اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات شصت و هشتمین نشست شورای استان خراسان شمالی
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گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی
شماره نشست 86:

تاریخ جلسه 99/50/22:

ساعت شروع 11:

ساعت خاتمه12:20:

محل نشست :استانداری
خراسان شمالی

دستور جلسه
پیش از دستور:
-فعال سازی گمرک خراسان شمالی و استفاده از مکانیزمهای تشویقی جهت ترغیب صادرکنندگان از مزایای گمرک استان

دستور جلسه:
ارائه گزارش دبیرخانه شورا از مصوبات جلسه قبلارائه گزارش کمیته در خصوص بررسی مشکالت تعاونیهای فراگیرملی بر اساس بند  01ماده یک قانون اجرای اصل 44قانون اساسی
 ارائه گزارش کمیته در خصوص بررسی مشکالت ناشی از عدم اولویت استان جهت شرکت در مناقصات پیمانکاریارائه گزارش کمیته در خصوص بررسی مشکالت ناشی از نحوه محاسبه ی سیلوهای استان جهت دریافت بار گندم :به دلیلعدم نتیجه گیری به جلسه کمیته مجدد موکول گردید

خارج از دستور:
-

پایش کارت های بازرگانی فعال و غیر فعال جهت نظارت بر میزان صادرات کارتها از استان خراسان شمالی
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وضعیت حضور و غیاب جلسه
الف -دولت
ردیف

نام و نام خانوادگی

0

محمد علی شجاعی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

استاندار (رئیس شورای استانی)

نماینده

محمود قنبری

0

حسن پارسی پور

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

نماینده

احمد پورکاظم

0

مجید درخشانی

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

حاضر

4

رضا فیروزه

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

نماینده

امین قربانی

5

حسن نوری

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

نماینده

اقای پاکنام

1

عبداله یوسفی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

نماینده

وحید صباغی –علی بهنام فر

7

علی اصغر هدایتی

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر

ب -مجلس شورای اسالمی
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

0

محمد پاکمهر

نماینده مجلس

غایب

0

محمد وحیدی

نماینده مجلس

غایب

0

امان اهلل حسین پور

نماینده مجلس

غایب

4

علی جدی

نماینده مجلس

غایب

5

علی آذری

نماینده مجلس

غایب
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ج -قوه قضائیه
ردیف

0
0

سمت

نام و نام خانوادگی

جناب حجت السالم جعفری رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)
مسلم محمد یاران

دادستان مرکز استان

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)
نماینده

نام و نام خانوادگی نماینده
یونس سانی

غایب

د -تعاونی و خصوصی
(رؤسای اتاق ها)
ردیف

0

نام و نام خانوادگی

سمت

سعید پورآبادی

رئیس اتاق بازرگانی ،صننایع ،معنادن و کشناورزی
مرکز استان (دبیر و سخنگوی شورای استانی)

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر

0

ابراهیم قربانی

رئیس اتاق تعاون استان

حاضر

0

مهدی امیدوار

رئیس اتاق اصناف مرکز استان

غایب

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

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

0

فرج اله علیزاده

مدیرعامل شرکت آذین فورج

حاضر

0

مهدی روحانی

رئیس کانون کارفرمایان استان خراسان شمالی

نماینده

0

علی محمد جاجرمی

مدیر عامل شرکت گلچین فوم

غایب

4

کاووس شادلو

تولید کننده محصوالت کشاورزی

حاضر

5

قربان اعتمادی

رییس محترم اتحادیه زنبورداران

حاضر

1

قدیرامانی

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های فراگیر ملی نگین خراسان شمالی

حاضر

7

بهزاد محمد زاده

عضو تعاونی مصرف فرهنگیان خراسان شمالی

حاضر

8

امین رجب پور

مدیر عامل محترم شرکت آرتان

غایب
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هـ -شهرداری و شوراها
ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

سمت

نام و نام خانوادگی نماینده

(حاضر /غایب /نماینده)

0

هادی زارعی

شهردار مرکز استان

غایب

0

مهدی محمدی

رئیس شورای اسالمی استان

غایب

توضیح :در جداول فوق (ردیف های الف تا هن) ،در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا ،موضوع تبصره  0ماده  4دستورالعمل اصنالحی نحنوه اداره
جلسات شوراهای استانی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ،در ستون "وضعیت حضور" ،کلمه " نماینده" درج شده و در ستون بعدی" ،نام و ننام خنانوادگی

