
 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

 

       صبح  8     ساعت شروع:                                             20/2/1400            تاریخ جلسه                                                                     6شماره جلسه:

 نفر 13 عداد اعضا حاضر در جلسه:ت          )دبیرخانه شورای گفت و گو (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 2ساختمان شماره   کیل جلسه:محل تش

 

  موضوع مــورد بررسی )دستور کار(

 ادامه طرح: 

 خانه محترم صنعت، معدن و تجارت پیرامون موانع تولید استان و راهکارهای پیشنهادی  17/1/1400مورخ  134/1400نامه شماره -

ن و نه صنعت، معدسازمان محترم صنعت، معدن و تجارت استان پیرامون راهکارهای پیشنهادی و موانع تولید اعالم شده توسط خا 29/1/1400مورخ  2034842/120نامه شماره  -

 تجارت استان 

  رت استانع تولید اعالم شده توسط خانه صنعت، معدن و تجاشرکت شهرک های صنعتی پیرامون راهکارهای پیشنهادی و موان 2/2/1400مورخ  2043موضوعات نامه شماره -

 

احدهای تقرار ودر ششمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موانع بخش صنعت به ویژه در حوزه کمبود زمین برای اس

 وانع، مطرح گردید.مهای صنعتی اطراف مشهد بررسی و راهکارهایی برای حل این صنعتی در شهرک

، دو در شعار سال م رهبریعلی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست مذکور اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون، در راستای تحقق منویات مقام معظ

ارائه   وزه صنعتحذشته نیز موضوعات جلسه گجلسه درباره شناسایی موانع تولید و کسب و کار برگزار نمودیم. نخست، مشکالت بخش تعاون مطرح شد و در 

 گردید.

پیشنهاد از سوی کمیسیونها و کمیته های تشکلهای بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانمی، تعاون و اصناف برای رفع موانع کسب و کار به  100وی افزود: بیش از 
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 مورد رسیدیم. 70ه جمع بندی دست ما رسیده است؛ اما براساس دسته بندی هایی که انجام دادیم، در نهایت ب

احث وضوع دوم، مبارند؛ ملبافی گفت: عمده ترین مسائل بخش تولید در سه حوزه متمرکز میشود: نخست، مباحث بیمه ای که تقریبا تمامی تشکلها بر آن تاکید د

کت شهرکها و تشکلها به ما طریق سازمان صمت، شرهاست. این موضوع از های صنعتی و صدور پروانههای شرکت شهرکمربوط به حوزه محیط زیست و زمین

 منعکس گردیده است. موضوع سوم هم مربوط به مسائل بانکی و شبکه بانکی و بعضا مباحث مالیاتی است.

 وی افزود: این مجموعه موانع را در قالب کتابچه ای تهیه کردیم و غالب تشکلها و دستگاههای تخصصی در این زمینه نظر داده اند.

رمایه گذاری ز برای سادامه تریبون در اختیار حسین خانی زاده، دبیر خانه صنعت خراسان رضوی قرار گرفت؛ او اولین و بدیهی ترین زیرساخت مورد نیادر 

ت م اینطور نیسهنیا ی دصنعتی را زمین شهرکهای صنعتی خواند و گفت: اکثر سرمایه گذاران به دنبال زمین در نزدیکترین نقطه به شهر مشهد هستند و هیچ جا

 که در دورترین نقطه نسبت به احداث واحد اقدام شود.

 اسایی کردیم.ه ما شنوی افزود: کمبود زمین، ضعف زیرساختها به ویژه در حوزه آب و برق و گاز و واحدهای نیمه تمام در شهرکهای صنعتی، مشکالتی است ک

 پالک ثبتیمخالفت محیط زیست با صدور چند پروانه صنعتی برای یک 

ره کل حفاظت لفت ادالبافی در بخش دیگری از این نشست به موافقت هیات مقررات زدایی با صدور چند پروانه برای یک پالک ثبتی در شهرکهای صنعتی و مخا

 ه نمود.پالک مراجعمحیط زیست با این موضوع به دلیل آالیندگیها اشاره و اظهار کرد: به نظر میرسد در زمان آالیندگی باید به صاحب اصلی 

 کان توافق ازی که امقاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت استان هم گفت: در قانون آمده که امکان ثبت چند واحد در یک پالک وجود دارد به شرط

 کند.را مرتفع می کالت مام، بخش زیادی از مشسوی ذینفعان وجود داشته باشد. اینکه در یک پالک ثبتی برای دو یا سه واحد بتوانیم صدور پروانه داشته باشی

