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گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی
شماره نشست 48:

تاریخ جلسه 7888/84/71:

ساعت شروع
72:28

ساعت خاتمه78:

محل نشست :سالن اجتماعات استانداری

عناوین دستورجلسات

عنوان پیش از دستور:
------------

عنوان دستور جلسه:

-پیگیری مصوبات جلسات قبل

 -گزارش کمیته در خصوص

مدیریت پسماند و بازیافت در حوزه ی صنایع استان

 -مشکالت ناشی از افزایش تعرفه ی قیمت گاز صنایع در استان

عنوان خارج از دستور:

 -ورود بخش خصوصی برای ترخیص کاالهای اساسی استان در گمرک جنوب کشور
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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

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

ویدئو کنفرانس

7

علی اصغر هدایتی

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر

ویدئو کنفرانس

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

3

نام و نام خانوادگی

سمت

سعید پورآبادی

رئیس اتاا بازرگاانی صانایع معاادن و کشااورزی مرکاز

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر

استان (دبیر و سخنگوی شورای استان)

2

ابراهیم قربانی

رئیس اتا تعاون مرکز استان

حاضر

ویدئو کنفرانس

0

مهدی امیدوار

رئیس اتا 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

فرج اله علیزاده

مدیر عامل شرکت آذین فورج

حاضر

2

علی محمد جاجرمی

مدیر عامل شرکت گلچین فوم

نماینده

0

مهدی روحانی

رییس انجمن پیمانکاران خراسان شمالی

ویدئو کنفرانس

4

غالمرضا آبساالن

مدیر عامل تعاونی سردخانه صاحب

ویدئو کنفرانس

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
حسین هراتی

معاون محترم حفاطت و محیط زیست

احمد مقدمی

معاون محترم خدمات شهری شهرداری

سعید پورخیاط

نماینده ی محترم شرکت گلچین فوم

مهدی احمد زاده

نماینده ی محترم اداره کار ،تعان و رفاه اجتماعی

0

حسن صفاری

مدیر عامل محترم شرکت ترشکامان

4

مریم محروقی

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

3
2
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مشروح مذاکرات

پیش از دستور:

----------دستور جلسه ()1
پیگیری مصوبات جلسات قبل

روز دوشنبه مورخ  7088/80/71جلسه ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی در سالن جلسات استانداری برگزار
گردید.
دبیر و سخنگوی شورای گفتگوی استان گزارشی از نتایج مصوبات جلسه ی قبل ارائه کردند.
ایشان افزودند :موضوع بازارچه مرزی به جهت ماهیت ملی می بایست از طریق مسئوالن ارشد کشوری پیگیری شود تا به نتیجه مناسب
برسد.
آقای پورآبادی در ادامه به برخی مشکالت واحدهای صنعتی اشاره داشتند و افزودند :پس از پیگیریهای فراوان وثیقههایی که اداره بر از
واحدهای تولیدی میگرفت حذف شد و اینک تنها مبالغ هزینهای پرداخت خواهد میشود.
دستورجلسه ()2
محلی برای دفن پسماندها و زبالههای این واحدها از سوی محیط زیست تعبیه نشده است
آقای پورآبادی در خصوص مشکل پسماند برخی واحدهای تولیدی اسفراین بیان داشتند :محلی برای دفن پسماندها و زبالههای این واحدها
از سوی محیط زیست تعبیه نشده و این مسئله مشکالتی را ایجاد کرده است.
دبیر و سخنگوی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی تصریح کردند :اکنون واحدهای تولیدی مجبورند در
محلهای پسماند شهری زبالههای خود را دفن کنند که به این خاطر مراجع قضائی این واحدها را فراخوانده اند.
ایشان افزودند :محیط زیست معتقد است باید واحدهای تولیدی پسماند خود را به استانها های دیگر که محل مخصوص دفن پسماند صنعتی
دارند انتقال دهند که این امر هزینههای بسیار باالی حمل را بر دوش تولید کننده میگذارد.
آقای پورآبادی ایجاد محلی برای این مسئله در شهرستان اسفراین و سایر شهرستانها را ضروری دانستند و گفتند :این مسئله زمان بر بوده لذا
باید تا ساخت این مجموعه تدبیری حاصل شود تا مشکالت تولیدکنندگان کاهش یابد.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی افزایش قیمت تعرفههای حاملهای انرژی را در دیگر مشکل واحدهای
تولیدی عنوان کردند و بیان داشتند :طی سال اخیر هزینه حاملهای انرژی تا  0برابر نیز افزایش داشته است که تولیدکننده توان پرداخت آن
را ندارد.
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ایشان افزودند :خراسان شمالی استان محرومی است لذا هر تصمیمی که در سطح ملی گرفته میشود لزوماً نباید به همان شکل در استان
اجرایی شود.
آقای پورآبادی در انتها گفت :پیشنهاد به دولت برای ارائه الیحه در این خصوص زمان آن بر است لذا مسئوالن استانی موظفند در این حوزه
از اختیارات خود استفاده کنند و هزینههای تولید کنندگان را کاهش دهند.
در ادامه آقای دکتر قنبری معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی اظهار کردند :مدیریت زبالههای صنعتی بر عهده سازمان محیط زیست
است لذا این نهاد طبق قوانین و چهار چوبهای خود باید تصمیم گرفته و نظارت کند.
ایشان با اشاره به آسیب زایی زبالههای صنعتی گفتند :محیط زیست باید محلی برای دفن زبالههای صنعتی استان مشخص کرده و
زیرساختها را فراهم کند.
ایشان افزودند :این سازمان موظف است تا جلسه بعدی مدت زمان اجرای این طرح را اعالم کند و در صورت کمبود بودجه نامهای تنظیم
کرده تا به رئیس جمهور ارسال شود.
آقای دکترقنبری تصریح کردند :تا پیش از ایجاد زیرساختهای مناسب زبالههای کم خطر با زبالههای شهری دفن شود و مواد پرخطر به
مراکز سایر استانها ارسال گردد.
معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی با اشاره به هزینه بر بودن انتقال پسماندها به سایر استانها برای واحدهای تولیدی گفتند :نامهای
تنظیم شده و در آن وام بالعوض برای این واحدها از سوی سطح ملی درخواست شود.
دستورجلسه ()3
مشکالت ناشی از افزایش تعرفه ی قیمت گاز صنایع در استان
آقای پورآبادی با اشاره به تعرفه گاز صنایع بر اساس بند (ط) تبصره یک قانون بودجه سال  7088گفتند اعمال این قانون ضربه زیادی بر
بدنه ی صنعت استان و کشور وارد می کند و پییکر بی جان تولید در راه هزینه های حامل های انرژی نابود می شود.
ایشان با انتقاد از شیوه محاسبه بهای گاز مصرفی واحدهای صنعتی و غیره به اعمال نادرست از قانون اشاره کردند درخواست کردند با توجه
به ایرادات محرز در این قانون هر چه سریعتر مشکالت برطرف شود تا روند تولید بیش از این آسیب نبیند.

