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شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان خراسان جنوبی

اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی درسال  1395در محل سالن
جلسات استانداری با حضور اعضاء و مدعوین بخشهای دولتی و خصوصی برگزار گردید .آقای احتشام رئیس
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی بیرجند ودبیرشورا در ابتدای جلسه ضمن تبریک سال جدید و آرزوی
موفقیت گفت  :در سال  94سه جلسه شورا در استان برگزار که  22مصوبه به همراه داشت و تاکنون 12
مصوبه آن انجام شده و بقیه نیز در حال پیگیری است.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند ضمن انتقاد از این که طی چند ساله اخیر ،انگیزه سرمایه گذاری کاهش
چشمگیری داشته است ،عنوان کرد :یکی از پیشنهادات این است که روشهای تامین مالی  ،در قالب
امکانسنجی و شناخت مزیتهای اقتصادی استان در حوزه سرمایهگذاری مشخص و معرفی گردند.
وی ادامه داد :همچنین باید مزایای منطقه ویژه اقتصادی بیرجند بیشتر از گذشته توسط رسانه ها و مسئوالن
معرفی شود و پتانسیل ها و ظرفیتهای اقتصادی این استان خصوصا در بحث معادن نیز از طریق دفتر
نمایندگی وزارت امور خارجه معرفی گردد .آقای احتشام ابراز کرد :بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ
تصمیمات مؤثر در چارچوب قوانین و مقررات و همچنین ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع
ذی ربط ،از جمله وظایف اصلی این شورا به حساب می آید.
جناب آقای خدمتگزار استاندار محترم خراسان جنوبی در این جلسه ضمن اشاره به نامگذاری سال
جاری"اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل" از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشتند :مسئوالن و مدیران باید
موانع و محدودیت هایی که فراروی عرصه تولید است را به درستی شناسایی و مرتفع نمایند.
ایشان با بیان این که خراسان جنوبی دارای ظرفیت های اقتصادی بسیار باالیی است ،افزودند :آنچه مسلم
است آن است که این ظرفیت ها باید با به کار گیری یک برنامه مدون ،در جهت توسعه اقتصادی مورد استفاده
قرار گیرد .همچنین ایشان بر حمایت و تشویق واحدهای تولیدی موفق استان تاکید کردند.
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ایشان در ادامه با اشاره به بحث سهمیه سوخت مرزنشینان ،گفتند :اگر چه این مصوبه مربوط به سال  90بوده
واستان ما جزو استان های کم برخوردار است و در بدو امر این موضوع به خراسان جنوبی تعلق نگرفت ولی با
پیگیری های انجام شده در سال گذشته موفق به اخذ مجوز فروش سوخت ویژه مرزنشینان شدیم.استاندار
خراسان جنوبی اضافه کرد :خوشبختانه در این خصوص ،در حال حاضر در حدود  3میلیارد و  400میلیون تومان
از محل فروش سوخت ،درآمد حاصل شده که از طریق تعاونی های مرزنشین در اختیار مرزنشینان استان قرار
خواهد گرفت.
در ادامه باتوجه به اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی ،مقرر شد دستور سوم جلسه در خصوص راهکارهای تحقق
شعار سالجاری ،در جلسه بعدی شورا طرح گردد .همچنین در خصوص تعیین اعضاء جدید شورا از بخش
خصوصی مقرر گردید بررسی الزم توسط دبیرخانه شورا انجام و سوابق تشکلهای پیشنهادی جهت تایید نهایی
و صدور احکام مربوطه توسط استاندار محترم وریاست شورا  ،ارسال گردد.
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مصوبات
 -1تشکیل کمیسیون امورمالیاتی جهت بررسی ،تشریح و اطالع رسانی مناسب قانون جدید مالیاتی
 -2گزارش اقدامات انجام شده بخش های دولتی به استاندار محترم در جهت تسهیل درامر تولیدو سرمایه گذاری
 -3انعکاس فعالیت ها و اقدامات انجام شده درجهت تسهیل در امر تولید وسرمایه گذاری در سطح استان از طریق
جراید و رسانه های تصویری استان
 -4ابالغ قانون جدید مالیاتی به دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی و دریافت نظرات و پیشنهادات
 -5ایجاد سایت معرفی محصوالت تولیدی استان
 -6ارائه طرح کارشناسی درخصوص اصالح یا حذف برخی از بخشنامه های بانک مرکزی نظیر ذینفع واحد ،میانگین
وزنی ،نسبت مالکانه و ...در راستای تسهیل در امر تولید و سرمایه گذاری جهت پیگیری استاندار محترم از مرکز
 -7تعیین زمان برگزاری جلسات شورا در سال (95چهارشنبه آخر ماه)
 -8تسهیل و تسریع در انجام امور کنسولی جهت تجار و سرمایه گذاران خارجی
 -9پیگیری جهت صدور پروانه کار واقامت سرمایه گذاران خارجی
 -10برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با سرمایه گذاری
 -11بازدید از طرحهای سرمایه گذاری و مراکز خدمات سرمایه گذاری سایر استانهای کشور
 -12اعزام و پذیرش هدفمند هیات های تجاری
 -13حمایت ،همکاری و مساعدت دستگاه های اجرایی ذیربط با واحدهای تولیدی فعال و موفق
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