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1 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان

خراسان استانداري : محل نشست14,30:ساعت خاتمه13,00:ساعت شروع 11/02/99:تاریخ جلسه 74:شماره نشست 
رضوي

دستور جلسه

: پیش از دستور جلسه

طرح اطالعات و اخبار اقتصادي-

:دستور جلسه

1398در سال "شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان"ارائه گزارشی از عملکرد-
)تولیدجهش (-1399در سال برنامه کاري شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوي-
ارائه راهکارهاي پیشنهادي به منظور  شناسایی کسب و کارهاي آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا و حفـظ و پایـداري آن   -

ها  
چگونگی جبران هزینه هاي مالیاتی ناشی از تکالیف جهـاد کشـاورزي بـه کارخانجـات     یشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون پ-

به غیر عضوخوارك دام و اتحادیه مربوطه و فروش 
موضوعات شرکت شهرك هاي صنعتی و واحدهاي مستقر شامل در خواسـت اسـتقرار   یشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون پ-

ایستگاه مترو در شهرك هاي صنعتی فناوري برتر و ماشین ابزار و شهرك صنعتی توس، رفع مشکالت مـرتبط بـا راههـاي    
اي برتر دسترسی به شهرك صنعتی ماشین ابزار و فن آوري ه

:خارج از دستور

------------------
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2 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

وضعیت حضور و غیاب جلسه
دولت-الف

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)رئیس شوراي استانی(استانداررزم حسینیعلیرضا 1
حاضراستانمدیریت و برنامه ریزيسازمانرئیسرضا جمشیدي2
حاضرمدیر کل امور اقتصادي و دارایی استان حسین امیر رحیمی3
جواد خزاعینمایندهرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانمحمدرضا مس فروش4
حاضرمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان محمد سنجري5
جعفر حاجی مجتهدسید نمایندهرئیس سازمان جهاد کشاورزي استان محمدرضا اورانی6
حاضراستان يهابانکهماهنگیدبیرکمیسیونحسن مونسان7
سالیانیمهدي نمایندههماهنگی امور عمرانی استانداري معاون یزدان پناهاحمد 8

حاضراستانمدیرکل راه و شهرسازي ابک.. قدرت ا
علیرضا خجستهنمایندهاستانايجادهنقلوحملوراهداريمدیرکلنصريابراهیم 9
حاضراستانصنعتیشهرکهايشرکتمدیرعاملمقدمزادهمهدي10

مجلس شوراي اسالمی-ب

سمتنام و نام خانوادگیردیف
حضوروضعیت 

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

حاضرو رئیس مجمع نمایندگان استاننماینده مجلسپژمانفر.. نصرا1

قوه قضائیه-ج

سمتنام و نام خانوادگیردیف
وضعیت حضور

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

غایب)یا معاون(استاندادگستريکلرئیس)امیر مرتضوي(غالمعلی صادقی1

شفیعیحسین نمایندهاستانمرکزدادستاندرودي2
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تعاونی و خصوصی-د
)رؤساي اتاق ها(

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی 
نماینده

حاضراستانمرکزکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرئیسغالمحسین شافعی1
حاضراستانتعاوناتاقرئیسسید حسین مجتبوي2
حاضراستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود بنانژاد3

)خصوصیوتعاونیهايتشکلرؤسايیاتعاونیوخصوصیبرترهايشرکتعاملمدیران(

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی 
نماینده

حاضررئیس کانون کارآفرینان خراسان رضويعلیرضا روشنک1
غایبنماینده اتاق تعاون استان خراسان رضوياسماعیل آذري2
حاضرنماینده اتاق اصناف مشهدمحمد قانعی رود معجنی3
حاضرکارفرمایی صنایع استانرئیس کانون انجمنهاي یزدانبخش... عبدا4
حاضرعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي علی شریعتی مقدم5
حاضررضوينماینده انجمن مدیران صنایع خراساناحمد اثنی عشري6
غایبنماینده خانه صنعت، معدن و تجارت استانعلیرضا تیموري7
حاضررئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودروشکورزادهمحمدمهدي8
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مشروح  مذاکرات

:پیش از دستور
طرح اخبار و اطالعات اقتصادي

در همه کشورهاسالمت، زندگی اجتماعی و شرایط اقتصادي می باشد زیراجوامع همه آزمونی بزرگ براي بحران ناشی از شیوع کرونا -
درصدي و 7,6شد اقتصادي منفی ربه دلیل شرایط تحریمی، گیر شرایط ایران در مواجهه با این بیماري همه؛.آسیب قرار گرفته استمعرض 

در بحث حمایت و جبران خسارات وارده به بنگاه هاي اقتصادي، بایدمحدودیت منابع مالی لذا با توجه به ، استمتفاوت بسیار باال تورم
.فمند اتخاذ و اولویت بندي موثري انجام بگیردناشی از شیوع بیماري کرونا، مدیریتی هد

