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استانداری خراسان : محل نشست

 رضوی

 دستور جلسه

  

 : پیش از دستور جلسه

 طرح اطالعات و اخبار اقتصادی

 

   

 

 :دستور جلسه

 :اتطرح موضوع -

 و  بخش کشاورزی چگونگی رفع مشکالت ناشی از تردد خودروهای باری متعلق به شرکتهای تولیدی   -

مشکالت تعرفه های مربوط به حمل و نقل بار توسط کامیون و کامیونت و تاکید اداره کل حمل و نقلل اایانله هلا     -

بررعایت تعرفه های تعیین شده علیرغم توافق بین مالک کامیون و بنگاه اقتصادی و افزایش هزینله هلای حملل و    

 نقل برای بخش صنعت و سایر بنگاه های اقتصادی 

 ....(و ثبت برند -تفویض اختیارات مرتبط به استان-ش تعرفه زعفران در سایر کشورهاکاه)حوزه زعفران -

 

 

 

   

 

                                

 

                

  :خارج از دستور

هللای دانللش بنیللان خراسللان  رئللیه هیللات مللدیره انکمللن شللرکت ارائلله گزارشللی از وضللعیت شللرکت هللای دانللش بنیللان اسللتان توسللط 

 رضوی
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 وضعیت حضور و غیاب جلسه

 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 (نماینده/ غایب/ حاضر)
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر (رئیه شورای استانی)استاندار  رزم حسینیعلیرضا  0

  غایب  استان مدیریت و برنامه ریزی سازمان رئیه رضا جمشیدی 2

  حاضر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان  حسین امیر رحیمی 0

  حاضر رئیه سازمان صنعت، معدن و تکارت استان محمدرضا مه فروش 4

  حاضر مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان  محمد سنکری 5

 سید جعفر حاجی مکتهد نماینده رئیه سازمان جهاد کشاورزی استان  محمدرضا اورانی 1

 جواد کدخدا مزرجی نماینده استان  یها بانک هماهنگی دبیرکمیسیون حسن مونسان 7

 نصریابراهیم  8
مدیرکل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

 استان
 جواد وحدتی فرد نماینده

 

 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت و نام خانوادگینام  ردیف
 وضعیت حضور

 (نماینده/ غایب/ حاضر)

 نام و نام خانوادگی نماینده

  غایب نماینده مکله نصر اهلل  اژمانفر 0
 

 

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 (نماینده/ غایب/ حاضر)

 نام و نام خانوادگی نماینده

  غایب (یا معاون) استان دادگستری کل رئیه (امیر مرتضوی) غالمعلی صادقی 0

  غایب استان مرکز دادستان درودی 2
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 تعاونی و خصوصی -د

 (رؤسای اتاق ها)
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 (نماینده/ غایب/ حاضر)

 نام و نام خانوادگی نماینده

 غالمحسین شافعی 0
 و معلللادن صلللنایع، بازرگلللانی، اتلللا  رئلللیه

 استان مرکز کشاورزی
 حاضر

 

  حاضر استان تعاون اتا  رئیه سید حسین مکتبوی 2

  حاضر استان مرکز اصناف اتا  رئیه محمود بنانژاد 0

 (خصوصی و تعاونی های تشکل رؤسای یا تعاونی و خصوصی برتر های شرکت عامل مدیران)

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 (نماینده/ غایب/ حاضر)

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

  حاضر رئیه کانون کارآفرینان خراسان رضوی علیرضا روشنک 0

  حاضر نماینده اتا  تعاون استان خراسان رضوی اسماعیل آذری 2

  غایب نماینده اتا  اصناف مشهد محمد قانعی رود معکنی 0

 حسن جواهری نماینده صنایع استانرئیه کانون انکمنهای کارفرمایی  یزدانبخش... عبدا 4

 علی شریعتی مقدم 5
عضو هیات نمایندگان اتا  بازرگانی، صنایع، معادن و 

 کشاورزی خراسان رضوی
 حاضر

 

  حاضر   رضوی نماینده انکمن مدیران صنایع خراسان احمد اثنی عشری 1

 علیرضا تیموری 7
 خراسان نماینده خانه صنعت، معدن و تکارت استان

   رضوی

  حاضر

  غایب رئیه انکمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو شکورزاده محمدمهدی 8
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 شهرداری و شوراها -هـ
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 (نماینده/ غایب/ حاضر)

 نام و نام خانوادگی نماینده

 خلیل اله کاظمی نماینده استان مرکزشهر  شهردار محمدرضا کالئی 0

 احمد نوروزی نماینده استان اسالمی شورای رئیه محمد رضا حیدری 2

نحلوه اداره  دستورالعمل اصلالحی   4ماده  0، در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا، موضوع تبصره (ردیف های الف تا هل)در جداول فو    :توضیح

