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 26/7/1396مورخ    چهارشنبهدهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی روزیاز

 به ریاست استاندار محترم در محل سالن جلسات  استانداری تشکیل گردید.    18/ 15راس ساعت  

اتاقمهندس  آقای   رئیس  به   احتشام  گویی  آمد  دبیر شورا ضمن خوش  و  بیرجند  و کشاورزی  معادن  بازرگانی، صنایع، 

طرح   به  شورا،  شوراپرداخت.موضوع  اعضاء  جلسه  دهمین  مصوبات  بس  بررسی  تدوین  پیشنهاد  به  عنایت  های  با  ته 

امور  محترم  مدیرکل  آقای جعفری  گذاری،  مرکز خدمات سرمایه  توسط  قبل  در جلسه  گذاران  تشویقی جهت سرمایه 

اقتصادی و دارایی با تشریح خدمات ارائه شده توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، گزارشی در خصوص مشوق  

 ء شده، ارائه نمود. های سرمایه گذاری که با استعالم از دستگاههای اجرایی احصا

آقای مروج الشریعه استاندار محترم خراسان جنوبی  نیز بر ارائه طرح ها و مشوق های سرمایه گذاری به صورت علمی و 

براساس برنامه ششم توسعه و به صورت استانی) مانند تخفیف پروانه های ساختمانی جهت رونق ساخت و   کارشناسی و 

قانون تجارت نیز توضیحاتی   141یری های انجام شده در مورد واحدهای مشمول ماده  ساز( تاکید نمودند. در خصوص پیگ

 ط آقای شهرکی رئیس محترم سازمات صنعت، معدن و تجارت ارائه گردید. ستو

ارائه آقای جرجانی مدیر عامل محترم شرکت شهرک های صنعتی گزارشی در خصوص پایش واحدهای صنعتی استان  

گزارش عالوه بر مشکالت مربوط به کمبود نقدینگی،سرمایه درگردش، معوقات بانکی،مالیات و تامین   بر اساس این  .نمود

ع بازار و مشکالت مربوط به زیر ساخت های حمل و نقل اجتماعی و... ، عدم توان رقابتی، نبود تکنولوژی جدید، اشبا

 باعث بروز مشکالتی برای واحدهای صنعتی استان گردیده است. نیز    استان  

، بر استفاده از ظرفیت های پارک  استاندار محترم خراسان جنوبی با تشکر از ارائه گزارش شرکت شهرک های صنعتی 

ت بنیان در  نیروهای دانش  حول صنعتی استان و  آسیب شناسی و پیگیری مشکالت توسط سازمان علم و فن آوری و 

از سازمان های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت خواستند    صنعت، معدن و تجارت تاکید نموده و با همچنین 

ماشین آالت  و  برنامه ریزی دقیق به سمت آموزش نیروی انسانی ، استفاده واحدهای صنعتی از فن آوری روز و بازسازی   

و همچنین بهره مندی از ظرفیت های دانشگاه های صنعتی و    ) حتی با تخصیص تسهیالت بالعوض (ارتقاء بهره وری

 گام بردارند.   علمی و کاربردی 

ماده   معدن و تجارت توضیحاتی در خصوص  ادامه آقای شهرکی رئیس محترم سازمات صنعت،  قانون رفع موانع   20در 

انجام شده ارائه نمود. همچنین بر اساس دستور استاندار محترم، مقرر شد از واحدهای تولیدی که توان   تولید و اقدامات

 از دولت( حمایت الزم انجام پذیرد. در صورت دارابودن مطالبات  به ویژه  پرداخت ندارند )  

جلس شورای اسالمی نیز حجت االسالم والمسلمین عبادی نماینده محترم شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در م 

سال   بودجه  به  مربوط  پیشنهادات  داشتند:  اظهار  خصوصی  بخش  از  حمایت  بر  تاکید  و    1397ضمن  قوانین  اصالح  و 

 مقررات مخل کسب و کار به ایشان منعکس تا نسبت به پیگیری های الزم اقدام گردد. 

آمادگی این اداره مشکالت واحدهای صنعتی ، بر آقای سنجری مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ضمن بیان  

 حمایت از بخش خصوصی تاکید نمود.   راستایاستفاده از ظرفیت های قانونی  در    کل جهت  

در نوسازی بر ارائه مدل کمک به واحدهای تولیدی و تحول    در پایان  آقای مروج الشریعه استاندار محترم خراسان جنوبی

رتبط تاکید و خواستار مطالبه گری و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در جهت توسعه  توسط دستگاه های م  صنایع استان

 اقتصادی استان گردیدند.
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 مصوبات 

 استانی

 

به زودی در مجلس شورای اسالالالمی مطالالرح خواهالالد    1397با عنایت به اینکه قانون بودجه سال   -

استان پیشنهادات مرتبط با قانون  گردید ، مقررشد رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

و رفع محدودیت های موجود را جمع بندی و به رئیس محترم مجمع نمایندگان استان    97بودجه

 )و معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری(ارسال نماید.

با عنایت به ارائه مشوق های احصاء شده توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری و به منظور بررسی     -

مجددا پیشنهادات ارائه شده با حضور کارشناسان دستگاه های مربوطه  و پایش نهایی، مقرر شد  

 .در مرکز خدمات سرمایه گذاری بررسی و در جلسه آتی شورا طرح گردد

مقرر شد به منظور حل مشکالت و بهبود شرایط واحدهای تولیدی، ادارات کل جهاد کشاورزی و   -

)بررسی راهکارهای بروز رسانی ماشین آالت،    برنامه تحول صنعت استانصنعت، معدن و تجارت  

بهره گیری از فن آوری روز، آموزش نیروی انسانی و درصورت نیاز تغییر مکان پالالروژه صالالنعتی و  

...(را با نظارت دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری تهیه و نتیجه را در جلسه آتالالی  

 شورا ارائه نمایند.

توجه به ابالغ اعتبارات فنی و اعتباری استان در قالب اوراق خزانه و عدم پالالذیرش اوراق یالالاد  با   -

، مقرر شد رئیس محترم سازمان مالالدیریت و برنامالاله ریالالزی ضالالمن تشالالکیل  شده توسط بانک ها

جلسه با دستگاه های ذیربط ودر صورت نیاز نسبت بالاله پیگیالالری از طریالالق معالالاون اول محتالالرم  

 ان متبوع، اقدام نمایدریاست جمهور و سازم 

در جهت تبیین و شفاف سازی قوانین، اتاق بازرگانی ، نسبت به برگزاری همالالایش هالالا و کارگالالاه   -

 های آموزشی برای فعاالن اقتصادی استان، اقدام نماید

 ملی و فراگیر 

قالالانون رفالالع موانالالع تولیالالد بالاله شالالماره    20آئین نامه اجرایی مالالاده    1بند  3ماده    "ت"اصالح بند -

 به شرح ذیل:  8/12/1395ه مورخ 53764ت  /155275

درصد    10درصد به    15نرخ سود تسهیالت مندرج در این بند) برای مناطق کمتر توسعه یافته( از   -

 کاهش یابد.

 آئین امه مذکور به شرح ذیل:  5بند  23اصالح ماده -

رر در  با توجه به مطالبات واحدهای صنعتی از دولت و عدم توان پرداخت بدهی ها در موعالالد مقالال  -

 (، این مهلت به مدت یکسال دیگر تمدید گردد1396مذکور)پایان خرداد ماه  آئین نامه 1ماده 

 
 


