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پیوست شماره ( )2دستورالعمل اصالحی نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
فرم صورتجلسه و مصوبات شورا

گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی/بجنورد
شماره نشست 4:
در مجموع44 :

تاریخ جلسه 77/55/13:

ساعت شروع01:

محل نشست :استانداری

ساعت خاتمه02 :

خراسان شمالی

دستور جلسه
پیش از دستور جلسه:
در ابتدای جلسه جناب آقای صمدی رئیس اتاق یازرگانی و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ضمن خیر مقدم به اعضا گزارشی از اقدامات
صورت گرفته در طی ماه گذشته بیان نمودند .

دستور جلسه:
-ارا ئ

 -گزارش جلسه کمیته کارشناسی بررسی شاخص های فضای کسب و کار جهت پایش در حوزه اقتصادی

وضعیت حضور و غیاب جلسه

الف -دولت
سمت

وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

محمد رضا خباز

استاندار (رئیس شورای استانی)

2

مجید پورعیسی

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری

حاضر

احسانعلی عالی

سرپرست سازمان برنامه و بودجه استان

غایب

مصطفی عربی

3

محمود قنبری

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

حاضر

----

4

یحیی نیکدل

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

-----

5

حسن نوری

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

حاضر

-----

6

عبداله یوسفی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

حاضر

-----

7

علی اصغر هدایتی

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر
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8

مجید درخشانی

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

------

حاضر

7
ب -مجلس شورای اسالمی
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

1

هادی قوامی

نماینده مجلس

غایب

2

علی قربانی

نماینده مجلس

غایب

3

عبدالرضا عزیزی

نماینده مجلس

غایب

4

علی اکبری

نماینده مجلس

حاضر

5

هادی شوشتری

نماینده مجلس

غایب

6
7

کد مدرکQMS-RE-75-03 :
توزیع نسخ :دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شماره بازنگری20:

تاریخ بازنگری0031-20-02 :

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی/بجنورد

ج -قوه قضائیه
ردیف

1
2

نام و نام خانوادگی

جناب حجت السالم
جعفری
مسلم محمد یاران

سمت

وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

غایب

دادستان مرکز استان

غایب

د -تعاونی و خصوصی
(رؤسای اتاق ها)
ردیف

1

نام و نام خانوادگی

محمد صمدی

سمت

وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی بجنورد

حاضر

2

قربانعلی اعتمادی

رییس اتاق تعاون استان

حاضر

3

مهدی امیدوار

رئیس اتاق اصناف مرکز استان

حاضر

(مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های تعاونی و خصوصی)
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

1

فرج اله علیزاده

مدیرعامل شرکت آذین فورج

حاضر

2

مهدی روحانی

رئیس انجمن پیمانکاران خراسان شمالی

حاضر

3

علی محمد جاجرمی

مدیر عامل شرکت گلچین فوم

غایب

4

سعید پورآبادی

مسئول اتحادیه های حمل و نقل و تعاونی های اتوبوسرانی و گردشگری

غایب

5

عبدالجلیل غیادی

مدیر عامل شرکت تعاونی پرورش اسب اصیل ترکمن

حاضر

6

جناب آقای گلکار

مدیر عامل محترم شرکت امین اوا پالست

حاضر

رییس و مدیر عامل تعاونی مهران امام رضا(ع)

حاضر

7

جناب آقای محمد رضا
معظمی

نام و نام خانوادگی نماینده

8
7
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هـ -شهرداری و شوراها
وضعیت حضور
(حاضر /غایب/

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

روح اله براتیان

شهردار شهر مرکز استان

حاضر

2

مهدی محمدی

رئیس شورای اسالمی استان

غائب

نام و نام خانوادگی نماینده

نماینده)

توضیح :در جداول فوق (ردیف های الف تا هـ) ،در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا ،موضوع تبصره  1ماده  4دسـتورالعمل اصـالحی نحـوه
اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ،در ستون "وضعیت حضور" ،کلمه " نماینده" درج شده و در سـتون بعـدی" ،نـام و نـام

خانوادگی نماینده" معین گردد.
و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