نماینده محترم شرکت گاز استان با بیان این مطلب که مبنای قیمتگذاری سازمان برنامهوبودجه است و به تناسب مصارفی که دارد منابع را
تعریف میکند افزود :در قانون اشاره شده است که نرخ سوخت واحدهای پاالیشگاهی پتروشیمی فوالدی و سایر واحدهای تولید فلزات
و کانیهای فلزی برابر  ۰8درصد محاسبه شود.
براساس آن؛ به منظور اجرای ماده( )7قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب  7۰00 / 78 / 71نرخ سوخت واحدهای پاالیشگاهی پتروشیمی
فوالدی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی های فلزی برابر سی درصد ( )%۰8و واحدهای سیمانی برابر ده درصد ( )%78و سایر صنایع( به
غیر از نیروگاه) برابر ده درصد ( )%78نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکتهای پتروشیمی که براساس جزء( )0بند(الف) ماده( )7قانون
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الحا برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( )2تعیین می شود خواهد بود.

خارج از دستور()2
ورود بخش خصوصی برای ترخیص کاالهای اساسی استان در گمرک جنوب کشور
معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی با اشاره به اهتمام ویژه دولت به بهبود معیشت زندگی مردم بیان کردند :نوسان قیمت کاالها به ویژه
کاالهای اساسی به دلیل افزایش قیمت خوراک و انرژی مصرفی در صنعت پتروشیمی قابل قبول نیست و باید طی مکاتبهای با سطح ملی
خواستار ایجاد تفاوت نگاه در تنظیم قوانین و دستورالعملها نسبت به استانهایی مانند خراسان شمالی باشیم.
ورود بخش خصوصی برای ترخیص کاالهای اساسی استان در گمرک جنوب کشور و بهره مندی بخش خصوصی و پیمانکاران خراسان
شمالی از ظرفیت برنامه ملی جهش مسکن از دیگر تأکیدات معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی در این نشست بود.
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
فرم صورتجلسه و مصوبات هشتاد و چهارمین 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

گزارش کمیته در خصوص مدیریت پسماند و بازیافت در حوزه در خصوص شرکت گلچین فوم مقرر گردید سازمان حفاظت
و محیط زیست استان بنا به مسئولیت ذاتی در خصوص مشکل

ی صنایع استان

موجود زباله های صنعتی استان مساعدت قانونی به عمل آورد.
مقرر گردید سازمان حفاظت و محیط زیست استان مکاتبه ای

7

به معاون اول محترم رییس جمهوری مبنی بر هزینه بر بودن
انتقال پسماندها به سایر استانها برای واحدهای تولیدی جهت
تخصیص وام بالعوض برای این واحدها در سطح ملی
درخواست شود.

2

ورود بخش خصوصی برای ترخیص کاالهای اساسی استان در

مقرر گردید اتا بازرگانی ضمن اطالع رسانی از کلیه ی

گمرک جنوب کشور

فعاالن بخش خصوصی جهت ترخیص کاال از بنادر
جنوب کشور دعوت به عمل آورد.

موضوعات مــلی و فـــراگیر
ردیف

7

عنــوان دستــور جلسه

مشکالت ناشی از افزایش تعرفه ی قیمت گاز
صنایع در استان

کد مدرکQMS-RE-75-03 :
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پیشنهاد /پیشنهادات

با توجه به بند ط تبصره  7الیحه بودجه  7088و بروز مشکالت صنایع
کوچک و متوسط موضوع اصالح این قانون در قالب اصالح الیحه ی
بودجه با مشارکت اتا های سراسر کشور تهیه و به مجلس اعالم گردد.
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