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 67:

تاریخ جلسه 11/92/91:

ساعت شروع
93:81:

ساعت خاتمه21:81:

محل نشست :سالن جلسات
استانداری

عناوین دستورجلسات

عنوان پیش از دستور:

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

عنوان دستور جلسه:

 بررسی گزارش نتایج حاصله از مصوبات 11جلسه ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1911گزارش کمیته در خصوص بررسی مشکل ارزش گذاری گمرکی کاالهای صادراتی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان-گزارش کمیته در خصوص بررسی مشکل عدم رفع تعهد (مالیاتی ،بانکی) صادرکنندگان سال 1911

عنوان خارج از دستور:

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

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

شماره بازنگری30:

تاریخ بازنگری3011-30-03 :
3

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)

الف -دولت
ردیف

نام و نام خانوادگی

3

محمد علی شجاعی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

استاندار (رئیس شورای استانی)

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر

2

حسن پارسی پور

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

غ

0

حسین حاجی بیگلو

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

حاضر

0

حسن نوری

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

حاضر

7

علی اصغر هدایتی

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر

محمد جواد تشکری-جهان راشد

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

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

شماره بازنگری30:

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

نام و نام خانوادگی نماینده
آقای مقدمی

غ

تاریخ بازنگری3011-30-03 :
2

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)

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

قدیر امانی

(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

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

خانم ترکانلو

غ

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.

کد مدرکQMS-RE-75-03 :
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شماره بازنگری30:

تاریخ بازنگری3011-30-03 :
0

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)

و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها
ردیف

3

سمت

نام و نام خانوادگی
یوسف یعقوبی نژاد

مدیر کل محترم امور مالیاتی خراسان شمالی

احمد سیدی

مدیر کل محترم اداره کل تامین اجتماعی خراسان شمالی

سیاوش وحدت

مدیر عامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی

فهیمه مهمانواز

مدیر کل محترم اداره کل استاندارد خراسان شمالی

امید خیرخواه

مدیر کل محترم ثبت اسناد و امالک خراسان شمالی

0

احمد سیدی

مدیر کل محترم سازمان تامین اجتماعی خراسان شمالی

7

جالل موسوی

مدیر کل محترم غله استان خراسان شمالی

8

علیرضا هاشمی

مدیر عامل محترم شرکت مخابرات خراسان شمالی

1

سید عقیل مرتضوی

مدیر عامل محترم شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

33

علیرضا صبوری

مدیر عامل محترم شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

33

جواد جعفری

مدیریت محترم گمرک خراسان شمالی

32

حسن براتی زاده

نماینده محترم معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

30

هادی عسکری

معاون محترم مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

34

عبداله ایزانلو

معاون محترم دفتر سرمایه گذاری استانداری

35

مریم محروقی

2
0
4
5

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

سرپرست محترم دبیر خانه ی شورای گفتگوی دولت و بخـش خصوصـی خراسـان
شمالی

شماره بازنگری30:

تاریخ بازنگری3011-30-03 :
4

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)

مشروح مذاکرات

پیش از دستور:
-------دستور جلسه (:)9
 -بررسی گزارش نتایج حاصله از مصوبات 11جلسه ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1911

دستور جلسه ()2
گزارش کمیته در خصوص بررسی مشکل ارزش گذاری گمرکی کاالهای صادراتی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان

دستور جلسه ()8
گزارش کمیته در خصوص بررسی مشکل عدم رفع تعهد (مالیاتی ،بانکی) صادرکنندگان سال 1911

جناب آقای پورآبادی ،رییس اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان شمالی

رئیس محترم اتاق بازرگانی خراسان شمالی خواستار آسان سازی در روند دریافت مجوز ها برای سرمایه گذاری شدند وگفتند :این امر
موجب جذب نشدن سرمایه گذاری در این استان خواهد شد و بعضا برخی از سرمایه گذاران نیز در حین کار به دلیل سخت گیری ها از
ادامه کار پشیمان خواهند شد.
آقای پورآبادی در آخرین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در سال  ، 1911بر اساس پیگیری مصوبات 11
جلسه ی کاری شورا خواستار رفع مشکل اینترنت شهرک های صنعتی استان شدند و گفتند :متاسفانه هم اینک آنتن دهی در شهرک ها
استان ضعیف است.
ایشان با اشاره به مصوبات جلسات قبل گزارشی از مصوبات اقدام نشده در طی سال جاری را ارائه نمودند.

