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 38:

تاریخ جلسه 8077/70/83:

ساعت شروع 82

ساعت خاتمه80:

محل نشست :سالن اجتماعات استانداری

عناوین دستورجلسات

عنوان پیش از دستور:
------------

عنوان دستور جلسه:

پیگیری مصوبات جلسات قبل-گزارش کمیته در خصوص اجرای ماده قانونی 22 ،23و  87قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 8831

عنوان خارج از دستور:

ایجاد ساز و کار جهت راه اندازی بازارچه های مرزی-بررسی مشکالت تامین برق واحدهای تولیدی رمز ارز دارای مجوز استان
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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

محمود قنبری

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

علیرضا رضا 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

حاضر

ویدئو کنفرانس

7

علی اصغر هدایتی

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر

ویدئو کنفرانس

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
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د -شهرداری و شوراها
ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

سمت

نام و نام خانوادگی نماینده

(حاضر /غایب /نماینده)

3

علی گودرزی

شهردار مرکز استان

2

جمشید عین بیگی

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)

3

فرج اله علیزاده

مدیر عامل شرکت آذین فورج

حاضر

2

علی محمد جاجرمی

مدیر عامل شرکت گلچین فوم

حاضر

0

مهدی روحانی

رییس انجمن پیمانکاران خراسان شمالی

حاضر

4

غالمرضا آبساالن

مدیر عامل تعاونی سردخانه صاحب

حاضر

5

سید هاشم سیدی

مدیر عامل شرکت دکتر مود

حاضر

0

میر عبدالحسین گلکار

مدیر عامل شرکت امین آوا پالست

حاضر

7

پیام مهنانی

مدیر عامل شرکت می سی نو

حاضر

8

حسین کرباسی

مدیر عامل شرکت تعاونی یقین اصیل بجنورد

حاضر
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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.
و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی
محمد بدری

مدیر کل محترم دفتر هماهنگی اقتصادی استانداری

2

سعید سبحانی

معاون محترم حمل و نقل اداره کل راهداری خراسان شمالی

0

جواد یزدانی

معاون محترم اداره کل تامین اجتماعی خراسان شمالی

4

مریم محروقی

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

3
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فرم صورتجلسه و مصوبات هشتاد وسومین 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 ()1
پیگیری مصوبات جلسات قبل

در ابتدای جلسه آقای پورآبادی دبیر و سخنگوی جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ارائه گزارشی در خصوص مصوبات
جلسه قبل پرداختند .
ایشان در خصوص وضعیت اجرای مصوبات استانی گفتند  :بیش از  99درصد مصوبات قابلیت اجرایی داشته و چند مورد هم در دست اجرا
می باشد.
دبیر وسخنگوی شورای گفتگو ضمن تقدیر و تشکر از برگزاری به موقع جلسات شورا تصریح کردند :امسال از ابتدای سال با توجه به
محدودیت های کرونایی  ،دبیرخانه شورا و استانداری خراسان شمالی با همکاری مطلوب توانسته اند  ،جلسات را بصورت منظم و بر اساس
تقویم سالیانه برگزار نمایند.
دستورجلسه ()2
گزارش کمیته در خصوص اجرای ماده قانونی 22 ،23و  87قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 8831

