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 خراسان رضوی گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان  

 16.30ساعت خاتمه: 15.00ساعت شروع :  14/12/99تاریخ جلسه :  79شماره نشست :
اتاق بازرگانی،  محل نشست: 

 صنایع، معادن و کشاورزی استان 

 عناوین دستورجلسات 

 

 پیش از دستور:    عنوان 

 

ارائه نتایج برگزاری جلسات مرتبط با مصوبات هفتاد و هشتمین جلسه شورای گفتتو و گتتوی دو تتو و ب تت   -

رفع مشکل صنایع مستقر در محور غرب ) جهو اخذ پایان کتتار صتتنوتی و وون و نیتتز   خصوصی استان پیرامون

موتتاون محتتترا همتتاهنری امتتور   با بیانآزاد سازی میزان در مسیر کندروی بزرگراه آزادی توسط این صنایع  

 عمرانی استانداری خراسان رضوی

 

 
 

 دستور جلسه:  عنوان

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادی -

 1400پیشنهاد تقویم زمانی برگزاری جلسات شورا در سال  -

  ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون : -

کشاورزی : )مشکالت ناشی از اجرای دستورا ومل حریم کیفی آب هتتای ستتبحی بتترای واحتتدهای   ب  موضوعات   •

 نتوسوه ملینظاا نامه تسهیالت ریا ی صندوق  9پرورش ماهی  ،درخواسو اجرایی شدن بند ج ب   

 قانون برنامه پنجسا ه ششم توسوه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنری جمهوری اسالمی ایران  10اجرای ماده    •

 خارج از دستور:عنوان  

---------------- 
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 دولت  -الف

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

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

  حاضر  استاندار )رئیس شورای استانی( محمد صادق معتمدیان  1

  حاضر   استان مدیریت و برنامه ریزی سازمان رئیس رضا جمشیدی  2

 کیومرثی  نماینده  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان   محمدرضا مس فروش 3

  حاضر  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان محمدرضا اورانی 4

  حاضر  مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان امیر رحیمی حسین  5

  حاضر  مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان حمیدرضا پناه  6

  حاضر  استان ی هابانک  هماهنگی دبیرکمیسیون حمید صفای نیکو 7

 مجلس شورای اسالمی  -ب

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

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

  حاضر  نماینده مجلس محسن زنگنه 1

  حاضر  )نائب رییس مجمع نمایندگان(نماینده مجلس  علی آذری  2
 

 قوه قضائیه  -ج

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

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

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

  غایب  استان دادستان مرکز درودی 2

 

 شهرداری و شوراها  -د
 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

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

  غایب   استان مرکز شهردار محمدرضا کالئی  1

  غایب  استان اسالمی شورای رئیس حیدریمحمد رضا  2
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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
 مرکاز  کشااورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق   رئیس

 )دبیر و سخنگوی شورای استان( استان
 حاضر 

 

  غایب  استانمرکز   تعاون  اتاق  رئیس سید حسین مجتبوی  2

  حاضر  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  رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی  روشنک  محمد حسین 1

  حاضر  سفیر سرخس  مرزنشینان تعاونی  شرکت محترم  مدیرعامل اسماعیل آذری 2

  حاضر  رئیس اتحادیه هتلداران استان خراسان رضوی   محمد قانعی رود معجنی  3

  حاضر  رئیس کانون انجمنهای کارفرمایی صنایع استان عبدا... یزدانبخش 4

  حاضر  مدیرعامل شرکت نوین زعفران   علی شریعتی مقدم  5

  حاضر  مدیرعامل شرکت بهسو صنعت    احمد اثنی عشری 6

  غایب   صنعت،معدن و تجارت استانرئیس خانه  حسن حسینی 7

  حاضر  رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو  شکورزاده محمدمهدی 8

نحوه اداره  تشکیل و  "دستورالعمل    5ماده    1در جداول فوق )ردیف های الف تا ها(، در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا، موضوع تبصره     توضیح:

خااانوادگی  نام و نام "درج شده و در ستون بعدی،  "نماینده "، کلمه "وضعیت حضور"در ستون ، "وگوی دولت و بخش خصوصیجلسات شوراهای استانی گفت

 .معین گردد  "نماینده
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 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه  -و

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی   معاون مرتضی اشرفی   1

 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی  سید کمال الدین میرجعفریان 2

 مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی  تقوائیمهدی  3

 مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی  ابک قدرت ا..   4

 مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی   محمد عالیی  5

 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی  همتی تورج 6

 دبیر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی   مهدوی 7
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 مشروح  مذاکرات

 پیش از دستور: 

ارائه نتایج برگزاری جلسات مرتبط با مصوبات هفتاد و هشتمین جلسه شورای گفو و گوی دو و و ب   خصوصی استان   "

پیرامون رفع مشکل صنایع مستقر در محور غرب ) جهو اخذ پایان کار صتتنوتی و وون و نیتتز آزاد ستتازی میتتزان در مستتیر 

 "حترا هماهنری امور عمرانی استانداری خراسان رضویمواون م با بیانکندروی بزرگراه آزادی توسط این صنایع 

 

