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گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی
شماره نشست 08:

تاریخ جلسه 7088/80/71:

ساعت شروع 0::8

ساعت خاتمه77:

محل نشست :سالن اجتماعات استانداری

عناوین دستورجلسات

عنوان پیش از دستور:
------------

عنوان دستور جلسه:
 پیگیری مصوبات جلسات قبل -بررسی ماده  22قانون بهبود فضای کسب و کار

عنوان خارج از دستور:
بررسی مشکالت ناشی از عدم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سالهای  17تا 12

-
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الف -دولت
ردیف

نام و نام خانوادگی

3

محمد علی شجاعی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

استاندار (رئیس شورای استانی)

نماینده

2

حسن پارسی پور

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

حاضر

ویدئو کنفرانس

0

حسین حاجی بیگلو

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

نماینده

علی اصغررضا زاده

4

عبداله یوسفی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

حاضر

ویدئو کنفرانس

5

مجید درخشانی

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

حاضر

0

حسن نوری

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

نماینده

7

علی اصغر هدایتی

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر

ویدئو کنفرانس
مهدی احمد زاده

ب -مجلس شورای اسالمی
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

3

محمد پاکمهر

نماینده مجلس

حاضر

2

امان اهلل حسین پور

نماینده مجلس

حاضر

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

حاضر

نام و نام خانوادگی نماینده
ویدئو کنفرانس
ویدئو کنفرانس

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

2

بهمن جباری

رئیس شورای اسالمی استان

حاضر

ویدئو کنفرانس

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

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر

استان (دبیر و سخنگوی شورای استان)

2

ابراهیم قربانی

رئیس اتاق تعاون مرکز استان

حاضر

ویدئو کنفرانس

0

مهدی امیدوار

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)
حاضر

نام و نام خانوادگی نماینده
ویدئو کنفرانس

3

احمد هاتفی اوالیی

مدیر عامل شرکت مزرعه سبز خرم

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

ویدئو کنفرانس

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
4
5
0

سمت

نام و نام خانوادگی
حسن رضا میربلوکی

مدیر عامل محترم شرکت گاز خراسان شمالی

علیرضا صبوری

مدیر عامل محترم شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی

عقیل مرتضوی

مدیر عامل محترم شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

سیاوش وحدت

مدیر عامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی

محمد یزدانی

معاون محترم اداره کل تامین اجتماعی خراسان شمالی

باقر جوینی

مدیر محترم امور خارجه در استان (ویدیو کنفرانس)

7

سعید سبحانی

معاون محترم حمل و نقل اداره کل راهداری خراسان شمالی (ویدیو کنفرانس)

8

علیرضا هاشمی

مدیر عامل محترم شرکت مخابرات خراسان شمالی(ویدیو کنفرانس)

1

مریم محروقی

سرپرست محترم دبیر خانه ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی
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مشروح مذاکرات

پیش از دستور:

