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گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی
شماره نشست 69:

تاریخ جلسه 99/06/30:

ساعت شروع8: 30

ساعت خاتمه10:45:

محل نشست :استانداری
خراسان شمالی

دستور جلسه
پیش از دستور:
------------------

دستور جلسه:

 ارائه گزارش دبیرخانه شورا از مصوبات جلسه قبل -ارائههه گههزارش جلسههه دریخههه در خصههوف قههانوه ارههزاش

باههری ورم ببهه

دعههاورزم و مظههاب

بی هه

ههازماه ن هها ماظد هه

دعاورزم )
 ارائه گزارش جلسه دریخه در خصوف معکالت ناش از نحوی محا به م یلوهام ا خاه جات درشارت بار گظد ارائه گزارش جلسه دریخه در خصوف برر -ارائه گزارش جلسه دریخه در خصوف برر

پیعظااد جات نحوی ت یین حقوق و د خرزد صظوف در مقاشسه با حقوق بگیراه دشگر
دالشل خا رروش و رله رروش محصوالت ا خاه و پیعظاادات بب

خصوص برام ر ال ازم گررک

ا خاه

 -ارائه گزارش جلسه دریخه در خصوف برر

هزشظه هام درشارخ بابت رح هام توجیا تو ط بانک و ن ا ماظد
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خارج از دستور:

-بحث و بررسی در خصوص مشکالت ناشی از عدم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

وضعیت حضور و غیاب جلسه
الف -دولت
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

استاندار (رئیس شورای استانی)

نماینده

محمود قنبری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

نماینده

احمد پورکاظم

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

نماینده

قاسم ایزانلو

نماینده

امین قربانی
آقای پاکنام

1

محرد عل شجاع

2

حسن پار

پور

3

مجید درخعان

4

رضا ریروزی

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

5

حسن نورم

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

نماینده

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

حاضر

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر

6

عبداله شو ف

7

عل اصغر هداشخ

نام و نام خانوادگی نماینده
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ب -مجلس شورای اسالمی
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

1

محمد پاکمهر

نماینده مجلس

غایب

2

محمد وحیدی

نماینده مجلس

غایب

3

امان هللا 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

نام و نام خانوادگی

1

اسدهللا جعفری

2

سید جواد ایاللی

سمت

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)
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

نام و نام خانوادگی

سمت

سعید پورآبادی

رئیس اتاق بازرگانی ،صننایع ،معنادن و کشناورزی

1

مرکز استان (دبیر و سخنگوی شورای استانی)

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر

2

ابراهیم قربانی

رئیس اتاق تعاون استان

نماینده

3

مهدی امیدوار

رئیس اتاق اصناف مرکز استان

حاضر

قربانعلی اعتمادی

(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)

1

احرد هاتف اوالش

مدشر عامل شردت مزرعه بز خر

حاضر

2

مجید اجالل

مدشر عامل شردت آراد لیاه رراور آرشا

حاضر

3

عل شرش ت

رشیس هیات مدشری آرد فید ارمغاه

غایب

4

امید نادرم

مدشر عامل شردت برودت صظ ت

حاضر

5

مس ود بادل

مدشر عامل شردت قیر پارت پا ارگاد

حاضر

6

وحید ج فرم

مدشر عامل شردت پانو الکخرونیک شرق

حاضر

7

عبداله خدابظدی

مدشر عامل شردت بک ازاه

حاضر

8

امید ادبر زادی

رشیس هیأت مدشری شردت د را وس

نماینده
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هـ -شهرداری و شوراها
ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

سمت

نام و نام خانوادگی نماینده

(حاضر /غایب /نماینده)

1

هادی زارعی

شهردار مرکز استان

غایب

2

بهمن جباری

رئیس شورای اسالمی استان

حاضر

توضیح :در جداول فوق (ردیف های الف تا هن) ،در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا ،موضوع تبصره  1ماده  4دستورالعمل اصنالحی نحنوه اداره
جلسات شوراهای استانی گفتوگوی 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

