صنعتی توس داراي -3

.ساالنه صدور سند با اوقاف مشکالتی دارد
فن آوري (مشکل اصلی در بحث اسناد تفکیکی اراضی شهرك هاي صنعتی  شهرك صنعتی ماشین ابزار-4

ملی شده داراي مستثنیات زیادي است، 1379از سال هکتاري که163است، بخشی از اراضی ) هاي برتر
.استوشرکت شهرکها موفق به اخذ سند مالکیت مفروز نشده

:موانع اساسی ترهین قطعات شهرك صنعتی عبارتند ازاز -
o اخذ سند  توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی مستلزم داشتن شرایط خاص از جمله پروانه پایان کار و

.یکی از موارد عدم تمایل متقاضیان استبهره برداري است که 
oزمین هاي واگذار شده در شهرك ها تجمیعی از چند پالك است.
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o و شرکتها براي ترهین واحد خود در شرایط فعلی دچار مشکل هستندو صدور سند زمان بر است
.با دفترچه هاي قرارداد فعلی شرکتها بتوانند ترهین کنند بایستی شرایطی فراهم شودکه 

oءدر برخی از شهرك ها، زمین هایی که از سازمان منابع طبیعی گرفته شده پس از مدتی جز
اداره کل منابع طبیعی .مستثنیات قرار گرفته و هزینه هاي مضاعفی براي شرکت شهرك ها دارد

را در این رابطه که مالکیت دولت از اراضی قطعیت پیدا کندضرورت قطعیت برگ تشخیص بنحوي
.نموده استپیشنهاد 
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مصوبات

استانی

و احتمال حضور این سه ماه آینده در ایرانحدودهاي بازرگانی جاده ابریشم، نشست اعضاي اتاقبا توجه به -
کمیته ویژه اي در محل ،اعضاء در خراسان رضوي، مقرر گردید به منظور استفاده بهینه از ظرفیت ایجاد شده

تشکیل دبیرخانه شوراي گفت و گو با عضویت نمایندگان اعضاء شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 
هاي جاده هاي اقتصادي به ویژه در چارچوب پروژهافزایی همکاريبا هدف همبرگزاري جلساتز طریق شود تا ا

.رفیت هاي موجود را در استان خراسان رضوي فراهم نمایدزمینه هاي الزم براي بهره گیري از ظ،ابریشم

موانع ترهین قطعات شهرك صنعتی بعنوان وثیقه تسهیالت دریافتی بانک در خصوص دستور کار طرح موضوع-
:شورا به اتفاق آراء مقرر می داردها

ه بانکها، جهت صدور سند تفکیکی و افرازي واحدهاي مستقر در شهرك هاي صنعتی داراي بدهی ب-1
مقرر گردید شوراي هماهنگی بانکها موافقت بانکهاي استان جهت انتقال مالکیت با حفظ حقوق سند رهنی 
براي این واحدها که داراي پروانه بهره برداري و پایان کار نیز بوده ویکی از موانع صدور سند بدهی به بانک 

ه، شرکت شهرك هاي صنعتی نسبت به انتقال ها می باشد را دریافت نموده و پس از اخذ این موافقت نام
.سند تفکیکی با حفظ حقوق سند رهنی اقدام نماید

و توضیحات نماینده محترم شرکت با عنایت به اعالم مدیر کل محترم ثبت اسناد و امالك استان-2
مبنی بر دریافت پالك هاي فرعی از اداره کل شوراي گفت و گوشهرك هاي صنعتی در جلسه دبیرخانه 

ثبت اسناد و امالك خراسان رضوي، مقرر گردید شرکت شهرك هاي صنعتی در واگذاري پالك هاي فرعی 
.به واحدهاي صنعتی تسریع نمایند

با عنایت به توضیحات مسئوالن  محترم شرکت شهرك هاي صنعتی و فعاالن و تشکلهاي بخش -3
و پیامدها و ) فناوري هاي برتر( عدم صدور سند تفکیکی در شهرك ماشین ابزارخصوصی پیرامون 

، مقرر گردید کارگروهی ....مشکالت بوجود آمده در خصوص عدم صدور سند از قبیل دریافت تسهیالت و 
، شرکت شهرك هاي صنعتی، اداره کل ثبت اسناد، )قضات محترم(متشکل از نمایندگان محترم دادگستري

منابع طبیعی و آبخیزداري ،استانداري، بخش خصوصی مستقر در شهرك هاي صنعتی به اداره کل
ماه  مسائل و مشکالت این شهرك را جهت دریافت سند واحدهاي 3مسئولیت شرکت شهرکها ظرف مدت 

.واقع در این شهرك حل و فصل نمایند 

سند تفکیکی واحدهاي مستقر در در خصوص صدور با عنایت به تفاهم اولیه صورت گرفته در جلسه، -4
نامه اي تفاهممقرر گردید شهرك هاي صنعتی که نیازمند واگذاري اداره کل اوقاف و امور خیریه می باشد 

و در گرددتنظیمفی مابین شرکت شهرك هاي صنعتی و اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوي 
اثر اجراي طرح شهرك صنعتی با ارزش افزوده را باشرکت شهرك هاي صنعتی زمین هایی این ارتباط

سال مبنا که معادل با زمین موقوفه بدون اثر اجراي طرح با شرایط واگذار شده طبق سند واگذاري و با 
زمین هاي موقوفه سند رعایت نرخ همزمانی است را به اداره کل اوقاف واگذار نماید و اداره کل اوقاف نیز 
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نیازمند واگذاري اداره کل یکی واحدهاي مستقر در شهرك هاي صنعتیصدور سند تفکاي را که جهت 
. نمایدمنتقلصنعتی هايشهركشرکت را به اوقاف و امور خیریه می باشد

در ارتباط با نحوه چگونگی ارزیابی هاي صورت گرفته به عنوان ترهین با توجه به اینکه در روش موجود -5
وثایق مواجه می شوند، مقرر گردید مراتب از طریق دبیرخانه شوراي اکثر واحدهاي تولیدي با کسري 

هماهنگی بانکها به بانک مرکزي پیشنهاد شود تا دستورالعملهایی براي وحدت رویه در همه بانکها در 
خصوص فرآیند ارزیابی و درصدي از وثایق که می توان به عنوان ترهین استفاده کرد صادر و به استانها 

.ابالغ گردد

ملی و 
فراگیر

-
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در ارتباط با نحوه چگونگی ارزیابی هاي صورت گرفته به عنوان ترهین با توجه به اینکه در روش موجود -5
وثایق مواجه می شوند، مقرر گردید مراتب از طریق دبیرخانه شوراي اکثر واحدهاي تولیدي با کسري 

هماهنگی بانکها به بانک مرکزي پیشنهاد شود تا دستورالعملهایی براي وحدت رویه در همه بانکها در 
خصوص فرآیند ارزیابی و درصدي از وثایق که می توان به عنوان ترهین استفاده کرد صادر و به استانها 
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