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 ( (انجمن محترم مدیران صنایع پیرامون مباحث احصا شده در حوزه موانع تولید به منظور تحقق شعار سال 21/02/1400مورخ  400107موضوعات نامه شماره  طرح

دبیرخانه شورای گفتگوی بررسی مشکالت واحدهای صنعتی خراسان رضوی در حوزه مسائل محیط زیستی و بانکی، دستور کار دهمین جلسه  

 دولت و بخش خصوصی این استان بود.

است »علی اکبر لبافی«، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست گفت: عمده مشکالت صنایع استان در حوزه های زیر ساختی  بانکی ، بیمه ای و...   

 عات با مباحث زیست محیطی  پیوند دارد.اما بخشی از چالش های آن ها با مسائل مرتبط با حوزه بانکی و پاره ای از موضو

وی ادامه داد: راهکارهایی در قالب پیشنهاد به شورای گفتگو برای حل آن مسائل جمع بندی نمودیم. در این نشست قرار است سایر مشکالت 

 صنایع بررسی گردد. 

ان در حوزه محیط زیست نیز در توضیح این مشکالت امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان درباره مشکالت واحدهای صنعتی است

عنوان کزد: یکی از مشکالت امروز صنایع ناشی از لحاظ کردن خطوط توسعه واحدهای صنعتی به عنوان احداث واحد جدید از سوی اداره کل 

 محیط زیست است.
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مینماید. از طرفی، با ایجاد مانع  در پاسخگویی به استعالم ها  وی افزود:  این ارگان، هرگونه توسعه واحدها را مثابه احداث خط جدید می داند و  

 توجه به اینکه محیط زیست به استعالم ها به موقع پاسخ نمی دهد، امکان اخذ تسهیالت برای واحد فراهم نمی شود.

توسعه واحد صنعتی، در صورتی که   قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت استان نیز با صحه گذاشتن بر این بحث، بیان کرد: در هنگام 

نوع محصول مندرج در پروانه بهره برداری واحد تغییر یابد، استعالم از محیط زیست الزم است. برای واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های 

خواست کنیم که به استعالم ها صنعتی مشکلی در دریافت استعالم ها نیست؛ اما برای صنایع خارج از شهرک ها این روند بسیار کند است و باید در

 را با سرعت بیشتری پاسخ دهند. 

ی وی افزود: هم اکنون با وجود مصوبات شورای گفتگو درباره صنایع محور غرب، توسعه در این محور با محدودیت و ممنوعیت روبه روست و بسیار

 از واحدها در این زمینه دچار مشکلند. 

ظت محیط زیست استان نیز در پاسخ به نکات مطرح شده از سوی مرادی، بیان کرد: سازمان محیط زیست قادر طالب زاده، کارشناس اداره کل حفا

اسه ای را تنها در صورتی که رده فعالیت واحد در هنگام توسعه تغییر کند، آن را به عنوان واحد جدید قلمداد می نماید؛ به طور مثال، واحد شن و م

 حداث کارخانه آسفالت است، واحد جدید می دانیم.که در برنامه توسعه اش به دنبال ا

وی درباره استعالم های مربوط به توسعه صنایع محور غرب نیز توضیح داد: هشت مصوبه شورای گفتگو درباره صنایع محور غرب زمانی برای ما 

 ات عمل خواهیم کرد.قابل اجراست که شورای برنامه ریزی استان آن را مصوب و ابالغ نماید و ما هم براساس آن مصوب

 طالب زاده با بیان اینکه یکی از پیشنهادات ما برای توسعه واحدهای صنعتی، استفاده از ظرفیت خالی خود در فصول مختلف است، تصریح کرد:
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ی با تغییر رده صورت بسیاری از واحدها تولید فصلی دارند و می توانند در فصل دیگر، محصولی را جایگزین کنند؛ اما اگر قرار باشد توسعه جدید 

 گیرد، مشکل قانونی ایجاد می کند. مشکل اصلی محور غرب در توسعه، احتمال جلوگیری از نفوذ آبهای زیرزمینی به واسطه این اقدام است. 

