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 4/1397/  20رخروز چهارشنبه مو   1397در سال    جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی  دومین

اعضاء شورا    18راس ساعت   استانداری خراسان جنوبی تشکیل گردید.آقای مهندس و  با حضور  استاندار محترم در محل  به ریاست 

خیرمقدم   ضمن  شورا  دبیر  و  بیرجند  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس  پیرامون احتشام  توضیحاتی  شورا  اعضاء  به 

رزی اخیر ارائه نمود. ایشان بیان داشت با عنایت به عدم اولیه با توجه به نوسانات امشکالت واحدهای تولیدی در خصوص تامین مواد  

دبیرخ توسط  شده  انجام  بررسی  و  اولیه  مواد  عمده  خرید  خصوص  در  استان  کوچک  تولیدی  واحدهای  مالی  کمیته توانایی  و  انه 

از صنایع همگن    کارشناسی شورا انجمن  پیشنهاد می گردد یک  به،  را  استان  نیاز  اولیه مورد  از منابع   تشکیل و مواد  صورت عمده 

همچنین با توجه به محرومیت استان و دور بودن   ،تامین رسمی مواد اولیه )بورس( خریداری و در بین واحدهای تولیدی توزیع  نماید

جهت اختصاص سهمیه ارزی و توزیع عادالنه      استان تخصیص و دو بانک تخصصیبه  سهمیه ارزی خاص  توسط بانک مرکزی  از مرکز،  

آقای امینی مدیر بانک صنعت و معدن استان نیز ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص روند کاری  و   .معرفی گردندهای تولیدی بین واحد

مساعدت بانک صنعت و معدن با واحدهای تولیدی استان، خواستار ایجاد تعاونی یا سندیکای صنایع همگن و همچنین بهره گیری از  

م گذاری  سرمایه  هلدینگ  های  شرکت  در توان  توضیحاتی  صنعتی  های  شهرک  شرکت  مدیرعامل  جرجانی  آقای  گردید.  ای  نطقه 

خصوص تشکیل انجمنی از صنایع همگن در شرکت شهرکهای صنعتی ارائه داده و خواستار پیگیری ادامه روند اداری و شکل گیری 

ی کمیلی نماینده شرکت کویر تایر با اشاره به  آقا  این انجمن)تعاونی( در اتاق بازرگانی و پشتیبانی توسط بانک صنعت و معدن گردید. 

به بیان مشکالت ایجاد شده در واردات مواد اولیه پرداخته و خواستار   ، زایی باال و رعایت استانداردهای تولید توسط این شرکت  اشتغال

ته ، حل مشکل مالیاتی  و اختصاص سهمیه خاص ارزی به استان های محروم و  کمتر توسعه یافپیگیری سریع در حل مشکالت ارزی  

 شرکت مذکور و افزایش ساعات کاری گمرک جهت خدمات رسانی مناسب تر گردید. 

جلسه این  در  نیز  گو  و  گفت  شورای  ریاست  و  جنوبی  خراسان  محترم  استاندار  الشریعه  مروج  های    آقای  بخش  مدیران  تالش  بر 

ار طرح و بررسی مسائل اقتصادی در شورای گفتگو در جهت خصوصی و دولتی جهت برون رفت از شرایط خاص کنونی تاکید و خواست

  ، شورا  کارشناسی  کمیته  پیشنهاد  از  استقبال  و  دبیرخانه  از  تشکر  ضمن  همچنین  گردیدند.ایشان  خصوصی  بخش  مشکالت  حل 

اولیه واحدهای خواستار تخصیص سهمیه ارزی به استان های محروم و کمتر توسعه یافته به ویژه خراسان جنوبی جهت واردات مواد  

 تولیدی و پشتیبانی حداقل دو بانک استان جهت انجام رویه اختصاص ارز گردیدند. 

