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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

 مناطق روستایی بررسی موانع و مشکالت حوزه سرمایه گذاری استان در مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی  استان با رویکرد •

  سایر موارد •

 

 یفرهنگ یطرح مثلث توسعه اقتصاد یشناس بیآس تهیمشترک با کم یدر قالب نشست ،یدر سال جار یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیجلسه دب نیهفتم

ها در حوزه تامین مالی، به بحث و بررسی های اقتصادی در روند اخذ مجوزها و همچنین مشکالت آن برگزار و در آن موانع پیش روی معین (یخراسان رضو یستاد اقتصاد مقاومت یاستان)نهاد مردم

 گذاشته شد.

شکالت فعاالن و بنگاه های اقتصادی است. »علی اکبر لبافی« رئیس این دبیرخانه در ابتدای این نشست عنوان کرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مجالی برای حل  وفصل مسائل و م

 کند. را پیچیده می فرصتی برای گفتگوی رودر رو و حذف بروکراسی موجود در رویه های اداری که مسیر پیگیری ها

فرهنگی، شاهد تحوالتی مثبت در عرصه توسعه اقتصادی استانمان بودیم. طرحی که در آن معین ها، بیشترین -وی ادامه داد: توامان از سال گذشته و با کلید خوردن طرح مثلث توسعه اقتصادی

 م استانمان، به مدد ظرفیت های موجود در هر منطقه فراهم خواهد آمد.نقش و اثر را دارند و در صورت تحقق، زمینه اشتغال و توسعه در نقاط محرو

: در جلسه حاضر قصد داریم از ظرفیت چشمی به موانعی داشت که در این مدت، پیش روی معین ها قرار گرفته و اجرای طرح های آن ها را با دشواری روبه رو کرده است و تاکید کردلبافی گوشه

ب شناسانه قرار بگیرد و ش خصوصی برای گره گشایی از این مشکالت بهره بگیریم. توامان بستری فراهم آمده تا ابعاد طرح مثلث توسعه اقتصادی، مورد بررسی های آسیشورای گفتگوی دولت و بخ

 ماحصل آن، به رفع موانع برای اقدامات آتی منجر شود.

لتی متولی شد و بیان کرد: اخیرا جلسه ای نیز با اعضای ستاد تدبیر استان داشتیم که در آن بخشی از گالیه ها و موانع پیش افزایی بخش های مختلف و به ویژه دستگاه های دووی خواستار هم

می تواند به کمک حل بعضی از  شمند این ستاد نیزروی معین های اقتصادی مطرح شد و اعضای این ستاد نیز مجدانه بر حمایت خود از پیشبرد این طرح تاکید کردند. به نظر می رسد، ظرفیت ارز

کسب و کار شده اند. پتانسیل وکالی مردم در خانه مشکالت موجود بیاید. نمایندگان استان در دوره یازدهم مجلس نیز مشتاقانه پیگیر مسائل اقتصادی استان هستند و جویای قوانین مخل فضای 

 واند مورد بهره برداری قرار بگیرد.ملت نیز برای حذف و اصالح قوانین مذکور و موانع موجود، می ت

د که یکی از بیشترین مشکالت و موانع رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، نقبی به دستورکارهای این جلسه زد و توضیح داد: بررسی های ما نشان می ده

ت و جلسات متعدد با مدیران این سازمان، طرح های توسعه ای معین های اقتصادی در شهرستان ها و نقاط محروم، به سد پیش روی معین ها در حوزه سازمان میراث فرهنگی است. به رغم مذاکرا
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 این سازمان می خورد. باید چاره ای اندیشیده شود تا بروکراسی موجود و موانع این بخش مرتفع شود.  

ی تاریخی، چالش معین های اقتصادی جدی تر است و عمال بخشی از کار متوقف مانده است. مدیران استانی نیز فقدان اختیارات  وی عنوان کرد: در شهرستان نیشابور، به واسطه گستردگی پهنه ها

 چه در بحث شهرستان و چه در مواجهه با قوانین ملی را بهانه می کنند.

