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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 2:
در مجموع66 :

تاریخ جلسه 99/30/81:

ساعت شروع 0::8 :

ساعت خاتمه11 :

محل نشست :استانداری
خراسان شمالی

دستور جلسه
پیش از دستور جلسه:
در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر شجاعی استاندار خراسان شمالی ضرورت توجه بر صادرات کاالهای تولیدی استان تاکید کردند و
صادرات را محور پویایی بخش خصوصی برشمردند وبر مراودات تجاری با کشور های هدف صادراتی تاکید کردند و گفتند :با  ۰3کشوری
که ارتباط تجاری داریم باید بر اساس سند توسعه تجارت خارجی استان و بر اساس نیاز صادرکنندگان با آنان وارد کار به شکل اساسی
شویم.
ایشان در مورد برگزاری جلسات با سفرای کشورهای هدف در تهران و نیز در کشورهای مورد نظر پیشنهاداتی را ارائه نمودند.
ایشان از عدم همکاری برخی دستگاهها جهت حمایت از سرمایه گذار اظهار گالیه کردند و گفتند ما برای جلب و جذب سرمایه گذار می
بایست موانع را برطرف کنیم نه اینکه خود مانع باشیم و نیز در صدور مجوزها و مدت زمان انقضای استعالم در حوزه سرمایه گذاری نیز
راهکارهایی در نظر گرفته شود که روند اداری را تسریع ببخشد.
در ادامه در مورد شیوه های تامین مالی سرمایه گذاران و تولید کنندهها خواستند از آخرین ابزارهای تامین مالی مانند بورس و فرا بورس
استفاده نمایند در این خصوص باید دستگاه های مسئول و مربوطه دوره های آموزشی برای سرمایه گذاران برگزار نمایند و آنان را با انواع
شیوه های تامین مالی آشنا کنند.
دستور جلسه:

 -8ارائه ی گزارش مصوبات جلسه ی قبل توسط دبیرخانه ی شورا
 -۰ارائه راهکارها و پیشنهادات مناسب جهت تحقق شعار سال (جهش تولید) در بخش خصوصی و دولتی
 -0بررسی مشکالت ناشی از عدم آنتن دهی موبایل در شهرکهای صنعتی استان
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وضعیت حضور و غیاب جلسه

الف -دولت
وضعیت حضور
ردیف

نام و نام خانوادگی

8

محمد علی شجاعی

۰

محمود قنبری

سمت

(حاضر /غایب/

نام و نام خانوادگی نماینده

نماینده)

استاندار (رئیس شورای استانی)

حاضر

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری

حاضر

0

حسن پارسی پور

ریاست سازمان برنامه و بودجه استان

نماینده

4

مجید درخشانی

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

حاضر

5

رضا فیروزه

ریاست سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

6

حسن نوری

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

نماینده

7

عبداله یوسفی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

حاضر

1

علی اصغر هدایتی

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر

احمد پورکاظم

مهدی احمدزاده

ب -مجلس شورای اسالمی
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

8

محمد پاکمهر

نماینده مجلس

غایب

۰

محمد وحیدی

نماینده مجلس

غایب

0

امان اهلل حسین پور

نماینده مجلس

غایب

4

علی جدی

نماینده مجلس

غایب

5

علی آذری

نماینده مجلس
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ردیف

8
۰

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

8

نام و نام خانوادگی

سعید پورآبادی

سمت

وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی بجنورد

حاضر

۰

ابراهیم قربانی

رئیس اتاق تعاون استان

غایب

0

مهدی امیدوار

رئیس اتاق اصناف مرکز استان

حاضر

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

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

8

فرج اله علیزاده

مدیرعامل شرکت آذین فورج

غایب

۰

مهدی روحانی

رئیس کانون کارفرمایان استان خراسان شمالی

حاضر

0

علی محمد جاجرمی

مدیر عامل شرکت گلچین فوم

حاضر

4

کاووس شادلو

تولید کننده محصوالت کشاورزی

5

قربان اعتمادی

رییس محترم اتحادیه زنبورداران

حاضر

6

قدیرامانی

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های فراگیر ملی نگین خراسان شمالی

حاضر

7

بهزاد محمد زاده

عضو تعاونی مصرف فرهنگیان خراسان شمالی

حاضر

1

امین رجب پور

مدیر عامل محترم شرکت آرتان

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

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

8

هادی زارعی

شهردار شهر مرکز استان

غایب

۰

مهدی محمدی

رئیس شورای اسالمی استان

غایب

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  8ماده  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

