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

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 7:
در مجموع05 :

تاریخ جلسه 77/77/77:

ساعت شروع00:55:

محل نشست :استانداری

ساعت خاتمه07 :

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 را بیان نمودند .

دستور جلسه:
-ارا ئ

 گزارش کمیته در خصوص بررسی دستورالعمل عدم تمکین بانکهای عامل از بند واو تبصره  16قانون بودجه سال 77 گزارش کمیته در خصوص بررسی مسائل و مشکالت ناشی از دستور العمل تعهد نامه ارزی برای صادرکنندگان -گزارش کمیته در خصوص بررسی آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره ( )5قانون بودجه سال  1377و بند (ب) ماده  12قانون احکام دائمی برنامه ششم

وضعیت حضور و غیاب جلسه

الف -دولت
سمت

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

محمد رضا خباز

استاندار (رئیس شورای استانی)

2

مجید پورعیسی

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری

وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

---

غ
حاضر

----

احسانعلی عالی

سرپرست سازمان برنامه و بودجه استان

نماینده

مصطفی عربی

3

محمود قنبری

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

حاضر

----

4

یحیی نیکدل

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

نماینده

-----

5

حسن نوری

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

غ

-----

6

عبداله یوسفی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

نماینده

علی بهنام فر

7

علی اصغر هدایتی

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر

------
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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

غ

3

مهدی امیدوار

رئیس اتاق اصناف مرکز استان

غ

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

وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

فرج اله علیزاده

مدیرعامل شرکت آذین فورج

2

مهدی روحانی

رئیس انجمن پیمانکاران خراسان شمالی

حاضر

3

علی محمد جاجرمی

مدیر عامل شرکت گلچین فوم

حاضر

4

سعید پورآبادی

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

5

عبدالجلیل غیادی

مدیر عامل شرکت تعاونی پرورش اسب اصیل ترکمن

6

محمد رضا معظمی

رییس و مدیر عامل تعاونی مهران امام رضا(ع)

غ

7

سید اکبر رسولی

عضو اتاق تعاون خراسان شمالی

غ

8

امین رجب پور

عضو اتاق تعاون خراسان شمالی

حاضر

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

غ

غ
حاضر

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

آقای نقیب

2

مهدی محمدی

رئیس شورای اسالمی استان

نماینده

بهمن جباری

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

سید علی میر کریمی

سرپرست دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری

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

حیدر حیدریان

مدیر عامل شرکت بجنورد پالستیک

6

صفر علی قربانی

کارشناس جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

7

حمید رضایی

8

امید نادری

7

جواد جعفری

17

عبدالحسین قاضوی

11

عباس باقری

12

سیاوش وحدت

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی

13

مریم محروقی

سرپرست دبیر خانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
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سمت