 در جلسه ارائه شد. محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی  تمعاونگزارشی از جلسات برگزار شده توسط  -

مصوبات جلساه گذشاته ) هفتااد و هشاتمین پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون رفع مشکل صنایع مستقر در محور غرب مشهد که در کلیه   -

شاده و ماورد بررسای  به لحاظ مواد قانونی  در جلسات موضوع مصوبات توسط دستگاه های ذیربطمورد تصویب قرار گرفته بود  جلسه ( شورا  

خاارج از محادوده باه کاارگروه اماور زیربناایی در حریم شاهر مشاهد و در   5معرفی واحدها به کمیسیون ماده  پذیرش قرار گرفته است و با  

 منطبق بر مصوبات شورا انجام خواهد شد.اقدامات مرتبط با واحدهای مستقر در محور غرب 

 (:1جلسه )دستور 

 "طرح اخبار و اطالعات اقتصادی"

 

 (: 2دستور جلسه )

 "1400پیشنهاد تقویم زمانی برگزاری جلسات شورا در سال  "

 به شرح زیر در جلسه مطرح و تصویب شد: 1400در سال  شورای گفت و گو   برگزاریتقویم زمانی  -

 تاریخ جلسه  ایام هفته  ردیف

  فروردین  26 پنج شنبه 1

  اردیبشهت  30 پنج شنبه 2

  خرداد   27 پنج شنبه 3

  تیر  24 پنج شنبه 4

  مرداد  21 پنج شنبه 5

  شهریور   25 پنج شنبه 6

  مهر  29 پنج شنبه 7

  آبان  27 پنج شنبه 8
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  آذر  25 پنج شنبه 9

  دی  30 پنج شنبه 10

  بهمن  28 پنج شنبه 11

  اسفند  26 پنج شنبه 12

 

 (: 3دستور جلسه )

)مشکالت ناشتتی از اجتترای دستتتورا ومل حتتریم ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون : موضوعات ب   کشاورزی    "

نظاا نامه تسهیالت ریتتا ی   9کیفی آب های سبحی برای واحدهای پرورش ماهی  ،درخواسو اجرایی شدن بند ج ب    

 "صندوق توسوه ملین

 مشکالت ناشی از اجرای دستورالعمل حریم کیفی آب های سطحی برای واحدهای پرورش ماهیالف( 

اجرای دستورالعمل حریم کیفی آب های سطحی برای واحدهای پرورش ماهی باه دغدغاه ای بارای فعااین ایان بخاش مشکالت ناشی از   -

 تبدیل شده است.

بخش قابل توجهی از پرورش دهندگان ماهی که در حریم رودخانه ها مستقر هستند، به واسطه دستورالعمل حریم کیفی آب های ساطحی  -

تعیین حریم کیفی آب های سطحی با وزارت نیروست اماا در دساتورالعملی کاه در ایان خصاو  در  با مشکل مواجه شده اند؛ طبق قانون

 هیات دولت تنظیم شده، به چند نکته اشاره دارد و میزان این حریم در رودخانه ها و نیز ناحیه بندی آن مشخص گردیده است. 

پرورش ماهی نباید در آن وارد نشاود و ایان موضاوع باعاو باروز   به بیان ساده، حریم کیفی آن حریمی است که شیرابه و پساب واحدهای -

مشکل برای پرورش دهندگان نزدیک به رودخانه ها شده است. نظر ما بر این است که نباید آیین نامه یکسانی بارای نقاام مختلاف کشاور 

 یری انجام پذیرد.درنظر گرفته شود بلکه برای هر نقطه از کشور بسته به نوع خاک و وضعیت آب، باید تصمیم گ

هزار تن محصویت شیالتی تولید می شود. خراسان رضوی یک هفدهم مناابع آب هاای در اختیاار حاوزه کشااورزی را 13در استان حدود   -

رودخانه کوچک و بزرگ در شهرستان های مختلف وجود دارد که در اغلب آن ها طای سانوات گذشاته، باا همکااری   30داراست و بالغ بر  

ه ای مزارع پرورش ماهی قزل آی ایجاد شده است. پیش از این دستورالعمل جدید، اقدامات در حریم، مبتنی بر معیارهاای شرکت آب منطق

متر حریم کیفی به برنامه اضافه شد با توجه به توپوگرافی رودخانه های استان، با اجارای ایان دساتورالعمل،  20کمی بود و بعد از ابالغ نیز 

 جوزهایی که قبال صادر شده، اکنون دچار مشکل می شود.پروانه بهره برداری م

در دستورالعمل ابالغی، همه رودخانه های کشور با یک نگاه بررسی شده است. سال گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه این دساتورالعمل  -

ی های کارشناسی محیط زیست را هم باه رعایات بررسسازمان برنامه و بودجه را به نمایندگی از دولت ابالغ کرده اما مصوبه دولت را ندارد. 

