تاریخ1394/4/22:
سومین جلسه شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی
ساعت شروع جلسه 10:30 :
مدت جلسه2:ساعت

رئیس جلسه :آقای خدمتگزار

دبیرجلسه:آقای احتشام

استاندار محترم استان خراسان جنوبی

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی بیرجند

دستور جلسه:
 .1بررسی مسائل مربوط به خشکسالی استان وارائه طرح کشت محصوالت کم آب طلب
 .2بررسی الزامات موجود در ماده  16قانون بهره وری کشاورزی وپیشنهاد اصالح قانون مذکور
 .3بهره مندی واحدهای تولیدی استان از مزایا و معافیت های منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

سومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با دستورکارفوق به ریاست استاندار محترم و
حضور اعضاء شورا درمحل سالن جلسات استانداری برگزارگردید.
آقای احتشام دبیر و سخنگوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی درآغاز جلسه ازپیگیری سازمان های
دولتی دررفع مشکالت بخش خصوصی به ویژه ادا ره کل امور مالیاتی قدردانی نموده و به بیان مصوبات جلسه قبل پرداخت :
کمیته امورمالیاتی تشکیل و مشکالت منعکس شده به دبیرخانه شورا پیگیری گردید .همچنین کمیسیون های تخصصی
زیرمجموعه شورا اخیرا دراتاق بازرگانی تشکیل شده که پس ا ز بررسی وتجزیه وتحلیل مسائل و مشکالت ،موارد قابل بحث به
شورا ارائه خواهد گردید.
باعنایت به دستورکار اول جلسه و باتوجه به خشکسالی های مداوم درسالهای اخیر  ،گزارشی ازوضعیت ذخایرآبی استان ولزوم
مدیریت منابع آبی وکشت محصوالت کم آب طلب وگلخانه ای و لزوم به روزرسانی سند ملی آب ،توسط مدیرعامل محترم
شرکت آب منطقه ای و رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی ارائه گردید.

استاندارمحترم خراسان جنوبی نیز ضمن تاکید بر مدیریت منابع آبی استان  ،از اختصاص 12میلیارد و300میلیون تومان
بودجه توسط هیات دولت جهت طرح های ارتقاء کیفیت آب استان خبرداد.
دراین جلسه درخصوص الزامات موجود درماده  16قانون بهره وری کشاورزی و لزوم حمایت ازمرزنشینان استان جهت واردات
کاالهای مورد نیاز و مجاز و همچنین برخورداری واحدهای تولیدی استان ازمزایای منطقه ویژه اقتصادی بیرجند جهت
حمایت از تولیدکنندگان وافزایش توان رقابتی  ،بحث وبررسی گردید.
مصوبات:
متن مصوبه
انجام مطالعات وارائه پیشنهادات کارشناسی درخصوص تامین و انتقال آب به استان جهت ارائه به وزارت نیرو
باتوجه به کسری  170میلیون مترمکعبی مخازن آبهای زیرزمینی وافت کیفیت آب ،تامین کسری مخازن ازطریق
بهبود راندمان سیستم های آبیاری ،توسعه سدهاو بهینه سازی الگوی مصرف  ،طی دوسال آینده اقدام گردد
پیگیری جهت بهره برداری ازپروژه آب تجنود شهرستان زیرکوه (تشکیل جلسه با حضورفرمانداری زیرکوه ،سازمانهای
مرتبط و مالکین منطقه)
پیگیری تامین اعتبار(500میلیون تومان) جهت تهیه و بروزرسانی سند ملی آب و پیشنهاد به شورای برنامه ریزی
وتوسعه استان
پیگیری تامین اعتبار خشکسالی ازمحل منابع ماده  10و 12وپیشنهاد به ستاد بحران استان
اختصاص تسهیالت جهت تکمیل زنجیره ارزش محصوالت استراتژیک درراستای اقتصاد مقاومتی
حمایت ازکشت محصوالت کم آب طلب وگلخانه ای
توسعه صنایع دستی و پیگیری طرح اشتغال روستائیان و جایگزینی اشتغال ازبخش کشاورزی به صنایع دستی
تشکیل کمیته تخصصی جهت تهیه لیست اقالم مورد نیاز مرزنشینان متشکل از دفتر امور اقتصادی ،سازمان
جهادکشاورزی ،سازمان صنعت ،معدن وتجارت ،اتاق بازرگانی ،تعاونی مرزنشینان

تشکیل کمیته تخصصی جهت بررسی استفاده واحدهای تولیدی وصنعتی استان ازمعافیت ها و مزایای منطقه ویژه
اقتصادی بیرجند متشکل از دفتر امور اقتصادی استانداری ،گمرک ،سازمان صنعت ،معدن وتجارت ،شرکت شهرک
های صنعتی ،منطقه ویژه اقتصادی واتاق بازرگانی

مسئول اجرا

شرکت آب منطقه ای
سازمان جهادکشاورزی

دفتر هماهنگی امور اقتصادی
و سازمان جهاد کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی وگردشگری

سازمان صنعت ،معدن
وتجارت

دفتر هماهنگی امور اقتصادی
شرکت شهرک های صنعتی
ومنطقه ویژه اقتصادی
بیرجند

مهلت اجرا

جلسه بعدی شورا

جلسه بعدی شورا

جلسه بعدی شورا

جلسه بعدی شورا

