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دستور جلسه

دستور جلسه:

-1بررسی مسائل و مشکالت واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران با سیستم بانکی و استفاده از
تسهیالت و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت رفع این مشکالت
-2بررسی عملکرد صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در استان
-3تعیین اعضاء جدید شورای گفت و گو( نمایندگان بخش خصوصی)
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مشروح مذاکرات

هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی در محل سالن جلسات
استانداری با حضور اعضاء و مدعوین بخشهای دولتی و خصوصی برگزار گردید .آقای احتشام رئیس اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی بیرجند ودبیرشورا با بیان اینکه مشکالت واحدهای تولیدی استان باید
تک به تک مورد بررسی قرار بگیرد ،اظهار داشت :چند سال است که مشکلی از صنعت حل نشده
است و باید مشکالت واحدهای تولیدی به صورت قطعی حل گردد .وی افزود بالغ بر  65درصد از
واحدهای تولیدی استان با ظرفیت کمتر از  50درصد کار میکنند
جناب آقای پرویزی استاندار محترم نیز با تاکید بر حل مشکالت تولیدکنندگان استان  ،اظهار
داشتند :بررسی،پیگیری واجرای مصوبات شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی باید به طور جدی
در دستور کار قرار گیرد .ایشان بابیان اینکه باید از بخش خصوصی دراستان حمایت بیشتری صورت
گیرد ،خاطرنشان کرد :تقاضای بنده اینست که مسئوالن مربوطه و بانکها مساعدت وهمکاری
بیشتری به منظوررفع موانع تولید استان داشته باشند .وی ضمن اشاره به این موضوع که برگزاری
جلسات متعدد نشان دهنده مشکالت فراوان واحدهای صنعتی است ،یادآور شد :متأسفانه ما دچار
مشکالت اساسی در بخش تولید هستیم .استاندار خراسانجنوبی ادامه داد :با پرداخت  45هزار
میلیاردی دولت به بانکها از طریق بانک مرکزی ،مشکالت اعطای تسهیالت تا حدودی رفع
میگردد .ایشان همچنین اظهار داشتند سود تسهیالت ،جرائم و نوع عملکرد بانکها توسط
دستگاههای ذیربط مشخص و در صورت حل نشدن مشکل واحدهای تولیدی به مرکز منعکس
گردد.رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسانجنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه
مشکالت واحدهای صنعتی را در کارگروه تسهیل بررسی میکنیم ،بیان کرد :با همراهی دستگاه ها
میتوانیم مشکالت را رفع کنیم .رئیس اتاق اصناف خراسانجنوبی نیز خواستار حمایت از واحدهای
صنفی شد و بیان کرد :چنانچه حمایتهای جدی از واحدهای صنفی استان صورت نگیرد ،شاهد
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عدم رونق کسب و کار خواهیم بود .وی افزود بالغ بر  25هزار واحد صنفی در استان فعالیت میکنند.
مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در این جلسه تصریح کرد :بیشتر واحدهای تولیدی استان
که در فواصل سالهای  89الی  92تسهیالت گرفتهاند ،درحال حاضر دچار مشکالت عدیدهای
هستند.وی نقش بانکها را در این زمینه بسیار موثر دانست و افزود :مدیریت بانکها باید در این
خصوص همکاری کرده و پرونده تولیدکنندگان را نباید به اجرائیات ارجاع دهند.
دراین جلسه مدیران تعدادی از واحد تولیدی استان به بیان مشکالت مرتبط با حوزه امور بانکی
پرداخته و خواهان رفع سریع مشکالت درجهت توانمند سازی واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال در
استان گردیدند.
با عنایت به مشکالت موجود در بخش امور بانکی و اختصاص وقت جلسه به نمایندگان بخش
خصوصی مقررشد دوبند از دستور کار این جلسه در جلسه آتی شورا مورد بررسی قرار گیرد.
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مصوبات

مصوبات استانی:
-1با عنایت به بررسی انجام شده در شورا درخصوص انتخاب اعضاء جدید بخش خصوصی مقررگردید؛
براساس بند (د) ماده  1دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی ،با اخذ نظر دستگاههای اجرایی
مرتبط ،پیشنهادات توسط اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ارائه و در جلسه بعدی شورا مورد بررسی و تصمیم
گیری قرار گیرد
 -2همکاری کلیه بانکهای استان با تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی
-3جهت بهره مندی اصناف از تسهیالت بانکی طرح تأمین مالی بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط و
طرحهای نیمه تمام  ،گزارشی توسط اتاق اصناف در خصوص واحدهای صنفی تولیدی متقاضی تسهیالت به
استانداری و سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان ارائه گردد
 -4بررسی مصادیق پرداخت تسهیالت بانکی خارج از ضوابط و مقررات و گزارش به استاندار محترم
 -5ارائه لیست بدهی ها و بستانکاری های شرکت زغال سنگ پروده طبس به استانداری جهت پیگیری
وصول بستانکاری های مربوطه
 -6تهیه لیست بدهی به تفکیک اصل مبلغ تسهیالت ،سود بانکی ،سود و جریمه تأخیر بازپرداخت واحدهای
تولیدی مشکل دار و گزارش به استاندار محترم
 -7پیگیری و اقدام الزم در خصوص صدور پروانه های بهداشتی و پاسخ استعالمات و آزمایشات مرتبط با
واحدهای تولیدی صنایع غذایی در استان
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