اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات هفتاد دو هفتمین 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 77:

تاریخ جلسه 7011/17/77:

ساعت شروع 9:

ساعت خاتمه77:

محل نشست :سالن جلسات استانداری

عناوین دستورجلسات

عنوان پیش از دستور:

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

عنوان دستور جلسه:

 بررسی اولویت های استان در جهت تحقق شعار سال (تولید،پشتیبانی،مانع زدایی)عنوان خارج از دستور:

افزایش اختیارات بانکی در استانها

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 هفتمین 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

وضعیت حضور

سمت

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

استاندار (رئیس شورای استانی)

نماینده

2

حسن پارسی پور

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

نماینده

ولی گریوانی

0

حسین حاجی بیگلو

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

نماینده

مهرداد داود زاده

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 -خانم
اصغری

ب -مجلس شورای اسالمی
ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

سمت

(حاضر /غایب /نماینده)

3

محمد پاکمهر

نماینده مجلس

ن

2

امان اهلل حسین پور

نماینده مجلس

غ

نام و نام خانوادگی نماینده

ج -قوه قضائیه
ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

سمت

3

اسداهلل جعفری

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

2

سید جواد ایاللی

دادستان مرکز استان

(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده
یونس سامی

نماینده
غ

د -شهرداری و شوراها
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

3

هادی زارعی

شهردار مرکز استان

نماینده

2

بهمن جباری

رئیس شورای اسالمی استان

حاضر

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

شماره بازنگری30:

نام و نام خانوادگی نماینده
احمد مقدمی

تاریخ بازنگری3011-30-03 :
2

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات هفتاد دو هفتمین 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

قدیر امانی-قربانعلی راعتمادی

0

مهدی امیدوار

رئیس اتاق اصناف مرکز استان

نماینده

آقای کمالی

(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

حاضر

نام و نام خانوادگی نماینده
آقای حسینی

خانم ترکانلو

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 هفتمین 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

سمت

نام و نام خانوادگی

3

محمد بدری

مدیر کل محترم دفتر هماهنگی اقتصادی استانداری

2

سید علی میرکریمی

مدیر کل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

0

یوسف یعقوبی نژاد

مدیر کل محترم امور مالیاتی خراسان شمالی

محمد یزدانی

معاون محترم اداره کل تامین اجتماعی خراسان شمالی

سیاوش وحدت

مدیر عامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی

0

علی باقری

مدیریت محترم گمرک خراسان شمالی

7

عبداله ایزانلو

معاون محترم دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری

8

علی قربانی

سرگروه محترم دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری

1

مریم محروقی

4
5

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

33
33
32
30
34
35
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات هفتاد دو هفتمین 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 (:)7
 بررسی اولویت های استان در جهت تحقق شعار سال (تولید،پشتیبانی،مانع زدایی)جناب آقای پورآبادی ،رییس اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان شمالی

جناب آقای پورآبادی ریاست محترم اتاق بازرگانی بجنورد مانع زادیی و پشتیبانی از تولید را نیازمند شناخت و ارزیابی ظرفیت ها،برنامه
ریزی و مدیریت جهادی و کارآمد اعالم کردند.
برای تحقق شعار سال مطابق با رهنمودهای مقام معظم رهبری نیاز به تالش مضاعف برای از میان برداشتن موانع است چراکه فعاالن اقتصادی
در خط مقدم مبارزه با تحریم ها و همچنین آثار اقتصادی کرونا قرار دارند.
ایشان ضمن تاکید بر حضور اعضای محترم شورا اظهار کردند امسال همه با هم تالش کنیم در جهت کاهش موانع بخش خصوصی گام بر
داریم و با ایجاد انگیزه ی بیشتر بخش خصوصی را فعال تر از قبل وارد عرصه ی اقتصاد استان نماییم.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال
 0011با اعالم این مطلب ،نبود بانک اطالعاتی دقیق از تولید را مهمترین مشکل در حوزه سرمایه گذاری بیان کردند و خواهان تشکیل بانک
اطالعاتی قوی در حوزه تولید و نیازمندی ها شدند.
ایشان نبود مشوق سرمایه گذاری را مهمترین مانع برای ورود کارآفرینان در این حوزه دانستند و اظهارداشتند  :ما هیچ وقت تشویق را برای
سرمایه گذار به عنوان یک اصل مهم در نظر نگرفته ایم و تا مقدار زیادی تنبیه را در این حوزه مدنظر داریم و سعی می کنیم کمک به
سرمایه گذار را با دید منفی بررسی می کنیم.
رییس اتاق بازرگانی بجنورد افزود :امسال باید در بخش تولید به صورت سلیقه ای عمل نکنیم و تولید کننده واقعی را حمایت کنیم و میدان
را برای بخش خصوصی هموار و نگاه استانی به این حوزه داشته باشیم.