نام و نلام خلانوادگی   "درج شده و در ستون بعدی،  "نماینده "، کلمه "یت حضوروضع"در ستون وگوی دولت و بخش خصوصی،  جلسات شوراهای استانی گفت

 .معین گردد "نماینده

 

 

 ها اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری خراسان رضوی علی رسولیان 0

 محسن احتشام 2
زعفران ایران و رئیه اتا  بازرگانی،صنایع،معادن و رئیه شورای ملی 

 کشاورزی بیرجند

 مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی محمدرضا شاه اسند 0

   مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی جناب آقای مهدی زاده مقدم 4

 الکترونیک  نیان شرکت مدیرعامل محمد علی چمنیان 5

  رضوی خراسان صنایع مدیران انکمن دبیر مرادی امیر مهدی  1

 دبیر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی مکید مهدوی 7
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 مشروح  مذاکرات

 :پیش از دستور

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادی

برای است  امیدوار که بخش خصوصی نکات مهمی مطرح شددر دیدار اخیر رهبر معظم انقالب با کارآفرینان و فعاالن اقتصادی کشور  -

ایران کمیته ای به همین  بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی در اتا . انکام شوداز سوی مسئوالن اجرایی  اقدامات موثریتاکیدات معظم له، 

بحث مطالبه گری  همچنین. ترسیم نمایدرا تا نکات مطروحه را در چارچوب کتابچه ای تدوین و مسیر دستیابی به آن ها  شدهمنظور ایکاد 

 .برای تحقق این موضوعات نیز در دستور کار این کمیته است

ویکردهای نو و جوانب تازه فرهنگی خراسان رضوی در شورای اقتصاد کشور مطرح شد و مقرر گردید تا نظر به ر-مدل مثلث توسعه اقتصادی -

این است که ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش  اتا  بازرگانایشنهاد . آن، الگوی مذکور به عنوان یک مدل اقتصادی بررسی شود

خصوصی، کمیته ویژه ای با حضور اساتید دانشگاه، صاحبنظران بخش خصوصی و نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی تشکیل و این مدل 

 .بررسی کرده و ابعاد آن با شفافیت تبیین و تدوین نماید تا ماحصل کار به شورای اقتصاد کشور ارائه گردیده و در کل کشور تعمیم یابدرا 

ای با محوریت شورای  تا کمیته داردآمادگی  نیزاستاندار خراسان رضوی استاندار محترم نیز ضمن موافقت با این ایشنهاد اعالم نمودند که 

 .نمایدوی دولت و بخش خصوصی در استان تشکیل شود و طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی را تکمیل وگ گفت

 (:7)جلسه دستور 

و  بخش  طرح موضوع چگونگی رفع مشکالت ناشی از تردد خودروهای باری متعلق به شرکتهای تولیدی 

 کشاورزی

دارند که در اختیار  ها یا خودروهای سنگینیو مصارف روزمره خود وانت  حتاجیما نیتام یبرا های تولیدی ، و بنگاه از شرکت ها یبرخ -

 تیعضو، آن هم در حالی که  باشند سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومهحتما عضو  ستیبا یم یبراساس ضوابط شهردار

راننده و  یاز سو زین یگریالزامات د ، نهیهز نیادارد و عالوه بر در بر  نهیهزار تومان در سال هز 400 یال 000حدود  یزیچ سازماندر 

و نقل  حمل یبرا یی راخودروهای ، ایکاب می کند که دیتول یشرکت ها اقدامات تیماه در واقع . ردیگبقرار  تیمورد رعا دیشرکت با

نه ) اناز کشاورز یبعض زیحوزه ن نیدر هم.  رندیگ یقرار نم یدر حوزه حمل و نقل داخل شهر ی مذکورخودروها داشته باشند ضمن اینکه

محصوالت خود  با آن و هم ردیگمی ند که هم مورد استفاده خانواده قرار ه اکرد یداریرا خر ییوانت ها( بزرگ صنایع یا و و صنعت ها کشت

 انهیو سالشوند  یسامانده یدر حوزه حمل و نقل شهر دیوانت ها با نیا تاکید دارد که یشهردار زیخصوص ن نیدر ا. می رسانند را به بازار 

مکموع این شرایط باعث شده تا هم  .نمایند  تیرعا زیرا ن یالزامات داخل برخی همچنین ارداخت کنند و نهیهزار تومان هز 400 یال 000

های  لی بر ساماندهی امور در چارچوب رویهحمل و نقلی با مشکل مواجه شوند و هم نهادهای متو شبکهتولیدکنندگان و بهره برداران از این 

 . معمولشان اصرار بورزند

کرده  یداریرا خر ییکه خودرو می شود ییمربوط به شرکت ها هستنداستان با آن مواجه  عیصنامدیران عضو انکمن  یکه واحدها یمشکل -