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

مدیر گمرک خراسان شمالی
کارشناس مسئول دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری
معاون فنی و امور گمرکی
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مشروح مذاکرات
روز شنبه مورخ  77/77/77جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل استانداری خراسان شمالی برگزار گردید.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص سفر سفیر کشور قرقیزستان با هیات همراه آن به استان خراسان شمالی توضیحاتی را ارائه
نمودند.ایشان اهداف این سفر را بررسی وگسترش روابط تجاری بیش از پیش با یکدیگر اعالم کردند وگفتند :به همین منظور جلسه ای با حضور هیات
نمایندگان اتاق بازرگانی و نمایندگی وزارت امورخارجه خراسان شمالی وسفیر قرقیزستان درمحل اتاق بازرگانی بجنورد در  8مهرماه امسال برگزار می
شود.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی نیز در ادامه بااشاره به دستور جلسه هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را گزارش کمیته در
خصوص بررسی دستور العمل عدم تمکین بانک های عامل از بند واو تبصره  16قانون بودجه سال  ،77گزارش کمیته در خصوص بررسی مسائل و مشکالت
ناشی از دستورالعمل تعهدنامه ارزی برای صادرکنندگان و گزارش کمیته در خصوص بررسی آیین نامه اجرایی بنده (ه) تبصره  5قانون بودجه سال  77و بند
(ب) ماده  12قانون احکام دائمی برنامه ششم عنوان کردند.
در ادامه آقای موفق مدیرکل دفتر هماهنگی اقتصادی استانداری خراسان شمالی نیز با بیان این که نقض فنی سهوی در کاالهای تولیدی از سوی تعزیزات
حکومتی تحت عنوان تقلب  ،گران فروشی نباید جرم تلقی شود ،گفتند  :چراکه عنوان جرم برای واحدهای تولیدی در جامعه بار منفی به همراه دارد بنابراین
باید از سوی واحدهای تولیدی نیز این نقایض اصالح شود وی با تاکید بر اصالح قوانین و مقرارت مشکل ساز درکشور  ،اظهارداشت :هیچ قانونی  ،قانون
وحی الهی در مملکت ما نیست.
سپس آقای بهنام فر ،معاون سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی نیز اظهارکردند :باتوجه به توانمندی جوانان در منطقه مقرر شد درخصوص رشته های
ورزشی به ویژه رشته فوتبال دراین زمینه بخش خصوصی به منظور ایجاد و فراهم سازی زیرساخت های مدرسه فوتبال اعالم آمادگی کرده است.
وی افزود :همچنین باتوجه به تنوع بخشی محصوالت و بازار بیشتر تولیدات در برخی شهرستان ها مقررشد کارگاه های آموزشی فعال شود و در رابطه با
برند سازی محصوالت خاص منطقه در ایجاد شرکت های بومی ومحلی بخش خصوصی اعالم آمادگی کرده است.
در ادامه آقای هدایتی ،دبیر بانک های استان خراسان شمالی نیز در رابطه با دستور جلسه عدم تکمین بانک ها از بند واو نیز گفتند :در راستای حمایت از
تولید بند واو تبصره  16قانون بودجه سال  77برای تمام بانک ها الزم االجرا است و هر بانکی اجرا نکند تخلف محسوب می شود.
آقای قربانی رئیس بازرگانی خارجی سازمان صنعت و معدن استان نیز در باره مشکالت ناشی از تعهدات ارزی برای صادرکنندگان نیز گفتند 75 :درصد ارز
حاصل از صادرات استان باید به چرخه اقتصادی کشور برگردد و دراین زمینه  4روش از جمله واردات در مقابل صادرات ،پرداخت بدهی فروش ارز به
بانک ها و صرافی ها ،سپرده گذاری ارز به سایر بانک ها انجام می شود.
ایشان افزودند  :دراین راستا باتوجه به مشکالت موجود در بازار ،نوسانات ارز و ...پیشنهاد می گردد نسبت به روز رسانی واقعی ارزش گذاری گمرکی با
رویکرد تشویق صادرکنندگان اقدام گردد چراکه متاسفانه ارزش گذاری در برخی کاالها انجام نمی شود و به روز نمی شود.
آقای جعفری ،مدیرگمرک خراسان شمالی نیز در رابطه اب ارزش گذاری کاال گفتند :در بحث ارزش گذاری کاال به صورت کلی اگر واحد تولیدی
نسبت به ارزش کاال در سیستم ار زشی گمرک اعتراض به ارزش گذاری دارند باید مستندات الزم را ارائه دهند که ارزش کاال افزایش یا کاهش داشته
است.
درادامه جلسه نیز در خصوص مسدود نمودن حساب شرکت ها توسط تامین اجتماعی مقرر گردید اداره کل تامین اجتماعی در صورت بدهی واحد تولیدی
فعال استان از طریق دریافت چک و تقسیط  45ماهه بدهی یا از طریق ارائه دارایی شرکت تقسیط بدهی شرکت را انجام دهد.
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آقای شنوایی ،نمایندگی وزارت امور خارجه در استان خراسان شمالی نیز به سفر سفیر قرقیزستان به استان اشاره کردند بر ضرورت معرفی ظرفیت ها و
پتانسیل های استان برای کشورهای همسایه تاکید کردند.
وی روابط اقتصادی و تجاری وسیاسی کشور قرقیزستان با ایران را بسیارمناسب دانست بر ای ایجاد و گسترش روابط تجاری بین دو کشور موضوع طرح
خواهر خواندگی بین بجنورد ویکی از طرف های قرقیزستان بسیار ضروری ذکر کردند.

مصوبات
ملی

-1در خصوص مشکالت موجود در حوزه صادرات و با توجه به نوسات و تغییرات قیمت ارز پیشنهاد گردید اداره کل ارزشگذاری ایران نسبت به بروز
رسانی و واقعی سازی ارزشگذاری گمرکی محصوالت با رویکرد توسعه و تشویق صادرات اقدام نمایند.

استانی

 -1در راستای اجرای بند واو تبصره  16قانون بودجه مقرر گردید کمیسیون هماهنگی بانکهای استان تا تاریخ  77/77/12با موضوع اجرای بند واو تبصره
 16و بند خ ماده  33قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور توسط بانکهای استان و ارائه لیست قرار دادهای واحدهای تولیدی که سررسید تسهیالتشان تا
پایان سال  1376بوده است را برگزار گردد.
-2در خصوص مسدود نمودن حساب شرکت ها توسط تامین اجتماعی با توجه به قوانین و بخشنامه های موجود مقرر گردید اداره کل تامین اجتماعی
استان در صورت بدهی واحد تولیدی فعال ،از طریق دریافت چک و تقسیط  45ماهه و یا از طریق ارائه دارایی شرکت و تقسیط بدهی اقدام نماید.
 -3در خصوص بدهی پیمانکاران به تامین اجتماعی ،مقرر گردید در صورت مطالبه پیمانکار از دستگاه اجرایی و داشتن صورت وضعیت و ارائه به تامین
اجتماعی  ،بدهی پیمانکار از حساب کارفرما(دستگاه اجرایی ) توسط تامین اجتماعی کسر گردد.
 -4مقرر گردید دستگاه های متولی پیشنهادات کمیته در خصوص آیین نامه اجرای بند (ه ) تبصره  5قانون بودجه  77و برنامه ماده  12احکام دائمی ششم
را تا  77/77/15بررسی و به دبیرخانه اعالم نماید.
-5مقرر گردد دبیرخانه شورا لیست حضور و غیاب سال  76و شش ماهه  77را جهت پیگیری از قوای سه گانه به شورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی مرکز ارسال و گزارش تان را در جلسه آتی شورا ارائه نماید.
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