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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 3:
در مجموع76 :

تاریخ جلسه 99/10/10:

ساعت شروع :

ساعت خاتمه:

محل نشست :استانداری

01:31

02:31

خراسان شمالی

دستور جلسه
پیش از دستور جلسه:
در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر قنبری معاون محترم امور اقتصادی استانداری گزارشی از جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال
گذشته  0۴جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار و  ۳1۲پرونده در این جلسات بررسی شد.
جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال قبل شامل  ۳۴۲مصوبه بود که  0۸۴مصوبه اجرایی ۲9 ،مصوبه در دست اجراست و ۲۲
مصوبه اجرایی نشده است.
از  ۲۲مصوبه اجرایی نشده  ۲1مورد به دلیل عدم انجام تعهدات سرمایه گذار می باشد و  ۲مورد نیز مدارک مورد نیاز بانک را کامل نکرده اند
تاکید دکتر شجاعی ،استاندار خراسان شمالی گره گشایی از مشکالت سرمایه گذاران و تولید کنندگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی
می باشد.
تاکید امسال دولت و استاندار حمایت از سرمایه گذاران به ویژه در بخش صادرات می باشد و از سطح ملی خواستار ارائه مشوق هایی برای
خراسان شمالی با هدف ایجاد تمایل در صادرکنندگان برای صادرات محصوالتشان از این استان باشد.
دستور جلسه:

 -ارائه گزارش دبیرخانه شورا از مصوبات جلسه قبل
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وضعیت حضور و غیاب جلسه

الف -دولت
وضعیت حضور
ردیف

نام و نام خانوادگی

0

محمد علی شجاعی

۳

محمود قنبری

سمت

(حاضر /غایب/

نام و نام خانوادگی نماینده

نماینده)

استاندار (رئیس شورای استانی)

حاضر

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری

حاضر

۲

حسن پارسی پور

ریاست سازمان برنامه و بودجه استان

حاضر

0

مجید درخشانی

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

حاضر

۴

رضا فیروزه

ریاست سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

نماینده

6

حسن نوری

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

حاضر

۲

عبداله یوسفی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

حاضر

۸

علی اصغر هدایتی

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر

علی اصغر رضا زاده

ب -مجلس شورای اسالمی
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

0

محمد پاکمهر

نماینده مجلس

غایب

۳

محمد وحیدی

نماینده مجلس

غایب

۲

امان اهلل حسین پور

نماینده مجلس

غایب

0

علی جدی

نماینده مجلس

غایب

۴

علی آذری

نماینده مجلس
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غایب
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ردیف

0
۳

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)

حاضر

دادستان مرکز استان

حاضر

د -تعاونی و خصوصی
(رؤسای اتاق ها)
ردیف

0

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

۳

ابراهیم قربانی

رئیس اتاق تعاون استان

غایب

۲

مهدی امیدوار

رئیس اتاق اصناف مرکز استان

غایب

(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)

0

فرج اله علیزاده

مدیرعامل شرکت آذین فورج

حاضر

۳

مهدی روحانی

رئیس کانون کارفرمایان استان خراسان شمالی

حاضر

۲

علی محمد جاجرمی

مدیر عامل شرکت گلچین فوم

غایب

0

کاووس شادلو

تولید کننده محصوالت کشاورزی

۴

قربان اعتمادی

رییس محترم اتحادیه زنبورداران

حاضر

6

قدیرامانی

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های فراگیر ملی نگین خراسان شمالی

حاضر

۲

بهزاد محمد زاده

عضو تعاونی مصرف فرهنگیان خراسان شمالی

حاضر

۸

امین رجب پور

مدیر عامل محترم شرکت آرتان

غایب
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نام و نام خانوادگی نماینده

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

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

0

هادی زارعی

شهردار شهر مرکز استان

غایب

۳

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  0ماده  0دسـتورالعمل 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

