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حضور نماینده

اسامی اعضـــاي حاضر در جلسه
سمتنام خانوادگینام و ردیف

استاندار محترم خراسان رضوي و رییس شوراجناب آقاي مهندس رشیدیان1

رییس محترم اتاق بازرگانی و دبیر شوراشافعیمهندسجناب آقاي2

رییس محترم دبیرخانه شوراجناب آقاي مهندس اشرف3

خراسان رضويرئیس محترم سازمان امور اقتصادي و دارائی جناب آقاي شهابی4

5
سرکار خانم مهندس 

*علیرضایی
رئیس محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان 

رضوي
ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضويجناب آقاي مهندس مزروعی6

جناب آقاي احمدي7
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان 

رضوي
رئیس محترم اتاق تعاون استان خراسان رضويجناب آقاي آذري8

دبیر  کانون انجمنهاي کارفرمایی صنایع خراسان رضويجناب آقاي دکتر خانی زاده9

شهردار محترم خراسان رضوي*جناب آقاي مرتضوي10

دبیر محترم شوراي هماهنگی بانکهاي استان*جناب آقاي مهدوي11

مدیرعامل محترم شرکت نوین زعفرانجناب آقاي شریعتی مقدم12

جناب آقاي حلمی13
مدیرعامل محترم اتحادیه شرکتهاي تعاونی مرزنشینان استان 

خراسان رضوي
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غایباسامی اعضـــاي 
سمتنام و نام خانوادگیردیف

1
جناب آقاي دکترمروج 

الشریعه
توسعه منابع استانداري معاون محترم هماهنگی امور اقتصادي و 
خراسان رضوي

2
جناب آقاي دکتر اثنی 

عشري
نائب رئیس محترم  انجمن مدیران صنایع خراسان رضوي

3
جناب آقاي دکتر حسین 

زاده بحرینی
نماینده محترم مردم مشهد و کالت در مجلس شوراي اسالمی

دادستان محترم عمومی و انقالب مشهدجناب آقاي صادقی4

5
حضرت حجه السالم و 
المسلمین جناب آقاي 

مظفري
رئیس کل محترم دادگستري استان خراسان رضوي

6
جناب آقاي مهندس 

سیادت
عضو محترم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزي خراسان رضوي
ریاست محترم اتاق اصناف خراسان رضويجناب آقاي بنانژاد7

8
دکتر جناب آقاي 

محمدزاده
مدیریت محترم شرکت الکترواستیل

نائب رئیس محترم هیات مدیره اتاق تعاون استان خراسان رضويجناب آقاي رهنما9

جناب آقاي خنداندل10
نائب رئیس محترم خانه صنعت،معدن و تجارت استان خراسان 

رضوي
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مشــروح مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

اخبار مهم اقتصادي در دوهفته اخیر شامل گزارش بانک مرکزي از روند نزولی نرخ تورم ، گشایش حساب -
.مشترك بین ایران و کره جنوبی، کاهش نرخ تسهیالت بانکی در شوراي پول و اعتبار در جلسه مطرح شد

هیئتی 95در سفر آتی رئیس جمهور به کشورهاي پاکستان، عراق، اتریش در هفته دوم فروردین ماه سال -
ي از اعضاء این هیأت از تعدادرسانی اتاق بازرگانی مشهد، از بخش خصوصی هم حضور دارند، که با اطالع

.استان خراسان رضوي هستند
حضوريشود و نیاز به مراجعه لکترونیکی انجام میصورت اصورت دستی متوقف و بهصدور گواهی مبدأ به-

.به اتاق بازرگانی ندارد
را "اياقدام براي توسعه منطقه"بازرگانیاتاق،شوراي گفت و گوموارد مطرح شده در جلساتطبق-

هاي سمنان ، استاناتاق بازرگانی استان خراسان رضوي با اتاق بازرگانی دستور کار قرار داده است، و 
اي در توجه به توسعه تحوالت منطقهدر راستايخراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی، 

.استحال همکاري 
مربوطه و هايگزارش حضور غیاب اعضاء شوراي گفت و گو از طریق دبیرخانه شوراي مرکز به وزارتخانه-

.گانه اعالم خواهد شدقواي سه
اعالم شده ، % 64خبرگان و شوراي اسالمیینراسان رضوي میزان مشارکت در انتخابات مجلسدر استان خ-

.استبوده بیشتر %) 62(که از میانگین کشور
زاده معاون محترم حقوقی رئیس جمهور در جلسه قبلی شوراي با عنایت به حضور سرکارخانم دکتر امین-

توجه ایشان قرار گرفته است و خواستار همکاري با و گوي استان، کیفیت و ظرفیت این شورا مورد گفت
.اندبخش حقوقی ریاست جمهوري شده

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان داراي تاثیرات مناسبی در حوزه صنعت بوده، ولی باید این -
.تر عمل نمایندذیربط فعاليهاکارگروه و کمیته

