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 خراسان رضویگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 14.00ساعت خاتمه: 12.30ساعت شروع : 12/12/1400تاریخ جلسه : 90شماره نشست :
اتاق بازرگانی، صنایع، محل نشست: 

 استانمعادن و کشاورزی 

 عناوین دستورجلسات

 پیش از دستور:  عنوان 

شده پیرامون     - شی از پیگیری های انجام  صوبات اجرای ارائه گزار شورای گفت و گو  در      م سه  شتاد و دومین جل ه

سعه   صوص تو شین  و توس صنعتی  شهرکهای  خ ستقرار  و برتر های آوری فن و سازی  ما  ینا در بنیان دانش واحدهای ا

 شهرکها

 

 

 دستور جلسه: عنوان

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادی 

 :ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون 

سازی میزان          - صنعتی و ..( و نیز آزاد  ستقر در محور غرب ) جهت اخذ پایان کار  صنایع م شکل  رفع م

 در مسیر کندروی بزرگراه آزادی توسط این صنایع 

 بین ما فی ی منعقده پیرامون تفاهمنامه  ترکمنسووتان کشووور ایران و  دو مابین فی مراودات تداوم -

 الوقوع قریب سفر به عنایت ترکمنستان با  آخال و مرو های استان  با شمالی  و رضوی  خراسان  استانهای 

 سفر این اهمیت و ایران به ترکمنستان مسئوالن ارشد

با هدف  بکه بانکیچگونگی اسووتفاده از فرفیت گردن نقدینگی و اعتبار بنگاههای اقتصووادی نزد شوو   -

 فراهم نمودن امکان پرداخت  تسهیالت به کسب و کار های متوسط و خرد  

 

 

 

 خارج از دستور:عنوان 
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 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  حاضر شورای استانی(استاندار )رئیس  یعقوبعلی نظری 1

  غایب  استان مدیریت و برنامه ریزی سازمان رئیس رضا جمشیدی 2

  حاضر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رییس  امیررضا رجبی 3

  حاضر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان محمدرضا اورانی 4

  حاضر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان رضا خواجه نائینی 5

  حاضر مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان محمد امین بابائی 6

 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

  حاضر مجلس نماینده زنگنهمحسن  1
 

 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 (حسین شفیعیغالمعلی صادقی) 1

 بهشتیفرزاد  نماینده استان دادستان مرکز درودیمحمد حسین  2

 

 شهرداری و شوراها -د
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

 سعید اکبریان نماینده  استان مرکز شهردار سید عبداهلل ارجائی 1

 مهدی اصغری نماینده استان اسالمی شورای رئیس سید مومن حسینی 2
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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 و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام 

خانوادگی 

 نماینده

  حاضر رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی رضا حمیدی  1

 حسن حسینی 2
های  رئیس هیات مدیره انجمن کارخانجات آرد خراسان

 رضوی، شمالی و جنوبی
 غایب

 

  حاضر 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 رئیس اتحادیه بارفروشان خراسان رضوی رجیبحیدر ساکن  7

  غایب الکترواستیلرییس هیات مدیره شرکت  مجید محمدزاده طبسی 8

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

نام و نام خانوادگی "ستون بعدی،   درج شده و در  "نماینده "، کلمه "وضعیت حرور  "در ستون  ، "وگوی دولت و بخش خصوصی  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 مرتری اشرفی  1

 خراسان رضویایه گذاری استانداری مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرم مهدی تقوایی 2

   مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی بهرامی زاده علی 3

 ترکمنستان -رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران  مجید محمدنژاد 4

 تعاونی کشاورزی دامداران خراسان مدیرعامل اتحادیه شرکتهای مجید مهدوی 5

 غرب مشهددبیر هیئت امناء گروه صنایع محور  سلیمانی محمد علی 6

 مدیر شعب بانک رسالت خراسان رضوی یرانمنش روح ا... ا 7
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 مشروح  مذاکرات

 پیش از دستور: 

شورای گفت و گو  در            " سه  شتاد و دومین جل صوبات ه شده پیرامون اجرای م شی از پیگیری های انجام  ارائه گزار

 این رد بنیان دانش واحدهای استقرار  و برتر های آوری فن و سازی  ماشین  و توس صنعتی  شهرکهای  خصوص توسعه  