شرایط دشواري به لحاظ کاهش بهاي نفت، کسري درآمدهاي دولت، افت درآمدهاي مالیاتی با بدلیل دولت در شرایط فعلی با توجه به اینکه -
صنفی فراوانی را در کشور متضرر نموده بحران ناشی از شیوع کرونا نیز بنگاه هاي اقتصادي و واحدهاي از طرفی و. منایع مالی مواجه است 

منابع محدود با توجه به تقاضاهاي ،چنین شرایطیودیده محدود استمنابع دولت در حمایت از این کسب و کارهاي خسرانلذا. است
.شودکمک به درستی ها براي توزیع مشخص شود تا به اقتصاد استان در این شرایط نامحدود باید مدیریت شده و اولویت

تواند بخشی از اعتباري را که قرار است به عنوان بیمه بیکاري به با توجه به آثار اقتصادي فرهنگی و اجتماعی بیکاري در جامعه، دولت می-
ایان این حس در همه کارفرمنمایند بایدده و انگیزه ادامه راه پیدا به واحدها اختصاص دهد تا این واحدها تقویت شنماید فرد بیکار پرداخت 

.شوندایجاد شود که اگر کارگر خود را بیکار نکردند دیده شده و حمایت می

است که باید از آن نهایت استفاده را به گذاري دارد و این مسئله ايهاي بسیاري براي سرمایههاي ویژه خود قابلیتکشور با توجه به ظرفیت-
استان در سال جاري تسهیل در اخذ مجوزها خواهد بود تا یک فعال اقتصادي هاي اقتصادي مدیریت یکی از برنامهبرد نفع اقتصاد کشور 

ضرورت تحقق شعار جهش تولید فضاي عمومی و با عنایت به نمایدبتواند در عرض چند روز تا یک هفته مجوزهاي الزم را دریافت 
.د و نهضتی در این زمینه شکل بگیردگذاري شونهاي اجرایی و اداري باید به سمتی برود که همه ترغیب به سرمایهدستگاه

راي گو بو استفاده حداکثري از ظرفیت شوراي گفتبربه وزیر اقتصاد،، خطاب جمعی از فعاالن اقتصادي با رئیس جمهور اخیر دیدار در-
.تاکید شدارتقاي تعامالت با بخش خصوصی

):1(دستور جلسه 
1398در سال "بخش خصوصی استانشوراي گفت و گوي دولت و "ارائه گزارشی از عملکرد

. در جلسه ارائه گردید98خالصه اي از عملکرد شورا در سال -

):2(دستور جلسه 
)جهش تولید(-1399در سال برنامه کاري شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوي

:تصویب شدتقویم زمانی و برنامه شوراي گفت و گو به شرح زیر در جلسه مطرح و -
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:برنامه زمانبندي برگزاري جلسات دبیرخانه شوراي گفت و گو

تاریخ جلسهایام هفتهردیف

11/02/1399پنج شنبه1

25/02/1399پنج شنبه2

29/03/1399پنج شنبه3

26/04/1399پنج شنبه4

30/05/1399پنج شنبه5

27/06/1399پنج شنبه6

24/07/1399پنج شنبه7

29/08/1399پنج شنبه8

27/90/1399پنج شنبه9

25/10/1399پنج شنبه10

30/11/1399پنج شنبه11

28/12/1399پنج شنبه12

99سال   در برنامه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان

پیگیري مصوبات سنوات گذشته شوراي گفت و گو -1
جلسه شورا با توجه به حـوزه هـاي   4وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل ملی و بیمه اي و مالیاتی دردعوت از مسئولین ملی مرتبط اعم از -2

تخصصی دستور کار شورا
استان و برگزاري جلسات مرتبط... بررسی درخواست هاي دستگاههاي اجرایی، فعاالن اقتصادي، تشکل ها، انجمن ها و-3
ادي و تصمیم گیري در خصوص گردآوري آنشناسایی اطالعات آماري مورد نیاز فعاالن اقتص-4
شناسایی ظرفیت هاي سرمایه گذاري استان و چگونگی جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی-5
ماهه و یکساله و نیز ارائه گزارش فصلی 6ارزیابی عملکرد دستگاههاي اجرایی و بخش خصوصی به لحاظ اجراي تکالیف شورا در دو نوبت -6

شوراوضعیت حضور اعضاء به رئیس
درصد مصوبات  دبیرخانه به صورت توافقی60هدفگذاري اجراي حدود -7
برگزاري نشست مشترك با حضور استانداران، روساي اتاقهاي بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي و نمایندگان مجلـس شـوراي اسـالمی    -8

استانهاي همجوار
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7 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

ن خراسان رضوي در مجلس شوراي اسالمیبرگزاري نشست تخصصی با حضور کلیه اعضاي مجمع نمایندگان استا-9
پیگیري مصوبات شورا با ماهیت ملی از طریق شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی مرکز-10
:نشست تخصصی با موضوعات زیر2برگزار-11

