شماره/ 911:ص11/
اترخی 11/30/91 :

شورایوگتفگی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی-بجنورد

ویپست :

Public Private Dialogue Bojnord
بسمه تعالی
عنوان جلسه:کمیته" بررسی قوانین مرتبط با حوزه بازرگانی ،صنعت ،معدن و کشاورزی ،بهبود مستمر محیط کسب و کار "

رئیس جلسه:جناب آقای سعید پورآبادی

ساعت شروع جلسه23:

محل جلسه :اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان شمالی/بجنورد

تاریخ جلسه99/30/21 :

ساعت خاتمه جلسه21:

موضوع جلسه:

شماره جلسه2:

بررسی و تطبیق مصوبات پذیرفته شده ی ملی با مصادیق استانی در حوزه ی اصناف (بر اساس بولتن های ارسالی شورای مرکز)

جلسه کمیته تخصصی بررسی قوانین مرتبط با حوزه بازرگانی ،صنعت ،معدن و کشاورزی ،بهبود مستمر محیط کسب و
کار روز دوشنبه مورخ  99/30/21ساعت  23در محل اتاق بازرگانی خراسان شمالی برگزار گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای پورآبادی ریاست محترم اتاق بازرگانی ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه وارد
دستور کار شدند ومشکالت بخش اصناف در حوزه های مختلف بانکی ،مالیاتی و تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت
که با توجه به اعالم پیشنهادات بخش خصوصی در حوزه های فوق به دولت و نیز در نظر گرفتن تسهیالت به  21رسته
شغلی  ،اعضای بخش خصوصی خراسان شمالی ضمن اعتراض به محدود بودن اعالم رسته ها و عدم در نظر گرفتن سایر
صنوف از جمله تولید کنندگان ،کشاورزان ،بازرگانان و صادرکنندگان ،پیشنهاد نمودند جهت افزایش رسته های شغلی
اقدام گردد.
در ادامه موضوع توزیع مناسب بودجه تخصیصی به اصناف مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد گردید جهت برخورداری
بیشتر بخش خصوصی در حوزه تامین مالی پساکرونا  ،دستگاههای مرتبط پیشنهاداتی را ارائه نمایند
جلسه با ذکر صلوات بر حضرت محمد و خاندانش در ساعت  22به پایان رسید.
ردیف
2

مصوبات
مقرر گردید در راستای حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده از ویروس کرونا ،رسته های شغلی منتخب ،افزایش یافته و
واحدهای تولیدی ،کشاورزی و صادرکنندگان نیز به رسته های منتخب فوق افزوده گردند.
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با توجه به اعتبار تسهیالتی تخصیص یافته به استان خراسان شمالی برای حمایت از رسته های شغلی آسیب دیده ازویروس کرونا به
میزان  123میلیارد تومان از  21میلیارد تومان کشور ،مقرر گردید به منظور توزیع عادالنه اعتبارات سهم خراسان شمالی حدالقل به
 033میلیارد تومان افزایش یابد.
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مقرر گردید سازمان تامین اجتماعی استان گزارش کاملی از عملکرد خود در خصوص  8مورد پیشنهادات اتاق ایران به منظور
حمایت از فعاالن اقتصادی در دوران پسا کرونا با در نظر گرفتن اختیارات استانی ،ارائه نماید.
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