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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 5:
در مجموع84 :

تاریخ جلسه 77/26/22:

ساعت شروع03:71:

محل نشست :استانداری

ساعت خاتمه21 :

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

 بررسی بخشنامه "اصالح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونی " سازمان تامین اجتماعی" بررسی پیشنهاد آیین نامه اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با موضوع ماده  61قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظاممالی کشور

وضعیت حضور و غیاب جلسه

الف -دولت
سمت

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

محمد رضا خباز

استاندار (رئیس شورای استانی)

2

وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

حاضر

---

مجید پورعیسی

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری

حاضر

----

احسانعلی عالی

سرپرست سازمان برنامه و بودجه استان

غایب

---

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

نماینده

علی بهنام فر

7

علی اصغر هدایتی

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

غایب

------
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8
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

غایب

5

هادی شوشتری

نماینده مجلس

غایب

6
7
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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

محمد رضا معظمی

رییس و مدیر عامل تعاونی مهران امام رضا(ع)

حاضر

7

سید اکبر رسولی

عضو اتاق تعاون خراسان شمالی

حاضر

8

امین رجب پور

عضو اتاق تعاون خراسان شمالی

غایب

نام و نام خانوادگی نماینده

7
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هـ -شهرداری و شوراها
وضعیت حضور
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

(حاضر /غایب/

نام و نام خانوادگی نماینده

نماینده)

1

روح اله براتیان

شهردار شهر مرکز استان

نماینده

محمد مهی خاکشور

2

مهدی محمدی

رئیس شورای اسالمی استان

غائب

-----

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

مدیر عامل شرکت برودت صنعت

7

جواد یزدانی

نماینده تامین اجتماعی

12

عبدالحسین قاضوی

11

عباس باقری

معاون فنی و امور گمرکی

12

عبداله ایزانلو

رییس گروه دفتر هماهنگی امور اقتصادی

13

مریم محروقی

سرپرست دبیر خانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
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سمت
معاون مدیر کل اقتصادی استانداری

امور وصول حق بیمه اداره کل تامین اجتماعی

کارشناس میئول دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری
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مشروح مذاکرات

در پنجمین 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.
در ادامه آقای صمدی گزارشی از ارزیابی و پایش عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مرکز به دبیرخانه شورای گفتگوی اتاق های
بازرگانی سراسر کشور امتیازاتی در زمینه های مختلف اتخاذ شده است که دبیرخانه شورای گفتگوی اتاق بازرگانی خراسان شمالی از  82امتیاز موفق به
اخذ امتیاز  75شده است.
وی همچنین به کسب رتبه پنجم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در بین اتاق های بازرگانی سراسر کشور در سال  76اشاره کرد وافزود:
این مهم باهمکاری و حمایت های استانداری ،پیگیری های اتاق بازرگانی و دستگاه های اجرایی استان با فعاالن بخش خصوصی میسر شده است.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی با اشاره به بحران های اقتصادی اخیر کشور ،تنها راه حل مشکالت اقتصادی کشور راحمایت دولت از فعاالن بخش
خصوصی دانست چراکه امروز چرخه اقتصادی کشور به دست بخش خصوصی می چرخد.
استاندار خراسان شمالی با تاکید براین که امروز کشور ما با اقتصاد دولتی به جایی نمی رسد به اهمیت وجایگاه اتاق های بازرگانی درکشور اشاره کردند
وگفتند:اتاق بازرگانی محل فعالیت نخبگان و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی است وباید دولت از این مزیت به بهره گیرد.
ایشان همچنین به اهمیت توجه برخی کشورها به جایگاه اتاق های بازرگانی و فعاالن بخش خصوصی در اقتصاد کشور اشاره کردند وگفتند :اتاق بازرگانی
ایران تنها پارلمان بخش خصوصی کشور است ولی متاسفانه هنوز در کشور ما به این جایگاه توجه ویژه از سوی دولتی ها نمی شود.
آقای خباز خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی استان گفتند:برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی یک امر قانونی است چرا به آن
از سوی دولتی ها بی توجهی می شود.
ایشان افزودند :علت آن این است که متاسفانه هنوز هم اقتصاد بخش خصوصی را دولتی ها در کشور ما قبول ندارند و مشکل امروز اقتصاد کشور ما همین
امر است.
وی با بیان این که با اقتصاد بخش دولتی کشور قابل اداره شدن نیست،افزود :چراکه همه درآمد کشور ما یا از محل فروش نفت  ،مالیات و سایر است که
این مهم جوابگو اقتصاد کشور نیست.
استاندار خراسان شمالی اظهارکرد :براین اساس همه ما می دانیم  42سال کشور را جوری اداره کردیم که االن به این نقطه رسیدیم معلوم بود ایراد
درکارمان بوده است چراکه ما از ابتدا جایگاه واقعی بخش خصوصی سالم را نشناخته ایم.
قابل ذکراست از دستور کارهای جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی شامل بررسی بخشنامه اصالح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونی
سازمان تامین اجتماعی –پیشنهاد آیین نامه اجرایی ستادتسهیل رفع موانع تولید باموضوع ماده  61قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و
ارتقای نظام مالی کشور بررسی شده و دستور کار بخش نامه ماده  147مالیات های مستقیم ،پیشنهاد بررسی پرونده های دارای مشکل فنی واحدهای تولیدی،
مستقل شدن نمایندگان وزارت امور خارجه دراستان مقرر گردید جزء دستورکارهای آتی جلسات شورای گفتگو قرار گیرند .
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مصوبات
-1با عنایت به بخشنامه ها و قوانین موجود ،سازمان تامین اجتماعی استان موظف می باشد که بازرسی از دفاتر واحدهای تولیدی و پیمانکاران را با
مراجعه ساالنه و بصورت یکساله انجام دهد و در صورت تاخیر و اماده نبودن مدارک از جانب تولید کننده یا پیمانکار  ،سازمان تامین اجتماعی ملزم
است در اولین فرصت پس از ارائه مستندات توسط واحد تولیدی یا خدماتی بازرسی آن سالی که مفاصا حساب برایش صادر شده است را انجام دهد.
 -2بـــا عنایـــت بـــه مشـــکالت کارفرمایـــان و پیمانکـــاران اســـتان در زمینـــه لیســـت بیمـــه اعضـــاء هیـــات مـــدیره شـــرکت پیشـــنهاد مـــی گـــردد
ملی