1

مهدی کرامتی

مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری

2

محمد رضا رجایی

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای

3

آقای نامجو

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی

4

میر عبدالحسین گلکار

مدیر عامل شرکت امین آوا پالست

5

سید محمود سیدالحسینی

معاون بانک کشاورزی

6

آقای نشاطی

معاون مخابرات

7

هادی اعلمی

معاون برنامه ریزی فرمانداری

8

مهدی نوری

نماینده اداره کل تامین اجتماعی

9

عبداله ایزانلو

معاون مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

10

قربانعلی اعتمادی

مدیر عامل اتحادیه زنبورداران

11

صفر علی قربانی

کارشناس جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

12

مریم محروقی

سرپرست دبیر خانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

13
14
15
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مشروح مذاکرات

پیش از دستور:
---------------ارائه گزارش دبیرخانه شورا از مصوبات جلسه قبل :
مصوبات پیش از دستور  68امین جلسه شورا :جلسه ای با حضور صادرکنندگان و دستگاههای مرتبط استان جهت بررسی نظرات و
پیشنهادات بخش خصوصی برای فعال سازی گمرک استان برگزار گردید و مشکالت حوزه گمرکی .عد زشر اخت هاش هرچوه د خگاهاام
ورتیظگ و بسخه بظدم ،شردت هام بین الرلل حرل و نقل  ،وجود آزماشعگاهاام تبصص جات اعال آنالیز محصول و دیفیت باالم محصول

بصورت مسخرر برام مدت زماه معبص و عد بازگعاش مرز گررد باعث داه

مراودات تجارم بین دو مرز هرساشه اشراه خرا اه

شرال ) و تردرظسخاه شدی ا ت.
: 1پیرو  68امین جلسه ی شورای گفتگو :با عنایت به مصوبات  68جلسه شورای گفتگو  ،مبنی بر بارگذاری مجوزهای بی نام بر درگاه سرمایه
گذاری استانداری تعدادی انجام شده است
 -3پیرو  68امین جلسه ی شورای گفتگو :گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه ی بهره مندی از ظرفیت اوراق تسویه توسط اداره اقتصاد و
دارایی طی مکاتبه شماره  129/84/110761مورخ  99/06/23انجام شده است.
 -4پیرو  68امین جلسه ی شورای گفتگو  :جلسات مشترک با ذیحسابان و مدیران دستگاههای اجرایی به منظور استفاده از ظرفیت اوراق
تسویه سامانه تدارکات برگزار شده ولی .شیوه نامه ابالغی توسط سازمان اقصاد و دارایی جهت استفاده از سامانه تدارکات دولت انجام نشده است.
-7پیرو  68امین 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.
 -8پیرو  68امین 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 برای آن دسته از کشاورزان که نیاز مازاد بر مصارف دارند کنتور بصورت مجزا و موردی و بدون
استعالم مجدد در اختیار قرار می گیرد .
 -9پیرو  68امین جلسه ی شورای گفتگو  :پیرو مصوبات این جلسه مکاتبه ی اداره کل ارتباطات و فناوری استان با مدیر کل تنظیم مقررات و
ارتباط رادیویی کشور جهت درخواست پیگیری برقراری رومینگ در شهرکهای صنعتی بر اساس مکاتبه  45/12/92321مورخ  99/04/12انجام
گرفت.
-10پیرو مصوبات  65امین جلسه شورای گفتگو :لیست هشت نفر از اعضای بخش خصوصی جهت شرکت در جلسات شورا در سال  99به
مدت یک سال به استناد دستور العمل نحوه ی اجرای جلسات شورا معرفی شدند.
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دستور جلسه (:)1
 -ارائه گزارش دبیرخانه شورا از مصوبات جلسه قبل

دستور جلسه (:)2
 -ارائه گزارش جلسه دریخه در خصوف قانوه ارزاش

باری ورم بب

دعاورزم و مظاب

بی

ازماه ن ا ماظد

دعاورزم )

دستور جلسه (:)3
 -ارائه گزارش جلسه دریخه در خصوف معکالت ناش از نحوی محا به م یلوهام ا خاه جات درشارت بار گظد

