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دستور جلسه

: پیش از دستور جلسه

-----------

:دستور جلسه

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي-

راهکارهاي پیشنهادي به منظور جلوگیري از موازي کاري دستگاههاي اجرایی استان در خصوص ترخیص نهاده هاي دامی -

وارداتی

تصویب نامه (مراجعه نمایندگان دستگاههاي اجرایی به واحدهاي تولیديبررسی چگونگی اجراي آئین نامه اجرایی بازدید و -

)هیات محترم وزیران6/5/95ه مورخ 5172ت/53567شماره

صندوق ضمانت سرمایه گذاري به عنوان ضمانت نامه و پذیرش بنگاههاي اقتصاديطرح موضوع آزاد سازي وثایق مازاد -

مقرر در دستورالعمل بازسازي و نوسازي واحدهاي تولیدي صنعتی و معدنیضمانت نامه بانکی جهت استفاده از تسهیالت 

پیگیري ایجاد نمایندگی ثبت عالیم و مالکیت معنوي شرق کشور در مشهد -

ارائه گزارشی از چگونگی فعال سازي واحدهاي تولیدي تحت تملک بانک ها و ارائه راهکار در خصوص ادامه تولید و استفاده از -

د این واحدهاي تولیدي ظرفیت هاي راک

ل استاندارد به تائیدیه اداره ک، با عنایت خارج از بورسدر ردیف مصالح ساختمانی قرار گرفتن صادرات عایق رطوبتی -

خراسان رضوي 

جمع بندي و مصوبات-
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وضعیت حضور و غیاب جلسه

دولت-الف

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

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)رئیس شوراي استانی(استاندار علیرضا رشیدیان1

حاضراستانبرنامه و بودجهسازمانرئیسرضا جمشیدي2
حاضرامور اقتصادي و دارایی استانمدیر کلسید مهدي رمضانی3
حاضررئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانراضیه علیرضایی4
حاضرمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانمحمود احمدي5
جعفر حاجی مجتهدسیدنمایندهرئیس سازمان جهاد کشاورزي استانمجتبی مزروعی6

کیوان جعفريمجید نمایندهاستانيهابانکهماهنگیشورايدبیرمحمود منصوري7

حاضرمدیرکل دامپزشکی استان روحانی نژادمجید 8

حاضرستان ه ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاري اسرپرست ادارشریعت زادهطلعت سادات9
محمد مهدیزادهنمایندهاستانمعاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهاي صنعتی خواهمجید علی10

غایباستانمدیرکل محترم ثبت اسناد و امالك رامشیعبدالحسین 11
حامد محمدينمایندهمدیر کل محترم استاندارد و تحقیقات صنعتی استان جمیعمحمد 12

مجلس شوراي اسالمی-ب

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

نام و نام خانوادگی نماینده

غایبمجلسنمایندهحسین مقصودي1
غایبنماینده مجلسحمید بنائی2
غایبنماینده مجلسمحمود نگهبان سالمی3

غایبنماینده مجلسحمید دکتر گرمابی4
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قوه قضائیه-ج

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

نام و نام خانوادگی نماینده

علیرضا سروش امیننماینده)یا معاون(استاندادگستريکلرئیسعلی مظفري1

غایباستانمرکزدادستانغالمعلی صادقی2

)رؤساي اتاق ها(تعاونی و خصوصی-د

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

نمایندهنام و نام خانوادگی 

حاضراستانمرکزکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرئیسغالمحسین شافعی1

ناصر توکلیان فرنمایندهاستانتعاوناتاقرئیسسید حسین مجتبوي2

قاسم کاشفی وحدتینمایندهاستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود بنانژاد3

)خصوصیوتعاونیهايتشکلرؤسايیاتعاونیوخصوصیبرترهايشرکتعاملمدیران(

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

نام و نام خانوادگی 
نماینده

غایبرئیس خانه صنعت،معدن و تجارت استان حسینیحسن1

حاضرعضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضويیزدانبخش...عبدا2

حاضرعضو هیات مدیره کانون انجمنهاي کارفرمایی صنایع واهريجمحمدرضا3

حاضرعضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي محمدرضا توکلی زاده4

غایبعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزياحمد زمانیان5

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون طرقبهابويهادي6

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون خوشخومرتضی7

8
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شهرداري و شوراها-هـ

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

نام و نام خانوادگی نماینده

مجتهديعلینمایندهاستانمرکزشهر شهردارتقی زاده خامسیقاسم1

احمد نوروزينمایندهاستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

هامراجع و دستگاهمدعوین و سایراسامی -و

سمتنام و نام خانوادگیردیف

سرپرست حوزه امور اقتصادي و سرمایه گذاري معاونت هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداريرسولیانعلی1

