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گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی
شماره نشست 22:

تاریخ جلسه 99/03/30:

ساعت شروع:
8:03

ساعت خاتمه03:03:

محل نشست :استانداری
خراسان شمالی

دستور جلسه
پیش از دستور:
رعایت هر چه بیشتر به الزامات پروتکلهای بهداشتی در نحوه تشکیل جلسات

دستور جلسه:
 ارائه گزارش جلسه رسیدگی به مشکالت پیمانکاران در حوزه های مختلف -رسیدگی به وضعیت معادن و تولیدی های فعال استان که به حالت تعطیل و نیمه تعطیل در آمده اند

خارج از دستور:

-----------------------
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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)

استاندار (رئیس شورای استانی)

حاضر

0

حسن پارسی پور

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

نماینده

0

مجید درخشانی

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

حاضر

4

علی اصغررضا زاده

سرپرست محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

5

حسن نوری

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

حاضر

1

عبداله یوسفی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

نماینده

7

علی اصغر هدایتی

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

نماینده

نام و نام خانوادگی نماینده

حامد رضا کرمانی

مهراب وحدت

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

نماینده

4

علی جدی

نماینده مجلس

غایب

5

علی آذری

نماینده مجلس

غایب
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ج -قوه قضائیه
ردیف

نام و نام خانوادگی

0

اسداهلل جعفری

0

سید جواد ایاللی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

غایب

دادستان مرکز استان

غایب

نام و نام خانوادگی نماینده

د -تعاونی و خصوصی
(رؤسای اتاق ها)
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

سعید پورآبادی

رئیس اتاق بازرگانی ،صننایع ،معنادن و کشناورزی

0

مرکز استان (دبیر و سخنگوی شورای استانی)

0

ابراهیم قربانی

رئیس اتاق تعاون استان

0

مهدی امیدوار

رئیس اتاق اصناف مرکز استان

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر
نماینده

قدیر امانی

غایب

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

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

0

احمد هاتفی اوالیی

مدیر عامل شرکت مزرعه سبز خرم

غایب

0

مجید اجاللی

مدیر عامل شرکت آراد لیان فراور آریا

حاضر

0

علی شریعت

رییس هیات مدیره آرد سفید ارمغان

حاضر

4

امید نادری

مدیر عامل شرکت برودت صنعت

غایب

5

مسعود بادلی

مدیر عامل شرکت قیر پارت پاسارگاد

حاضر

1

وحید جعفری

مدیر عامل شرکت سپانو الکترونیک شرق

حاضر

7

عبداله خدابنده

مدیر عامل شرکت سبک سازان

حاضر

8

امید اکبر زاده

رییس هیأت مدیره شرکت سد فام طوس

نماینده
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هـ -شهرداری و شوراها
وضعیت حضور

سمت

ردیف

نام و نام خانوادگی

0

هادی زارعی

شهردار مرکز استان

0

بهمن جباری

رئیس شورای اسالمی استان

نام و نام خانوادگی نماینده

(حاضر /غایب /نماینده)
نماینده

احمد مقدمی
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

محمد بدری

مدیر کل دفتر هماهنگی اقتصادی استانداری

0

مهدی کرامتی

مدیر کل دفتر بازرسی استانداری خراسان شمالی

سید علی میرکریمی

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

مرتضی خداوردیان مقدم

معاون نظارت مالی و رییس خزانه

یوسف یعقوبی نژاد

مدیر کل امور مالیاتی خراسان شمالی

1

محمد رضا میرمیرانی

مدیر عامل گچ معدن چمن بید

7

علی بهنام فر

معاون جهاد کشاورزی

8

مجتبی ایران پناه

معاون امالک راه شهر سازی

3

آقای امانی

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های فراگیر ملی نگین خراسان شمالی

02

علی اصغر علی آبادی

مدیر عامل شرکت نجم

00

محمد تقی براتی

نماینده بانک توسعه تعاون

00

حیدر حیدریان

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی

00

مهران سلماسی

معاون مهندسی ساخت اداره کل راه و شهر سازی

04

محمد حسین فنودی

مدیر بانک صنعت و معدن

0
4
5
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05

سید علیرضا حسین معصوم

معاون بانک توسعه تعاون

01

فرج اله علیزاده

مدیر عامل شرکت آذین فورج

07

جهان راشدی

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی

صفر علی قربانی

کارشناس جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

مریم محروقی

سرپرست دبیر خانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

08
03
02
00
00
00
04
05
01
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مشروح مذاکرات

