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 17.73:ساعت خاتمه 11.33:ساعت شروع  37/11/89:تاریخ جلسه  37:شماره نشست 
استانداری خراسان : محل نشست

 رضوی

 دستور جلسه

  

 : پیش از دستور جلسه

 طرح اطالعات و اخبار اقتصادی -

ارائه گزارشی از وضعیت حضور اعضا و پیشنهاد دهندگان موضوعات شورا در نه ماه سال جاری وفق  مصقوبه هفتقاد و     -

  02/00/39دومین جلسه شورای کفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 
-  

   

 

 :دستور جلسه

مشهد و سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در مورد مجوز فعالیت یا پروانقه واحقدهای   اختالف نظر اتاق اصناف  -

 کشاورزی و منابع طبیعی

مشکالت انجمن تخصصی صنایع همگن برق و الکترونیک استان در خصوص تعرفقه هقای گمرکقیب  بقت سقفارمب عقدم        -

 ...رعایت بخشنامه خرید کاالهای ایرانی و 

 52225/39/220تولید کننده خمیرمایه در رابطه با محدودیت هقای ناشقی از بخشقنامه شقماره      طرح مسائل شرکت های -

معققاون محتققرم وزیققر و رئققید هیققات مققدیره و مققدیرعامل سققازمان حمایققت از مصققرف کننققدگان و   25/9/0039مققورخ 

 ین محصوالتتولیدکنندگان در خصوص عدم افزایش نرخ خمیرمایه علی رغم افزایش قیمت مواد اولیه تولید ا

ارائه پیشنهادات و برنامه های دستگاههای اجرایی در خصوص بهبود فاکتورهای با بیشترین تا یر منفی بقر شقاخه هقای     -

 0039اقتصادی استان در تابستان 

 

 

 

 

   

 

                                

 

                

  :خارج از دستور

------------------ 
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 غیاب جلسهوضعیت حضور و 

 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 (نماینده/ غایب/ حاضر)
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر (رئید شورای استانی)استاندار  رزم حسینیعلیرضا  0

  حاضر  استان مدیریت و برنامه ریزی سازمان رئید رضا جمشیدی 2

 فاضل خیاط نماینده مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان  حسین امیر رحیمی 0

 جواد خزاعی نماینده رئید سازمان صنعتب معدن و تجارت استان محمدرضا مد فروم 4

  حاضر مدیر کل تعاونبکار و رفاه اجتماعی استان  محمد سنجری 5

 حاجی مجتهد سید جعفر نماینده رئید سازمان جهاد کشاورزی استان  محمدرضا اورانی 1

  حاضر استان  یها بانک هماهنگی دبیرکمیسیون حسن مونسان 2

  حاضر مشهد گمرک مدیرکل و رضوی خراسان گمرکات ناظر جناب آقای جهانخواه 9

 عبداله ابراهیمی  نماینده   رضوی خراسان استان اجتماعی تامین مدیرکل خیرآبادی نظام 3

 نصری 00
 ای جاده نقل و حمل و راهداری کل اداره مدیرکل

   رضوی خراسان استان
 جواد وحدتی فرد نماینده

 

 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 (نماینده/ غایب/ حاضر)

 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر و رئید مجمع نمایندگان استان نماینده مجلد پژمانفر.. نصرا 0
 

 

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 (نماینده/ غایب/ حاضر)

 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر (یا معاون) استان دادگستری کل رئید (امیر مرتضوی) غالمعلی صادقی 0

 تیبهشفرزاد  نماینده استان مرکز دادستان درودی 2
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 تعاونی و خصوصی -د

 (رؤسای اتاق ها)
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 (نماینده/ غایب/ حاضر)

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

  حاضر استان مرکز کشاورزی و معادن صنایعب بازرگانیب اتاق رئید غالمحسین شافعی 0

   حاضر استان تعاون اتاق رئید سید حسین مجتبوی 2

  حاضر استان مرکز اصناف اتاق رئید محمود بنانژاد 0

 (خصوصی و تعاونی های تشکل رؤسای یا تعاونی و خصوصی برتر های شرکت عامل مدیران)

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 (نماینده/ غایب/ حاضر)