فرهنگ اقتصادي، اخالق کسب و کار و کارآفرینی با محوریت جهش تولید
اخالق کسب و کار و حمایت از تولید داخلیارتقاء فرهنگ اقتصادي و تدوین الگوهاي: با هدف

: گروه مخاطبین
مدیران  و کارشناسان  دستگاههاي صادر کننده مجوز-1
تشکل هاي بخش خصوصی-2
)علوم سیاسی-علوم اجتماعی-اقتصاد(اساتید دانشگاهی -3

)محدودیت ها–تعامالت (دستگاههاي اجرایی در مسیر توسعه و  سرمایه گذاري  
انگیزه در کارشناسان صادر کننده مجوز در تعامل سالم با بخش تولید و صنعتافزایش: با هدف

:گروه مخاطبین
استاننظارتیدستگاههاي-4
مجوزکنندهصادردستگاههايکارشناسانومدیران-5
خصوصیبخشهايتشکل-6
)مدیریت-اقتصاد(دانشگاهیاساتید-7

):3(دستور جلسه 
ارائه راهکارهاي پیشنهادي به منظور  شناسایی کسب و کارهاي آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا و حفظ و پایداري آن ها  

دبیرخانه شوراي گفت شد وگیري بیماري کرونا، در اتاق بازرگانی خراسان رضوي ستاد مقابله با این بحران تشکیل به موازات آغاز موج همه-
شناسایی فاکتورهاي اثرگذار بر وانجام با جلب مشارکت بیش از یکصدنفر از صاحبنظران و فعاالن اقتصادي، پژوهشی و گو در این راستا،

کسب و کارهاي آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا، دسته بندي عوامل تاثیرگذار بر فعالیت هاي اقتصادي در زمان شیوع و گسترش این 
ها براساس تاثیرپذیري از این بحران، تحلیل و تعیین شدت و دامنه و کارها و دسته بندي آنبیماري، تهیه بانک اطالعاتی از کسب 

.نمودگیري را دنبال تاثیرپذیري کسب و کارها از ویروس کرونا و ارائه راهکارهاي پایداري کسب و کار در دوره شیوع این همه
در جمع . درصد بوده است100تا 62ان تاثیرگذاري این بحران از رسته بخش خدمات، میز11دهد که در نتایج پژوهش مذکور نشان می-

اما در حوزه بازرگانی و به تفکیک انواع داخلی و خارجی آن، میزان . درصد بود36تا 10رسته صنعتی نیز تاثیرگذاري این ویروس 15
الی 6که داشتیز کمترین اثرگذاري را در بخش کشاورزي و دام طیور ن. درصد تعیین شد40و 25اثرپذیري از این شرایط به ترتیب 

.درصد برآورد گردید7
رین آن متوجه بخش تکنولوژیک در حوزه خدمات بیشترین میزان ریسک مربوط به ریسک هاي مالی و راهبردي و کمتبراساس این پژوهش-

يکمترین آن مربوط به ریسک راهبرددر حوزه صنایع سبک و سنگین نیز بیشترین ریسک مربوط به حوزه تکنولوژیک و محیطی و و است
در حوزه بازرگانی خارجی بیشترین میزان ریسک مربوط به بازار و در بازرگانی داخلی نیز ریسک عملیاتی و اجرایی بود و البته . می باشد
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.استکمترین میزان ریسک در این دو حوزه مربوط به عرصه تکنولوژیک 
وپیشنهاد در حوزه بیمه اي به دولت5،پیشنهاد در بخش مالیاتی19حوزه بانکی و مالی، پیشنهاد در14جمع بندي نکات حاصله، در-

با توجه به اینکه رسته هاي کسب و کارها برگرفته از نظر . مطرح شدموردي15و 17در دو قالب پیشنهاد نیز مربوط به سایر حوزه ها32
آسیبی که به آن ها وارد آمده، راهکارهاي موجود در قالب چهار برنامه؛ » میزان«و» شدت اثر«خبرگان اقتصادي شناسایی شده، به فراخور 

حفظ اشتغال و عدم تعدیل «و » تحریک تقاضا«، »حمایت ها و معافیت هاي بیمه اي،مالیاتی و انرژي«، »هاتامین نقدینگی براي این بنگاه«
.تعریف شده است» نیروي انسانی 

براي نمونه، در این ایام شماري از . نمودتر اتخاذ وزیع عادالنه و مدیریت شده منابع حمایتی، باید نگاهی جامعدر شرایط موجود و به منظور ت-
پیش کهوجود دارنداز بنگاه هاي اقتصاديهمچنین  تعدادي . کسب و کارها به واسطه شیوع کرونا و نوع خدمات یا تولیدشان، رونق یافتند