معاون اقتصادي اداره کل اطالعات استان آقاي بوستانیجناب 2

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويمعاونمیرشاهیشکوه4

استانمدیرعامل محترم اتحادیه شرکتهاي تعاونی کشاورزي کارخانجات خوراك دام، طیور و آبزیان ساالرپیشهمحمد حسین 5

استانرئیس محترم انجمن تخصصی تولیدکنندگان عایقهاي رطوبتی نگهبانمرتضی 6

استانانجمن محترم صنفی کارفرمایی قالبسازي، تراشکاري، ریخته گري ساداتعباس7
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مشروح  مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

کـل کشـور اسـت کـه     1397قرار گیرد تدوین بودجه مورد توجه بخش خصوصی بایدحال حاضریکی از مباحث مهم که در -
تـدوین بودجـه و برنامـه ریـزي بایـد      . کشور منعکس شود بخش خصوصی به دولت و سازمان برنامه و بودجهنظراتبایستی 

. نظر قرار گیرددایط هر منطقه مربصورت منطقه اي انجام شود و ش
لـذا بایـد   بـدهکاري ایجـاد نمایـد؛   براي نسل هاي آینده ممکن است با توجه به اینکه استفاده از فاینانس توسط بخش دولتی -

.قدم هایی برداشته شودنسبت به رفع مشکالت بخش خصوصی در استفاده از فاینانس 
اسـتان خراسـان   نمایشگاه اختصاصی جمهوري اسـالمی ایـران بـا محوریـت     با توجه به ایجاد زمینه هاي الزم جهت برگزاري -

که این نمایشگاه نخستین حضور بازرگانی و با عنایت به اینفدراسیون روسیهدر جمهوري تاتارستانپایتخت در کازانرضوي
محوریت تشکلهاي بخش خصوصی  واحدهاي برتر و توانمنـد تولیـدي اسـتان در    یستی با بالذا ایران در تاتارستان خواهد بود

.در این نمایشگاه بصورت جدي فعالیت نمایندذایی حوزه صنایع غ

راهکارهاي پیشنهادي به منظور جلوگیري از موازي کاري دستگاههاي اجرایی استان در خصوص تـرخیص نهـاده   ) ب
هاي دامی وارداتی 

جلسـه کارشناسـی دبیرخانـه   و نیـز  بیستمین جلسه دبیرخانه شوراي گفتگـو کمیسیون کشاورزي و آب اتاق و موضوع در -
.مطرح گردیده است

:مسائل و پیشنهادات کارشناسی شده دبیرخانه شوراي گفت و گو به شرح زیر در جلسه مطرح شد-

هاي دامی که با واگن از طریق مرز سرخس وارد میشوند، نمونه برداري و انجام آزمایشات یکسان در مورد در استان نهاده:مشکل اول
انجام میشود که این امر عـالوه بـر اینکـه هزینـه     ) اداره کل استاندارد و اداره کل دامپزشکی( آنالیز کاال توسط دو سازمانکیفیت و 

سربار زیادي را به وارد کننده کاال تحمیل می نماید، سبب افزایش قیمت محصول نهایی نیز میگردد و برخی اوقات بـه دلیـل عـدم    
.ده، ترخیص کاال با مشکل مواجه می شودتطابق نتایج آزمایش هاي انجام ش

تفاهم نامه اي فی ما بین دو اداره کل محترم صورت گیرد و نمونه برداري تنهـا توسـط یـک اداره کـل      : مصوبه و پیشنهاد دبیرخانه
.انجام شود

هاي دامی از نهادهبرداريهیکی از مشکالت تولید کنندگان خوراك دام در زمینه واردات نهاده هاي دامی، تعدد در نمون: مشکل دوم
تنی 3000به عنوان مثال در یک محموله . هاي تولیدکنندگان در این بخش می گرددوارداتی است که این امر سبب افزایش هزینه

.نمونه برداري انجام می دهد45نمونه و اداره کل دامپزشکی 11که از طریق واگن وارد کشور می شود، اداره کل استاندار 

مالك و معیار تعداد نمونه برداري استانداردهاي موجود در اداره کل استاندارد در این حوزه باشد: هاد و مصبه دبیرخانهپیشن