 "شهرکها

صی    بخش دولت وگویگفت شورای  دبیرخانه رییس لبافی، - صو سان  خ ضوی  خرا ش  در ر سه  این از یبخ شی  ارائه با  جل  زا گزار

  هایفناوری و سازی ماشین  شهرک  توسعه  خصوص  در شورا  این پیشین  مصوبات  اجرای پیرامون شده  انجام هایپیگیری روند

 ستان ا اقتصادی  ارزشمند  هایظرفیت از یکی صنعتی  شهرک  این: گفت ،(برآبکم و بنیاندانش واحدهای استقرار  هدف با) برتر

 .شد دیده دولت مصوبات در 91 سال در آن توسعه که است

شریح  با وی - صوبه،  این پیگیری روند ت ستان   مدیریتی تغییرات خالل در آن اجرای عدم از م   اییهبحث: شد  متذکر و داد خبر ا

سی  سر  بر ضوت  این مجدد برر ست  آن حقیقت اما شود می مطرح مو  این تکلیف تعیین معطل متعددی هایگذاریسرمایه  که ا

ضوت  ست  و اندمانده مو صی،    بخش درخوا صو سعه      خ صوبه دولت و تو شهرک و طرح در کار گروه زیر   100اجرای م هکتاری 

 قبلی که به دلیل تغییر مدیریت استان باقی مانده است.بنایی و صدور مجوز برابر تصمیمات 

 این به بود قرار که زمینی هکتار 100 به اشاره  با نیز رضوی  خراسان  استانداری  اقتصادی  امور هماهنگی معاون اشرفی،  مرتری  -

ضافه  صنعتی  شهرک  سعه  را آن ابعاد و شود  ا شد،  تو ستانداری  عمرانی معاونت را موضوت  این: کرد اظهار ببخ  و کندنمی تایید ا

 این خالل در البته. اندنبوده موافق ماخوذه تصــمیمات با اند، نکرده امرــا را موضــوت این به مربوط جلســه صــورت که کســانی

 .است شده کار روند شدن طوالنی و علت بر مزید که خورده رقم نیز مدیریتی تغییرات اتفاقات،

ضافه  وی - صادی  معاونت هم دوره همان: کرد ا ضوت  این با اقت ست  محیط کل اداره و ایمنطقه آب شرکت  اما بود موافق مو  زی

 طرحم مجددا استان  عمرانی و زیربنایی کارگروه در موضوت  این است  بهتر بنابراین. نداشتند  مساعدی  نظر زمینه این در استان 

 .شود بررسی و

ــتاندار نظری، - ــان اس ــوی خراس ــمن رض ــی با موافقت ض ــوت این مجدد بررس ــی: کرد تاکید مربوطه، مرجع در موض  این بررس

 زمان مرور مشــمول تا شــود تکلیف تعیین پرونده این و برســد انجام به آینده هفته ظرف باید مزبور معاونت در جلســهصــورت

 .نگردد

 (:1جلسه )دستور 

 "طرح اخبار و اطالعات اقتصادی"

سین » - شاورزی  و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق رئیس ،«شافعی  غالمح سه  این در ایران ک   نابعم کارگیریبه لزوم بر تاکید با جل

  هااستان  سطح  در منابع و هاظرفیت عادالنه توزیع و تمرکزگرایی از خروج: گفت استان  این اقتصادی  محیط در رضوی  خراسان 

 نفع به آن درآمدهای کردهزینه و موجود هایپتانســیل  از گیریبهره گرو در کشــور،  برخوردارکم مناطق بر تمرکز با ویژه به و

 مستقر استان این در اقتصادی بزرگ هایبنگاه و واحدها بعری که شاهدیم حاضر حال در. باشدمی استان همان هایزیرساخت

ستند  سب  آن منابع ظرفیت از و ه ستقر  تهران در هاآن دفاتر اما کنندمی درآمد ک  مرکز از نیز را خود بازرگانی کارت و بوده م
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  نمایندگان از ما تقاضای . است  بزرگ خطای یک این و شود نمی صرف  استان  این در نیز هاآن مالیاتی درآمدهای. اندنموده اخذ

 توسـعه  به بزرگی کمک اسـتان،  هر به درآمدها هدایت و قوانین اصـالح  که داریم باور و اسـت  موجود هایرویه اصـالح  مجلس،

