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 مشروح  مذاکرات

)براساس   1400گزارش عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در شش ماهه نخست سال      (:  1دستور جلسه )

 ارزیابی عملکرد شوراهای استانی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی توسط وزارت محترم کشور و اتاق ایران(  

 
ابتدا کلیپی از فعالیت های شورای    ،نوبی خراسان جشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  جلسه    سومینو    در سی 

جاری به انضمام رتبه و جایگاه شورای گفت و گوی استان در ارزیابی شوراهای  ماهه نخست سال    6گفت و گوی استان در  

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و دبیر    -محسن احتشام  استانی توسط وزارت محترم کشور و اتاق ایران ارائه گردید سپس  

پرداخت و گفت: طی سال   1400به ارائه گزارشی مختصر از عملکرد شورای استان در سال    شورای گفت و گوی استان

درصد مصوبات    80مصوبه ملی بوده است که    6مصوبه استانی و    60جلسه شورای گفتگو برگزار که ماحصل آن    7جاری  

نشست مشترک    2جلسه کارشناسی،    24برگزاری    با اعالم ه  استانی اجرا و مابقی در حال پیگیری می باشد. احتشام در ادام 

  استانی با شوراهای گفت و گوی استان های شرق کشور )خراسان رضوی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و گرگان( 

جلسات کارگروه کارشناسی و کمیته حمایت از کسب و  به طرح مسائل و مشکالت استان در سطح ملی اشاره نمود و افزود  

قیمت پایه مواد معدنی و نحوه    نمایندگان استان در موضوعات مربوط به شورای ملی زعفران،  کار در سطح ملی با حضور  

سوخت معادن، افزایش قیمت مواد ناریه و تأثیرآن بر قیمت تمام  مشکالت نحوه تخصیص و تأمین  ،  محاسبه حوقق دولتی

و دبیرخانه شورا عالوه برانجام وظایف خود  برگزار شده است  افزایش نرخ عوارض جابه جایی کاال  ده محصوالت معدنی،  ش 

ی  لاصطالحات بین المل  – تشریح نسبت های مالی مرتبط با تسهیالت سرمایه در گردش  درحوزه های    نیز   دوره های آموزشی

حوه ثبت تشکل های اقتصادی در اتاق  ن    -ور اظهاری و مباحث گمرکی  آشنایی با ترخیص کاال، د   -بازرگانی )اینکوترمز(  

برگزار نموده    را با همکاری واحد آموزش اتاق و کمیسیون هماهنگی بانک های استان  قانون تجارت  و آشنایی بابازرگانی  

 است. 

 

معرفی اعضای شورا و تعیین خط و مشی های شورای گفتگوی استان در سال آینده توسط    (:2دستور جلسه )

 استاندار محترم و معزز خراسان جنوبی 

به    با تشکر از اهتمام استاندار محترم به برگزاری جلسه شورا  ، در ابتدارئیس اتاق بازرگانی بیرجند  –محسن احتشام  

  - دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل  - برنامه ریزی    و   مدیریت   سازمان  رئیس   -)استاندار  مجریهقوه  معرفی اعضای شورا متشکل از  

 هماهنگی   کمیسیون  کشاورزی و دبیر  جهاد  مدیرکل  -اجتماعی    رفاه  و   کار  تعاون،   مدیرکل  -تجارت    و  معدن   صنعت،  مدیرکل

قضائیهها(،    بانک و  استان  دادگستری   کل   رئیس)  قوه  نمایندگان استان(  مرکز   دادستان  )یامعاون(  از  )دونفر  مقننه  قوه   ، 

)رئیس شورای    استان در مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجمع نمایندگان استان(، شوراها و شهرداری ها  شهرستان های

  هیات   وسایر   یا  عامل   مدیراننفر از    8، روسای اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون و  اسالمی استان و شهردار مرکز استان(

  یس رئ)  استان  در   مستقر  تعاونی  و   خصوصی  بخش  اقتصادی  های  تشکل  رؤسای   / تعاونی  و   خصوصی  برتر   های   شرکت   مدیره
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رئیس اتحادیه عکاسان وچاپخانه داران )آقای غالمرضا جعفرپور    -  ( یوسفی  درضایحم  یگران )آقا  ختهیتراشکاران و ر  هیاتحاد

