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 پیش از دستور جلسه: 
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 دستور جلسه: 

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادی -

 قانون برنامه پنجم توسعه به شرح زیر: 76طرح موضوعات دبیرخانه استانی کمیته ماده  -

یراماون  الف( پیشنهادات هیات مدیره محترم اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصالح سااختمانی اساتان خراساان رضاوی پ    

 مخل کسب و کار قوانین و مقررات و بخشنامه های

ایل نقلیاه خاار ی  م مصاوب    ااا ده قاانون و مقاررات تاردد وس   ااا مااده وا   2ول عوارض موضوع تبصاره  ااا(پیگیری عدم شمب

ناوگان  ( مجلس شورای اسالمی در خصوص  مل کاالهای وارد کننده ایرانی با ناوگانهای خار ی در مسیرهای فاقد 12/4/1373

 ایرانی

پیشنهادات  کسب و کار در  وزه  مل و نقل  اده ای مربوط به اتحادیه شرکتهای تعاونی  مل و نقل م ( قوانین و مقررات مخلج

 به پیوست(

ودکفاایی در  برنامه پنجم توسعه در رابطه با نوسازی ماشین آالت کشاورزی در  هت نیل به خ 143( پیگیری ا رای بند و ماده د

 ه، مطرح نشد(مبدلیل اتمام زمان  لستولید محصوالت کشاورزی

  مع بندی و مصوبات -
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 حضور نماینده 
 

 

 اسامی اعضـــای حاضر در جلسه

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 استاندار محترم خراسان رضوی و رییس شورا  ناب آقای مهندس رشیدیان 1

 رییس محترم اتاق بازرگانی و دبیر شورا  ناب آقای مهندس شافعی 2

 وراشو عضو  معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی  ناب آقای دکترمروج الشریعه  3

 رییس محترم دبیرخانه شورا لبافی ناب آقای  4

 و عضو شورا رئیس محترم سازمان امور اقتصادی و دارائی خراسان رضوی *رمضانی دکتر  ناب آقای 5

6 
سرکار خانم مهندس 

 *علیرضایی
 و عضو شورا سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان رضویرئیس محترم 

 و عضو شورا ریاست محترم سازمان  هاد کشاورزی خراسان رضوی * ناب آقای مهندس مزروعی 7

 و عضو شورا مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه ا تماعی استان خراسان رضوی * ناب آقای ا مدی 8

 و عضو شورا شهردار محترم مشهد  ناب آقای مرتضوی* 9

 و عضو شورا ریاست محترم اتاق اصناف خراسان رضوی  ناب آقای بنانژاد 10

 و عضو شورا رئیس محترم اتاق تعاون استان خراسان رضوی مجتبوی ناب آقای  11

 و عضو شورا مدیریت محترم شرکت الکترواستیل  ناب آقای دکتر محمدزاده 12

 و عضو شورا محترم خانه صنعت،معدن و تجارت استان خراسان رضوینائب رئیس   ناب آقای خنداندل 13

 و عضو شورا دبیر محترم شورای هماهنگی بانکهای استان منصوری ناب آقای  14

  ناب آقای مهندس سیادت 15
ضو و ع عضو محترم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

 شورا

 و عضو شورا دبیر  کانون انجمنهای کارفرمایی صنایع خراسان رضوی دکتر خانی زاده ناب آقای  16

 و عضو شورا نائب رئیس محترم  انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی  ناب آقای دکتر اثنی عشری 17

 و عضو شورا مدیرعامل محترم شرکت نوین زعفران  ناب آقای شریعتی مقدم 18
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  غایباسامی اعضـــای 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

1 
 ضرت  جه السالم و المسلمین  ناب 

 آقای مظفری
 و عضو شورا رئیس کل محترم دادگستری استان خراسان رضوی

 و عضو شورا دادستان محترم عمومی و انقالب مشهد  ناب آقای صادقی 2

 و عضو شورا محترم مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمینماینده   ناب آقای دکتر  سین زاده بحرینی 3

  ناب آقای رهنما 4
و عضو   نائب رئیس محترم هیات مدیره اتاق تعاون استان خراسان رضوی

 شورا

 ضویمدیرعامل محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان استان خراسان ر  ناب آقای  لمی 5

 و عضو شورا
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 مشــروح مذاکرات

 

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادیالف( 

لم کاال ق 100در  ریان سفر ریاست محترم  مهور به شرق آسیا با تعرفه تر یحی بین ایران و تایلند برای  -

 قلم هستند. 100موافقت شد که در این رابطه کمیته های مربوطه در دو کشور در  ال تعیین این 

میلیون دالر از صندوق  330گذاری در بندر چابهار در  ال ا را است که شاملسرمایهمدل  3در  ال  اضر  -

 .است B.O.T میلیون دالری هندوستان در قالب 85گذاری میلیون دالری هند و سرمایه150فاینانس  توسعه ملی،