محیط زیسات .وجاود نادارداین دستورالعمل منوم کرده است؛ اما مشکل اینجاست که برای رودخانه ها، استانداردهای محلی و منطقه ای  

را از ییار در ایان موضاوع تصمیم آخر در این زمینه را وزارت نیرو باید اخذ کند و اگر شرکت آب منطقه ای بتواناد موافقات ت   معتقد است

 رسید.در این بحو به نتیجه یزم  وزارت نیرو بگیرد، می توان

در ایان   ه اساتشرکت آب منطقه ای خراسان رضوی دو ایراد کارشناسی بر این دستورالعمل وارد و ساه ناماه باه وزارتخاناه ارساال نماود -

در مجوزهاای اساتان امکان پذیر نیست و ضرورتی هم نادارد؛ زیارا   خراسان رضویکه اجرای این طرح در استان    مکاتبات اعالم شده است
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که حق برداشت آب را ندارد و فرقی نمی کند که مزرعه پرورش ماهی چقدر با رودخاناه  کندصادره به مالک مزرعه پرورش ماهی تاکید می 

دستورالعمل قابلیت اجرا نادارد. از  شده است کهاعالم  و لذا فاصله داشته باشد و با توجه به ایزوله بودن سازه های بتنی مشکلی وجود ندارد

مجوز به لحاظ رودخانه باه ناوعی   شده. برای متقاضیان جدید نیز اعالم  شده اندو آنها تمدید  شودمحکم دفاع می    شدهمجوزهایی که صادر  

 صادر شود که برای متقاضی مشکلی پیش نیاید.

 

 ام نامه تسهیالت ریالی صندوق توسعه ملی(نظ 9درخواست اجرایی شدن بند ج بخش ب( 

باناک هاا ساهم  بعضااًبخشی از تسهیالتی که در حوزه کشاورزی پرداخت می شود، از منابع بانک و بخشی از صندوق توسعه ملی است؛ اما  -

صندوق توسعه ملی را از منابع داخلی خود پرداخت می کنند و از آن سو، در هنگام پرداخت اقسام، اگر واحدهای کشاورزی تاخیری داشته 

 نظام نامه تسهیالت ریالی صندوق توسعه ملی بسیار ضروری است.   9باشند باید جریمه بدهند.لذا اجرایی شدن بند )ج( بخش  

خصوصی ذینفع این است که به احیای ظرفیت تسهیالت صندوق توسعه ملی کماک شاود. اگار تنفسای شاش ماهاه بارای تقاضای بخش   -

بازپرداخت تسهیالت اعمال شود، واحد تولیدی می تواند سرپا شود و در غیر این صورت، از همان ابتدای دریافت تسهیالت، بایاد بادهی باه 

  واحد تولیدی ورشکسته شود.بانک پرداخت شود و به این ترتیب ممکن است 

درصاد از مباالغ ایان   50موضوع این است که نرخ تسهیالت منابع صندوق توسعه ملی با توجه به نوع طرح در حال ت ییر است؛ هم اکنون   -

وقات درصد از منابع صندوق توسعه ملی تامین می شود؛ اما وقتی سارمایه گاذار تساهیالت را سار    50تسهیالت از طریق سیستم بانکی و  

 18درصدی صندوق توسعه ملی را پرداخت می کند و سپس نارخ ساود کال تساهیالت را باا رقام  12پرداخت نمی کند، بانک عامل سهم 

 درصد اعمال می کند. در واقع بانک با این کار، تسهیالت را به عنوان منابع بانکی در نظر می گیرد.

عه ملی این اجازه به بانک داده شده است کاه اگار بازپرداخات تساهیالت دچاار نظام نامه تسهیالت ریالی صندوق توس  9در بند )ج( بخش   -

مشکل شد، موضوع را به صندوق توسعه ملی ارجاع دهد و امکان تمدید تسهیالت تا دو سال وجود دارد اما بانک های استان به این موضاوع 

شد، به این سمت می روند که کل تساهیالت را باه عناوان   عمل نمی کنند و به محض اینکه پرداخت اولین قسط سرمایه گذار دچار تاخیر

منابع بانک اعمال کنند و سپس جرایم را براساس همان درنظر بگیرند. تقاضای ما این است قبل از این کار، با صندوق توساعه ملای مکاتباه 

 شود.

طول دوران استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی، یعنی خریاد تجهیازات باه     اعالم می نماید کهبانک های استان  کمیسیون هماهنگی   -

سال تجاوز کند و این اختیار هم وجود دارد کاه باا  8سال است و بازپرداخت تسهیالت هم نباید از  3عالوه نصب و راه اندازی ماشین آیت، 

اند نرخی که در قرارداد هست را در هنگام جریمه ت ییار دهاد و ساود توسال افزایش یابد. البته هیچ بانکی نمی  10پیشنهاد بانک عامل به  

درصد را اعمال نماید. اگر قراردادی براساس یک نرخ نوشته می شود، جریمه هم باید بر همان اساس محاسبه شاود. ضامن اینکاه بایاد   18

ا این پیشنهاد که پیش از هار اقادامی از ساوی باناک، ب بانک های استانلذا کمیسیون هماهنگی  ه را به تمامی بانک ها ابالغ کرداین مصوب

 است.موضوع با صندوق توسعه ملی مکاتبه گردد، موافق 

 

 (: 4دستور جلسه )

قانون برنامتته پنجستتا ه ششتتم توستتوه اقتصتتادی ،اجتمتتاعی و   10اجرای ماده   ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون :    "
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 "فرهنری جمهوری اسالمی ایران

های دولت اشاره شده اسات و دو کاارگروه قانون برنامه ششم توسعه به واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی  10در اجرای ماده   -

اتخاذ کنند. وزارت اقتصاد و دارایی در ایان زمیناه   یقانون  ماده    این  زم را در جهت اجرای تکالیف  د تدابیر یدر این زمینه وجود دارد که بای

امین دولت و در مقام خزانه دار است و سازمان برنامه و بودجه هم عضو اصلی و نماینده دولت در این بخش می باشد کاه وظاایفی برعهاده 

 دارد. 

