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 اقتصادیاهم موارد اخبار و اطالعات ( الف 

با عنایت به آغاز فرایند استیضاح وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای اسالمی، اتاق و شورای گفت و گو انعکاس مراتب  -

به ویژه اینکه این استیضاح متناسب با عملکرد  .است هداد وزیر را در دستور کار خود قرارپشتیبانی از وزیر محترم اقتصاد و اعتراض به استیضاح 

 .ر نیستــوزی

در این راستا ظرف . با توجه به وضعیت پیشرو شورای گفت و گو باید پیگیری منافع استان در دوران پس از تحریم را در دستور کار قرار دهد -

نه و شورای گفت و گو استان، همایشی نیم روزه با حضور اساتید و مدیران محلی برگزار و نتیجه مباحث ماه و بررسی موضوع  در دبیرخا 2مدت 

وارد مهم قابل ــجانبه یکی از م 3به فعالیت کشورهای اروپایی در کشورهای اطراف استان، تقویت روابط با توجه  همچنین. هد گردیدمطرح خوا

 .د بودــپیگیری خواه

ادرات که با همچنین مرکز مطالعات استراتژیک ص. مرکز آموزش و پژوهش اتاق با حضور استاندار محترم افتتاح خواهد شد روز آینده 15ظرف  -

 .زمان صنعت، معدن و تجارت استان شکل گرفته نیز به بهره برداری خواهد رسیدحمایت ریاست محترم سا
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سیس شعبات اتاقهای مشترک در مشهد جهت مبادله به استان، پیگیری تأسایر کشورها  های اقتصادی تبا عنایت به مراجعات اتباع و هیأ -

 .خصوص اخذ گردید نظر اعضاء محترم شورای گفت و گو در این با کشورها بسیار حایز اهمیت است فلذا هاتهیأاطالعات و 

این مراسم از چند نفر از  در. می گردد ماه سال جاری سومین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار برگزار در آذر -

توسط دبیرخانه شورای گفت و گو مورد ارزیابی قرار گرفته اند  در بهبود محیط کسب وکار اقدامات اساسی انجام داده و کهمدیران سازمانهایی 

 .تقدیر خواهد شد

حقق ماورزی ــی در همه بخش ها به جز بخش کشگزارش بانک مرکزی نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیتهای اقتصاد -

 .گردیده است

 .پس از پیگیریهای استانداری بودجه عمرانی استان واصل شده است -

 و ابالغ مصوبات این سفر، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان با عنایت به سفر وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به -

 .خواهند دادانجام پیگیری الزم در این خصوص را 

خانم ابتکار معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، صندوق محیط زیست در استان به  بر اساس ابالغ سرکار -

 .سیس می شودور در جهت کمک به رفع آالیندگی تأعنوان اولین استان در کش

با توجه به ظرفیت حضور دکتر جمشیدی به عنوان نماینده تام االختیار دکتر نوبخت رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در  -

 .نهایت استفاده را نمودظرفیت شورا باید از این 

تذکرات الزم برای رفع مشکالت استان هفته گذشته آقای کرباسیان رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسالمی ایران، با حضور در استان،  2طی  -

 .در حوزه گمرکات را ابالغ نمودند
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 :طرح دستور کار جلسه( ب

 بررسی و تصمیم گیری در خصوص چگونگی ثبت اسناد واحدهای مستقر در شهرک صنعتی -1

 .موضوع چگونگی ثبت اسناد واحدهای مستقر در شهرک صنعتی در جلسه مطرح شد -

مستقر در شهرک صنعتی که در ابتدا بصورت یک سندکلی برای کل واحدهای شهرک و سپس بصورت سند موضوع ثبت اسناد واحدهای  -

 تک برگی برای هر واحد با قید در رهن بانک بودن برای کلیه واحدها اعم از شرکتهایی که بدهی دارند یا ندارند صادر گردیده، مشکالتی را

 .د نمــوده استدر دریافت تسهیالت برای واحدهای بدون بدهی ایجا

 .مدیر کل  محترم ثبت اسناد معتقد است این موضوع از طریق بانک ها باید شفاف سازی شود تا این اداره کل اسناد الزم را صادر نماید -

 

 اد  ورود کامیونهاــارائه گزارش، پیشنه -2

ورود کامیونهای افغانی به کشور انجام شد که جهت ورود این  55طرفه جمهوری اسالمی ایران و افغانستان، در سال  براساس معاهدات دو -