نمونه برداري که توسط اداره کل دامپزشکی صورت می پذیرد به این صورت است که در . شیوه نمونه برداري می باشد: مشکل سوم
جواب آزمـایش  .... وجود دارد نمونه اي اتخاذ می گردد که ممکن است به دلیل شرایط جوي و مرز از شکافی که در باالي هر واگن 

این در حالی است اداره کل استاندارد اجـازه  .  حاصل از نمونه هاي قسمت باالیی واگن با آنچه که مربوط به کل است متفاوت باشد
.نمونه گیري صورت پذیردمی دهد کاالي وارده در انبار دپو شده و درآنجا از کل محموله

به دالیل مسائلی که بیان شد نمونه برداري مطابق رویه هـاي اداره کـل اسـتاندارد و در انبـار و از کـل      : پیشنهاد و مصوبه دبیرخانه
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.محموله صورت گیرد و نه از واگن در مرز

حتـی اشـتباهات از سـوي    (بـه هردلیلـی  در صورتی که نتایج آزمایش حاصل از نمونه برداري اداره کـل دامپزشـکی  : مشکل چهارم
مورد تایید دامپزشکی نباشد و رد شود، بر اساس دستورالعمل هاي اداره کل دامپزشکی امکـان نمونـه بـرداري مجـدد     ) دامپزشکی

وجود ندارد مگر با دستور دادستان محترم

میگردد در صـورت عـدم تاییـد نتـایج آزمـایش      در هر شرایطی امکان اشتباه وجود داشته، لذا پیشنهاد: پیشنهاد و مصوبه دبیرخانه
.حاصل از نمونه گیري اول امکان نمونه برداري مجدد نیز وجود داشته باشد

با توجه به اینکه ترانزیت محموله هاي وارداتی از مرز سرخس به مشهد یا ایستگاه مطهـري منـوط بـه انجـام نمونـه      : مشکل پنجم
ا نمونه برداري معموالً یک روز بعد از ورود محموله به کشور انجام می شود و اگر به تعطیلی برداري از کاال می باشد که در این راست

برخورد نماید زمان توفق محموله در مرز زیاد می شود مضافاً اینکه نمونه برداري از واگن هـا بـدلیل شـکل فیزیکـی واگـن هـا بـه        
.ابط و مقررات نمونه گیري بدنبال داردسهولت انجام پذیر نبوده و مشکالتی را در رابطه با رعایت ضو

در مورد واردکنندگانی که داراي انبار اختصاصی تحت کلید گمرك هستند و یا محموله را در انبارهـاي  : پیشنهاد و مصوبه دبیرخانه
نظر صادر عمومی گمرك مشهد یا ایستگاه مطهري تخلیه می کنند به محض ورود محموله به کشور، مجوز ترانزیت به مقاصد مورد 

شده و پس از تخلیه محموله در انبارهاي مزبور که تحت نظارت نمایندگان دامپزشکی، استاندارد و گمرك می باشد نسبت به نمونه 
.برداري به طور صحیح اقدام شود

هار کاال و اظهار کـاال  اداره کل استاندارد برابر دستورالعمل هاي  سازمان استاندارد نمونه برداري از کاال را منوط به اظ: مشکل ششم
.روز زمان بر می باشد5-4این در حالی است که معموال دریافت و تهیه مستندات . منوط به ارائه مستندات می باشد

روز زمان بـر مـی باشـد    5-4اداره کل استاندارد نمونه برداري را انجام دهد و تا زمان نتایج آزمایش که : پیشنهاد و مصوبه دبیرخانه
.ستندات تهیه شود، لذا ارائه نتایج آزمایش منوط به ارائه مدارك و مستندات باشدمدارك و م

این هزینه مربوط به یک نمونه مـی باشـد و در   . هزینه آزمایشات در دو اداره کل استاندارد و دامپزشکی متفاوت است: مشکل هفتم
.یابد، هزینه زیادي به وارد کننده تحمیل می کندافزایش) نمونه45به عنوان مثال (صورتی که تعداد نمونه ها جهت آزمایش

تفاهم نامه اي فی ما بین دو اداره کل محترم صورت گیرد و نمونه برداري تنها توسط یـک اداره کـل و   : پیشنهاد و مصوبه دبیرخانه
ترجیحاً اداره کلی که هزینه هاي کمتري دارد،  انجام شود