 *لزوم پیگیری اجرای مصوبات شورای گفتگو درباره صنایع محور غرب 

استان نیز پس از استماع نظرات نمایندگان بخش خصوصی و دولتی، به دو مصوبه هیات رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  

و   مقررات زدایی درباره توسعه واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: مجوز افزایش ارتفاع برای واحدها از سوی هیات مقررات زدایی صادر شده است 

قررات زدایی در دو مصوبه هیات م  طبیعی است که   اما با رویکرد اداره محیط زیستاز طرفی، در یک پالک ثبتی، می توان چند مجوز صادر کرد؛  

موجود بتوانیم مشکل افزایش ظرفیت ها را حل   و بسترهای   شود. در این زمینه این اداره باید راهکار بدهد تا با ظرفیت هاین  محور غرب اجرا 

 کنیم، همچنین توسعه رده ای واحد نیز انجام گیرد.

ظهار کرد: در محور غرب با توجه به وضعیتی که وجود دارد، می توان پیشنهاد مجوزی خاص ارائه داد. این موضوعی مهم برای توسعه استان لبافی ا

: است. با توجه به شرایط موجود کشور، این موضوع باید بهبود یابد. در مجموع می توان گفت در توسعه واحدهای محور غرب دو مشکل وجود دارد

ینکه در حوزه محور غرب نمی توانیم ضوابط هیات مقررات زدایی را اجرا کنیم و دوم، موضوع تشخیص توسعه از سوی اداره محیط زیست  نخست ا

 است.

طالب زاده ، کارشناس اداره کل محیط زیست خراسان رضوی نیز بار دیگر تصریح کرد: الزم است با همکاری اداره محیط زیست و دستگاههای 

 نامه ای برای توسعه صنایع ایجاد شود؛ هر مصوبه ای که در این زمینه از سوی استانداری ابالغ گردد، اجرایی میکنیم.  مرتبط، آیین 
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بندی شورای گفتگوی استان درخصوص صنایع محور غرب پیگری شود تا با اجرای آنها،   8در پایان مباحث این بخش از نشست مقرر شد، مصوبات 

 مستقر در این محور مرتفع گردد.مشکالت واحدهای  

 ها *پاسخ دیرهنگام اداره کل محیط زیست به استعالم های مربوط به حمل پسماند به دیگر استان

مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان، یکی دیگر از مسائل زیست محیطی صنایع را مشکل پیمانکاری تصفیه خانه شهرک صنعتی توس 

یه خانه در شهرک های صنعتی از سوی شرکت شهرک ها و راهبری آن از سوی شرکت خدماتی صورت می گیرد؛ اما دانست و گفت: ایجاد تصف 

امروز این پروژه به دلیل کمبود بودجه دچار مشکل شده بود که طبق گزارش اخیر شرکت شهرک های صنعتی ظاهرا تامین بودجه صورت گرفته و 

 ل گردد.امیدواریم این پروژه هر چه سریع تر تکمی

وی افزود: کندی روند صدور مجوز در خصوص حمل پسماند به دیگر استان ها، از دغدغه های امروز صنایع در حوزه محیط زیست است؛ برخی از 

بوجود مشکالتی  پسماندها باید به سرعت بارگیری و منتقل شود اما در این زمینه گاهی از سوی اداره محیط زیست به دلیل انجام کنترل های الزم،  

 می اید

 طالب زاده در این خصوص پاسخ داد: برای خودرویی که در حال انتقال پسماندهاست، باید مجوز الزم از سوی واحد صنعتی به اداره محیط زیست 

است واحد ارائه شود. همچنین واحد حمل کننده بار نباید مشکل زیست محیطی داشته باشد. نکته دیگر اینکه اگر پسماندها اسیدی باشد، ممکن  

 برای حمل آن مجوز نداشته باشد و همین مسئله موجب کندی پاسخگویی به استعالم ها از سوی اداره محیط زیست می شود.
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 *مشکل تخصیص ارز برای واردات ماشین آالت صنعتی