 ردد.شخص میگم آلودگی واحد وی افزود: اگر تفاهم نامه ای بین ذینفعان داشته باشیم و ورودی آنها به سوله مشخص گردد و مکان استقرار آنها تعیین شده باشد،

رد: وقتی چند واحد هم صنف در یک پالک فعالیت میکنند، تفکیک آنها براساس امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان نیز در این باره اذعان ک
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کار واحدها در یک حوزه  آالیندگی دشوار است؛ اما اگر از چند صنف در یک پالک فعالیت نمایند، میتوان تفکیک برای آالیندگی را به راحتی انجام داد. اینکه قالب

 مثال اگر واحدی تولید لبنیات و واحدی دیگر تولید سس داشته باشد، این تفکیک دشوار نخواهد بود. باشد، مشکلی به وجود نخواهد آورد. به طور

حدهاست؛ اگر ی از وارضا شجاعی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز در این خصوص گفت: به نظر میرسد تنها راهکار در این زمینه، اخذ تعهد محضر

 آالیندگی را ارائه دهند، میتوان مشکل را حل کرد.واحدها ضمانت الزم در زمینه 

 مشکل محیط زیست در تشخیص آالیندگی واحدهای مشترک در یک پالک ثبتی

عتی ی شهرکهای صنالک ثبتپاما قادر طالب زاده، کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان درباره مخالفت این اداره با صدور پروانه برای چند واحد در یک 

از آنها  د از کدام یکدگی بایدر مواردی اتفاق افتاده که دو واحد با یک پالک ثبتی، فاضالب خود را به یک نقطه میفرستند و ما نمیدانیم در زمینه آالین گفت:

 شکایت کنیم. طبق قانون نمیتوان در یک پالک ثبتی دو مجوز صادر کرد.

ر بحث یک الزم را دوان تفکنفر و بخشی دیگر را به کسی دیگر اجاره دهد و خود نیز فعالیت کند، نمیت وی افزود: اگر یک واحد گوشه ای از سوله خود را به یک

  آالیندگی انجام داد. در صورت آالیندگی یکی از واحدها و پلمپ آن پالک، دیگر واحدها هم دچار مشکل میشوند.

زم است خصوص ال مجوز برای چند واحد در یک پالک موافقت نکرده است و در این طالب زاده ابراز کرد: سازمان حفاظت محیط زیست کشور با موضوع صدور

ر آن کمیسیون، در صورت ارسال شود تا د 11درخواست از استان ارائه گردد و از مرکز تصمیم گیری شود. از طرفی، هر موردی که وجود دارد به کمیسیون ماده 

 رصد پرونده های ارسالی به آن کمیسیون، معموال موافقت میشود.د80صالحدید، مجوز برای واحد صادر گردد زیرا با 

وان از ته دیگر نمیتیم و نکرئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز بار دیگر اظهار کرد: نکته نخست اینکه ما زمین کافی در شهرکهای صنعتی اطراف مشهد ندار

یجاد ازیت الزم را یتوان ممم، ایجاد مزیت برای سرمایه گذاری در استان است و با چنین مجوزهایی خروج سرمایه از استان در این شرایط جلوگیری کرد. نکته سو

 م کرد.کرد و از طرفی، باید به این نکته توجه داشت که برخی از پالکها دارای فضای باز هستند و میتوان در آنها چنین موقعیتی را فراه
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ها باید ت و کارشناسی. الزاماباید باز و فراهم شود. البته این بدان معنا نیست که اصول زیست محیطی رعایت نگرددلبافی افزود: فضای مشهد برای سرمایه گذاری 

 صورت گیرد و با رعایت نکات الزم، این قابلیت فراهم شود.

 مخالفت محیط زیست با توسعه واحدها در شهرک صنعتی کالت

ت که هم ل اینجاسقات صورت گرفته، در این شهرک تا رده سه، توسعه صنایع را داشته باشیم اما مشکتواف استشجاعی درباره شهرک کالت نیز گفت: قرار 

مینه زاست در این  و الزم اکنون محیط زیست، توسعه واحدها را هم به منزله احداث واحد میداند و با آن مخالفت میکند. این موضوع از نظر حقوقی متفاوت است

 تفکیک قائل شد.