اما مقاومت دستگاه های اجرایی در استان ها برای این واگذاری ها، دلیل اصلی اجارا  ،ها وجود داردو چهارچوبی برای این واگذاری    تکالیف   -

است. برخی دستگاه ها به شدت در این زمینه مقاومت می  کنند. این در حالی است که در دساتورالعمل مرباوم باه  ماده قانونینشدن این  

درصد از آن، صرف هزینه های دستگاه واگذار کننده و دساتگاه اجرایای ذی  50د شده که این واگذاری ها و نحوه خرج کرد این مبالغ، تاکی

جود، واگذاری را خود، ربط شود. البته در مراحل بعدی هم به این اشاره شده که وزارت اقتصاد و کارگروه مربوطه، علی رغم مقاومت های مو

 انجام دهند که در استان چندان موفق عمل نشده است.

ها گالیه کرد و به هماین واساطه نیاز مقارر  واگذاری ار خراسان رضوی از عدم اجرای تکالیف  دستگاه های اجرایی در فرایند اجرایتانداس -

گردید تا این موضوع در جلسه دبیرخانه شورای گفت و گو مطرح شود تا پیشنهادات یزم برای رفع موانع این واگذاری ها جمع بندی نموده 

  ردد.و به شورا ارائه گ

هزار میلیارد تومانی از این محل برای کل کشور صورت گرفتاه و ساهم خراساان رضاوی از  40، پیش بینی در آمدی 1399در بودجه سال  -

ترین مواناع تحقاق میلیارد تومان اعالم شده اما میزان تحقق این بحو، کمتر از یک میلیارد تومان بوده است. عماده  826آن، حدود هزار و  

و فاقد سند باودن   5، عدم اعالم آمادگی مدیران دستگاه های اجرایی برای معرفی امالک مازاد، فرآیند طوینی کمیسیون ماده  این بحو نیز

و بهره باردار دساتگاه دیگاری معرفای مای صاحب سند برخی اموال و... می باشد. از سوی دیگر در مواردی برای ملکی، یک دستگاه دولتی 

 های اجرای قانون، دامن زده است.مسائل به چالششود. در مجموع این 

تاکید این ماده برنامه ششم توسعه بر دو محور است؛ نخست، ثبت و ساماندهی اموال دستگاه های دولتی نزد وزارت اقتصاد و دارایای و دوم،  -

به بخش خصوصی چناد معضال ایجااد بحو تسویه و تهاتر بدهی های دولت. نکته اینجاست که در اجرای تسویه و تهاتر بدهی های دولت  

شده است؛ اول اینکه بانک ها در ارائه طلب هایی که از دولت دارند، گاهی بدهی ثبت شده یاک دساتگاه دولتای از خراساان را باا مطالباه 

و برای اولاین باار   شدهدستگاهی در خوزستان تهاتر می کنند. برای به حداقل رساندن این موضوع در استان، تعاملی با وزارت اقتصاد انجام  

درصد اوراق تسویه ای که در استان صادر شده، از محل مطالبات سایر استان ها بوده است؛ یعنی دستگاه دولتی در خراسان بدهکار شده 75

 های مشابه در استان هایی چون اصفهان کاسته شده است.اما برای پرداخت این بدهی از طلب دستگاه

دهی های دولت یکدست نیستند. بیشترین بدهی ها مربوم به سازمان تامین اجتمااعی و مالیااتی و ساپس موضوع دیگر اینکه مطالبات و ب -

بانک هاست و در این میان، بانک مسکن بیشترین بدهی را در میان سایر بانک ها دارد. امسال بحو بر سر این است که بانک ها بدهی باین 

دهای مالی وجود دارد و مهمترین معضل اجرای همین بحو است. آن هاا بایاد در ساط  بانکی ایجاد کنند اما هماهنگی اندک بین این نها

میلیاارد توماان   108ملی بدهی ها و مطالبات خود را با بدهی ها و مطالبات بخش خصوصی هماهنگ کنند. تا این لحظاه، در ایان زمیناه  

 منافع یا سودی برای بخش خصوصی دیده نشده است. تهاتر انجام شده است. مسئله دوم اینکه اگر تاخیری در این زمینه باشد،

کارگروهی برای تسویه و تهاتر بدهی های دولت در استان ایجااد شاود.  در این رابطه پیشنهاد می نماید کهامور اقتصادی و دارایی اداره کل   -

 70پالک است، به ثبات رسایده کاه  928هزار و 22درصد از اسناد امالک دولتی استان که در مجموع مربوم به   80در سامانه »سادا« هم  

جلساات  اداره کل امور اقتصادی و دارایی اساتانپالک است.  6800پالک و منابع طبیعی با   8400درصد آن مربوم به آموزش و پرورش با  
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دا درحال تکمیل اسات و درصد باقیمانده امالک در سامانه سا  نمودهجداگانه ای با آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی برگزار  

مجوز واگذاری امالکی به ارزش بایش از  و در سال بعد برنامه های هزینه ای تخصیص اعتبار هم با پیشرفت این سامانه ارتبام خواهد یافت.