ارائه  اقتصادی و  توسعه منابع استانداری نیز با تاکید بر جایگاه و اهمیت شورای گفتگو خواستار  آقای عابدی معاون هماهنگی امور 

آقای جویبان معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت    در ادامه   شورا گردید. پیشنهادات عملیاتی در قالب  موضوع جلسه توسط اعضاء  

باعنایت به بررسی های انجام شده در  .    دوند ثبت سفارش دراستان ارائه نموسازمان صنعت، معدن و تجارت توضیحاتی در خصوص ر

 31قانون مالیات های مستقیم، ماده    132معافیت های مالیاتی بر اساس قوانین مرتبط)ماده       کمیته کارشناسی شورا در خصوص

تعمیم این معافیت ها به واحدهای تولیدی ایجاد  قانون رفع موانع تولید و ...( توضیحاتی توسط آقای احتشام ارائه و ایشان خواستار  

الیاتی اداره کل امور مالیاتی توضیحاتی در خصوص مواد قانونی مرتبط ارائه گردید. آقای پاک گهر معاون امور م1395شده قبل از سال 

واحدهای   به  مالیاتی  معافیت های  اعطای  عدم  اگر موردی در خصوص  و  رعایت گردیده  استان  در  قانونی  مواد  کلیه  اظهار داشت  و 

شرفی نماینده کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، با  تولیدی وجود دارد سریعا به دبیرخانه شورا )اتاق بازرگانی( منعکس گردد. آقای ا

افزایش قیمت نهاده های دامی و مشکالت ایجاد شده در صنعت دام و طیور خواستار رفع مشکالت ارزی و استمهال تسهیالت  اشاره به 

ظم جلسات شورا و استفاده از  اعطایی به فعاالن اقتصادی این حوزه گردید.استاندار محترم خراسان جنوبی در پایان جلسه بر تشکیل من

 ظرفیت بخش خصوصی و حمایت بخش دولتی تاکید نموده و بیان داشتند باید با درک درست شرایط جهت حل مشکالت تالش نمود 
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 و پیشنهادات  مصوبات

 استانی

با عنایت به عدم توانایی مالی واحدهای  تولیدی استان در خصوو  توامیع عموده  -1

شرکت شهرک های  صونعتی اسوتان  وی مودت مواد اولیه از بورس مقرر گردید :  

را تشوکیل و   اسوتان  مواد اولیه صونایع   توزیعدوهفته هیات مدیره شرکت تهیه و  

 نمایددر جلسه آتی شورا اعالم نتیجه را 

با توجه به محرومیت استان و در جهت حمایت از واحدهای تولیدی به منظور تامیع  -2

جلووگیری از   همچنیع  مواد اولیه و افزایش توان رقابتی و کاهش قیمت تمام شده و

ثبت سفارش ، مقرر گردید سازمان صنعت، معدن و تجارت اسوتان فرآیند  تاخیر در  

به   یورومیلیون    50اختصا  سهمیه ارزی به میزان    نسبت به پیگیریاسرع وقت    در

 اقدام نماید ،صنایع کوچک و متوسط استان

به منظور حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از تاخیر در فرآیند ثبت سوفارش،  -3

 ات و صنعت و معدن جهت انجام روند تخصیص ارز بوه اسوتانبانک توسعه صادر  دو

 توسط استانداری به بانک مرکزی معرفی گردند

بوه   )کویر توایر، زاوال سونب  وبس و   (  با عنایت به  نیاز واحدهای بزرگ استان -4

نیواز ارزی جهت تقویت توان تولید و اشتغال زایی پایودار ،    تامیع سریع مواد اولیه  

اختصا  سهمیه ارزی از بانک مرکزی توسط و درخواست  عا احصاء  ایع واحدها سری

 پیگیری گردد  ،ن صنعت ، معدن و تجارتسازمااستانداری و 

برگزاری دوره آموزشی در خصو  تشریح قوانیع مالیاتی  به ویوهه معافیوت هوای  -5

 مالیاتی )پیگیری: اداره کل امور مالیاتی، اتاق بازرگانی(

نهاده هوای داموی توسوط شورکت     نیازهای استان در زمینهسریع  احصاء و تامیع    -6

 ) پیگیری: سازمان جهاد کشاورزی(   پشتیبانی امور دام

 

 ملی و فراگیر 

       پیشونهاد با عنایت به محرومیت استان های مورزی و دور بوودن از مراکوز توزیوع   -7

تسریع می گردد سهمیه ارزی خا  به استان های مرزی و کمتر توسعه یافته جهت  

در واردات مواد اولیه و تقویت تولید و افزایش توان رقابتی واحودهای صوادراتی در 

 بازارهای جهانی، اختصا  یابد
 

 