ساخت  سائلی  همه. کندمی آن هایزیر صادی  بالندگی مانع که م ستان  اقت صالح  باید شود،  ا  رد توانندمی گذارانقانون و شوند  ا

 .نمایند ایفا مهمی نقش رابطه این

 یک عنوان به را اســتان مختلف های بخش مدیران مجموعه بین در انســجام وجود رضــوی خراســان اســتاندار نظری یعقوبعلی -

 در گذاری سرمایه  رشد  و بیشتر  چه هر توسعه  شاهد  اقتصادی  فعاالن همه تالش با: کرد اظهار و برشمرد  مهم و جدی ضرورت 

 .بود خواهیم استان

شاره  با او - ستان  به خود اخیر سفر  به ا رور  و تاجیک شمین   در ح شگاه  ش صی   نمای صا سالمی  جمهوری اخت شور  این در ایران ا  ک

سایه،  شگاه  این: کرد عنوان هم شور  صادرات  و تولید بخش هایتوانمندی معرفی برای مغتنم ظرفیتی نمای ست  ویژه به و ک  انا

سان  ستان  9 از شرکت 50 حدود رویداد این در. بود رضوی  خرا شتند  حرور  ا ستقبال  خوشبختانه . دا  به رویداد این از مطلوبی ا

سئوالن  سوی  از نیز متعددی بازدیدهای و آمد عمل شد  م شور  این ار شان  که پذیرفت صورت  ک  ظرفیت به توجه و عالقه از ن

 .دارد ایران کشور خدمات و تولیدات و کاالها

ــرحی وی - ــفر این در را خود بازدیدهای    و ها رایزنی دیدارها،   از شـ ــد متذکر  و کرد بیان  سـ  و ایران تعامالت  در بابی  فتح: شـ

ستان  صی    بخش. بود خواهیم شاهد  را آن برکات نزدیک آینده در که گرفته صورت  ترکمن صو شت  جدی آمادگی باید نیز خ  هدا

 .ببخشد توسعه همسایگان سایر و تاجیکستان با را خود اقتصادی های همکاری تا باشد

ستان  صنعتی  و تولیدی مختلف هایبخش مشکالت  از گشایی گره برای امروز که هاییتالش چنانچه: کرد تاکید نظری -  ورتص  ا

سبت  هانگرش تغییر به آتیه در یابد؛ ثمر پذیرد،می ستان  اقتصادی  فرای  به ن  خواهد جرمن گذاریسرمایه  به گریزیسرمایه  از ا

شت  توجه باید. شد  سان  دا ضوی  خرا صادی  نظر از تواندمی کنونی هایتوانمندی و هازمینه با ر  همه برای جذاب محیطی اقت

 .آید شمار به هابخش

ستان  با خوبی هایرایزنی - ضوعات  از ایپاره و گرفته انجام ترکمن شکالت  و مو صادی  تعامالت بحث در موجود م ش  این با اقت  ورک

شد می ویژه هایپیگیری نیازمند نیز  نیز رگانیباز اتاق و خصوصی   بخش تخصصی   دیدگاه و توان از باید بحث این در طبیعتا. با

 .هستیم امیدوار طرفین، تعامالت و دیپلماتیک هایرایزنی چهارچوب در مابینفی مشکالت حل به ما. شود گرفته کمک

 را تهنک این نیز ملی سطح  در مربوطه مسئوالن  به و است  پیگیری حال در متعددی موضوعات  و مسائل  نیز افغانستان  مورد در  -

 .بگیرند نظر در نیز را محلی انتظارات و مالحظات همسایه، کشور این با خود توافقات در که ایمشده متذکر

شکالت  حل برای تالش بر خود اظهارات از دیگری بخش در نظری - صادی  مختلف هایبخش در موجود موانع و م ستان،  اقت  در ا

صی    بخش و دولت تعامل چهارچوب صو شکلی  اگر: شد  متذکر و کرد تاکید خ شته  وجود هاسال  م  معطل مختلف، ادوار در و دا

صمیم  ست؛  بوده اقدام یا گیریت سیم  مدیریتی ضعف  پای تعارف بی باید را این ا  این حل و پیگیری برای را الزم اراده که بنوی