یـــک نفـــر از اعضـــاء هیـــرت مـــدیره شـــرکت در هـــر پـــروره بـــا هـــر ســـمتی کـــه در لیســـت قیـــد شـــده اســـت بـــه عنـــوان سرپرســـت کارگـــاه
مورد تایید تامین اجتماعی قرار گیرد.
-3در رابطـــه بـــا ابـــالت هـــای صـــورت گرفتـــه توســـط تـــامین اجتمـــاعی بـــه کارفرمایـــان پـــروره هـــای عمرانـــی و مشـــکالت ایجـــاد شـــده
برای پیمانکاران ،پیشنهاد می گردداز کلیه مکاتبات مربوطه یک رونوشت نیز جهت پیمانکاران ارسال گردد.
-4در رابطـــه بـــا صـــدور مفاصـــا حســـاب تـــامین اجتمـــاعی در پـــروره هـــایی کـــه پرداخـــت بـــه صـــورت اســـناد و اوراق خزانـــه اســـالمی مـــی
باشد پیشنهاد می گردد با توجه به مشکالت ایجاد شده در این زمینه اخذ جریمه در این رابطه حذف گردد.
-1بنـــد  1شـــرح وظـــایف و اختـــارات کـــارگروه تســـهیل و رفـــع موانـــع تولیـــد اتخـــاذ تصـــمیم بـــرای تســـهیل دسترســـی و تـــامین زیـــر
ســـاخت هـــای مـــورد نیـــاز بنگـــاه هـــا اعـــم از لجســـتیک ،انـــرری ،جـــاده و  ...جـــزء اختیـــارات شـــورای برنامـــه ریـــزی و توســـعه اســـتان مـــی
باشد  .لذا پیشنهاد می گردد بند فوق حذف گردد.
 -2بنـــد  2شـــرح وظـــایف و اختیـ ـارات کـــارگروه تســـهیل و رفـــع موانـــع تولیـــد سیاســـت گـــذاری بـــرای تجهیـــز منـــابع مـــالی (اعـــم از منـــابع
بودجــه هــا و یـــا منــابع داخلــی بانـــک هــا) در اســتان و برنامـــه ریــزی بــرای اختصـــاص ســهم مناســب از منـــابع بــانکی بــه بخـــش تولیــد (بـــه
ویـــژه محقـــق شـــدن طـــرح هـــا و برنامـــه هـــای دولـــت بـــرای حمایـــت از تولیـــد) بخـــش مربـــو بـــه منـــابع بودجـــه ای جـــزء اختیـــارات
کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استان می باشد لذا پیشنهاد می گردد بند مذکور حذف گردد.

پیشنهادات

-3آیـــین نامــــه اجرایــــی تنظیمــــی بـــر اســــاس دیــــدگاه بخــــش صـــنعت تنظــــیم شــــده پیشــــنهاد میگـــردد بخــــش تولیــــدی کشــــاورزی و

اصالحی ایین

خدمات گردشگری نیز منظور گردد.

