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  30/12راس ساعت  24/12/1396مورخ پنجشنبه جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی روز دوازدهمین

 به ریاست استاندار محترم در محل سالن جلسات  استانداری تشکیل گردید. 

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

ح طرح تحول صنعت استان که با محوریت اتاق  یشرت، به    در جهت رفع مشکالت فعاالن اقتصادی و رهنمودهای  استاندارمحترم    حمایت ها 

شرکت    و   ، جهادکشاورزی  صنعت، معدن وتجارت   های    سازماندفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری ،  بازرگانی و با همکاری  

صنعتی   و شهرکهای  اخیر  ماه  سه  طی  رئیس    در  نایب  زاده  صباغ  آقای  سپس  پرداخت.  بود،  گردیده  انجام  مستمر  جلسات  برگزاری  با 

مب  توضیحات  صنعت،  تحول  طرح  کمیته  جلسات  برگزاری  نحوه  به   اشاره  با  بیرجند  بازرگانی  اتاق  معدن  و  صنعت  از  کمیسیون  سوطی 

آقای شهرکی رئیس سازمان صنعت، معدن  چگونگی جمع آوری آمار از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی استان بیان نمود.

همچنین تسهیالت اعطایی به واحد های تولیدی استان ارائه    و تجارت ضمن تشکر از اتاق بازرگانی، توضیحاتی در خصوص انجام طرح و

ال مروج  آقای  جنوبی نمود.  خراسان  محترم  استاندار  از    شریعه  قدردانی  ضمن  و  نیز  مسائل  شناسایی  خصوص  در  شده  انجام  اقدامات 

ایشان افزودند برای حل مشکالت واحدهای تولیدی در استان الزم    مشکالت واحدهای تولیدی، بر حل مشکالت این بخش تاکید نمودند.

ص  و  تولیدی  واحدهای  از وضعیت  روشن  نمایی  تا  واحدهای  است  از  تحقیقات  در  که  ای  رویه  همان  بازرگانی   اتاق   . باشیم  داشته  نعتی 

فعاالن اقتصادی در تولیدی انجام داده را برای بخش معدن و پس از آن در بخش کشاورزی و فرآوری محصوالت کشاورزی  به انجام رساند. 

لمان بخش خصوصی مامن این بخش می باشد. استاندار خراسان  نقش اساسی و اصلی داشته و اتاق بازرگانی به عنوان پارشورای گفتگو  

جنوبی با اشاره به مصوبه اخیرمجلس شورای اسالمی در خصوص حمایت از واحدهای تولیدی اظهار داشتند: براساس این مصوبه با ارزش ،  

ت  و در صورتیکه مستندات و توجیها هدچنانچه واحد تولیدی دچار مشکل مالی شده وبانک عامل در استان پرداخت تسهیالت را انجام ند

شود،با تشخیص استاندار، بانک مرکزی راسا تسهیالت مورد نیاز را پرداخت خواهد نمود. ایشان همچنین  بانک از سوی استاندار پذیرفته  

 ید نمودند. جهت بررسی مسائل و مشکالت فعاالن اقتصادی ، تاک برتشکیل کمیسیونی مسلط، سالم و بیطرف با محوریت بخش خصوصی 

دستور    1بند د ماده    4)موضوع ردیفپس از بیانات استاندار محترم، مشخصات اعضاء پیشنهادی  بخش خصوصی جهت عضویت در شورا 

  اعضاء مربوطه به شرح ذیل   ، قرائت و پس از انجام رای گیری  العمل اصالحی نحوه اداره جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی(  

 تعیین گردیدند:   (1397به مدت یکسال )برای سال 

 کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی رئیس  -1

 رکت کویر تایر شمدیر عامل   -2

 اتحادیه مرزنشینان مدیر عامل  -3

 منطقه ویژه اقتصادی بیرجند رئیس سازمان مسئول -4

 تعاونی های تولیدی مدیر عامل -5

 سازمان همیاری شهرداری هامدیر عامل -6

 خانه معدن رئیس -7

 رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی -8

رئیس شورای گفتگوی  و  استاندار محترم  به دستور   ، پیشنهادات بخش خصوصی  و  نظرات  از  بیشتر  استفاده  به منظور  یادآور می گردد 

 خراسان جنوبی،ردیف های ذیل به اعضاء بخش خصوصی)بدون حق رای( افزوده می گردند: استان  

 رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  -

 تعاونی های روستایی اتحادیه  مدیر عامل -

 ( اصناف  )رئیس تشکل های خدمات فنی -

 دبیر نظام صنفی کشاورزی -

 مدیر عامل شرکت صنایع کاشی نیلوفر -

 . باذکر صلوات پایان یافت 15جلسه در  ساعت 
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 و پیشنهادات  مصوبات

 استانی

 استان   صنفی واحدهای تولیدی و از  ملزومات اداری  ترغیب دستگاههای اجرایی به خرید -

سازمان صنعت، معدن و تجاارت،   استانداری،  همکاری  با  معادن استان  پایشاجرای طرح   -

 و با محوریت اتاق بازرگانی   سازمان نظام مهندسی معدن و خانه معدن

طرح مشکالت مربوط به مالیات در حوزه صانعت،معدن و کشااورزی، مقارر  به با عنایت -

شد جلسه ای با حضور مدیرکل امور مالیاتی و مدیران حوزه های تخصصی این اداره کل 

و فعاالن اقتصادی مرتبط برگزار گردد)اداره کل امور مالیاتی نسبت به برگازاری جلساه 

 نمود.(  توجیهی و ارائه گزارش به شورا اقدام خواهد

 ملی و فراگیر 

اشاتاال تسهیالت اخذ کنند به ازای هریک نفار  1397به واحدهای تولیدی که در سال   -

درصاد یاراناه  2نفار( ، باه ازای هرنفار  5ایجاد شده مازاد از لیست بیمه آنان)تا سقف 

   تسهیالت پرداخت گردد

نفار در  2تولیدی تا سقف  پرداخت سهم کارفرما در بیمه تامین اجتماعی کلیه واحدهای   -

 5نفر در بنگاه های بزرگ باه مادت    10نفردر بنگاه های متوسط و    5بنگاه های کوچک،  

 سال از محل کمک های فنی و اعتباری

 
 