کشاورزی در روستاهای تحت پوشش معین ها فاقد سند رسمی هستند یا چاه هایی دارند که به رغم  وی خاطر نشان کرد: مشکل عمده دیگر در بحث وثایق بانکی در روستاهاست. اغلب زمین های

 هیالت برای اهالی این روستاها ممکن نشود و معینارزش فراوان، سندی برای ارائه به بانک ندارد. این موضوع در مورد مساکن روستایی نیز مصداق پیدا می کند. این امر باعث شده تا اخذ تس

 اقتصادی و سرمایه گذار نیز در مسیر اجرای طرح خود با دشواری هایی روبه رو شود. 

 لبافی تاکید کرد: باید ساز و کاری فراهم آید تا اخذ وام برای روستاییان تسهیل و تسریع گردد. 

 سد ضوابط پیش روی اجرای طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری *

در ادامه این جلسه تریبون را در اختیار گرفت و به تشریح مشکالت موجود پرداخت و گفت: روستاهای این منطقه دارای  شابوریسوقند فوشنجان ن یهاوستااقتصادی ر نیزاده، مع میبهرام ابراه 

میراث فرهنگی استان انجام دادیم اما حتی همان قول ها و پیشنهادات خودشان  های مدیرکلی هستند. امضای تفاهم نامه معین اقتصادی را به اتکای قولگردو بوم  یخوب گردشگر یها لیپتانس

 نیز رنگ عمل نگرفته است. 

م نخست قفل کاره در همان گا مهیطرح ن چند نیاعالم کرده اند. همچن راثیم میمتر مربع را در محدوده حر اناز هزار شی. آن ها بمیندار یفرهنگ راثیم یبه همکار یدیام گریدوی تاکید کرد: 

 قرار دارند. یخیتار یاثر میبهانه که در حر نیشده اند، به ا

یی را ارائه کرده اند که با توجه به مزیت های منطقه، می تواند زمینه جذب طرح بوستان روستاابراهیمی یادآور شد: در حوزه منابع طبیعی همراهی خوبی را شاهد هستیم. آن ها پیشنهاد اجرای 

ث احداث بازار سنگ های قیمتی که می تواند گردشگر و توسعه بوم گردی را فراهم آورد. طرح های دیگری نظیر ایجاد یک مرکز فوق تخصصی درمان سرطان با همراهی یک فرد نیک اندیش و بح

 ه و رفاه آن رقم بزند. منطقه و ایجاد ارزش افزوده برای آن بیانجامد نیز با موانع مشابهی مواجهند. اجرای این طرح ها می تواند تحوالت بزرگی را به نفع منطقبه فرآوری فیروزه این 

 واستار پیگیری مسئوالن امر برای گره گشایی از این مشکالت شد. او از نامه نگاری های معطل مانده و پاسکاری هایی که به بهانه عدم اختیار نهاد استانی انجام می شود گالیه کرد و خ

فوشنجان زادگاه حاج بکتاش  یوستاان کرد: رحسن خانزایی، جانشین معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، در پاسخ به نکات عنوان شده، بی

از ترکیه برای  های مناسبی برای جذب گردشگر دارد. به همین منظور، اقداماتی برای توسعه منطقه و راه دسترسی آن انجام گرفته است. در تعامل هستیم تا از عرفای شیعی است و زمینه  ،یول

 بازدید از این منطقه، گردشگرانی را جذب نماییم. 

به مرحله اجرا در آید اما اجرای آن نیازمند صرف هزینه  وی اذعان کرد: ما نیز بر ضرورت بازنگری در حرایم تاریخی نیشابور تاکید داریم. به همین منظور قرار است طرح آمایش نیشابور و شهر کهن
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اجرای پروژه ها در محوطه های تاریخی بسته است. ما در اداره کل میراث فرهنگی استان، مشتاق توسعه ای میلیاردی است. متاسفانه در حال حاضر ضوابط دست ما را برای اخذ بعضی تصمیمات و  

 این مناطق هستیم چرا که ارتقای زیرساخت ها و ظرفیت ها، به معنای توسعه جذب گردشگر خواهد بود. 

براساس  نیو همچن یخیتار مینسبت به حفظ حر یاز ممانعت ها، به واسطه نگران یبعضسرمایه گذاران است. وی تاکید کرد: در بحث بوم گردی نیز هیچ مانعی وجود ندارد و این سازمان مشوق 

 .ردیگ ینص قانون انجام م

 این مقام مسئول خواستار برگزاری جلسات تخصصی با سرمایه گذار برای بررسی بیشتر مشکالت و مذاکره برای پیشبرد کار شد. 

