اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات هفتاد دو هشتمین 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 87:

تاریخ جلسه 8022/22/87:

ساعت شروع 80:

ساعت
خاتمه83:52:

محل نشست :سالن جلسات استانداری

عناوین دستورجلسات

عنوان پیش از دستور:

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

عنوان دستور جلسه:
بررسی مصوبات جلسات قبل -ارائه گزارش کمیته ی ذیل شورا در خصوص بررسی و احصاء انواع کاالهای تولیدی و غیر تولیدی خارج شده از استان

عنوان خارج از دستور:

 شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید ،بهره برداری و صادرات -بررسی موضوع عدم اعمال ماده  ۹۳قانون بخش تعاون توسط سازمان تامین اجتماعی

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

شماره بازنگری30:

تاریخ بازنگری3011-30-03 :
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات هفتاد دو هشتمین 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)

نماینده

2

حسن پارسی پور

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

حاضر

0

حسین حاجی بیگلو

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

4

عبداله یوسفی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

حاضر

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

نام و نام خانوادگی نماینده

ویدئو کنفرانس
ویدئو کنفرانس

ویدئو کنفرانس

ب -مجلس شورای اسالمی
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

3

محمد پاکمهر

نماینده مجلس

نماینده

2

امان اهلل حسین پور

نماینده مجلس

نماینده

نام و نام خانوادگی نماینده
ویدئو کنفرانس
ویدئو کنفرانس

ج -قوه قضائیه
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

3

اسداهلل جعفری

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

حاضر

2

سید جواد ایاللی

دادستان مرکز استان

نماینده

نام و نام خانوادگی نماینده
ویدئو کنفرانس
ویدئو کنفرانس

د -شهرداری و شوراها
ردیف

نام و نام خانوادگی

کد مدرکQMS-RE-75-03 :
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سمت

شماره بازنگری30:

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات هفتاد دو هشتمین 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)

3

هادی زارعی

شهردار مرکز استان

نماینده

احمد مقدمی

2

بهمن جباری

رئیس شورای اسالمی استان

حاضر

ویدئو کنفرانس

هـ -تعاونی و خصوصی
(رؤسای اتاق ها)
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

سعید پورآبادی

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی مرکز

3
2
0

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)
حاضر

استان (دبیر و سخنگوی شورای استان)
ابراهیم قربانی
مهدی امیدوار

نام و نام خانوادگی نماینده

رئیس اتاق تعاون مرکز استان

حاضر

ویدئو کنفرانس

رئیس اتاق اصناف مرکز استان

حاضر

ویدئو کنفرانس

(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)

نام و نام خانوادگی نماینده

3

احمد هاتفی اوالیی

مدیر عامل شرکت مزرعه سبز خرم

حاضر

ویدئو کنفرانس

2

مجید اجاللی

مدیر عامل شرکت آراد لیان فراور آریا

حاضر

ویدئو کنفرانس

0

علی شریعت

رییس هیات مدیره آرد سفید ارمغان

حاضر

4

امید نادری

مدیر عامل شرکت برودت صنعت

حاضر

ویدئو کنفرانس

5

مسعود بادلی

مدیر عامل شرکت قیر پارت پاسارگاد

حاضر

ویدئو کنفرانس

0

وحید جعفری

مدیر عامل شرکت سپانو الکترونیک شرق

حاضر

ویدئو کنفرانس

7

عبداله خدابنده

مدیر عامل شرکت سبک سازان

حاضر

8

امید اکبر زاده

رییس هیأت مدیره شرکت سد فام طوس

حاضر
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شماره بازنگری30:

تاریخ بازنگری3011-30-03 :
0

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

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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شماره بازنگری30:

تاریخ بازنگری3011-30-03 :
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات هفتاد دو هشتمین 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
سید علی میرکریمی

مدیر کل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

محمد یزدانی

معاون محترم اداره کل تامین اجتماعی خراسان شمالی

یوسف یعقوبی نژاد

مدیر کل محترم امور مالیاتی خراسان شمالی

سیاوش وحدت

مدیر عامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی

5

جواد جعفری

مدیریت محترم گمرک خراسان شمالی

0

عبداله ایزانلو

معاون محترم دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری

7

علی قربانی

سرگروه محترم دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری

8

مریم محروقی

3
2
0
4
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سرپرست محترم دبیر خانه ی شورای گفتگوی دولت و بخـش خصوصـی خراسـان
شمالی
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات هفتاد دو هشتمین 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 (:)8
 بررسی مصوبات جلسات قبلدستور جلسه ()2