بنگاه هاي اقتصادي وابسته به نهادهاي دولتی، و نیزها کمکی نخواهد کردها به احیاي آنو اخذ این کمکهبوداز این اتفاق نیز دچار بحران 
سوي از. قطعا باید ساز و کاري پیش بینی شود تا این موارد شناسایی شوندبنابراین .عمومی، نظامی که منابع حمایتی خاص خود را دارند

نق آن ها به رشد اقتصاد منجر می شود، کشور را از واردات بی نیاز می سازد و صادرات را افزایش می دیگر، بخش هایی نیز هستند که رو
.تواند به هدایت هرچه بهتر و موثرتر تسهیالت و حمایت هاو پرهیز از اتالف منابع منجر شوداحصاء این موارد می. دهد
پذیر موده و کمک هاي بسیاري به خط مقدم مقابله با کرونا یا اقشار آسیبدر این ایام بعضی واحدهاي تولیدي و اقتصادي، ایثارگري ن-

اما گروهی هم بودند که با . دیدگی بنگاه اقتصادي شان، از تعدیل نیروي کار پرهیز کردندشماري به رغم تعطیلی و زیان. جامعه داشتند
در سنجش ها و بررسی هاي مسئوالن براي تخصیص تسهیالت و این موارد باید.وجود عقبه مالی خوب، کارگران زیادي را اخراج نمودند

.کمک هاي دولتی، نیز مدنظر قرار بگیرد
اصناف از سال گذشته با تبعات این بیماري دست به گریبان هستند و بخشی از آن ها همچنان نتوانسته اند، خدمات خود را به صورت کامل -

نشان می دهد، اتاق اصنافبررسی . استنمودهدولت در باب حمایت از این بخش، وعده هایی داده که توقعاتی را ایجاد . از سر بگیرند
تخصیص این کمک ها مدنظر قرار گرفته، بسیار سختگیرانه بوده و شمار زیادي از کسبه و واحدهاي صنفی را از شمول این شروطی که براي 
حوزه بیشتري پیشنهاداتی نیز در نحوه ارائه این تسهیالت به واحدهاي صنفی ارائه شود تا دتقاضا دارنماید لذا اتاق اصناف بحث خارج می 

.را شامل شود
آن ها نیاز به % 90بیشتري برخورداراست ولی تقریبا اهمیت در این شرایط از اتی، تامین اجتماعی و بانکی براي بخش صنعتمباحث مالی-

.تا رایزنی هاي الزم را در این خصوص به عمل بیاورندنداز استاندار و نمایندگان استان تقاضا دارپگیري از مرکز دارد و لذا بخش خصوصی 
بند مشخص گردیده و براي تخصیص آن نیز 13رسته و 10تسهیالتی که در سطح ملی براي حمایت از کسب و کارها تعیین شده در -

البته شماري از بنگاه هاي اقتصادي به رغم خسارتی که متقبل شده اند، در این رسته ها قرار نمی گیرند اما . چارچوبی مشخص شده است
در مجموع این .داده استو در کارگروه اشتغال، پیرامون مشکالت آن ها بحث و بررسی انجام نمودهن شناسایی آن ها را در استااستانداري 

هزار 45رسته اي که در سطح ملی تعیین گردید نیز حدود 10هزار نفر اشتغال خود را از دست داده اند و در 3گروه از کسب و کارها، حدود 
براي .در کمیته مذکور، بررسی حمایت هایی است که می توان براي واحدهاي غیرمشمول ارائه شوداستانداريتالش . نفر بیکار شده اند

به منظور . پیگیري این بحث انجام می شود» کارا«مواردي که مشمول تسهیالت ملی می شوند، ساز و کارها شفاف بوده و در قالب سامانه 
چه در حوزه خدمات نیز، کارگروهی در استان تشکیل شده و تمامی واحدهاي حل مشکل مابقی بنگاه هاي اقتصادي چه در بخش تولید و

شماري از بنگاه هاي اقتصادي با وجود خسارت هاي سنگین، از تعدیل نیرو پرهیز کرده . دیده را مورد به مورد، بررسی خواهد کردخسارت
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تمامی این موارد در بررسی . ه دالیلی دست به کاهش نیرو زدندی بلاند اما تعداد اندکی هم بودند که اگرچه خط تولید آن ها فعال بود و
.لحاظ خواهد شداستانداري هاي 
دهی این از این حیث، باید در روند تسهیالت. این بحران بیش از همه بحث اشتغال و به تبع آن معیشت جامعه را متاثر از خود ساخته است-

نمود لذا پیشنهاد ، اولویت هایی را در تخصیص حمایت هاي دولتی ایجاد خواهد مقوله به صورت جدي مدنظر باشد که شرط حفظ اشتغال
در . ظ گرددمات تخصیص یابد تا اشتغال موجود حفمنابعی که قرار است صرف بیمه بیکاري شود، به بخش صنعت، تولید و خدمی شود 