عویق در پرداخت حقوق کارگران باید در دستور کار قرار گیرد و یابی دالیل تباتوجه به پایان سال، ریشه-
.کارهاي رفع این مشکل با کمک بخش خصوصی شناسائی شودراه

هاي صنعتی عراق است و با عنایت به حضور هیأت اقتصادي این اینکه استان بصره، یکی از استانبا توجه به-
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دوه خراسان رضوي، امید است زمینه همکاري بیشتر استان با ریاست استاندار بصره در چند هفته اخیر ب
.استان فراهم آید

هیأت لهستانی با حضور معاون وزیر توسعه این کشور در نیمه دوم اسفندماه وارد استان خراسان رضوي -
پتروشیمی، حمل و نقل، ،هاي صنعت، صنایع غذائی، کشاورزي، معدن، انرژيکه درکارگروه. خواهند شد

.ظرفیت مناسبی براي استان ایجاد خواهد نمودو اینگذاري و بانکی آماده مذاکره هستندساختمان، سرمایه
معدن و تجارت در هفته آینده، اندار محترم خراسان با وزیر صنعت،باتوجه به برگزاري جلسه مشترك است-

تالبه صنایع استان را با همکاري بخش خصوصی بممعدن و تجارت استان کلیه مشکالت ،سازمان صنعت
.گردآوري و جهت ارائه در این جلسه  به استانداري ارائه خواهد نمود

دلیل مشکالت ترانزیت از مسیر پاکستان، استان با توجه به مناسبات تجاري هندوستان و افغانستان و به-
ار گرفته است و این فرصت مناسبی براي رد توجه هندوستان قرخراسان رضوي به عنوان مسیر ترانزیت مو

.استان است
خراسان شمالی، ،شامل خراسان رضوي، خراسان جنوبی،پنج کشوريهاي منطقهشوراي همکاري بین استان-

که با هدف استفاده از ، و با محوریت استان خراسان رضوي استیزد، کرمان و سیستان و بلوچستان
با توجه به مسائل مشتركهمچنینها هم وارد همکاري شونداین استانهاي باید اتاقحمایت استانداري 

هاي مشترکی را هاي هرمزگان و گلستان را نیز مورد توجه قرار دهند، و نشستاستانبایداین منطقه
.برگزار نمایند

% 8,8و براي استان) کاهش نسبت به ماه قبل% 0,4% (11,8ماه منتهی به بهمن ماه براي کشور12تورم -
کاهش % 0,5% (8,9همچنین تورم نقطه به نقطه کشور در بهمن ماه . است) کاهش نسبت به ماه قبل% 0,4(

.بوده است) کاهش نسبت به ماه قبل% 0,6% (6,7و براي استان ) نسبت به ماه قبل
11میلیارد تومان بوده است، که در 2500میزان درآمدهاي مصوب استان در قانون بودجه سال جاري،-

.عدم تحقق داشته است% 17و لذاتحقق یافته، تومان از آن میلیارد 1940اههم
و % 6,2سهم تولید ناخالص استان از کشور. درآمد استان محقق شده است% 94سال برنامه پنجم،4در -

و در همین رابطه رتبه استان در تحقق درآمدها در کشور، . بوده است% 3,7سهم درآمد استان از کشور
بر اساس نظر استاندار محترم، رویه استان بر عدم فشار بر مؤدیان موجود و گسترش . ستا28رتبه
.هاي جدید استپایه
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ارائه گزارشی از عملکرد شوراي گفت و گوي استان)ب
برنامه پنجم توسعه اقتصادي،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، به منظور 75در راستاي ماده -

نظر دولت و بخشهاي خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهاي اقتصادي این بخشها، بررسی و رفع موانع تبادل
ات موجود و ارائه کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر براي اقدامات الزم در چهارچوب قوانین و مقرر

گوي دولت و بخش خصوصی وربط، شوراي گفتپیشنهادها و راهکارهاي اجرائی مناسب به مراجع ذي
.تشکیل گردید

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، این شورا 11و براساس ماده 1390بهمن ماه 16در تاریخ -
.بصورت قانونی و دائمی استمرار یافت

، جلسات این شورا با دبیري و سخنگویی 90استاندار محترم خراسان رضوي از سال با حمایت وریاست -
ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي استان تشکیل شد و حاصل این جلسات تعامل 
بیشتر بخشهاي دولتی،خصوصی و تعاونی استان ،طرح مشکالت و ارائه راهکار کارشناسی شده و تصویب 

.کارها بوده استاین راه
.در جلسه ارائه شد94و 93هايگزارشی از عملکرد شورا طی سال-
:خالصه عملکرد آماري شورا به شرح زیر در جلسه مطرح شد-

سال
تعدادجلسات 

دبیرخانه
تعدادجلسات 

شورا
تعداد موضوعات دستور 

کار
تعداد مصوبات

139034666

1391541349

139242214

13932071563

13943381825

652554217جمع
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ارائه نتایج جلسات برگزارشده در دبیرخانه در خصوص پیگیـري مشـکالت ثبـت اسـناد واحـدهاي      )ج
مستقر در شهرك صنعتی