ی نیز در ادامه این جلسه، با انتقاد از مانع گذاری بعضی دستگاه های اجرایی برای پیشبرد طرح های اقتصادی و توسعه ای، بیان خراسان رضو  یاستاندار ندهیماوطن پرست، کارشناس و ن یمهد

 ان کمک نمی کنند، تهیه شده و در اختیار وی قرار گرفته است. کرد: لیستی از مدیران و مسئوالنی که همراهی الزم را با طرح مثلث توسعه اقتصادی ندارند و به بهبود فضای کسب و کار است

شتر به دستگاه ها اعالم کردیم تا چنانچه در حوزه ای با وی تاکید کرد: اداره کل میراث فرهنگی استان، اگر در بحث اختیارات با مشکلی مواجه است، کم کاری را باید از خود این نهاد بدانیم. پی

 جه هستند، موضوع را اطالع داده تا از طریق استاندار، این بحث پیگیری شود. محدودیت اختیارات موا

ماه معطل بماند، گویای عدم همراهی بعضی 5ب به وطن پرست تاکید کرد: گاهی پیشبرد مسائل به سد سالیق افراد می خورد و مانع تراشی ها، کار را قفل می کند. اینکه پاسخ به نامه ای قری

 مسئوالن است. 

ی استانداری به دستگاه قضایی معرفی گردد. مصوبات ی یادآور شد: اخیرا تصمیمی اخذ شد تا آن گروه از مصوبات ستاد تسهیل که به مرحله اجرا درنیامده احصاء شود و متولی این کوتاهی از سوو

 این ستاد، دارای جایگاه قانونی است و اجرای آن ها یک ضرورت به شمار می آید.

 ری برای رفع موانع پیش روی طرح های توسعه ای در الگوی مثلث توسعه اقتصادیاولویت گذا*

نیز در واکنش به نکات مطرح شده، بیان کرد: آنچه به عنوان قانون در مراجع  باد شهرستان مشهدآمعین اقتصادی بخش احمدبیژن زاهدی فر، مدیرعامل شرکت ایران خودروی خراسان رضوی و 

 در مسیر برنامه های توسعه ای دشوار می سازد. ملی مصوب و ابالغ می شود، ماحصل دیدگاه و گزارشات کارشناسان بعضی دستگاه هاست که متاسفانه به اخذ تصمیماتی منجر می گردد و راه را 

رد احصائ و از مجرای استانداری و ید سطح اختیارات دستگاه های اجرایی استان احصاء شود و لیستی از ضرورت هایی که باید در آن ها به استان ها تفویض اختیارات انجام بگیوی تاکید کرد: با

گاه های متولی در آن پدیدار می شود. طبیعتا اگر قرار است این الگو مسیر خود دستگاه های متولی پیگیری شود. طرح مثلث توسعه اقتصادی به مرحله ای رسیده که گره ها و مشکالت اجرایی دست

 را ادامه دهد و معین های بیشتری به این جمع بپیوندند، باید خالء ها و موانع در این مرحله شناسایی و رفع گردد. 

 گیرد اما برای آن تقویمی تعریف شود تا سرمایه گذاران به حصول نتیجه امیدوار شوند. فر یادآور شد: طبیعتا پیگیری بعضی مسائل و موانع باید در سطح ملی انجام بزاهدی

اقتصادی و امضاکنندگان تفاهمات معین ها، نماینده وی با اشاره به بعضی کم کاری ها و عدم همراهی ها در اجرای طرح های توسعه ای معین های اقتصادی، متذکر شد: یکی از اضالع مثلث توسعه 
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 اه قضایی است. این نهاد باید نقش خود را در مواجهه با مدیران غیرهمراه، ایفا کند. دستگ 

سرمایه گذاران، موانع را از پیش روی آن ها مدیرعامل شرکت ایران خودروی خراسان رضوی تاکید کرد: در کشورهای مختلف جهان، متولیان دستگاه های اجرایی، تالش می کنند تا برای جذب 

طرح مثلث توسعه اقتصادی استان اگر به رفع  اما در ایران، یک سرمایه گذار مشتاق باید ماه ها در بروکراسی پیچیده اداری گرفتار شود تا مجوزی را اخذ یا گرهی را از کارش بگشاید. ع کنندفمرت

 این موانع کمک کند، تحول بزرگی را در استان شاهد خواهیم بود. 