.گرددمیسر می رها و حفظ اشتغالبقاي کسب و کانتیجه، به جاي تعدیل کارگران و ارائه بیمه بیکاري به آن ها،
پژوهشی که و لذاهیچ عدد مشخصی از آسیبی که در استان به بخش هاي مختلف اقتصادي وارد آمده، در اختیار نیستبا توجه به اینکه-

دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی انجام گرفته، در خالء وجود چنین بررسی هاي تخصصی، یک ظرفیت مهم به توسط
استاندیده تخصیص داده، وکارهاي آسیبهزار میلیارد تومان تسهیالتی که دولت براي کمک به کسب75از مجموع .شمار می آید

درصد از مجموع درآمدهاي دولتی استان در 25باید توجه داشت در فروردین ماه امسال، اما. نموده استدرصد این رقم را 5درخواست 
اگر همین مولفه هاي پراکنده در گزارش مذکور جمع بندي شود، می تواند . از دست رفته است... بخش هاي مختلف مالیاتی، جرایم و

طالعه به عنوان حرف مشترك کلیه مراجع استانی جهت اعالم در جوامع و باید نتایج این ما به نتایج جامع تري رهنمون سازدرمجریان امر
.مدنظر قرار گیردتصمیم گیري 

):4(دستور جلسه 
پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون چگونگی جبران هزینه هاي مالیاتی ناشی از تکالیف جهاد کشاورزي به کارخانجات خـوارك  

دام و اتحادیه مربوطه و فروش به غیر عضو

تابع اقالم تعزیراتی بوده و ...) جو، ذرت، کنجاله سویا، بذور اصالح شده، انواع کودهاي شیمیایی و(برخی نهاده هاي دامی، زراعی و باغی-
. موظف به توزیع این اقالم استبوطهدر همین ارتباط نیز، تشکل مر. بایستی با نرخ مصوب و معین و با حاشیه سودي نازل به فروش برسند

توزیع این اقالم در . ، مشمول مالیات می شودفروشدبه غیرعضو بو چنانچه ، معاف از مالیات بوده بفروشداعضاي خود بهها را آن که اگر 
، در حوزه مالیاتی با که موظف به این کار شده از این منظرزمره رسالت هاي نهاد اجرایی یعنی جهاد کشاورزي است و اتحادیه مربوطه 

هزینه مالیات اخذ شده از بابت ارائه نهاده ها به واحدهاي غیرعضو اتحادیه، به مراتب بیشتر از سود این اقدام .گرددمشکالتی مواجه می 
.استهامساعدت و همراهی با این تشکلبخش خصوصی ذینفعدرخواست . تمام می شود

میلیون تن کنستانتره دام و طیور 2,7ن ها بالغ بر کارخانه خوراك دام و طیور فعال هستند که ظرفیت آ74در سطح استان خراسان رضوي -
در این .می باشد اما مشکالتی که در این حوزه ایجاد شده، حجم تولید کارخانجات فعال در این بخش را به یک سوم کاهش داده است

می باشد و لذاي فعال در استان میلیارد تومان سرمایه در گردش کارخانجات تولید500هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت و قریب به بخش 
خراسان رضوي رتبه اول این بخش را در تعداد کارخانجات، میزان تولید و کیفیت تکنولوژي در کشور دارد و سال گذشته نیز حائز رتبه 

.گردیدنخست در صادرات 
ویا، نمی توانند محصول خود را به صورت اسفندماه سال گذشته، بخشنامه اي صادر گردید که نهاده هاي دامی و از جمله س19در تاریخ -

تومان 2700تا پیش از تصمیم مذکور، این محصول به فراوانی در بازار موجود بود و به بهاي کیلویی . آزاد و غیرسهمیه اي عرضه کنند
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جو و ذرت نیز اثر این رویه بر قیمت . تومان رسید100هزار و 5آن به کیلویی قیمتعرضه می شد اما بعد از آن کمیاب گردید و 
طی این دو ماه تمامی ذخایر استراتژیک در انبار کارخانجات تولید خوراك دام و طیور، به اتمام رسیده است و در چند روز اخیر نیز .گذاشت

جو، ذرت اگر ظرف روزهاي آینده، تصمیم عاجلی براي تامین نهاده هایی همچون . استبا چالش هاي جدي در تامین مواد اولیه مواجه شده 
و سویا اخذ نشود؛ این صنعت با خسارت هاي جدي مواجه می شود و به تبع آن دامداران و مرغداران نیز از این چالش تاثیر خواهند 

وزیر اي  با حضوراستاندار محترم مقرر شد در جلسهدستوره با این مشکل و مشکالتی که نیاز به راهکار ملی دارد با در رابط.پذیرفت
.کشاورزي که در هفته آینده به استان سفر خواهند نمود مطرح و پیگیري شودمحترم 

):5(دستور جلسه 
پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون موضوعات شرکت شهرك هاي صنعتی و واحـدهاي مسـتقر شـامل در خواسـت اسـتقرار      