ارائه گزارش کمیته ی ذیل شورا در خصوص بررسی و احصاء انواع کاالهای تولیدی و غیر تولیدی خارج شده از استان
خارج از دستور()8
شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید ،بهره برداری و صادرات بررسی
خارج از دستور()2
 -موضوع عدم اعمال ماده  ۹۳قانون بخش تعاون توسط سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای پورآبادی ،رییس اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی بجنورد

رییس محترم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی بجنورد :نبود ثبات در بازار بیشتر واحدهای تولیدی را دچار مشکل کرده ا ست
و این امر نیز مانع صادرات خواهد شد.
آقای پورآبادی خواستار ثبات در بازار شدند و افزودند :نوسانات ارز صادرات این استان را با چالش مواجه کرده است.
ایشان با بیان اینکه هم اینک هزینه های تولید بسیار باال رفته است افزود :حامل های انرژی ،حمل و نقل و دستمزد بسیار باال رفته است ،کاال
با هزینه های بسیار باال تولید می شود که استقبال تجار خارجی برای خرید کاهش یافته است.
ایشان افزودند :بنابراین کاال با هزینه های بسیار باال تولید می شود که استقبال تجار خارجی برای خرید کاهش یافته است.همچنین نبود ثبات
در بازار بیشتر واحدهای تولیدی را دچار مشکل کرده است و این امر نیز مانع صادرات خواهد شد.

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

تاریخ بازنگری3011-30-03 :
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات هفتاد دو هشتمین 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
جناب آقای دکتر قنبری،معاون محترم امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی روز شنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش
خصوصی استان با بیان اینکه خامفروشی محصوالت کشاورزی به ویژه دامی در این استان یک چالش اساسی است اظهار داشتند :فرآوری
محصوالت دامی باید در اولویت قرار گیرد تا ارزش افزوده ایجاد کند.
ایشان اظهار داشتند :ساالنه در این استان  ۰۸۸هزار راس دام مازاد بر نیاز به فروش می رسد که حدود  ۰۸۸هزار راس برای مصرف داخل
کشتار و مابقی آن به استان های همجوار به صورت زنده حمل می شود در صورتی که باید این محصول کشتار ،قطعه و با بسته بندی های
مناسب حتی با برند استان به سایر استان ها حمل و صادر شود.
ایشان افزودند :کیفیت محصوالت دامی استان بسیار مناسب است اما نبود صنایع تکمیلی و فراوری آن را محدود به خام فروشی کرده است
که سودی عاید بهره برداران نمی شود.
ایشان از سرمایه گذاران در بخش کشاورزی خواست تا به ایجاد کشتارگاه صنعتی ،تونل انجماد ،سردخانه های ویژه در حوزه دام روی
بیاورند و افزودند :در این خصوص به متقاضیان تسهیالت نیز داده می شود.
در استان خراسان شمالی  ۲میلیون و  ۰۲هزار راس دام سبک شامل گوسفند و بز ۹۳ ،هزار راس دام سنگین از جمله گاو و گوساله ۲ ،هزار و
 ۰۸۸نفر شتر و هزار راس اسب وجود دارد که ساالنه  ۲۲۰هزار و  ۰۰۰تن انواع محصول از جمله گوشت قرمز ،گوشت مرغ ،شیر ،عسل و
تخم مرغ تولید می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفتند :در سفر وزیر جهاد کشاورزی در سال گذشته به این ا ستان  ۹۳میلیارد ریال
تسهیالت به بخش کشاورزی اختصاص یافت که حتی یک متقاضی برای جذب وجود ندارد.
ایشان افزودند :اگر سرمایه گذاران  ۲۸درصد آورده برای اجرای طرح ها داشته باشند  ۰۸درصد به آنان تسهیالت اختصاص می یابد که هم
اکنون ظرفیت بسیار مناسبی است.
ایشان بر تکمیل زنجیره تولید در حوزه های مختلف کشاورزی تاکید کرد و افزود :هم اکنون محصوالت باغی استان از جمله انگور ،پسته و
سایر نیز نیاز به فراوردی دارد اما خام فروشی مانع درآمد پایداری برای قشر کشاورز در استان شده است.
ایشان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در بخش سرمایه گذاری کوچک و متوسط از سوی بانک های دولتی در سال گذشته بیش
از  ۹۸هزار میلیارد ریال تسهیالت به متقاضیان پرداخت شد گفت :حتی بانک های استان بیش از منابع داخلی خود وام پرداخت کردند.
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فرم صورتجلسه و مصوبات هفتاد دو هشتمین 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)