کد مدرکQMS-RE-75-03 :
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شماره بازنگری30:

تاریخ بازنگری3011-30-03 :
5

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)

جناب آقای دکتر شجاعی،استاندار محترم خراسان شمالی
جناب آقای شجاعی استاندار محترم خراسان شمالی ضمن اظهار گالیه از روند بارگذاری مجوزهای بی نام در سامانه سرمایه گذاری
استانداری تصریح کردند اجازه ندادن برای امر سرمایه گذاری در این استان تبدیل به هنر یک گروه در این استان شده است.
دکتر شجاعی در شورای گفت و گوی بخش خصوصی با دولت بیان کردند :برای ساختن استان ،قدم نخست آن است که نشان دهیم فضا
برای کارکردن و سرمایه گذاری بخش خصوصی مناسب است تا سرمایه گذار راغب به آوردن سرمایه خود در استان شود.
ایشان افزودند :زمانیکه سخن فقط از  9۳۳واحد صنعتی در این استان زده می شود به معنای آن است که این تعداد از واحد یعنی هیچ باید
تمام تالش خود را به کار ببندیم که بخش خصوصی در استان وارد شود و هزینه کند.
استاندار خراسان شمالی ادامه دادند :چیزی که در بسیاری از استان حل شده آن است که مدیر بخش دولتی برای حل کار سرمایه گذار
دوندگی می کند ،به تهران می رود اما هنوز این امر در استان جا نیفتاده است.
نماینده عالی دولت در استان تاکیدکردند :اگر سرمایه گذار را نیاوریم یعنی کار ،بلد نیستیم .در خراسان شمالی مقداری از برق تولید شده به
خارج استان صادر می شود اما اگر تعداد واحدهای صنعتی زیاد بود چه دلیلی وجود داشت که برق از استان خارج شود.
ایشان افزودند :تنها راه نجات این استان بخش خصوصی است و باید بخش خصوصی در این استان تقویت شود.
استاندار خراسان شمالی گفتند :هم اینک  1۷طرح سرمایهگذاری مجوز بینام در استان صادر شده است که باید تمامی مجوزهای الزم از
دستگاههای مرتبط نظیر منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست گرفته شود.
ایشان افزودند :اگر این طرح های بی نام به آب ،برق ،گاز و تلفن هم نیاز داشتند از قبل باید تمامی اقدامات الزم انجام شود.
استاندار خراسان شمالی از دستگاه ها خواست تا طرح هایی که به عنوان بی نام صادر شده اند و مشکلی دارند حذف کنند ،سرمایه گذار
پس از دریافت طرح نباید به هیچ دستگاهی مراجعه کند.
آقای شجاعی افزودند :همچنین واگذاری طرح ها باید بدون قید و شرط بوده و توجیه اقتصادی نیز داشته باشد.
استاندار خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنانش از پیگیری نکردن مصوبه ها از سوی دستگاه ها انتقاد کردند و افزودند :قبل از جلسه
باید دستگاه ها و سازمان ها دور هم بنشینند و برای حل مشکل راه کار ارائه دهند اما در این جلسه ها همدیگر را تازه می بینند.

کد مدرکQMS-RE-75-03 :
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شماره بازنگری30:

تاریخ بازنگری3011-30-03 :
0

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)

جناب آقای روحانی رییس انجمن پیمانکاران

جناب آقای روحانی رییس محترم انجمن پیمانکاران گفتند:حذف پیش پرداخت غیر قانونی است و با توجه به بند  ۷1در مورد
پیش پرداخت پروژه های دولتی افزودند که در معامالت دولتی  52درصد پیش پرداخت وجود دارد که اکثر ادارات از پرداخت
این پیش پرداخت ها در زمان مناقصه شانه خالی می کنند و عمال اکثر پروژه ها به بن بست ختم می شود چون برای پیمانکاران
چرخه ی معیوبی خواهد بود
ایشان در ادامه به موضوع مطالبات پرداختند که متاسفانه اکثر ادارات مطالبات را ثبت نمی کنند و پیمانکاران نمی توانند در سال
آینده از محل جذب این مطلبات استفاده کنند و به همین دلیل است که آمار جذب و تهاتر بانکی استان ما نسبت به سایر استانها
بسیار پایین می باشد.
خارج از دستور:
------------
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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)

