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چهارمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با هدف بررسی مسایل و مشکالت واحدهای
تولیدی و صنفی استان  ،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 ربیع االول به بیان گزارشی در خصوص مصوبات جلسه گذشته پرداخته ومسئولین مرتبط نیز توضیحات الزم
دراین زمینه را ارائه نمودند .مدیرعامل آب منطقه ای خراسان جنوبی با بیان اینکه تا سال  1410سعی خواهد شد تأمین
آب تمامی شهرهای استان انجام شود ،خاطر نشان کرد :بخش آب در کنار بخش راه آهن برای توسعه محور شرق مدنظر
است و به موازات هم پیش خواهند رفت .وی ادامه داد بحث دیگر انتقال آب از طریق مختاران به بیرجند بود که 75
کیلومتر خط انتقال دارد و با توجه به برآورد اعتباری که انجام گرفت مبلغی بالغ بر  100میلیارد تومان مورد نیاز می باشد.
مدیرعامل آب منطقه ای خراسان جنوبی با بیان اینکه به احتمال زیاد برای این پروژه امسال بالغ بر  30میلیارد تومان
تخصیص اعتبار خواهیم داشت عنوان کرد :برای خرید خط لوله این پروژه  26میلیارد از طریق فاینانس و حدود  4میلیارد
تومان از طریق اوراق مشارکت جذب شده ،که امید است در مدت دو سال بتوان به نتیجه رساند و عملیاتی کرد .مدیرعامل
آب منطقه ای خراسان جنوبی در خصوص پروژه ی آهنگران نیز خاطر نشان کرد :مطالعات زیست محیطی آن تصویب شده
است و وزارت نیرو برای اخذ مجوز  215مستندات را به سازمان مدیریت برنامه ریزی ارسال کرده که اگر با همین روند
پیش رود در قانون بودجه سال آینده دارای ردیف اعتباری خواهیم بود که در آن پروژه سعی می شود مشکل آب شهرهای
زیرکوه ،اسفدن ،زهان ،قاین و  10مجتمع روستایی حل گردد.
مدیرعامل آب منطقه ای خراسان جنوبی در رابطه با تأمین آب استان در طریق دریای عمان نیز خاطر نشان کرد :سیمای
طرح آن تا پایان سال تمام خواهد شد و از سال آینده با مشارکت بخش خصوصی وارد فاز اجرایی می شود.
استاندار خراسان جنوبی نیز به تهیه سند ملی آب استان از سوی دستگاه های ذیربط اشاره کرد و ادامه داد :امید است این
امر نیز هرچه سریعتر وارد انجام مطالعات شده و اجرایی گردد تا مشکل تامین آب استان به صورت زیربنایی مرتفع گردد.
وی خاطر نشان ساخت :سازمان جهاد کشاورزی بعد از تهیه این سند آن را برای تصویب به شورای برنامه ریزی و توسعه
استان ارائه خواهد داد.
درخصوص تهیه لیست اقالم مورد نیاز مرزنشینان مقرر شد با دستور استاندارمحترم ،سازمان جهاد کشاورزی این موضوع را
از سطح وزارت پیگیری و در صورت لزوم استاندار محترم در این رابطه با وزیر مربوطه رایزنی الزم را انجام دهند .
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بحث معافیت های مالیاتی تعاونی های مرزنشین نیز از دیگر درخواست مطرح شده در جلسه بود که استاندار در این
خصوص اذعان داشت :این امر به عنوان یک مطالبه مهم استانی باید از سوی مسئولین ذی ربط تا رسیدن به نتیجه نهایی
پیگیری شود تا بتوان معافیت های مالیاتی برای تعاونی های مرزنشین را به نتیجه مطلوب رساند .وی حمایت از مرزنشینان
و تقویت معیشت آنان را یکی از مهمترین راه های تثبیت جمعیت مرزنشین در مناطق مرزی دانست و تصریح کرد :بخشی
از امنیت پایداری که در استان وجود دارد مرهون مرزنیشنان غیوری است که همواره در کنار نیروهای مرزبانی از مرزهای
استان حراست می کنند.
توجه به ظرفیت های منطقه ویژه اقتصادی بیرجند نیز از دیگر مصالب مطرح شده در این جلسه بود .در این بخش مدیر
عامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند گفت :ایجاد انبارهایی در منطقه ویژه اقتصادی می تواند منافع اقتصادی زیادی هم برای
استان و هم برای واحدهای تولیدی که از خارج استان مواد اولیه وارد می کنند داشته باشد .وی همچنین خواستار استفرار
گمرگ در منطقه ویژه شد و گفت :زیرساخت های الزم برای پویایی منطقه ویژه اقتصادی ایجاد شده است .استاندار خراسان
جنوبی نیز در این خصوص گفت :منطقه ویژه اقتصادی بیرجند یکی از ظرفیتهای خوب استان است و باید ظرفیتهای
این منطقه را معرفی تا سرمایه گذاران برای سرمایهگذاری در استان جذب شوند .پیشنهاد اصالح طرح طبقه بندی مشاغل
از دیگر مواردی بود که به عنوان خواسته بخش خصوصی مطرح گردید و مقرر شد با دستور استاندارمحترم کارشناسان اداره
کار به بررسی ای ن موضوع در واحدهای تولیدی که با قانون فعلی مشکل دارند بپردازند
درخصوص قوانین مرتبط باتسهیالت بانکی از قبیل رعایت نسبت مالکانه ،نامه شماره  35/1/54972مورخ  1394/9/18با
امضاء استاندار محترم به رئیس کل بانک مرکزی ارسال گردیده است که پیشنهاد گردیده نسبت مذکور برای استانهای
محروم کاهش یابد.
آقای احتشام در پایان این جلسه بیان نمود :تولیدکنندگان خراسان جنوبی با سرمایه گذاری در این منطقه محروم به نوعی
کار نیک و خیر انجام می دهند .وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید انگیزه سرمایه گذاری داشته باشد گفت :ایجاد این
انگیزه نیازمند حمایت بخش دولتی است و نقش آفرینی بخش خصوصی بدون تعامل دولت موثر نخواهد بود.
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در سطح استانی:

-

بررسی تامین اعتبار بروزرسانی سند ملی آب استان
پیگیری طرح توسعه صنایع دستی استان و اشتغال روستائیان در بخش صنایع دستی
پیگیری واردات محصوالت کشاورزی افغانستان به استان
ارسال لیست اتحادیه های صنفی(به اداره کل امور مالیاتی) که پرونده مالیاتی آنها به هیات  251مکرر ارجاع
گردیده است
توافق دستگاههای خدمت رسان استان(تامین اجتماعی ،امور مالیاتی ،آب ،برق ،گازو )...با واحدهای تولیدی در
خصوص بدهی های معوقه و عدم قطع خدمات توسط دستگاههای ذیربط
تامین لوازم اداری و ملزومات مورد نیاز دستگاههای اجرایی از طریق واحدهای تولیدی و اصناف استان
همکاری و مساعدت دستگاههای اجرایی ذیربط درخصوص تامین و تکمیل زیرساخت های منطقه ویژه
اقتصادی بیرجند
برگزاری جلسه جهت بررسی مسائل و مشکالت واحدهای تولیدی آجر سفال نیلوی شرق و کارتن سازی وجدان

در سطح ملی و فراگیر:

 پیشنهاد اصالح ویا حذف برخی از دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با پرداخت تسهیالت از قبیل کاهشسود تسهیالت ،کاهش نسبت مالکانه ،لغو بخشنامه ذینفع واحدو ...برای استانهای کمتر توسعه یافته و محروم
 پیشنهاد اصالح طرح طبقه بندی مشاغل موضوع مواد48و  49قانون کار(شرط حداقل 50نفر به  200نفرتغییریابد)
 پیشنهاد افزودن عبارت "تعاونی مرزنشینان" در ماده  133قانون مالیاتهای مستقیم جهت بهره مندی اینتعاونی ها از معافیت های مربوطه
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