 .درصد کاهش یافت 11نرخ سود تسهیالت ریالی از محل صندوق توسعه ملی برای صادرکنندگان به  -

ده شهای نروژی که خواهان همکاری با ایران هستند، ایجاد خط اعتباری ویژه یک میلیارد دالری برای شرکت -

 .است

ل  اری فراتر از درصدی در سا 4.5اقتصاد ایران با رشد  براساس برآوردها اعالم نموده کهصندوق بین المللی پول  -

 .است انتظارات عمل کرده

یم مسائل تحر بطه بااروپا که در اواخر مهرماه به ایران سفر نموده است اطالعیه ای در راهیات بلند پایه پارلمان  -

 منتشر نموده که در  هت ارتباط اقتصادی با کشورهای اروپایی در آینده امیدوار کننده است.

ه در این ک به شرکت های ایرانی را دارد A320فروند هواپیمای ایرباس  200کشور ویتنام آمادگی ا اره  دود  -

این روند  ر تسریعبه اتاق بازرگانی استان دمایل به ا اره هواپیما،  رابطه معرفی شرکت های هواپیمایی  استانی 

 راهگشاست.

، مقامات کشوری اخذ شده توسط شرکت های کاال کودک توس، زرمهر مارلیک،بازرگانی موسوی، مهتا طوس -

ا ینی بانرکت مواد پروتئهمچنین کسب برند  الل توسط ش  ملی  زعفران بدیعی به عنوان صادرکنندگان نمونه

اریس پذایی غپروتئین با تو ه به  جم تجارت برند  الل، انتخاب شرکت نوین زعفران در نمایشگاه بین المللی 

 برای تولید نو آورانه قابل در  لسه مورد تقدیر قرار گرفت.

ی دولت و در رابطه با مصوبات شورای گفت و گوترم مح مهور   کشور به رئیسمحترم در گزارش اعالمی وزیر  -

ی استانی هامصوبات با وظایف شورا %39 لسه برگزار شده فقط  200مصوبه  893در استانها، از  بخش خصوصی
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 است.بوده منطبق بوده که خوشبختانه کل مصوبات شورای استان خراسان رضوی منطبق با شرح وظایف 

س یی رئیمقاومتی به ریاست   ناب آقای مهندس شریعتمداری معاون محترم ا رادر دومین  لسه ستاد اقتصاد  -

یشه شم  و  مهور و  نماینده دولت در ستاد اقتصاد مقاومتی استان موضوع مشکالت دو شرکت سامان داروی هشت

م ه ان ستاهمچنین قوانین مخل پیشرفت طرح های اقتصادی در فلوت  مطرح و مصوبات الزم اخذ و ابالغ گردید.

 مطرح شد که معاون محترم رئیس  مهور پیگیری موضوع تا رفع آن را قبول نمودند.

 

 قانون برنامه پنجم توسعه 76طرح موضوعات دبیرخانه استانی کمیته ماده  (ب

ماده واحدده قدانون مردررات تدردد وسدایل نرلیده        2تبصره اجرای  صوصبررسی و ارائه پیشنهاد در خ -1

 1373خارجی مصوب 

 ناوگان( با مزمینی یا دریایی یا هوائیکاالهای قابل  مل به مقصد ایران که در صورت و ود ناوگان ایرانی  -

کل کرایه  مل کاالی ماورد   %10شوند، مشمول پرداخت عوارضی به میزان غیر ایرانی وارد کشور می

ی ارت راه و ترابر مل از سوی صا ب کاال خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای  مل کاال توسط وز

 شود.اخذ و به  ساب خزانه واریز می

ی صورت در برخی موارد که ناوگان ایرانی و ود ندارد و به ا بار ورود کاال بایستی توسط ناوگان خار  -

  پذیرد، عوارض اخذ شده است.

 سابقه طرح این موضوع به شرح زیر در  لسه مطرح شد: -

 وزارت راه و شهرسازی و انجمن مدیران صنایع خراسانطرح موضوع توسط شرکت رام پالست شرق به  .1

 استانی 76مکاتبه انجمن مدیران صنایع خراسان با دبیرخانه کمیته ماده  .2

 76طرح موضوع در  لسه کمیته ماده  .3

طرح موضوع در بیست و سومین  لسه دبیرخانه شورای گفتو گوی دولت و بخش خصوصی خراساان   .4

 رضوی

قانون رفع  60با تو ه به توضیحات نماینده محترم گمرکات استان و نظرات سایر اعضا و در ا رای ماده  -

قانون بهبود محیط کسب و کار ضرورت دارد برای شفاف سازی و اعتماد بیشتر  3و  2موانع تولید و مواد 

یچگونه ابهامی تهیه و در در ذینفعان، وزارت راه و شهرسازی مکلف است ادله و مستندات الزم را بدون ه
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اختیار دستگاههای استانی ذیربط خود در استانها و تشکلهای بخش خصوصی قرار داده و یک نسخه از آن 

  را برای دبیرخانه شورای گفتگو ارسال نماید.