شته  موارد ست  ندا ستیم  باور این بر ما. ا ستان  که ه سجام  یک نیازمند ا ست  عملی و فکری جدی ان  رد و کند عبور موانع از تا ا

 .بگیرد قرار تعالی مسیر

 یمباش  آماده باید و است  مردمی و خصوصی   بخش جایگاه دارد، اصالت  و اهمیت که آنچه مسیر  این در که برد یاد از نباید البته  -

 ست ا گریتسهیل  و بسترسازی   سازی، زمینه حاکمیت وظیفه مجموت در. کنیم فراهم بخش این برای را مطلوبی هایظرفیت تا

صی    بخش به باید را اجرا و عملیات و صو ستا  این در. سپرد  خ شترک  قرارگاه اندازیراه موازات به تا شد  مقرر را شتیبانی  م  و پ
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صادی  های فعالیت از حمایت سان  اقت ضوی،  خرا شه  ر سعه  برای راهی نق ستان  این تو   دتاکی اینکه علت. شود  تدوین و تعریف ا

صی    بخش داریم صو ست  به راهبرد این تهیه در را امور جریان خ ست  این بگیرد، د سائل  به حوزه، این فعاالن که ا صادی  م  اقت

 .بود خواهد موثر بسیار کار خروجی در موضوت همین و اندنموده تجربه کسب عرصه این در و دارند تسلط

ستگاه  مدیران به خطاب وی - ستان،  دولتی هاید سیر  در ما مدیران: کرد عنوان ا صمیم  م سی  نباید اقدام و سازی ت شته  هرا  دا

شند  سئولیت  جایگاه در که فردی هر. با سارت  از باید گرفته قرار م صمیم  در ج شد  برخوردار گیریت   هایتالش که زمانی تا. با

 .کرد نخواهد بروز مشکلی دهند؛ قرار هدف را جامعه و مردم رفاه و باشند فساد و آسیب از عاری گرفته، صورت

 همکاری الزامات درباره استاندار توضیحات تکمیل در نیز رضوی خراسان تجارت و معدن صنعت، سازمان رئیس رجبی، امیررضا -

ــور با تجاری ــتان، کش ــور این: گفت تاجیکس ــورها دیگر با تجارت مورد در کش ــتراتژی کش ــمت به و داده تغییر را خود اس  س

ست  رفته سازی صنعتی  ست  الزم جهت همین به. ا سان  بازرگانی اتاق همکاری با تا ا ضوی،  خرا ستراتژی  ر  صادراتی  ساله  پنج ا

 هب تاجیکستان  کشور  حاضر  حال در. کرد خواهد ترشفاف  را ما آتی شرایط  کارآمد، راهبرد یک تدوین. کنیم استخراج  را استان 

 وضوعات م این به تا دارد ضرورت  و کند تغییر شرایط  این با متناسب  نیز ما نگاه تا است  الزم و باشد می مشترک  تولیدات دنبال

شته  کافی توجه شیم  دا سالمی  شورای  مجلس بودجه و برنامه کمیسیون  زنگنه عرو  محسن  .با  احلمر به وین مذاکرات: گفت ا

 و ردینفرو در توافقات ثمریابی ما بینیپیش. است  شده  آغاز کار، شدن  نهایی برای معکوس شمارش  تقریبا و رسیده  خود نهایی

 و بوده متمرکز( 1394 ســال توافقات) برجام به بازگشــت بحث بر کنونی مذاکرات فرــای. بود خواهد آینده ســال اردیبهشــت

 از اطالعیبی حاصــل نیز موجود هایتحلیل برخی. کندمی آماده توافقات این تصــویب برای را خود راســتا همین در نیز مجلس

 .است مذاکرات این جزئیات

ستفاده  لزوم بر تاکید با زنگنه - سطه  به که هاییظرفیت از ا صاد  و تولید بخش برای توافق این وا شور  اقت  متذکر د،خورمی رقم ک

صت  از باید که گونهآن برجام، از پس و 94 سال : شد  ساخت  ترمیم برای هافر صادی  هایزیر شد  گرفته بهره اقت   یثمریاب با اما. ن

ست  این انتظار وین، در جاری توافقات شته  تجربه باراین که ا شود  تکرار گذ   ما سد، بر نتیجه به وین در توافقات که زمانی از. ن