س، رفـع مشـکالت مـرتبط بـا راههـاي      ایستگاه مترو در شهرك هاي صنعتی فناوري برتر و ماشین ابزار و شهرك صنعتی تـو 
دسترسی به شهرك صنعتی ماشین ابزار و فن آوري هاي برتر

، بعضی چالش هاي استانعیصنارانیانجمن مدبه درخواست کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزي استان و با پیگیري -
مشکالت این پهنه هاي صنعتی، از . موجود براي شهرك هاي صنعتی استان، در جلسات دبیرخانه شوراي گفت و گو مورد بررسی قرار گرفت

بعضی از این مباحث در مراجع دیگر نیز پیگیري شده . موانع گسترش و توسعه تا چالش دسترسی و خدمات حمل و نقل را شامل می شود
. یجه مورد نظر حاصل نشده استاما نت
ه در نزدیکی آن ها بود) گلبهار(ترو، استقرار ایستگاه م»صنعتی توس«و » فناوري برتر و ماشین ابزار«درخواست متولیان شهرك هاي صنعتی-

تا بستر تسهیل در دسترسی نیروي کار فعال به این مراکز صنعتی فراهم شود و توامان به کاهش بار ترافیکی معابر منتهی به آن ها 
، بر مزایاي اجراي این طرح در بلندمدت به نفع توسعه این شهرك ها، رفاه نیرو کار، افزایش امنیت در این رابطهمطرح شدهدالیل. بیانجامد

.ایجاد نموده است؛ با این وجود هزینه هاي اجراي طرح مذکور، نگرانی هایی را ردتاکید دا... جاده اي وحمل و نقل 
قوچان تا این شهرك قرار گرفته و متولی تجهیز و -که حدفاصل بزرگراه مشهداستاي درخواست دیگر شهرك ماشین ابزار مرتبط با جاده-

هاي برتر، از محل اعتبارات وقت، پروژه این جاده به و فناوريماشین ابزارشهرك صنعتی در زمان ساخت جاده .نگهداري آن نامشخص است
از آنجایی که این جاده یک مسیر تردد براي اهالی روستاي . بسیج سازندگی سپرده شد و کار انجام گرفت اما بعدا بالتکلیف باقی ماند

از .دست متولیان این شهرك براي تجهیز و رسیدگی به آن بسته استساغشک است، نمی توان آن را مسیر اختصاصی شهرك تلقی کرد و
سوي دیگر، اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان نیز حاضر به تحویل گرفتن آن براي بهسازي و ترمیم و همچنین نصب عالیم 

.عریف نشده استراهنمایی و رانندگی نیست، چرا که کدي براي این جاده در ماموریت هاي این سازمان ت
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مصــوبات اســـتانی

تــــصمیماتعنــوان دستــورردیف

1
شوراي گفت و "ارائه گزارشی از عملکرد

در "گوي دولت و بخش خصوصی استان
1398سال 

شوراي گفت و "گزارش عملکردمقرر گردید ،شورا و تصویب آنبا پیشنهاد دبیر محترم 
به صورت مکتوب براي اعضا 1398در سال "گوي دولت و بخش خصوصی استان

.ارسال گردد

2

برنامه کاري شوراي گفـت و گـوي دولـت و    
در بخش خصوصی اسـتان خراسـان رضـوي   

)جهش تولید(-1399سال 

رویکردهاي تعیین شده در تدوین برنامه کاري سال شورا و برنامه زمانبندي جلسات
، مورد تایید و تصویب شورا قرار گرفت و مقرر شد برنامه شوراي گفت و گوي 1399

و برنامه زمانبندي جلسات براي به شرح زیر 99دولت و بخش خصوصی استان در سال 
.اعضاء محترم ارسال گردد

پیگیري مصوبات سنوات گذشته شوراي گفت و گو -1
سـازمانهاي مسـتقل ملـی و    دعوت از مسئولین ملی مرتبط اعم از وزارتخانه ها و -2

جلسه شورا با توجه به حوزه هاي تخصصـی دسـتور کـار    4بیمه اي و مالیاتی در
شورا

بررسی درخواست هاي دستگاههاي اجرایی، فعاالن اقتصادي، تشکل ها، انجمـن  -3
استان و برگزاري جلسات مرتبط... ها و

ي در خصوص شناسایی اطالعات آماري مورد نیاز فعاالن اقتصادي و تصمیم گیر-4
گردآوري آن

شناسایی ظرفیت هاي سرمایه گذاري اسـتان و چگـونگی جـذب سـرمایه گـذار      -5
داخلی و خارجی

ارزیابی عملکرد دستگاههاي اجرایی و بخش خصوصی به لحـاظ اجـراي تکـالیف    -6
ماهه و یکساله و نیز ارائه گزارش فصلی وضعیت حضور اعضاء 6شورا در دو نوبت 

به رئیس شورا
درصد مصوبات  دبیرخانه به صورت توافقی60اجراي حدود هدفگذاري -7
برگزاري نشست مشترك با حضور استانداران، روساي اتاقهاي بازرگـانی، صـنایع،   -8