همان  اریخودرو در اخت نی، لذا ا دهند یآن را به انبار انتقال م نیز دیآورند و اه از تول یشرکت را از انبار به کارخانه م هیآن مواد اول او ب
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اما براساس  استفاده نمی شود یا هیوانت کرا و به عنوان ردیگ یانکام م همان مکموعه یاست و تمام رفت و آمدها صرفا برا یدیواحد تول

 نیا با توجه به وضعیت موجود ، . کند یم مهیروها را جرخود نیمدام ا یو رانندگ یی، راهنما کرده است نییتع یکه شهردار ییچارچوب ها

شرکت  تا کنند تنظیمحمل و نقل  یبا شرکت ها یورص یشدن ناچار هستند که قراردادها مهیاز جر یریجلوگ یبرا یدیتول یواحدها

 ی نیزصور یقراردادها نیا. است یدیخودرو از آن واحد تول تیکه مالک ی، در حالستاآن ها  تیخودرو در مالک نیشود که ا یمدعمذکور 

د و نکه خودرو خود را بفروش ستیمقرون به صرفه ن یدیتول یواحدها یبرا یاز طرف. می نماید لیرا به شرکت ها تحم مضاعفی یها نهیهز

با  یدیتول یواحدها تیموجب شده فعال و همینندارد  یراهکار ی هم برای حل این مشکلشهردار.  ندنحمل و نقل را تقبل ک نهیهز

 .چالش مواجه شود

 رسیده استوزارت کشور به تصویب  0030سازمان در اسفند ماه  این اساسنامه دبیرخانه اعالم نمودند که  اتنمایندگان شهرداری در جلس -

 لوتیشهد به عنوان اامطابق با اساسنامه وزارت کشور آغاز و م یساماندهنیز کار  32از اواخر  بایو تقر شدهآغاز  آن تیفعال 0030از سال  و

دولت  اتیه بیوزارت کشور که به تصو یدستورالعمل ابالغنیز  در همان سال. ادامه داشت 34روند تا سال  نیا .شد نییکل شهرها تع

که از  یی بایدتحت نظر شرکت ها دیکه در شهر وجود دارد با یاساسنامه هر ناوگان بار نیبراساس ا. کردضوابط را مشخص  نیز دهیرس

و  شده است افتیدر ی برای رعایت مفاد قانونینیسنگ یشرکت ها ضمانت نامه ها نیچرا که از ا ،انداخذ کرده  یاروانه بهره بردار شهرداری

 . بر آن ها نظارت های الزم انکام می گیرد

به جلسه نمودند؛  تبا آن موافق به جز شهرداری مشهد، دیگر اعضا شورا کارشناسی گردیده و دبیرخانه  که دردر این خصوص دو ایشنهاد  -

 :شورا ارائه گردید

واحدهای تولیدی که نوع و ماهیت فعالیتشان حمل و نقل نبوده بلکه با وانت های محدودی که در اختیار دارند صرفا جابکائی بار  .0

از جمله انتقال مواد اولیه از انبار به خطوط تولید و انتقال محصوالت تولیدی به انبار می  دهندمتعلق به شرکتهای تولید انکام می 

صرفا میتواند ) تردد نمایند شهرداری در شهر مشهد توانند با نصب برچسب کارگاه و کارخانکات ذیربط بدون الزام به دریافت برچسب 

 ( یا واحد تولیدی استفاده نماینداز برچسب کارخانه 

اورزی خاص حقیقی بخش کشاورزی که از خودروی وانت استفاده شخصی در حوزه کشاورزی و بعضا جابه جایی محصول بخش کشاش .2

ضرورتی به عضویت در شبکه حمل ونقل شهری ندارند بکله با استفاده از ضوابطی که به ایشنهاد سازمان  از روستا به شهر می نمایند،

 .رسید  می توانند در شهر مشهد تردد نماینداستانی تهیه وبه تایید دبیرخانه شورا خواهد  نظام صنفی کشاورزی و دستگاه اجرایی

 :مخالفان این ایشنهادات  نظر خود را به شرح زیر در جلسه اعالم نمودند  -

قانون توسعه  3ماده  اعالم نمود کهبا این ایشنهادات  در جایگاه مخالف مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و کاالی شهرداری مشهد -

ها را موظف کرده تا بار شهری را ساماندهی کنند و این  رسیدگی به تخلفات رانندگی، صراحتا شهرداری 02و  00حمل و نقل و ماده 

های ترافیک شهری بر  اول آنکه، طرح. به این قانون چند چالش را رقم می زند عدم توجه. موضوع ده سال است که انکام می شود

اما دغدغه دیگر در حوزه مبارزه . دروهای تحت اوششی که مکوزات مذکور را اخذ کرده اند، بارگذاری و برنامه ریزی می شودروی خو

تایید می شود، او مکاز به فعالیت و حمل شهرداری در واقع، زمانی که اروانه اشتغال و فعالیت راننده ای در سامانه . با قاچا  کاال است