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

سمت

نام و نام خانوادگی

0

سید علی شریعت

اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی

0

امید نادری

مدیر عامل شرکت برودت صنعت

0

سید علیرضا حسینی

معاون هماهنگی شرکت توزیع برق

4

مرتضی خداوردیان

معاون نظارت مالی

5

امید اکبرزاده

دبیر انجمن پیمانکاران

1

حسن مقدم

نماینده سپاه استان

7

حسن حسن زاده

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی

8

عبداله خدابنده

اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی

3

عبداله ایزانو

معاون مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

02

بهزاد محمد زاده

اعضای هیأت مدیره اتاق تعاون

00

علی محمد ژاله

اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی

00

میثم فضلی

معاون امور اراضی

00

قربانعلی اعتمادی

مدیر عامل اتحادیه زنبورداران

04

صفر علی قربانی

کارشناس جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

05

مریم محروقی

سرپرست دبیر خانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
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مشروح مذاکرات

پیش از دستور:
مقرر گردید اتاق بازرگانی استان جلسه ای با حضور صادرکنندگان و دستگاههای مرتبط استان جهت بررسی نظرات و پیشنهادات بخش
خصوصی برای فعال سازی گمرک استان برگزار نماید.
ارائه گزارش دبیرخانه شورا از مصوبات جلسه قبل :
: 0پیرو  82امین جلسه ی شورای گفتگو :با عنایت به بارگذاری تعدادی از مجوزهای بی نام بر درگاه سرمایه گذاری استانداری جهت سهولت
و بهره برداری سرمایه گذاران استان از این ظرفیت مقرر گردید اداره کل اقتصاد و دارایی تا پایان شهریور ماه سال  33مجموع  022طرح
توجیهی فنی -مالی مجوزهای بی نام را در درگاه سرمایه گذاری استانداری بارگذاری نماید.
 -0پیرو  82امین جلسه ی شورای گفتگو :به استناد دومین مصوبه این جلسه و به دلیل بهره بردن بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی  ،اعضای
محترم هیأت نمایندگان اتاق ،هیأت رئیسه اتاق تعاون و هیأت رئیسه اتاق اصناف در جلسه دعوت شدند و گزارش سه ماهه اول سال در حوزه
کمیسیونهای تخصصی اتاق ارائه گردید.
 -0پیرو  82امین جلسه ی شورای گفتگو :بر اساس سومین مصوبه این جلسه جلسه ای با محوریت اداره کل اقتصاد ودارایی در محل این اداره
برگزار گردید و موضوع اوراق تسویه و نحوه استفاده از این ظرفیت به دستگاههای اجرایی ابالغ گردید .مقرر گردید گزارشی از اقدامات انجام شده
در حوزه ی بهره مندی از ظرفیت اوراق تسویه توسط دستگاههای اجرایی تهیه و به دبیر خانه شورا جهت طرح در جلسه آتی شورا ارائه گردد.
گزارش سه ماهه توسط مدیر کل اداره اقتصاد و دارایی خدمت استاندار بصورت کتبی و شفاهی اعالم گردید.
 -4پیرو  82امین جلسه ی شورای گفتگو  :بر اساس چهارمین مصوبه این جلسه جلسه ای با محوریت اداره کل اقتصاد ودارایی در محل این
اداره برگزار گردید و موضوع استفاده از اولویت ظرفیت های استانی و خرید دستگاههای اجرایی از کاالهای استانی تشریح و ابالغ گردید.
و مقرر گردید 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.

-0پیرو  82امین جلسه ی شورای گفتگو  :به استناد پنجمین مصوبه این جلسه جهت بهره مندی بخش خصوصی از ظرفیت بورس و فرابوس
جلسه ای با حضور نماینده فرا بورس کشور در محل اتاق بازرگانی با حضور شرکت های فعال برگزار گردید و تعدادی از این شرکتها نسبت به
پذیرش در بورس اعالم آمادگی نمودند.
 -1پیرو  82امین جلسه ی شورای گفتگو  :به استناد ششمین مصوبه این جلسه بر اساس بررسی انجام شده در حوزه صادرات استان و تاکید
استاندار محترم مبنی بر جلوگیری از صادرات محصوالت خام  ،با توجه به اعالم آمار صادرات سال  38و  4ماهه نخست سال  33هیچ گونه مواد
خام از استان صادر نمی گردد  .با توجه به اینکه محصوالت استان با نام خراسان شمالی صادر نمی گردند و توسط سایر استانها بصورت فله صادر
می گردد و به نوعی خام فروشی محسوب می گردد .بر همین اساس پیشنهاد گردید جلسه ای با حضور صادرکنندگان استان در محل اتاق
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بازرگانی برگزار گردد و دالیل این مشکل بررسی و در جلسه آتی شورا اعالم گردد.