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

  حاضر رئید کانون کارآفرینان خراسان رضوی علیرضا روشنک 0

  حاضر نماینده اتاق تعاون استان خراسان رضوی اسماعیل آذری 2

  حاضر نماینده اتاق اصناف مشهد معجنیمحمد قانعی رود  0

  حاضر رئید کانون انجمنهای کارفرمایی صنایع استان یزدانبخش... عبدا 4

 علی شریعتی مقدم 5
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانیب صنایعب معادن و 

 کشاورزی خراسان رضوی
 حاضر

 

  حاضر   رضوی نماینده انجمن مدیران صنایع خراسان احمد ا نی عشری 1

 علیرضا تیموری 2
 خراسان نماینده خانه صنعتب معدن و تجارت استان

   رضوی

  حاضر

  حاضر رئید انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو شکورزاده محمدمهدی 9
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 شهرداری و شوراها -هـ
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 (نماینده/ غایب/ حاضر)

 نمایندهنام و نام خانوادگی 

 سیدکامران کاللی فرد نماینده استان مرکزشهر  شهردار محمدرضا کالئی 0

 احمد نوروزی نماینده استان اسالمی شورای رئید محمد رضا حیدری 2

نحقوه اداره  دستورالعمل اصقالحی   4ماده  0ب در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شوراب موضوع تبصره (ردیف های الف تا هق)در جداول فوق   :توضیح

ی نام و نقام خقانوادگ  "درج شده و در ستون بعدیب  "نماینده "ب کلمه "وضعیت حضور"در ستون وگوی دولت و بخش خصوصیب  جلسات شوراهای استانی گفت

 .معین گردد "نماینده

 

 

 ها اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری خراسان رضوی علی رسولیان 0

  مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی مرتضی اشرفی 2

 دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضویمدیر کل  محمدرضا شاه پسند 0

   رضوی مایه خمیر شرکت محترم مدیرعامل احسان اله اژدری 4
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 مشروح  مذاکرات

 :پیش از دستور

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادی

در کمتر از  .همدلی همه ارکان حکومت استاتفاقات خوبی که در قالب مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی در خراسان رضوی افتادهب  مره  -

پروژه  990نهاد و بخش خصوصی در قالب این طرح برای توانمندسازی مردم پای کار آمده اند و براساس اطالعات  بت شده  010یکسال 

 .در استان در حال اجراست

همچنین . سال اخیر بی سابقه است 05سیده که طی درصد ر 1.0در پاییز امسال به  خراسان رضویطب  آمار مرکز آمار ایران نرخ بیکاری   -

 .هزار شغل در روستاها بوده است 3هزار اشتغال خاله در استان ایجاد شده که از این تعداد  002تا پاییز امسال  سال گذشتهاز پاییز 

خ مشارکت را در کشور در خراسان رضوی هم اکنون باالترین نر که نشان می دهد درصد است 52.5 نیز نرخ مشارکت اقتصادی استان

درصد بیش از میانگین کشوری  9اختیار دارد و این یعنی امید و انگیزه برای کار و تالم افزایش یافته است؛ در این زمینه میانگین استان 

نیز خود را نشان  این موضوع در شاخه پرداخت تسهیالت و تراز بازرگانی. بوده و نرخ بیکاری نیز نسبت به تمامی استان ها پایین تر است

 .هزار میلیارد تومان تسهیالت در خراسان رضوی پرداخت شده است 21ماهه امسال  3می دهد؛ بر همین اساسب در 

ارائه گزارشی از وضعیت حضور اعضا و پیشنهاد دهندگان موضوعات شورا در نه ماه سال جاری وفـ  مصـوبه هفتـاد و دومـین     

  11/13/89جلسه شورای کفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 

توسط  به شرح زیر در جلسهبراساس مصوبه هفتاد و دومین جلسه شورا ب گزارشی از وضعیت حضور اعضا و پیشنهاد دهندگان موضوعات  -

 .مطرح شد دبیرخانه شورای گفت و گورئید 

همچنین در این مدت میانگین حضور . درصد بوده است 20حدود  سال جاریماهه  3میانگین حضور نمایندگان دولت در شورای گفتگو در  -

