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 57:

تاریخ جلسه 99/22/60:

ساعت شروع 9:

ساعت

محل نشست :سالن جلسات

خاتمه22:16:

استانداری

عناوین دستورجلسات

عنوان پیش از دستور:

-----------

عنوان دستور جلسه:

 گزارش کمیته در خصوص مشکل عدم تنظیم سند رسمی زمینهای شهرک کارگاهی گزارش کمیته در خصوص پیش نویس دستورالعمل سازش مستقیم بین کارگر و کارفرما بر اساس پیشنهاد شورای گفتگوی اصفهان -گزارش کمیته در خصوص بررسی بند  2-7استاندارد ملی ایران به شماره  212برای محصوالت غذایی از جمله "ماکارونی"

عنوان خارج از دستور:
---------
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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

نام و نام خانوادگی نماینده
محمود قنبری

2

حسن پارسی پور

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

غ

0

علی اصغررضا زاده

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

4

عبداله یوسفی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

نماینده

سید عباس آقامیری

5

مجید درخشانی

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

نماینده

آقای قلی زاده

0

حسن نوری

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

نماینده

مهدی احمد زاده

7

علی اصغر هدایتی

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر

مهراب وحدت

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

3

اسداهلل جعفری

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

2

سید جواد ایاللی

دادستان مرکز استان

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)
نماینده

نام و نام خانوادگی نماینده
یونس سامی

غ

د -شهرداری و شوراها
سمت

ردیف

نام و نام خانوادگی

3

هادی زارعی

شهردار مرکز استان

2

بهمن جباری

رئیس شورای اسالمی استان
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وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

نام و نام خانوادگی نماینده
آقای مقدمی

غ
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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

حاضر

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

حاضر

نام و نام خانوادگی نماینده
آقای حسینی

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

3
2
0

نام و نام خانوادگی
مهدی وحدانی
مهدی احمد زاده

سمت

نماینده ی محترم تامین اجتماعی
نماینده ی محترم اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی

یوسف یعقوبی نژاد

مدیر کل محترم امور مالیاتی خراسان شمالی

سید احمد سیدی

مدیر کل محترم اداره کل تامین اجتماعی خراسان شمالی

سیاوش وحدت

مدیر عامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی

0

فهیمه مهمانواز

مدیر کل محترم اداره کل استاندارد خراسان شمالی

7

جهان راشدی

مشاور محترم رییس سازمان و مدیر توسعه

8

مهدی روحانی

رییس محترم کانون کافرمایان استان

1

سهیل نشات

معاون محترم اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان شمالی

33

هادی عسکری

معاون محترم مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

33

قدیر امانی

نایب رییس محترم اتاق تعاون استان

32

عبداله ایزانلو

معاون محترم دفتر سرمایه گذاری استانداری

30

صفر علی قربانی

کارشناس محترم دفتر سرمایه گذاری استانداری

4
5

34
35
30
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مشروح مذاکرات

پیش از دستور:
-----

دستور جلسه (:)2
 - -گزارش کمیته در خصوص مشکل عدم تنظیم سند رسمی زمینهای شهرک کارگاهی

دستور جلسه ()2
 -گزارش کمیته در خصوص پیش نویس دستورالعمل سازش مستقیم بین کارگر و کارفرما بر اساس پیشنهاد شورای گفتگوی اصفهان

دستور جلسه ()1
گزارش کمیته در خصوص بررسی بند  2-7استاندارد ملی ایران به شماره  212برای محصوالت غذایی از جمله "ماکارونی"
جناب آقای پورآبادی رییس اتاق بازرگانی خراسان شمالی

رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی بر همکاری بیشتر دستگاه های اجرایی در اجرای مصوبات استانی شورای گفتگو تاکید کردند و گفتند:
این استان در شورای گفت و گوی کشور در سال جاری امتیاز خوبی کسب نکرده اگر این شرایط تکرار شود در سال آینده جلسه شورای
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نخواهیم داشت.
سخنگوی و دبیرشورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی در یازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
استان از دستگاه های اجرایی استان خواستند تا مصوبات این جلسات را اجرایی نمایند  .برگزاری جلسات شورا زمانی برای بخش
خصوصی اثر بخش خواهد بود که منتهی به خروجی جلسه شود وگرنه منجر به اتالف وقت دو بخش دولتی و خصوصی خواهد شد.
ایشان افزودند :این استان در شورای گفت و گوی کشور در سال جاری علی الرغم تالشهای زیادی که انجام شده  ،امتیاز مطلوبی کسب
نکرده است ونتایج مصوبات استانی مشکالت بخش خصوصی را مرنفع نکرده است.
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جناب آقای دکتر محمود قنبری ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی
معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفتند :دستگاههای اجرایی استان موظف به اجرای مصوبات جلسه شورای
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی هستند که برخی مواقع این مهم جدی گرفته نمیشود.
ایشان افزودند :از دستگاه ها و سازمان ها برای اجرایی شدن مصوبات تالش بیشتری داشته باشند اگر مصوبات اجرایی نشوند تصمیمات الزم
را برای آنان خواهیم گرفت.
ایشان تصریح کردند :مصوباتی که در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی داشته ایم که منع قانونی ندارند سازمان ها
باید آنان را اجرایی کنند اما اگر بعضا با قوانین نیز مغایرت دارد مساعدت های الزم را داشته باشند تا کسب و کار ها رونق گیرند.
.جناب آقای وحدت  ،مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی

جناب آقای وحدت  ،مدیر عامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی به مغایرت سند مالکیت و سند تنظیمی این قطعه شهرک
اشاره داشتند وگفتند  :مسیری که شهرک صنعتی قرار گرفته حریم آب منطقه ای بوده با توجه به استعالمی که اداره ی ثبت از آب منطقه ای
گرفته ،اعالم کرده که تا زمانی تخلیه صورت نگیرد  ،استعالم سند ارائه نخواهیم شد .
ایشان افزودند  :به اداره ی آب منطقه ای تعهد دادیم ظرف یک ماه آینده آن منطقه را تخلیه ی کامل کنیم و مقرر شد اداره آب نیز
استعالم را ظرف سه روز آینده ارائه دهند و ما نیز به اداره ی ثبت جهت تفکیک و ارائه ی سند تحویل خواهیم داد.
جناب آقای احمدزاده کارشناس اداره ی کار و رفاه اجتماعی استان خراسان شمالی

جناب آقای احمدزاده کارشناس محترم اداره ی کار و رفاه اجتماعی استان خراسان شمالی گفتند :پس از بررسی موضوع پیش نویس
شورای سازش که بر اساس پیشنهاد شورای گفتگوی اصفهان در دستورکار دبیر خانه ی شورا قرار گرفت  .اداره کل کار و رفاه اجتماعی
استا ن نظرات کارشناسی خود را در باب مواد پیشنویس ارائه کردند و نیز در جلسه ی وبینار اتاق اصفهان که عمده ی نظرات و پیشنهادات از
استان خراسان شمالی بود  ،توضیحات تکمیلی ارائه شد.
ایشان افزودند  :پیشنهاد می شود که شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان این پیش نویس را به هیئت وزیران ابالغ کنند و در
خواست تجدید نظر مجدد در الحاقیه ی ماده ی  157قانون کار مجلس شورای اسالمی در دستور کار قرار گیرد تا مجددا مشکل ابطال
دستورالعمل توس دیوان عدالت اداری صورت نگیرد.
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جناب آقای شیرزادی ،مدیر عامل محترم شرکت یاس شهر

جناب آقای شیرزادی مدیر عامل محترم شرکت یاس شهرگفتند  :مشکل پیش آمده برای صادرکنندگان استان در خصوص بسته بندی مواد
غذایی در احجام باالتر از  2و  5کیلوگرمی در مقوله صادرات با استانداردهای صادراتی انجام پذیر نمی باشد زیرا انتخاب و نوع بسته
بندی بر اساس سلیقه ی مشتری خارجی می باشد .
در ادامه ایشان افزودند :سایر استان ها بسته بندی در احجام باالتر ده کیلویی و بیست کیلویی برای صادرات مشکلی ندارند و تنها این مشکل
در استان ما وجود دارد که با ممانعت اداره ی استاندارد و اداره ی غذا و دارو به جهت قوانین موجود  ،مواجه هستیم.
دستگاههای مرتبط مانند گمرک و استاندارد و غذا و دارو همواره مساعدت های الزم را در صادرات محصوالت بصورت موردی داشته
اند که درخواست می گردد مشکل بصورت دائمی برطرف شود تا مشتری کشور های هدف به سمت استان های دیگر سوق پیدا نکنند.
در ادامه آقای براتی زاده نماینده ی محترم سازمان غذا و دارو گفتند :با توجه به بند  7استاندارد ماکارونی اگر ممانعتی برای بسته بندی ها
با احجام باالتر صورت می گیرد برای مشکالتی است که برای کیفیت و بهداشت محصوالت ایجاد می شود و اگر اداره ی استاندارد تایید
کنند مشکلی وجود نخواهد داشت.
سرکار خانم مهمان نواز ریاست محترم اداره ی استاندارد خراسان شمالی گفتند  :استاندارد  212در خصوص ماکارونی بند  7مجوز بسته
های دو کیلویی را صادر کرده اند و برای اوزان باالی  2کیلوگرم را منوط به کسب مجوز از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
می باشد و اگر وزارت بهداشت مجوز را صادر نمایند اداره ی استاندارد نیز موظف به اجرای این مصوبه خواهد بود.

