اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
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گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی
شماره نشست 97:

تاریخ جلسه 0033/32/22:

ساعت شروع 03:

ساعت خاتمه02:

محل نشست :سالن اجتماعات بانک ملی

عناوین دستورجلسات

عنوان پیش از دستور:

پیگیری وضعیت واحدهای جانشین شده توسط بانکها
عنوان دستور جلسه:

 پیگیری مصوبات جلسه قبلارائه گزارش دبیرخانه ی شورا در خصوص جلسه ی کمیته تخصصی ذیل شورا با موضوعیت تحقق شعار سال(حمایت ازتولید،پشتیبانی ،مانع زدایی )در حوزه ی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

عنوان خارج از دستور:

 ایجاد کارگروهی جهت معرفی بازارهای بین المللی متناسب با محصوالت صادرات محور استان-بررسی راهکارهای مناسب جهت اخذ تسهیالت برای واحدهای تولیدی دارای بدهی به شرط ارائه تضامین باالتر از بدهی

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 نهمین 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

نماینده

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

غ

7

علی اصغر هدایتی

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر

نام و نام خانوادگی نماینده

عبداله گریوانی

قلی زاده

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
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ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

سمت

نام و نام خانوادگی نماینده

(حاضر /غایب /نماینده)

3

هادی زارعی

شهردار مرکز استان

نماینده

2

بهمن جباری

رئیس شورای اسالمی استان

غ

احمد مقدمی

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

رئیس اتاق تعاون مرکز استان
رئیس اتاق اصناف مرکز استان

نام و نام خانوادگی نماینده

نماینده

قدیر امانی

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

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

نماینده

نام و نام خانوادگی نماینده
آقای حسینی

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.
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و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

3

سیاوش وحدت

مدیر عامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی

2

جواد جعفری

مدیریت محترم گمرک خراسان شمالی

0

باقر جوینی

مدیر محترم امور خارجه در استان

4

سعید سبحانی

معاون محترم حمل و نقل اداره کل راهداری خراسان شمالی

5

محمود یارعلی

سرپرست معاونت اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی

0

محمود ناصری

مدیر عامل محترم بازرگانی آمیتیس

7

میر عبدالحسین گلکار

مدیر عامل شرکت امین آوا پالست

8

فرج اله علیزاده

مدیر عامل محترم شرکت آذین فورج

1

مریم محروقی
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مشروح مذاکرات

پیش از دستور:

پیگیری وضعیت واحدهای جانشین شده توسط بانکها
از جملــه مشــکالتی کــه واحــدهای تولیــدی و صــنعتی اســتان بــا آن دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد  ،موضــوع تع یلــی
واحدهاســت کــه بــه دلیــل شــیوع ویــروه کرونــا و کــاهش فــروش و تولیــد کــاو  ،درگیــر مشــکالت بــانکی و تســهیالت
معوقه شده اند.
بــر اســاه برنامــه ریــزی صــورت گرفتــه در کمیســیون هــای اتــاق بازرگــانی مقــرر شــد گروهــی متشــکل از حــوزه ی
اقتصــادی و بــانکی بــه منیــور پــایش و ارائــه اهکــار مناســب جهــت جلــوگیری از تع یلــی واحــدهای فعــال بــه محــل
واحدهای دارای مشکل مراجعه نمایند و تصمیم سازی های وزم انجام گردد.
دستور جلسه ()1