ی نیز در ادامه این بحث پیشنهاد کرد تا یک هیات خُبره، برای بررسی موانع پیش روی طرح های اقتصادی در بخش های مختلف خراسان رضو یشعب بانک مل یمعاون سرپرست کو،ین ییصفا حمید

کرد یا مانع گذاری مدیری مسجل شود، می تواند نتیجه را شکل بگیرد. هیاتی که میزان اختیارات دستگاه اجرایی استانی را بررسی خواهد کرد و کوتاهی ها را قضاوت خواهد نمود و اگر ضعف عمل

 به دستگاه های تصمیم گیر و ناظر اعالم نماید. 

در جمع بندی بحث گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، گفت  پس از بیان نظرات از سوی بخش های مختلف، لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان 

ن کنند. فرد مذکور باید این قوانین را بررسی و ان دستگاه های اجرایی را موظف نموده تا کارشناسی را )در سطح معاونین خود( برای احصاء قوانین مخل در حوزه کاری دستگاه مربوطه، تعییمدیر

 ، در این رابطه همراهی الزم را نداشته اند. موانع را جمع بندی کرده و در قالب پیشنهادات اصالحی ارائه نماید. بعضی دستگاه ها در استان

فرهنگی استان، بیان کرد: باید رویه ای ایجاد شود تا چنانچه مذاکرات ما با دستگاه مربوطه به -وی با انتقاد از کم لطفی بعضی دستگاه های اجرایی در همراهی با اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی

لیست پروژه دستگاه نیز مسجل گردید، پروژه های مربوطه به ستاد تدبیر استان ارجاع گردد تا در آن ساختار، تصمیم نهایی اخذ و اجرایی شود. توامان ثمری ننشست و مانع سازی و کم کاری آن 

عمل به خود نگیرد، می توان از دستگاه قضایی  جامعهدبیر نیز ها و موانع موجود در اختیار نمایندگان مجلس قرار بگیرد تا موانع قانونی را در آن مرجع پیگیری کنند. طبیعتا اگر مصوبات ستاد ت

 برای ورود به بحث کمک گرفت. 

 بخش کشاورزی و چالش کهنه وثایق بانکی*

ی و پیشبرد طرح های توسعه ای ظور همراهلبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، دستور کار دوم را به بحث گذاشت و گفت: اخذ وام در روستاها به من

بحث تازه ای نیست. بانک ها اعالم می کنند که  معین های اقتصادی، از سوی اهالی منطقه با مشکالت و موانعی مواجه می شود. مشکل کشاورزان در تامین وثیقه بانکی برای دریافت تسهیالت،

را در دور و اطراف  یانکس گریو از طرف دارائه بانک به ندارند که بخواهند سند آن را  ییهانیزم نیاز کشاورزان چن یاریبساما  است یشهر یهانیمثل سند زم ییهاقهیبه وث ازیگرفتن وام ن یبرا

 .شوندیرو مبهوام با مشکل رو افتیاساس در در نیرا داشته باشند. بر هم یاقهیوث نیدادن چن لیو تما ییکه توانا شناسندیخود نم

 به عنوان وثیقه مورد پذیرش بانک ها نباشد. وی ادامه داد: فقدان سند رسمی برای بخشی از زمین های کشاورزی، خانه های روستایی و حتی چاه های آب باعث می شود تا سرمایه کشاورزان 

 لبافی بر ضرورت هم فکری و همگرایی دستگاه های اجرایی برای گشودن گره این مشکل تاکید کرد. 
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ماه است که کمیته تامین مالی در استان تشکیل شده تا سیر تقاضای تسهیالت در 9ی نیز پشت تریبون قرار گرفت و گفت: قریب به خراسان رضو یشعب بانک مل یمعاون سرپرست کو،ین ییاصف 

، روند کار برای اخذ تسهیالت جهت بنگاه های اقتصادی و به ویژه معین ها، تسریع 18بصره استان را تسهیل کند. این رویه باعث شده تا به غیر پرونده های مربوط به ستاد تسهیل و یا اعتبارات ت

 شود. 