--------------دستور جلسه ()1
بررسی ماده  52قانون بهبود فضای کسب و کار

معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفتند :واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک استان با توجه به
کمبود و قطعی مکرر برق باید به فکر سوخت جایگزین در مواقع اضطراری باشند تا با مشکل مواجه نشوند.
ایشان در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی راه حل موقت برای خروج از بحران برق را اعمال محدودیت بر
واحدهای صنعتی عنوان کردند و گفتند :براساس دستورالعمل وزارت نیرو واحدهای صنعتی باید مصرف برق خود را تا 13
درصد کاهش دهند و این دستورالعمل در خراسان شمالی نیز اجرایی خواهد شد.
ایشان تصریح کردند :اینگونه دستورالعمل ها تنها برای حل مشکل کمبود برق در کوتاه مدت است ولی بایستی چاره ای
اساسی در این زمینه داشته باشیم بنابراین واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک استان باید به فکر برق اضطراری باشند تا در
مواقع کمبود از آن استفاده کنند.
معاون محترم استاندار خراسان شمالی گفتند :اولویت تامین برق در جهان برای مصارف خانگی است و بعد از آن شامل
صنایع می شود ،بنابراین صنایع باید هر چه زودتر به فکر تامین برق جایگزین باشند.
ایشان بیان کردند :شرایط تامین گاز صنایع خراسان شمالی نیز همانند برق است و پیش بینی می شود که زمستان سختی را
در پیش داشته باشیم بنابراین صنایعی که سوخت آنها از طریق گاز تامین می شود باید از اکنون به فکر باشند.
جناب آقای دکتر قنبری افزودند :عدم مدیریت استفاده از انرژی متاسفانه کشور را در شرایط بدی قرار داده و استفاده از انرژی
های جایگزین تدبیری است که باید در گذشته اجرا می شد و اکنون باید به فکر چاره ای کوتاه مدت باشیم.
معاون محترم استاندار خراسان شمالی در ادامه گفتند :ساخت  23نیروگاه بزرگ راهی ایده آل برای نجات کشور از کمبود
برق است که زمانبر است و در حال حاضر صنایع برای جبران این مشکل باید از ژنراتور استفاده کنند تا در تولید آنها خللی
وارد نشود.
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ایشان عنوان کردند :وقتی که شهرک های صنعتی و واحد تولیدی بزرگ احداث می شود بایستی دیزل ژنراتور برای تامین
برق ضروری داشته باشند تا در مواقع ضروری از برق آن استفاده شود و در مواقع غیرضرور نیز برق را به وزارت نیرو بفروشد.
ایشان اقلیم خراسان شمالی را ظرفیتی عظیم برای تولید انرژی های تجدیدپذیر دانست و گفت :شهرستان های گرمه و
جاجرم در جنوب استان  033روز از سال را هوایی آفتابی دارند که باید از این پتانسیل برای تولید انرژی های تجدیدپذیر
استفاده کرد.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی با اشاره به ماده  25قانون بهبود مستمر کسب و کار گفتند :براساس این ماده قانونی،
واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز قرار گیرند.
آقای پورآبادی با ابراز گالیه از قطعی برق صنایع و واحدهای تولیدی تصریح کردند :قطع مکرر برق واحدهای تولیدی بدون
هماهنگی و اطالع قبلی صاحبان صنایع پذیرفتنی نیست و باید مسئولین تدبیری اتخاذ نمایند که باتوجه به شعار سال
کمترین میزان خسارت و ضرر به شرکت ها وارد شود.
ایشان خواستار همکاری و مشورت مسئولین با بخش خصوصی برای کنترل شرایط بحرانی کمبود برق در استان شدند و اظهار
داشتند :قطع برق در برخی مواقع اجتناب ناپذیر است ،اما اگر این موضوع توسط مدیران مربوط و با اعالم نظر بخش خصوصی
برنامه ریزی شود قطعا مثمرثمر خواهد بود.
آقای پورآبادی همچنین با اشاره به یکصد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی افزود :در
این جلسه باتوجه به خسارت های اخیر وارده به فعالین اقتصادی از قطعی برق ،مصوب شد تا مشکالت و پیشنهادهای فعاالن
اقتصادی در اجرای ماده  25قانون بهبود مستمر کسب و کار و آیین نامه اجرایی آن مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن در
جلسات شورا ارائه شود.
ایشان اظهارکردند :براساس ماده  25قانون بهبود مستمر کسب و کار در زمان کمبود برق ،گاز یا خدمات مخابرات واحدهای
تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز و خدمات مخابرات قرار داشته باشند وشرکت های عرضه کننده
برق،گاز یا خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی ،کشاورزی و خدماتی ،وجه التزام
قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند.
ایشان افزودند :همچنین هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور
دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت های خصوصی و تعاونی را قطع کنند
موظف است نحوه جبران خسارت های وارده به این شرکت ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعالم کنند.
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دستورجلسه ()5
پیگیری مصوبات جلسات قبل

خارج از دستور()5
بررسی مشکالت ناشی از عدم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سالهای  17تا 12

