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 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نمایندهنام و نام خانوادگی 

  حاضر استاندار )رئیس شورای استانی( یعقوبعلی نظری 1

  حاضر  استان مدیریت و برنامه ریزی سازمان رئیس رضا جمشیدی 2

  حاضر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سرپرست  جواد خزاعی 3
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 حمید ضرابی نماینده استان یهابانک هماهنگی دبیرکمیسیون حمید صفای نیکو 7

 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

 علی آذری 1
و نائب رییس مجمع نمایندگان  مجلس نماینده

 استان در مجلس شورای اسالمی 
  حاضر

 

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  حاضر استان )یا معاون( دادگستری کل رئیس )امیر مرتضوی( غالمعلی صادقی 1

  غایب استان دادستان مرکز درودی 2

 

 شهرداری و شوراها -د
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
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 تعاونی و خصوصی -هـ

 )رؤسای اتاق ها(
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام 

خانوادگی 

 نماینده

 غالمحسین شافعی 1
 اناست  مرکز کشاورزی  و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق رئیس

 )دبیر و سخنگوی شورای استان(
 حاضر

 

  حاضر استانمرکز  تعاون اتاق رئیس اسماعیل آذری 2

  حاضر استان مرکز اصناف اتاق رئیس محمود بنانژاد 3

 (خصوصی و تعاونیاقتصادی بخش  های تشکل یا رؤسای تعاونی و خصوصی برتر های شرکتهیأت مدیره  رؤسای یا عامل )مدیران

 سمت نام خانوادگینام و  ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام 

خانوادگی 

 نماینده

  غایب رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی رضا حمیدی  1

 حسن حسینی 2
های  رئیس هیات مدیره انجمن کارخانجات آرد خراسان

 رضوی، شمالی و جنوبی
 حاضر

 

  غایب روشن تجارت ایمان شرکت مدیره هیأت رئیس و مدیرعامل محمدحسین روشنک 3

  غایب کوهدشت عسل شرکت مدیرعامل حسینیفاطمه  4

  حاضر جات خوراک دام استانکارخان انجمن مدیرعامل کافی فریدون 5

  حاضر رئیس انجمن شرکت های دانش بنیان استان سیدمهدی مدنی بجستانی 6

  حاضر خراسان رضویرئیس اتحادیه بارفروشان  رجیبحیدر ساکن  7

  حاضر رییس هیات مدیره شرکت الکترواستیل مجید محمدزاده طبسی 8

نحوه اداره تشکیل و "دستورالعمل  5ماده  1در جداول فوق )ردیف های الف تا هـــ(، در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا، موضوت تبصره   توضیح:

نام و نام خانوادگی "درج شده و در ستون بعدی،    "نماینده "، کلمه "وضعیت حضور  "در ستون  ، "بخش خصوصی  وگوی دولت و جلسات شوراهای استانی گفت   

 .معین گردد "نماینده
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 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی معاون مرتضی اشرفی  1

 سان رضوی معاون اقتصادی اداره کل اطالعات استان خرا محمدیگل  2

 مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی مهدی تقوائی 3

 مدیر کل تامین اجتماعی استان سید محسن نظام خیرآبادی 4

 مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی   علی بهرامی زاده 5

 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی همتیتورج  6

 دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی   امیر مهدی مرادی 7

 رییس خانه معدن استان غالمرضا نازپرور 8

 مدیرعامل محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران خراسان مجید مهدوی 9

  



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 

 نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی هشتاد و پنجمینفرم صورتجلسه و مصوبات 
 خصوصی( بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره ( دستورالعمل تشکیل و نحوه2) پیوست شماره )

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    03شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  5

 

 مشروح  مذاکرات

 پیش از دستور:

- ------- 

 (:1جلسه )دستور 

 "طرح اخبار و اطالعات اقتصادی"

  برای اولین بار در جمع فعاالنبه این سمت   انبعد از انتصابش  خراسان رضوی    محترم استاندار نظری، جناب آقای مهندس ، با توجه به اینکه 

البته  وهای تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی . این جلسه به طرح دغدغه ندیافتاقتصادی و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی، حضور می     

ستگاه    سئوالن د صادی و گره در باب چالش اجراییهای م صاص  های اقت ضوعات  و های موجود در روندها و رویه های قانونی، اخت شرح  مو به 

 زیر در جلسه مطرح شد:

موضوعی که هم اکنون به عنوان یکی   اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان:    محترم  رییس ؛ شافعی جناب آقای مهندس  -

وگوی ملی مطرح اســت و در دولت ســیزدهم نیز در حال پیگیری اســت، افزایش ضــمانت اجرایی های ما در شــورای گفتاز دغدغه