برق و مجوز یک  مشهد حتی یک کیلو وات 5در این مواقع، تاکید بر توسعه صنعتی به سمت شرق مشهد است؛ اما هم اکنون شهرک صنعتی شماره  وی افزود:

یط ا از محاین، درخواست ممترمربع در آن شهرک وجود دارد که با آن نمیتوان به احداث واحد پرداخت. بنابر 24لیتر آب را هم ندارد. تنها یک چاه با ظرفیت 

 زیست این است که توسعه واحد در شهرکها را به منزله احداث واحد درنظر نگیرد.

ا میشود و استانه مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خاطرنشان کرد: سختگیریهای محیط زیست در زمینه صنایع باعث گرایش صنایع از خراسان به دیگر

 این موضوع به ضرر این خطه است.

 ور مجوز جدیدباره صدجمع بندی این مبحث گفت: در بحث مجوزهای جدید، در زمینه توسعه در ارتفاع، مخالفتی از سوی محیط زیست وجود ندارد. در لبافی در

ضوع را با وت این مبرای فضاهای خالی پالکهای ثبتی در شهرک صنعتی، مجوز این موضوع از سوی قانون در صورت ارائه تضامین الزم، داده شده و الزم اس

 ذ گردد.توجیهاتی مبنی بر رعایت نکات محیط زیستی و انجام توسعه در جلسه شورای گفتگو مطرح نماییم تا تصمیمات الزم در این زمینه اتخا

 واحد در صورت توسعه، وی با تاکید بر اینکه بحث احداث واحد صنعتی و توسعه واحد دو مقوله جدا از یکدیگر است، تصریح کرد: به طور مثال، در محور غرب

 رعایت مسائل زیست محیطی ممنوعیتی ندارد و تنها صدور مجوز جدید ممنوع است.
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هرک ه این شبلبافی گفت: اداره کل محیط زیست زمانی با صدور مجوز برای شهرک صنعتی کالت موافق است که واحدهای صنفی آالینده داخل شهر مشهد 

 منتقل گردد.

 گذشته مقرر شد در این زمینه از ظرفیت شهرداری برای ایجاد شهرک صنفی استفاده شود. وی خاطرنشان کرد: در جلسه

ای توسعه واحده تقرار وکیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت استان نیز در این باره گفت: وقتی توسعه شهرک صنعتی را درنظر داریم، اولویت باید با اس

 آالینده، باید شهرک صنفی مجزایی ایجاد گردد. صنعتی باشد. برای استقرار واحدهای صنفی

 لزوم واگذاری زمین های رها شده در شهرک های صنعتی

ه طور مثال، شود. ب خانی زاده، دبیر خانه صنعت نیز اذعان کرد: در بحث توسعه واحدها انتظار این است که وضعیت واحدهای تعطیل و زمینهای خالی مشخص

واگذار  ن متقاضیشهرک صنعتی گرفته و آن را به زمینی رها شده تبدیل کرده است. اگر چنین زمینهایی به سرمایه گذاراسال پیش یک زمین در  24شخصی 

 گردد، بخش زیادی از مشکالت ما در کمبود زمین در شهرکها حل میشود.

 اقدام کنیم. احدهاییووانیم نسبت به واگذاری زمین چنین شجاعی در این خصوص ابراز کرد: در این زمینه نیازمند همراهی تشکلهای بخش خصوصی هستیم تا بت

 در شهرک صنعتی توس در این زمینه اقدام کردیم اما در ستاد تسهیل مصوبه ای برای ابقای آن واحد صادر شد.

یعتر حل ضوع هر چه سرد تا مویطی ایجاد نمولبافی گفت: باید در این زمینه اقدام کرد و حتی با ایجاد فضای رسانه ای درباره زمینهای خالی شهرکهای صنعتی شرا

 و فصل گردد.

ند و اگر واحدی کیومرثی نیز درباره وضعیت واحدهای صنعتی تعطیل استان گفت: واحدهای صنعتی تعطیل شده در سال گذشته، از واحدهای اسم و رسم دار بوده ا

واحد را در  120واحد برای واگذاری داشتیم و امسال هم در برنامه، واگذاری  123پارسال آنها را اجاره کرده و دوباره راه اندازی نموده، اقدام مطلوبی است. 