ن صنایع خراسان از عدم تخصیص در ادامه، جلسه وارد دستور کار بررسی مشکالت بانکی واحدهای صنعتی استان شد؛ مرادی، دبیر انجمن مدیرا

ام برد و ارز برای واردات ماشین آالت با بازده زیاد به دلیل اینکه مشابه داخلی آن در کشور وجود دارد، به عنوان یکی از مشکالت کنونی صنایع ن

ن زمینه به واحدها نمی دهد یا اینکه های خارجی نمی رسد؛ اما بانک تسهیالتی در ایگفت: کیفیت بسیاری از ماشین آالت داخلی به پای دستگاه

 ارزی تخصیص نمی یابد.

 کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت استان نیز درهمین رابطه گفت: هم اکنون در روند ثبت سفارش، تاخیری در کار صورت نمی گیرد و ثبت 

د می شود اما به کیفیت نوع خارجی خود نیست یا اینکه به موقع انجام میشود اما مشکل اصلی در تخصیص هاست. گاهی ماشینی در ایران تولی

 واحد تولیدکننده آن دستگاه، آن را به موقع تحویل نمی دهد. 

 ماه است که معطل تخصیص ارز برای ورود ماشین آالت صنعتی خود هستند.  10تا  9وی افزود: برخی از واحدهای صنعتی استان، 

بانک های استان در پاسخ به این مساله گفت: یکی از نکاتی که در این زمینه باید به آن توجه   جواد کدخدا مزرجی، کارشناس شورای هماهنگی 

داشت این است که چون امکان تولید ماشین صنعتی در کشور وجود دارد، برخی از واحدهای صنعتی خواستار جلوگیری از واردات ماشین ها از 

 خارج از کشور و تخصیص ارز در این زمینه هستند.

امد حیدری، دیگر نماینده شورای هماهنگی بانکهای استان نیز در تکمیل توضیحات همکار خود متذکر شد: تخصیص ارز براساس اولویت های ح

بانک مرکزی صورت می گیرد و از زمانی که ثبت سفارش انجام می شود، وارد پورتال بانک مرکزی می گردد و این بانک هم براساس اولویتی که 
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 تخصیص ارز می دهد. خود دارد، 

ت کدخدا مزرجی گفت: یکی از راهکارها این است که استانداردهای حداقلی را از سازندگان داخلی ماشین آالت صنعتی درخواست نماییم و در صور 

 عدم برآوردن آن استانداردها، با استعالم بانک مرکزی، تخصیص ارز برای واردات دستگاه ها صورت گیرد.

 در پرداخت تسهیالت سرمایه ثابت   *بی رغبتی بانک ها 

مرادی در بخش دیگری از این نشست به عدم تخصیص تسهیالت سرمایه ثابت برای خرید و واردات ماشین آالت واحدهای صنعتی، به عنوان یکی 

 دیگر از مشکالت بانکی صنایع استان نام برد. 

: واحدهای صنعتی گاهی برای تامین نقدینگی از طریق تسهیالت بانکی، با وی در توضیح تامین نقدینگی واحدها و مشکالت مربوط به آن نیز گفت

 موضوع بدهی معوق و چک برگشتی مواجه میشوند.

درصد تسهیالت از سوی بانکها در قالب وثیقه   20تا   10مرادی با اشاره به بلوکه شدن بخشی از تسهیالت توسط بانک ها نیز عنوان کرد: اغلب  

 ه نوعی اخذ سود است.نگهداری میشود و این ب

ا کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت استان در تکمیل همین توضیحات، بیان کرد: وقتی مجوز بازسازی و نوسازی صادر شده باشد، درخواسته

برای تخصیص ارز و به عنوان سرمایه ثابت است. ما مصوبه ای تحت عنوان نوسازی و بازسازی داریم؛ بنابراین، نیازی به اخذ مصوبه ای دیگر  

 تسهیالت بانکی نیست. در واقع، رویکرد بانکها باید به سمت اجرای این مصوبه و پرداخت تسهیالت سرمایه ثابت باشد. 