شورای گفت   شد. د  شورا وثرتر از مصوبات این  گوی دولت و بخش خصوصی و تالش برای حصول نتیجه بهتر و م    و  مصوبات  ر می با

گذشته مصوبات شورا چنانچه در سطح ملی نیاز به تایید داشت، باید به هیات دولت ارجات می شد تا ظرف یک ماه، در خصوص آن        

خشنامه  ب. آنچه اکنون مطرح است و امیدواریم به تصویب برسد این است که در مسائل مرتبط با       شود بررسی و تصمیم گیری انجام   

وگو به امضای وزیر اقتصاد برسد و دیگر نیازی به ارجات مصوبه     ها و شیوه نامه ها، مصوبه شورای گفت   ها، آیین نامه ها، دستورالعمل 

ها نیز اگر چنین موضوعی تایید شود، بعد از اینکه مصوبه به امضای استاندار رسید، نیازمند ارجات        نزد هیات دولت نباشد. در استان  

شد. قانون        به نه صادی خواهد  شکالت فعاالن اقت شورا و حل م شت و این اتفاق، باعث تحول عظیمی در کارآیی  اد دیگری نخواهد دا

گشایی از مشکالت موجود و رفع موانع مخل بود.   بهبود مستمر محیط کسب و کار در اوایل دهه نود تصویب شد که رویکرد آن گره     

ــتر این قانو ــورای گفتیکی از نهادهایی که از بسـ ــکل گرفت، شـ ــاختاری که در ایجاد آن به تجارب و مطالعات  و  ن شـ گو بود. سـ

ست.            ستناد گردید و بدنه آن نیز متشکل از ارکان مهم دولتی و بخش خصوصی ا کشورهای توسعه یافته در حوزه کسب و کار نیز ا

شور در ا          ستان های ک شور را در میان ا سال رتبه برتر ک شورا برای مدت پنج  سال    این  شت اما در  ، به دالیل عدم   1399ختیار دا

ستاندار            شورا به مدد ا شود و جایگاه این  سی  سی را تجربه کرد. دالیل این تنزل رتبه باید برر سو سات افت مح برگزاری به موقع جل

یرند و شــاهد  جدید)به عنوان رئیس شــورا( احیا گردد. امیدوارم مجموعه بخش خصــوصــی و دولتی اســتان در کنار یکدیگر قرار بگ 

استراتژیک در کشور باشیم. وزارت کشور، عملکرد شوراهای       منطقه ایتحولی مناسب در مسائل اقتصادی خراسان رضوی به عنوان      

ها، تالش مضاعفی صورت داده است. به همین منظور نیز یکی از فاکتورهای  استانی را به دقت رصد کرده و برای ارتقای کارآمدی آن  

اســتانداران از ســوی وزارت کشــور، ســطح کیفیت و عملکرد این شــوراها اســت. در هر فصــل نیز عملکرد شــوراهای ارزیابی کارنامه 

ته داش  شوراها وگو تدوین و به روسای قوای سه گانه ارائه می شود و به نظر می رسد این موضوت اثرگذاری مطلوبی بر اقدامات       گفت

 است.

حضور مردم مربوط به میدان خاصی همچون دفات مقدس صرفا نیست،     سان رضوی:   خرا محترم استاندار  ؛نظریجناب آقای مهندس  -

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در بر می    ها موضوعیت پیدا می این حضور با همه عرصه   با حضور مردم  . گیردکند و حوزه فرهنگی، 
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سیم     می صادی بر صه اقت سال  ،توانیم به اهداف عالیه و بلند عر سالمی با   اما مزیتی که نظام ا می دارد و یا نقطه تمایزی که در نظام ا

ست و می        سایر نظام  صاد هم تعالی بخش ا صه اقت سالمی عر ست که در نظام مقدس ا سان ها وجود دارد این ا سیر   ها را درتواند ان م

اقتصاد هستند، وقتی    ی مردمی عرصه  جلوداران بدنهو پیشقراوالن جنگ اقتصادی   « فعاالن اقتصادی »د.رشد، کمال و تعالی قرار ده 

شند، آن هدف تعالی بخش هم محقق خواهد         صادی برخوردار با سالم در حوزه اقت شند و از این فعالیت  شته با که همه مردم نقش دا

های بلند و عمیق در نظام مقدس اســالمی که مادی  امیدواریم با پیشــتازی فعاالن اقتصــادی به نیابت از بدنه مردمی و با نگاه، شــد

ص  شیم که این حرکت   ه را به معنویت تبدیل میترین عر شاهد با سازانه و تکامل بخش، روبه     کند،  سان  شکل ان جلو های مردمی به 

شد  ستگاه     با صی و مردمی باید د صو ضر این ظرفیت وجود دارد  های حاکمیتی را به حرکت درآورند. اعتقاد دارم بخش خ در حال حا

شورای گفت  ستان،  که دبیرخانه فعال  صنعت و معدن،       وگو در ا ضمن احصاء مشکالت، بحث ها و برنامه های مرتبط با بخش تولید، 

 فتجارت و بازرگانی، اصناف و تعاون و... را نیز بررسی و تدوین نماید. تاکید داریم تا زمانی که یک راهبرد و برنامه اقدام کارآمد تعری  

 نشود، توان رسیدگی به مشکالت نیز فراهم نخواهد شد.

