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

گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی
شماره نشست 37:

تاریخ جلسه 99/11/22:

ساعت شروع 12:

ساعت خاتمه 12:محل نشست :سالن اجالس بانک ملی

عناوین دستورجلسات

عنوان پیش از دستور:

------------------

عنوان دستور جلسه:

گزارش کمیته در خصوص مشکل پروسه طوالنی در فرایند ثبت شرکت و تغییرات شرکتها گزارش کمیته در خصوص بررسی مشکل عدم تطبیق اظهار نامه های گمرکی در زمان اظهار و پس از رسیدگی -گزارش کمیته در خصوص بررسی مشکالت ناشی از عدم اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده ی تولید کنندگان

عنوان خارج از دستور:
---------

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

شماره بازنگری30:

تاریخ بازنگری3011-30-03 :
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات هفتاد دو سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان
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الف -دولت
ردیف

نام و نام خانوادگی

3

محمد علی شجاعی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

استاندار (رئیس شورای استانی)

نماینده

2

حسن پارسی پور

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

حاضر

0

علی اصغررضا زاده

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

4

عبداله یوسفی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

نماینده

5

مجید درخشانی

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

نماینده

0

حسن نوری

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

نماینده

7

علی اصغر هدایتی

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر

نام و نام خانوادگی نماینده
محمود قنبری

آقای بهنام فر

مهدی احمد زاده

ب -مجلس شورای اسالمی
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

3

محمد پاکمهر

نماینده مجلس

غ

2

امان اهلل حسین پور

نماینده مجلس

غ

نام و نام خانوادگی نماینده

ج -قوه قضائیه
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

3

اسداهلل جعفری

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

نماینده

2

سید جواد ایاللی

دادستان مرکز استان

حاضر

نام و نام خانوادگی نماینده
آقای سامی

د -شهرداری و شوراها
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

3

هادی زارعی

شهردار مرکز استان

نماینده

2

بهمن جباری

رئیس شورای اسالمی استان

حاضر
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هـ -تعاونی و خصوصی
(رؤسای اتاق ها)
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

سعید پورآبادی

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی مرکز

3

استان (دبیر و سخنگوی شورای استان)

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر

2

ابراهیم قربانی

رئیس اتاق تعاون مرکز استان

نماینده

0

مهدی امیدوار

رئیس اتاق اصناف مرکز استان

غ

قربانعلی اعتمادی

(مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره 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)

3

احمد هاتفی اوالیی

مدیر عامل شرکت مزرعه سبز خرم

نماینده

2

مجید اجاللی

مدیر عامل شرکت آراد لیان فراور آریا

حاضر

0

علی شریعت

رییس هیات مدیره آرد سفید ارمغان

نماینده

4

امید نادری

مدیر عامل شرکت برودت صنعت

حاضر

5

مسعود بادلی

مدیر عامل شرکت قیر پارت پاسارگاد

حاضر

0

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

نام و نام خانوادگی نماینده
آقای حسینی

لیلی ترکانلو

مهدی روحانی

توضیح :در جداول فوق (ردیف های الف تا هـ) ،در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا ،موضوع تبصره  3ماده  5دستورالعمل "تشکیل و نحوه اداره
جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی" ،در ستون "وضعیت حضور" ،کلمه " نماینده" درج شده و در ستون بعدی" ،نام و نام خـانوادگی

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

سمت

نام و نام خانوادگی

3

جناب آقای جعفری

مدیریت محترم گمرک خراسان شمالی

2

جناب آقای وحدت

مدیر عامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی

0

جناب آقای سیدی

مدیر کل محترم سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی

4

جناب آقای یعقوبی نژاد

مدیر کل محترم امور مالیاتی خراسان شمالی

5

جناب آقای نشأت

معاونت محترم امور اسناد ثبت اسناد و امالک خراسان شمالی

0

جناب آقای آبساالن

مدیر عامل محترم شرکت تعاونی سردخانه صاحب

7

جناب آقای شادلو

تولید کننده محترم محصوالت کشاورزی

8

جناب آقای فرج اله علیزاده

مدیرعامل محترم شرکت آذین فورج

1
33
33
32
30

جناب آقای امانی
جناب آقای ربانی
جناب آقای رجب پور
جناب آقای عظیمی
جناب آقای علی آبادی