معادن و کشاورزي و نمایندگان مجلس شوراي اسالمی استانهاي همجوار
برگزاري نشست تخصصـی بـا حضـور کلیـه اعضـاي مجمـع نماینـدگان اسـتان         -9

در مجلس شوراي اسالمیخراسان رضوي 
پیگیري مصوبات شورا با ماهیت ملـی از طریـق شـوراي گفـت و گـوي دولـت و       -10

بخش خصوصی مرکز
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:نشست تخصصی با موضوعات زیر2برگزار-11
فرهنگ اقتصادي، اخالق کسب و کار و کارآفرینی با محوریت جهش تولید

ارتقاء فرهنگ اقتصادي و تدوین الگوهاي اخالق کسب و کـار  : با هدف
و حمایت از تولید داخلی

: گروه مخاطبین
مدیران  و کارشناسان  دستگاههاي صادر کننده مجوز-1
تشکل هاي بخش خصوصی-2
)علوم سیاسی-علوم اجتماعی-اقتصاد(اساتید دانشگاهی -3

–تعــامالت (گــذاري  دســتگاههاي اجرایــی در مســیر توســعه و  ســرمایه

)محدودیت ها
افزایش انگیزه در کارشناسان صـادر کننـده مجـوز در تعامـل     : با هدف

سالم با بخش تولید و صنعت
:گروه مخاطبین

استاننظارتیدستگاههاي-1
مجوزکنندهصادردستگاههايکارشناسانومدیران-2
خصوصیبخشهايتشکل-3
)مدیریت-اقتصاد(دانشگاهیاساتید-4

3
ــور     ــه منظ ــنهادي ب ــاي پیش ــه راهکاره ارائ
شناسایی کسب و کارهاي آسیب دیده ناشی 

از ویروس کرونا و حفظ و پایداري آن ها  

رئیس دبیرخانه شوراي گفت و گو گزارش جامعی از نتایج پژوهش انجام شده در رابطه 
ادي راهکارهاي پیشنهشناسایی کسب و کارهاي آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا و با 

در جلسه ارائه نمود و مقرر گردید پیشنهادات استانی حفظ و پایداري آن ها  به منظور 
. مرتبط با نتایح این پژوهش در استان از طریق استانداري پیگیري شود

4

پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون چگونگی 
جبران هزینه هاي مالیاتی ناشـی از تکـالیف   

خوارك دام و جهاد کشاورزي به کارخانجات 
اتحادیه مربوطه و فروش به غیر عضو

اتحادیه کارخانجات خوراك دام و طیور در خصوص ارائه خدمات مطالبات و مشکالت
یکسان به عضو و غیر عضو از طریق تکالیف دستگاه اجرایی براساس کارمزد یکسان و 

فت و گو توسط رئیس دبیرخانه شوراي گپرداخت مالیات از بابت فروش به غیر عضو 
:مطرح شد و  پس از بحث و تبادل نظر  مقرر گردیددرجلسه

سازمان صمت عدد کارمزدي براي فروش به غیر عضو تعیین، تا مالیات تعیین شده -1
.از این بابت بتواند پوشش غیر عضو را  داشته باشد

افزایش نرخ کارمزد از سوي جهاد کشاورزي مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به -2
.ساالنه این رقم رشد پیدا کند

پیشنهاد اصالح اعمال ضریب مالیاتی براي کارخانجات دام و طیور با توجه به نوع و -3
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وري از طریق درخواست اتحادیه وطی مراحل ت فعالیت کارخانجات و میزان سود آماهی
.قانونی به مرکز  منعکس شود

5

ــون   ــورا پیرامـ ــه شـ ــنهادات دبیرخانـ پیشـ
وعات شـرکت شـهرك هـاي صـنعتی و     موض

واحدهاي مستقر شامل در خواست اسـتقرار  
ــنعتی    ــاي ص ــهرك ه ــرو در ش ــتگاه مت ایس
فناوري برتر و ماشین ابزار و شهرك صنعتی 
ــا راههــاي   تــوس، رفــع مشــکالت مــرتبط ب
دسترسی به شهرك صنعتی ماشـین ابـزار و   

فن آوري هاي برتر 

چـالش هـاي موجـود در شـهرك     لی از رئیس دبیرخانه شوراي گفت و گو گزارش کام
هاي صنعتی استان، اعم از موانع گسترش و توسعه تا چالش دسترسی و خدمات حمل 

ه بود به جلسه تدر جلسات دبیرخانه شوراي گفت و گو مورد بررسی قرار گرفو نقل که
:ارائه نمود و مقرر گردید

نظر به اینکه با بررسی جمیع جهات از جمله وضعیت ترافیـک سـنگین جـاده    -1
آسیایی مشهد به چناران و حمل و نقل سرویس هاي کارخانجات براي جابه جایی 
نیروي کار شاغل در کارخانجات مستقر و از طرفی کارگرانی که محل سکونت آنهـا  