ستری  کل محترم رئیس؛صادقی جناب جاج آقای  - ستان  دادگ صادی  فعاالن از گروه آن : ا سب  به که اقت شتغا  مولد و سالم  کار و ک  لا

 ئیسر. داشت  خواهد تمرکز هاآن مسائل  از گشایی گره بر نیز ما تالش و برخوردارند قضایی  دستگاه  کامل حمایت از که بدانند دارند،

 یزن ما به را مهم این و دارد تاکید تولیدکنندگان و اقتصــادی فعاالن با حداکثری همراهی و همکاری بر صــراحت به نیز قضــائیه قوه

 رصد  ری،پیگی خواستار  دادگستری  استان،  وگویگفت شورای  جلسات  از کارآمد خروجی به دستیابی  لزومبا توجه .است  کرده تکلیف

 اعضای  عنوان به خودمان وگو،گفت شورای  مصوبات  اجرایی ضمانت  است،  ساختار  این در ماخوذه تصمیمات  تحقق میزان ارزیابی و

 که آنچه به باید و هستند جلسه  این در حاضر  دولتی های دستگاه  مدیران همین مصوبات،  ضامن  ترین قوی و ترین مهم. هستیم  آن

 و کشور  اقتصادی  شرایط  شود،  بسنده  جلسات  در مشکالت  انعکاس و بیان به تنها نباید. نمایند عمل شایستگی   به شود،  می مصوب 

ــتی های چالش ــوت و گذارد نمی باقی روندها و ها رویه مورد در مجادله و بحث یا خطا و آزمون برای مجالی دیگر مردم معیش  موض

 و تخاذا بخش این در گشایش  نیت با و شایستگی   به را اقتصادی  خوب تصمیمات  باید پس است،  مردم رفاه و معیشت  سر  بر اصلی 

 فاای ها ابالغیه و ها بخشــنامه با قیاس در بیشــتری و بهتر مراتب به اثر و نقش هاگذاریســیاســت در توانندمی اشــخاص. کنیم اجرا

 .کند می تعیین را قانون اثربخشی و کیفیت که است مجریان اراده این چون کنند،

  باید: اسالمی( شورای مجلس در فاروج و قوچان مردم )نماینده استان  نمایندگان مجمع محترم رئیس نایب آذری؛ جناب آقای دکتر  -

 و مهم اقتصادی جنگ در آنچه و شوند برطرف شده، تبدیل تولید و کار و کسب حوزه دغدغه به امروز که موانعی تا کنیم کمک همه

ست،  مطرح  یتوضع  شنویم،  می اقتصادی  فعاالن زبان از آنچه طبق اما هستند؛  تقدیر قابل گذشته  های تالش همه. شود  پیگیری ا

ــده ایجاد وحدت امروز. کند نمی حکایت را مطلوبی ــتان، در ش ــرایط این بهبود نوید اس  اراده با که داریم باور. دهد می را موجود ش

ــتان، تولید بخش در موجود های چالش بر باید موجود ــوراهای برای که وظایفی از یکی. آییم فائق اسـ ــکل و وگوگفت شـ   های تشـ

 الماع بارها گذشته  جلسات  در اساس،  همین بر. است  کار و کسب  مخل مقررات و قوانین اصالح  به ویژه توجه شده،  تعریف اقتصادی 

  اقدامی آن اصــالح برای باید و گردیده صــنعتی واحدهای از بســیاری تعطیلی موجب اجتماعی تامین قانون 38 و 37 مواد که شــده

ستان  توسعه  برای جدیدی مشی  خط اینکه برای. بگیرد صورت  عملیاتی  وانمندت خصوصی   های بنگاه تا دارد ضرورت  شود،  تعریف ا

صادی  تهدید امروز زیرا شوند؛  شمنان  و دهد می سوق  ناامیدی سمت  به را مردم اقت ساس،  همین بر نیز نظام د  مخرب های پروژه ا

ست  الزم. برند می پیش را خود شم  سند  تا ا ضعیت  از اندازی چ ستان  و سیم  ا ساس  و شود  تر  محیط بهبود قانون دیدگاه، همین برا