اگرچه نمایندگانی از شهرداری و شورای شهر در جلسات حضور یافته اند اما .درصد بوده است 40نمایندگان مجلد و قوه قضائیه در جلسات 

 .استدر جلسات بسیار پایین بوده  شهردار و رئید شورای سهر به عنوان اعضا اصلی شوراحضور 

و میانگین حضور نمایندگان در جلسات داشتند  یدرصد 35 سال جاری به صورت میانگین حضور ماهه 3اتاق بازرگانیب تعاون و اصناف در  -

درصد حضور فعال در جلساتب  35در مجموع وضعیت کلی نشان می دهد اتاق ها با بیش از  .بوده استدرصد  30نیزبخش خصوصی 

 . داشته اند و شهرداری و شورای شهر کمترین میزان را به خود اختصاص داده اندبیشترین میانگین حضور را 

موضوع از سوی تشکل های بخش خصوصی و دو موضوع از سوی دستگاه قضایی و اجرایی ارائه شده که  22 ماهه ابتدای سال جاری 3در  -

من مدیران صنایع بیشترین عناوین پیشنهادی در جلسات در میان تشکل های بخش خصوصیب دبیرخانه شورای گفتگوب اتاق بازرگانی و انج

 .داشته اندرا 

 یاستان مصوبات در حوزه. می باشدمرکز  از ملی در حال پیگیری مصوبه 22که   مصوبه داشته است 92شورا  بهمچنین در این بازه زمانی -

در گزارم ارائه شده به میزان اجرای مصوبات توسط هر دستگاه نیز  است کهمصوبه نیز در حال پیگیری  40مصوبه اجرا شده و  25 نیز

 .اشاره شد
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 (:1)دستور جلسه 

اختالف نظر اتاق اصناف مشهد و سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در مـورد مجـوز فعالیـت یـا پروانـه واحـدهای       

 کشاورزی و منابع طبیعی

 عبیفرومب توز دبیخر لبیتبد دبیاعم از تول یصنف یها تیاز فعال یکیکه در  یحقوق ای یقیهر شخه حق بیقانون نظام صنف 2مطاب  ماده  -

محل  گرانیبا مباشرت د ایو صاحب حرفه و شغل پازادب خواه به شخصه  رو شهیکند و به عنوان پ یگذار هیسرما یخدمات و خدمات فن

 یو به صورت کل میرمستقیغ ای میخدمات خود را به طور مستق ایاز کاالب محصول  یقسمت ایفراهم آورد و تمام  یکسب لهیوس ای ریدا یکسب

قانون  نیکه قانون خاص دارندب از شمول ا یصنوف باما طب  تبصره. شودی شناخته م یبه مصرف کننده عرضه داردب فرد صنف ییجز ای

نکته  نیبر ا نهیزم نیاما اتاق اصناف در ا هستند یظام صنفمربوط به ن های مشاغل مثل سم فروش یبرخ این مادهبمطاب  . هستند یمستثن

نظام  یعنی یبخش خصوص یاستب متول یبه صدور پروانه صنف ازیاگر ن کهیاتاق اخذ شود در حال نیاز ا دیبا تیدارد که پروانه فعال دیتاک

 .ن کار را انجام دهدیا دیبا یکشاورز یصنف

در . به صراحت در متن قانون مشخه شده باشد... نظارت و یببازرس بتیاست که براساس آن نحوه صدور مجوز فعال یقانون خاص قانون -

 نیگذار هم کامال به ا متخلف مشمول قانون خاص است و قانون یتخلفات و روند باطل شدن پروانه واحدها یرسنحوه بر ینظام صنف

 .موضوع اشاره کرده است

مراتب به دفتر داوری و حقوقی اتاق بازرگانی صنعت معدن تجارت و کشاورزی ارجاع شود تا ت دبیرخانه مقرر گردید در این رابطه در جلسا -

با دعوت از نمایندگان محترم حقوقی سه اتاق استان و نظام صنفی کشاورزیب سه دستگاه اجرایی صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی 

رامون  اختالف مورد نظر در تعیین مرجع صدور مجوز فعالیت بررسی و نتایج به دبیرخانه شورا ارائه و تعاون کار و رفاه اجتماعی استان پی