پیش از دستور:
رعایت هر چه بیشتر به الزامات پروتکلهای بهداشتی در نحوه تشکیل جلسات

دستور جلسه (:)0
ارائه گزارش جلسه رسیدگی به مشکالت پیمانکاران در حوزه های مختلف

دستور جلسه (:)2
رسیدگی به وضعیت معادن و تولیدی های فعال استان که به حالت تعطیل و نیمه تعطیل در آمده اند

خارج از دستور:
-------------
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جناب آقای پور آبادی رئیس اتاق بازرگانی بجنورد

روز چهارشنبه مورخ  99/03/30جلسه ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور جناب آقای دکتر شجاعی استاندار
خراسان شمالی در محل اداره کل اقتصاد و دارایی استان تشکیل گردید.
رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان شمالی خواستار بررسی و رسیدگی به مشکالت معادن و صنایع که
تعطیل شده اند شدند و گفتند :نباید این واحد ها تعطیل بمانند چرا که سرمایه های کشور و استان هستند ،فعال کرد این واحد ها
نیاز به حمایت مسووالن دارد.
ایشان افزودند :باید تعطیلی و یا فعالیت با ظرفیت کم این واحد ها مورد بررسی قرار گیرد ،سرمایه گذاری باعث ایجاد درامد در
استان و اشتغال خواهد شد  ،اگر واحد ها تعطیل شوند درآمد مردم استان نیز به خودی خود کم خواهد شد و بیکاری افزایش می
یابد.
ایشان اظهار داشتند :برخی از معادن شروع به کار شده اند اما در وسط کار به آنان گفته می شود که فعالیت مقرون به صرفه نیست.
آقای پورآبادی افزودند :دستگاه های اجرایی و بانک ها باید در مرحله اول صدور مجوز به سرمایه گذاران مشکالت را مطرح
کنند و اگر ادامه کار مقرون به صرفه نیست چرا به سرمایه گذار دیگری طرح واگذار می شود.
ایشان با اشاره به واح معدن گچ چمن بید که هم اکنون دچار مشکل شده است اشاره کردند و افزودند :اگر این طرح مقرون به
صرفه نیست چرا بعد به کسی دیگر واگذار می شود که آن شخص نیز وارد چرخه مشکالت پس از سرمایه گذایر شود.
در این جلسه مسایل و مشکالت تولید کننده کچ چمن بید در این استان مورد بررسی قرار گرفت و این تولید کننده در این نشست
گفتند :از سال  90وارد پرسه کار معدن شده ام اما هم اکنون گفته می شود که ادامه مقرون به صرفه نیست.
وی خواستار دریافت  52میلیارد تومان تسهیالت برای تجهیز و ایجاد واحد فراوری کردند و افزودندکه ما مجوز های مربوطه را
نیز دریافت کرده ایم و کارشناسان در آن زمان توجیه طرح را عنوان کرده بودند.
در ادامه واحد معدنی نجم نیز ضمن انتقاد از اداره کل راه و شهرسازی گفتند :این اداره کل پرونده ما را به دادگاه کشیده است
این در حالی است که ما اقدامات الزم را انجام داده ایم.
جناب آقای دکتر شجاعی استاندار خراسان شمالی

در ادامه استاندار محترم خراسان شمالی گفتند :دستگاههای اجرایی با روند کند اداری و سختگیریهای بیمورد سرمایهگذاران
را خسته نکنند که پیامد آن توسعه نیافتگی استان است.

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

شماره بازنگری20:

تاریخ بازنگری0031-20-02 :
7

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات شصت و هشتمین نشست شورای استان خراسان شمالی
( پیوست شماره ( )2دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی)