-7پیرو  82امین جلسه ی شورای گفتگو  :به استناد هفتمین مصوبه این جلسه اتاق بازرگانی جهت گسترش فعالیتهای تجاری با کشورهای
هدف از جمله ازبکستان ،افغانستان،عراق جهت تشکیل میز مشترک رایزنی هایی را انجام داده است.
از این رو ا تاق بازرگانی نسبت ارائه برنامه و گزارش کاملی از بررسی های انجام شده جهت تشکیل میز تجاری با حضور بخش خصوصی فعال
جهت گسترش فعالیت اقتصادی و مذاکرات دیپلماتیک در داخل و خارج کشور در جلسه آتی شورا اعالم نماید.
 -8پیرو  82امین جلسه ی شورای گفتگو  :بر اساس هشتمین مصوبه این جلسه با توجه به مشکالت بخش خصوصی در حوزه کشاورزی و نیاز
به داشتن کنتورهای آب و برق بصورت مجزا جهت تفکیک هزینه های جاری کشاورز جلسه ای بصورت میدانی با نماینده ی کشاورزان برای تشریح
و آموزش با حضور کارشناسان شرکت های آب و برق انجام شد و در ادامه مصوب گردید برای آن دسته از کشاورزان که نیاز مازاد بر مصارف دارند
کنتور بصورت موردی در اختیار قرار می گیرد .
 -3پیرو  82امین جلسه ی شورای گفتگو  :به استناد نهمین مصوبه این جلسه مقرر گردید بازدید میدانی از شهرک های صنعتی استان انجام
گردد و مشکالت بصورت میدانی ارزیابی گردد که طی چند جلسه این بازدیدها انجام گردید و در برخی حوزه ها مشکل ضعف اینترنت و عدم آنتن
دهی وجود دارد موضوع تا رسیدن به نتیجه ی مطلوب از دستور کار خارج نگردد.
 -02پیرو  82امین جلسه ی شورای گفتگو  :به استناد دهمین مصوبه این جلسه موضوعات شورا قبل از طرح در کمیته بصورت تخصصی در
کمیسیونهای مرتبط بررسی و سپس در شورا مطرح می گردد.
 -00پیرو  82امین جلسه ی شورای گفتگو  :به استناد یازدهمین مصوبه این جلسه بر اساس مصوبه اقدامات انجام گردید.
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دستور جلسه (:)1
ارائه گزارش کمیته در خصوص بررسی مشکالت تعاونیهای فراگیرملی بر اساس بند  01ماده یک قانون اجرای اصل  44قانون اساسی

دستور جلسه (:)2
ارائه گزارش کمیته در خصوص بررسی مشکالت ناشی از عدم اولویت استان جهت شرکت در مناقصات پیمانکاری

دستور جلسه (:)3
ارائه گزارش کمیته در خصوص بررسی مشکالت ناشی از نحوه محاسبه ی سیلوهای استان جهت دریافت بار گندم

خارج از دستور:
جناب آقای دکتر قنبری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری

جناب آقای دکتر قنبری معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری  ،توسعه صادرات را مهمترین اصل در عبور از مشکالت
اقتصادی ،ضرورت پاالیش کارت های بازرگانی بیان نمودند و اظهار کردند با پاالیش کارت های بازرگانی و باطل نمودن
کارت های غیر فعال و تقویت گمرک و تسهیل در بروکراسی اداری نسبت به ترخیص کاالهای صادرکنندگان در گمرک می
توان به نتایج قابل قبولی در عرصه توسعه اقتصادی استان و کشور رسید.
ایشان دراین جلسه براهمیت کارت های بازرگانی در تجارت خارجی اشاره کردند وگفتند :همانطور که از واژه ی کارت
بازرگانی مشخص است این کارت مرتبط با امور بازرگانی می باشد و هر نوع اقدامی در چارچوب قوانین باید انجام شود.

جناب آقای پور آبادی رئیس اتاق بازرگانی بجنورد

در ادامه جناب آقای پورآبادی رئیس محترم اتاق بازرگانی بجنورد با تاکید بر بررسی مشکالت صادرکنندگان در حوزه ی پیمان
سپاری ارزی و تعهد ارزی توضیحاتی را ارائه نمودند و گفتند برخی از صادرکنندگان به دلیل تحریم ها ی ظالمانه و نیز به دلیل
پرداخت های ریالی نتوانسته اند ارز وارد کشور نمایند و این گروه از صادرکنندگان دچار تعلیق کارت بازرگانی شده اند که این
عامل باعث بروز مشکالت در تولید و کاهش صادرات خواهد شد.جلسه با ذکر صلوات بر حضورت محمد (ص) و خاندان
نبویشان به پایان رسید.
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مصوبات خارج از دستور:
-0مقرر گردید سازمان صنعت ،معدن و تجارت و اتاق بازرگانی در خصوص پایش کارت های بازرگانی فعال و غیر فعال در حوزه صادرات از
گمرک خراسان شمالی گزارشی تهیه و به استانداری اعالم نماید.
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مصــوبات اســـتانی
ردیف