سب  ستان  در کار و ک سیبی  نمودار باید گردد، اجرایی ا سب  حوزه از نیز آ ستان  کار و ک سیم  ا  یدتول حوزه در بندی رتبه و شود  تر
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 در دیرانم برخی راکد عملکرد. برداریم گام تولید بخش موانع رفع سمت  به سپس  و بگیرد صورت  اشتغال  و سرمایه  بزرگی براساس 

  اقدامی اگر و بود خواهد امان در بیشتر  ندهند، انجام حرکتی اگر کنند می تصور  مسئوالن  از شماری  مورد انتقاد ماست؛  اجرا، بخش

  می قول نیز ما و هستند  پخته مدیران نیازمند رضوی  خراسان  جهادی مجموعه و استاندار  امروز. شوند  می چالش دچار دهند، انجام

 .دهیم صورت را همکاری نهایتا مشکالت، رفع مسیر در و باشیم همسو مردم و دولت با ای منطقه و جهادی دیدگاه با که دهیم

صادی  امور محترم مدیرکل امیررحیمی؛جناب آقای دکتر  - سان  دارایی و اقت ضوی:  خرا سی  هایشرکت  کل ارزش که آنجایی از ر  بور

ستان  ستاندار  کار آغاز ا صد 60 معادل ،(معتمدیان) قبلی ا صفهان  مبارکه فوالد ارزش در ست  مقطع همان در بود، ا  تا کردیم درخوا

شستگی   های صندوق  و( ره)امام فرمان اجرای ستاد  و برکت ستاد  مستضعفان،   بنیاد نظیر اقتصادی  توانمند نهادهای بعضی   در بازن

 وجهت عدم ایران اقتصاد  اصلی  مشکل . شوند  استان  توسعه  پیشران  و داشته  استان  این در را الزم گذاری سرمایه  نیز رضوی  خراسان 

ستان  در سال  دو این در تغییر 10 از بیش خارجی گذاری سرمایه  حوزه در است،  منطقه هر بومی نیازهای به شته  ا  نفع به که ایم دا

ستان  ست  بوده ا شایش  و ا سعه  بخواهیم اگر. زند می رقم آتیه در را خوبی هایگ سان  تو ضوی  خرا  ساختار  باید کنیم، محقق را ر

 را مهم این مرکز هایسیاست   با اما زد رضوی  خراسان  اقتصاد  و تولید جهش از حرف توان نمی. دهیم قرار مدنظر را استان  اقتصادی 

 اقتضائات. دارد وجود جدی تفاوت اهواز در کویتی یا عراقی سرمایه صاحب آن با مشهد در افغان گذار سرمایه میان چون نمود محقق

 صــورت ریزی برنامه آن برای و بگیرد قرار مدنظر کافی، مطالعه با و جداگانه صــورت به بحث، این در باید اســتان هر های ظرفیت و

 راجع تاناس  در ضروری است،   کنونی وضعیت  براساس  استان  اقتصادی  سیاست   ریزی برنامه و سرزمین  آمایش برنامه پیگیری. پذیرد

 و ها شرکت  به حتی تا شده  باعث... و پدیده میزان، نظیر هاییشرکت  تجربه و دارد وجود کمی دانش سهامی،  شرکتهای  و سهام  به

شود  داده اجازه هم خارجی گذاران سرمایه   این در تا دارد ضرورت  البته که کنند خریداری را مانده زمین بر های شرکت  سهام  تا ن

 .شود انجام تجدیدنظر زمینه

 قوی ما های رضــوی، شــمالی و جنوبی: هیات مدیره انجمن کارخانجات آرد خراســان محترم رئیس حســینی؛جناب آقای مهندس   -

 یچه با تاکنون. است استان خراسان رضوی از ایران خصوصی بخش پارلمان رئیس و داریم خراسان در را کشور خصوصی بخش ترین

ستانداری  شکل  ا شته  م صی   بخش و کنیم حمایت خواهیم می اند گفته همه. ایم ندا صو ست؛  بوده هاقول این پای همواره هم خ  اما ا

 شورای  دبیرخانه ترین فعال. است  نامطلوبتر ها استان  برخی از ما کار و کسب  فضای  همچنان ها،وعده همه رغم به کنیم اذعان باید

ستان  در کشور  خصوصی   بخش و دولت گویو  گفت ست  مستقر  ما ا   وقتی. داریم زیادی نگشوده  هایگره و ها چالش همچنان اما ا

صوبات  ستگاه  به م ستان  اجرایی های د سد،  می ا سفانه  ر ضا  متا سبت  ای سلیقه  عملکرد شاهد  بع ستیم  ها آن به ن   انیمی مدیران. ه

 سال  نامگذاری که 1389 سال  از ببیند و کند رصد  استاندار  که است  این ما تقاضای . شوند  انتصاب  و انتخاب درستی  به باید استان 