ایشان اظهار داشتند :بخش خصوصی باید در استان سرمایه گذاری کند که در پی آن درآمد و اشتغال ایجاد می شود.
سیستم دولتی در بحث سرمایه گذاری موفق عمل نکرده است که این مسائل و مشکالتی را برای حوزه اقتصادی ایجاد کرده
است.
وی سرمایه گذاری در بخش دولتی را همچون کودکی معلول دانست که با این وضعیت بزرگ شده است و اظهار داشتند :باید از
بخش خصوصی برای سرمایه گذاری حمایت کنیم که دولت نیز در این خصوص تاکید زیاد دارد.
ایشان بر حمایت از سرمایه گذاران در بخش معادن تاکید کردند و اظهار داشتند :از دستگاه های مسوول و مربوط و بانک ها می
خواهیم که در خصوص بهره برداری از طرح های معادن در مرحله نخست ،کارشناسی مورد نظر را داشته باشند و تمامی مسائل و
مشکالت را به سرمایه گذار گوشزد کنند.
استاندار خراسان شمالی گفتند :زیرساختهای معدنی استان ضعیف و سرمایهگذاری در این بخش کم است و به همین علت
سازمــان توسعـه و نوســـازی معادن و صنایع معدنی ایران « ایمیدرو» با ایجاد تفاهم نامه ای وارد این حوزه شد هم اینک برای
اجرایی شدن این تفاهم نامه دقت الزم را در خصوص اجرایی شدن بند های آن داشته باشید.
جناب آقای دکتر شجاعی در بخش دیگری از سخنانش از ارجاع مسائل حوزه راه و شهرسازی به دادگاه از سوی اداره کل
مربوطه انتقاد کردند و گفتند :این روش نادرست را آموخته اند و با کوچکترین مشکل پرونده را به دادگاه معرفی می کنند.
ایشان از این اداره کل خواست تا پرونده هایی را که به دادگاه ارسال کرده اند دوباره آنان را بازبینی کنند و اظهار داشتند :باید در
حل مسائل و مشکالت دنبال راه های صلح و سازش باشیم و کوچکترین مشکل را به راه طوالنی دادگاه ارسال نکنیم.
استاندار خراسان شمالی اظهار داشتند :نباید بخش دولتی از ناحیه قدرت وارد شود بلکه باید شرایط ،امکانات و زیر ساخت ها را
نیز ببیند بعد به دنبال راه کاری برای حل مشکل باشد نه اینکه تنها راه را متوقف کردن سرمایه گذاری ببیند.
وی افزود :راه و شهرسازی باید پرونده هایی را که به دادگستری استان ارسال کرده است ،دوباره بررسی کند و ما نیز به آنان
کمک خواهیم کرد و مجوزهای مربوطه را نیز از کشور خواهیم گرفت تا این پرونده ها از دادگاه برگردد.
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جناب آقای دکتر قنبری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی

معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفتند :سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) باید مصوبات استان را اجرایی و به تعهدات خود عمل کنند.
آقای قنبری افزودند :نباید فقط به نامه نگاری با وزارتخانه ها بسنده کرد بلکه باید مدیران به صورت حضوری با افراد مسوول در
این خصوص مذاکره کنند تا این تعهدات تعیین تکلیف شود.
در این جلسه مسائل و مشکالت سه طرح بخش خصوصی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
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مصــوبات اســـتانی
ردیف

0

تــــصمیمات

عنــوان دستــور

پیش از دستور :رعایت هر چه بیشتر به الزامات پروتکلهای

مقرر گردید کلیه ی جلسات شورا در دوران کرونا با حدالقل

بهداشتی در نحوه تشکیل جلسات

حضور اعضا تشکیل گردد و از دعوت اعضای غیر مرتبط با
موضوع جلسه خودداری گردد.

2

رسیدگی به وضعیت معادن و تولیدی های فعال استان که به

مصوب گردید سازمان صمت  ،پس از جمعبندی جهت

حالت تعطیل و نیمه تعطیل در آمده اند

رسیدگی و نتیجه گیری نهایی برای رفع یا کاهش مشکالت
معدن گچ چمن بید ظرف مدت سه روز پس از اعالم دبیرخانه
شورا ،اقدامات الزم انجام گردد.
مصوب گردید اتاق بازرگانی و سازمان صمت بررسی های الزم
جهت بهره مندی از ظرفیت های مفاد تفاهمنامه ی استانداری

0

خراسان شمالی با سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی
ایران (ایمبدرو) را انجام و نتایج آن در جلسه آتی شورا اعالم
گردد .
مقرر گردید با توجه به اختالف نظر سازمان راه و شهرسازی و
منابع طبیعی استان در خصوص رفع مشکل مالکیت سنگ شکن
نجم مقرر گردید سازمان راه و شهر سازی استان تا زمان تعیین

4

تکلیف نهایی نسبت به احیای قرارداد و باز پس گیری
دادخواست شرکت نجم اقدام و ظرف سه روز کاری مشکالت
فوق را رفع نمایند.
مقرر گردید سازمان راه و شهر سازی گزارشی از پرونده های
دارای حکم قضایی در دادگستری می باشند را جهت بررسی و

5

و ارائه راهکار مناسب برای بازپس گیری پرونده ها ظرف سه
روز کاری پس از ابالغ به دفتر استاندار محترم اعالم نماید.
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 ارائه گزارش جلسه رسیدگی به مشکالت پیمانکاران در6

حوزه های مختلف

مقررگردید اتاق بازرگانی بصورت ماهانه جلسات
کارشناسی با موضوعات مختلف حوزه ی پیمانکاران را
برگزار نماید.