بـه  بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههاي اجرایی به واحدهاي تولیديبررسی چگونگی اجراي آئین نامه اجرایی) ج
هیات محترم وزیران 6/5/95ه مورخ 5172ت/53567شماره

تعـدادي از تشـکل هـاي    (نوزدهمین جلسه دبیرخانه شوراي گفتگو آیین نامه مورد نظر مطرح و مورد بررسی قرار گرفـت  در -
موضوع اجراي آیـین نامـه مـذکور را    ..... صنایع غذایی، انجمن مدیران صنایع و استان خراسان رضوي از جمله انجمن همگن

.)پیگیري می کنند
بر اساس آیین نامه  اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههاي اجرایـی بـه واحـدهاي تولیـدي بـه منظـور سـاماندهی        -

ربـط سـازمان مـدیریت و    هی به ریاست معاون محترم ذيهاي اجرایی به واحدهاي تولیدي، کارگرومراجعه نمایندگان دستگاه
هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معـدن و تجـارت، بهداشـت،    ربط وزارتخانه ریزي کشور و عضویت معاونین ذيبرنامه

، هـاي حفاظـت محـیط زیسـت، میـراث فرهنگـی      درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزي، امور اقتصادي و دارایی و سازمان
هاي بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران، تعـاون  صنایع دستی و گردشگري و رییس سازمان ملی استاندارد ایران و اتاق

ها حسب موضوع با حق رأي و با دعوت کارگروه تشـکیل شـد کـه اهـم وظـایف و      ایران و اصناف ایران و نماینده سایر دستگاه
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هاي اجرایی براي کاهش مراجعه بـه  هبود و اصالح فرآیندهاي موازي و تکراري دستگاهاختیارات این کارگروه عبارت است از ب
.بالغ شده استا95خرداد 31نامه در تاریخ آیینکه این واحدهاي تولیدي و حذف موارد غیرضرور

ماه یک بار گزارش کنند و مسـیر اجـرا را مـورد ارزیـابی     6اند نتایج اجراي این آیین نامه را هر هاي بازرگانی موظف شدهاتاق-
. قرار دهند

مسائل و مشکالت ایجاد شده براي فعاالن اقتصادي متقاضی استفاده از ضمانت نامه صندوق ضـمانت  طرح موضوع) د
آزاد سازي وثایق مازاد واحدها و پذیرش ضمانت نامه صندوق ضمانت سـرمایه گـذاري بـه عنـوان     سرمایه گذاري و 

ضمانت نامه بانکی جهت استفاده از تسهیالت مقرر در دستورالعمل بازسازي و نوسازي واحدهاي تولیـدي صـنعتی و   
معدنی

جلسه کارگروه ویژه شوراي گفـت و  و استانپانزدهمین جلسه دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی موضوع در -
.مطرح گردیده است20/7/96گوي دولت و بخش خصوص مورخ 

استفاده از ضمانت نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاري به طول فرآیندمسائل و مشکالت ایجاد شده براي فعاالن اقتصادي در-
:شرح زیر در جلسه مطرح شد

که مخالف با رسالت قانونی صندوق در کوتاه کردن مدت زمان اجراي ) ماه3حداقل ( پروسه طوالنی و زمان بر ضمانت صندوق-1
.طرحها است

.که دشوراي و پیچیدگی هاي مخصوص به خود را دارا می باشدمرحله 16سامانه اي ناقص و داراي -2

این موارد توسط بانکها پذیرفته شده ولـی  که ..... الت و به عنوان راهن دوم  همچون ماشین آپذیرش مازاد وثایقشرایط دشوار-3
.توسط صندوق پدیرفته نمی شود

برابر ضمانتنامه عالوه بر وثایق و ضمانت ضامن هاي معتبر که در سیستم بانکی ایـن شـرایط وجـود    1,5دریافت چک به میزان -4
.ندارد

درصـد  70درصد و سایر مناطق 85مناطق محروم میلیارد تومان می باشد و سقف رقم ضمانت نامه در3سقف ضمانتنامه تنها -5
.از اصل و سود تسهیالت می باشد

شرایط سخت و دشوار صدور ضمانت همچون نداشتن بدهی معوق بانکی و چک برگشتی، این در حالی اسـت کـه بانـک هـا در     -6
.حال حاضر برخی از این شرایط را نادیده می گیرند