ریس اتحادیه تعاونی های صنایع دستی هنرمندان    -رئیس اتحادیه مصرف کارکنان دولت )اقای محمد علی مردانی(  -مقدم(  

بازرگانی خامه زر )آقای علیرضا خامه زر(    - استان )خانم عالیه خورشید زاده( عامل شرکت زغال  مدیر-مدیرعامل شرکت 

مدیرعامل شرکت کاشی و    -مدیرعامل شرکت معدنی آسکا )آقای احمد پروین(    - سنگ پرورده طبس )آقای کریتی ثانی(

گزارش مختصری از حوزه فعالیت و مشکالت و موانع  به  در ادامه هریک از اعضا    سرامیک فرزاد )آقای مزگی نژاد(( پرداخت و 

 پرداختند.حوزه آن 

توسعه  به  ماشین  ،معادن  توجه  و  نداشتن تجهیزات  از حضور  انتقاد  دستی،  صنایع  توسعه  و  رونق  به  توجه  معدنی،  آالت 

تأمین ارز مورد نیاز تجهیزات معدنی، اعالم آمادگی    ،استان  نمایندگان مجلس در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

در استان، حمایت به حضور  گذاران ویق سرمایه درخواست مالقات اتاق اصناف با استاندار، تش جهت توسعه مسکن در استان،

فروشی معادن، تشویق و ترغیب استفاده از  از تولیدکنندگان، تعیین تکلیف معاونت اقتصادی استانداری، جلوگیری از خام

اشتغال،    های خرد برای رونق امور، اعالم آمادگی حوزه قضایی استان برای حمایت از تولید و تولیدات داخلی، بکارگیری سرمایه 

توجه به رفع موانع تولید و تسهیل آن، کمبود نقدینگی و مشکالت بانکی، اجرا نشدن برخی مصوبات ستاد تسهیل توسط  

و تأمین تسهیالت  های زرشک و عنابایجاد بارگاه  لزومها، تالش برای احیای واحدهای صنعتی و معدنی تعطیل شده، بانک

 در این جلسه بود.  ی گفت و گوی استان ه توسط اعضای شورارح شد مطاهم موارد  از  مورد نیاز بخش تولید 

ادامه   قناعت  در  جنوبیا   –جواد  بخش خصوصی    ، ستاندار خراسان  و  دولت  گوی  و  گفت  مرجع  را  شورای  باالترین 

تعامل بسیار    پذیردیکی از اقداماتی که باید انجام  دانست و گفت  ل کالن استان  ئگیری در حوزه مساسازی و تصمیم تصمیم 

وی با بیان اینکه    .های مربوطه استبا دستگاهو بخش خصوصی  های مرتبط شورای گفت و گوی دولت  نزدیک کمیسیون 

نیز بخش خصوصی را غریبه،   افزود: بخش دولتی  بیند،  نباید بخش خصوصی، بخش دولتی را رقیب، مانع و مزاحم خود 

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی استان سال قبل در    .خوار و .... نداند صت طلب و پول دشمن، فر

ما )بخش خصوصی و دولتی(  ها جمع  این رتبه  کسب اعالم شد، تاکید کرد: در 31و در صنعت رتبه  28حوزه کشاورزی رتبه 

ایجاد و تقویت تعامل بین بخش خصوصی و دولتی در استان سه چهارم مشکالت  وی افزود: با    .ها مقصر هستیمبه ویژه دولتی 

قناعت تصریح کرد: شورای گفت و گوی    .استان حل خواهد شد پس پا را فراتر گذاشته و نگاه ملی و فراملی داشته باشید 

دانم و این تعارف  می ل کالن استان  ئ گیری در حوزه مساسازی و تصمیم باالترین مرجع تصمیم را  دولت و بخش خصوصی  

نگاه   .نیست اگر  افزود:  و سایر حوزه وی  بدون شک بخش صنعت، کشاورزی  باشد،  به دولت  فقط  استان  ها  اقتصادی  های 

و مشکالت   بهبود بخشیدهتواند فضای کسب و کار را در استان  این شورا با تزریق ایده و خرد جمعی میند و  کنپیشرفت نمی

دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  از این رو    کند   حل  را  تولیدکنندگان    ذاران وگو معضالت فراروی سرمایه 

قناعت با بیان اینکه    .گذارد، موضوعات اقتصادی استان را احصاء و به صحن شورا بیاوردباید با دقت کامل و وقتی که می 