 33در این رابطه رانندگان . کامیونها، تعهدات الزم از شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایرانی در گمرکات جمهوری اسالمی ایران اخذ گردید

دات شرکتهای حمل و ــونهای آنها به نفع دولت ضبط گردید ولی متأسفانه از تعهــخدر بازداشت شدند و کامیکامیون به دلیل حمل مواد م

میلیون  58ه ــرکات مطالبــرکات با ورود موقت با ردیفهای مرزی باز مواجه شدند و گمـــنقل بین المللی خارج نشد و این شرکتها در گم

کامیونها را براساس آئین نامه های گمرکی نموده و ارائه خدمات خود را معطوف به پرداخت این تومان جریمه به دلیل عدم بازگشت این 

  .کرده استجریمه 

قی گمرک، معاونت وانجمن حمل و نقل استان طی پیگیریهای متعددی که طی یکسال و نیم گذشته انجام داده است و موضوع را در شورای حق -

رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ارجاع موضوع به کمیسیون صدور رح نموده و نتیجه این پیگیریها قی گمرک و دیوان عدالت اداری مطوحق

 .بوده استرفع حل اختالفات گمرکی 
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در مقطعی گمرک دو غارون طی مکاتبه ای به کلیه گمرکات کشور خواستار عدم ارائه خدمات به شرکتهای حمل و نقل دارای ورود موقت با  -

 .شده است و مجدداً این موضوع در شرف تکرار است ردیفهای مرزی باز

موضوع تا صدور رأی کمیسیون رفع حل اختالف گمرکی این انجمن حمل و نقل استان خواستار انجام امور گمرکی مرتبط با شرکتهای درگیر  -

 . است

 

 بررسی فرآیند ثبت شرکتها به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی محیط کسب و کار -3

، زمان بر موضوعات مطرح شده توسط خانه صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان عامل مؤثر در شاخص ارزیابی محیط کسب و کاریکی از  -

 .سال گذشته است 2یند ثبت تأسیس و تغییرات شرکت ها در اداره کل ثبت شرکت ها طی بودن فرآ

 :ند ثبت شرکت ها موارد ذیل را مطـرح نمودنددر پاسخ به موضوع زمان طوالنی شدن فرآی محترم ثبت شرکت ها مسئول -

یکی از دالیل افزایش مدت زمان ثبت شرکت ها، عدم آگاهی شرکت ها از روند ثبت شرکت هاست که با توجه به سیستمی شدن نرم  -الف

 .م استافزارهای ثبت شرکت ها و تمرکززایی اداره کل ثبت اسناد، کل فرآیند ثبت از طریق سامانه مربوطه قابل انجا

 .عدم مطالعه راهنمای سیستم ثبت شرکت ها و قانون تجارت موجبات تأخیر در این فرآیند را ایجاد می نماید -ب

 .از مزایای سیستمی شدن ثبت شرکت ها می توان به مراجعه افراد حقیقی و حقوقی در هر ساعت شبانه روز به این سیستم اشاره نمود -ج

 .بل و بعد از تمرکز زایی یکسان بوده  استتعداد پرسنل اداره کل ثبت ق -د

 .جهت تسهیل استفاده از سامانه ثبت شرکت ها، اداره کل ثبت آمادگی برگزاری دوره های آموزشی متناسب برای بخش خصوصی را دار -ه
 

 کشت زعفرانتسری  -4

 .استان برای کشاورزان استزعفران آخرین روش احصاء درآمد در استانهای خراسان جنوبی و رضوی به دلیل کمبود آب  -

 .استان دیگر کشور کشت زعفران مورد تشویق قرار گرفته است 32با ارائه تسهیالت در  -



 

 

  

 71 :ساعت شروع                                       02/20/29    :تاریخ جلسه                                            02   :شماره جلسه

   اتاق بازرگانی مشهد :محل تشکیل جلسه

  نفر 17:تعداد اعضا حاضر در جلسه

 

 
 .رسیده است 93تن در سال  398تن به  81با  23آمارها نشان می دهد توسعه کشت زعفران در اثر افزایش زعفران از سال  -

 .میلیارد ریال بوده است 8181، 92مجموع درآمدهای خراسان از زعفران در سال  -

 .در منطقه است انزعفران در خراسان جنوبی با توجه به کمبود منابع آبی به یک عنصر سیاسی جهت ماندگاری کشاورز -