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های فراگیر ملی نگین خراسان شمالی
نماینده محترم شرکت بهدانه گلستان
مدیر عامل محترم شرکت آرتان
مدیر عامل محترم شرکت تعاونی اقتصاد رسانه
مدیرعامل محترم معدن آهک نجم

34

جناب آقای میر میرانی

سرپرست محترم معدن گچ جمن بید

35

جناب آقای زمانی

کارشناس محترم بازرگانی خارجی سازمان صمت

30
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مشروح مذاکرات

پیش از دستور:
-----

دستور جلسه (:)1
-گزارش کمیته در خصوص مشکل پروسه طوالنی در فرایند ثبت شرکت و تغییرات شرکتها

جناب آقای پورآبادی رییس اتاق بازرگانی خراسان شمالی

جناب آقای پورآبادی رییس اتاق بازرگانی خراسان شمالی از روند طوالنی ثبت شرکت ها و سرمایه گذاری در استان انتقاد کردند و
گفتند :ارایه خدمات توسط کارکنان ادارات باید آسان سازی شود.
ایشان افزودند :بعضا متقاضیان ثبت شرکت ها در موارد کم اهمیت دچار مشکل می شوند که روند کارها بسیار طوالنی خواهد بود بنابراین
نیازمند است هرچه زودتر نحوه فرایند تسهیل گردد.
جناب آقای دکتر محمود قنبری ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی
جناب آقای دکتر محمود قنبری ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی نیز اظهار داشتند :این فرایندهای دستوپاگیر در
دستگاه ها و سازمان ها به دغدغه ای تبدیل شده است که باید آسان تر شود تا بخش خصوصی از فعالیت در این حوزه دلزده نشود.
معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفتند :اداره ثبت شرکتها تمهیداتی را فراهم نمایند تا اطالع رسانی های الزم
در خصوص فرآیند ثبت شرکتها از طریق رسانه های جمعی،بروشور و ....انجام شود و نیز اداره ی مذبور برای انجام ثبت شرکتها چندین
کارشناس را معرفی نمایند تا صفر تا صد ثبت و تغییرات شرکتهای فقط توسط آن کارشناسان به انجام برسد.
ایشان با بیان اینکه پاسخ بخش خصوصی در ادارات و سازمان های مربوطه باید به سرعت داده شود ،افزودند :نباید به بهانه رعایت قوانین و
مقررات متقاضیان را معطل کرد بلکه اگر در مدارک آنان کمبودی وجود دارد در همان مرحله اول به آنان یادآوری کنند.

جناب آقای ایاللی دادستان محترم عمومی و انقالب بجنورد
جناب آقای ایاللی دادستان محترم عمومی و انقالب بجنورد نیز بر آسان سازی امور برای فعالیت تولید کنندگان و سرمایه گذاران تاکید
کردند و گفتند :قوه قضاییه نیز برای این موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی تالش می کند تا مشکالت این بخش کاسته شود.

در ادامه دادستان محترم خراسان شمالی گفتند :برای ثبت شرکتها آموزش فرآیندی ضروری است که با همکاری اتاق بازرگانی و
کد مدرکQMS-RE-75-03 :
توزیع نسخ :دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شماره بازنگری30:
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات هفتاد دو سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان
خراسان شمالی
( پیوست شماره ( )2دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی)

اداره ی ثبت شرکتها انجام شود.
جناب آقای ایاللی با تاکید بر ضرورت حمایت از تولید و اشتغال افزودند :طوالنی بودن روند امور همیشه مورد انتقاد مردم است.
ایشان اظهار داشتند :می توان برای کمک به تسهیل کار ثبت شرکتها از حقوقدانان مجرب نیز بهره برد تا راه های قانونی را پیش
روی شرکتهای خصوصی قرار دهند.