 -پیشنهادات بخش خصوصی در خصوص اجرای بند واو

مقرر گردید سازمان اقتصاد و دارایی  ،سازمان و مدیریت

تبصره  2قانون بودجه

و برنامه ریزی استان در خصوص پیشنهادات انجمن
پیمانکاران با در نظر گرفتن اختیارات استانی ظرف یک
هفته پس از اعالم بررسی های الزم را انجام داده و نتیجه
ی اقدامات را به دبیر خانه ی شورا اعالم نمایند.
-1ذیحسابان و دستگاه های دولتی طبق ماده  04شرایط
عمومی پیمان پیگیر تعیین تکلیف وضعیت قطعی پروژه
های نیمه تمام و بالتکلیف باشند و گزارش آن را جهت
پیگیری بیشتر به سازمان اقتصاد و دارایی اعالم نمایند .
 -2موضوع تعیین و تکلیف پروژه های نیمه تمام در
ارزشیابی عملکرد دوره ای دستگاه ها منظور گردد.

2

 -3درخصوص ثبت بدهی در سامانه سماد پیشنهاد میشود،
قبل از ارسال پرونده به اجراییات بدهی با برگ قطعی در
سامانه ثبت شود و تا مادامی که تسویه یا تهاتر نشده است از
ارائه این بدهی به اجراییات خودداری گردد.
 -0با توجه به ثبت بدهی ها در حال حاضر و نحوه ثبت آنها
به صورت فصلی ( 3ماهه)در سامانه سماد که توسط اداره
مالیاتی انجام میگیرد این موضوع باعث تاخیر در روند تهاتر
مطالبات پیمانکاران و جلوگیری از تهاتر آن خواهد شد .
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سازمان و مدیریت و برنامه ریزی استان :-1پیگیری سازمان مدیریت در خصوص عدم کفایت نرخ
شاخص های ابالغی دوره اول و دوم سال  99در مقایسه با
نرخ واقعی تورم و افزایش قیمت ها .
 -2با توجه به شیوع واگیر کرونا و همچنین تورم
غیرمتعارف در شرایط تحریم ،پیگیری ارائه راهکار جهت
ادامه پروژه ها از جمله:
الف) اعالم تعلیق طبق شرایط عمومی پیمان
ب)تجدید نظر در نرخ پیمان طبق قوانین جاری
ج)جلوگیری از فسخ پیمان ها در شرایط کنونی
د)عدم حمایت از پیمانکاران با توجه به کاهش راندمان
فعالیت های اجرایی و افزایش هزینه های باالسری در زمان
شیوع بیماری
 -3جلوگیری از انعقاد قراردادهای مغایر با شرایط عمومی
پیمان به استناد ماده  0و لزوم رعایت مفاد شرایط عمومی
پیمان
پرداخت پیش پرداخت ها درتمامی پیمان هاپوشش تعدیل در تمامی پیمان هاشفافیت در اعتبارات اعالم شده در زمان مناقصه بهصورت مکتوب و مستند در اسناد مناقصه
همخوانی تخصیص اعتبارات مالی پروژه با مدت زمانپیش بینی شده در پروژه مطابق شرایط مناقصه
تهاتر بانکی:
-1تمامی بانکها و موسسات از این قانون برخوردار نیستند و
ساالنه تعدادی از بانک ها از این لیست خارج میشوند و قابل
پیش بینی نیست .
 -2با توجه به حداکثر استفاده از توان بانک ها در استان
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های دیگر در خصوص تشکیل جلسه با مدیریت شعب
بانکهای استان اقدام و موارد مربوطه بررسی گردد .
-3پیگیری تعیین سقف استانی جهت بند "و" تبصره  5با
توجه به محدودیت های موجود

موضوعات مــلی و فـــراگیر
ردیف

عنــوان دستــور

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

پیشنهادات
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