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دستور جلسه:
 -1بررسی اجرای حکم ماده7قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و مفاد آیین نامه اجرایی مربوطه
-2بررسی و رفع مشکالت مربوط به زیرساختهای شرکت تعاونی صنوف آالینده(آب و برق)
 -3بررسی چگونگی اجرای بخشنامه نسبت مالکانه صندوق توسعه ملی
 -4گزارش عملکرد و نحوه اجرای مصوبات جلسات قبلی شورا
-5تعیین اعضاء جدید شورای گفت و گو (نمایندگان بخش خصوصی)
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محل نشست :استانداری

شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان خراسان جنوبی

مشروح مذاکرات

نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی در محل سالن جلسات استانداری به ریاست
استاندار محترم و با حضور اعضاء و مدعوین بخشهای دولتی و خصوصی برگزار گردید .در ابتدا آقای احتشام ،رئیس اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی بیرجند و دبیرشورا به تشریح موارد مربوط به دستور جلسه پرداختند .با عنایت به
اهمیت اجرای ماده  7قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در کاهش مراجعات نمایندگان دستگاههای اجرایی به
واحدهای تولیدی مقررگردید کمیته ای بامحوریت سازمان صنعت ،معدن وتجارت و با همکاری اتاق بازرگانی جهت
تحقق این امر تشکیل گردد.
درادامه جلسه در خصوص بخشنامه نسبت مالکانه توضیحاتی ارائه و مقرر شد توسط استانداری در خصوص کاهش
نسبت حقوق صاحبان سهام واحد های تولیدی در زمان درخواست تسهیالت به بانک عامل از 20درصد به 10
درصد با توجه به شرایط استان(کمتر توسعه یافته) مکاتبه ای با صندوق توسعه ملی انجام گردد .همچنین گزارش
عملکرد و نحوه اجرای مصوبات جلسات قبلی شورا توسط آقای احتشام ارائه و بر انجام به موقع مصوبات تاکید
گردید.
آقای مهندس پرویزی استاندار محترم با تاکید بر تسهیل شرایط محیط کسب و کار توسط دستگاههای اجراییی ،از
دستگاههای مذکور خواستند اقداماتی که درسال  95جهت بهبود محیط کسب و کار انجیام داده انید راسیریعا بیه
استانداری گزارش کنند .ایشان همچنین برتوجه ویژه بخش خصوصی به بازاریابی و فیروش و اسیتفاده از مشیاوران
بازرگانی وبازریابی تاکید نمودند .استاندار محترم افزودند با توجه به طرح بخشودن جرایم بانکی و پرداخت سوود توسو
دولت ،بدهکاران بانکی به ویژه بخش کشاورزی و اصناف که از سال های گذشته بدهی زیر 100میلیون تومان دارند می توانند
تا پایان سال بدهی های خود را با بانک ها تسویه و از این موقعیت استفاده کنند.
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با عنایت به درخواست اتاق تعاون در خصوص پیگیری ایجاد مجتمع صنفی (انتقال صنوف آالینوده و توضویحات مودیر کول
محترم راه و شهر سازی و دبیر محترم اتاق تعاون  ،مقرر گردید توس معاونت عمرانی استانداری مشکل زمین صنوف آالینده
پیگیری گردد  .درادامه در خصوص تعیین اعضاء جدید شورا(بخش خصوصی و تقویم جلسات درسوال 1396بررسوی و مقورر
گردید در کمیته های تخصصی مجددا مورد بررسی قرار گرفته وپیشنهادات در اینخصوص احصاء ودر جلسه آتی طرح گردد.
در پایان جلسه طرح بررسی و تحلیل وضعیت صنایع کوچک و متوس استان که با حمایت و همکاری اتاق بازرگوانی بیرجنود
تدوین شده بود توس آقای دکتر حکیم پور(مجری طرح تشریح گردید.
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مصوبات

استانی:
 ارائه گزارش اقدامات انجام شده درجهت سرمایه گذاری و خدمات ارائه شده توسط مرکز خدمات استان به استاندار محترم و دبیرخانهشورا (و طرح در جلسه آتی شورا)
 ارائه گزارش اقدامات انجام شده در جهت تسهیل و بهبود محیط کسب و کاراستان( اعم از تولید ،اشتغال و )...به استاندار محترم و دبیرخانه شورا
 ک لیه اعضاء نسبت به پیشنهاد عضویت اتحادیه ها و تشکل های فعال بخش خصوصی در شورای گفتگو اقدام و پیشنهادات را بهدبیرخانه شورا(اتاق بازرگانی) ارسال نمایند
 -پیگیری مشکل اختصاص زمین و زیر ساخت های مورد نیازسایت صنوف آالینده بیرجند

 در خصوص اجرای ماده  7قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار ،دستگاههای اجرایی مربوطه خواسته ها و اطالعات مورد نیاز جهتبازدید و نظارت از واحدهای تولیدی را به دبیرخانه شورا ارائه و این موارد درکمیته ای با محوریت سازمان صنعت ،معدن و تجارت و
همکاری اتاق بازرگانی پیگیری گردد
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