دستور جلسه (:)2
گزارش کمیته در خصوص بررسی مشکل عدم تطبیق اظهار نامه های گمرکی در زمان اظهار و پس از رسیدگی
جناب آقای دکتر محمود قنبری ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی

آقای قنبری افزودند :اداره گمرک نیز مشکل ارائه ی اظهار نامه های گمرکی را هر چه سریعتر رفع نمایند تا صادرکنندگان استان تمامی
فرآیند صادرات خود را در استان خراسان شمالی به انجام رسانند.
جناب آقای دکتر جعفری ریاست گمرک خراسان شمالی

ریاست محترم گمرک خراسان شمالی گفتند :برای صادرات استان ،لجستیک از اهمیت باالیی برخوردار است و متاسفانه
صادرکنندگان استان با مشکالت عدیده ای برای حمل و نقل کاالهای صادراتی خود برخوردارند.
ایشان در ادامه افزودند :تمام تالش ما این است که تمهیداتی را فراهم نماییم تا صادرکنندگان کاالهای خود را از استان با ارائه ی
یک اظهارنامه صادر نمایند.
دستور جلسه (:)2
گزارش کمیته در خصوص بررسی مشکالت ناشی از عدم اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده ی تولید کنندگان
توضیح :این مصوبه به دلیل محدودیت زمان به جلسه بعد موکول شد.

خارج از دستور:
------------------

کد مدرکQMS-RE-75-03 :
توزیع نسخ :دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
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فرم صورتجلسه و مصوبات هفتاد دو سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان
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مصــوبات اســـتانی
ردیف

تصمیم /تــــصمیمات

عنــوان دستــور جلسه

پیگیری مصوبات 27جلسه ی شورا :رسیدگی به وضعیت مقرر گردید سازمان راه و شهر سازی گزارشی از پرونده های
معادن و تولیدی های فعال استان که به حالت تعطیل و نیمه دارای حکم قضایی در دادگستری می باشند را جهت بررسی و
تعطیل در آمده اند.

و ارائه راهکار مناسب برای بازپس گیری پرونده ها ظرف سه
روز کاری پس از ابالغ به دفتر استاندار محترم اعالم نماید.
مقرر گردید بر اساس دستور معاون محترم اقتصادی استاندار

1

سازمان راه و شهر سازی نسبت به منظور پیگیری روند قانونی
شرکت نجم از طریق مکاتبات رسمی با مراجع مربوطه ظرف
 51روز پس از وصول صورتجلسه اقدام نماید.
مقرر گردید سازمان صمت نسبت به پیگیری مشکالت شرکت
نجم جهت طرح در کارگروه رفع موانع تولید اقدام نماید.
گزارش کمیته در خصوص مشکل پروسه طوالنی در فرایند ثبت مقرر گردید اتاق بازرگانی و اداره ثبت شرکتهای استان نسبت
به برگزاری دوره آموزشی – توجیهی برای بخش خصوصی

شرکت و تغییرات شرکتها

اقدام نمایند.
مقرر گردید اداره ثبت شرکتها فرآیند شروع تا پایان ثبت
شرکتها را بصورت بولتن و بروشور جهت اطالع رسانی در
اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

2

مقرر گردید اداره ثبت شرکتها به منظور سهولت در فرایند ثبت
شرکت بررسی مشکالت پرونده را پس از یکبار مراجعه
بصورت کتبی به متقاضی اعالم تا در صورت قصور طرفین ،
موضوع بررسی گردد.
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات هفتاد دو سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان
خراسان شمالی
( پیوست شماره ( )2دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی)

گزارش کمیته در خصوص بررسی مشکل عدم تطبیق اظهار نامه

پیرو دستور معاون محترم اقتصادی استاندار مبنی بر ابطال

های گمرکی در زمان اظهار و پس از رسیدگی

کارت بازرگانی تولیدکنندگانی که از گمرک استان صادرات
نمی نمایند با توجه به امکانات فعلی گمرک استان مقرر
گردید گمرک استان مشکالت صادرکنندگان اعم از عدم

7

وجود انبار مناسب جهت نگهداری کاال و سایر موارد
پیشنهادی را به استانداری خراسان شمالی اعالم نماید.

موضوعات مــلی و فـــراگیر
ردیف

پیشنهاد /پیشنهادات

عنــوان دستــور جلسه

--------------------

----------------1
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