8

غالمرضا عوض زاده

فرماندار بجنورد

۰

محمد رضا اعیان فرد

استانداری خراسان شمالی

0

جناب آقای میرکریمی

مدیر کل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

4

جناب آقای بدری

مدیر کل محترم دفتر هماهنگی اقتصادی استانداری

5

جواد جعفری

مدیر گمرک خراسان شمالی

6

عبداله خدابنده

مدیر عامل شرکت سبک سازان شرق

7

قاسم ایزانلو

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی

1

عبداله ایزانلو

معاون دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

9

جواد یزدانی

رییس وصول حق بیمه تامین اجتماعی

83

امین یزدانی

مدیر عامل شرکت آلتین ترابر

88

مجید اسدالهی

8۰

میر حسین گلکار

مدیر عامل شرکت امین آوا پالست

80

صفر علی قربانی

کارشناس جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

84

حامد مسعودی فر

سرپرست معاونت روابط عمومی استانداری

85

مریم محروقی
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سمت

بخشدار مرکزی بجنورد
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مشروح مذاکرات

جناب آقای دکتر محمود قنبری  ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی نیز در این جلسه شاخص توسعه یافتگی هر کشور را
اقتصاد آن کشور دانستند .ایشان اظهارکردند :میزان تسهیالت پرداخت شده از سوی بانکها به بخش خصوصی و تولیدات استان با میزان صادرات
همخوانی ندارد و این موضوع باید بررسی گردد.
ایشان افزودند موافقت نامه های اصولی صادر شده از سوی سازمان صنعت ،معدن و تجارت باید تا پایان کار از سوی این سازمان پیگیری شود و
سرمایه گذار تا مرحله ی پایانی از حمایت دولتی برخوردار باشد.
در ادامه آقای پورآبادی ریاست اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی بجنورد بر مراودات تجاری بیش از پیش با بازارهای کشورهای
هدف صادراتی استان تاکید کردند و اعالم نمودند اتاق بازرگانی بر اساس برنامه ریزی انجام شده تقویمی از اعزام و پذیرش و برگزاری
نمایشگاهها در سال  99را اقدام می نماید.
ایشان همچنین از فعال کردن کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی در حوزه های صنعت،توسعه صادرات و واردات،بازارهای مالی و پولی،
گردشگری ،صنایع غذایی ،کشاورزی و معدن خبر دادند و افزودند :این کمیسیون ها در سال جاری باحضور کارشناسان،مشاورین متخصص و
تولیدکنندگان هر حوزه در راستای تسهیل در رفع مشکالت هر حوزه برگزار می شود.ایشان ضمن گالیه از عدم حضور و مشارکت فعال
مدیران دولتی اظهار کردند ،حضور مدیران در کمیسیون ها می تواند مشکالت بخش خصوصی را تعدیل نماید.
در ادامه اعضای بخش خصوصی به تفکیک موارد و مشکالت خود را در حوزه صادرات  ،مشکل تامین مالی ،تامین مواد اولیه،واگذاری زمین
،مدت زمان استعالم مجوزها  ،مواردی را توضیح دادند.
در ا دامه ی آقای شادلو نماینده بخش کشاورزی در مورد مشکل تجمیع کنتور های آب و برق برا ی کشاورزان توضیحاتی را اراائه نمودند و
گفتند دریافت هزینه ی حاصل از مصارف هر کدام از دو مورد آب و برق در حق کشاورز ناعادالنه می باشد.
در پایان مشکل بررسی عدم آنتن دهی موبایل در شهرکهای صنعتی استان طرح گردید که در این خصوص مدیر عامل شرکت مخابرات عدم
اعتبار کافی در بودجه کشوری را از جمله مشکالت در حوزه ملی مطرح نمودند.
در انتها برخی از دستگاهها گزارشی از پیشنهادات خود را جهت تحقق شعار سال (جهش تولید ) اعالم کردند و جلسه با ذکر صلوات بر
حضورت محمد (ص) و خاندان نبویشان به پایان رسید.
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مصوبات
-8مقرر گردید اداره کل اقتصاد و دارایی استان برای طرح های سرمایه گذاری استان ،اقدامات و پیگیریهای الزم جهت صدور مجوز بی نام به
همراه کلیه استعالمات از دستگاه مربوطه را انجام نماید و مطالعات پروژه ها که توسط مشاور بصوت تدریجی و حداکثر ظرف مدت دوماه بر
روی درگاه سرمایه گذاری استانداری بارگذاری گردد.
 -۰مقرر گردید سند توسعه صادرات استان توسط سازمان برنامه و بودجه استان در جلسه ی آتی شورای برنامه ریزی جهت بررسی و تصمیم
گیری نهایی مطرح گردد.
 -0مقرر گردید اتاق بازرگانی گزارشی از وضعیت کارت های بازرگانی فعال و دارای اعتبار به همراه زمینه ی فعالیت و کشور هدف و نوع
محصول صادراتی به انضمام شماره های تماس تا سه ماهه ابتدای سال  99تهیه و برای دفتر سرمایه گذاری ارسال نماید.
-4مقرر گردید برابر ماده  4دستور العمل برگزاری جلسات شورای گفتگو ،مدیران و اعضای ثابت شورا شخصا در جلسات حضور فعال داشته
باشند و افراد غایب در جلسه کتبا اعالم شود و در فرم حضور و غیاب مشخص گردند.
-5مقرر گردید شرکت های برق و آب منطقه ای استان گزارشی از وضعیت چاههای استان جهت تفکیک کنتورهای هوشمند آب و برق در
حوزه ی زمینهای کشاورزی تهیه و به دبیرخانه ارائه نماید.
-6مقرر گردید دوره های آموزشی در حوزه ی مالیات و تامین اجتماعی بر اساس تقویم مشخص با همکاری دستگاههای مربوطه توسط اتاق
بازرگانی برنامه ریزی و اجرا گردد.
-7مقرر گردید جلسات کمیسیون تخصصی بر اساس تقویم برگزاری جلسات جهت حضور مدیران دستگاههای اجرایی تهیه و حدالقل یک هفته
قبل از برگزاری جلسه اعالم گردد.
استانی