 :گردد که پد از برگزاری جلسات مرتبط نظر این مرجع به شرح زیر در جلسات دبیرخانه مورد بررسی قرار گرفت

اصالحاتی درآن صورت پذیرفته است و اهم مواد مرتبط  02/1/0032تصویب و در تاریخ  24/02/0092قانون نظام صنفی کشور در تاریخ  (0

 :با بحث حاضر بدین شرح می باشد

هرشخه حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولیدب تبدیلب خریدب فرومب توزیعب خدمات و ": 2ماده  -0-0

خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزادب 

دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کاالب محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی 

 .یا جزئی به مصرف کننده عرضه داردب فرد صنفی شناخته می شود

قانون خاص قانونی است که براساس آن نحوه صدور . ل این قانون مستثنی می باشندصنوفی که قانون خاص دارندب از شمو: تبصره

مجوز فعالیتب تنظیم و تنسی  امور واحدهای ذیربطب نظارتب بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به 

 .صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود

قی اعم از دولتی یا غیردولتی که طب  قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه اشخاص حقیقی یا حقو": 30ماده  -2-0

تأسیدب بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه هاب مؤسساتب سازمان ها یا شرکت های دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول 

ادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کاالها یا خدمات به قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می باشند و همچنین نه

خرده فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت ورزندب مکلفند عالوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانهب به اخذ پروانه کسب از اتحادیه 
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 .کنند مربوطه نیز اقدام

به تصویب رسیده است و اهم  0/4/0090کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران در تاریخ  صنفینظام قانون تأسید سازمان  (2

 : موارد مرتبط با بحث حاضر بدین شرح می باشد

 

کشاورزی و منابع طبیعی عبارت است از بهره برداری از آب و زمین به منظور تولید محصوالت گیاهی و ": ب بند ب0ماده  -0-0

عتب باغداریب درختکاری مثمر و غیرمثمرب جنگلداریب جنگلکاریب مرتعداریب بیابان زداییب دامداریب از قبیل زرا)حیوانی 

 (.شیالتب آبزیانب پرورم طیور و زنبور عسل و کرم ابریشم

 :وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می شود: 4ماده  -2-2

 .کشاورزی و رشته های مرتبط  به مهندسین صنفینظام صدور کارت عضویت و اعطای شماره  -

رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای اعضای سازمان که عنوان جرایم عمومی نداشته باشند از طری  هیأت ذیربط سازمان طب   -

عالوه بر موارد فوقب وظایف دیگری بر عهده سازمان قرار داده شده است که به لحاظ عدم ارتباط با بحث حاضر . )مقررات مربوطه

 .(نشده اندذکر 

 : ارکان سازمان عبارتند از : 5ماده  -0-2

 .هیأتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای  -5

 .(فقط یک مورد به لحاظ ارتباط با بحث حاضر ذکر شده است)

انتظامی در  به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغالن حرفه مهندسی کشاورزیب هیأت های بدوی ": 24ماده  -4-2

 ".استان ها و هیأت عالی انتظامی در محل سازمان مرکزی تشکیل می شود

عدم رعایت موازین قانونیب مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه ایب عدم رعایت شئون شغلیب سهل انگاری در ": 25ماده  -5-2

عان به وسیله شاغالن حرفه مهندسی کشاورزی تخلف محسوب و انجام وظایف قانونی و اجحاف به کشاورزانب دامدارانب مرتعدارانب مراج

 ".متخلفان با توجه به شدت و صنف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازات های زیر محکوم می شوند

 : با توجه به مراتب فوق و بررسی های انجام شده به شرح زیر مبادرت به اظهار نظر می نماید (0

. به عنوان قانونی خاص تصویب شده است 0/4/0090کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ  صنفینظام قانون تأسید سازمان  -0-2

ب اصالحاتی در آن 02/1/0032به عنوان قانونی عام به تصویب رسیده و در تاریخ  24/02/0092قانون نظام صنفی کشور در تاریخ 

فی که قانون خاص دارند از شمول قانون مستثنی شققده اند و تعریفی نیز از قانققون ب صنو2صورت پذیرفته و در تبصره ذیل ماده 