دستور جلسه (:)4
 -ارائه گزارش جلسه دریخه در خصوف برر

پیعظااد جات نحوی ت یین حقوق و د خرزد صظوف در مقاشسه با حقوق بگیراه دشگر

دستور جلسه (:)5
ارائه گزارش جلسه دریخه در خصوف برر

دالشل خا رروش و رله رروش محصوالت ا خاه و پیعظاادات بب

خصوص برام ر ال ازم گررک ا خاه

دستور جلسه (:)6
 -ارائه گزارش جلسه دریخه در خصوف برر

هزشظه هام درشارخ بابت رح هام توجیا تو ط بانک و ن ا ماظد

دعاورزم

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

م اوه محخر هراهظگ امور اقخصادم ا خاندارم خرا اه شرال گفخظد :د خگایهام خدماتر اه از جرله شردتهام
گاز ،آب ،برق و ازماه تامین اجخراع

و امور مالیات

حق برخورد با واحدهام تولیدم بدهکار را ندارند.

اشعاه با بیاه اشن ده ت لیق دارت هام بازرگان ت طیل صادرات ا خاه را به دنبال دارد ،گفخظد :امروز دعور نیازمظد ارز
حاصل از صادرات ا ت و اعال شدی بی
اشعاه ارزودند :دراشن خصوف حخ

از  15هزار صادردظظدی دردعور ارز خود را برگعت نزدی ا ت .

د خگای قضاش

نیز وارد عرل شدی ا ت ده قانوه هم وجود دارد.

با توجه به شراشط تحرشم و وجود وشروس درونا برام حوزی صادرات معکالت زشادم اشجاد شدی ده نیازمظد ا ت د خگای
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هام اجراش مرتبط در اشن خصوف راهکارم بیاندشعظد.
اشعاه در ادامه با بیاه اشن ده د خگایهام خدماتر اه از جرله شردتهام آب ،برق ،گاز ،ازماه تامین اجخراع و امور
مالیات حق برخورد با واحدهام تولیدم بدهکار را ندارند ،زشرا قرار نیست هیچ واحدم به علت اشن موضوع ت طیل شود.
دراشن زمیظه د خگای هام اجراش و ازماه ها باشد به واحدهام تولیدم مالت دهظد تا بده خود را پرداخت دظظد و بدوه
اجازی ا خاندارم هیچ اقدام انجا نر شود.
قظبرم درادامه بظاه خود نرخ تولید ناخالص ا خاه در بین دعور را رتبه  ۳۱ا اعال دردند و گفخظد :هم ادظوه باشد به
صادرات غیر نفخ تکیه دظیم ،صادرات اشن ا خاه بیعخر در حوزی محصوالت دعاورزم ا ت.
جناب آقای پور آبادی رئیس اتاق بازرگانی بجنورد

در ادامه جظاب آقام پورآبادم رئیس محخر اتاق بازرگان بجظورد با بیاه اشن ده ت لیق دارت هام بازرگان آ یب رراواه به
صادردظظدگاه ا خاه وارد دردی ا ت ،گفخظد :از مسئواله دعورم و ا خان خوا خارشم هرچه زودتر از حالت ت لیق دارت هام
بازرگان را خارج دظظد وم به ر ال بوده بی
دارت

به

دلیل

عد

اشفام

از  95دارت بازرگان در ا خاه اشاری دردند و اظاارداشخظد :در حال حاضر۱۳
ت ادات

ارزم

از

وم

ازماه

صرت

ت لیق

شدی

ا ت.

اشعاه تصرشح دردند اشن در حال ا ت ده حدود  ۲۶دارت بازرگان ا خاه نیز در حال ر یدگ و ت لیق شده ا ت.
براشن ا اس بیعخر دارت هام بازرگان

ا خاه صادرات درخر از شک میلیارد دالر داشخه اند..

آقام پورآبادم اظاار دردند :عردی صادرات ا خاه خرا اه شرال به دعورهام ارغانسخاه و عراق به صورت رشال انجا م شود
ضرورم ا ت هر چه رش تر تکلیف صادرات به دعورهام عراق و ارغانسخاه معبص شود .جلسه با ذدر صلوات بر حضرت
محرد ف) و خانداه نبوشعاه به پاشاه ر ید.
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
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مصوبات خارج از دستور:
-1مقرر گردید اتاق بازرگانی در خصوف رر ت اد ارزم جلسه ام دارشظا
جلسه دارشظا

با حضور د خگاهاام مرتبط و صادردظظدگاه برگزار نراشد و نخیجه

جلسه ام با حضور ا خاندار محخر نخیجه گیرم و اقدا گردد.