تــــصمیمات

عنــوان دستــور

ارائه گزارش دبیرخانه شورا از مصوبات جلسه قبل

مقرر گردید اداره کل اقتصاد و دارایی استان تا پایان شهریورماه سال جاری گزارشی از نهایی شدن مجوزهای بی نام بر روی
درگاه سرمایه گذاری استانداری بارگذاری و اقدام گردد.
 -0مقرر گردید شرکت های مخابرات و ارتباطات و فناوری
استان با محوریت اتاق بازرگانی با توجه برطرف نشدن مشکالت
واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی استان در حوزه
مخابرات موضوع ظرف مدت دو هفته بررسی و گزارش نهایی را به
دبیر خانه شورا اعالم نماید.
 -3مقرر گردید اداره کل اقتصاد و دارایی استان 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.

1

 -4مقرر گردید اتاق بازرگانی جلسه ای با حضور صادرکنندگان
استان در محل اتاق بازرگانی برگزار گردد و دالیل خام فروشی و فله
فروشی محصوالت استان بررسی و در جلسه آتی شورا اعالم گردد.
 -5ا مقرر گردید اتاق بازرگانی نسبت ارائه برنامه و گزارش کاملی
از بررسی های انجام شده جهت تشکیل میز تجاری با حضور بخش
خصوصی فعال جهت گسترش فعالیت اقتصادی و مذاکرات
دیپلماتیک در داخل و خارج کشور در جلسه آتی شورا اعالم نماید.

ارائه گزارش کمیته در خصوص بررسی مشکالت ناشی از

بر اساس دستور العمل شرکت در مناقصات که مالک عمل قیمت

عدم اولویت استان جهت شرکت در مناقصات پیمانکاری

مناسب جهت شرکت در مناقصات است مقرر گردید بخش
خصوصی استان جهت از دست ندادن بازار رقابتی در معامالت

2

کوچک و متوسط در اعالم قیمت توازن و تعادل بیشتری را در تظر
داشته باشد.
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ارائه گزارش کمیته در خصوص بررسی مشکالت ناشی از

مقرر گردید موضوع نحوه محاسبه ی خرید گندم توسط سیلوهای

نحوه محاسبه ی سیلوهای استان جهت دریافت بار گندم

استان را تا رسیدن به نتیجه مورد بررسی قرار داده و در جلسه آتی
اعالم نمایند.

3

موضوعات مــلی و فـــراگیر
ردیف

پیشنهادات

عنــوان دستــور

ارائه گزارش کمیته در خصوص بررسی مشکالت پیشنهاد گردید تشکیل کمیته ای با عضویت نمایندگان وزارت تعاون ،
تعاونیهای فراگیرملی بر اساس بند  01ماده یک قانون اتاق تعاون  ،اتحادیه تعاونی های فراگیر ملی جهت بررسی و تخصیص
1

اجرای اصل  44قانون اساسی

منابع با تعاونی های فراگیر ملی کشور  ،به استناد ماده  37قانون اصالح
موادی از قانون بخش تعاون اقتصاد جمهور اسالمی ایران ( .وزارت
تعاون وظایف حاکمیتی  ،اتاق تعاون و دیگر تشکل های تعاون
وظایف تصدی گری بخش تعاون را بر عهده دارند).
پیشنهاد گردید کمک بالعوض و پرداخت تسهیالت قرض الحسنه

2

برای تامین آورده شرکتهای تعاونی فراگیر ملی که صددرصد اعضاء
آن جزو سه دهک اول جامعه می باشند .
پیشنهاد گردید پرداخت تسهیالت قرض الحسنه و وجوه اداره شده
بایستی با شرایطی که تعاونی هابی فراگیر ملی از سه دهک اول جامعه

7

تشکیل شده اند مدنظر صورت گیرد و جهت تامین وثایق و سایر امور
مربوطه پیش بینی های صورت گیرد که عمالً امکان بهره بردارری
وجود داشته باشد.
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پیشنهاد گردید به استناد بند  5ماده  22قانون فوق شرکتهای دولتی با
4

تعاونی های فراگیر ملی تا سقف  42درصد به منظور توسعه اقتصادی
منابع کمتر توسعه یافته و تامین مالی اولیه اجرای طرح ها مشارکت
نمایند .
پیشنهاد گردید با توجه به گذشت  05سال از تصویب قانون فوق و
عدم پرداخت سهم سی درصدی تعاونی های فراگیر ملی ضرورت

5

تاسیس تعاونی های فراگیر ملی سراسری جهت پیگیری و عضویت در
کمیسیونهای اقتصادی به ویژه کمیسیون اصل  44تخصصی می باشد
که اتحادیه فراگیر ملی استان آمادگی الزم را اعالم می نماید.

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

شماره بازنگری20:

تاریخ بازنگری0031-20-02 :
00