تصاد استان بسیار حائز اهمیت است، یادآور  های صنعت، معدن و اقنقش شورای گفت و گو از حیث حل مشکالت در بخش 

شد: در سال جدید جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با توان، انگیزه، نشاط و جدیت بیشتر و بهتر برگزار  

تر شود، ادامه داد: اکنون برخی از مشکالت توسط بخش  وی با بیان اینکه در جلسات بعدی کارها باید تخصصی   .شودمی 



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  
 

 صورتجلسه و مصوبات شورا فرم 
 (خصوصی بخش  و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه ( دستورالعمل اصالحی2پیوست شماره ) )

 

 1396-03-10تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   4

 

م نظر می خصوصی  به  که  و کمیسیون رسد میطرح شد  کارشناسی  قالب جلسات  در  معاونت  توان  با حضور  مختلف  های 

استاندار خراسان جنوبی با  . برای ارائه گزارش به جلسه شورا آورده شود فقط  اقتصادی آنها را رفع کرد و اگر مشکل حل شد 

مشکالت جدی است افزود: دولت و بخش خصوصی دو  وگوی دولت و بخش خصوصی در حل  بیان اینکه نقش شورای گفت 

وی تصریح کرد: انتظار نداشته باشید    .شودبال هستند که اگر یکی از آنها کار نکند موضوع اقتصاد و معیشت استان حل نمی 

  نیز اندار  های اجرایی مشکالت را احصاء، پیگیری و رفع کنند و استاستاندار ریز به ریز مشکالت را حل کند، مدیران دستگاه

قناعت اظهار داشت: شورای گفت و گوی دولت و بخش    از تهران در تالش است.در خصوص اخذ مجوزها و دریافت اعتبار  

وی تاکید کرد: اگر در شورای گفت    .های دولتی باید حداکثر استفاده را ببرند خصوصی ظرفیتی برای استان است که دستگاه

استاندار خراسان جنوبی یادآور شد:    .د شود، بنده طرف بخش خصوصی هستمو گوی دولت و بخش خصوصی اختالفی ایجا

هایی هستند که باید از آن استفاده  فرصت  ،هاهایی مانند وسعت استان، معادن، محصوالت استراتژیک و سایر پتانسیل ظرفیت

ها نیست و بدانید تهران، وزرا،  یت یادآور شد: بدون بخش خصوصی، دولت قادر به انجام اقدامات و برخی مامور استاندار .کرد

قناعت خطاب به بخش خصوصی    .زنند و خودمان باید نگاه جدید و نو ایجاد کنیمهای فرآوری نمی دولت، برای شما کارخانه 

استان هم گفت: برخی قوانین دست و پا گیر بوده و در اختیار استان نیست بنابراین درخواست داریم زود سنگر را خالی  

وی خطاب به بخش دولتی نیز افزود: اگر قوانین دست و پا گیر مربوط به داخل استان باشد،   .عقب نشینی نکنید نکرده و  

استاندار   .های اجرایی پاسخ مثبت بدهند و اگر خارج از استان است موضوع را پیگیری و برای رفع آن تالش کنید دستگاه

و    نموده تاکنون موفق عمل    اتاق  دهد نشان می   ی کشور  ارزیابی استان در  شورای گفت و گوی    خراسان جنوبی گفت: رتبه 

وی با تاکید بر اینکه فرمایشات و بیانات   .است  یبخش خصوصی سرپا، موفق و آماده بکار است اما از این به بعد انتظار بیشتر

های استان  کی از ضعف ینمود:    مقام معظم رهبری در خصوص بخش خصوصی تکلیف همه ما را روشن کرده است، عنوان

 .معرفی نشدن درست آن در سطح ملی است که باید استان را معرفی و در این زمینه گام برداریم
 

 ایجاد باشگاه مخاطبین صنعت ساختمان و تعامل مجموعه های متعامل بخش مسکن  (: 3دستور جلسه )

که    یادغدغه   ن یدر حال حاضر مهمتر  اظهارداشت:  یشعب بانک مسکن خراسان جنوب   ری مد  -غالمرضا زنده طلب  

 یراه و شهرسازمحترم    ر یواحد مسکن در کشور است که طبق گفته وز  ون یلیاحداث چهار م  کند ی مطرح م  زدهم یدولت س 