صادی  مفاهیم با ها صد  چند بوده، همراه مختلف اقت ست  یافته تحقق شعارها  از در صالح  زمینه در. ا صرف  الگوی ا سیده  کجا به م  ر

سب  توفیقی چه تولید، جهش بحث در ایم؟ شتیبانی  و هازدایی مانع تولید،» سال  در حتی یا نمودیم؟ ک ص  ظرفیت چه «هاپ  به یخا

 ینا در مشکالت،  حل برای مسئوالن  نیت حسن  همه وجود با هادشواری  که بگوییم توانیم می مصداق  با خورد؟ رقم مولد بخش نفع

 .است بوده فزونی به رو ها، سال

سی،  محمدزادهجناب آقای دکتر  - ستیل :     محترم رییس طب شرکت الکتروا   نماییم، توجه اخیر سال  4 نامگذاری به اگرهیات مدیره 

شته  خوبی حال ها سال  این طی در عالی، های گذاری هدف این همه با ما اقتصاد  که بینیم می ست  نموده افول مکرر و ندا  تحریم. ا

ــکالت همه که پذیریم نمی اما اندبوده زاچالش حتما ها ــت؛ بوده ها تحریم به مربوط مش ــعیت این در ما همه بلکه اس  نامطلوب وض

شته  نقش شت  وری بهره و نوآوری کیفی، تولید انتظار دارد، نان دغدغه که کاری نیروی از تواند نمی تولیدکننده یک. ایم دا .  باشد  هدا
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  طعاتق کردن متصل  و ساخت  درصد  براساس  تسهیالت  ارائه بحث بر صراحت  به پذیر،رقابت تولید موانع رفع قانون38 ماده «چ» بند

صله   سال  از حوزه این در ما مطالبات اما دارد تاکید( ساخت  عمق افزایش به تولیدکنندگان ترغیب هدف با)  داخل در( مونتاژ) منف

شده  پرداخت تاکنون 1394 ست  ن   بنگاه از یکهمچنین کدام شد،  می پرداخت باید پیش سال 6 که پولی ارزش نیز امروز طبیعتا. ا

 د؟کنن دریافت بابت این از را رقمی تا داشـتند  را آن توفیقزمسـتان   در گاز و تابسـتان  در برق قطعی دیده خسـارت  اقتصـادی  های

  معافیت   به  مربوط موجود های  چالش  از دیگر یکی. بودند  مواجه  کار  ادامه  برای متعددی  های  چالش  با  ایام  این در تولیدکنندگان   

ست  محروم مناطق مالیاتی صوبات  با اما شده  ذکر قانون نص در که ا شنامه  و م ست  مانده معطل آن اجرای ها، بخ سال جاری . ا  در 

صد 15 صنعت  برای را گاز نرخ ترکیه صد 275 ایران در ما اما داده افزایش در  روند این با آیا شاهدیم؛  را انرژی این بهای افزایش در

 گاز و درصــد7 پارســال مشــابه مدت با قیاس در امســال ماهه شــش در صــنعت برق بهای دارد؟ وجود تولید جهش و رشــد امکان

 گرانتر برابر 1.4 صنعتی  گاز ترکیه در. است  نموده تجربه را بها درصدی  30 رشد  نیز بخش این مصرفی  آب و داشته  شد  درصد 222

 .باشد می برابر 2.5 تفاوت این ایران در اما است خانگی بخش در مصرفی انرژی این از

 یاساس   مسائل  طرح برای جایی باید گفت و گو شورای : استان:  اجتماعی تامینمحترم  مدیرکل خیرآبادی؛ نظامجناب آقای مهندس  -

 مورد دو ام. شود  بررسی  تولید موانع رفع و تسهیل  ستاد  ابتدا باید کنند، فصل  و حل نتوانند استان  در ادارات که موضوعاتی  و باشد 

 مشــکالت برخی متاســفانه اما اســت؛ شــده حل گفت و گو شــورای در نیز بقیه و کردیم مطرح تســهیل ســتاد در را موجود موانع از

ست  همچنان ست  سال  4. پابرجا شی  مانع از که ا شی  های ترا  هنوز اما آید، می میان به سخن  اجتماعی تامین قانون 37 ماده از نا

ست  نگرفته صورت  مردم نمایندگان و مجلس جانب از آن رفع جهت در اقدامی شکل . ا صلی،  م صمیم  تمرکز ا  مرکز در ها گیری ت

 اجتماعی تامین مدیرکل عنوان به من. کنیم عمل موجود های بخشنامه  و ضابطه  از خارج تا نداریم اختیاری هیچ استان  در ما است، 

 یریگ تصمیم  قدرت استان  در مدیر یک باشد،  اینگونه وضعیت  که زمانی تا. ندارم هم را شعبه  معاون یک انتصاب  حق حتی استان، 