 استان خراسان رضوی 

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصی و  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

        صبح   8     ساعت شروع:                                             17/3/1400            تاریخ جلسه                                                                     10شماره جلسه:

 نفر  41تعداد اعضا حاضر در جلسه:           استان)دبیرخانه شورای گفت و گو (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  2ساختمان شماره   محل تشکیل جلسه:

ر طرفی، اگلبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز یادآور شد: باید تاکید کنیم بانک ها رویکرد به پرداخت سرمایه ثابت داشته باشند و از  

 کارگروه رونق تولید در سازمان صمت مجوزی در حوزه بازسازی و نوسازی و ورود ماشین آالت  صادر کرد، مورد پذیرش واقع شود.

کارشناس شورای هماهنگی بانک های استان نیز در پاسخ به نکات مطروحه گفت: برای این موضوع باید استعالم بگیریم تا متوجه   کدخدا مزرجی،

ین آالت به عنوان سرمایه ثابت مشخص میشود. از طرفی، بانکهای بخش خصوصی رغبتی برای پرداخت تسهیالت سرمایه ثابت شویم کدام ماش

 ندارند. 

ی وی همچنین با بیان اینکه انتظار سیستم بانکی برای تامین نقدینگی، تعیین تکلیف بدهی واحدهاست، گفت: در بحث افزایش سقف تسهیالت بانک

ز استعالم شود. به طور مثال، بانک ملی خواستار تفویض اختیار در این زمینه شده و اکثر بانکها اختیارات خوبی در این زمینه یافته نیز باید از مرک

 اند. 

با اخذ دها  کدخدا مزرجی تاکید کرد: منابعی که بانک ها در اختیار دارند، منابع مردم و واحدهای تولیدی است و ما مکلف به ارائه این مبالغ به واح

ت وثایق الزم و بازپرداخت مشخص هستیم. یکی از راهکارها برای جلوگیری از بروز مشکل در این زمینه این است که واحد صنعتی پیش از درخواس

 اخذ تسهیالت، مانده حساب خود را به بانک اعالم نماید.

تسهیالت توسط بانک ها متذکر شد: طبق آیین نامه ها، نباید لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز در خصوص بلوکه شدن بخشی از  

، بپردازند بخشی از تسهیالت توسط بانکها مسدود گردد؛ در این خصوص میتوان پیشنهاد داد که بانکها وام را بعد از اخذ استعالمات درباره نیاز واحد

 و اقدامی برای مسدود شدن رقمی از تسهیالت توسط بانکها صورت نگیرد. 
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 عدم کارایی برخی از بانکها در ارسال حواله جات ارزی *

عنوان   در بخش پایانی این نشست، مرادی به عدم کارایی بسیاری از بانکها در ارسال حواله جات ارزی و افزایش هزینه های نقل و انتقاالت ارز به

صرافیها از سوی سیستم بانکی معرفی میشوند، خیلی وقتها حواله جات یکی دیگر از مشکالت واحدهای صنعتی اشاره و تصریح کرد: علیرغم اینکه  

 به درستی به دست بخش خصوصی نرسیده است. 

تبار حیدری، کارشناس شورای هماهنگی بانکها در پاسخ به این موضوع گفت: حواله ارزی با اعتبار اسنادی متفاوت است؛ حواله از سوی صرافی و اع

ه میشود. از نظر درجه بندی، صرافیها دارای سه درجه اند. ریسک صرافی درجه سه در زمینه اخذ حواله جات باالتر اسنادی از سوی دو بانک ارائ

 است. توصیه ما این است که شرکتها برای تامین ارز یا انتقال مبالغ خود از صرافیهای معتبر استفاده کنند.

ماییم. این صرافی ها با اینکه کارمزد بیشتری می گیرند، معتبرند و در ارائه حواله به وی افزود: ما در بانک ملی صرافی های معتبر را معرفی می ن 

 موقع عمل میکنند. 