سمت

0

سید علی میرکریمی

مدیر کل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

۳

جواد جعفری

۲

محمد باقر منتظری

0

قاسم ایزانلو

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی

۴

محمد علی عباس زاده

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی

6

جواد یزدانی

۲

حسن حسن زاده

۸

هادی اعلمی

معاون برنامه ریزی فرماندار بجنورد

9

امید اکبر زاده

دبیر انجمن پیمانکاران استان

01

عبداله خدابنده

مدیر عامل شرکت سبک سازان شرق و رییس کمیسیون معدن اتاق

00

سید هادی حسینی

رییس گروه سرمایه گذاری سازمان اقتصاد و دارایی

0۳

صفر علی قربانی

کارشناس جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

0۲

مریم محروقی

سرپرست دبیر خانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
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مدیر گمرک خراسان شمالی
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی

رییس وصول حق بیمه تامین اجتماعی
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی
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مشروح مذاکرات

در ادامه جناب آقای دکتر شجاعی استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه تجارت مرز نمی شناسد و برای گسترش فعالیت های فرامرزی باید ببینیم
در کدام کشورها موضوعات صادرات و واردات سهل و روان دنبال می شود ،افزودند باید عالوه بر حفظ بازارهای قبلی خارجی به دنبال ایجاد
بازارهای جدید باشیم.هم مرز بودن خراسان شمالی با کشور ترکمنستان به معنای عدم ایجاد مراودات تجاری با دیگر کشورها نیست.
ایشان افزودند بسیاری از تاجران در استان های دیگر برای تامین محصوالت مورد نیاز بازارهای خارجی را از سایر استان ها تولید می کند و
تاجران استان ما نیز باید این رویکرد را داشته باشند  /هدف افزایش تراز تجاری استان است.
همچنین در جهت ایجاد بازارهای جدید بر اساس توانمندی و عالقه تاجران استان هر یک به عنوان مسئول میز کشورهای هدف برای آمد و شد
تجاری با استان مشخص شوند و با سفیران ایران در این کشورها و سفیران آنان در ایران گفتگو کنیم.
آقای دکتر شجاعی افزودند  :باید مشخص شود چه میزان از تولیدات استان به صورت خام از استان خارج می شود و تاثیری بر تراز تجاری استان
ندارد.
سپس جناب آقای حجت السالم جعفری رییس کل دادگستری استان گزارشی از وضعیت جلسات در سال گذشته با صاحبان کار و سرمایه برای حل
مشکالت حوزه سرمایه گذاری با پرهیز از موازی کاری ارائه دادند.
ایشان ضمن تاکید بر تعطیل نشدن واحدهای تولیدی گفتند باید تالش کنیم واحدهای در حال تعطیل و یا تعطیل شده را احیا کنیم .
در سال گذشته از تعطیلی  01واحد تولیدی جلوگیری شد و  6واحد تولید تعطیل شده احیا شد و مجموعا  ۳۲0نفر از کارگران بیکار شده به
چرخه اشتغال برگشتند.
باید از همه توان ،ظرفیت و وقت خود در راستای حمایت از بخش تولیدی بهره مند شویم و از شعاردادن و انجام کارهای سطحی بپرهیزیم
طوالنی بودن فرآیند صدور مجوزها موجب هدر رفت سرمایه و وقت سرمایه گذاران می شود.
در ادامه جناب آقای پور آبادی رئیس اتاق بازرگانی بجنورد در خصوص مبادالت با کشورهای حوزه ی اوراسیا و افغانستان و عراق را از
راهکارهای مناسب برای تجارت با برخی از کشورها ذکر کردند
ایشان افزودند :در شرایط حاضر ارتباطات تجاری بیشتر با کشور ها به معنای توسعه تجارت است براین اساس ما باید با کشورهای متعددی
ارتباط تجاری داشته باشیم.
ایشان کلیدی ترین سیاست های شرایط فعلی کشور را حفظ بازارهای خارجی دانست که باید در اولویت قرار گیرند.
جلسه با ذکر صلوات بر حضورت محمد (ص) و خاندان نبویشان به پایان رسید.
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مصوبات
-0مقرر گردید اداره کل اقتصاد و دارایی استان هر هفته  0۳مجوز بی نام به همراه امکان سنجی و استعالمات کامل مربوطه را در درگاه سرمایه
گذاری استانداری بارگذاری نموده و  011مجوز بی نامه تا مورخ  99/1۴/۲0در درگاه قابل بهره برداری شود.
-۳مقرر گردید اتاق بازرگانی ،تعاون ،اصناف اقدامات الزم در خصوص حضور فعال و موثر بخش خصوصی در جلسات کمیته و شورای گفتگو
را انجام و منبعد هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و روسای کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی و هیأت رییسه اتاق تعاون و اصناف در جلسات
شورا حضور داشته و هر سه ماه گزارش عملکرد ایشان خدمت استاندار محترم توسط دبیرخانه ی شورا ارائه گردد.
 -۲مقرر گردید اداره کل اقتصاد و دارایی استان به نام دستگاههای اجرایی ،فرمانداریها ،شهرداریها  ،اقالم بدهی به پیمانکاران در سامانه جهت
بهره مند ی از اوراق تسویه مکاتبه و تا تاریخ  99/10/0۲گزارش عملکرد دستگاهها در این خصوص به دبیرخانه شورا ارسال گردد.
 -0مقرر گردیداداره کل اقتصاد و دارایی استان جلسه ای با حضور مدیران دستگاههای اجرایی ،دستگاههای نظارتی وذیحسابان دستگاهها در
خصوص حل مشکالت خرید کاال و خدمات از استان را برگزار و گزارش آن در جلسه ی آتی شورا اعالم گردد .در این راستا مقرر شد شیوه نامه
ای با هماهنگی دستگاههای نظارتی تدوین و به مدیران کل دستگاهها و ذیحسابان ابالغ گردد ،گزارش عملکرد در بازه زمانی سه ماهه جهت
استحضار استاندار محترم اعالم گردد.
 -۴مقرر گردید اتاق بازرگانی ،صمت،جهاد کشاورزی در خصوص تهیه ی صورتهای مالی برای پذیرش در فرابورس به شرکت های فعال و
دارای شرایط استان اطالع رسانی نموده و هماهنگی الزم جهت حضور شرکت های منتخب در جلسه معاون فرابورس در استان توسط اداره کل
اقتصاد و دارایی انجام گردد.
استانی