واگاذاری پاالک آمااده  18؛ هم اکنون سازمان جهاد کشااورزی هستندو یا در حال اخذ  شده میلیارد تومان را از وزارت اقتصاد گرفته  500

دارد و چند بار هم برای فروش آن فراخوان اعالم کرده اما نتیجه یزم حاصل نشده است. چنانچه این ظرفیت هاا محقاق مای شاد، درآماد 

 میلیارد تومان می رسید. 30تا   20به  جاری لسااستان از این محل تا پایان  

لت و واگذاری امالک مازاد خود ضروری است و تاخیر در این زمینه از های دوهای اجرایی برای مولدسازی داراییعزم جدی مدیران دستگاه -

که باید اموال منقول و غیرمنقول ماازاد   داشتهبارها بر این موضوع تاکید  استانداری خراسان رضوی  باشد.سوی هر دستگاه دولتی موجه نمی

 محاال کسااری منااابع را جبااران کنااد.دولاات واگااذار شااود و ایاان تکلیفاای در سراساار کشااور اساات تااا دولاات بتوانااد از ایاان 

کنند، این موضوع قابال درک اسات اماا های جاری میهای اجرایی بخشی از اموال و امالک دولتی مازاد خود را صرف تامین هزینهدستگاه 

 ود.تاخیر بیش از این جایز نیست و باید هر چه سریعتر مولدسازی این اموال و امالک مازاد براساس قانون تعیین تکلیف ش

تاکنون تنها یک میلیارد تومان از محل واگذاری امالک مازاد دولتی، در استان حاصل شده است. قارار باود از کال مبلاغ مرباوم باه ساهم  -

در تاامین حقاوق اساتان میلیارد تومان برای تامین هزینه های جاری به استان اختصا  یابد.   350درآمدی خراسان رضوی در این مقوله،  

 و یکی از راهکارها می توانست همین موضوع باشد. ددارمشکل جدی  اسفندماه  

دولتای کناد. اگار اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی این امکان را دارد که راسا اقدام به شناسایی و سپس فروش اماالک ماازاد  -

 خواهد بود. موثرتراستفاده از این منابع و ثروت ملی    برد،از ظرفیت مولدسازی برای استفاده از منابع جدید بهره  بتوان

هزار هزار میلیارد تومان است و به نظر می رسد وضع خراسان در معرفی امالک مازاد خاود در   7ی دولتی در کشور  ارزش اموال و دارایی ها -

قیاس با سایر استان ها بهتر باشد. متاسفانه مدیران استان ها در این زمینه رغبتی ندارند. ایراد دیگری هام کاه وجاود دارد ایان اسات کاه 

 جهت فروش دارایی ها به چالش دچار می کنند.دستگاه های نظارتی مدیران را در 

تصویب شود، باید ظرف یک ماه به کمیسیون عالی معماری و شهرسازی اباالغ گاردد   5آنچه درباره واگذاری این امالک در کمیسیون ماده   -

 مربوطه نیز ابالغ می گردد.، یک نسخه به دستگاه اجرایی 5اما در استان برای تسریع این امر، به محض تصویب موضوع در کمیسیون ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

 ن نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوینهمیفرم صورتجلسه و مصوبات هفتاد و 
 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:   10

 

 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیماتتصمیم/  جلسه  عنــوان دستــور ردیف 

1 

ارائااه نتااایج برگاازاری جلسااات ماارتبط بااا  

مصااوبات هفتاااد و هشااتمین جلسااه شااورای 

گفت و گوی دولت و بخش خصوصای اساتان 

پیرامون رفع مشکل صنایع مساتقر در محاور 

غرب ) جهت اخذ پایان کار صنعتی و ..( و نیز 

آزاد سازی میزان در مسیر کنادروی بزرگاراه 

حترم معاون م  با بیانآزادی توسط این صنایع  

هماهنگی اماور عمرانای اساتانداری خراساان 

 رضوی

 

جلساات برگازار شاده گزارشای از    معاون محترم هماهنگی اماور عمرانای اساتانداری

و مقارر به جلسه ارائه نمود  موضوع مصوبات هفتاد هشتمین جلسه شورای گفت و گو  

رفاع مشاکل صانایع مصوبات هفتاد هشتمین جلسه شورای گفت و گاو پیراماون شد  

مستقر در محور غرب ) جهت اخذ پایان کار صنعتی و ..( و نیاز آزاد ساازی میازان در 

دارای پرواناه داخال در  یبه شرح زیر با معرفی واحادها  مسیر کندروی بزرگراه آزادی

باه  و حریم آن  5کمیسیون ماده ( به  شهر  محدوده شهر )محور غرب و داخل محدوده

و ساازمان جهااد   توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  کارگروه امور زیربنایی

 اجرایی گردد. کشاورزی 

الف( توافق اولیه مزبور،  صرفا شامل همه  واحادهای دارای پرواناه بهاره بارداری 

ساازمان   و  داخل محدوده و حریم قانونی شهر از سازمان صنعت معادن و تجاارت

می گردد )ولو این که اعتبار آن به پایان رسیده باشد ولای واحاد   جهاد کشاورزی

  فعال باشد و تقاضای تمدید آن را داشته باشد ( .