هادی عسکری

2

محمد علی عباس زاده

مدر کل اداره کل تامین اجتماعی خراسان شمالی

3

احمد شنوایی

مسئول نمایندگی امور خارجه در خراسان شمالی

4

محسن بجنوردی

سرپرست معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی

5

سید حمید علوی

انجمن پیمانکاران عمرانی

6

صفر علی قربانی

کارشناس جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

7

حمید رضایی

8

امید نادری

7

حضرتعلی حیدری

15

مریم محروقی
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سمت
معاون مدیر کل اقتصادی استانداری

امور وصول حق بیمه اداره کل تامین اجتماعی
مدیر عامل شرکت برودت صنعت

مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی
سرپرست دبیر خانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
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مشروح مذاکرات
در چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آقای صمدی ریاست اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی بجنورد به مصوبات جلسه
گذشته اشاره کردند و در خصوص دستور جلسه توضیحاتی را ارائه نمودند.
آقـــای صـــمدی بـــه جلســـه اخیـــر روســـای اتـــاق هـــای سراســـر کشـــور در اســـتان زنجـــان اشـــاره کردنـــد وگفتنـــد :درایـــن جلســـه بـــه مشـــکالت
اقتصــــادی حاضــــر درکشــــور و نوســــانات ارزی ،تعامــــل بــــا کشــــورهای همســــایه و ســــایر کشــــورها در زمینــــه هــــای مختلــــف اقتصــــادی
پرداخته و کارشناسی شد.
ایشان افزودند :نظر بخش خصوصی دراین جلسه رسیدگی هر چه زودتر کنترل نوسانات ارزی وگرانی درکشور بود.
در خصـــوص برنامـــه ریـــزی اعـــزام و پـــذیرش هیـــات هـــای تجـــاری از ســـوی اتـــاق بازرگـــانی در ســـال جـــاری اشـــاره کردنـــد وگفتنـــد:
برنامـــه ریـــزی شـــده مـــرداد امســـال یـــک هیـــات تجـــاری از ترکمنســـتان بـــه اســـتان خراســـان شـــمالی پـــذیرش شـــود کـــه تـــا کنـــون آمـــادگی
طرف ترکمنستانی اعالم نشده است.
آقـــای اکبـــری ،نماینـــده مـــردم خراســـان شـــمالی درمجلـــس شـــورای اســـالمی نیـــز گفتنـــد :متاســـفانه مـــا هنـــوز بـــه ایـــن بـــاور نرســـیدم کـــه
اشتغال مهمترین معضل و گره کور در جامعه است چراکه اگر به این باور برسیم راه حل اساسی خواهیم یافت.
آقـــای اکبـــری پـــایین بـــودن شـــاخص کســـب وکـــار در اســـتان را شایســـته ندانســـت و ازتمـــام مـــدیران خواســـت اهتمـــام بیشـــتری درایـــن امـــر
داشته باشند.
درادامه برخی از مدیران واحدهای تولیدی استان نیز در رابطه با مشکالت مالیاتی هزینه های واحدهای تولیدی اظهار داشتند
دیگـــر واحـــدهای تولیـــدی اســـتان نیـــز بـــه نوســـانات و افـــزایش قیمـــت هـــا در ســـط کشـــور اشـــاره کردنـــد و اعـــالم داشـــتند ایـــن افـــزایش
قیمت ها متحمل مشکالت زیادی برای واحدهای تولیدی شده است .
آنهـــا برضـــرورت مشـــارکت و حضـــور بخـــش خصوصـــی بـــه ویـ ـ ه اصـــناف درکنـــار ســـایر دســـتگاه هـــای دولتـــی درامـــور اقتصـــادی کشـــور
تاکید کردند و گفتند :حمایت از واحدهای تولیدی و اصناف رونق وتوسعه اقتصاد کشور را به همراه دارد .
اســـتاندار خراســـان شـــمالی باتاکیـــد بـــراین کـــه بایـــد مشـــکالت اســـتانی در اســـتان حـــل وفصـــل شـــود ،گفتنـــد :مـــدیران دســـتگاه هـــای اجرایـــی
رســـیدگی بـــه مشـــکالت را بـــه تهـــران واگـــذار نکننـــد بلکـــه بایـــد باهمـــاهنگی و انســـجام بـــین دســـتگاهی و اختیـــارات مـــدیریتی مشـــکالت
را دراستان مرتفع و حل وفصل کنند و این هنر نیست که مدیران اعالم کنند باید از تهران کسب تکلیف کنند.
آقـــای دکترخبـــاز ،اســـتاندار خراســـان شـــمالی در چهـــارمین جلســـه شـــورای گفتگـــوی دولـــت و بخـــش خصوصـــی اســـتان بـــه ارتبـــا خـــوب
کاری و آشنایی خود با مجموعه اتاق بازرگانی اشاره کردند.
آقـــای پورعیســـی معـــاون همـــاهنگی امـــور اقتصـــادی نیـــز بـــر اجـــرای مصـــوبات جلســـات شـــورای گفتگـــو توســـم دســـتگاه متـــولی و همچنـــین
ارائـــه گـــزارش در جلســـه آتـــی تاکیـــد نمودنـــد و اعـــالم داشـــتند دســـتگاههای اجرایـــی در خصـــوص برنامـــه هـــای اجرایـــی و موضـــوعات
مربوطه پیگیری و با آمادگی در جلسات مشارکت نمایند.
اســـتاندار خراســـان شـــمالی خطـــاب بـــه مـــدیران دســـتگاه هـــای اجرایـــی اســـتان ،اظهارکردنـــد :مشـــکالت ســـازمان مربوطـــه خـــود را در اســـتان
احصـــا کننـــد و اگـــر مشـــکالت مربوطـــه در اســـتان قابـــل برطـــرف شـــدن نیســـت بـــه اســـتانداری گـــزارش دهنـــد تـــا بـــرای رســـیدگی ســـریعتر
کد مدرکQMS-RE-75-03 :
توزیع نسخ :دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شماره بازنگری20:

تاریخ بازنگری0031-20-02 :

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی/بجنورد

آن پیگیری شود.
آقـــای خبـــاز ادامـــه دادنـــد  :آنچـــه مســـلم اســـت بایـــد تـــالش کنـــیم مشـــکل بخـــش خصوصـــی را بـــا یکـــدلی ،همصـــدایی وهمـــاهنگی برطـــرف
کنـــیم ودرایـــن زمینـــه از بخـــش دولتـــی خواســـت ارتبـــاطش را بـــا بخـــش خصوصـــی بیشـــتر کنـــد تـــا بخشـــی از مشـــکالت کشـــور مرتفـ ـع شـــود
و بـــه ایـــن موضـــوع اشـــاره نمودنـــد کـــه همـــه قـــوا موظفنـــد بخـــش خصوصـــی را بـــه عنـــوان مشـــاورین خـــود انتخـــاب نمـــوده و از ایشـــان
استفاده نمایند.
اســـتاندار خراســـان شـــمالی در ادامـــه بـــه مشـــکالت پـــیش رو و تحـــریم هـــا درکشـــور اشـــاره کردنـــد وگفتنـــد :درایـــن زمینـــه دولـــت تحـــریم
مـــی شـــود نـــه بخـــش خصوصـــی بنـــابراین بخـــش خصوصـــی داخلـــی بـــا بخـــش خصوصـــی خـــارجی مـــی توانـــد ارتبـــا بیشـــتر داشـــته باشـــد و
دراین زمینه این هنر دولت است که بستر الزم را فراهم سازد.
ایشـــان همچنـــین یکـــی از مزیـــت هـــای بســـیار خـــوب اســـتان خراســـان شـــمالی را درایـــن دانســـت کـــه  45درصـــد ایـــن اســـتان روســـتایی
هستند.
آقـــای خبـــاز بـــر راه انـــدازی و ایجـــاد شـــرکت هـــای تعـــاونی فراگیـــر در شهرســـتان هـــای اســـتان و شهرســـتان راز و جـــرگالن تاکیـــد کردنـــد
واز مــــدیرتعاون اســــتان خواســــت حــــدود  2تعــــاونی فر اگیــــر در هــــر شهرســــتان تاســــیس کننــــد تــــا بســــتر هــــای الزم بــــرای مانــــدگاری
روســــتائیان را در روســــتاها فــــراهم شــــود .پس از رهنمودهــــای جنــــاب اســــتاندار تعــــدادی از مــــدیران واحــــدهای تویــــدی و فعــــاالن بخــــش
خصوصی پیرامون مسائل و مشکالت و نواسانات ارزی و مشکالت صادراتی پیشنهاداتی را ارائه نمودند .