 .خاص ارایه شده است

نیز به این امر  2با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه قانون عام مؤخرب به طور مطل  ناسخ قانون خاص نمی باشد و تبصره ذیل ماده 

کشاورزی و منابع طبیعی  صنفینظام ام صنفی مؤخر التصویب را ناسخ قانون تأسید سازمان نمی توان قانون نظ تصریح نموده استب لذا

 .دانست

هدف قانونگذار از تصویب دو قانون اشاره شدهب یکسان می باشد و مقصود آن است که فعالیت های صنفی ساماندهی شده و تحت  -2-0

 .خورد شود نظامات معینی فعالیت نمایند و با متخلفان احتمالی نیز بر

ساماندهی فعققالیت های صنفیب علی القققاعده با بهره گیری از معیارهای تخصصی آن حرفهب مطلوب تر خواهد بود و به همین  -0-0

قانون نظام صنفیب در تبصره آن صنوف دارای قانون خاص را از  2دلیل نیز قانونگذار پد از تعریف عام و فراگیر فرد صنفی در ماده 
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 .خارج کرده است  2شمول ماده 

کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایرانب این قانون  صنفینظام به داللت مواد اشاره شده از قانون تأسید سازمان  -4-0

قانون نظام صنفی شامل نحوه صدور مجوز فعالیتب تنظیم و تنسی  امور واحدهای ذیربطب  2شاخه های مندرج در تبصره ذیل ماده 

 .سی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن را داردنظارتب بازر

 صنفینظام قانون تأسید سازمان  0لذا با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد واحدهای تولیدی که فعالیت آنها از مصادی  بند ب ماده 

از قبیل زراعتب باغداریب )کشاورزی و منابع طبیعی شامل بهره برداری از آب و زمین به منظور تولید محصوالت گیاهی و حیوانی 

درختکاری مثمر و غیرمثمرب جنگلداریب جنگلکاریب مرتعداریب بیابان زداییب دامداریب شیالتب آبزیانب پرورم طیور و زنبور عسل و کرم 

 .(شمول قانون نظام صنفی خارج خواهند بود ابریشم می باشند از

بدیهی است چنانچه واحدهای تولیدی مذکور به عرضه کاالها یا خدمات خود به خرده فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت ورزندب این بخش  -

قانون  0ر بند ب ماده از فعالیت مشمول قانون نظام صنفی قرار می گیرد و از شمول تعریف فعالیت کشاورزی و منابع طبیعی مذکور د

      .    کشاورزی و منابع طبیعیب خارج است  صنفینظام تأسید سازمان 

 (:1)دستور جلسه 

مشکالت انجمن تخصصی صنایع همگن برق و الکترونیک استان در خصوص تعرفه های گمرکی، ثبـت سـفارش، عـدم رعایـت     

 ...بخشنامه خرید کاالهای ایرانی و 

و مقررات مخل  نیدر قالب قوان یصنعت یها شرکت شهرک  یاز طر یخراسان رضو کیهمگن برق و الکترون عیصنا یموضوعات انجمن تخصص

 میآنها بحث و تبادل نظر خواه یرو کیاست که به تفک یاساس یچهار محور یموضوعات دارا نیا؛گفتگو ارائه شد  یشورا رخانهیو کار به دب کسب

 :شرح مسائل .کرد

 .مواجه اند یداخل هیپا متیبا مشکل ق بیساخت داخل در حوزه تعرفه گمرک یاز کاالها یاریکه بس کندی انجمن اعالم م نیا -

  رویه ها در هر کدام از این بخش ها بودن یکاال و طوالن هی بت سفارمب انتقال پول و ترخ روند -

که حسب ابالغ دولت  ست ا یدرحال نیا شود؛ی استفاده نم ییاجرا یها ها در دستگاه شرکت یدیاز محصوالت تول یبخش عمده ا -

استفاده  یداخل یدهایاز خر «رانیستاد ا» تیدر قالب سا ها دستگاه ژهیها انجام شود و به و توسط دستگاه دیبا یداخل یاستفاده از کاال

