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ششمین جلسه شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی

ساعت شروع جلسه 10/30 :
مدت جلسه2:ساعت

رئیس جلسه :آقای خدمتگزار

دبیرجلسه:آقای احتشام

استاندار استان خراسان جنوبی

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی بیرجند

دستور جلسه:

 -1گزارش کارگروه ویژه بررسی و پایش قراردادها و واحدهای راکد ( توسط شرکت شهرک های صنعتی )

-2چگونگی تعامل بین بخش های خصوصی و دولتی جهت تحقق شعار سال جاری ( اقتصاد مقاومتی :اقدام و عمل)

دومین 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
فرارسیدن ماه مبارک رمضان وآرزوی قبولی طاعات و عبادات  ،گزارشی از روند اجرای مصوبات جلسه
قبل ارائه وخواستار پیگیری دستگاههای اجرایی در اجرای مصوبات شورا گردید .وی با اشاره به
نامگذاری سالجاری از طرف مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل ،اظهار داشت :باید
مولفه های اقتصاد مقاومتی را اجرایی نمود.
در ادامه جلسه آقای جرجانی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گزارشی درخصوص عملکرد
کارگروه ویژه بررسی و پایش قراردادها و واحدهای راکد استان توضیحاتی ارائه نمود .وی افزود  :اعضاء این

کارگروه در بازدید از شهرک های صنعتی استان با مسائل و مشکالت واحدهای صنعتی آشنا و این مشکالت
توسط شرکت شهرک های صنعتی جمع بندی و طبقه بندی گردیده و حل مشکالت مربوطه در دستور کار
این شرکت قراردارد.
آقای خدمتگزار استاندار خراسان جنوبی نیز با تاکید بر حل مشکالت تولیدکنندگان استان  ،اظهار داشتند:
دستگاههای دولتی آنچه در توان دارند با نگاهی مثبت برای رفع مشکالت واحدهای تولیدی استان به کار
گیرند و باید مشکالت موجود بین بخش دولتی و خصوصی در کوتاهترین زمان حل شود .ایشان بانک
مرکزی را مسئول و متولی سیاست گذاری ها در حوزه پولی و مالی کشور دانسته و بر تبعیت بانک ها از
دستورالعمل های بانک مرکزی و تسهیل فضای کسب و کار تاکید کردند.
در ادامه جلسه نیز مدیران کل امور مالیاتی و تامین اجتماعی به ذکر توضیحاتی در خصوص مشکالت فعاالن
اقتصادی پرداخته و برحل مشکالت توسط ادارات ذیربط تاکید نمودند
رئیس اتاق اصناف مرکز استان با اشاره به فعالیت اصناف و تالش در جهت ایجاد اشتغال پایدار ،برحل
مشکالت این حوزه به ویژه در بخش مالیات مشاغل تاکید و خواستار حمایت همه جانبه از اصناف گردید.

آقای احتشام رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به انجام پایش برای
واحدهای تولیدی و احصاء مشکالت آنان ،خواستار ادامه روند پایش تا رفع کلیه مشکالت واحدهای
صنعتی شد .وی افزود :اگر قرار است اقدامی برای رونق کسب و کار استان انجام شود باید به موقع و با
برنامه ریزی باشد تا واحدهای تولیدی و صنعتی برای آینده کاری خود برنامه ریزی کنند .ایشان ضمن
اشاره به راکد بودن برخی از واحدها ی تولیدی  ،متذکر شد باید با تصمیم گیری دقیق و اقدام به موقع،
از تعطیلی این واحدها جلوگیری کرد.