 -2مقرر گردید سازمان اقتصاد و دارایی ا خاه معکالت صادردظظدگاه الاام  91لغاشت  95ده به دلیل عد اراشه اظاار نامه دچار معکل شدی
اند را برر

و به ا خظاد مادی  251مکرر قانوه مالیات مورد اقدا قرار گیرد.
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
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مصــوبات اســـتانی
ردیف

تــــصمیمات

عنــوان دستــور

-1مقرر گردید اداره کل اقتصاد و دارایی استان گزارشی از

ارائه گزارش دبیرخانه شورا از مصوبات جلسه قبل

نهایی شدن مجوزهای بی نام بر روی درگاه سرمایه گذاری
استانداری به دبیر خانه شورا اعالم نماید.
 -2مقرر گردید اداره کل اقتصاد و دارایی استان شیوه نامه ای
در خصوص خرید کاال و خدمات(اولولیت استانی) با هماهنگی
دستگاههای نظارتی تدوین و به مدیران کل دستگاهها و ذیحسابان
ابالغ نماید .

1

 -3مقرر گردید اتاق بازرگانی نسبت به ارائه برنامه و گزارش
کاملی از بررسی های انجام شده به منظور تشکیل میزهای تجاری
در کشورهای هدف صادراتی استان با حضور بخش خصوصی اقدام
نماید.
ارائههه گههزارش جلسههه دریخههه در خصههوف قههانوه ارههزاش
ورم ببهه
2

دعههاورزم و مظههاب

بی هه

باههری مقرر گردشد مدارک و مسخظدات شردت ن ا ماظد

ههازماه ن هها ماظد هه

دعاورزم )

اتاق اصظاف جات برر

دعاوزم و

به درخر مدشرشت عرلکرد بازر

حقوق ا خاندارم ار ال و نخیجه نااش

و امور
و به

جلسه ام برر

دبیرخانه شورا اعال گردد.
ارائههه گههزارش جلسههه دریخههه در خصههوف معههکالت ناشهه از -1پیعظااد گردشد با توجه به شراشط نامساعد جوم و داه

محصول

گظد دعاورزاه در ال جارم  ،ارت گظد برام ال آت

با مالح ه

نحوی محا به م یلوهام ا خاه جات درشارت بار گظد

و نگای حراشخ از گظد داراه ت یین و اعرال گردد.
 -2پیعظااد گردشد جات ترغیب بیعخر دعاورز به داشت محصول
گظد ،معوق هاش اعم از حرل و نقل راشگاه در ن ر گررخه شود.
 -3پیعظااد گردشد مرادز خرشد در ترا ا خاه ارزاش

3

شابد.

 -4پیعظااد گردشد موضوع قیرت گذارم گظد با توجه به تور بازار
و نیز حراشت از دعاورز با میانگین تور در دعور محا به گردد.
 -5پیعظااد گردشد جات پرداخت هام دعاورزاه با توجه به اشظکه
خرا اه شرال در پاشین ترشن طر جدول پرداخخیاا م باشد به دلیل
معرولیت ا خاه هام در حال تو ه ،پرداخت به دعاورزاه خرا اه
شرال در اولوشت قرار گیرد.
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مصــوبات اســـتانی
ردیف

عنــوان دستــور
دالشل خا رروش و رله

-1مقرر گردشد به مظ ور ر ال ازم گررک ا خاه و اشجاد گررک

خصوص برام ر ال ازم

مطرح

ارائه گزارش جلسه دریخه در خصوف برر
رروش محصوالت ا خاه و پیعظاادات بب

تــــصمیمات

گررک ا خاه

مرزم موضوع از رشق نراشظدگاه مجلس شورام ا الم

پیگیرم گردد و نیز موضوع در جلسه دارگروی تو ه و صادرات
ا خاه مطرح گردد.
 -2مقرر گردشد به مظ ور جلوگیرم از رله رروش در ا خاه از و دار

4

اشجاد زشر اخت هام رماشه گذارم در زمیظه م ورتیظگ و بسخه
بظدم  ،شردت هام حرل و نقل بین الرلل  ،هواش و رای آهن رراهم
گردد و موضوع در جلسه دارگروی تو ه و صادرات ا خاه مطرح
گردد.