 .کنند

 ؛ی نمایدنم یداخل یرا ملزم به استفاده از کاال مانکاریبرخالف قانون پ یول کندی واگذار م مانکاریپروژه ها را به پ یبرخ ییدستگاه اجرا -

 .ردیگی صورت نم یداخل یاستفاده از کاال یبرا ینظارت هاب نیهمه اوجود با اما بخشنامه وجود دارد  نهیزم نیکه در ا ستی ادرحال نیا

 نصب است؛  ایمحول و کار  مهیح  ب کیوط به موضوعات تفکبمر یاجتماع نیدرآمد تام 04موضوع بخشنامه شماره  -

ند تا کار ح  نکه به شعبه مراجعه ک کندی افراد را مکلف م یاجتماع نیها مورد درخواست انجمن است؛ شعب تام مهیح  ب عیتجم -

 است  ادیز اریفاصله شعب بعضا باهم بس کهی انجام دهند در حال یرا حضور مهیب

 (:7)دستور جلسه 

مـورخ   51335/89/133طرح مسائل شرکت های تولید کننده خمیرمایه در رابطه با محدودیت های ناشی از بخشـنامه شـماره   

معاون محترم وزیر و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سـازمان حمایـت از مصـرف کننـدگان و تولیدکننـدگان در       15/9/1789
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 مواد اولیه تولید این محصوالتخصوص عدم افزایش نرخ خمیرمایه علی رغم افزایش قیمت 

موضوع این عدم افزایش نرخ خمیر مایه علیرغم افزایش نرخ مواد اولیه این محصول که از سوی شرکتهای تولیدکننده خمیرمایه مطرح شده  -

ی یعنی خمیر مایه نکته این است که قیمت مواد اولیه افزایش زیادی داشته و این افزایش در قیمت تمام شده محصول نهای .دستور کار است

درصد نیاز کشور به این محصوالت را تامین میکنندب برای جبران این  40تا یر گذاشته است؛ دو شرکت تولیدکننده خمیرمایه در استان که 

 .افزایش قیمتها از مرکز پیگیری هایی داشته اند اما به نتیجه ای نرسیده اند

در گروه یک کاالیی برای دریافت ارز دولتی قرار نمیگیرند اما ضوابط و  کنند  استفاده نمیاین کارخانجات از ارز دولتی  مسئله این است که -

 .آنها در زمره گروه سوم کاالیی هستند و باید ضوابط مربوط به این گروه برای آنها اعمال شود. گروه یک برای آنها رعایت میشود

به گفته آنها قیمت یک کیلوگرم خمیر مایه به دلیل افزایش . موضوع پرداختندسپد مدیران واحدهای تولید خمیرمایه استان به تشریح این  -

. هزار تومان افزایش یافته و این شرکتها از مرداد ماه امسال درخواست افزایش قیمت داشته اند اما به نتیجه ای نرسیده اند 02 سقیمت مال

 .در این زمینه صورت گیرد تا اشتغال کارگران این بخش حفظ گردددر این شرایط کار کردن بسیار سخت شده و الزم است اقدام عاجلی 

 (:4)دستور جلسه 

ارائه پیشنهادات و برنامه های دستگاههای اجرایی در خصوص بهبود فاکتورهای با بیشـترین تـاثیر منفـی بـر شـاخ  هـای       

 1789اقتصادی استان در تابستان 

 یها هیها ب مقررات و رو استیس ی بات یبب  و محصوالت هیمواد اول متیق راتییبودن و تغ ینیب شیقابل پ ریغ " فاکتور 5با توجه به اینکه  -

مو ر  گردیپو  از بانک ها یمال نیتام یدشوارب  اتیمال افتیو در یزیمنصفانه و ناعادالنه مم ریغ یها هیروب ناظر به کسب و کار ییاجرا

دبیرخانه شورا در این رابطه داشته است لذا  0039بیشترین تا یر منفی بر شاخه های استان در سال   "گرانیمتجاوزان به حقوق د

 .نمودنددر اینخصوص دستگاههای اجرایی برنامه اجرایی به منظور بهبود این شاخه ها ارائه  جلسات متعددی داشت و

نتایج حاصله در این پایش ماحصل ارزیابی ادراکی فعاالن اقتصادی است  نمایندگان این دستگاه ها معتقد بودند که بررسی های انجام شده و -

