
 

 

 دولت و بخش خصوصي استان خراسان رضوي وراي گفتگويــش
 

1 
 

 

 گزارش جلسه 

 خراسان رضوي استانداري: محل نشست 21:30: ساعت خاتمه 18:00: ساعت شروع  04/09/95:تاريخ جلسه 34: شماره نشست

 دستــــور جلسه 
 

 : پيش از دستور جلسه

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

 : دستور جلسه

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادي -

 :قانون برنامه پنجم توسعه به شرح زير 76طرح موضوعات دبيرخانه استاني كميته ماده  -

  برنامه پنجم توسعه در رابطه با نوسازي ماشين آالت كشاورزي در جهت نيل به خودكفايي در  143پيگيري اجراي بند و ماده

 )اتمام زمان جلسه، مطرح نشد بدليل(توليد محصوالت كشاورزي

  پيشنهادات هيات مديره محترم اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان مصالح ساختماني استان خراسان رضوي پيرامون قوانين
 : به شرح زير و مقررات و بخشنامه هاي مخل كسب و كار

ناوگـان  افغـاني حامـل محمـوالت     ، عوارض رودپاس ) يورو  120( موضوع پيگيري تسري حذف عوارض متقابل ) الف

صادرات كارخانجات استان سيستان و بلوچستان به كارخانجات استان خراسان رضوي و فراهم نمودن رقابت پـذيري و  

 امكان صادرات بيشتر با بررسي تبعات درآمدي و اشتغال

درصـدي نـرخ    100افيت ضوابط و شرايط حاكم بر گمرك و بازارچه هاي مرزي استان خراسان جنوبي پيرامون مع )ب

كاالهاي توليد استان خراسان جنوبي به استان خراسان رضوي تسري يابد تا امكـان  ) ترانزيت (  116نامه عوارض ماده 

 صادرات بيشتر و كاهش هزينه ها را فراهم نمايد

 پيگيري اعطاء تسهيالت به بانوان خودسرپرست از محل صندوق كارآفريني اميد 

 جمع بندي و مصوبات -
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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

 رييس محترم اتاق بازرگاني و دبير شورا جناب آقاي مهندس شافعي 2

 و عضو شورا توسعه منابع استانداري خراسان رضويمعاون محترم هماهنگي امور اقتصادي و  جناب آقاي دكترمروج الشريعه  3

 رييس محترم دبيرخانه شورا لبافيجناب آقاي  4

 و عضو شورا رئيس محترم سازمان امور اقتصادي و دارائي خراسان رضوي رمضاني دكتر جناب آقاي 5

 و عضو شورا رئيس محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوي سركار خانم مهندس عليرضايي 6

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

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

 و عضو شورا رياست محترم اتاق اصناف خراسان رضوي جناب آقاي بنانژاد 9

 و عضو شورا رئيس محترم اتاق تعاون استان خراسان رضوي مجتبويجناب آقاي  10

 و عضو شورا دبير محترم شوراي هماهنگي بانكهاي استان منصوريجناب آقاي  11

 جناب آقاي مهندس سيادت 12
و عضو  عضو محترم هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي

 شورا

 و عضو شورا دبير  كانون انجمنهاي كارفرمايي صنايع خراسان رضوي جناب آقاي دكتر خاني زاده 13

 و عضو شورا نائب رئيس محترم  انجمن مديران صنايع خراسان رضوي جناب آقاي دكتر اثني عشري 14
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  غايباسامي اعضـــاي 

 سمت نام و نام خانوادگي رديف

1 
السالم و المسلمين  حضرت حجه

 جناب آقاي مظفري
 و عضو شورا رئيس كل محترم دادگستري استان خراسان رضوي

 و عضو شورا دادستان محترم عمومي و انقالب مشهد جناب آقاي صادقي 2

 و عضو شورا نماينده محترم مردم مشهد و كالت در مجلس شوراي اسالمي جناب آقاي دكتر حسين زاده بحريني 3

 شهردار محترم مشهد و عضو شورا آقاي مرتضوي جناب 4

 مديرعامل محترم اتحاديه شركتهاي تعاوني مرزنشينان استان خراسان رضوي و عضو شورا جناب آقاي حلمي 5

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

 مديريت محترم شركت الكترواستيل و عضو شورا جناب آقاي دكتر محمدزاده 7

 نائب رئيس محترم خانه صنعت،معدن و تجارت استان خراسان رضوي و عضو شورا جناب آقاي خنداندل 8