شد. این رویه می تواند در بخش کشاورزی نیز وی متذکر شد: برای بحث ترهین در بخش معدن نیز مشکالت مشابهی وجود دارد که برای حل آن ها، پیشنهاد ایجاد صندوق های ضمانت، عملیاتی 

 کار گرفته شود. به

کرد و سپرده همه آن ها را جمع آوری کرده در قالب صفایی نیکو عنوان کرد: در تربت حیدریه نیز اخیرا یکی از معین های اقتصادی، کلونی کوچکی از اهالی منطقه که متقاضی وام بودند ایجاد 

 ورود به برنامه های اقتصادی این معین، اخذ کنند.  ضمانت در بانک قرار داد و باعث شد تا تمامی متقاضیان بتوانند وام مورد نیاز خود را برای

 پیشنهاد سوم این مقام بانکی، ایجاد شرکت های تعاونی بود که به گفته او مسیر اخذ کمک ها را تسهیل می کند.

وانه قانونی برای اخذ تصمیمات مهم برخوردار است. توامان مواردی که  وی خاطر نشان کرد: آخرین ظرفیتی که در این رابطه می تواند به کار گرفته شود، ستاد تسیهل و استان است که از پشت

 موانع قانونی به مراجع مذکور ارائه و آن ها را پیگیری کند.دشوارتر هستند را می توان به تاد تدبیر ارجاع داد. دبیرخانه شورای گفتگو، می تواند پیشنهادی را برای حل بخشی از این مشکالت و رفع 

 ون بر همراهی بانک ها با بخش کشاورزیتاکید قان*

در واکنش به نکات مطرح شده، به انتقاد از ناهماهنگی بانک های کشور در رویه های خود برای پرداخت تسهیالت به  یخراسان رضو یسازمان جهاد کشاورز یگذارهیامور سرما ریمدعلی یگانه، 

رزی و محل اجرای اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاو تا ها مکلفند بانکقانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور،  51بخش های مختلف پرداخت و گفت: ماده 

های بخش کشاورزی و  عنوان وثیقه وامو تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به یلیهای کشاورزی، قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبد طرح

سال  انیتا پا یکشاورز یمربوطه و با حفظ کاربر ابیو سهام آنها که با پا یبردارپروانه بهره یمجاز دارا یرزکشاو یها و فروش چاه دیمربوط به خر یاسناد عاد تمامی نیروستایی بپذیرند. همچن

 .شوندیم یتلق یدر حکم اسناد رسم نفتو  یجهاد کشاورز رو،ین یهامربوطه صرفاً نزد وزارتخانه یهایرساندر جهت خدمات ،شده باشد میتبادل و تنظ 1392

و  یکشاورز یهابه طرح یبانک التیتسه یدر اعطا تا مکلفند یو اعتبار یها و مؤسسات مالبانکی نیز زد و بیان کرد: در قانون مذکور نیز تاکید شده، بهره ور شیقانون افزا 10ماده او نقبی نیز به 

و  یلم یحق انتفاع از اراض ایو  یبرداربهره ایاجاره و  یو قراردادها یابیروز کل مشاع ارز متیم مشاع از ق و اشخاص را به نسبت سه نیزارع  یزراع  یهاو نسق نیمالک یاسناد مشاع  ،یعیمنابع طب

 م ی مؤسسات مذکور نسبت به تنظها و ند بنا به درخواست بانکشده ا موظف یرسم نیز . دفاتر اسنادرندیبپذ التیتسه یاعطا یبرا نیو تضم قهیرا به عنوان وث یاحداث یانیاع  تیو سند مالک یدولت

 . ندیاساس اقدام نما نیسند رهن بر ا

 لی رصد و ساماندهی شود.یگانه تاکید کرد: به نظر می رسد نص قانون، وظایف بانک ها را در این باب شفاف کرده و عدول از این وظیفه باید از سوی دستگاه های متو
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ی نیز در این جلسه گفت: باید بپذیریم که با تغییر مسئوالن، منطقه سه خراسان رضو یاقتصاد نیشهرستان مشهد و مع یشرق بخش مرکز یهایاریده یشرکت تعاونعباس بادیانی، مدیرعامل  