ب( تثبیت کاربری صنعتی عرصه و اعیان توسط کمیسایون مااده پانج تاا زماان 

رج در تقاضای مالک جهت استفاده از  تثبیت کاربری پیش بینی شده و اصلی مند

  طرح تفصیلی .

پ( توسعه اعیان صارفا در عرصاه ماورد  تثبیات کااربری پاس از اخاذ مجاوز از 

 شهرداری بالمانع است 

ت(موضوع عوارض ورود به محادوده فعاال مساکوت و اخاتالف طارفین در لازوم 

پرداخت یا عدم لزوم آن پابرجا خواهد بود، تا زمان تقاضای مالک جهات اساتفاده 

از سوی طرفین مورد ادعا و انکار  قرارنگیارد.) ماتن ایان بناد در از کاربری اصلی  

صل  نامه تنظیمی فی مابین طرفین درج گردد و این مسکوت ماندن عاوارض باه 

محدوده صرفا برای واحدهای مشمول بند الف و ج خواهد بود کاه پرواناه داشاته 

  باشند و حریم باشد.

روانه داخل در محادوده شاهر)محور ث(محدوده توافق مزبور ، کلیه صنایع دارای پ 

(  و حاریم آن )کاارگروه اماور 5غرب و داخال محادوده شاهر )کمیسایون مااده 

زیربنایی(  می باشد ) صنایع مستقر در روستا و  خارج از محادوده شاهر و حاریم 

  آن خارج از این توافق است ( .

ج(صنایع مستقر در جبهه جلو بزرگراه که در مسیر محور مصوب در مراجع قانونی 
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ذیصالح واقع شده اند متعهد می گردند نسبت به واگذاری حاق انتفااع میازان در 

مسیر از  ملک خودبه شهرداری جهت اجرای طرح اقدام نمایناد و زماان تقاضاای 

لی ناه آنچاه در کمیسایون استفاده از کاربری اولیه پیش بینی شده ) طرح تفصی

تصویب خواهد شد (، میزان در مسیر را کاه فعاال حاق انتفااع  را واگاذار   5ماده  

کرده اند به شهرداری  انتقال قطعی گردد و در محاسبات فی مابین  به قیمت روز 

  انتقال لحاظ گردد

ر تبصره( واگذاری میزان در مسیر و صدور پایان کار همزمان خواهد بود و سازو کا

اجرای ان اینگونه است که شهرداری پیشنویس پایان کار صنعتی نسبت به عرصه 

و اعیان را صادر و پس از واگذاری میزان در مسیر توسط واحد تولیدی پایان کاار 

 پیش گفته را به صورت قطعی صادره خواهد کرد.  

ز چ(ضمن تایید و تاکید بر لزوم نظارت آتش نشانی و محیط زیست اخذ تاییدیاه ا

آتش نشانی منوم به ضوابط زمان صدور جواز تاسیس با تاکید بر رعایات حاداقل 

  ها خواهد بود

ح( در طرح توسعه واحدهای صانعتی رعایات ضاوابط ساازمان حفاظات محایط 

 زیست و عدم ارتقاء رده استقرار رده صنعتی الزامی است 

مجااز تبصره: توسعه واحدهای صنعتی صرفا در محادوده ثبات کااربری صانعتی  

  خواهد بود و استقرار جدید در پالک های مجاور ممنوع است

 

2 
پیشنهاد تقویم زمانی برگزاری جلساات شاورا 

 1400در سال  

، مورد تایید و تصویب شاورا قارار 1400سال  شورا برای    برنامه زمانبندی جلسات

 .گرفت

3 

 ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون : 

موضااوعات بخااش کشاااورزی : )مشااکالت 

ناشاای از اجاارای دسااتورالعمل حااریم کیفاای 

آب هااای سااطحی باارای واحاادهای پاارورش 

ماااهی  ،درخواساات اجرایاای شاادن بنااد ج 

نظاااام ناماااه تساااهیالت ریاااالی  9بخاااش 

 صندوق توسعه ملی(

  

طرح موضوعات در جلسات دبیرخانه شورا به  رییس دبیرخانه شورا گزارشی از روند 

 جلسه ارائه نمود و مقرر گردید: 

ی سطحی  مشکالت ناشی از اجرای دستورالعمل حریم کیفی آب هاالف( در خصو  

 برای واحدهای پرورش ماهی : 