مصوبات
ملی
-1شاخص رقابت غیر منصفانه شرکت ها و موسسات دولتی یا شبه دولتی در بازار بررسی شد و پیشنهاد می گردد :با توجه به حضور شرکت های بزرگ
دولتی و شبه دولتی موجود در کشور رقابت بخش خصوصی با این شرکت ها تقریبا غیر ممکن بوده و حضور آن ها تاثیر مستقیم بر رونق تولید و خدمات
بخش خصوصی خواهد داشت و دولت باید در راستای اجرای اصل  44قانون اساسی تمام شرکت های دولتی و شبه دولتی را به بخش خصوصی واقعی
واگذار نماید.
 -2شاخص فقدان یا شفاف نبودن اطالعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی بررسی شد و پیشنهاد می گردد :اطالعات وضعت تولیدی واحدهای مستقر در
هر شهرستان و همچنین آیین نامه هاو بخشنامه های بروز دستگاه های اقتصادی و صادرکننده مجوز در سایت مرکزخدمات سرمایه گذاری استان بارگذاری
و در اختیار عموم سرمایه گذاران قرار گیرد ،این موضوع در استان توسم اداره کل اقتصادی و دارایی استان پیگیری و در جلسه آتی گزارش ارائه گردد.
 -3شاخص فقدان یا نقص ارتباطات پسین و پیشین و خوشه های تولید بررسی شد و پیشنهاد می گردد :در سند آمایش هر استان فرصت ها و برنامه ریزی
های اقتصادی بر اساس خوشه های تولید تعریف شده و در راستای تکمیل این خوشه ها حمایت ها و مشوق ها صورت گیرد این موضوع در استان توسم
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پیگیری و در جلسه آتی گزارش ارائه گردد.
استانی

-1راه اندازی و ایجاد دو شرکت تعاونی فراگیر در شهرستان های استان برای روستائیان با اولویت شهرستان راز و جرگالن توسم اداره کل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان و ارائه گزارش در جلسه آتی شورای گفتگو
-2مقرر گردید دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری جلسه ای با حضور اداره کل امور مالیاتی ،خانه صنعت و معدن ،اتاق بازرگانی ،انجمن
پیمانکاران در خصوص مشکالت موجود در بخشنامه ماده  147مالیاتهای مستقیم برگزار و گزارش آن را در جلسه آتی ارائه نماید.
-3مقرر گردید دفتر هماهنگی امور اقتصادی جلسه ای با حضور دادگستری ،تعزیرات استان،صنعت ،معدن و تجارت استان ،اتاق بازرگانی استان،خانه
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی/بجنورد

صنعت و معدن در خصوص عدم ارسال پرونده های دارا ی مشکل فنی به تعزیرات حکومتی و ارجاع آن به دادگاه های مد نظر و ارائه گزارش در جلسه
آتی شورای گفتگو .
-4مقرر گردید اتاق بازرگانی استان هماهنگی های الزم جهت حضور مسئولین سامانه بهبود محیم کسب و کار در استان و برگزاری جلسه آموزشی برای
بخش خصوصی را تا تاریخ  77/56/55انجام و گزارش آن در جلسه آتی شورا ارائه گردد.
-5با توجه با اهمیت توسعه روستایی مقرر گردید جلسه ای توسم جهاد کشاوزی استان با حضور دفتر روستایی استانداری ،آقای دکترغیادی برای تعریف
پروژه های روستایی برگزار و پس از نهایی کردن پروژه ها با هماهنگی دفتر اقتصادی استانداری جلسه کارگروه اقتصادی در راز و جرگالن برگزار نماید و
گزارش اقدامات در جلسه آتی شورا ارائه گردد.
 -6با توجه به گرانی اخیر اجناس در کشور مقرر گردید دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تا  77/55/25جلسه ای با حضور معاونت عمرانی
استانداری ،نمایندگان پیمانکاران و تولیدکنندگان  ،دستگاه نظارتی و سازمان برنامه و بودجه برای حل مشکل افزایش قیمت ها در پروژه های عمرانی
استان برگزار و گزارش آن در جلسه آتی شورا ارائه گردد.
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