 مديرعامل محترم شركت نوين زعفران و عضو شورا جناب آقاي شريعتي مقدم 9
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 مشــروح مذاكرات
 

 اقتصاديطرح اخبار و اطالعات ) الف

 10 در جمعكه ستاد اقتصاد مقاومتي استان  دادهمقاومتي كشور، ارزيابي از ستادهاي استاني انجام  ستاد اقتصاد -

 .ستاد برتر كشور قرار گرفته است

 اين وزارتخانهدر همايشي كه به مسائل اقتصادي و ديدگاه كمك به بخش خصوصي وزارت اطالعات  رويكرد جديد -

 .ه بود مورد توجه قرار گرفتما برگزار نموددر محل سالن صدا وسي

حوزه صدور خدمات فني مهندسي مي تواند در حال حاضر پيگيري نمايد دريكي از مواردي كه بخش خصوصي  -

استفاده از ظرفيت بوجود آمده در رابطه با بازسازي كشور سوريه است كه با عنايت به اعالم آمادگي كشور لبنان 

 .اين زمينه بايستي اقدامات الزم انجام شود براي مشاركت با ايران در

بخش خصوصي استان بايد از ظرفيت حضور رياست محترم اتاق بازرگاني استان و كشور در سفرهاي خارجي با  -

 .همراهي رياست محترم جمهور و وزير محترم خارجه استفاده الزم را ببرد

 .كننده نفت هند تبديل شد ترين تأمين بزرگايران در ماه اكتبر سال جاري با پشت سرگذاشتن عربستان به  -

چين و پتروپارس  CNPC پارس جنوبي بين شركت ملي نفت ايران، شركت توتال، شركت 11توافقنامه توسعه فاز  -

 .امضا شد

واردات موز در مقابل صادرات سيب  همچنين اي و يارانه صادراتي براي حمايت از صادرات كشمش معافيت تعرفه -

 .رزي استان محسوب مي شودمناسب براي حوزه كشاويك فرصت  و كشمش

ظرف مدت سه سال، شيوه علي الراس به طور  ده است كهواعالم نمسازمان امور مالياتي كشور  محترم  رئيس كل -

كامل از نظام مالياتي برچيده خواهد شد و مالك تشخيص درآمد، اطالعات واقعي و اسناد و مدارك مودي خواهد 

 .بود

 اعالم نموده استسازمان توسعه تجارت كشور با تاكيد بر لزوم توسعه روابط تجاري ايران و اتريش  محترم رئيس -

 .ده استنموآژانس اعتباري اتريش يك ميليارد دالر خط اعتباري جديد براي توسعه روابط با ايران ايجاد 

 .آفريني برگزار مي گرددجلسات كارآفريني در شهرستان ها با حضور بخش خصوصي جهت بررسي راهكارهاي كار -

نرخ  و با محوريت بانك ها، با همكاري هاي صورت گرفته در استان بين بخش هاي خصوصي و دولتي استان -
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كاهش %  12,5مشاركت اقتصادي باالتر از ميانگين كشور قرار گرفته است همچنين در تابستان نرخ بيكاري به 

 .در كشور قرا مي دهديافت كه استان را در رتبه دوم كاهش نرح بيكار 

 .بعد از برجام، ورود  بيشتر سرمايه خارجي به استان نقش بسيار موثري در شكوفايي توليد و اشتغال استان دارد -

، همكاري و همياري دستگاههاي "پايتخت فرهنگي كشورهاي اسالمي 2017مشهد  "با توجه به نزديكي رويداد -

در توليدات به مناسبت  ي اين رويدادلوگو از اين موضوع در استفادهاجرايي استان و توجه بيشتر بخش خصوصي به 

 .هاي مختلف مورد تاكيد و توصيه قرار گرفت

با ايجاد كميته و هسته اطالع رساني در اتاق بازرگاني و با حضور اكثريت بخش  الزم است در شرايط كنوني -

استان، اطالعات صحيح از شرايط  خصوصي، با هدف جذب سرمايه گذاري و جلوگيري از خروج سرمايه از

 .گردداطالع رساني  واقتصادي استان تهيه 

تهيه و ارائه بولتن هاي ماهانه اقتصادي توسط اتاق بازرگاني استان جهت اطالع از تغيير و تحوالت بازار در شرايط  -