با توجه به اینکه حریم کیفی مضااعف بار حاریم کمای رودخاناه هاا و بساتر   -1

ر مجوز پرورش ماهی اعم از موافقت های قبل و سردابها باعو بروز مشکل در صدو

درخواست های جدیدگردیده است . لذا باتوجه به وضعیت توپاوگرافی و موقعیات 

رودخانه های دائمی در استان که همه ساله متقاضیان زیادی جهت احداث و بهره 

برداری از مزارع پرورش ماهیان سردابی ) آبزی پروری ( و به منظور دریافت مجوز 

بگذری به شرکت آب  منطقه ای استان مراجعه نماوده کاه در نهایات باه دلیال آ
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اعمال حریم کیفی و عدم وجود اراضی خاارج از حاریم مساتند باه دساتورالعمل 

ناحیه بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی عمال امکان صادور 

باا  آورده اساتمجوز آبگذری میسر نبوده و این امر مشاکالت عدیاده ای بوجاود 

دستورالعمل مذکور ، کاربری آبزی پروری صارفا   4عنایت به اینکه به موجب ماده  

هر گونه فعالیت ، سااخت و سااز و   3در ناحیه حمایت مجاز بوده و از طرفی ماده  

متری   20ت ییر وضعیت زمین بجز در موارد در مدار خا  را در ناحیه حفاظت )  

عالم کرده است ، لذا با توجاه باه اینکاه صارفا رودخانه های غیر شرب ( ممنوع ا

مالک فاصله استخر و تاسیسات آبزی پروری از لبه بستر و رودخانه بادون لحااظ 

نمودن حجم تولید ، میزان آبگذری و مختصات محل ونحوه دفع پسااب خروجای 

گردید از طریاق دساتگاههای  توافقلذا فاقد توجیه فنی و زیست محیط می باشد 

مقولاه محیط زیست پیگیری شاود تاا سازمان حفاظت  ووزارت نیرو  ملی از جمله  

آن تعداد  خا  در زمره موارد خا  لحاظ گردد و آبزی پروری با اعمال شرایطی  

و قبال آن   1398از مجوز هایی که قبل از صدور دستورالعمل مورد نظر در ساال  

مطارح و  توساط دفتار محتارم جاذب   11مااده  صادر شده است در کمیسایون  

 استانداری تعیین تکلیف شود 

با توجه به اینکه نشت آییندگی از حوضچه ها و استخرهای آبزی پاروری باه     -2

رودخانه و منابع آب زیر زمینی به دلیل ایزوله بودن کامل حوضچه ها قابل کنترل 

ینادگی ، اساترس و می باشد و عمال پساب خروجی مزرعاه باه عناوان عامال آی

آشفتگی در اکوسیستم آبی به دلیل وجود مواد جامد مطلق ، مولاد  آلای محلاول 

کاهش اکسیژه محلول و ایجاد حالت بی هوازی ، افزایش غلظت نیترات و فسافات 

و ... دارای اهمیت می باشد ، لذا می تاوان باا احاداث اساتخرها و حوضاچه هاا و 

ت ) خارج از حریم کمی رودخانه ( موافقت تاسیسات آبزی پروری در زودن حفاظ

کرد مشروم به اینکه با لوله یا نهر بتونی مظهرخروجی پسااب در ناحیاه حمایات 

رها سازی و بالفاصه وارد حوضاچه ترسایب و آراماش گاردد و از ایان  نقطاه تاا 

رودخانه با رها سازی در انهار مملو از شن و ماسه و سایر فیلترهاای طبیعای ) باا 

جم مشخص ( موجب افزایش پتانسیل خاود پااییی رودخاناه و کااهش طول و ح

قابل توجه آیینده ها و افزایش سط  اکسیژن محلول و ... از ورود شوک اییندگی 

با توجه به ایزوله بودن سازه های بتنی حوضچه ها  به رودخانه جلوگیری نمود لذا 

باه اخاذ تعهاد   و استخرهای آبزی پروری و موافقت دساتگاههای مارتبط مناوم

ریم رعایت استانداردهای محیط زیست در شاخص های آییندگی آب خروجی، حا

سازمان حفاظات محایط زیسات نسابت باه و    کیفی بر حریم کمی منطبق گردد

بررسی و اعمال استانداردهای یزم در خصو  کیفیت آب خروجی در زمان بهاره 

  نماید.برداری، اقدام  
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پیگیاری ایان  اقادامات یزم باه منظاور یزی استانسازمان مدیریت و برنامه ر  -3

موضوع از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جمع بندی پیشنهادات 

 انجام دهد.، شورا دبیرخانه

نظام نامه تسهیالت ریالی صندوق توسعه   9درخواست اجرایی شدن بند ج بخش ب( 

 : ملی

د تااا از تاکیااد نمایااهااای اسااتان بااه شاابکه بااانکی کمیساایون هماااهنگی بانک -1

باارای   نظاام ناماه تسااهیالت ریاالی صاندوق توساعه ملای 9بخاش ظرفیات بناد ج 

 هااای مختلااف اقتصااادی، صاانعتی و کشاااورزیهااای اقتصااادی اعاام از بخشبنگاه

   گردد.استفاده   بصورت کامل

درخواست بخاش کاتبه با صندوق توسعه ملی  ماستانداری خراسان رضوی با انجام    -2

فراهم نماودن ضامانت هاا اجرایای یزم باه منظاور اجارای ی بر  نبخصوصی استان م

نظام نامه تسهیالت ریالی صندوق توسعه ملی کاه تاکیاد دارد هیاات   9بخش    (ج)بند

قانون ( باا   16( بند ) ت ( اساسنامه ) موضوع ماده    3عامل مجاز است در اجرای جز )