 .اما از آنجایی که ساز و کار این پایش در کل کشور و برای تمامی استان ها یکسان استب این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد
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 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیمات عنــوان دستــور ردیف

1 

ارائه گزارشی از وضعیت حضقور اعضقا و   

پیشنهاد دهندگان موضوعات شورا در نه 

ماه سقال جقاری وفق  مصقوبه هفتقاد و      

دومین جلسه شورای کفت و گوی دولت 

و بخقققش خصوصقققی اسقققتان مقققورخ   

02/00/39  

خانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استانب گزارشی از وضعیت رئید دبیر

پیشنهادات موضوعی تشکل تضمن وضعیت حضور اعضا در جلساتب عملکرد نه ماهه شورا م

ارائه نمود که های بخش خصوصی و تعاونی و دستگاههای اجراییب میزان مصوبات اجراشده 

 :پد از بحث و تبادل نظر مقرر گردید

وضعیت حضور و غیاب دستگاههای  بضرورت حضور  اعضاء در جلسات  ضمن تاکید بر -

دبیرخانه شورای گفت و گوی استان به مدیران استانی از طری   اجرایی دولتی و عمومی

 .ارسال و بر حضور مدیران در جلسات تاکید گردد

موضوع حضور اعضای بخش خصوصی و تعاونی و موضوعات پیش بینی و ارائه شده برای  -

طرح در دبیرخانه شورا در انتخاب و معرفی اعضا از حوزه تشکل هایی که بیشترین 

 .مربوطه را داشتند لحاظ شود موضوعات

با  را کلیه مصوباتی که تا کنون پاسخ داده نشده ستگاههای اجرایی و بخش خصوصید -

 .  جدیت حداکثر ظرف مدت یک ماه پیگیری و نتایج حاصله را به دبیرخانه اعالم نمایند

1 

اخققتالف نظققر اتققاق اصققناف مشققهد و   

سازمان نظام صنفی کشقاورزی و منقابع   

مورد مجوز فعالیت یقا پروانقه    طبیعی در

 واحدهای کشاورزی و منابع طبیعی

موضوع در خواست نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی در  نپیراموپد از بحث و بررسی 

ارتباط با تعیین تکلیف مرجع صدور  پروانه فعالیتب فعالیت های بخش کشاورزی و بویژه در 

حوزه پرورم دهندگان ماهیان زینتیب سمومب گل و گیاه و و با عنایت به نظر مورخ 

مورد تواف  دو  که عات زیرمرکز داوری اتاق بازرگانی خراسان رضوی موضو 05/00/0039

قابل و از تاریخ تواف   شورا قرار گرفت مورد تصویب ه بودبخش خصوصی ذینفع قرار گرفت

 .اجرا است

در خصوص عرضه محصوالت تولید کشاورزی در محل تولیدب صرف دریافت مجوز از  -0

کشاورزی برای فروم محصوالت کفایت می نماید و نیاز به دریافت مجوز از  فیصننظام 

  .زیر مجموعه این اتاق نمی باشد اتاق اصناف یا اتحادیه های

در مکان های متعل  به شهرداری وف   داخلی در رابطه با عرضه محصوالت کشاورزی -2

کشاورزی برای فروم  صنفینظام قانون بهبود محیط کسب و کارب دریافت مجوز از  01ماده 

ر محصوالت کفایت می نماید و نیاز به دریافت مجوز از اتاق اصناف یا اتحادیه های زی

  .مجموعه این اتاق نمی باشد

تشکل های کشاورزی در جمع آوری محصوالت تولیدی اعضا و عرضه به کارخانجات  -0

نیاز به دریافت مجوز از اتاق اصناف یا اتحادیه های زیر مجموعه  و صنایع تبدیلی تولیدی
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  .این اتاق ندارند

7 

مشکالت انجمن تخصصی صنایع همگن 

بققرق و الکترونیققک اسققتان در خصققوص 

های گمرکیب  بت سفارمب عقدم  تعرفه 

رعایت بخشنامه خرید کاالهای ایرانقی و  

... 