مصــوبات اســـتانی
ردیف

تصمیم /تــــصمیمات

عنــوان دستــور جلسه

بررسی گزارش نتایج حاصله از مصوبات 11جلسه ی شورای

مقرر شد سازمان اقتصادی و دارایی استان تا تاریخ سی ام

گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1911

فروردین ماه سال 1۷۳۳تعداد  1۷پروژه مجوز بی نام به دو زبان
فارسی و انگلیسی تهیه و بر روی درگاه استانداری خراسان
شمالی بارگذاری نماید.
باعنایت به ضرورت تسریع اتمام مطالعات امکان سنجی فرصت
های سرمایه گذاری استان به همراه ترجمه خالصه آنها به زبان
انگلیسی ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اقدامات الزم
جهت تامین اعتبار مورد نیاز و تخصیص آن به اداره کل امور
اقتصادی و دارایی استان به عمل آورد.
کلیه دستگاههای ارایه دهنده فرصتهای سرمایه گذاری دارای
مجوز بی نام و صادر کننده ،مجموعه استعالمات پشتیبان مرتبط
را حداکثر تا پایان سال جاری تهیه و پاسخ استعالمات و
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مجوزهای بی نام مربوط به هر فرصت را صادر نمایند و به اداره
کل اقتصادی و دارایی ارائه دهند.
در رابطه با موضوع بند "واو" تبصره  2قانون بودجه مقرر
گردید اداره کل اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه
ریزی میزان جذب شده را از سال  191۱تا  1911به تفکیک
سال تهیه و در جلسه بعد شورا ارائه نمایند.
مقرر گردید سازمان اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و
برنامه ریزی ،سازمان مالیاتی استان و کمیسیون هماهنگی
بانکهای استان به بررسی مشکالت جذب استان اقدام نمایند و
نسبت به ارائه راهکارهای مشترک جهت افزایش جذب استان
در سالهای آتی ،برنامه ریزی و اقدام نمایند.

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

شماره بازنگری30:

تاریخ بازنگری3011-30-03 :
8

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)

مصــوبات اســـتانی
ردیف

تصمیم /تــــصمیمات

عنــوان دستــور جلسه

پیرو مصوبات هفتاد و پنجمین جلسه شورا -گزارش کمیته در مقرر گردید شرکت شهرکهای صنعتی نسب به اقدامات نهایی
2
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خصوص مشکل عدم تنظیم سند رسمی زمینهای شهرک برای تعیین تکلیف ثبت شهرکهای کارگاهی تا سه روز پس از
کارگاهی

ابالغ اقدام نماید.

بررسی گزارش نتایج حاصله از مصوبات 11جلسه ی شورای

مقرر گردید اتاق بازرگانی و دستگاههای مرتبط جلسه ای به

گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1911

منظور شناسایی کاالهای خارج شده از استان را برگزار نماید.

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

شماره بازنگری30:

تاریخ بازنگری3011-30-03 :
1

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)

موضوعات مــلی و فـــراگیر
ردیف

پیشنهاد /پیشنهادات

عنــوان دستــور جلسه

نظر به اینکه تعدادی از صادرکنندگان محترم مشمول بند ( )1تصویبنامه شماره
 229۳۳/9191مورخ  11/۳5/۳5به کشورهای عراق و افغانستان که معادل ریالی ارز
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بررسی مشکل عدم رفع تعهد (مالیاتی ،بانکی) صادرکنندگان

صادراتی را دریافت نمودهاند و علیرغم مهلت اعطایی اعالمی از سوی بانک مرکزی

سال 1911

موفق به ثبت اطالعات اظهارنامههای صادراتی دوره فوقالذکر در سامانه جامع تجارت-
درگاه ثبت اطالعات اظهارنامههای صادراتی افغانستان و عراق نشدهاند  .پیشنهاد می
گردد بانک مرکزی مجددا مهلتی یک الی دو ماهه به صادرکنندگان مذکور به منظور
ثبت کوتاژهای (اظهار نامه )صادراتی در سامانه تجارت و رفع تعهد ارزی تعیین نماید.

بررسی مشکل ارزش گذاری گمرکی کاالهای صادراتی اختالف باالی ارزش گمرکی ثبت شده در سامانه واظهار نامه گمرکی با قیمت واقعی
واحدهای تولیدی و صادرکنندگان

فروش کاال در کشورهای مورد معامله باعث متضرر شدن صادرکنندگان در زمان رفع
تعهد ارزی می گردد .لذا با توجه به اینکه صادرکنندگان در بعضی مواقع به دلیل رقابت
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با رقبای خارجی مجبور به فروش کاالی صادراتی با قیمت پایین تر از ارزش های درج
شده در سامانه گمرک ایران می گردند ،پیشنهاد می گردد بانک مرکزی تعهد ارزی
صادرکنندگان را بر اساس مدارک و مستندات فروش کاال (فاکتور) در کشورهای
خارجی محاسبه نماید.

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

شماره بازنگری30:

تاریخ بازنگری3011-30-03 :
33