غیر این صورت معلوم نخواهد بود که با خودروی مذکور چه چیزی حمل می شود و این مسئله روند نظارت ها را بار در شهر است، در 

 .با چالش مواجه می سازد

تولید کاری حرفه ای به شمار می آید و حمل و نقل نیز در رسته  اظهار نمود که معاون اداره کل حمل و نقل و راهداری استان نیز  -
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و اقدامات شهرداری نیز در این حوزه قانونمند است و از تبعات بعدی  رفتباید به سمت قانون . می گنکد فعالیت های حرفه ای

  .جلوگیری می کند

اگر . نص قانون، هیچ بخشی را مستثنی نکرده استاعالم کرد که رئیه کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد نیز در این خصوص  -

لذا کمیسیون اقتصادی شورای شهراین آمادگی را . ی شود و این روند غیرقابل کنترل خواهد بودفساد م ایکاد شود منکر به یاستثنائات

  .دارد که  مشکالت موجود در حوزه هزینه ها و فرآیند کاری را با حضور دینفعان بررسی و رفع نماید

 :موافقان نیز در این جلسه به بیان نظرات خود به شرح زیر ارداختند -

طبق دستورالعمل شهرداری کسانی که خدمات حمل و نقل را ارائه  در این رابطه اظهار نمود کهان اتا  مشهد عضو هیات نمایندگ -

هایی که متعلق به واحدهای تولیدی هستند، عمال  دهند، باید عضو سامانه مذکور باشند اما خودروهای کشاورزی و یا ماشین می

های تولیدی، ناگزیر با  بی توجهی به ابعاد این مسئله باعث شده تا شرکت. خدمات حمل و نقلی در سطح عمومی ارائه نمی کنند

در واقع یک رویه غلط به . کنند و در آن ذکر شود که خودرو مربوط به یک شرکت تولیدی است منعقدهای واسطه قراردادی  شرکت

 .و نوعی از خالف اروری منکر شده است صوریقراردادهای 

بسیاری از رسته های صنفی برای فعالیت خود باید خودرویی باری در اختیار داشته باشند  عالم نمود کهارئیه اتا  اصناف مشهد نیز  -

 .شدی قائل اتاز این منظر، باید برای صنوفی که الزمه کارشان داشتن این ظرفیت است، استثنای

به کار رفته است؛ باید تکدیدنظر « حرفه»ا، کلمه این موضوع از نظر حقوقی باید بررسی شود اما در نص قانون مربوط به تردد وانت باره -

انکام بگیرد چرا که واحدهای تولیدی از خودروهای باری خود کسب درآمد نمی کنند بلکه کار شخصی شان یعنی حمل بار تولیدی را انکام 

 .می دهند

 (:2)دستور جلسه 

ارائه راهکار جهت رفع مشکالت تعرفه های مربوط به حمل و نقل بار توسط کامیون و کامیونت و تاکید اداره کل 

حمل و نقل پایانه ها بررعایت تعرفه های تعیین شده علیرغم توافق بین مالک کامیون و بنگاه اقتصادی و افزایش 

 صادی هزینه های حمل و نقل برای بخش صنعت و سایر بنگاه های اقت

تعیین حداقل نرخ مربوط به حمل و نقل بار توسط کامیون و کامیونت ها مشکالتی را برای واحدهای تولیدی که محصوالت خود را به  -

شهرهای دیگر ارسال می نمایند ایکاد نموده است؛ این مشکالت به این دلیل ایکاد شده است که این حداقل نرخ از توافقاتی که در گذشته 

یدی با شرکت های حمل و نقل داشته اند باالتر است همچنین بنا براظهار بخش خصوصی استان در سایر استانها نیز واحدهای واحدهای تول

تولیدی توانسته اند نرخ های اایین تری برای حمل بار ارداخت نمایند که این موضوع سبب تحمیل هزینه به واحدهای تولیدی استان و 

 .دهای تولیدی مشابه در سطح کشور و در نتیکه از دست رفتن بازار محصوالت این واحدها شده استعدم امکان رقابت با سایر واح

 :در جلسه به شرح زیر ارائه شدپیرامون تعیین کرایه حمل و نقل براساس تن کیلومتر توافقات انکام شده  -

باشند ضرورتی به رعایت کرایه حمل و نقل تعیین دارای کامیون حمل و نقل می  بطور کلی کارگاهها و کارخانکاتی که مستقالً( الف 

  .شده ندارند

آن تعداد از بنگاه های اقتصادی که در قالب انکام تشریفات مناقصه اقدام به انتخاب شرکت حمل و نقل برای کاالهای مربوطه (  ب  
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توافق با صاحب کاال و شرکت )باشد  می نمایند ضرورتی به رعایت کف کرایه  تعیین شده ندارند و منتخب مناقصه مالک عمل  می