بررسی مصوبات جلسات قبلبر اساه مصوبات هفتاد و یکمین و هفتاد و هشتمین جلسه ی شورا مورخ  11/33/33و3433/32/38
جناب آقای دکتر قنبری معاون محترم امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی با اظهار گالیه از عدم اجرای مصوبات جلسات
فوق اوشاره در خصوص تخصیص ذخیره سازی به شرکت آرد سفید ارمغان خواستار قرائت مجدد مفاد دستور العمل غله
شدند که پس از قرائت دستور العمل توسط نماینده ی محترم شرکت غله ،آقای دکتر قنبری اظهار کردند  ،در ایجاد
کمیسیون ذخیره سازی در کارخانه ی ارمغان منع قانونی وجود ندارد و باید قرار داد منعقد و کمیسیون ذخیره سازی دایر
گردد.
در ادامه آقای دکتر یوسفی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی موضوع افزایش مراکز ذخیره سازی و تشکیل آن را م رح
کردند .
ایشان با اشاره به عدم اقدام شرکت غله جهت افزایش مراکز بر اساه مصوبه که تعداد  33مرکز می باشد  ،اظهار کردند
شرکت غله تنها به ایجاد سه مرکز بسنده نمودند و نیاز بیشتری در این حوزه وجود دارد.
آقای دکتر یوسفی با بیان اینکه بدین ترتیب مراکز هم خریداری گندم خواهند داشت و هم اعتبارشان موجب جذب گندم
خ واهد شد افزودند  :این موضوع چندین بار در جلسه م رح شده و شرکت غله بایست نسبت به عقد قرارداد و تشکیل
کمیسیون در کارخانجات بجنورد اقدام نماید.
در ادامه آقای شریعت مدیر عامل محترم شرکت آرد سفید ارمغان ضمن اظهار گالیه از عدم اجرای مصوبات ،خواستار اجرای
مفاد قرار داد ذخیره سازی توسط اداره کل غله و پیمانکاران ذخیره سازی گندم در هنگام فروش گندم به کارخانجات آرد
شدند و افزودند :به این ترتیب که صاحب حواله گندم (خریدار) هنگام تحویل از مشخصات کیفی گندم که در زمان خرید از
کشاورز در سامانه خرید گندم ثبت می گردد،آگاه باشد و در صورت مغایرت احتمالی کیفیت آنرا جهت احیای حقوق دولت و
خریدار به اداره کل غله اعالم نماید.
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دستور جلسه ()2
ارائه گزارش دبیرخانه ی شورا در خصوص جلسه ی کمیته تخصصی ذیل شورا با موضوعیت تحقق شعار سال(حمایت از
تولید،پشتیبانی ،مانع زدایی )در حوزه ی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
مشکالت حوزه حمل و نقل :
نماینده ی محترم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  :فرسودگی ناوگان حمل و نقل کاال و افزایش نرخ کرایه حمل
باعث تشدید مشکالت بخش خصوصی شده است و همچنین تامین قطعات و تجهیزات برای صاحبان وسایل حمل و نقل نیز به
نوعی بر مشکالت ایشان می افزاید.عدم دسترسی تولیدکنندگان به ماشین های حمل بار از جمله مشکالت مطرح شده ،
برشمردند.
ایشان موضوع فرسودگی ناوگان باری حمل را بیشتر از  52سال برشمردند و تصریح کردند با توجه به عمر  04ساله ی بیشتر
ماشین های حمل  ،پیشنهاد می گردد از واردات ماشین های زیر سه سال کار برای احیای ناوگان حمل و نقل استفاده گردد.
ایشان اظهار کردند به دلیل محدودیت های اکثر متقاضیان خودرو جهت واردات ،دولت با در نظر گرفتن تسهیالت کم بهره
برای مشمولین  ،می تواند به نوسازی این ناوگان کمک نماید.
همچنین با افزایش تعداد ناوگان حمل و نقل  ،موجبات ایجاد بازار رقابت نیز در کشور و استان ایجاد می شود  .مثال در فروش
محصوالت در استانهایی که رقابت بیشتری بوده  ،توانسته اند فروش بیشتری داشته باشند مانند کارخانه سیمان بجنورد که بواسطه
ارزان تر بودن قیمت حمل(رقابت) نسبت به استانهای مجاور.
همچنین می بایست تمهیدات الزم برای دوران پساکرونا در نظر گرفته شود که باتوجه با فرسودگی ناوگان حمل و نقل و نیز
افزایش درخواست های تولیدکنندگان جهت حمل بار  ،این نیاز بیشتر خواهد شد.
در ادامه ی جلسه موضوع افزایش قیمت های حمل و نقل م رح شد که اعضای بخش خصوصی ضمن اظهار گالیه از نرخ
باوی تعرفه های حمل گفتند :چنانچه نیارتی بر مشکالتی مانند پشت بارنامه و  ...نباشد  ،هم تولیدکننده و هم رانندگان
آسیب جدی می بینند.
پیشنهاد شد با توجه به وجود مشکالتی مانند توافق قیمت،دسترسی راحت به ماشین های حمل بار و  ...جلسه ای با حضور
انجمن های مرتبط برگزار گردد و به یک نتیجه گیری واحد جهت کاهش مشکالت رسید.
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خارج از دستور()1