مصــوبات اســـتانی
ردیف

عنــوان دستــور
ارائه گزارش جلسه دریخه در خصوف برر

تــــصمیمات
هزشظه هام درشارخ

بابت رح هام توجیا تو ط بانک و ن ا ماظد

دعاورزم

-1با توجه به معکالت الزا

رماشه گذاراه مبظ بر تایه رح

توجیا تو ط ن ا ماظد

دعاورزم و بانک ها ،به جات

داه

هزشظه ها و رراشظد رماشه گذارم و اشجاد وحدت روشه

پیعظااد م گردد  :اداری دل امور اقخصادم و داراش و بانک مل
ا خاه در خصوف اجرام بظد  8مصوبات

6

و چاارمین جلسه

هیأت مقررات زداش و تسایل صدور مجوزهام دسب و دار
مورخ ، 99/11/1پیگیرم الز را انجا و د خور ال رل برر
رحاام توجیا مخقاض تسایالت را با الزا ترا د خگاهاام
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دولخ و غیر دولخ بر اجرام آه به ا خاه اعال نراشظد.
 -2شراشر ببعظامه ر له بانهک مردهزم هرح ههام زشهر شهک میلیهارد
تومههاه نیههاز بههه تایههه ههرح امکههاه ههظج نههدارد ،لههذا بهها توجههه ب هه
ارهزاش

چظهد برابهرم هزشظهه هها پیعههظااد مه گهردد :هرح ههام زشههر

 3میلیارد توماه نیاز به تایه رح توجیا نداشخه باشد.
برر هه و تصههوشب ناههاش لیسههت هعههت نفههر اعضههام محخههر ببهه

انخباب و تصوشب هعت نفر از اعضام بب

خصوص

در جلسات شورا در ال  99به مدت شک ال به ا خظاد د خور ال رل

خصوص جات شردت

نحوی م اجرام جلسات شورا م رر شدند.

7

موضوعات مــلی و فـــراگیر
ردیف

عنــوان دستــور
خارج از دستور

پیشنهادات
در را خام حراشت از صادردظظدگاه و به دلیل عد ا الع ر ان صحیح
الاام  91تا  95جات اراشه اظاار نامه هام مالیات صادردظظدی و نیز

1

اقدامات اشر ا خاناا پیعظااد م گردد امور مالیات دعور به ا خظاد مادی
 251مکرر قانوه مالیات از صدور اجراشیه و مطالبه مالیات به هر نحو مرکن
جلوگیرم نراشد.
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ارائه گزارش جلسه دریخه در خصوف برر

پیعظااد جات بههه دلیههل اشظکههه درآمههد تولیههد دظظههدگاه و ههاشر معههاغل تولیههدم و

نحوی ت یین حقوق و د خرزد صظوف در مقاشسه با حقوق
بگیراه دشگر

خههدمات بصههورت درصههدم از هزشظههه ترهها شههدی محا ههبه مه گههردد
 ،بظههابر اشههن بهها توجههه بههه ارههزاش

چظههد برابههرم بسههیارم از داالههها در

ههال  1399درآمهههد بسهههیارم از معهههاغل تولیهههدم و خهههدمات نیهههز
چظد برابر ارزاش

شارخه ا ت .

در صورت ده در ال  1399درآمد حقوق بگیراه اقعار مرد ) تظاا
 15%ارزاش

شارخه ا ت .لذا در را خام حفظ قدرت خرشد و اشجاد

ت ادل و توازه در ارزاش

درآمدها در طح جام ه و جلوگیرم از

اشجاد شکاف بقات در دعور  ،پیعظااد م گردد درصد شا نرخ ود
معاغل تولیدم و خدمات بطور میانگین حدود  30تا  50درصد
داه
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