 .فعلي بسيار ضروري است

 
 :پنجم توسعهقانون برنامه  76موضوعات دبيرخانه استاني كميته ماده طرح ) ب

پيشنهادات هيات مديره محترم اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان مصالح ساختماني استان خراسان رضوي  -1

 : پيرامون قوانين و مقررات و بخشنامه هاي مخل كسب و كار به شرح زير

   عـوارض رودپـاس ناوگـان  افغـاني     ) يـورو   120( موضوع پيگيري تسري حذف عوارض متقابل ،

حامل محموالت صادرات كارخانجات استان سيستان و بلوچستان به كارخانجات اسـتان خراسـان   

 رضوي و فراهم نمودن رقابت پذيري و امكان صادرات بيشتر با بررسي تبعات درآمدي و اشتغال

و  1394يورو به طور همزمان از اول تيرماه  120تان بر حذف عوارض رودپاس به ميزان ايران و افغانس -

هاي انبارداري، تخليه و بارگيري محموله هاي ترانزيتي افغانستان در بندر  درصدي در تعرفه 50تخفيف 

 .چابهار توافق كردند

موجب ايجاد ضرر به بخش استانهاي ديكر با استان خراسان رضوي شرايط رقابتي يكسان در  وجود عدم -

موجود بايستي  توافقنامهبا توجه به در اين رابطه .خصوصي استان مي شود كه بايد مورد پيگيري قرار گيرد
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در تمامي مرزهاي مشترك با افغانستان كه مرز استان خراسان رضوي را نيز تسري حذف عوارض رودپاس 

كه حذف اين عوارض فقط بين استان سيستان و  ستا اين درحالي.شامل مي شود مورد اعمال قرار گيرد

 .بلوچستان و افغانستان است

 :سابقه طرح اين موضوع به شرح زير در جلسه مطرح شد -

o  توسط هيات مديره محترم اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان مصالح سـاختماني اسـتان   طرح موضوع

 خراسان رضوي

o  76طرح در جلسه دبيرخانه استاني كميته ماده 

o طرح در بيست و چهارمين جلسه دبيرخانه شوراي گفت و گو  

 

      ضوابط و شرايط حاكم بر گمرك و بازارچه هاي مرزي استان خراسـان جنـوبي پيرامـون معافيـت

كاالهاي توليد استان خراسـان جنـوبي بـه    ) ترانزيت (  116درصدي نرخ نامه عوارض ماده  100

 .ات بيشتر و كاهش هزينه ها را فراهم نمايداستان خراسان رضوي تسري يابد تا امكان صادر

داخلي يا ( كاالهاي صادراتي با اظهار در يكي از گمركهاي آيين نامه قانون امور گمركي 116طبق  ماده  -

پس از ارائه گواهي هايي كه به موجب مقررات ) در صورت تعلق(مجاز صادراتي و پرداخت عوارض) مرزي

قانون و تحت نظارت ) 103(اجازه خروج از مرزهاي مجاز موضوع ماده بايد اخذ گردد با صدور پروانه 

 .ماموران گمرك را خواهد داشت

در حال حاضر درخصوص صادرات از طريق بازارچه هاي مرزي استان خراسان جنوبي سه حالت وجود  -

د مشمول توليد استان خراسان جنوبي باشد و از بازارچه مرزي خراسان جنوبي خارج شواگر كاال -1:دارد

باشد اما تشريفات ) مثل خراسان رضوي(اگر كاال توليد استاني غير از خراسان جنوبي -2.عوارض نيست

اگر كاال توليد استاني غير از خراسان  -3.استعوارض % 50گمركي در خراسان جنوبي انجام شود مشمول 

انجام شده باشد مشمول  باشد و تشريقات گمركي در غير از خراسان جنوبي) مثل خراسان رضوي(جنوبي 

 .عوارض است% 100

يعني اگر كاالي توليد خراسان رضوي از مرز . اين عوارض در هيچ يك از استان هاي ديگر وجود ندارد -

خوزستان خارج شود مشمول عوارض نيست و تنها در بازارچه مرزي خراسان جنوبي براي كاالهاي ساير 
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  .استانها عوارض دريافت مي شود

 :اين موضوع به شرح زير در جلسه مطرح شدسابقه طرح  -

o    طرح موضوع توسط هيات مديره محترم اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان مصالح سـاختماني اسـتان