در سالهای  13تا  15به دلیل عدم اطالع رسانی دقیق از طریق سامانه و یا پیامک به مودی مالیاتی اعالم اظهار نامه های
صادراتی انجام نمی گرفت و صادرکنندگان هم جدیتی در اعالم نداشتند  .از طرفی با توجه به معافیت صادرات از مالیات نیز
مزید بر علت بود.
از این حیث برخی از صادرکنندگان استان با توجه به مسدود شدن حسابهای بانکی دچار مشکالت پرداخت همین جرایم شده
اند با توجه به کسادی کسب و کارها در طی دو سال اخیر  ،امکان بازپرداخت جرایم وجود نداشته است.
از این رو با دستور معاون محترم هماهنگی اقتصادی استاندار مقرر شد تا پایان سال  3433مساعدتهای حمایتی از
صادرکنندگان انجام شود.
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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)

مصــوبات اســـتانی
ردیف

تصمیم /تــــصمیمات

عنــوان دستــور جلسه

پیگیری مصوبات جلسه قبل:

مقرر گردید با توجه به مصوبات  87امین جلسه ی شورای
گفتگو اداره کل تامین اجتماعی استان موظف است بر مبنای
مصوبات هیات مدیره در مورد حقوق و دریافت لیست
شرکت سردخانه صاحب ( با رعایت حداکثر دستمزد قابل
درج در لیست بیمه ) اقدام نماید و کلیه خدمات سازمان تامین

7

اجتماعی و منجمله برقراری مستمری بازنشستگی مطابق ماده
 88قانون تامین اجتماعی و ماده  78برنامه ششم توسعه ،اقدام
گردد و بنابراین سازمان تامین اجتماعی موظف است برابر
قانون اشاره شده و با رعایت سایر قوانین از جمله قانون بخش
تعاون اقدام نماید
-مقرر گردید کمیسیون هماهنگی بانکهای استان و سازمان

2

برنامه و بودجه استان جهت ارائه تسهیالت کم بهره بانکی برای

بررسی ماده  82قانون بهبود فضای کسب و کار

ایجاد زیر ساخت سوخت جایگزین و تولید برق  ،برنامه ریزی
های الزم را فراهم نماید.
مقرر گردید شرکت شهرک های صنعتی جهت پایداری
انرزی برق در شهرک ها و ایجاد ژنراتور در شهرک های

:

صنعتی پیشنهادات عملی و اجرایی را به دبیر خانه شورا اعالم
نماید.
مقرر گردید شرکت گاز خراسان شمالی به منظور پیش بینی
های الزم جهت سوخت جایگزین صنایع در فصل زمستان ،

0

مکاتبات و اقدامات الزم را جهت کنترل شرایط لحاظ نماید.
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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)

خارج از دستور:بررسی مشکالت ناشیی از مالییات صیادراتی در راستای حمایت از صادرکنندگان در خصوص شرکت بین
2

صادرکنندگان سالهای  19تا  12و سایر موارد مطروحه

المللی بازرگانی صمدی مقرر گردید امور مالیاتی برای ادامه
فعالیت و دستور رفع مسدود شدن حساب های بانکی مشارالیه
حداکثر مساعدت قانونی را بعمل آورد.

موضوعات مــلی و فـــراگیر
ردیف

پیشنهاد /پیشنهادات

عنــوان دستــور جلسه

ایجاد مشوق هایی برای مصرف صحیح واحدهای تولیدی اعم از معافیتپرداخت یا حذف بدهی ها
 اصالح پیشنویس تمامی شرکتهای خدمت رسان بصورت یکنواخت اقدامگردد.
عالوه بر شرکت گاز و برق  ،شرکت آب نیز دراین بند ب ماده  9گنجاندهشود.
7

بررسی ماده  82قانون بهبود فضای کسب و کار

پیشنهاد می گردد موضوع پرداخت خسارات به روش های ارائه مشوقها،تخفیف در قیمت  ،امهال در بدهی ها  ،تنفس یک دوره ای  ،معافیت در
پرداخت بصرت دوره ای  ...در نظر گرفته شود.
 پیشنهاد می گردد قطعی بر اساس برنامه ی زمان بندی اعالم گردد.تبصره 8ماده  4در جهت حمایت از تولید کنندگان این ماده حذف گردد استفاده از سقف سوله واحدهای تولیدی جهت استخراج برق و فروش آنبه دولت
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