ابتدا قبل از صدور ضمانت نامه وبصورت نقديدرصد در 1,5کارمزد دریافتی -7

کشاورزي که حتما ملک کشاورزي می بایست داراي چاه آب پروانه دار باشد این در حالی است امالكشرایط دشوار در پذیرش -8
.تنها ارزش چاه آب پروانه دار بیش از سقف ضمانت نامه صندوق می باشدبعضاً که 

.به صندوق نیز تسري یابدپیشنهاد شد مصوبات ستاد تسهیل -
.استمایل به استفاده از این ضمانت نامه تعدمبراي بانک ها دلیلپایین بودن سقف رقم ضمانت نامه صندوق،-
جهت دسترسی سریعتر به این مطالبات صـندوق اقـدام بـه اخـذ     و در ضمانت انجام شدهعدم وصول مطالبات صندوقبدلیل -

.می نمایدبرابر ضمانتنامه عالوه بر وثایق و ضمانت ضامن هاي معتبر1,5به میزان چک
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پیگیري ایجاد نمایندگی ثبت عالیم و مالکیت معنوي شرق کشور در مشهد ) ه

.مطرح گردیده استپانزدهمین جلسه دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی استانموضوع در -
داراي ظرفیت ها و پتانسیل هاي زیادي در حوزه برند و مالکیت معنوي می باشد و اداره ثبت عالیم و استان خراسان رضوي -

.مالکیت معنوي فقط در تهران مستقر است که این موضوع دشوراي هایی براي ثبت برند ایجاد نموده است
ریافـت برنـد، بـا فرآینـد ثبـت عالیـم و       متقاضـیان د یکی از مواردي که باید بصورت جدي مورد توجه قرار گیرد عدم آشنایی -

.سوء استفاده دالالن و کالهبرداري هاي زیادي شده استمالکیت معنوي است که این موضوع منجر به 

ارائه گزارشی از چگونگی فعال سازي واحدهاي تولیدي تحت تملک بانک ها و ارائه راهکار در خصوص ادامه تولیـد  ) و
ن واحدهاي تولیدي و استفاده از ظرفیت هاي راکد ای

در جلسـه کـارگروه   و نیـز  جلسه دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی استانهشتمین و نوزدهمین موضوع در -
.مطرح گردیده است20/7/96ویژه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوص مورخ 

اند، یکی از مشکالت اساسی ها درآمدهفقدان آماري جامع در خصوص واحدهاي تولیدي که در خراسان رضوي به تملک بانک-
در حال حاضر در سیستم بانکی قانون جامع و مـدونی بـراي واگـذاري    . در استان استاین واحدهامجددراه اندازيدر حوزه 

در چنـین شـرایطی، بـه    . دنـ ها توان فعال نمودن این واحدها را نیز نداربانکاز سوي دیگر، . واحدهاي تملک شده وجود ندارد
.  تواند به حل مشکل بیانجامدهاي مختلف میرسد که یک عزم جدي از سوي دستگاهنظر می

قرار گرفتن صادرات عایق رطوبتی خارج از بورس، با عنایت  به تائیدیه اداره کل استاندارد خراسان رضوي ) ز

و  بیست و سومین جلسه دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی اسـتان 12در جلسات کمیته بند ب ماده موضوع -
.مطرح گردیده است

درصد واحدهاي تولیدکننده عایق رطوبتی کشور دراستان فعالیت دارند که این تعداد واحـدها و کسـب   60نظربه اینکه حدود-
بخشـنامه ردیـف   3بنـد  با توجه به اینکه پیـرو  وکارهاي مرتبط اشتغال مستقیم و غیرمستقیم فراوانی را بوجود آورده است و 

منوط بـه اخـذ   68071010تحت ردیف تعرفه شماره ...) ایزوگام و(رطوبتی صادرات عایق هاي . گمرك18/9/92مورخ 419
کـاهش حجـم   با توجـه بـه بازارهـاي سـنتی هـدف صـادراتی،       ندکه ادامه این روکاال می باشدگواهی رینگ صادراتی بورس 

.صادرات عایق رطوبتی را دربرداشته است 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در اینخصوص بـوده اسـت ولـی بـا     پیگیري ،از طریق بورسعایق رطوبتیدلیل الزام صادرات-

درصد مواد قیري آن درفرایند تولیـد عـایق رطـوبتی    45درصد موادفاقد قیر و 55تا45مواداولیه عایق رطوبتی جه به اینکه وت
اداره کـل  24/3/1391مـورخ  11527تغییریافته و به محصول جدیدي تبدیل می گردد کـه موضـوع بموجـب نامـه شـماره      