ره جدید مجلس شورای اسالمی نمایندگان دو تحولی در رویه ها رخ نمی دهد و مسیر اصالح باید در چهارچوب ها و روندها باشد. در حال حاضر شماری از معین های اقتصادی استان در جمع

 فرهنگی شده است، بهره گرفت. -هستند و می توان از این ظرفیت برای اصالح بعضی موانع قانونی که گریبانگیر اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی

زی های موجود در دستگاه های متولی شد و افزود: موضوع مهمی که در وی خواستار ساماندهی روند ارائه تسهیالت، تسهلگری در صدور مجوزهای کسب و کار و حذف بروکراسی ها یا مانع سا

همین منظور، تفاهم نامه ای با موسسه کیفیت رضوی  بخش تولیدات روستایی باید مورد توجه قرار بگیرد، کیفیت سنجی این محصوالت است که جایگاه آن ها را در بازار مصرف ارتقا می بخشد. به 

ر مناطق تحت پوشش خود ی به تولیدات این بخش بدهد. می توانیم این سامانه را در اختیار معین ها قرار بدهیم تا بحث کیفیت سنجی محصوالت تولیدی روستایی را دمنعقد کردیم تا نمره کیف

 پیگیری کنند و در ادامه از فرصت شبکه بازار رضوی نیز برای عرضه تولیدات این حوزه بهره بگیرند. 

ح شهرستان ها برای ضور معین های اقتصادی در جلسات ستاد تسهیل و بررسی مشکالت آن ها در این مرجع شد و بر اهمیت همراهی دستگاه های متولی به ویژه در سطبادیانی خواستار ح 

 پیشبرد طرح های اقتصادی و اشتغالزای معین ها، تاکید کرد. 

اسان رضوی و نماینده معین اقتصادی شهرستان درگز نیز در سخنانی، ایجاد دفاتر تسهیلگری و آموزش تسهیلگران را  خربرکت  ادیاجتماع محور بن یهاطرح  یمجرحجت االسالم حمیدی، 

کنندگان روستایی به عنوان نه ای را فراهم کنند تا تولیدپتانسیلی دانست که می تواند به رفع بخشی از موانع و رویه های موجود بیانجامد و گفت: دستگاه هایی نظیر بیمه تامین اجتماعی باید زمی

 کارفرما از مزایای بیمه در این بخش بهره بگیرند. این مسئله مهاجرت از روستاها را کاهش می دهد و اشتغال را بهبود می بخشد. 

 و این مسائل باید اصالح شود. وی روستا را منبع تولید توصیف کرد و گفت: بسیاری از دامداران ما دارای بنیه مالی خوبی هستند اما جایگاه ضمانت ندارند 

 پیشنهاد ایجاد کمیته راهبردی معین های اقتصادی*

 ین بنیاد، ارائه کند. وی به تشریح ظرفیت هایی پرداخت که بنیاد برکت در تفاهم نامه هایش فراهم آورده تا تسهیالت الزم را به متقاضیان در مناطق تحت پوشش ا

هاد داریم که یک شرکت ایران خودروی خراسان رضوی نیز با اباز تاسف نسبت به از دست رفتن فرصت ها و ظرفیت ها در مناطق مختلف استانمان، بیان کرد: پیشنرضا حسینی، مدیر طرح و برنامه 

هایی که بر پیشبرد کار گره می افکنند، انجام دهد  ماحصل آن را کمیته راهبردی، متشکل از معین های اقتصادی ایجاد شود. این کمیته می تواند مذاکرات الزم را در حوزه های مختلف با دستگاه 

 به جلسات نهاد مردمی یا دیگر مراجع پیگیر در استان بیاورد.