آقای پورآبادی درخصوص رسیدگی به دعاوی بازرگانی به استناد ماده  - 82قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 6531
گفتند با توجه به اینکه موضوعات اقتصادی و تخصصی نیاز به کارشناسی های تخصصی می باشد و با در نظر گرفتن این مواد دادگاهها
میتوانند در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معامالت تجاری از بین دارندگان کارت بازرگانی ازوجود اشخاص دارای اهلیت در
امور بازرگانی استفاده کنند.
ایشان تصریح کردند:برای انجام این منظور اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بجنورد مکاتباتی را با رییس کل دادگستری به منظور نحوه ی
اجرای این ماده در استان را  ،انجام داده است.
سخنگوی شورا افزودند :شهرستانها یك یا چند هیأت که هر هیأت مشتمل بر سه نفر از اشخاص بصیر در امور بازرگانی باشد انتخاب
خواهند کرد که مدت عضویت در هیأت مذکور چهار سال است لیکن تجدید انتخاب اعضاء آن بالمانع میباشد.
آقای پورآبادی در مورد ماده  89گفتند  :در موارد مذکور در ماده  82دادگاهها میتوانند وظایف زیر را به هیأت مذکور در ماده قبل
محول نمایند:
 - 6کارشناسی در موضوعاتی که به نظر دادگاه اظهار نظر هیأت درباره آن ضروری باشد.
 - 8داوری در مواردی که طرفین دعوی به داوری هیأت تراضی کرده باشند.
 - 5داوری در مواردی که انتخاب داور از طرف دادگاه به عمل آید.
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ماده  - 53مقررات کلی داوری و کارشناسی از حیث صالحیت افراد مذکور و ترتیب انجام وظایف آنها برای هیأتهای مذکور در این ماده
نیزالزمالرعایه میباشد.
خارج از دستور()2
ایجاد ساز و کار جهت راه اندازی بازارچه های مرزی
آقای پورآبادی گفتند :اتاق های بازرگانی نقش بسزایی در مراودات  ،کاهش هزینه ها و ریسك های تجاری دارند و اتاق های بازرگانی
بهترین مشاوران تجار برای ارتباط های بین المللی هستند.
ایشان به ظر فیت ها و پتانسیل های بالقوه استان خراسان شمالی در تمام بخش ها اشاره کردند و ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی استان را
برای توسعه اقتصاد و آبادانی استان مطلوب دانستند.
در ادامه موضوع برقراری ارتباط تجاری استان با سایر کشورها را از خواسته های اصلی فعاالن اقتصادی در امر صادرات و واردات
برشمردند و اظهار کردند :دولت ها باید شرایط این امر را فراهم کنند اتاق های بازرگانی نقش بسزایی در مراودات  ،کاهش هزینه ها و
ریسك های تجاری دارند و اتاق های بازرگانی بهترین مشاوران تجار برای ارتباط های بین المللی هستند.
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود در مورد اعزام هیات تجاری به قزاقستان (آلماتی ) از  83تا  53مهرماه امسال توسط اتاق بازرگانی
بجنورد خبردادند و گفتند :این اعزام به مدت  3شب و  1روز است که دراین سفر تعداد  83نفر از تجار  ،بازرگانان و واحدهای تولیدی
وصنعتی استان حضور دارند.
وی انتخاب بازارهای هدف،یافتن طرف تجاری و جذب سرمایه گذار خارجی را از جمله اهداف اعزام هیات تجاری استان به قزاقستان
عنوان کرد.
جناب آقای دکتر قنبری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی نیز دراین جلسه گفتند :ایجاد بازارچه مرزی از مطالبات
مردم است و این مهم در سطح ملی پیگیری می شود.
ایشان اظهار داشتند :این استان ظرفیت های خوبی در بخش های کشاورزی،صنعت و گردشگری دارد که با جمع بندی درخواست ها و
اعالم آن ها می توان گام به گام به سمت ایجاد کانالی برای ارتقا و افزایش مبادالت بین این استان و ترکمنستان ایجاد کرد.
ایشان تصریح کردند :راه اندازی بازارچه از مصوبات مهم شورای گفت و گوی خراسان شمالی است و مکاتبات زیادی در این زمینه در
سطح ملی انجام شده و امیدواریم این خواسته به حق مردم خراسان شمالی در دولت سیزدهم پیگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی عنوان کردند :تولید ثروت و خدمات در این استان به نسبت سایر استانها کمتر است
و نیاز است تا این بازارچه راه اندازی شود تا اقتصاد منطقه تا حدی رونق گیرد.
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در ادامه آقای پورآبادی در خصوص مشکالت واحدهای تولید رمز ارز توضیحاتی را ارائه نمودند و گفتند افرادی که دارای مجوزرسمی
تولید رمز ارز هستند درگیر مانع تراشی ها برخی دستگاهها شده اند که موجب عدم فعالیتشان شده است.
ایشان افزودند :چنانچه قوانین دست و پا گیر در کشور و استان وجود داشته باشد افراد سود جو از این موقعیت استفاده کرده و به تولید رمز
ارزهای بدون مجوز روی می آورند.

مصــوبات اســـتانی
ردیف

تصمیم /تــــصمیمات

عنــوان دستــور جلسه
گزارش کمیته در خصوص اجرای ماده قانونی 21 ،28و  03قانون

8

اصالح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 3050

انتخاب یک یا چند هیأت از اعضای دارنده کارت بازرگانی معتبر
و دارای صالحیت به دادگستری جهت تبادل نظر و رسیدگی به
دعاوی بازرگانی
طرح موضوع در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان

2
خارج از دستور:ایجاد ساز و کار جهت راه اندازی بازارچه های مرزی
8

مقرر گردید اتاق بازرگانی با تیم اقتصادی استان به منظور ایجاد
بازارچه های مرزی استان به ترکمنستان و افغانستان برنامه ریزی

های ضروری را انجام دهد.
0

خارج از دستور:بررسی مشکالت تامین برق واحدهای تولیدی رمز
ارز دارای مجوز استان

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

شماره بازنگری30:

مقرر گردید واحدهای که دارای مجوز تولید رمز ارز هستند با ارائه
چک و سفته به شرکت توزیع برق می توانند یه فعالیت خود ادامه
دهند.

تاریخ بازنگری3011-30-03 :
7

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات هشتاد وسومین 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

8
2
8
0

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

شماره بازنگری30:

تاریخ بازنگری3011-30-03 :
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