  .زعفران می توان به کارایی باال در استفاده از آب و حجم اشتغال ایجاد شده در زنجیره تولید و صادرات این محصول نام برد مزایای تولیداز  -

هزار خانوار به صورت مستقیم در کشت زعفران دخالت دارند و  861 وشغل در کل فرآیند زعفران ایجاد شده  11111در خراسان جنوبی،  -

 .در فرآوری این محصول نقش دارندنیز نفر  2111

 .فزایش یابدکشور، زعفران جزء محصوالت اصلی صادراتی است بایستی ظرفیت صادراتی کشور ا 82با توجه به اینکه در  -

در این راستا یکی از روشهای ایجاد بازار، . ی زعفران و توسعه زنجیره ارزش تدوین گردددبرای حفظ بازار محصوالت زعفران باید سند راهبر -

 .معرفی زعفران به عنوان گیاه دارویی است

 .تن بوده است 829تن و  828تن،  829تن،  822تن،  12تن،  81تن،  28به ترتیب  92تا  18آمار صادرات زعفران طی سالهای  -

ایت به برداشت ــبه عنوان مثال با عن. ران و صادرات این محصول برنامه ریزی نمودــبرای حمایت از محصول زعفران بایستی برای کشت زعف -

کیلو در هر هکتار انجام  1تا  2جهت افزایش این عدد به الزم در کیلو زعفران در هر هکتار به صورت میانگین در کشور باید برنامه ریزی  3/2

 .شود

 .طرح جامع زعفران تدوین شده ولی متأسفانه تاکنون مصوب نشده است بایستی اقدامات مؤثر جهت درج این طرح در برنامه ششم انجام گیرد -

 . ارزش محصوالت کشاورزی در خراسان جنوبی مربوط به زعفران است% 38ارزش محصوالت کشاورزی در خراسان رضوی و % 88 -
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 :جمع بندی و مصوبات( د

هماهنگی بانکها پیگیری الزم در خصوص تنظیم اقرارنامه ای در یکی از دفاتر ثبت اسناد با مضمون شناسایی واحدهای  محترم مقرر گردید شورای -

واحدهای بدون بدهی را تنظیم  ، اسنادو سپس اداره کل محترم ثبت اسناد انجاممستقر در شهرک صنعتی توس که بدهکار به حوزه بانکی هستند 

 .رف مدت یک هفته بایستی انجام و نتیجه به دبیرخانه شورای گفت و گو منعکس گردداین موضوع حداکثر ظ. نماید

جناب آقای عاطفی مدیرکل محترم گمرکات استان، اقدامات الزم در خصوص ارائه خدمات به شرکتهای حمل و نقل که به دلیل  مقرر گردید -

در همین رابطه مقرر گردید طی .انجام نمایدصدور رأی کمیسیون رفع حل اختالف گمرکی تا را دچار مشکل شده اند  مسائل موضوع این جلسه

 .نامه ای به امضای استاندار محترم به آقای درویشیان موضوع به ایشان نیز منعکس گردد

 .تقدیر الزم انجام پذیرد جامع در جلسه دبیرخانه شورا پاسخگوییبابت مسئول محترم ثبت شرکتها خانم شریعت زاده  مقرر گردید از سرکار -

گاه اصلی کشت زعفران در استان خراسان رضوی و جنوبی و برای حفظ کیفیت صادرات زعفران طی مکاتبه ای به مقرر گردید با عنایت به خاست -

تفویض  ی از طریقزعفران صادرات خانم پیروزبخت رئیس محترم سازمان ملی استاندارد کشور به حفظ کیفیت به سرکار ،امضاء استاندار محترم

 .کید گردداستان تأ اختیارات الزم به

 درخواست گردد که مرک جمهوری اسالمی ایرانازگمقرر گردید ، مدیرکل محترم گمرکات استانبا توجه به پیشنهاد جناب آقای عاطفی  -

 .معرفی شوداستان به عنوان گمرک تخصصی زعفران  اتگمرک

یند توسط دفتر اقتصاد استانداری ارزیابی و زمان مناسبی برای این فرآیند آاستان و زمان انجام این فرمقرر گردید فرآیند صادرات و واردات   -

 .جهت پایش محیط کسب و کار تعیین گردد

 