 ایجاد کارگروهی جهت معرفی بازارهای بین المللی متناسب با محصوالت صادرات محور استانبر اساه مکاتبه ی اخیر معاونت محترم امور استان های اتاق ایران بر اساه درخواست معاون محترم دیپلماسی اقتصادی
وزارت امور خارجه به شماره ی  704871مورخ  3433/32/33در خصوص حضور روسای محترم دفاتر استانی وزارت امور
خارجه در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و دعوت از مسئول مربوطه  ،موضوع بهره مندی فعاون بخش
خصوصی از ظرفیت دفاتر وزارت امور خارجه در معرفی بازاراهای مرتبط با محصووت صادراتی استان م رح گردید که با توجه
به استقبال هر دو حوزه دولتی و خصوصی موافقت گردید جلسات تحت کارگروهی در ذیل کمیسیون های تخصصی اتاق
بازرگانی تشکیل گردد .
خارج از دستور()2
ب ررسی راهکارهای مناسب جهت اخذ تسهیالت برای واحدهای تولیدی دارای بدهی به شرط ارائه تضامین باالتر از بدهی
جناب آقای دکتر قنبری،معاون محترم امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفتند :واحدهای تولیدی در صورت نیاز به تسهیالت سرمایه در
گردش نباید تنها به علت یک چک برگشتی و یا معوقات قفل شوند ،بلکه باید از وام برای رونق بهره مند شوند.
ایشان اظهار داشتند :متاسفانه شرایط اقتصادی و تحریم ها در کشور بیشتر تولید کننده ها را با مشکل و چالش مواجه کرد
که شیوع ویروه کرونا نیز مشکالت را دوچندان کرد.هم اکنون بیشتر واحد های تولیدی فعال در استان چک برگشتی دارند
نباید به خاطر یک چک راکد شوند.
جانشین استاندار خراسان شمالی در شورای گفت و پوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر اصالح قوانین کسب و کار
افزودند :هر قوانینی بعد از یک مدت خود بعضا به مانع تبدیل می شود  ،نیاز است تا این موانع و مشکالت احصاء و ارایه شود
تا برای اصالح آن در مجلس ارسال شود.
ایشان علت چک برگشتی تعدادی از واحدهای صنعتی را ناشی از عدم فروش محصووتشان بیان کردند و اظهارداشتند  :در
شرایط فعلی بانکها باید راهکاری را برای پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی اندیشیده شود و سخت
گیری بانک ها مشکالت این واحدها را بیشتر می کند.
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آقای قنبری با اشاره به این که میزان وثیقه بانکی واحدهای تولیدی صنعتی بیش از تسهیالتشان است افزودند  :عدم پرداخت
تسهیالت سرمایه در گردش به این واحدها نه تنها مشکالت را بیشتر که این واحدها را بدهکارتر می کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفتند :سرمایه گذار تنها باید دغدغه تولید ،بازار یابی ،فروش و
اشتغال را داشته باشد ،نباید با سخت گیری و سنگ اندازی مانع کسب و کار ها باشیم.

آقای دکتر قنبری خواستار خط اعتباری ویژه ای برای خراسان شمالی شدند و افزودند :با وجود این که بانک های دولتی
استان بیش از منابع خود وام دادند ،اما هنوز هم تعداد زیادی از واحدها تولیدی و صنعتی به دلیل ضعف بنیه مالی بانک ها
موفق به دریافت تسهیالت نشدند.
ایشان بازار یابی و فروش محصووت تولیدی و صنعتی استان در کشورهای همسایه را راهکار مناسب برای رونق تولید دانست
و خواهان فعالتر شدن رایزن های بازرگانی سفارت های ایران در کشورهای آسیای میانه شد.