خواست بانک های عامل و به منظور رفع مشکالت زمانبندی طرح های تامین ماالی در

( سال به زماان طارح اجارا ، تانفس و   2شده از محل منابع صندوق ها حداکثر دو )  

 را اعالم و پیگیری نماید.  بهره برداری اضافه نماید،

4 

قانون برنامه پنجساله ششام   10اجرای ماده   

،اجتمااااعی و فرهنگااای توساااعه اقتصاااادی 

 جمهوری اسالمی ایران

رییس دبیرخانه شورا گزارشی از روند طرح موضاوع  در جلساات دبیرخاناه شاورا باه 

و تکالیف   مرتبط  با عنایت به  استماع اظهارات دستگاه های اجراییجلسه ارائه نمود و  

هازار میلیاارد  40کل کشور مبنی پیش بینی در آمد حدود  99مربوم به بودجه سال  

میلیارد تومانی اساتان خراساان رضاوی از ایان   1826تومان  در کشور و سهم حدود  

محل و تحقق حدود کمتر از یک میلیارد تومان تا کنون و اشاکایت و ماوانعی کاه در 

آمادگی مادیران دساتگاه هاای اجرایای بارای معرفای این ارتبام از جمله عدم اعالم  

، فاقد سند بودن برخی اموال ،مشکالت   5امالک مازاد، فرایند طوینی کمیسیون ماده  

ناشی از اینکه برخی امالک صاحب سند یاک دساتگاه دولتای و بهاره باردار دساتگاه 

 پس از بحو و بررسی مقرر گردید:دیگری است 

طی مدت زمان یک هفته به همه دستگاه های اجرایای استانداری خراسان رضوی    -1

تکلیف نمایند، تا نسبت به اعالم امالک مازاد  دستگاهها حسب تکاالیف قاانونی اعاالم 

  .نمایند

از آنجاییکه بر اساس تکالیف ماده ده قانون برناماه، و آیاین ناماه و دساتور العمال   -2

ی  یزم بارای شناساایی و های مربوم در مواقعی که دساتگاه هاای اجرایای  همکاار
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معرفی امالک مازاد نداشته باشند، وزارت اقتصااد و دارایای مکلاف اسات،  نسابت باه  

شناسایی امالک مازاد و فر آیند بعدی اقدامات اجرایی  با سازو کاار نظاارتی و ضاابطه 

مندی که به عنوان تامین کننده بودجه و امین اموال در اختیاار دارد و   اماین اماوال 

ت و ذیحسابان دستگاههای اجرایی امکان نظارت بر خرج و هزینه کارد را دارا مای دول

باشند و اصوی از اموال و امالک مازاد مطلع می باشند  و  بویژه اینکه بسایاری از ایان 

اموال به لحاظ هزینه هایی که به خاود اختصاا  مای دهناد  باا نظاارت و موافقات 

الیاتی  نیز در شناسایی اشخاصی که  مشمول ذیحسابان صورت می گیرد و اداره کل م

و فرار مالیاتی دارند توفیقات و راهکارهای خوبی تجربه گرده اند لذا مقررشد  اداره کل 

امور اقتصادی و دارایی مراتب را به همه ذیحسابان محترم دستگاههای اجرایای  اباالغ 

هر چه سریعتر بررسی   نماید تا از طریق فرآیند خرج کرد و در قالب امین اموال دولت

 15و نسبت به معرفی  کلیه اموال از جمله اموال مازاد از نگاه ذیحساب حد اکثر ظرف 

  روز اقدام نموده و فرایند اجرا بنا به تکلیفی که در ایین نامه امده دنبال شود.

با توجه به اینکه بخشی از در امد های استان بخصاو  ساهم در امادی  تکاالیف   -3

در خراساان   99و    98ریق فروش اموال محقق نشده اسات )طای دو سااله  دولت از ط

کمتر از یک میلیارد تومان ( سازمان مدیریت و برنامه ریازی موضاوع عادم همکااری  

دستگاههای اجرایی در فروش اموال و تامین بخشی از در آمدهای تعیین شاده را ماد 

شاوند کاه هزیناه کارد و نظر قرار داده و به دساتگاه هاای اجرایای  اساتانی متاذکر  

اجرای تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی و    با  تخصیص اعتبار استانی  ارتبام نزدیکی

لحااظ  هاا نیاز تامین منابع در آمدی از جمله فروش اموال ماازاد دارد و در تخصایص

 .دنمای
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ا ذکر دقیق تاریخ دریافت مکاتبات  از ناحیه اداره کل  اقتصاد و دارایی و یاا دساتگاه ب

اجرایی و فر ایند پیگیری و وضعیت موجود پرونده ها  را ظرف یک ماه تعیین تکلیاف 

 .نماید

 

 

 ـراگیر ـمــلی و فـ  موضوعات

 پیشنهاداتپیشنهاد/   جلسه  عنــوان دستــور ردیف 
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