شایی  گره برای الزم شکالت  از گ ضمین  برای ما. ندارد را م ستع  تهران از باید ضمانتی  چک دریافت و صنعتی  واحد یک بدهی ت  الما

 مدیر از باید کنیم، قســطه 60 را بدهی یک اینکه برای. اســت نشــده تفویض اســتان به رابطه این در اختیاری زیرا کنیم؛ دریافت

 .نیست ممکن و میسر مشکالت، از اساسی گشایی گره و اصالح هایی،محدودیت چنین در. نماییم اجازه کسب کشوری

 حلم باید وگوگفت شورای  صحن  ، صنایع، معادن و کشاورزی استان:   بازرگانی اتاق محترم  رئیس نایبسیادت؛  جناب آقای مهندس  -

صمیم  شد،  سازی  ت سی،   بحث نه با شنا ست  قرار اگر کار سائل  به نو نگاهی با ا  ردنک مشخص  مامور باید شورا  دبیرخانه شود،  توجه م

 را ائلمس  این. است  استاندار  اختیارات حوزه در فرآیندها تسریع  و شفافیت  تسهیل،  امروز. گردد اقتصاد  حوزه در استان  کالن مسائل 

ستان  در توان می ست  مرکز از پیگیری به الزم و نمود مرتفع ا ضر  حال در. نی  کی باید که اموری فرآیندها، انجام کندی خاطر به حا

صالح . انجامند می طول به ماه یک تا بعضا  شوند،  انجام روزه ستاندار  سوی  از باید وضعیت  این ا  ینا مصداق . گیرد قرار تاکید مورد ا

 بودن پیش در به توجه بامی توان دید. حوزه این در مجوزها بعضــی اخذ و خارجی گذاری ســرمایه تاب و پُرکش روند در را موضــوت

ستان،  آوارگان موج ست  الزم افغان ستان  در ا سب  اختیارات با زمینه این در ای ویژه کارگروه ا شکیل  منا ص  و تهدیدها تا شود  ت  تفر

ضوت  این های سی  مو ساس . شد  برر صمیم  برا سه  هیات ت شاورزی    اتاق رئی صنایع، معادن و ک   های اتاق موافقت با و ایران بازرگانی، 

ستان    بازرگانی ستان  و سی سان  و بلوچ ضوت  در دائمی مطالعات مرکز تا شد  مقرر جنوبی، خرا صادی  تعامالت مو ستان  با اقت  در افغان

 به نظر معتقدیم. دارد موضــوت این به مثبتی نگاه هم کشــور مرکز. بگیرد شــکل بازرگانی خراســان رضــوی اتاق و رضــوی خراســان

  یم دست  از فراوانی های ظرفیت نشود،  انجام الزم های هماهنگی و ها بینی پیش اگر افغانستان،  در گرفته صورت  سیاسی   تحوالت

 .شودمی ما گریبانگیر متعددی های آسیب و روند
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 اردو خدمات و اصناف  به را آسیب  بیشترین  گذشته  سال  دو در کرونا : مشهد  اصناف  اتاق محترم رئیس بنانژاد؛ جناب آقای مهندس -

شکالت  با نیز شماری  و شدند  تعطیل بخش این در واحدها از برخی کرد؛ شان  آینده در ابهام و بزرگ م ستند  مواجه فعالیت  ود در. ه

  کرونا وتشی  ایام در. شد  گذاشته  صنوف  پای پیش هم موانعی بلکه نگرفت، صورت  کمکی تنها نه اما داشتیم  حمایت توقع اخیر سال 

صناف  که شده،  تامین آن منابع اینکه بهانه به دولت، سوی  از شده  داده وعده های حمایت و ها کمک بودند، تعطیل ناگزیر ا  قمعل ن

 .ماند

 به و بنیان دانش شرکت  400 استان  در: استان  بنیان دانش های شرکت  انجمنمحترم   ؛ رئیسبجستانی  مدنیجناب آقای مهندس  -

 است  فراهم رضوی  خراسان  برای منظر این از ارزشمندی  ظرفیت. هستند  فعال( رشد  مرکز و) محور فناور های شرکت  میزان همین

شد  می الزم های حمایت اخذ به منوط ها شرکت  این فعالیت ادامه که البته سعه . با صاد  تو   ایه ظرفیت به توجه و بنیان دانش اقت

صاد  تعالی تواند می فناورانه، ستان   اقت سیل  به کافی توجه آنکه به منوط بزند، رقم راا س   . پذیرد صورت  موجود، های پتان  که تسالها

 زمینه، این در ما مهم حل راه. اســت نشــده مرتفع مســتمر های پیگیری و مکرر هایبحث رغم به اســتان صــنایع برق مشــکل

 .شود سپرده خصوصی بخش و مردم به عرصه این در کار یعنی است، انرژی بخش های زیرساخت سازی خصوصی و سازیمردمی