خارج از دستور:
------------------
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مصــوبات اســـتانی
عنــوان دستــور جلسه

تصمیم /تــــصمیمات

ردیف

گزارش کمیته در خصوص بررسی بند  2-7استاندارد ملی ایران

با هدف حمایت از صادرکنندگان استان در جهت حفظ

به شماره  212برای محصوالت غذایی از جمله "ماکارونی

بازارهای رقابتی که بر اساس درخواست مشتری خارجی بسته
بندی ها صورت می گیرد  ،مقرر گردید معاون غذا و دارو و
اداره کل استاندارد استان شرایط بسته بندی را جهت صادرات
محصوالت در اوزان باالتر از  5کیلوگرم فراهم نمایند.

2

مقرر گردید آندسته از تولید کنندگان مواد غذایی که تامین
مواد اولیه آنها در استان وجود دارد جهت حمایت از صنایع
استانی  ،خرید و تامین مواد اولیه را با اولویت استانی در نظر
بگیرند.

گزارش کمیته در خصوص مشکل عدم تنظیم سند رسمی زمینهای مقرر گردید شهرکهای صنعتی ظرف مدت سه روز پس از
شهرک کارگاهی

ابالغ صورتجلسه ی شورا نسبت به تعیین تکلیف نهایی سند
های شهرک کارگاهی اقدام نموده و نتایج در جلسه بعدی
شورا گزارش گردد.

2
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موضوعات مــلی و فـــراگیر
ردیف

پیشنهاد /پیشنهادات

عنــوان دستــور جلسه

با توجه به درخواست های صادرکنندگان حوزه ی مواد غذایی و
با در نظر گرفتن تجدید نظر در استاندارد  212با عنوان ماکارونی

2

گزارش کمیته در خصوص بررسی بند  2-7استاندارد ملی

مقرر گردید موضوع بسته بندی احجام بیش از  5کیلو گرم جهت

ایران به شماره  212برای محصوالت غذایی از جمله

صادرات ،مکاتبات الزم از طریق اداره کل استاندارد و دبیر خانه

"ماکارونی

ی شورای گفتگو جهت تجدیدنظر این بند به استاندارد ملی ایران
و مراجع ذی ربط انجام گردد.

گزارش کمیته در خصوص پیش نویس دستورالعمل سازش -موضوع بیمه قابلیت سازش ندارد ،پس می بایست در این دستور
مستقیم بین کارگر و کارفرما بر اساس پیشنهاد شورای العمل مستثنی گردد :اشاره ای در ماده ی یک شده
گفتگوی اصفهان

در دستورالعمل به الزام حضور کارگر و کارفرما در جلسهسازش قبل از هر فرآیندی اشاره شده پیشنهاد میگردد این
موضوع ذکر گردد
وجاهت قانونی افراد حاضر در این شوراها می بایست تعیینتکلیف گردد.اینکه افراد عضو شورا باشد ضروری ولی می

2

بایست یک مرجع باالتر تأیید نماید بند ب ماده  2شورا حل قبل
تعیین تکلیف شده

اعتبار نامه اعضا (هم شورای کارگاهها

شورای استانی:ماده )2
ماده  6دستورالعمل قبلی مناسبتر است ماده  :8تعیین تکلیفبایگانی رأی ،ثبت آن و ...ماده  11الزام گذاشته :اشاره در ماده
 11شده :پیشنهاد مشخص امکان ثبت در سامانه جامع روابط کار
رفع اشکال بند و ماده  5دستورالعمل قبلی :افراد حاضر درشورای سازش نمی بایست در جلسه مراجع حل اختالف
رسیدگی نمایند می توانند در هر دو باشند اما در خصوص پرونده
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در این دستورالعمل نتیجه به عدم حضور طرفین اشاره ای نشده
است و می بایست تعیین تکلیف گردد
مکان تشکیل جلسه نیز تعیین گردد :دفتر شورا،دفتر هیأتمدیره،محل جدید،اداره و...در سطح استانی نیز محل تعیین
گردد.
در این دستورالعمل پیشنهاد می گردد آمار و نتایج شورایسازش به اداره کار نیز اعالم گردد.
پیشنهاد می گردد تمام شکایات اول در شورای سازش مطرحگردد :تناقض ماده  7و تبصره آن رفع مشکل ماده  2دستورالعمل
قبل و ایراد دیوان
پیشنهاد این دستورالعمل توسط شورا به وزارت جهت ارائه آنبه عنوان الیحه پیشنهادی دولت و بخش خصوصی جهت
تصویب در مجلس و تبدیل به قانون
ماده  11تناقض دارد الکترونیکی تبصره اعتبارنحوه ارائه درخواست رسیدگی توسط کارگر یا کارفرمامشخص گردد.

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

شماره بازنگری30:

تاریخ بازنگری3011-30-03 :
33

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)

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

شماره بازنگری30:

تاریخ بازنگری3011-30-03 :
33