-1مقرر گردید شرکت مخابرات استان گزارشی از مشکالت ناشی از عدم آنتن دهی تلفن سیار و ثابت در شهرکهای صنعتی تهیه و به همراه
راهکار به دبیر خانه جهت بررسی در جلسه ی آتی شورا  ،اعالم نماید.
-9مقرر گردید جهت گسترش فعالیت های فرا مرزی و تجارت خارجی ،اتاق بازرگانی بجنورد بر اساس سند توسعه تجارت خارجی  ،بازارهای
هدف را شناسایی نموده و بر اساس اولویت اقدامات الزم در خصوص برگزاری جلسات مشترک با سفرای ایران در کشورهای هدف و همچنین
سفرای کشورهای هدف در ایران صورت گیرد.
 -83مقرر گردید گمرک خراسان شمالی گزارشی از میزان صادرات استان از محصوالت خام در حوزه های معدن و کشاورزی تهیه و راهکار
مناسب جهت عدم خروج محصوالت صادراتی استان از مبادی دیگر را ارائه نماید.
-88مقرر گردید اداره کل اقتصاد و دارایی با همکاری اتاق بازرگانی جهت برگزاری دوره آموزشی تامین مالی ،بورس ،فرابورس برای واحدهای
تولیدی اقدام نماید.
-8۰مقرر گردید کلیه ی دستگاههای اجرایی ،فرمانداران شهرستانها  ،شهرداریها  ،کلیه ی پروژه های پیمانکاری که دارای مطالبه ی پیمانکاران
می باشد را ظرف  7۰ساعت بررسی و به اتاق بازرگانی اعالم نمایند .
 -80مقرر گردید کلیه ی دستگاههای صادر کننده ی مجوز (صمت ،کشاورزی  ،داهداری،شهرداری ،میراث فرهنگی  )...در حوزه ی صدور
مجوزهای کسب و کار جهت کاهش فرایند اخذ استعالمات در بخش های مختلف در سطح کشور راهکارهای مناسب ظرف یک هفته جمع
بندی و به دبیرخانه ی شورا اعالم نماید.
 -84مقرر گردید بالفاصله بعد از حضور متقاضی سرمایه گذاری در استان درخواست ایشان به مرکز خدمات سرمایه گذاری ارسال و مرکز
خدمات موظف است ضمن برگزاری منظم جلسات مربوطه کلیه ی استعالمات مورد نیاز پروژه را اخذ و مجوزهای نهایی را در اختیار سرمایه
گذار قرار دهد.
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

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

شماره بازنگری20:

تاریخ بازنگری0031-20-02 :