ادم کدخدا مزرجی، نماینده شورای هماهنگی بانک های استان نیز در جواب بیان کرد: برای جلوگیری از ضرر بیشتر شرکت ها در این زمینه، پیشنه

 ر انجمن مدیران صنایع حاضر شوند و شورای هماهنگی بانکها برای راهنمایی واحدها در این مساله، حضور یابند.این است که نمایندگان واحدها د

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دلت و بخش خصوصی استان نیز در جمع بندی موضوع گفت: این پیشنهاد را می توان مطرح کرد که 

 به صرافی ها مراجعه کنند.   اس آن،صرافی ها را مشخص نماید تا واحدهای صنعتی براسشورای هماهنگی بانک ها رتبه بندی  
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انجمن محترم صنایع پیرامون قوانین و مقررات و   ،دهمین جلسه  این دبیر خانه با هدف بررسی پیشنهادات  ، در ادامه جلسه قبل دبیر خانه شورا

در محل دبیر خانه تشکیل که پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل   17/3/99صبح دوشنبه مورخ    8رویه های مخل کسب و کار در ساعت 

 اتخاذ گردیده است:

 مصوباتجمع بندی و

مسئول   مصوبات جلسه  ردیف 

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

1 

برررای توسررعه خطرروط تولیررد در بنگرراه هررای    استان    محیط زیستفعالیت  اداره کل    در حوزه    بنگاههای اقتصادی    موانع و مشکالت طرح  در خصوص-

صدور مجرروز    نیز    بنگاه های اقتصادی و  و ظرفیت سازی در ارتفاع  برای توسعه  الزم  با عنایت به تصمیمات هیات مقررات زدایی  و صدور مجوز  ،اقتصادی 

حات نمایندگان محترررم بخررش خصوصرری و دولترری و  به توضی  بین صاحب سند و ذینفعان و با عنایت  در یک پالک ثبتی مشروط به توافق  چند فعالیت 

در صورتی که  در رده فعالیت واحد برای توسررعه تغییررری بوجررود    و در یک پالک ثبتی  ستان،  توافق شد توسعه در ارتفاع  بویژه اداره کل محیط زیست ا

 )قابل طرح در شورا( صورت پذیرد و به عنوان توسعه واحدها تلقی گردد.

اداره کل محیط  

استان،    زیست

سازمان صمت،  

انجمن مدیران  

 صنایع

 مستمر

2 
موانع موجررود بررر طرررف  و اظهار نظر ذینفعان  موضوع تاخیر در تکمیل پروژه تصفیه خانه شهرک صنعتی توس با توجه به گزارش مطرح شده در جلسه 

 گردیده و پروژه در حال اجراست .

شرکت شهرکها،  

انجمن مدیران  

 صنایع

 مستمر

3 
توسررط    آن    عدم لحاظ بازه زمانی برای پروسرره نقررل و انتقررالهمچنین  پسماند به سایر استانها و   حمل در خصوص ها به  ویژه طوالنی صدور مجوزروند 

اصالحات الزم در سامانه طراحی شده صورت پررذیرد    شدمقرر  ،    در جلسه مطرح گردید، با توجه به توضیحات ارایه شده در جلسه اداره کل محیط زیست

 منعکس گردد.آموزش های الزم    بعضاو مراتب به انجمن مدیران جهت اطالع به ذینفعان و

اداره کل محیط  

زیست، انجمن  

 مدیران صنایع

 ده روز 
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4 

تاثیرات زیررادی بررا    مصرف انرژی که    کاهش  ومناسب و قابل قبول  دارای بازه    و    بسیاری از ماشین آالت پیشرفته واردات  موضوع عدم تخصیص ارز برای

پیگیری نمایند  تا  استاندارد دقیقی برای حمایت   سازمان صمت استانجدید به جای فرسوده دارد در جلسه  مطرح گردید، مقرر شد، جایگزینی ماشین 

پاسخ به استعالمات برای ورود ماشین آالت جدیررد  از تولیدات داخلی که در بر گیرنده همه شاخص های جایگزینی را داشته باشد تهیه نموده ، تا هنگام 