صت  طالیی ماه 9 حدود صادمان  و تولید بخش برای مطلوب نتایج به را ظرفیت این تا داریم فر  آن از دبع که چرا کنیم بدل اقت

 و باشــند داشــته را باال دســت ســیاســی رویداد آن در خواهانجمهوری اینکه احتمال و شــودمی برگزار آمریکا کنگره انتخابات

 .داشت خواهد وجود کنند، اندازیسنگ نیز توافق این اجرای در بخواهند

 دولتی ساختارهای  حاضر  حال در متاسفانه : کرد تصریح  اسالمی  شورای  مجلس در زاوه و والتمه حیدریه، تربت مردم نماینده -

 یخصوص بخش به رابطه این در ما امید و ندارند را فرصت این از استفاده آمادگی کنیم،می رصد مجلس در ما که طور آن کشور

.  منمایی ایجاد کشور  و استان  در شرایط  این از حداکثری گیریبهره برای را هاییکمیته حاال همین از باید جهت همین به. است 

 یفرسودگ  از کشور،  تولید عرصه . باشد  آالتماشین  و تجهیزات واردات حوزه بر باید خصوصی   بخش جدی تمرکز شرایط  این در

 .بود خواهد بخش این در هازیرساخت بازسازی برای مجالی آمده، فراهم ظرفیت و بردمی رنج باال استهالک و

 و برشمرد  دیگر مهم اولویت یک را صادراتی  مقصد  کشورهای  شناسایی   و کشاورزی  محصوالت  صادرات  بر تمرکز همچنین وی -

 اقتصادی  هایگشایش  و توافقات اجرای محض به تا بگیرد انجام حاال همین از الزم هایرایزنی باید نیز حوزه این در: شد  یادآور

شورمان،  برای ساختی  هایحوزه در ویژه به گذاریسرمایه  جذب که کرد فراموش نباید هااین کنار در. شویم  اجرا فاز وارد ک  زیر

ــعه  نظیر ــبکه  توسـ  دج به باید نیز دیگر نیاز مورد هایظرفیت همه و فرودگاهی تجهیزات و امکانات تامین  ای،جاده  و ریلی شـ

 .بگیرد قرار توجه مورد
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ــی  بخش از مجلس نماینده این - ــوص ــت خص  برای حاال همین از و دهد انجام رابطه این در را الزم همکاری و همراهی تا خواس

 .کند اقدام و ریزیبرنامه رو، پیش فرصت

 (:2دستور جلسه )

شکل  رفع "  ستقر  صنایع  م سیر  در میزان سازی  آزاد نیز و..(  و صنعتی  کار پایان اخذ جهت)  غرب محور در م  م

 " صنایع این توسط آزادی بزرگراه کندروی

 جهت)هدمش غرب محور در مستقر صنایع مشکالت: کرد عنوان با این دستور کار رابطه در شورا  دبیرخانه رئیس لبافی، اکبرعلی -

 اخذ تصمیماتی  محدوده، این در مستقر  واحدهای برای مختلف ادوار در. دارد دهه دو حدود قدمتی ،...(و صنعتی  کار پایان اخذ

صوبه  و شده  صل  هاییم ست  آمده حا شه،  و بحث مورد محدوده. نگردید منجر مورد انتظار کارآمد و مطلوب نتیجه به اما ،ا  مناق

سیر  هم سعه  م صد  65 هم و بوده شهر  تو شهد  صنایع  گذاریسرمایه  از در ستقر  آن در م ست  م صد  33 همچنین. ا  کل از در

 در آن مورد 2800 حدود مشهد،  صنعتی  واحد 5000 بیش از از اکنونهم و شده  واقع منطقه این در استان  هایگذاریسرمایه 

 .هستند فعالیت به مشغول و بوده مستقر شهرستان این غرب محور

شاره  با وی -  درصد  60 و مشهد  صنعتی  واحدهای از درصد  70: کرد عنوان اقتصادی،  محور این در موجود هایظرفیت دیگر به ا

 اهمیتی مشــهد، غرب محور صــنایع مشــکالت حل جهت همین به و اســت متمرکز منطقه این در اســتان صــنعتی اشــتغال از

ضر  حال در. دارد دوچندان ست  سال  20 حدود حا صه  در کار پایان صدور  بحث که ا ستقر  صنایع  برای اعیان و عر  این در م