طلب  زنده  غالمرضا  مسکن در کشور شده است.  خته یلجام گس  متی ق  شیموجب افزا  ن یکه ا  میمسکن عقب هست  یهااز برنامه 

  ی کرد: برا  ان یب  یو ه است.  نامه در استان انجام شد انعقاد تفاهم  جهت  و اقدامات اولیه   یارشناس راستا جلسات ک   نیافزود: در ا

  ، در فاز نخست  رجند یب  ی شده است که برا  ین یب  ش یهزار واحد در فاز نخست پ  49بیش ازمسکن در استان    ی طرح نهضت مل

  ده ید  ینهضت مل   الت یتومان تسه  ونیلیم   350هر واحد    یادامه داد: اگر برا   ی و  خوردن است.  د ی هشت هزار واحد در حال کل 

 است. ی تومان است که رقم بزرگ اردیلیم 800هزار و  2 در مجموع  شود

منابع    ن یتالش کنند ا  یهمبستگ   جادیبا ا  م یدرخواست دار  یدولت و بخش خصوص  یگفت و گو   ی کرد: از شورا  ح یتصر  یو

اندکاران  دست  کرد:  د یتاک همچنین    ی و   داشته باشد.  ییزاو اشتغال  ه یدر استان خودمان صرف شود و مصالح در استان ته

 دهند.  را مدنظر قرار  یاستان ی انسان یرو یو ن مانکارانیپ  د یمسکن با ی در طرح نهضت مل ی و بخش خصوص  یدولت 
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ما اول منافع استان و مردم مهم است    ی نهضت مسکن برا  یدر طرح مل  تأکید نمود   ی قناعت استاندار خراسان جنوب  جواد

 خواهد بود. استان  مانکارانی با پ تیبرابر اولو ط یو در شرا

تمام   متیمسکن بر ق یهم گفت: اصل کار در طرح نهضت مل یخراسان جنوب یراه و شهرساز رکلیمد -وحید داعی 

قرار   تی با هم برابر باشد محصوالت استان در اولو ت یفی و ک مت یکه ق  ی مساو ط یمردم استان است در شرا  ی شده مناسب برا

هزار واحد   22  از این تعداد   هزار واحد است که   40  ( چهار سال)مسکن استان در فاز نخست    ه یافزود: سهم  یداع  د یوحند.  دار

آن با انبوه سازان   ییاجرا  اتیعمل  یاست که به زود   رجند یهشت هزار واحد مربوط به شهر ب  زی تعداد ن نیاز ا  و   است  یشهر

  اریمصالح در اخت  نیمصالح فروشان استان منعقد شده که با تام  هی با اتحاد  یانامهتفاهم   نیکرد: همچن  ان یب  یو   .شودی آغاز م

 شرکت انبوه سازان قرار خواهد گرفت. 

و  محترم خراسان جنوبی  در پایان از یابود تفاهمنامه باشگاه مخاطبین صنعت ساختمان استان رونمایی و به امضاء استاندار  

از   تفاهمنامه مذکور عبارتند  تفاهمنامه رسید. شایان ذکر است اعضای  بنیادمسکن، اعضای  و  ادارات کل راه و شهرسازی 

مدیریت شعب بانک مسکن، اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف، پارک علم و فناوری، سازمان نظام مهندسی ساختمان و  

 شورای اسالمی استان
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 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیمات  عنــوان دستــور  ردیف 

1 

تعیین  و  شورا  اعضای  معرفی 

شورای  های  مشی  و  خط 

آینده  سال  در  استان  گفتگوی 

معزز   و  محترم  استاندار  توسط 

 خراسان جنوبی

با توجه به موارد و مشکالت ذکر شده توسط اعضای شورا در این جلسه مقرر شد:  

شورای گفتگوی استان  رئیس اتاق بازرگانی و دبیر    -احتشام مهندس  حضور آقای  

 وحه موضوعات مطرگزارش در جلسه آتی شورای اداری استان و  

2 

صنعت   مخاطبین  باشگاه  ایجاد 

ساختمان و تعامل مجموعه های 

 متعامل بخش مسکن 

استان   ساختمان  صنعت  مخاطبین  باشگاه  تفاهمنامه  دبیرخانه  اجرای  پیگیری  و 

 باشگاه )مدیریت شعب بانک مسکن استان( در جهت اجرای این تفاهمنامه  

 

 

 

 

 