 -6مقرر گردید گمرک استان با هماهنگی دستگاههای مرتبط میزان تولیدات مواد خام کشاورزی و معدنی استان به همراه میزان صادرات این
محصوالت از استان و میزان صادرات از سایر استان ها احصاء و پیشنهادات الزم جهت صادرات تولیدات استان از گمرک استان را به دبیرخانه
شورا اعالم نمایند.
 -۲مقرر گردید اتاق بازرگانی عالوه بر کشورهای هدف صادراتی موجود،برای گسترش فعالیتهای صادراتی  ،کشورهای هدف صادراتی که
مشکالت مراودات تجاری با ایران ندارد را شناسایی و برای هر کشور مسئول میز تجاری از بخش خصوصی فعال انتخاب نموده و برنامه ریزی
الزم جهت گسترش فعالیت اقتصادی و مذاکرات دیپلماتیک در داخل و خارج کشور را انجام دهند.
 -۸مقرر گردید جلسه ای با محوریت کمیسیون کشاورزی اتاق جهت برطرف نمودن و ارائه راهکار در مورد تفکیک کنتورهای هوشمند آب و
برق در حوزه ی زمینهای کشاورزی با حضور دستگاههای مربوطه ( آب ،برق  ،جهاد کشاورزی) اقدام گردد.
-9مقرر گردید به منظور راستی آزمایی گروهی متشکل از اتاق ،فرمانداری ،استانداری ،شهرک صنعتی ،مخابرات جهت بررسی مشکل آنتن دهی
تلفن همراه و ثابت از شهرکهای صنعتی استان بازدید نمایند و گزارش در جلسه ی بعدی شورا ارائه گردد.
 -01مقرر گردید متناسب با نوع دستور کار مطروحه در جلسات ،ابتدا جلسه ی درکمیسیونهای تخصصی اتاق برگزار و بعد از طرح در کمیته
شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی ارائه شود.
-00مقرر شد هر کدام از کمیسیون های تخصصی اتاق ضمن برگزاری جلسات با دستگاههای تخصصی مربوطه  ،برنامه های حوزه ی تخصصی را
جهت تصویب در صحن شورا ارائه نمایند.
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