 .است شده منطقه این های زیرساخت توسعه از مانع فرسایشی، روند این. است بوده مواجه چالش با منطقه

  هاررسیب این: کرد عنوان گذشته، سال در محور این مشکالت برای و کمک دستگاه قرایی   جدی هایپیگیری به اشاره  با لبافی -

 یربناییز کارگروه مصوبه توافق این داشت پی در نیز را متولی هایدستگاه موافقت که شد  منجر بندیهشت  توافق یک به نهایتا

سعه  و ریزیبرنامه شورای  و ستان  تو صل  تفاهم مدد به. دارد را ا ستقر  صنایع  برای کار پایان گواهی تعدادی شده،  حا  این در م

ست،     نیز محور ست اقدام ا شکالتی  با کار فرآیند اما در د ست  مواجه م ستقر  صنعتی  واحدهای پرونده که آنجایی از. ا  این در م

سی  مورد به مورد باید محدوده ضوت  این شوند؛  برر ست  شده  منجر کار روند شدن  طوالنی به مو صوبات  از عمال و ا  موجود، م

 .است نیامده حاصل مورد انتظار خروجی

 این در مســتقر واحدهای به مربوط مشــکالت حاضــر حال در: کرد عنوان خصــوص این در نیز دادســتان معاون بهشــتی، فرزاد -

ساس  اند، شده  واقع شهر  محدوده از خارج که منطقه شت  توافق این برا سبدگی  بندیه  خصوص  این در هم مانعی و شود می ر

ستقر  شهر  محدوده داخل که صنایع  از بخش آن مورد در اما. ندارد وجود ستند،  م ضوت  باید ه سیون  در مو  نیز پنج ماده کمی

 پیگیری برای نیز شهرداری . باشد  شهری  حریم داخل واحدهای مشکالت  حل برای عمل مالک نیز مصوبه  همین و شود  مصوب 

 .است کرده آمادگی اعالم موضوت این

سازی    معاون بزرگمهر، بهاره - سازی    و راه کل اداره معماری و شهر سان  شهر ضوی  خرا صوص  این در نیز ر   مفاد: شد  متذکر خ

سال  که بندی8 نامهتفاهم صوب  پار صوبه  این بنابراین  و شود  می شهر  محدوده خارج و داخل صنایع  شامل  شد،  م  به نیازی م

 در مستقر  واحدهای مشکالت  به رسیدگی  برای شهرداری  اعالم همان و ندارد شهرداری  پنج ماده کمیسیون  در مجدد تصویب 

 .است کافی محدوده این
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 عطلم نباید موضوت این: افزود و کرد تاکید خصوص این در کارشناسی نظر دادن قرار مالک لزوم بر نیز رضوی خراسان استاندار -

ــریع چه هر و بماند ــیدگی باید ترس ــود نهایی را آن به رس  و جویی چاره منتظر طوالنی، زمانی بازه یک برای مذکور پرونده. ش

 مصوبات  تا دارد ضرورت  موضوت،  کامل حل و موانع آخرین برداشتن  برای بار این و است  بوده( مختلف ادوار در) مسئوالن  اقدام

 .شوند اجرایی و پیگیری جدی طور به موجود

 (:3دستور جلسه )

  خراسان  استانهای  بین ما فی منعقده ی تفاهمنامه پیرامون  ترکمنستان   و ایران کشور  دو مابین فی مراودات تداوم "

 به نستان ترکم ارشد  مسئوالن  الوقوع قریب سفر  به عنایت با ترکمنستان  آخال و مرو های استان  با شمالی  و رضوی 

 "سفر این اهمیت و ایران

ستور  لبافی - ست    این دیگر کار د ش ستان  و ایران تجاری مراودات با مرتبط را ن شنهادات : گفت و کرد عنوان ترکمن  رخانهدبی پی

 شمالی  و رضوی  خراسان  هایاستان  بین تفاهمنامه انعقاد و کشور  دو این میان تجاری مراوداتو گسترش    تداوم پیرامون شورا 

ستان  با ستان،  آخال و مرو هایا سئوالن  سفر  به عنایت با ترکمن شد  م شور  این ار  و بندی جمع نزدیک، آینده در ایران، به  ک

 .است شده تدوین

 و ستدان کشور شرقی استان پنج از خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای هایدبیرخانه نشست ماحصل را پیشنهادات این او -