 ( حمل و نقل 

موضوع نرخ یکسان کرایه حمل و نقل مورد تقاضای شرکت های استان با سایر استانها توسط اداره کل حمل و نقل اایانه ها ی ( ج

  .د گردداستان مورد بررسی  قرار گیرد  و در صورت تفاوت ،  شرایط یکسانی بین استانها حداکثر ظرف دو هفته ایکا

در مکموع شرکت های که  این نکته را مطرح نمودبند اول ایشنهادات دبیرخانه  در رابطه بامعاون اداره کل حمل و نقل و راهداری استان  -

در حال حاضر یکی از . ها، مسئله تعرفه هایشان را حل کنند تولیدی مکاز هستند شرکت های حمل و نقلی را ایکاد کرده و به مدد آن

کامیون، شرکت حمل و نقلی را ایکاد کرده و به فعالیت مشغول است و نیاز خود را از  000های سیمان در استان با در اختیار داشتنشرکت 

 .عالوه بر آن، نص قانون تاکید بر حفظ تعرفه دارد. این محل تامین می کند

اعالم  حمل و نقل و راهداری استان  نماینده حوزه تعزیرات سازمان صنعت، معدن و تکارت استان ضمن رد ایراد وارده توسط اداره کل اما  -

هر مبلغی که صاحب کاال با صاحب خودروی باری توافق می کنند، باید مدنظر قرار بگیرد و تعرفه های تعیین شده نیز در واقع نرخ نمود 

درصد عوارض دریافت کند نه اینکه خود نرخی  4اداره کل حمل و نقل از هر مبلغی که در بارنامه درج می شود، باید . دسقف خدمات هستن

 .را از مبلغ مذکور بگیرد؛ این رفتار کامال خالف قانون و مبانی اقتصادی است حمل بار مشخص نماید و بعد عوارض برای کرایه

ارزان از اینکه  است همچنین، به عنوان بخش خصوصی به شدت مخالف دخالت دولت در قیمت گذاری در مسئله چانه زنی اتا  بازرگانی نیز -

در این روند تکدید نظر لذا باید . متعکب است فروشی در استان با مانع قانونی مواجه می شود و دستگاه دولتی مانع این موضوع می شود

 .نگاه های اقتصادی استان تحمیل نگرددانکام بگیرد تا هزینه مضاعفی به واحدهای تولیدی و ب

 (:.)دستور جلسه 

ثبت  -تفویض اختیارات مرتبط به استان-کاهش تعرفه زعفران در سایر کشورها)طرح موضوعات حوزه زعفران 

 ....(و برند

، کشورهای عمده هدف کشور 00کشور صورت گرفت؛ از این بین  51صادرات زعفران به  37براساس آمار دریافتی از گمرک ایران، در سال  -

تن زعفران صادر شده و در  154ماهه اول سال جاری، بیش از  5صادرات بوده اند همچنین باستناد آمار دریافتی از گمرک مشهد، طی 

میلیون تومانی قیمت زعفران در اایان سال  2که یکی از دالیل کاهش   درصدی مواجه شده 00مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش 

لذا برای رفع این مشکل شورای ملی زعفران برنامه های حمایتی خود را به دبیرخانه شورا اعالم  .همین موضوع بوده است 38-37زراعی 

 :به شرح زیر به جلسه ارائه گردیدایشنهادات حمایتی که این نمود

  . ارسال امار ماهیانه صادرات زعفران از گمرکات استان به تفکیک وزن ، ارزش دالری ، ارزش ریالی و کشور مقصد به شورای ملی زعفران ایران  -

  .صدور کارت اهلیت صادر کننده زعفران توسط شورای ملی زعفران ایران - -

  .فران بمنظور توسعه صادرات و بهبود کیفیت و تولیدشورای ملی زع بهزعفران صادراتی  قیمت ریالی نیم درصد از اختصاص -

  (.خلق الساعه)ایگیری رفع مشکالت بازگشت ارز حاصل از صادرات زعفران در جهت کاهش ادیده قاچا  و صادر کنندگان یکبار مصرف -

  ( .درصد  07تعرفه )کاهش تعرفه صادرات زعفران به کشورهای هند و چین که دو مصرف کننده مهم زعفران میباشند  -

تمرکز تصمیم گیریها و تصمیم سازیهای زعفران در استان خراسان رضوی با محوریت شورای ملی زعفران ایران و سایر تشکلهای بخش خصوصی  -

  مرتبط استان
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  ( .مادرید ) تامین هزینه ثبت بین المللی نشان ملی زعفران در  کشور اسپانیا  -

ویا .... ذیربط مانند سازمان جهاد کشاورزی ، سازمان صمت ، استاندارد ، دانشگاه علوم ازشکی و اختصاص درصدی از بودجه دستگاهای اجرایی  -