بعضا مدیران ما از یک نگاه خودتحریمی رنج می برند که باعث می شود  خراسان رضوی:محترم نظری؛ استاندار جناب آقای مهندس  -

ست           شکالت را از د شوند و عمال مجال حل م شتر  صت های بی تا ظرفیت ها و اختیارات خود را مغتنم ندانند و منتظر واگذاری فر

ده که اســتانداران در اســتان های مرزی بدهند. دســتگاه ها باید وادار به اســتفاده از اختیارات خود شــوند. رئیس جمهوری تاکید کر

اختیارات ویژه ای خواهند داشت و امیدواریم که ظرفیت مذکور به ارتقای زیرساخت ها و پتانسیل های ما در بخش تجارت خارجی،    

د در بایتعامل با همسایگان و جذب سرمایه گذاری خارجی منجر شود. تا زمانی که قوانین اصالح و مسیرها تسهیل و تسطیح نشود،         

انداز باشـد. لذا الزم  همین جاده پُر فراز و فرود کنونی حرکت نماییم. در غایت هم هدف برای ما مهم اسـت ولو آنکه مسـیر پُردسـت   

است تا دستگاه ها از اختیارات موجود خود استفاده حداکثری کنند. ما باید دستگاه ها را وادار نماییم تا بگویند در قالب پشتیبانی و      

ــایه و هم           مانع ز  ــورهای همسـ ــتان   دایی برای بخش تولید چه کرده اند و چه خواهند کرد؟ تعامل با کشـ ویژه ای اهمیت  مرز با اسـ

ستان  حوزه در  دارد، ضوت  و کرد خواهیم دنبال را جدی کاری نیز افغان صادی  مناطق مو  پیگیری جد به نیز سرخس  و دوغارون اقت

ضوی که ظرفیت     . شد  خواهد سان ر ستان خرا ضا )ت( وجود دارند، همه انگیزه دارند تا     در ا سی الر عظیمی همچون آقا علی ابن مو

شکالت را حل کنند  ضوی      .م سان ر شتیبانی از تولید خرا سئولیت  قرارگاه حمایت و پ ستانداری   با م صادی ا معاون هماهنگی امور اقت

خصوصی عمل خواهد کرد. چنانکه موضوعات در  گوی دولت و بخشو  در کنار شورای گفت جدیدساختار این اندازی خواهد شد. راه

گشایی در مراجع باالتر هستند، به قرارگاه مذکور ارجات دبیرخانه و صحن این شورا بررسی شده و مواردی که نیازمند رسیدگی و گره

شوند.  شند. این قرارگاه در         می  شته با ستفاده حداکثری دا شکالت ا سئوالن باید از اختیارات خود برای حل م ماموریت دیگر خود، م

ستگاه    شخص خواهد کرد که کدام د شکالت را پیگیری و چاره جویی    م ستان منفعل و راکد بوده و چه مراجعی نیز مجدانه م ها در ا

ستگاه  شان خواهد کرد.   کرده اند؟ قرارگاه همچنین، د ستفاده از اختیارات شکال  های اجرایی را وادار به ا سائلی و  تم شورای   م که در 

شود. یا نهادهای متولی در     یا شود، نباید بدون راه حل و  مطرح میوگو گفت شده، رها  ستان رسیدگی ن به مدد بخش خصوصی آن    ا

ها راه حل درون اســتانی دارند یا موضــوت باید در مرکز و در چهارچوب رایزنی با  قادر به رســیدگی به مشــکالت هســتند و برای آن

شود.    ستی پیگیری  ست  دیگری مقوله نیز خارجی و داخلی گذاری سرمایه  مبحثنهادهای فراد سیر  از باید که ا  وامانت و دبیرخانه م

 آن احصاء و چاره جویی گردد. موانع و شود بررسی قرارگاه
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 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیماتتصمیم/  جلسه عنــوان دستــور ردیف

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادی 1

ــادی  با عنایت به مباحث مطرح  -1 ــکالت اقتص ــه پیرامون مش ــده در جلس ش

اســتان و با عنایت به شــرح وظایف شــورای گفت و گو که در قانون به آن 

 تصریح شده است مقرر گردید:

عاون  مبا مسئولیت  قرارگاه حمایت و پشتیبانی از تولید خراسان رضوی     -

ــتانداری  ــادی اس ــتان هماهنگی امور اقتص ــوداندازی راه در اس این . ش

گوی دولت و بخش خصــوصــی و  در کنار شــورای گفت یدجدســاختار 

ضوعات  و  عمل خواهد کرد شورا نیازمند      ی کهمو صحن  در دبیرخانه و 

گشایی در مراجع باالتر هستند، به قرارگاه مذکور ارجات   رسیدگی و گره 

   می شوند.