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

شماره بازنگری30:

تاریخ بازنگری3011-30-03 :
5

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات هفتاد دو هفتمین 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 قنبری،معاون محترم امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی
معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی اعالم کردند ضعف زیرساخت های حمل و نقل در این استان سرمایه
گذاری در سایر حوزه ها نیز تحت شعاع خود قرار داده است.
ایشان خواهان ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه زیرساخت های حمل و نقل ریلی و اتوبان سازی در استان
خراسان شمالی شدند و اظهارداشتند  :در شرایط فعلی شبکه ریلی ارزانترین شبکه حمل و نقلی در کشور محسوب می شود که این استان از
داشتن این ظرفیت محروم است .
آقای دکتر قنبری بروکراسی اداری؛ قوانین دست و پا گیر و محدودیت اختیار بانک های دولتی را از موانع سرمایه گذاری در این استان
برشمردند و خاطرنشان کردند  :در شرایط فعلی با توجه به افزایش میزان تورم  ،باید اختیار بانک ها در سقف پرداخت تسهیالت افزایش یابد
تا بتوانند تسهیالت مناسب به سرمایه گذاران و کارآفرینان پرداخت کنند.
ایشان خاطرنشان کردند  :محدودیت سقف پرداختی تسهیالت از سوی بانک های استان  ،موجب می شود تا پرونده ها برای تایید به مرکز
ارسال شود و این روند پرداخت ها را طوالنی و با شرایط تورمی حاکم بر کشور سرمایه گذاران را با مشکل مواجه می کند.
همچنینیشنهاد شد اختیارات پرداخت تسهیالت توسط بانک های عامل استان تا پنج برابر افزایش یابد تا مشکالت این حوزه سرمایه گذاران
به حداقل برسد.

خارج از دستور:
افزایش اختیارات بانکی در استانها-اعالم تقویم برگزاری جلسات شورا

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 هفتمین 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

7

تصمیم /تــــصمیمات

عنــوان دستــور جلسه

بررسی اولویت های استان در جهت تحقق شعار سال

مقرر گردید اتاق بازرگانی طی جلسه ی مشترک همفکری با

(تولید،پشتیبانی،مانع زدایی)

اتاق تعاون و اصناف و بخش خصوصی مشکالت و موانع پیش
روی تولید و سرمایه گذاری در استان را احصاء نموده و در
جلسه ی آتی شورا مطرح نماید.

بررسی اولویت های استان در جهت تحقق شعار سال

مقرر گردید شرکت شهرکهای صنعتی استان ،کمبودهای

(تولید،پشتیبانی،مانع زدایی

موجود در زیر ساخت تولید استان را شناسایی و برنامه ای در
خصوص ایجاد شبکه و زیر ساخت در شهرک ها و نواحی

2

صنعتی استان در قالب پیش نویس به دبیر خانه ی شورا ارائه
نماید.
3

بررسی اولویت های استان در جهت تحقق شعار سال

مقرر گردید دستگاههای اجرایی استان نظرات و پیشنهادات

(تولید،پشتیبانی،مانع زدایی

خود را در خصوص تحقق شعار سال به دبیر خانه ی شورا
اعالم نمایند.

بررسی اولویت های استان در جهت تحقق شعار سال

مقرر گردید اتاق بازرگانی برنامه ریزی و پیگیری های الزم

(تولید،پشتیبانی،مانع زدایی

جهت ارتقاء جایگاه شورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی در سطح ملی را بر اساس دستورالعمل و شاخص

0

های ارزیابی انجام و هر سه ماه گزارش تفصیلی به دفتر سرمایه
گذاری اعالم نماید.
با توجه به کاهش ارزش پول ملی طی دو سال اخیر در راستای
کاهش فرایند سرمایه گذاری در استان ها پیشنهاد می گردد :در
5

خارج از دستور  :افزایش اختیارات بانکی در استانها

حوزه ی بانکی(تسهیالت ،تقسیط و )...اختیارات بانک های استان
حدالقل  5برابر افزایش یابد و برای مبالغ کم نیاز به مجوز مرکز
،حذف گردد که مقرر گردید با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد در
جلسه ی کارشناسی ذیل شورا بررسی گردد.

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

تاریخ بازنگری3011-30-03 :
7

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات هفتاد دو هفتمین 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)

مقرر گردید به منظور بهروری بیشتر از جلسات و هماهنگی
برای حضور نمایندگان محترم مجلس ،جلسات در تاریخ 01
6

خارج از دستور :اعالم تقویم برگزاری جلسات شورا

هر ماه برگزار گردد.

موضوعات مــلی و فـــراگیر
ردیف

عنــوان دستــور جلسه

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

پیشنهاد /پیشنهادات

شماره بازنگری30:

تاریخ بازنگری3011-30-03 :
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