 خراسان رضوي

o  76طرح در جلسه دبيرخانه استاني كميته ماده 

o طرح در بيست و چهارمين جلسه دبيرخانه شوراي گفت و گو  

 

 به بانوان خودسرپرست از محل صندوق كارآفريني اميد پيگيري اعطاء تسهيالت -2

بر اساس رويه هاي فعلي صندوق كارآفريني اميد، زنان سرپرست خانواده مي توانند از تسهيالت قرض  -

الحسنه صندوق براي خريد ابزار كار و اشتغال به صورت خود اشتغالي مشاغل خانگي و پشتيبان برخوردار 

 .شوند

و نبود بازار كار مناسب يكي از مشكالت جدي حوزه زنان يالن دانشگاهي خانمها ارغ التحصروند رشد ف -

موضوع مورد اولويت لذا .براي برخورداري از تسهيالت و خريد ابزار كار و ايجاد كسب و كار خانگي است

ي متسهيالت براي خريد ابزار كار  دريافت درخانمهاي خود سرپرست فارغ التحصيل دانشگاهي  قرار گرفتن

 .تواند موثر واقع شود

 :سابقه طرح اين موضوع به شرح زير در جلسه مطرح شد -

o درخواست كانون زنان بازرگان خراسان رضوي 

o  76طرح در جلسه دبيرخانه استاني كميته ماده 

o طرح در بيست و پنجمين جلسه دبيرخانه شوراي گفت و گو 
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 مصـــوبات
 : در سطح استاني

اعضاء خصوصي و تعـاوني   موثرجهت استفاده از ظرفيت شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي و حضور  -
بـه دبيرخانـه شـورا      مشاركت تشكل هاي عضو در ارائـه موضـوعات   ميزان شورا در جلسات، مقرر گرديد ارزيابي از

 .انجام پذيرد
تسـري حـذف   گرديـد  با هدف ايجاد شرايط رقابتي يكسان در استان خراسان رضوي بـا سـاير اسـتانها مقـرر      -

  براي استان خراسان رضوي و پيگيري شمول اين توافق نامه) رودپاس -يورو 120(ايران و افغانستان  عوارض متقابل
 .ار گيردگوي مركز مورد پيگيري قراز شوراي گفت و توسط شوراي گفت و گو استان 

اولويـت خانمهـاي    اميد در اعطاي تسهيالت بـا صندوق كارآفريني مسئولين محترم با عنايت به اعالم آمادگي  -
مجوزهاي الزم  از شوراي برنامه ريزي استان  ،مقرر گرديد در صورت لزومخود سرپرست فارغ التحصيل دانشگاهي 

مشـاوره هـاي الزم در خصـوص طـرح هـاي       ر محتـرم، با توجه به تاكيد اسـتاندا توسط مسئولين اين صندوق اخذ و 
جهـت  محصوالت توليـدي ايـن طـرح هـا      مصرف خدمات و   هاياقتصادي موضوع اين مصوبه بويژه شناسايي بازار

انجام و از ظرفيت هاي كانون زنان بازرگان نيـز   عدم توان بازپرداخت تسهيالتجلوگيري از خسارت هاي احتمالي و 
 .شوددر اين رابطه استفاده 

 
 : در سطح ملي و فراگير

با توجه به وضعيت مناسب جغرافيايي بازارچه هاي مرزي استان خراسان جنوبي در دست يـابي بـه بازارهـاي     -
و با عنايت به اينكه افغانستان بزرگترين شريك تجاري استان خراسان رضـوي بـا اختصـاص     هدف كشور افغانستان

كاالهاي داخلي بـه   و همچنين در جهت كاهش هزينه ها و افزايش رقابت پذيري ظرفيت صادرات استان است% 57
آيين نامه اجرايي قانون امور  116درصدي نرخ نامه عوارض ماده  100د معافيت يگرد مقررمنظور افزايش صادرات 

اسـتانهاي   ژه بـوي كاالهاي توليدي در استان خراسان جنـوبي عينـا بـراي كاالهـاي سـاير اسـتانها       ) ترانزيت(گمركي 
 .از شوراي گفت و گوي مركز مورد پيگيري قرار گيردتوسط شوراي گفت و گو استان ) خراسان رضوي(همجوار
 
 

 


