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 : دستور جلسه

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادي  -

  طرح موضوع  چگونگي پذيرش هيات هاي تجاري -

بدليل اتمام زمان (ارائه نتيجه بررسي چگونگي رشد درآمدهاي مالياتي بدون رشد اقتصادي و لزوم شناسايي پايه هاي جديد مالياتي -

 )جلسه، مطرح نشد

 )بدليل اتمام زمان جلسه، مطرح نشد(ارائه گزارشي از عملكرد شوراي گفت و گوي استان  -
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 حضور نماينده •
 

 اسامي اعضـــاي حاضر در جلسه

 سمت نام و نام خانوادگي رديف

 استاندار محترم خراسان رضوي و رييس شورا جناب آقاي مهندس رشيديان 1

 بازرگاني و دبير شورارييس محترم اتاق  شافعيمهندس جناب آقاي  2

 رييس محترم دبيرخانه شورا دس اشرفنجناب آقاي مه 3

 مروج الشريعهجناب آقاي دكتر 4
معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري 

 خراسان رضوي

 رئيس محترم سازمان امور اقتصادي و دارائي خراسان رضوي جناب آقاي شهابي 5

 رئيس محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوي مهندس عليرضاييسركار خانم  6

 رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي جناب آقاي مهندس مزروعي 7

 مديركل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان خراسان رضوي جناب آقاي احمدي 8

 انجمن مديران صنايع خراسان رضوينائب رئيس محترم   جناب آقاي دكتر اثني عشري 9

 شهردار محترم خراسان رضوي *جناب آقاي مرتضوي 10

 دبير  كانون انجمنهاي كارفرمايي صنايع خراسان رضوي جناب آقاي دكتر خاني زاده 11

 سيادتمهندس جناب آقاي  12
عضو محترم هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 

 كشاورزي خراسان رضوي

 جناب آقاي خنداندل 13
نائب رئيس محترم خانه صنعت،معدن و تجارت استان خراسان 

 رضوي

 دبير محترم شوراي هماهنگي بانكهاي استان مهدويجناب آقاي  14

 رياست محترم اتاق اصناف خراسان رضوي جناب آقاي بنانژاد 15
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  غايباسامي اعضـــاي 

 سمت خانوادگينام و نام  رديف

1 
جناب آقاي دكتر حسين 

 زاده بحريني
 نماينده محترم مردم مشهد و كالت در مجلس شوراي اسالمي

 دادستان محترم عمومي و انقالب مشهد جناب آقاي صادقي 2

3 
حضرت حجه السالم و 
المسلمين جناب آقاي 

 مظفري
 رئيس كل محترم دادگستري استان خراسان رضوي

 رئيس محترم اتاق تعاون استان خراسان رضوي آذريجناب آقاي  4

 مديرعامل محترم شركت نوين زعفران جناب آقاي شريعتي مقدم 5

 نائب رئيس محترم هيات مديره اتاق تعاون استان خراسان رضوي جناب آقاي رهنما 6

 جناب آقاي حلمي 7
مديرعامل محترم اتحاديه شركتهاي تعاوني مرزنشينان استان 

 رضويخراسان 

8 
جناب آقاي دكتر 

 محمدزاده
 مديريت محترم شركت الكترواستيل
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 مشــروح مذاكرات
 

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

معاونت محترم استانداري كه در گذشته در بخش  جناب آقاي دكتر مروج الشريعه در جايگاه حضور -

 .براي بخش خصوصي اميدواركننده است ند،خصوصي فعاليت نموده ا

كند و  فعلي عملكرد، بدرستي حقوق بخش خصوصي را تامين نمي شيوهبا  استان هاي امور مالياتي كميسيون -

در اين رابطه نمايندگان بخش خصوصي معرفي شده از اتاق . خصوص انديشيده شود بايستي راهكاري در اين

 .بول قرار گيرندبازرگاني بايد بدون بررسي مجدد، مورد ق

هاي كاري خود  گذاري مرتبط با حوزه هاي سرمايه هاي اتاق موظف به انجام بررسي و مطالعه پروژه كميسيون -

را گذاري نيز تعامالت الزم  اقتصاد و دارايي و مركز خدمات سرمايه امور شدند و در همين رابطه با سازمان

 .دارندطرح  يتقابلهاي تجاري خارجي  با هياتجلسات مشترك  درها  اين پروژه انجام خواهند داد،

اولين قطار چين از سمت تركمنستان و از مسير سرخس وارد كشور شده است، كه باز شدن اين مسير يك  -

 .ونقل داخلي كشور است موقعيت مناسب براي حمل

نه با خوشبختا. رسيده بود% 15,2مواجه شده و به % 6,3با يك شوك 93نرخ بيكاري استان در زمستان -

اين موضوع در حالي است . رسيد% 10,8به  94پاييز اين نرخ در  جلسات متعدد و با همراهي بخش خصوصي

اين دستاورد بسيار با ارزش بوده و بايد . رسيده است% 41,9كه، نرخ مشاركت اقتصادي رشد داشته و به 

 .مورد حمايت قرار گيرد

. رسيد% 28,5به % 5,3اشتغال استان در بخش كشاورزي با رشدسهم ، 94براساس آمار مركز آمار در پاييز  -

لذا با توجه به . رسيد% 42,6به % 2,4و در خدمات با كاهش % 28,8به % 2,9اين سهم در صنعت با كاهش 