و قرار گـرفتن در  روج صادرات عایق رطوبتی از بورسخلذا بنظر می رسد موضوعاستاندارد خراسان رضوي تائیدگردیده است
.قابلیت پیگیري را داردردیف مصالح ساختمانی
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مصوبات

استانی

پس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات اعضاي بخش خصوصی ، دولتی و تعاونی به اتفاق آراء تصمیمات 
ماهیت استانی و ملی اقدامات الزم در ذیل اتخاذ گردید و مقرر شد به شرح زیر در قالب مصوبات با 

:کوتاهترین زمان ممکن صورت پذیرد
1397در رابطه با تدوین بودجه سال به دولت و سازمان برنامه و بودجهجهت انعکاس نظرات بخش خصوصی -1

کمیته هاي کارشناسی ذیل دبیرخانه شوراي گفت و گـوي دولـت و بخـش خصوصـی     ردیدمقرر گکل کشور ،
برنامـه و بودجـه   محتـرم  و نظرات بخش خصوصی جمعبندي و به استانداري محترم و سـازمان  استان تشکیل

.ارائه گردد
مجمـع  از طریـق حضور نمایندگان مجلس شوراي اسالمی در جلسات شوراي گفت و گـو  موضوع ردیدمقرر گ-2

.قرار گیردودبیرخانه شورا مورد پیگیري استانداري محترم نمایندگان استان
جـذب و حمایـت از   محتـرم دفتـر ردیـد مقـرر گ جهت رفع مشکالت بخش خصوصی در استفاده از فاینـانس،  -3

وعـادن  موضوع احصاء مشکالت و راهکارهاي رفع آنها را از اتـاق بازرگانی،صـنایع، م  سرمایه گذاري استانداري 
.کشاورزي استان پیگیري نماید

اههاي اجرایی استان در خصوص ترخیص نهاده هاي دامی جلوگیري از موازي کاري دستگموضوع ارتباط بادر -4
انبـه بـین اداره کـل    دو جبصـورت پیشنهادي دبیرخانـه شـوراي گفـت و گـو    تفاهم نامهردید مقرر گ، وارداتی

مشروح مذاکرات بنـد  به نحوي که بتواند نارسایی هاي موجود در استاندارد و اداره کل دامپزشکی منعقد شده 
راهکارهاي پیشـنهادي بـه منظـور جلـوگیري از مـوازي کـاري دسـتگاههاي اجرایـی در         این صورتجلسه ) ب(

کاهش تعداد نمونه ها با توجه به استانداردهاي اداره کـل  :خصوص ترخیص نهاده هاي دامی وارداتی از جمله
ج آزمایش بـه  استاندارد، شیوه نمونه برداري، امکان نمونه برداري مجدد، نحوه نمونه برداري، منوط نمودن نتای

ایـن فرآینـد اگـر دو    اجـراي  ات، کاهش هزینه هاي نمونه برداري مـوثر واقـع شـود و در    ارائه مدارك و مستند
را بـه اسـتانداري محتـرم خراسـان     دستگاه متولی نیازي به استعالم یا پیگیري از طریق مرکز داشتند مراتـب  

.اعالم نمایندبه فوریترضوي جهت پیگیري بعدي
نظر بـه اهمیـت و                                            ، مقرر گردید نمایندگی اداره ثبت عالیم و مالکیت معنوي در استاناهمیت ایجادبا توجه به-5

خراسـان رضـوي   از طریق اداره کل ذیربط در استان و اسـتانداري محتـرم   استان و شرق کشور مراتب  نیازو 
.پیگیري و مجوز الزم اخذ گردد

، دوره هــاي آموزشــی توســط اتــاق ثبــت برنــد و مالکیــت معنــويمقــرر گردیــد جهــت آشــنایی متقاضــیان -6
سـتان ه محترم ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجـاري ا اداربازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزي استان با همکاري 

.برگزار شود
ارائه راهکار در خصـوص ادامـه   فعال سازي واحدهاي تولیدي تحت تملک بانک ها وبا توجه به اهمیت موضوع -7

بدلیل اهمیت و ضرورت موضوع ئ نیـاز بـه مـدت    تولید و استفاده از ظرفیت هاي راکد این واحدهاي تولیدي
.مقرر گردید در جلسه بعدي شورا مطرح گردد،زمان بیشتر
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مصوبات