کدام            - که  هد کرد  ــخص خوا یت دیگر خود، مشـ مامور گاه در  این قرار

ــتگاه  ــتان منفعل و راکد بوده و چه مراجعی نیز مجدانه         دسـ ها در اسـ

ــکالت  چاره جویی کرده  مشـ حداکثر   را پیگیری و  یارات خود  و از اخت

صل در       صوبات در پایان هرف ستفاده را می نمایند گزارش این بند از م ا

ــورای گفت و گ  ــه ش ــط معاونتو جلس ــادی  توس هماهنگی امور اقتص

 ارائه می گردد. استانداری

تقویم برگزاری جلسات شورای گفت و گو که در ابتدای سال مورد تصویب      -2

قرار گرفته بود مورد بازنگری قرار گرفته و برای پنج شنبه های اول هر ماه   

 مصوب گردید.  ظهر  12ساعت 

رویه های اداری داخلی استان، موازی در ارتباط با مسائل و موارد مرتبط با  -3

ــتانی و آنچه قابل         ــتورالعمل های اسـ تعامالت   انجام در   یت کاری ها و دسـ

ستاندار اجرایی گردد و نیازی       ستانی دارد و می تواند با امضا جناب آقای ا ا

ــایر به  موضــوت در  مقرر شــد  ،نداردملی  ســطوح و عمراجاخذ مجوز از س

ستورالعملی تهیه       شورا قرار گرفته و در این ارتباط د ستور کار دبیرخانه  د

شده  و پس از بررسی و اخذ نظرات بخش خصوصی و دولتی به شورا ارائه      

 گردد.  

شورای گفت و گوی دولت و بخش      ارزیابیپیرامون  -4 صوبات  میزان اجرای م

ابی  نسبت به ارزی خصوصی علی رغم اینکه دبیرخانه شورا به صورت فصلی      

ــوبات میزان اجرا و یا عدم اجرای    ــتاندار محترم     اقدام نموده  مصـ و به اسـ
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ــد  ،گزارش می نماید ــتگاههای اجرایی  به  مقرر ش ــمن توجه جدی دس ض

 قرار گیرد.   این موضوت بیشتر مورد تاکید و اجرا ، مصوبات اجرای

وی نسبت  با عنایت به سرانه های درآمدی پایین مردم استان خراسان رض      -5

ستان ا دربه میانگین کشور و از آنجاییکه بیش از نود درصد سرمایه گذاری 

صی     صو ستگاههای اجرایی و متولیان    متعلق به بخش خ ست و تا کنون د ا

صی در        سرمایه گذاری خا شرکتهای دولتی و بخش عمومی  امر در حوزه 

ستان انجام نداده اند  ستفاده از ظر    ، ا ضوت ا فیت های  لذا مقرر گردید تا مو

انقالب  بنیاد مســتضــعفان نهاد های اقتصــادی کشــور از جمله  مضــاعف

سالمی، بنیاد   ستاد اجرای ا ضرت  فرمان یبرکت،  صندوق های    ح امام)ره(، 

بازنشستگی در خراسان رضوی به عنوان پیشران توسعه استان در دستور          

 کار دبیرخانه شورا قرار گیرد.

ــتیبانی( مقرر گردید     -6 ــال )تولید مانع زدایی ها و پش ــعار س با عنایت به ش

در  عملکرد دستگاههای اجرایی استان در خصوص تحقق شعار سال      میزان 

 دستور کار دبیرخانه شورا قرار گیرد.

شده   -7 شده      با توجه به مطالب مطرح  سه پیرامون چالش های ایجاد  در جل

م و تناقضــات بخشــنامه ها و رویه برای معافیت های مالیاتی مناطق محرو

ــورا قرار    ــتور کار دبیرخانه ش ــوت در دس های اداری مقرر گردید این موض

 گیرد.

شی حاملهای انررژی   -8 صنایع   نظر به اینکه افزایش بهای جه صرفی   مورد ،م

صنایع       صنایع  با  صادی به لحاظ کاهش قدرت رقابت این  انتقاد فعاالن اقت

سایه     شورهای هم ست قراهمردیف در ک ضوت در    ر گرفته ا مقرر گردید  مو

 دستور کار دبیرخانه شورا قرار گیرد.

ستان     از  -9 ستان از عدم اختیار ا آنجائیکه برخی مدیران دستگاههای اجرایی ا

شکالت حوزه فعالیت نکاتی را مطرح کردند      صل موانع و م ها برای حل و ف

صاء اخت     ستگاههای اجرایی جهت اح ضوت به همه د یارات مقرر گردید تا مو

 .ابالغ گرددقابل تفویض استانی 

 

 ـراگیرـمــلی و فـ موضوعات

 پیشنهاداتپیشنهاد/  جلسه عنــوان دستــور ردیف
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