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

رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان شمالی با انتقاد از اجرایی نشدن مصوبات شورای گفت و گوی دولت
و بخش خصوصی گفتند :مسایل و مشکالت واحد های تولیدی در جلسه م رح می شود ،ولی با وجود تصویب در شورا ،از
سوی دستگاههای اجرایی عملیاتی نمی شود.
آقای پورآبادی اظهارداشتند  :در شرایط فعلی بخش زیادی از وقت ما در کارگروههایی چون رفع موانع تولید و شورای گفت و
گو و جلسات متنوع دیگر صرف می شود ،ولی مصوبات این نشست ها اجرایی نمی شود و همچنان سنگ اندازی در حوزه
تولید وجود دارد.
ایشان با بیان این که سنگ اندازی ها باعث فرار سرمایه از استان می شود اظهارداشتند  :متاسفه از سرمایه گذار هیچ
حمایتی نمی شود ،بعضا تولید کننده ای خود تمام سرمایه را دارد اما باز هم جلوی کار به نوعی گرفته می شود ،حتی باعث
نابودی سرمایه ها شده اند.
آقای پورآبادی با تاکید به این که چرخه تولید و اقتصاد کشور بر موتور بخش خصوصی می چرخد ،افزودند :در این خصوص
حمایت و همراهی بیش از پیش دستگاه های دولتی را می طلبد.
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ایشان متذکر شدند :اتاق های بازرگانی در کشور یکی از مهمترین ارکان مشورتی و بهترین جایگاه برای م البات فعاون
اقتصادی در بخش خصوصی هستند.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی در ادامه جلسه از رشد  1درصدی عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
استان طی ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی از سوی دبیرخانه شورای گفتگوی اتاق ایران در سال  3011خبردادند.
ایشان افزودند  :بر اساه دستور العمل ارزیابی عملکرد شوراهای استانی در نیمه اول و دوم سال  3011رتبه عملکرد شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی در بین شوراهای استان های کشور در شش ماه اول سال 25 ، 11بوده که
در شش ماهه دوم سال  11با رشدی  1واحدی ،به رتبه  30ارتقا یافته است.
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مصــوبات اســـتانی
ردیف

تصمیم /تــــصمیمات

عنــوان دستــور جلسه

پیگیری مصوبات جلسه قبل:

با عنایت به دستور موکد معاون محترم اقتصادی استاندار مبنی

پیرو مصوبات هفتاد و یکمین و هفتاد و هشتمین جلسه
ی شورا مورخ  11/33/33و3433/32/38

بر افزایش مراکز ذخیره سازی گندم در استان و خصوصا
بجنورد  ،مقرر گردید شرکت غله نسبت به ایجاد مرکز ذخیره
سازی ونیز عقد قرارداد گندم با کارخانجات آرد بجنورد اقدام
نمایند.
مقرر گردید در راستای اجرای قرارداد ذخیره سازی گندم
اداره کل غله مشخصات گندم را هنگام فروش در اختیار
خریدارقرار دهد تا خریدار مغایرت احتمالی را جهت ارائه به
اداره کل غله اعالم نماید.

0

ارائه گزارش دبیرخانه ی شورا در خصوص جلسه ی کمیته

مقرر شد جلسه ای به منظور مذاکره و رایزنی تولیدکنندگان با

تخصصی ذیل شورا با موضوعیت تحقق شعار سال(حمایت از

انجمن صنفی رانندگان حمل بار جهت بررسی خدمات با

تولید،پشتیبانی ،مانع زدایی )در حوزه ی اداره کل راهداری و

توافق طرفین در محل اتاق بازرگانی تشکیل گردد

حمل و نقل جاده ای استان

مقرر گردید جلسه ای ذیل شورای گفتگو با حضور مدیر کل
اداره راهداری از طریق ویدیوکنفرانس با شرکت تولید کننده

2

و تامین کننده ناوگان حمل و نقل جاده ای در خصوص
نوسازی ناوگان استان برگزار گردد.
پیش از دستتور :پیگیتری وضتعیت واحتدهای جانشتین شتده مقرر گردید با توجه به بدهی های بانکی برخی از واحدهای

2

توسط بانکها

تولیدی استان که در حال فعالیت هستند  ،بازدید میدانی به
منظور بررسی تا حصول به نتیجه ی الزم با حضور مدیران
مرتبط با محوریت اتاق بازرگانی انجام گردد.
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خارج از دستور:ایجاد کارگروهی جهت معرفی بازارهای بین مقرر گردید نمایندگی امور خارجه در استان جهت شناسایی
المللی متناسب با محصوالت صادرات محور استان
0

بازارهای هدف خراسان شمالی با محوریت کمیسیون های
تخصصی اتاق بازرگانی ،برنامه ریزی نمایند و گزارش آن در
جلسه ی آتی اعالم گردد.

خارج از دستور:بررسی راهکارهای مناسب جهت اخذ مقرر گردید پیشنهاد طرح شده را پس از بررسی کارشناسی
تسهیالت برای واحدهای تولیدی دارای بدهی به شرط ارائه های بیشتر در قالب مصوبه ملی از طریق شورای گفتگوی
5

تضامین باالتر از بدهی

مرکز پیگیری گردد.

موضوعات مــلی و فـــراگیر
ردیف

عنــوان دستــور جلسه
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