موضوع ثبت اسناد واحدهاي مستقر در شهرك صنعتی که در ابتدا بصورت یک سندکلی براي کل -
تک برگی براي هر واحد با قید در رهن بانک بودن براي کلیه واحدهاي شهرك و سپس بصورت سند

واحدها اعم از شرکتهایی که بدهی دارند یا ندارند صادر گردیده، مشکالتی را در دریافت تسهیالت براي 
.واحدهاي بدون بدهی ایجاد نمــوده است

ها در رابطه با ثبت بانکهاي صنعتی، اداره کل ثبت و شوراي هماهنگی گزارشی از اقدامات شرکت شهرك-
.هاي صنعتی در جلسه ارائه شداسناد واحدهاي مستقر در شهرك

بر روش فعلی که شامل ثبت اسناد هر واحد بعد از اتمام مراجعه کلیه واحدها به ثبت است، بسیار زمان--
.شودبوده و به کندي انجام می

ها بایستی عتی، شوراي هماهنگی بانکهاي صندر رابطه با ثبت اسناد واحدهاي مستقر در شهرك--
هر بانک جهت تنظیم اسناد تام االختیارها تشکیل دهد و نمایندگاناي با حضور نمایندگان بانکجلسه

.مشخص شود
باید ،اندهاي صنعتی برگزار نمودهبا توجه به جلسه مشترکی که اداره کل ثبت اسناد و شرکت شهرك--

.ها ارسال شوداي که انجام شده جهت بررسی به شوراي هماهنگی بانکنامهخالصه مذاکرات و تفاهم
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مصـــوبات
: در سطح استانی

جزوه معرفی کلی از استان خراسان رضوي را جهت یک مقرر گردید دبیرخانه شوراي گفت و گو، -
.هاي  سایر کشورها تهیه نمایدها و اتاقارسال به  سفارتخانه

صـنعت، معـدن و تجـارت، جهـاد     هاي مقرر گردید جلسه مشترکی با حضور نمایندگان سازمان -
کشاورزي، آب و واحدهاي فوالد در محل دبیرخانه تشکیل و موضوعات مرتبط با مکانیزه شـدن  

و مشکالت متالبه آن بررسی و طرح جامع و کـاملی را  صنعتبه مازاد اختصاص آب ،کشاورزي
.لسه شورا مصوب گرددتهیه نموده تا در ج

هاي صنعتی، در یک جلسه با حضور نماینده مقرر گردید در رابطه با صدور اسناد شرکت شهرك-
هـاي راهـن کـه وکالتنامـه     هاي صنعتی و نمایندگان تام االختیار بانکتام االختیار شرکت شهرك

تیجـه بـه شـوراي    محضري دارند، در یکی از دفاتر اسناد رسمی موضوع ثبت این اسناد انجام و ن
.گفت و گو منعکس گردد

مقرر گردید با توجه به ایجاد خط اعتباري با روسیه و جهت استفاده از مزایاي آن، حوزه صادرات -
. استان  به صورت جدي وارد عمل شود

ـ  - واحـدهاي تولیـدي بـه    همقرر گردید با توجه به مصوبه دولت در خصوص تهاتر بدهی دولتـی ب
د، اخذ سهم استان نسبت به واحـدهاي اسـتان توسـط سـازمان مـدیریت و      میزان ده هزار میلیار

.ریزي پیگیري شودبرنامه
استان و صادرات این تولیديمقرر گردید اتاق بازرگانی در خصوص تخلیه انبارهاي پر از کاالهاي-

.اقالم، تشکیل جلسه داده و راهکارهاي این موضوع را شناسائی و اعالم نماید
بـا توجـه بـه    و ی و کشاورزي عتخصوص تأمین سرمایه در گردش واحدهاي صنمقرر گردید در-

ها، شوراي هماهنگی موضوع را پیگیـري و نتیجـه را بـه شـورا     مازاد سپرده به تسهیالت در بانک
.منعکس نماید

مقرر گردید با توجه به نقشه راه صادرات، جهت گسـترش تعامـل کشـورهاي هـدف صـادراتی،      -
هـاي ایـن   هـا و سـفارتخانه  هاي الزم را انجام دهد، تا مکاتبـات الزم بـا اتـاق   مجددا اتاق  بررسی

.کشورها در دستور کار قرار گیرد
تأخیر در پرداخت حقوق کـارگران  بامقرر گردید با توجه به اینکه برخی واحدهاي تولیدي استان-
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اره کل تعاون،کـار و  و راهکارهاي مناسب توسط  ادهاي الزم در این رابطه انجام مواجهند، بررسی
.در جلسه شورا ارائه شودرفاه اجتماعی 

مقرر گردید جهت کاهش نرخ بیکاري و حفظ اشتغال موجود، بخش خصوصی و دولتـی جلسـات   -
.هاي مناسب انجام شودمشترك را تشکیل دهند، و ضمن ارائه راهکار، هشدارهاي الزم در زمان

: در سطح ملی و فراگیر

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