 اصالح بخشنامه های موجود -2

کیلومتری  407الی  201درصدی در پایه  مل محموالت صادراتی در فاصله  49موضوع تخفیفات  دود  -

 ظرفیت های خالی بنگاه های اقتصادی مرز سرخس:  با تو ه به وضعیت نرخ بیکاری استان و مشهد و

ن کیلومتری ( تسری یابد ضم 201بویژه سیمان تخفیفات صورت گرفته به صفر کیلومتری مصفر به  ای 

در  76ه کمیته استانی مااده  اینکه مسئولین محترم اداره کل راه آهن خراسان رضوی در  لسه دبیرخان

  خصوص پیگیری و تحقق پیشنهاد داده شده قول مساعد داده اند .

 سابقه طرح این موضوع به شرح زیر در  لسه مطرح شد: -

طرح موضوع توسط هیات مدیره محترم اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصالح سااختمانی   -1

 استان خراسان رضوی

 76انی کمیته ماده طرح در  لسه دبیرخانه است -2

  طرح در بیست و سومین  لسه دبیرخانه شورای گفت و گو -3

ویژه ببا تو ه به وضعیت نرخ بیکاری استان و بویژه شهر مشهد و ظرفیت های خالی بنگاه های اقتصادی  -

ا کیلومتری به صفر کیلومتری مرز سرخس تسری یابد. ضمن 201شمول تخفیفات از  پیشنهاد شدسیمان، 

ی بارا درصد تخفیف  20ی های استانداری محترم و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با پیگیر

  کارخانه سیمان مشهد انجام شده است.

موضوع باه  نیاز پیشنهاد توسعه فرودگاه شهید هاشمی نژاد  هت صادرات محصوالت کشاورزی تازه و  -

 . مل هوایی در  لسه مطرح شد امعی در  وزه بازاریابی و فراهم نمودن ناوگان مطالعه 
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 مصـــوبات

 در سطح استانی: 

افزایش  و  هت "پایتخت فرهنگ اسالم  2017مشهد "با تو ه به زمان باقی مانده تا رویداد  مقرر گردید -

اری  ضور گردشگران خار ی در استان، بخش خصوصی برنامه ریزی الزم  هت مشارکت در این رویداد و برگز

 های بین کشورهای اسالمی را انجام دهد.و کنفرانس  هاسمینار

ت شورای هماهنگی بانک های استان اطالعات کامل در خصوص اعطای تسهیالت بابمحترم مقرر گردید دبیر  -

 را به شورا اعالم نماید. %60سرمایه ثابت به وا دهای صنعتی با پیشرفت باالی 

ضرورت  قانون بهبود محیط کسب و کار 3و  2قانون رفع موانع تولید و مواد  60در ا رای ماده مقرر گردید  -

 در خصاوص دارد برای شفاف سازی و اعتماد بیشتر در ذینفعان، وزارت راه و شهرساازی ادلاه و مساتندات الزم    

را 1373یه خار ی مصوب ماده وا ده قانون مقررات تردد وسایل نقل 2تبصره تشخیص و ود ناوگان داخلی موضوع 

ی قرار بدون هیچگونه ابهامی تهیه و در اختیار دستگاههای استانی ذیربط خود در استانها و تشکلهای بخش خصوص

مقرر یایی بویژه ناوگان در داخلی  های از وضعیت  ضور ناوگان  بمنظور شفاف سازی و اطالع ذینفعان همچنین  دهد

اخلی در دز رسانی اطالعات مرتبط با برنامه زمانی و مسیر های  رکت ناوگان گردید پیگیری الزم  هت تهیه و برو

 راه و شهرسازی استان انجام شود. اداره کلتوسط  وزارت راه و شهرسازیپورتال 

ساتان و  های انجام شده توسط استانداری، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایضمن تشکر از پیگیر -

با ردید گاعمال تخفیفات  هت کارخانه های سیمان  مقرر برای راه آهن استان و  مساعدت راه آهن کشور اداره کل 

تسری ن، تو ه به وضعیت نرخ بیکاری استان و بویژه شهر مشهد و ظرفیت های خالی بنگاه های اقتصادی بویژه سیما

داره ا لیه کاالهای صادراتی استان توسطو برای ک کیلومتری به صفر کیلومتری مرز سرخس 201شمول تخفیفات از 

حترم راه و با وزیر م محترم در این رابطه مذاکرات الزم توسط استاندارمورد پیگیری قرار گیرد. استانراه آهن  کل

 خواهد شد.شهرسازی انجام 

مقرر گردید مطالعه توسعه فرودگاه شهید هاشمی نژاد  هت صادرات محصوالت کشاورزی توسط کمیسیون  -

 انجام شود. بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی استان اورزی اتاقکش

 در سطح ملی و فراگیر: 

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

 


