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رئیس جلسه :آقای خدمتگزار

دبیرجلسه:آقای احتشام

استاندار استان خراسان جنوبی

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی بیرجند

دستور جلسه:
 .1بررسی مسائل ومشکالت واحدهای تولیدی،بازرگانی وصنفی استان
 .2بررسی طرح ساماندهی گمرکات استان
 .3بررسی نامه های واصله به دبیرخانه شورا

دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی باهدف بررسی مسایل و مشکالت واحدهای
صنعتی،تولیدی،صنفی و بازرگانی استان(تسهیالت بانکی و مسائل مالیاتی ) ،بررسی طرح ساماندهی گمرکات استان و بررسی
نامه های واصله به دبیرخانه شورا با حضور استاندار خراسان جنوبی ومسئولین سازمان های دولتی ونمایندگان بخش خصوصی
تشکیل گردید.
آقای احتشام دبیر و سخنگوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی درآغاز جلسه ضمن تبریک ایام
پربرکت ماه رجب وتشکر ازاعضاء شورا  ،گفت :در جلسه گذشته مقرر شد برای رفع مشکالت نمایشگاه بینالمللی چاره اندیشی
شود که در این راستا پیگیری هایی توسط معاونت محترم برنامهریزی و اشتغال استانداری انجام شده وجلساتی نیز باحضور
سازمان های ذیربط تشکیل گردیده است  .همچنین پیشنهادمی گردد کمیته های امورمالیاتی وبانکی درقالب کمیسیون های
تخصصی اتاق بازرگانی ،جهت رفع مشکالت سرمایه گذاران وواحدهای تولیدی دراتاق تشکیل وگزارش این جلسات به اعضاء
شورا ارائه گردد  .وی با ا شاره به مشکالت واحدهای صنعتی استان ،گفت :مشکالت مالیاتی ،تأمین سرمایه در گردش واحدها،
تورم و تمدید دوران مشارکت از جمله مشکالت واحدهای صنعتی استان بوده که باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.

استاندار محترم خراسان جنوبی در این نشست با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان دولت و ملت  ،همدلی و همزبانی  ،از
سوی مقام معظم رهبری افزود  :شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نقش بسزایی در تحقق این شعاردارد و می بایست
در این شورا مسائل و مشکالت بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد وبا ارائه راهکارهای کارشناسی شده مرتفع شود.
آقای خدمت گزار ،با تاکید بر اینکه خواسته ها و انتظارات بخش خصوصی می بایست مورد بررسی قرار گیرد و
سازوکارهایی برای حل مشکالت آنان اتخاذ گردد  ،افزود :ماحصل همدلی و همزبانی میان دولت و بخش خصوصی  ،ایجاد یک
فضای صمیمانه است که در آن مشکالت و موانع به سهولت مطرح و چاره جویی گردد .
وی بااشاره به سفر رئیس جمهوری افغانستان به ایران افزود  :در راستای پیگیری های جدی که از سوی استان خراسان
جنوبی به عمل آمد  ,ما تنها استان شرکت کننده در جلسات و دیدارها بودیم و در خصوص مراودات تجاری  ,دانشگاهی و
پزشکی این استان با کشور افغانستان مذاکراتی صورت و مورد استقبال قرار گرفت .
استاندارخراسان جنوبی بابیان این که دراین دیدارفعال کردن بازار چه های مرزی استان در دستور کار و مورد موافقت قرار
گرفت ،تأکید کرد :اینها از جمله موضوعاتی است که باید بخش خصوصی آنها را دنبال وبخش دولتی نیزحمایت کند.
استاندار خراسان جنوبی نیز در پایان جلسه یادآور شد :تمامی مدیران کل موظف به اجرایی شدن مصوبات شورای
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی می باشند وتمامی تصمیمات اتخاذ شده باید اجرایی گردد و به نتیجه برسد و
بخش خصوصی نیز پیگیری های الزم را در این خصوص انجام دهد
مصوبات:
متن مصوبه

دستگاه مجری

مهلت اقدام

پیگیری وحل مشکالت مالیاتی واحدهای تولیدی

اداره کل امورمالیاتی -اتاق بازرگانی

جلسه بعدی شورا

برگزاری منظم جلسات شورا (چهارشنبه آخرهرماه)

استانداری -اتاق بازرگانی

جلسه بعدی شورا

پیگیری وحل مشکل تعاونی مصرف دانشگاهیان بیرجند

شهرداری بیرجند -اداره کل راه وشهرسازی

جلسه بعدی شورا

تشکیل کمیته های تخصصی اموربانکی وامور مالیاتی درقالب
کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی بیرجند

جلسه بعدی شورا

پیگیری مسائل و مشکالت فعاالن اقتصادی درکمیته های
تخصصی اتاق بازرگانی وگزارش به شورا

اتاق بازرگانی و دستگاههای اجرائی مرتبط

جلسه بعدی شورا

ضمنا براساس پیشنهاد استاندار محترم استان ،درصورت عدم حل مشکالت واحدهای تولیدی وفعاالن اقتصادی درکمیته های
تخصصی ،گزارش موارد توسط دبیرخانه شورا(اتاق بازرگانی بیرجند) احصاء و ازطریق معاونت محترم برنامه ریزی واشتغال
استانداری به ایشان جهت کسب راهکار و حل مشکل ،ارائه خواهد گردید

