اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

پیوست شماره ( )2دستورالعمل اصالحی نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
فرم صورتجلسه و مصوبات شورا

گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان .............
شماره نشست 10:

تاریخ جلسه 1396/5/5:

ساعت شروع 9:

ساعت خاتمه11:

محل نشست :استانداری

دستور جلسه
پیش از دستور جلسه:

-

دستور جلسه:
 -1بررسی موانع پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی به استناد ماده  141قانون تجارت
 -2گزارش مرکز خدمات سرمایه گذاری در خصوص اقدامات انجام شده در جهت جذب سرمایه
گذاری در استان خراسان جنوبی
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وضعیت حضور و غیاب جلسه
الف -دولت
ردیف

1

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای پرویزی

استاندار (رئیس شورای استانی)

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر

-

2

آقای آرین

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان

حاضر

-

3

آقای جعفری

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

حاضر

-

4

آقای شهرکی

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

غایب

آقای پارسا

5

آقای سنجری

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

غایب

آقای رضازاده

6

آقای ولی پور مطلق

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

حاضر

-

7

آقای دهباشی

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

حاضر

-

8

-

-

-

باالترین مقام سازمانها یا دستگاههایی که موضوع
مربوط به آنها در دستورکار شورای استان قرار دارد.

ب -مجلس شورای اسالمی
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

1

آقای عبادی

نماینده مجلس

غایب

-

2

آقای فالحتی

نماینده مجلس

غایب

-

3

آقای افضلی

نماینده مجلس

غایب

-

4

آقای امیر حسنخانی

نماینده مجلس

غایب

-

5

-

نماینده مجلس

-

-

6

-

نماینده مجلس

-

-

7

-

نماینده مجلس

-

-
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ج -قوه قضائیه
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

1

آقای صیفی

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

غایب

-

2

آقای مقدس

دادستان مرکزاستان

غایب

آقای شیبانی

د -تعاونی و خصوصی
(رؤسای اتاق ها)
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی

1

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر

-

آقای احتشام

بیرجند و دبیر شورا

2

آقای اسعد زاده

رئیس اتاق تعاون استان

حاضر

3

آقای یزدان شناس

رئیس اتاق اصناف مرکز استان

حاضر

(مدیران عامل شرکتهای برترخصوصی وتعاونی یا رؤسای تشکلهای تعاونی وخصوصی)
وضعیت حضور
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

(حاضر /غایب/

نام و نام خانوادگی نماینده

نماینده)

1

آقای اسعد زاده

مدیر عامل اتحایه شرکت های تعاونی مرزنشینان

حاضر

-

2

آقای جاده گی

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی

غایب

خانم رخشانی

3

آقای منصف

رئیس انجمن ارگانیک

غایب

-

4

آقای محمدی

دبیر انجمن صنفی کشاورزی

حاضر

-

5

آقای کریتی

مدیر عامل شرکت زغال سنگ پرورده طبس

حاضر

-

6

آقای زینلی

مدیر عامل شرکت کویر تایر

غایب

-

7

-

-

-

-

8

-

-

-

-

کد مدرک QMS-RE-75-03:شماره بازنگری02:
توزیع نسخ :دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

تاریخ بازنگری10-03-1396 :

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

هـ -شهرداری و شوراها
وضعیت حضور

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

آقای مدیح

شهرداربیرجند

2

آقای قرایی

(حاضر /غایب /نماینده)

رئیس شورای ا سالمی استان

نام و نام خانوادگی نماینده

غایب

آقای خانزاد

حاضر

-

توضیح:در جداول فوق (ردیف های الف تا هـ) ،در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا ،موضوع تبصره  1ماده  4دسـتورالعمل اصـالحی نحـوه
اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ،در ستون "وضعیت حضور" ،کلمه " نماینده" درج شده و در ستون بعدی" ،نـام و نـام

خانوادگی نماینده"معین گردد.
و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها:
ردیف

1

نام و نام خانوادگی

خانم سر فرازی

سمت

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری

2

آقای حسینی

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

3

آقای موهبتی

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

4

آقای درویشی

مدیر کل تامین اجتماعی

5

آقای جرجانی

مدیر عامل شرکت شهرکها(جانشین :آقای عابدینی)

6

آقای نجفی

7

آقای پاک گهر

8

آقای بهاری

مدیرکل روابط عمومی استانداری

9

آقای دلیر

دبیر اتاق تعاون

10

آقای بهروزی

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی

11

آقای صادقی

معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

12

خانم قاسم زاده

13

آقای مودی

14

آقای آرزومندان
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مد یر شعب بانک کشاورزی
مدیرکل امور مالیاتی

معاون دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری
رئیس گروه سرمایه گذاری مرکز خدمات استان
مسئول دبیرخانه شورا
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مشروح مذاکرات

دهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی روز پنجشنبه مورخ 1395/5/5
راس ساعت 9صبح به ریاست استاندار محترم در محل سالن جلسات استانداری تشکیل گردید.
آقای مهندس احتشام رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی بیرجند و دبیر شورا ضمن خوش آمد گویی
به اعضاء شورا ،به طرح موضوع بررسی موانع پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی به استناد ماده  141قانون
تجارت پرداختند.ایشان با بیان شرایط به وجود آمده برای واحد های تولیدی که عمدتا ناشی از شرایط محیطی
نظیر تحریم های سالهای اخیر و ...بوده و در بسیاری از مواقع این واحدها زیان عملیاتی نداشته و در زیان های به
وجود آمده دخیل نمی باشند ،خواستار کمک به واحدهایی که دارای مزیت رقابتی  ،فناوری روز و صادرات محور
می باشند ،از طریق اعطای تسهیالت گردید .همچنین با عنایت به ابالغ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اعطای
تسهیالت به واحدهای مشمول ماده  141با وثیقه ملکی خارج از طرح  ،پیشنهاد گردید وثیقه از محل دارایی های
شرکت تامین گردد.
در اینخصوص توضیحاتی توسط مدیر محترم امور شعب بانک ملی و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان و
نماینده محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت نیز ارائه گردید.
در ادامه جلسه آقای جعفری مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان به
تشریح اقدامات انجام شده در جهت جذب سرمایه گذاری پرداخته و از روند رو به رشد سرمایه گذاری در استان
خبرداد .خانم سرفرازی معاون محترم هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری نیز بر همکاری و هماهنگی کلیه
دستگاههای اجرایی با شورای گفت و گو و پیگیری جدی مصوبات مربوطه  ،تاکید نمودند.

آقای مهندس پرویزی استاندار محترم خراسان جنوبی به حل مشکالت واحدهای تولیدی و تعیین تکلیف تسهیالت
واحدهایی که بدهی ارزی داشته اند و همچنین الزام واحدها در به روزرسانی دارائی ها و اموال و انجام امور ثبتی
مربوطه جهت خروج از شمول ماده  141قانون تجارت ،تاکید نمودند .ایشان با عنایت به درخواست های بخش
خصوصی در خصوص احداث پروژه نیروگاه های خورشیدی ،خواستار تعیین تکلیف درخواست ها و پیگیری در
جهت ایجاد زیرساخت های الزم توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری گردیدند.
آقای پرویزی همچنین بر بازاریابی محصوالت تولیدی استان به ویژه در بخش صنایع دستی و تشکیل کمیته ای
متشکل از استانداری  -اتاق بازرگانی -سازمان صنعت ،معدن و تجارت -اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری – اداره کل جهاد کشاورزی و اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه های مرتبط جهت
تحقق این امر ،تاکید نمودند.
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مصوبات
 -1پیگیری در خصوص تدوین و تصویب بسته های حمایتی و تشویقی سرمایه گذاری متناسب با نیازها
و مزیت های استان خراسان جنوبی(پیگیری توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری استان)
 -2پیگیری در خصوص پرداخت و یا عدم پرداخت تسهیالت بـه واحـدهای مشـموا مـاده 141توسـط
بانکهای استان و دستگاه های اجرایی ذیربط ( سازمان هـای جهـاد کشـاورزی و صـنعت ،معـدن و
تجارت )و ارائه گزارش به استاندار محترم و دبیرخانه شورا
استانی

 -3مقرر شد مشکالت و پیشنهادات مرتبط با دریافت تسهیالت صندوق توسعه ملی و اصالح نظام نامـه
ریالی و ارزی پرداخت تسهیالت این صندوق(متناسب با شـرایط طـرح هـا و متقاضـیان در منـاط
محروم) احصاء و بـه مرکـز مـنعکس گردد(پیگیـری :دفتـر جـذب و حمایـت از سـرمایه گـذاری
استانداری،اداره کل امور اقتصادی و دارایی ،دستگاه های مرتبط اقتصادی،دبیرخانه شورا)
 -4مقرر شد پیگیری الزم جهت تسهیل و کوتاه شدن فرایند اخذ مجوزهای برق منطقه ای طـرح هـای
سرمایه گذاری از طری پیشنهاد تفویض اختیار به شرکت برق منطقه ای استان بعمل آید( پیگیری :
دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری،دبیرخانه شورا)

 -5پیگیری اصالح بخشنامه  95/374258مورخ  1395/11/23مدیریت کل اعتبارات بانک مرکـزی در
خصوص اعطای تسهیالت به شرکت های مشموا ماده  141قانون تجارت با اخذ وثیقه خارج از طـرح بـه
شرح ذیل:
 ارزیابی مجدد واحدهای تولیدی و دارایی های مربوطه و پذیرش آن جهت وثیقه و ضمانت مـورد نیـازبرای دریافت تسهیالت درصورت پوشش تمام یا بخشی از تسهیالت درخواستی واحد
ملی و فراگیر

-6خروج از شموا ماده  141قانون تجارت شرکت ها از طری اصالح متن ماده قانون به نحوی که شـرایط
شمولیت به این ترتیب اصالح گرددکه :زیان انباشته شرکت ،بیش از نصف مجموع حقوق صاحبان سـهام
گردد نه صرفا سرمایه ثبتی شرکت
 -7مد نظر قرار گرفتن ارزش ماشین آالت و دارایی های شرکت در اعتبار سنجی و ارزیابی بانک های عامل

-8تفکیک عوامل ایجاد زیان در واحدهای تولیدی مشموا ماده  141توسط بانـک هـای عامـل و اعطـای
تسهیالت به واحدهایی که زیان عملیاتی نداشته بلکه عوامل بیرونی نظیـر تحـریم هـای بـین المللـی،
شرایط محیط کسب و کار و  ...موجب زیان شرکت گردیده است
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