 .اينكه صنعت يكي از مسيرهاي اشتغال پايدار استان است، بايد مشكالت اين حوزه مورد بررسي قرار گيرد

هاي موجود و همچنين،  گذار براي ظرفيت دنبال جذب سرمايه ي حمايت از توليد بايد بهدر پسا برجام برا -

 .توليدي استان بودسازي محصوالت  انتقال تكنولوژي براي ايجاد قابليت رقابت و استاندارد
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گذاري بخش خصوصي، بحث توريسم سالمت و احداث بيمارستان،  از جمله مسائل قابل توجه براي سرمايه -

همچنين ظرفيت صدور خدمات فني مهندسي از موارد ديگر جلب . گاه و هتل در مرز دوقارون استآزمايش

 .بخش خصوصي استتوسط گذاري  سرمايه

 .دنبال اجراي اين اسناد بود با توجه به وجود سند اقتصاد مقاومتي و سند صادرات استان، بايستي به -

بي اعتماد شده رابطه  ايندر با روسيه، بخش خصوصي به دليل لطمات وارده به بخش خصوصي در ارتباطات  -

هاي سازمان توسعه تجارت بايستي از ظرفيت موجود استفاده حداكثري  ولي در حال حاضر با حمايت. است

 .نمود

گذاري بخش خصوصي و  هاي سرمايه در سفر هيات تجاري استان به لهستان موارد زير به عنوان  ظرفيت -

ايجاد خط توليد  -3. ايجاد خط توليد آمبوالنس -2. محصوالت باغي -1:ي شدگذاري مشترك معرف سرمايه

فاده از ترامواي شهري و است -5. آالت استخراج معادن ايجاد خط توليد ماشين  -4. ماشين آالت كشاورزي

 .بين شهري در مسيرهاي كوتاه

دانشگاه كراكوف لهستان از لهستان ايجاد ارتباط بين دانشگاه فردوسي مشهد و با  در رابطه با تجارت -

 .پيشنهادات مطرح شده در جلسه بود

 

 طرح موضوع  چگونگي پذيرش هيات هاي تجاري  ) ب

پيشنهادات زير  وهاي اقتصادي خارجي در استان در جلسه مطرح  دستور العمل پيشنهادي پذيرش هيات
 :در اين رابطه مطرح شد

هاي تجاري خارجي در استان، كليات دستورالعمل  هيات پذيرش صحيحِ با توجه به اهميت موضوعِ •
 .ولي امكان تغيير و بهبود آن وجود خواهد داشت. گيرد مورد بررسي و تصويب قرار مي

 .در تدوين دستورالعمل، بحث اعزام هيات نيز بايد مورد توجه و بررسي قرار گيرد •
تر  دهاي سفر بايد پررنگت پذيرش و توجه به دستاورضرورتدوين برنامه راهبردي پذيرش،  •

 .ديده شود
 .ها توسط يك نهاد مستقل بايستي انجام شود ارزيابي عملكرد كميته پذيرش هيات •
هاي سفر و نوع هداياي اختصاصي بايد  وزارت امور خارجه، ميزان هزينههاي بر اساس پروتكل  •

 .تعيين شود
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هاي حقوقي، اقتصادي،  از مشورت ها بايد دستورالعمل، كميته پذيرش و اعزام هيات اين در اجراي •
 .نيز استفاده نمايد... بانكي و

 .را در آن تصويب نمودماهه  6آزمايشي دورهيك ،توان براي اجراي بهتر دستورالعمل  مي •
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 مصـــوبات
 : در سطح استاني

در جلسه مورد  ههاي تجاري با اصالحات تاييد شد كليات دستورالعمل اجرايي پذيرش هيات -
 .تصويب قرار گرفت

و مشخص نمودن در دستورالعمل  هيات اعزام در خصوص لحاظمقرر گرديد اصالحات الزم  -
بندي در  ها و هدايا با توجه به پروتكل وزارت امورخارجه انجام و پس از طرح و جمع سطح هيات

ارت امور خارجه در جلسات در اين رابطه از نمايندگان محترم وز. دبيرخانه به شورا ارائه گردد
 .ددعوت شو

گذاري  تهيه شده توسط مركز خدمات سرمايه مقرر گرديد آمارها و ارقام استان كه در فيلمِ -
هاي اجرايي نيز رسيده است، به عنوان  استان موجود است، و به تاييد كليه مديران و دستگاه

و اين آمار و .ستفاده قرار گيردمورد امرتبط با هيات هاي خارجي ماخذ اعالمي در كليه جلسات 
 .اطالعات بايد توسط مركز خدمات سرمايه گذاري منظماً بروز رساني شود

اين استان بايد به صورت هدفمند انجام شود كه هاي  ريزي بر اساس نيازها و ظرفيت برنامه -
مي انجام گفت و گوي دولت و بخش خصوصي  يريزي در جلسات شورا گذاري و برنامه هدف
هاي  ، اهداف و برنامه95در فروردين سالاين شورا لذا مقرر گرديد، براي اولين جلسه  .شود
ها اقدام  ها بر اساس اين اهداف و برنامه مشخص شود، تا كميته پذيرش و اعزام هيات 95سال

 .نمايد
نمايند تذكرات الزم از طريق دبيرخانه و  مقرر گرديد به اعضاي شورا كه در جلسات شركت نمي -

 .انداري داده شوداست
 .مقرر گرديد جلسات شورا فقط در محل اتاق بازرگاني برگزار شود -

 

 : در سطح ملي و فراگير
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