در خصوص ضرورت رفع نواقه و اشکاالت موجود در روند خریدهای دستگاههای اجرایی 

بخش دولتی و سایت ستاد ایران و شفاف سازی خریدها از جمله اینکه برخی دستگاه های 

 : اجرایی 

  .دراین سامانه نیستندحاضر به  بت خریدهای خود  -0

  بجای کاالی ایرانی از کاالی خارجی خرید می کنند -2

خریدهای کالن را که باید مناقصه انجام دهند تفکیک و در قالب معامالت کوچک انجام  -0

 میدهند 

در سایت ستاد ایران استعالم خرید را  بت می کنند ولی بعد از پایان مهلت استعالم که  -4

 .  رکت مد نظرشان برنده استعالم نیست خارج از سایت خرید می کنندمشخه می شود ش

بعضی پروژه ها را به پیمانکار واگذار می کنند ولی برخالف قانون پیمانکار را ملزم به  -5

 . استفاده از کاالهای داخلی نمی کنند

 و سازمان مقرر گردید موضوع پنج بند فوق توسط سازمان محترم مدیریت و برنامه ریزی

طی نامه ای به کلیه دستگاه های روز  05ظرف مدت  صنعتب معدن و تجارت استان محترم

  .الزم بعمل آید نظارت هایاجرایی ابالغ و 

4 

طرح مسائل شرکت هقای تولیقد کننقده    

خمیرمایه در رابطه بقا محقدودیت هقای    

ناشققققققی از بخشققققققنامه شققققققماره  

 25/9/0039مققققورخ  52225/39/220

معاون محترم وزیر و رئید هیات مدیره 

و مدیرعامل سازمان حمایقت از مصقرف   

کنندگان و تولیدکننقدگان در خصقوص   

عدم افزایش نقرخ خمیرمایقه علقی رغقم     

افقزایش قیمقت مققواد اولیقه تولیقد ایققن     

 محصوالت

سازمان حمایت از  20/00/32مورخ  11140/32/020با توجه به اینکه حسب نامه شماره 

 01/5/32ت مورخ /10230شماره  مصرف کنندگان و تولید کنندگان و مستند به مصوبه

قلم کاالهای دریافت کننده مستقیم ارز رسمی مشمول  25هیات محترم وزیران صرفا 

مورخ  05029/10ابالغیه شماره ( ج)قیمت گذاری تکلیفی و تثبیتی هستند و براساس بند 

با وزیر محترم صمت و رئید کارگروه تنظیم بازار قیمت سایر کاالها و خدمات  00/1/0032

رعایت ضوابط قیمت گذاری و حاشیه سودهای قانونی راسا توسط واحدهای تولیدی ب 

واحدهای تولیدی خمیر مایه در شمول  بنابراین  خدماتی و بازرگانی تعیین می گردد

واحدهای دریافت کننده ارز رسمی قرار نگرفتهب به این ترتیب  مشمول گروه یک واحدهای 

این " موضوع اینکه شورا به اتفاق آرا مقرر می دارددریافت کننده ارز قرار نمی گیرند و لذا 

ها اعمال می شود به گروه واحدها از گروه یک که مشمول نیستند ولی ضوابط گروه یک بر آن

سه که رعایت ضوابط قیمت گذاری و حاشیه سودهای قانون راسا توسط واحدهای تولید و 

طرح موضوع در ستاد تنظیم  از طری  ".گردد منتقلخدماتی و بازرگانی تعیین می گردد 

مورد پیگیری  رف یک ماه ظ بازار توسط معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری

  .قرار گیرد
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ارائه پیشنهادات و برنامه های 

دستگاههای اجرایی در خصوص بهبود 

فاکتورهای با بیشترین تا یر منفی بر 

شاخه های اقتصادی استان در 

 0039تابستان 

مورد بررسی قرار  را مجدداً پیشنهادات ارائه شده گردید هریک از دستگاه های اجراییمقرر 

از فاکتورهای تعیین شده ظرف مدت یک ماه داده و برنامه های اجرایی بهبود برای هریک 

 .به دبیرخانه شورا جهت بررسی مجدد اعالم نمایند

 

 ـراگیرـمصــوبات مــلی و فـ

 تــــصمیمات عنــوان دستــور ردیف

--- --------------- ----------------- 

 