 تعریف ردیف بودجه تحقیقاتی برای زعفران در استان از سر جمع بودجه استان

دگان اصلی این ی و تولیدکنناما حمایت الزم از بخش کشاورز استدرصد زعفران دنیا دارای مزیت عمده ای در این حوزه  35تولید ایران با  -

براساس .: که کشاورزان حاصل واقعی دسترنج خود را دریافت کننداین است شورای ملی زعفران ایران به دنبال  .محصول وجود ندارد

هزار کشاورز در دو استان خراسان رضوی و جنوبی در حال کشت زعفران هستند و این محصول سهم مهمی در  050آمارهای موجود، 

 .اند بیش از یک میلیون نفر در کاشت و داشت و برداشت آن دخیلو صاد کشاورزی دارد اقت

صادرات زعفران باید  د و لذاگذاری این محصول ندار مدیریتی بر فرآیند قیمتاست اما بزرگترین تولیدکننده زعفران در دنیا  با اینکه ایران -

بعضا شیوه های مخرب رقابتی  و  درهم ریختگی موجود در این بخش، باعث بی نظمی در روند قیمت گذاری شده است زیراساماندهی شود، 

 .تبعات چنین مسائلی می تواند دامنگیر تمامی فعاالن این حوزه شود. در این بخش، نگرانی هایی را رقم می زند

 :خارج از دستور

های دانش بنیان  رئیس هیات مدیره انجمن شرکت ارائه گزارشی از وضعیت شرکت های دانش بنیان استان توسط 

 :خراسان رضوی

به مطالبات این بخش  گزارشی از وضعیت شرکت های دانش بنیان وهای دانش بنیان خراسان رضوی  رئیه هیات مدیره انکمن شرکت -

 :شرح زیر ارائه نمود

ست، چنانکه در  دارد که توسعه یافتگی را تکربه کرده و اقتصادشان بر نوآوری مبتنی یکشورهای GDPان سهم قابل قبولی در بنی اقتصاد دانش  -

درصد برآورد می شود اما در کشورهای در حال توسعه همچون ایران، این سهم کمتر از نیم 20کشورهایی نظیر آلمان و اسپانیا، این سهم باالی 

ترین محورهای سیاست ابالغی  درحالی است که یکی از مهم رسد؛ این درصد می 0.0حداکثر به هم خراسان رضوی درصد می باشد و در استان 

بنیان در منطقه را از اهداف اقتصاد  اقتصاد مقاومتی، ایشتازی اقتصاد دانش بنیان بوده و رهبر معظم انقالب نیز دستیابی به رتبه اول شاخص دانش

 .اند مقاومتی اعالم کرده

بخش خصوصی و  که نیازمند همکاری است 0404بنیان در تولید ناخالص داخلی استان تا افق  قتصاد دانشدرصدی ا00هدف دستیابی به سهم  -

 .استان استدولتی 

بنیان، فناور، مرکز رشدی،  های دانش های دانش بنیان تشکلی قانونی است و مطابق مفاد اساسنامه انکمن تمامی شرکت انکمن شرکت  -

همچنین در صورت . کنند، میتوانند به عضویت این انکمن درآیند بنیان خدمات ارائه می های دانش که به شرکتهایی  ها و حتی بنگاه دهنده شتاب

 .لزوم تغییرات در اساسنامه با همکاری اتا  بازرگانی ممکن خواهد بود

کت های نواا از سوی شرکت های های دانش بنیان در راستای تعمیق و توسعه ساختار و فعالیت هایشان، کمک آموزشی به شر حمایت از شرکت -

انکمن همچنین . از مطالبات این تشکل استبالغ انکمن و تالش برای ایکاد و تامین زیرساخت ها در استان با رویکرد رفع نیازهای دانش بنیان 

 .است لتی نیازمندن مسیر به کمک بخش دونیاز به یک اروژه تحقیقی و اژوهشی برای احصاء مبانی دانش بنیانی استان دارد و در ای

این جمعبندی وجود دارد و دیده شده  است مشکالت  وظرفیت ها  ه انداخیرا از اارک علم و فناوری داشتاستاندار محترم در بازدیدی که  -

 .ویژه روی مباحث دانش بنیانی استان تمرکز و سرمایه گذاری شود باید بصورت که 
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یکی از آن ها کارخانه نوآوری شهرداری است که تا . مادسازی در سطح استان هستنددر حوزه دانش بنیان چندین واحد موثر در حال آ -

طرح راه اندازی این اارک تخصصی در خراسان رضوی، طی هفته آینده آماده و زمینی  و  ابتدای سال آینده به بهره برداری خواهد رسید

 .های متقاضی واگذار کند ین اروژه را اه از تکمیل به شرکتهزار متر مربعی به اارک علم و فناوری استان واگذار خواهد شد تا ا

این رویکرد و نگرش، آثاری منفی بر عرصه های . توجهی به تولید نوآورانه، یکی از موانع اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشور است بی -