 مدنظر قرار گرفته به نحوی که  همه استاندارد های  الزم را داشته باشد

،  صمت استان  

انجمن مدیران  

 صنایع

 یک ماه 

5 

گزینی  در خصوص فرایند طوالنی و مکاتبات غیر ضرور برای دریافت تسهیالت و تامین ماشین االت جدید توافق گردید ، چنانچه ضرورت تغییرات و جررای

انکهررا از  به اسررتعالم مجرردد بی  نیازبا بررسی و تصمیم کمیته مربوطه مستقر در سازمان صمت استان  برای بازسازی و نوسازی ماشین آالت تایید گردد،  

 نخواهد بود و مراتب توسط کمیسیون هماهنگی بانکها ظرف  ده روز ابالغ خواهد شد  در این خصوص    یربط از جمله صمتتگاههای ذدس

کمیسیون هماهنگی 

بانکها، صمت استان،  

 انجمن مدیران 

 ده روز

6 

بانکی به پرداخت تسهیالت سرررمایه در گررردش بجررای    ی بنگاه های اقتصادی رویکرد شبکه  برا  ثابت    با توجه به اینکه یکی از موانع جدی تامین سرمایه

شود لذا مقرر شد  ضررمن طرررح موضرروع در    سرمایه گذاری ثابت است و از طرفی به صرف داشتن چک برگشتی و یا بدهی معوق تسهیالت پرداخت نمی

 اتخاذ گردد  شورای گفت و گو در این خصوص تمهیدات مقتضی توسط شبکه بانکی

کمیسیون هماهنگی 

 بانکها 

 ده روز

7 

ندارنررد مقرررر    در این خصرروص    با عنایت به اینکه بانکها مداخله ای  ، صندوق توسعه ملیطریق تخصیص تسهیالت ارزی از  برای  موضوع پروسه زمان بر

 توسط کمیسیون هماهنگی و دبیرخانه شورا پیگیری شودشد از طریق صندوق توسعه  

کمیسیون  

هماهنگی، دبیرخانه  

 شورا 

 ده روز

8 

اهای اقتصادی جهت استفاده از تسهیالت  ان برای ورود به درخواست های بنگدر تعیین سقف  اختیارات  مدیران شبکه بانکی است موضوع لزوم باز نگری 

دبیررر خانرره شررورا جهررت   تفکیک هر بانک برره  ختیارات را بهمقرر شد کمیسیون هماهنگی بانکها مراتب را به سایر بانکهای استان اعالم و سقف ا ،بانکی

 منعکس نماینداقدامات بعدی  

 ده روز کمیسیون هماهنگی
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9 
مقرر شد با توجرره برره   ، توسط بانکها مورد درخواست بنگاههای اقتصادی  به عناوین مختلف  بخشی از تسهیالت مسدودی  و  بلوکه نمودن  در خصوص

 از طریق کمیسیون هماهنگی بانکها ابالغ شود.مراتب    ضوابط و مقررات است    این روند مغایر    اینکه  

 ده روز کمیسیون هماهنگی

10 

توسط صرررافی    و ارسال    نگونه نقل و انتقاالت بدلیل اقدامتحریم ها و افزایش ریسک ای ها در ارسال حواله جات ارزی ناشی از عدم کارایی بسیاری از بانک

شررده و    توسط دبیر خانه کمیسیون هماهنگی بانکها تهیهمعتبر    فهرستی از صرافی های دارای مجوز    ،مقرر گردید،  ها و افزایش هزینه های نقل و انتقال  

مدیران از طریررق کمیسرریون    جهت هماهنگی با انجمن محترم در خصوص آموزش روش های جدید که می تواند کاهش ریسک را به دنبال داشته باشد 

 هماهنگی جلسه ای با تعدادی از فعاالن اقتصادی  برگزار و روش های استفاده از ظرفیت موجود ارایه گردد.

کمیسیون هماهنگی 

 ، انجمن مدیران 

 ده روز

 
 