استانی

پس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات اعضاي بخش خصوصی ، دولتی و تعاونی به اتفاق آراء تصمیمات 
ماهیت استانی و ملی اقدامات الزم در ذیل اتخاذ گردید و مقرر شد به شرح زیر در قالب مصوبات با 

:کوتاهترین زمان ممکن صورت پذیرد
1397در رابطه با تدوین بودجه سال به دولت و سازمان برنامه و بودجهجهت انعکاس نظرات بخش خصوصی -1

کمیته هاي کارشناسی ذیل دبیرخانه شوراي گفت و گـوي دولـت و بخـش خصوصـی     ردیدمقرر گکل کشور ،
برنامـه و بودجـه   محتـرم  و نظرات بخش خصوصی جمعبندي و به استانداري محترم و سـازمان  استان تشکیل

.ارائه گردد
مجمـع  از طریـق حضور نمایندگان مجلس شوراي اسالمی در جلسات شوراي گفت و گـو  موضوع ردیدمقرر گ-2

.قرار گیردودبیرخانه شورا مورد پیگیري استانداري محترم نمایندگان استان
جـذب و حمایـت از   محتـرم دفتـر ردیـد مقـرر گ جهت رفع مشکالت بخش خصوصی در استفاده از فاینـانس،  -3

وعـادن  موضوع احصاء مشکالت و راهکارهاي رفع آنها را از اتـاق بازرگانی،صـنایع، م  سرمایه گذاري استانداري 
.کشاورزي استان پیگیري نماید

اههاي اجرایی استان در خصوص ترخیص نهاده هاي دامی جلوگیري از موازي کاري دستگموضوع ارتباط بادر -4
انبـه بـین اداره کـل    دو جبصـورت پیشنهادي دبیرخانـه شـوراي گفـت و گـو    تفاهم نامهردید مقرر گ، وارداتی

مشروح مذاکرات بنـد  به نحوي که بتواند نارسایی هاي موجود در استاندارد و اداره کل دامپزشکی منعقد شده 
راهکارهاي پیشـنهادي بـه منظـور جلـوگیري از مـوازي کـاري دسـتگاههاي اجرایـی در         این صورتجلسه ) ب(

کاهش تعداد نمونه ها با توجه به استانداردهاي اداره کـل  :خصوص ترخیص نهاده هاي دامی وارداتی از جمله
ج آزمایش بـه  استاندارد، شیوه نمونه برداري، امکان نمونه برداري مجدد، نحوه نمونه برداري، منوط نمودن نتای

ایـن فرآینـد اگـر دو    اجـراي  ات، کاهش هزینه هاي نمونه برداري مـوثر واقـع شـود و در    ارائه مدارك و مستند
را بـه اسـتانداري محتـرم خراسـان     دستگاه متولی نیازي به استعالم یا پیگیري از طریق مرکز داشتند مراتـب  

.اعالم نمایندبه فوریترضوي جهت پیگیري بعدي
نظر بـه اهمیـت و                                            ، مقرر گردید نمایندگی اداره ثبت عالیم و مالکیت معنوي در استاناهمیت ایجادبا توجه به-5

خراسـان رضـوي   از طریق اداره کل ذیربط در استان و اسـتانداري محتـرم   استان و شرق کشور مراتب  نیازو 
.پیگیري و مجوز الزم اخذ گردد

، دوره هــاي آموزشــی توســط اتــاق ثبــت برنــد و مالکیــت معنــويمقــرر گردیــد جهــت آشــنایی متقاضــیان -6
سـتان ه محترم ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجـاري ا اداربازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزي استان با همکاري 

.برگزار شود
ارائه راهکار در خصـوص ادامـه   فعال سازي واحدهاي تولیدي تحت تملک بانک ها وبا توجه به اهمیت موضوع -7

بدلیل اهمیت و ضرورت موضوع ئ نیـاز بـه مـدت    تولید و استفاده از ظرفیت هاي راکد این واحدهاي تولیدي
.مقرر گردید در جلسه بعدي شورا مطرح گردد،زمان بیشتر
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ملی و فراگیر

دستگاههاي اجرایی به بازدید و مراجعه نمایندگان موضوع بررسی چگونگی اجراي آئین نامه اجرایی-1
پس از گذشت بیش از یکسال از تاریخ ابالغ آیین نامه و مسائل و هیات محترم وزیرانواحدهاي تولیدي