عنوان برندهایی همچون سونی ژاان،  اگر تا چندی ایش، شرکت های ثروت آفرین و شاخص جهان با. صنعت و صادرات باقی می گذارد

جنرال موتورز امریکا و سامسونگ کره جنوبی ایوند خورده بود، امروز دیگر جایگاه آن ها در اختیار نام هایی همچون گوگل و مایکروسافت 

 .است که تولید نوآورانه، شاخص عملکرد آن هاست

اما امروز همان  شدآغاز فعالیت های استارت آای در ایران با مقاومت هایی همراه بود و تکربه آن در بحث تاکسی های اینترنتی مشاهده  -

  . شرکت ها توانسته اند توفیقات خوبی کسب کنند
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 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیمات عنــوان دستــور ردیف
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 اخبار اقتصادیطرح اطالعات و 

 

فرهنگی خراسان رضوی در شورای اقتصاد -مدل مثلث توسعه اقتصادیبا توجه به طرح 

کشور مقرر گردید تا کمیته ویژه ای با حضور اساتید دانشگاه، صاحبنظران بخش خصوصی و 

ولت و بخش خصوصی ذیل شورای گفت و گوی دنمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی 

کردهای نو و جوانب تازه آن، الگوی مذکور به عنوان یک مدل اقتصادی نظر به روی و تشکیل

 .ایشنهادات تکمیلی به شورا به منظور اقدامات بعدی ارائه گردد وبررسی 

2 

چگونگی رفع   طرح موضوع

مشکالت ناشی از تردد خودروهای 

و   باری متعلق به شرکتهای تولیدی 

 بخش کشاورزی

 

طرح موضوع چگونگی رفع مشکالت ناشی از تردد خودروهای باری متعلق گزارشی از روند 

توسط رئیه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت  و  بخش کشاورزی به شرکتهای تولیدی 

و بخش خصوصی به جلسه ارائه گردید و مقرر شد ایشنهادات زیر که توسط دبیرخانه شورا 

آرا به تصویب شورای گفت و گوی دولت و  مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته  و با حداکثر

بخش خصوصی استان رسیده است به دفتر حقوقی اتا  بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

استان ارائه گردد و چنانچه با تایید این دفتر این مصوبات مغایرت قانونی نداشته باشد در 

دات  مکددا مورد بررسی   استان اجرایی گردد و درصورت مغایرت قانونی جهت اصالح ایشنها

 :دبیرخانه شورا قرار گیرد

واحدهای تولیدی که نوع و ماهیت فعالیتشان حمل و نقل نبوده بلکه با وانت های  -0

محدودی که در اختیار دارند صرفا جابکائی بار متعلق به شرکتهای تولید انکام می 

انتقال محصوالت تولیدی به از جمله انتقال مواد اولیه از انبار به خطوط تولید و  دهند

انبار می توانند با نصب برچسب کارگاه و کارخانکات ذیربط بدون الزام به دریافت 

یا صرفا میتواند از برچسب کارخانه ) تردد نمایند شهرداری در شهر مشهد برچسب 

 ( واحد تولیدی استفاده نمایند

خصی در حوزه اشخاص حقیقی بخش کشاورزی که از خودروی وانت استفاده ش -2

 اورزی از روستا به شهر می نمایند،کشاورزی و بعضا جابه جایی محصول بخش کش

ضرورتی به عضویت در شبکه حمل ونقل شهری ندارند بکله با استفاده از ضوابطی که به 

ایشنهاد سازمان نظام صنفی کشاورزی و دستگاه اجرایی استانی تهیه وبه تایید 

 .می توانند در شهر مشهد تردد نمایندرسید  دبیرخانه شورا خواهد 

. 

مشکالت تعرفه های   طرح موضوع

مربوط به حمل و نقل بار توسط 

کامیون و کامیونت و تاکید اداره کل 

حمل و نقل اایانه ها بررعایت تعرفه 

رئیه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گزارشی از روند طرح موضلوع و  

نقلل بلار توسلط کلامیون و      ارائه راهکار جهت رفع مشکالت تعرفه های مربلوط بله حملل و   

کامیونت و تاکید اداره کل حمل و نقل اایانه ها بررعایت تعرفله هلای تعیلین شلده علیلرغم      

توافق بین مالک کامیون و بنگاه اقتصادی و افزایش هزینه هلای حملل و نقلل بلرای بخلش      
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های تعیین شده علیرغم توافق بین 

مالک کامیون و بنگاه اقتصادی و 

افزایش هزینه های حمل و نقل 

برای بخش صنعت و سایر بنگاه 

 های اقتصادی 

 

یرخانله  صنعت و سایر بنگاه های اقتصادی به جلسه دبیرخانه شورا ارائه نمود و ایشنهادات دب