الزم است تغییر دستورکار داریم. نکته دیگر اینکه، جنس تعطیلی این واحدها مشخص است. بخش زیادی از آنها، محصول نهایی شان منطبق با بازار نیست. لذا 
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 واحد صنعتی در استان است. 600مینه کلینیک صنعت هم پای کار است. حجم تعطیلی کنونی، حدود وضعیت یابند و به روز شوند. در این ز

اید به باقیمانده ب ی تعطیلوی با بیان اینکه در یکی دو سال گذشته واحد جدیدی که به معنای ریزش حجم کار باشد و تعطیل شود، نداشتیم، افزود: برای واحدها

 این موضوع نیازمند سرمایه است و بانکها باید در این خصوص همکاری الزم را داشته باشند. سمت تغییر تکنولوژی برویم که

 طال گردد.وانه ابکیومرثی نیز خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای تعطیل قابلیت واگذاری ندارند و برای چنین واحدهایی باید مراحل قانونی طی و پر

واحد تعطیل  700 -600ییم طیل مستقر است، از نظر حقوقی امکان ابطال پروانه آنها و واگذاری را نداریم. اگر میگووی گفت: وقتی ماشین آالت در واحدهای تع

ها به مین این واحدزند اما داریم، بخش زیادی از آنها چنین شرایطی دارند و امکان واگذاری شان وجود ندارد. الزم است مالکان این واحدها همکاری داشته باش

 سرمایه ای تبدیل شده است و افراد حاضر به انجام واگذاری نیستند.کاالیی 

 درصد اعتبارات بانکی باید به بخش تولید اختصاص یابد75

یاستهای ت: در سجواد کدخدا مزرجی، کارشناس شورای هماهنگی بانکهای استان نیز در خصوص تسهیالت بانکی برای راه اندازی واحدهای صنعتی تعطیل گف

رصد به بخش د 35درصد تسهیالت پرداختی ما در سال گذشته باید به حوزه تولید اختصاص می یافت و  40براساس دستورالعمل بانک مرکزی، اعتباری 

 75تها، بق سیاسکشاورزی. در این زمینه بیش از هر چیز، مطالبه گری مهم است تا براساس سیاستهای بانک مرکزی در پرداخت تسهیالت عمل شود. اگر ط

 صد اعتبارات بانکی به طور واقعی به بخش تولید اختصاص یابد، بخش زیادی از مشکالت مرتفع میگردد.در

بخش صنعت  یالت بهلبافی در جمع بندی مباحث مطرح شده در این نشست اظهار کرد: در حوزه تسهیالت دهی، بانک ملی به خوبی عمل کرده است و ارائه تسه

اص یافته بخش ها اختص نکته اینجاست که باید بررسی کنیم مجموع تسهیالتی که در استان پرداخت شده، به تفکیک به کدام درصد رسانده است.40تا  38را به 

هزار میلیارد تومانی  40رفیت ظاست. نکته دیگر اینکه اگر به بودجه جاری عمرانی و تسهیالت بانکی وابسته شویم، نمیتوان آنطور که باید نتیجه گرفت و باید از 

 گردش مالی واحدهیا بزرگ نیز بهره جست.
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 این واحدها، دش مالیوی افزود: اگر پیشنهاد دهیم که کنسرسیومی مالی متشکل از واحدهای بزرگ فوالدی، معدنی و ایران خودرو به وجود آید و از محل گر

 د.د بود، اتفاق بزرگ و مفیدی خواهتامین مالی برای راه اندازی مجدد واحدهای تعطیل اقدام گرد

 مصوباتجمع بندی و

مسئول  مصوبات جلسه ردیف

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

1 

 موضوع تعیین تکلیف فوری اراضی رها شده شهرکهای صنعتی و واگذاری آن به سرمایه گذاران جدید

کهای با توجه به تقاضاهای فوری سرمایه گذاران جدید برای سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی خراسان رضوی بویژه شهر

 با کمک مقرر شد، صنعتی مشهد و شهرستان چناران و عدم امکان  تامین نیازهای اعالم شده از طریق ایجاد شهرکهای جدید 

مک از جمله سازمان صمت ، جهاد کشاورزی ، شرکت شهرکها و با ک، ط یربی بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی ذتشکل ها

عتی کلیه اراضی که در شهرکهای صن، تشکل های بخش خصوصی به خصوص خانه صنعت معدن و تجارت ، انجمن مدیران صنایع 

 ی صورتاستان در سنوات گذشته واگذار گردیده است و اما علیرغم تذکر داده شده تا کنون عملیات اجرایی و فعالیت خاص

و  ای قضاییاز طریق دستگاههضمن شناسی  نگرفته است و یا بخشی از اقدامات اجرایی پیگیری و سپس غیر فعال گردیده است ، 

اراضی  وانجام  موضوع خلع ید این گونه مالکین اراضی در کوتاهترین  زمان ممکن در قالب یک برنامه زمانبندی دو ماههاجرایی 

 خلع ید شده به سرمایه گذاران جدید واگذار گردد.