طی مکاتباتی از طریق بدلیل ماهیت ملی گردیدطرح شده در مسیر اجراي این آیین نامه، مقرر ممشکالت 
و اتاق بازرگانی،صنایع،معادن ایران، استانداري محترم خراسان رضوي و سازمان محترم برنامه و بودجه 

.قرار گیردپیگیري فت و گوي مرکز موردشوراي گ
شـوراي گفـت و گـوي دولـت و     طریـق  با پیگیـري از  مقرر گردید در ارتباط با نارسایی هاي صندوق ضمانت ،-2

:تاکشور ترتیبی اتخاذ گرددبخش خصوصی
پروسه صدور و رسیدگی به پرونده متقاضیان دریافت ضـمانتنامه صـندوق ضـمانت سـرمایه گـذاري در      )الف

رسیدگی مورد کاهش مراحلامکان صورت پذیرفته و نواقص سایت و ) ماه1حداکثر ( کوتاهترین زمان ممکن
.بررسی قرار گیرد

توسط صندوق ضمانت سـرمایه گـذاري   ... وثایقی همچون ماشین آالت، تجهیزات و مازاد پذیرش موضوع )ب
.قرار گیردمورد موافقتبه عنوان راهن دوم 

شـرط  الزم،اخذ ضمانت نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاري در صورت وجود وثایقجهت تسهیل فرآیند ) ج
.حذف گرددضامن معتبر تایید گردد نفر می بایست توسط دو کهدریافت چک

.مورد پیگیري قرار گیردمیلیارد تومان 5میلیارد تومان به 3افزایش سقف ضمانتنامه از )د
رفع شرایط سخت و دشـوار  موضوع ضمانت سرمایه گذاري،با هدف روان سازي اخذ ضمانت نامه صندوق) ح

.پیگیري شودصدور ضمانت همچون نداشتن بدهی معوق بانکی و چک برگشتی
کـاهش کـارمزد   و درصـد اصـل و سـود تسـهیالت    120افزایش سقف رقم ضمانت نامه به میـزان  موضوع ) و

.اقدام الزم بعمل آیددرصد0,5دریافتی به حداکثر 
مبنی بر 24/3/1391مورخ 11527نامه شماره طی اداره کل استاندارد خراسان رضويتایید با توجه به-3

درصد مواد قیري آن درفرایند تولید عایق 45درصد موادفاقد قیر و 55تا45مواداولیه عایق رطوبتی اینکه 
از طریق استانداري محترم لذا مقرر گردید به محصول جدیدي تبدیل می گردد می یابد و رطوبتی تغییر

رطوبتیصادرات عایققرار گرفتن موضوع خراسان و شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی کشور 
درردیف و قرار گرفتن آن ) باتوجه به تائیدیه اداره کل استاندارد(شته خارج از بورس همانند سالهاي گذ

.مورد پیگیري قرار گیردجهت صادراتمصالح ساختمانی
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.حذف گرددضامن معتبر تایید گردد نفر می بایست توسط دو کهدریافت چک

.مورد پیگیري قرار گیردمیلیارد تومان 5میلیارد تومان به 3افزایش سقف ضمانتنامه از )د
رفع شرایط سخت و دشـوار  موضوع ضمانت سرمایه گذاري،با هدف روان سازي اخذ ضمانت نامه صندوق) ح

.پیگیري شودصدور ضمانت همچون نداشتن بدهی معوق بانکی و چک برگشتی
کـاهش کـارمزد   و درصـد اصـل و سـود تسـهیالت    120افزایش سقف رقم ضمانت نامه به میـزان  موضوع ) و

.اقدام الزم بعمل آیددرصد0,5دریافتی به حداکثر 
مبنی بر 24/3/1391مورخ 11527نامه شماره طی اداره کل استاندارد خراسان رضويتایید با توجه به-3

درصد مواد قیري آن درفرایند تولید عایق 45درصد موادفاقد قیر و 55تا45مواداولیه عایق رطوبتی اینکه 
از طریق استانداري محترم لذا مقرر گردید به محصول جدیدي تبدیل می گردد می یابد و رطوبتی تغییر

رطوبتیصادرات عایققرار گرفتن موضوع خراسان و شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی کشور 
درردیف و قرار گرفتن آن ) باتوجه به تائیدیه اداره کل استاندارد(شته خارج از بورس همانند سالهاي گذ

.مورد پیگیري قرار گیردجهت صادراتمصالح ساختمانی