تی مورد نظر تـردد  در گلبهار قرارگرفته است براي طی مسیر به شهرك هاي صنع
می نمایند و با توجه به اینکه بخش وسیعی از کارکنـان شـرکت هـاي مسـتقر در     
شهرك صنعتی و سایر شرکت هاي اطراف یا ساکن مشهد بـوده ویـا سـاکن شـهر     
گلبهار هستند، لذا به منظور کاهش حجم ترافیک جاده آسیایی مشهد به چنـاران  

واهالی منطقـه و افـزایش رغبـت سـرمایه     و رفاه حال کارگران و خانواده هاي آنها
گذاران ، کاهش خطرات جانی و بار ترافیکی محور مشهد به گلبهار ضرورت ایجـاد  

مري ضروري حل تالقی جاده ساغشک  اممشهد به گلبهار در شهري ایستگاه قطار 
مصـوبات هفـدهمین جلسـه سـتاد تسـهیل و      با توجه بهلذا و اجتناب ناپذیر است

ایجاد ایستگاه موضوع جمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان،یکصدوچهل و پن
جاده شهرك صنعتی ( قطار شهري مشهد به گلبهار در محل تالقی جاده ساغشک 

توسط مجري مورد تاکید و تصویب قرار گرفـت  )و فن آوري هاي برترماشین ابزار 
نگی امـور  معاونـت همـاه  وزیر محترم راه و شهرسازي توسط از طریق و مقرر شد 

، مجمـع نماینـدگان   سازمان مدیریت و برنامه ریـزي اسـتان  ،اقتصادي استانداري
مورد پیگیـري  استان و اداره کل راه و شهرسازي استان در کوتاه ترین زمان ممکن

.قرار گیرد

عامل مدیرنماینده معاونت امور عمرانی استانداري، باعنایت به توضیحات -2
نمایندهو ماشین ابزارشهرك صنعتیمدیر عامل،شهرك هاي صنعتیشرکت

استان پیرامون تحویل جاده غیر راهداري و حمل و نقل جاده اياداره کل 
اداره کل تامقرر گردید)  ماشین ابزارجاده شهرك صنعتی (اختصاصی ساغشک،

ماشین شهرك صنعتیجاده(ساغشکجاده،جاده ايراهداري و حمل و نقل
اقدامات بعدي صورت پذیرد، ضمنا گرفته و را تحویل )برتر هايفناوريسازي و 

.پیگیري خواهد شددفتر فنی استانداري اقدامات اجرایی توسط
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ـراگیرـمصــوبات مــلی و فـ

تــــصمیماتعنــوان دستــورردیف

1

ارائه راهکارهاي پیشنهادي بـه منظـور    
شناسایی کسب و کارهاي آسیب دیده 
ــا و حفــظ و     ــروس کرون ــی از وی ناش

پایداري آن ها  

رئیس دبیرخانه شوراي گفت و گو گزارش جامعی از نتایج پژوهش انجام شده در رابطه با 
به ادي شناسایی کسب و کارهاي آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا و راهکارهاي پیشنه

در جلسه ارائه نمود و مقرر گردید پیشنهادات ملی مرتبط با حفظ و پایداري آن ها  منظور 
. نتایح این پژوهش در سطح ملی از طریق استانداري و شوراي گفت و گوي مرکز پیگیري شود
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1

ارائه راهکارهاي پیشنهادي بـه منظـور    
شناسایی کسب و کارهاي آسیب دیده 
ــا و حفــظ و     ــروس کرون ــی از وی ناش

پایداري آن ها  

رئیس دبیرخانه شوراي گفت و گو گزارش جامعی از نتایج پژوهش انجام شده در رابطه با 
به ادي شناسایی کسب و کارهاي آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا و راهکارهاي پیشنه

در جلسه ارائه نمود و مقرر گردید پیشنهادات ملی مرتبط با حفظ و پایداري آن ها  منظور 
. نتایح این پژوهش در سطح ملی از طریق استانداري و شوراي گفت و گوي مرکز پیگیري شود

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك

14 دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

ـراگیرـمصــوبات مــلی و فـ

تــــصمیماتعنــوان دستــورردیف

1

ارائه راهکارهاي پیشنهادي بـه منظـور    
شناسایی کسب و کارهاي آسیب دیده 
ــا و حفــظ و     ــروس کرون ــی از وی ناش

پایداري آن ها  

رئیس دبیرخانه شوراي گفت و گو گزارش جامعی از نتایج پژوهش انجام شده در رابطه با 
به ادي شناسایی کسب و کارهاي آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا و راهکارهاي پیشنه

در جلسه ارائه نمود و مقرر گردید پیشنهادات ملی مرتبط با حفظ و پایداري آن ها  منظور 
. نتایح این پژوهش در سطح ملی از طریق استانداري و شوراي گفت و گوي مرکز پیگیري شود