شورا ایرامون تعیین کرایه حمل و نقل براساس تن کیلومتر باتفلا  آرا بله شلرح زیلر ملورد      

  :تصویب شورا قرار گرفت

دارای کامیون حمل و نقل می  کارگاهها و کارخانکاتی که مستقالً در خصوص( الف 

ین به رعایت کرایه حمل و نقل تعی ضرورتپیرامون عدم  از تعزیرات حکومتی  ، باشند

و نتایج آن برای استان الزم ( صرفاً این بند  از مصوبات) استعالم انکام اذیردشده 

  .االجراست

آن تعداد از بنگاه های اقتصادی که در قالب انکام تشریفات مناقصه اقدام به انتخاب  (ب

شرکت حمل و نقل برای کاالهای مربوطه می نمایند ضرورتی به رعایت کف کرایه  

توافق با صاحب کاال و )تعیین شده ندارند و منتخب مناقصه مالک عمل  می باشد 

 ( شرکت حمل و نقل 

ان کرایه حمل و نقل مورد تقاضای شرکت های استان با سایر موضوع نرخ یکس( ج

و در  سط اداره کل حمل و نقل اایانه های استان مورد بررسی  قرار گیرداستانها تو

 شرایط یکسانی بین استانها حداکثر ظرف دو هفته ایکاد گردد ،صورت تفاوت

4 

کاهش )حوزه زعفران  طرح موضوع

-کشورهاتعرفه زعفران در سایر 

 -تفویض اختیارات مرتبط به استان

 ....(و ثبت برند

 

با توجه به طرح موضوعات حوزه زعفران در جلسه، شلورا بله اتفلا  آرا ایشلنهادات  اسلتانی      

 :دبیرخانه شورا را به شرح  زیر مورد تصویب قرار داد

نظر به اینکه استان خراسان رضوی به لحاظ تولید و صادرات زعفران قطب اصللی بلوده و    -0

درصد تولید و صادرات از این استان صورت می اذیرد ضرورت دارد همه اقدامات  80بیش از  

و تصمیم گیری ها در حوزه تولید و صادرات و سیاست گذاری ها به استان کله مرکلز اصللی    

لذا مقرر گردید شورای ملی زعفران ایران اختیارات ملورد نظلر را   د  زعفران است تفویض گرد

  .شود ایگیری جهاد کشاورزیسازمان  به دبیرخانه شورا اعالم نماید تا از طریق استانداری و

با توجه به ضرورت ثبت برند ایران در کشلورهای هلدف بلرای  حضلور در بازارهلای بلین        -2

می تواند برای صادرات زعفران ایکاد کند لذا مقرر گردید المللی و جلوگیری از چالشهایی که 

 .سازمان صمت استان مراتب را از طریق وزارت صمت و سازمان توسعه تکارت ایگیری نماید

اختصاص بخشی از بودجه های تحقیقاتی نهادها و دسلتگاههای اجرایلی ملرتبط    ضرورت  -0

خللی از اللروژه هللا و تحقیقللات بللرای اللروژه هللای تحقیقللاتی حللوزه  زعفللران و اختصللاص بر

اجرایی برای حوزه زعفران مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شلدکه اسلتانداری از   دستگاههای 

 .طریق سازمان مدیریت برنامه و بودجه موضوع را ایگیری نماید
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 ـراگیرـمصــوبات مــلی و فـ

 تــــصمیمات عنــوان دستــور ردیف
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تعرفه  کاهش)حوزه زعفران  طرح موضوع

تفویض اختیارات -زعفران در سایر کشورها

 ....(و ثبت برند -مرتبط به استان

 

با توجه به طرح موضوعات حوزه زعفران در جلسه، شورا به اتفا  آرا ایشنهادات  مللی  

و مقرر گردید عالوه بر ایگیلری از   دبیرخانه شورا را به شرح  زیر مورد تصویب قرار داد

توجه به قول مساعد رئیه محترم اتلا  ایلران و دبیلر شلورای     سایر مراجع ذیصالح با 

گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور از طریلق طلرح در شلورای گفلت و گلوی      

 :مورد ایگیری قرار گیرد مرکز

 شورای ملی زعفران بهزعفران صادراتی  قیمت ریالی نیم درصد از ضرورت اختصاص -0

مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردیلد   تولیدبمنظور توسعه صادرات و بهبود کیفیت و 

 .موضوع از طریق استانداری و شورای گفت و گوی مرکز ایگیری شود

با عنایت به توضیحات ارائه شده و ضرورت فراهم نمودن امکان رقابلت در بازارهلای    -2

 07تعرفه )بین المللی ضرورت ایشنهاد کاهش تعرفه زعفران به کشورهای هند و چین 

مورد تایید و تصویب قرار گرفت و لذا مقرر شد از طریق شورای مرکز و سلازمان  ( درصد

 .صمت استان  ایگیری گردد

 

 