خارج از دستور(:)8
 شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید ،بهره برداری و صادراتمدیرکل محترم دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری خراسان شمالی با بیان اینکه بیشتر واحد های تولیدی استان هم اینک
چک برگشتی دارند اظهار داشتند :این واحد ها برای دریافت تسهیالت با مشکل مواجه خواهند شد.
جناب آقای میرکریمی افزودند :این واحد ها بیشتر شامل کارگاه های نیمه فعال و تملیکی هستند.
وی از بخش خصوصی خواست تا مشکالت و گره هایی که مربوط به مقررات و قوانینی که جلوی تولید ،بهره برداری و صادرات
است شناسایی کنند و افزود :پس از شناسایی ،این مشکالت را به دستگاه های مربوط کشوری برای رفع ارسال خواهیم کرد ،نقطه نظرات
کارشناسان و راه حل های رفع آن نیز باید ارایه شود.

خارج از دستور()2
 -موضوع عدم اعمال ماده  ۹۳قانون بخش تعاون توسط سازمان تامین اجتماعی

مصــوبات اســـتانی
ردیف

عنــوان دستــور جلسه

تصمیم /تــــصمیمات

ارائه گزارش کمیته ی ذیل شورا در خصوص بررسی و احصاء

مقرر گردید جهت جلوگیری از خام فروشی و ارسال

انواع کاالهای تولیدی و غیر تولیدی خارج شده از استان

محصوالت

بصورت

فله

ای،

دستگاههای

مرتبط

اقتصادی(صمت،گمرک،جهادکشاورزی ،استاندارد و ، ...ساز

8

و کار الزم جهت ایجاد زیر ساخت برای سرمایه گذاری بخش
خصوصی در استان را فراهم نمایند.
بررسی مصوبات جلسات قبل – پیرو مصوبات هفتاد و یکمین

مقرر گردید سازمان جهاد کشاورزی موضوع تخصیص ذخیره

جلسه ی شورا مورخ ۳۳/۰۸/۸۰

سازی گندم به سیلوهای خصوصی که دارای استاندارد و تایید
سازمان غذا و دارو می باشند را در کارگروه خرید تضمین

2

خرید آرد و نان طرح نمایند و از شرکت آرد سفید ارمغان به
عنوان نماینده ی اتحادیه نیز در این جلسه دعوت به عمل آید.
کد مدرکQMS-RE-75-03 :
توزیع نسخ :دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات هفتاد دو هشتمین 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)
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خارج از دستور :شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید ،بهره

مقرر گردید موضوع با محوریت اتاق بازرگانی و دستگاههای

برداری و صادرات

مرتبط بررسی گردد.

خارج از دستور :بررسی موضوع عدم اعمال ماده  ۹۳قانون بخش

مقرر گردید جلسه ای با محوریت اداره کل کار تعاون و رفاه

تعاون توسط سازمان تامین اجتماعی

اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و نماینده کارفرمایان در

0

خصوص بررسی مشکل شرکت صاحب تشکیل و نتایج حاصل
از آن به دبیرخانه ی شورا اعالم گردد.

موضوعات مــلی و فـــراگیر
ردیف

پیشنهاد /پیشنهادات

عنــوان دستــور جلسه

با توجه به عدم وصول سیاستهای اعتباری اغلب بانکها درسال جاری و
تصمیم گیری نهایی در ادارات مرکزی بر اساس فاکتورها و نیز در نظر
افزایش اختیارات بانکی در استانها

گرفتن درجه ادارات امور ،کادر کارشناسی استانها(جهت کارشناسی و
نظارت بر مصارف) و سیاستهای انقباضی و انبساطی بانک مرکزی ج.ا.ا.به
این ترتیب  ،با در نظر گرفتن افزایش حدود اختیارات تفویضی پرداخت
تسهیالت بصورت استانی و با تقویت کادر کارشناسی و آموزش های ضمن
خدمت برای کارکنان این پیشنهاد محقق می گردد.

بررسی موضوع عدم اعمال ماده  ۹۳قانون بخش

الزام سازمان تامین اجتماعی در اجرای قوانین بخش تعاون  ،قانون

تعاون توسط سازمان تامین اجتماعی

تجارت و قوانین سازمان تامین اجتماعی و جلوگیری در انجام مصوبات
خالف قانون در هیاتهای تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی.

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