نامه اجرایی

-4در ردیـــف  1-5مـــاده یـــک تعـــاریف دســـتورالعمل اجرایـــی دامنـــه شـــمول بـــه جهـــاد کشـــاورزی صـــراحت اشـــاره شـــده ولـــی در مـــاده

ستاد نسهیل و

 2آیــــین نامــــه اجرایــــی پیشــــنهادی واحــــدهای کشــــاورزی و مکانیزاســــیون قیــــد نشــــده پیشــــنهاد اضــــافه نمــــودن واحــــدهای تولیــــدی

رفع موانع
تولید

کشاورزی ،دامپروری و مکانیزاسیون می باشد.
-5بــــا توجــــه بــــا اینکــــه بخــــش عظیمــــی از بنگاههــــای کوچــــک و متوســــط تولیــــدی در بخــــش کشــــاورزی فعالیــــت دارنــــد و بیشــــتر
درخواســـت هـــا بـــه کـــارگروه تهســـیل و رفـــع موانـــع تولیـــد نیـــز در صـــنایع کوچـــک و بنگاههـــای تولیـــدی بخـــش کشـــاورزی مـــی
باشـــند.لذا پی شـــنهاد منظـــور نمـــودن ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی بـــه عنـــوان عضـــو هابـــت کـــارگروه و معرفـــی نماینـــده دســـتگاه بـــه عنـــوان
عضو کمیته تخصصی نظارت و هیرت خبرگان بانکی و اقتصادی می باشد.
-6بانکهـــای عامـــل پـــس از تجمیـــع اصـــل ،ســـود،جرایم متعلقـــه و فســـا قـــرارداد اولیـــه منعقـــده بـــا بهـــره بـــردار بخـــش کشـــاورزی اقـــدام بـــه
عقـــد قـــرارداد جدیـــدی بـــرای معـــادل مبلـــن تجمیعـــی مـــذکور مـــی نماینـــد کـــه در بســـیاری از مـــوارد منـــت بـــه عبـــور مبلـــن مـــذکور از
ســقف یــک میلیـــارد ریــال تعیـــین شــده در مـــوارد قــانونی بخشـــش ســود و جـــرایم مــی گـــردد کــه عمـــال بهــره بـــرداران بخــش کشـــاورزی
بـــا عنایـــت بـــه انـــواع مخـــاطرات بخـــش از دایـــره شـــمول تمهیـــدات ایـــن قـــوانین خـــارج مـــی گردنـــد کـــه مـــی بایســـت در ایـــن خصـــوص
تدبیر الزم اندیشیده شود.
-7طـــی قـــانونی کـــه ضـــمانت اجرایـــی بـــاالیی را بـــه همـــراه داشـــته باشـــد ،مـــدیران و بخشـــهای اجرایـــی بانکهـــا بایـــد نســـبت بـــه پاســـخگویی
سریع و بی کم و کاست نسبت به تامین مالی بخشهای تولیدی مکلف شوند.
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-8بســـیاری از بانکهـــای عامـــل هریـــک بـــه فـــرا خـــور موقعیـــت و اختیـــاراتی کـــه دارنـــد  ،دســـتور العمـــل هـــا را نفـــع خودشـــان تفســـیر مـــی
کننـــد و بـــه هـــر نحـــو ممکـــن ســـعی در تحمیـــل مشـــکلی بـــر دوش تولیدگننـــدگان دارنـــد .دلیـــل بـــروز ایـــن مســـئله را در عـــم وجـــود
قوانین بازدارنده می توان جست نمود و باید قوانینی بازدارنده در این خصوص تدوین گردد.
 -7پیشـــنهاد میگـــردد بانکهـــای دولتـــی و خصوصـــی مشـــمول ایـــن قـــانون قرارگیرنـــد و هـــم بانکهـــای دولتـــی و هـــم بانکهـــای خصوصـــی
ملزم به اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید باشند.
 -12بنـــد ب مـــاده :4ریـــیس خانـــه صـــنعت و معـــدن و مـــدیر عامـــل شـــرکت شـ ـهرک هـــای صـــنعتی جهـــاد کشـــاورزی بـــه اعضـــای اصـــلی
کارگروه اضافه شود.
 -11بنـــد ب مـــاده  :5بنـــد  17بـــا عنـــوان مصـــوبات کـــارگروه بـــرای تمـــامی دســـتگاههای اجرایـــی و شـــرکت هـــای خـــدمات رســـان و
بانک ها الزم االجرا می باشد ،اصالح شود.
 -12مــــاده  : 7در بخــــش کمیتــــه نظــــارت کــــارگروه  :دبیــــر کــــارگروه گزارشــــات کمیتــــه نظــــارت را ضــــمن طــــرح در کــــارگروه بــــه
دبیرخانـــه ســـتاد ارســـال نمایـــد در بخـــش هیـــرت خبرگـــان بـــانکی و اقتصـــادی کـــارگروه ،پـــس از اعـــالم نظـــر هیـــرت مـــذکور موضـــوع
مجددا در کارگروه مطرح و در صورت عدم نتیجه گیری مناسب به دبیرخانه ستاد ارجاع گردد.
استانی
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