 ته شود. وی تاکید کرد: توامان این ظرفیت فراهم می شود تا مجاری و پتانسیل های قانونی برای حل مشکالت، از سوی این کمیته بررسی و به کار گرف

از و کار این کمیته را تدوین و تعریف نماید ، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از این پیشنهاد استقبال کرد و از نماینده این معین اقتصادی خواست تا سلبافی

 و به دبیرخانه نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان ارائه کند. 
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 ز گفت: تالش خواهیم کرد تا از ظرفیت هایی که پیشنهاد شد، برای حل مشکالت تامین وثیقه و اخذ تسهیالت روستاییان بهره بگیریم.وی در جمع بندی دستور کار دوم نی 

 مصوبات جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

عنایت به اینکه یکی از موانع جدی توسعه روستاها عدم بهره مندی و استفاده از تسهیالت و منابع بانکی ناشی از با 

عدم پذیرش وثایق روستائیان از قبیل چاهای آب کشاورزی. منازل و زمین های کشاورزی نزد شبکه بانکی استان 

 تا ها مکلفند بانکبت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون رفع موانع تولید رقا 51ماده می باشد و از طرفی در  

های کشاورزی، قراردادهای واگذاری  اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرح

عنوان  و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به یلیاراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبد

 یها و فروش چاه دیمربوط به خر یاسناد عاد تمامی نیهای بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند. همچن وثیقه وام

سال  انیتا پا یکشاورز یمربوطه و با حفظ کاربر ابیو سهام آنها که با پا یبردارپروانه بهره یمجاز دارا یکشاورز

 ی جهاد کشاورز رو،ین یهااً نزد وزارتخانه مربوطه صرف یهایرساندر جهت خدمات ،شده باشد میتبادل و تنظ 1392

 .شوندیم یتلق یدر حکم اسناد رسم نفتو 

 مکلفند یو اعتبار یها و مؤسسات مالبانکی نیز تاکید شده، بهره ور شیقانون افزا 10ماده   و از طرفی به موجب

 یزراع  یهاو نسق نیمالک یاسناد مشاع  ،یعیو منابع طب یکشاورز یهابه طرح یبانک التیتسه یدر اعطا تا

 ایو  یبرداربهره ایاجاره و  یو قراردادها یابیروز کل مشاع ارز متیو اشخاص را به نسبت سهم مشاع از ق نیزارع 

 الت یتسه یاعطا یبرا نیو تضم قهیرا به عنوان وث یاحداث یانیاع  تیو سند مالک یو دولت یلم یحق انتفاع از اراض

سند  میها و مؤسسات مذکور نسبت به تنظند بنا به درخواست بانکشده ا موظف یرسم نیز دفاتر اسناد. رندیبپذ

دولت مکلف است از طریق تشویق بیمه سرمایه گذاری و سایر ابزارهای بیمه ای  .ندیاساس اقدام نما نیرهن بر ا

 تحقق این امر را تضمین نماید. 

 مستمر کمیسیون هماهنگی بانکها 
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قانونی مکلفند اسناد رسمی ری استان خراسان رضوی در راستای تکالیف لذا کلیه بانک ها و موسسات مالی اعتبا 

مالکیت مفروز و مشاع اراضیکشاورزی و محل اجرای طرح های کشاورزی و اسناد منازل روستاییرا به عنوان وثیقه 

اده تسهیالت بخش کشاورزی و روستایی به نسبت سهم مشاع به عنوان بخشی از وثائق مربوطه) مطابق با مفاد م

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی (بپذیرند بدیهی است دفاتر اسناد  10قانون رفع موانع تولید و ماده  51

 رسمی موظف به تنظیم سند رهنی در دفترخانه می باشند

2 

اهداف و وظایف و مسئولیت های کمیته   ،ضمن تشکر از مساعدت ها و حمایت های مدیرعامل محترم ایران خودرو 

راهبری معین های اقتصادی ذیل نهاد مردمی با محوریت و مسئولیت جناب اقای مهندس رضا حسینی مدیر 

گی به موضوعات ارجاعی از معین محترم واحد مهندسی سازمان، ایران خودرو   با هدف بررسی و تسریع در رسید

 های اقتصادی فرهنگی تصویب )پیوست( و مقرر شد در کوتاهترین زمان ممکن اجرایی گردد

 ده روز جناب اقای مهندس حسینی 

3 
موضوعات و موانع حوزه میراث فرهنگی و گردشگری با توضیحات معین اقتصادی نیشابور و مسئوالن اداره کل 

گردشگری مطرح  و مقرر شد ابتدا توسط معین اقتصادی مجددا همه موارد به اداره کل مورد نظر میراث فرهنگی و 

 منعکس و در صورت عدم پیگیری در جلسه شورا مطرح گردد 

 یک هفته اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری

 
 