شرکت شهرکهای 
 صنعتی،

سازمان صمت  
 استان،

تشکلهای بخش  
خصوصی و 

 تعاونی،
 خانه صنعت و  

معدن، انجمن 
 نایعمدیران ص

 دو ماه
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 استان  ات و وضعیت تولید یموضوع فقدان بانک جامع اطالعاتی به روز و به هنگام از واحدهای تولید

ظرفیت ی ، وسعه اعال ، نیمه تمام ، تبا عنایت به ضرورت داشتن اطالعات کاملی از بنگاههای اقتصادی موجود از جمله واحدهای ف

تان و مقرر شده با محوریت سازمان صمت اس ، هماهنگی و همراهی تشکل های بخش خصوصیخالی ، متوقف ، رها شده و لزوم 

شرکت شهرکهای صنعتی و با همراهی و مساعدت سایر تشکل های بخش خصوصی از جمله خانه صنعت ، معدن و تجارت ، 

 رف دو ماهظبنگاههای اقتصادی  یاطالعاتبانک ساز و کار  انجمن مدیران صنایع و سایر تشکل های مرتبط نسبت به شکل گیری 

د نیاز ات موراقدام و اقدامات بعدی برای استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و تشکل ها با هدف  دسترسی به آمار و اطالع

 فراهم گردد

 دوشضمن طرح موضوع در شورا از طریق استانداری محترم خراسان رضوی به دستگاههای اجرایی به منظور همکاری ابالغ 

 سازمان صمت،  
 

 شرکت شهرکها، 
 

تشکلهای بخش 
 خصوصی

 دو ماه

3 

 وضوع صدور پروانه برای چند واحد در یک پالک ثبتیم

ظرفیت  فاده ازبا توجه به نبودن زمین مناسب در شهرکهای صنعتی مشهد و چناران و سایر مکانهای مورد نظر صاحبان سرمایه و ضرورت است

ات صوبات هیبا عنایت به م،های موجود برای توسعه بخش صنعت و تولید و از طرفی وجود اراضی بال استفاده در پالک های ثبتی موجود 

و  فعالیتند چبرداری در یک قطعه زمین برای  هر چه سریعتر امکان اجرایی شدن صدور پروانه فعالیت و بهره  ،قرر شدمقررات زدایی  م

ری پیگی ز ل محیط زیست مراتب را از طریق مرکمتقاضی شروط به توافق تضامنی بین صاحبان مجوز و پالک ثبتی صورت پذیرد و اداره ک

ذاران گق سرمایه قانونی فراهم گردد به نحوی که صاحبان پالک ثبتی بتواند  با تواف رای این مصوبه اج نموده و هماهنگی های الزم جهت 

 جدید در محل ملک مورد نظر و اراضی بال استفاده فعالیت جدیدی را ایجاد نمایند.

اداره کل محیط 
 زیست استان

 فوری
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 حوزه تامین مالی و شبکه بانکی مقرر شد:با هدف روان سازی و استفاده بیشتر از ظرفیت های استانی در 

ضا تقا موجود و تورم تانی  و وجود کارشناسان و متخصصین اس فزایش اختیارات اعتباری امور شعب بانکهای استان با توجهاموضوع  ا-1

 پیگیری شود. با طرح در شورا  از طریق ارکان بانکی زایش سرمایه گذاری برای  اف

ع بر اساس تان برای مصرف منابشبکه بانکی اس رت کمیسیون هماهنگی ولید در توزیع منابع موضوع نظابا هدف توجه به بخش ت -2

داخت ها تا نسبت پر نمایند مقرر گردید کمیسیون هماهنگی بانکها به کلیه بانکهای دولتی و خصوصی مستقر در استان اعالمتوزیع بخشی  ، 

 ددقیقا رعایت شواز بخش های اقتصادی  در هر یک

بل از سال قبه شورای گفت و گو پیشنهاد گردد تا براساس روال   قرر شدم ، بر اساس سه بخش اقتصادی موضوع نرخ سود تسهیالت -3

 عمل شود 84

 طرح گرددسرسیوم مالی با استفاده از توان بنگاههای بزرگ اقتصادی مقرر شد در جلسه شورا توسط دبیرخانه مشکل گیری کن -4

کمیسون 

 بانکها هماهنگی 

 دبیرخانه شور،

 ده روز

 
 