ضر  حال در:  کرد بیان ساس  بر و حا ستان  و ایران موجود، اطالعات و آمار ا سایگی  رغم به ترکمن شترک،  مرزهای و هم  حجم م

 .است ایران از بیش کشور این به ترکیه صادرات میزان حتی و نیست مطلوب شانمشترک تجارت

صه  لبافی، - شنهادات  از ایخال صی    بخش پی صو ضای : کرد عنوان آتی، هاینامهتفاهم مفاد مورد در را خ صی    بخش تقا صو  این خ

ست  ستمر  تبادل ضرورت  که ا شور  دو بین تجاری آمار و اطالعات م ستان  و ک سانی اطالت نظر، مد هایا ستمر  ر شگاه  م  و هانمای

ــایه، دو این جانب از المللیبین رویدادهای ــاالنه برگزاری همس ــت دو س ــس ــتر، تعامالت و تبادالت برای نش ــانیاطالت بیش  رس

ستان  بین کاال تهاتر برای پیشنهادات  ارائه و مناقصات   این در ،کشور  دو بین مستقیم  پرواز برقراری و ترکمنستان  و ایران هایا

 .شود دنبال رو، پیش مذاکرات و تفاهم

صی    بخش و دولت وگویگفت شورای  دبیرخانه رئیس - صو سان  خ ضوی  خرا شکل  رفع همچنین: داد ادامه ر  بین تردد و ویزا م

 کشــت انجام امکان آخال، و مرو هایاســتان در ترکمنســتان و ایران مشــترک اتاق دفتر ایجاد بازرگانی، هایاتاق توســط تجار

سرزمینی  شور  آن در فرا صول  سه  حداقل تولید برای ک سعه  سال،  ایام تمام در مح شگری  تو شگران  جذب و سالمت  گرد  گرد

ــور آن برای طرفهیک طور به ویزا حذف همچنین و ترکمن ــنهادات دیگر از کش ــورای هایدبیرخانه پیش  و دولت وگویگفت ش

 .است بوده ایران شمالی و شرقی هایاستان خصوصی بخش

 برای هک بود دیگری پیشنهاد نیز کشور دو مرزی هایاستان روابط توسعه  جهت مرزی هایبازارچه اندازیراه اینکه بیان با لبافی -

 که تاس  فعال باجگیران مرزی بازارچه ترکمنستان  و ایران مرز در اکنونهم: گفت کردیم، ارائه ترکمنستانی  مسئوالن  با مذاکره

صوالت  صادرات  برای آن بودن طرفهیک از ترکمن طرف شابه  اگر. دارد گالیه ایرانی مح  و آبادلطف مرزهای در هابازارچه این م

سیار  تواندمی روابط توسعه  در موضوت  این شود،  ایجاد نیز درگز  نبی مرزی هایبازارچه اندازیراه این بر عالوه. شود  واقع موثر ب

ست  و کشور  دو بین تجاری مرز ایجاد. بود خواهد موثر روابط توسعه  برای نیز طرفهیک صورت  به حتی ترکمنستان  و ایران  فادها

ستان  متقابل ظرفیت از شترک،  مرز در هاا صادی  ظرفیت شدن  لحاظ م سان  اقت   اب احتمالی هاینامهتفاهم انعقاد در جنوبی خرا
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ست  ترکمن، طرف ستان  از امدادی واگن تامین درخوا سهیل  گمرکی، خدمات کردن روزیشبانه  و ترکمن  بین روادید صدور  ت

سایه  ممالک ست    برگزاری همچنین و هم ش شنهادات  نیز ماهانه گمرکی هاین ستند  دیگری پی صی    بخش که ه صو  به را آن خ

 .کندمی ارائه ترکمن طرف با تفاهامات در کردن لحاظ جهت دولت

ــتاندار - ــان اس ــوی خراس ــت بهتر: کرد عنوان رابطه همین در نیز رض ــتان بین هماهنگی یک ایجاد با اس  مواجهه مرزی هایاس

 چرا است  ترکمنستان  با تجاری و اقتصادی  مراودات سازی آسان  و سهولت  دیگر مساله . باشیم  داشته  ترکمن طرف با منسجمی 

 هایهمکاری است  الزم لذا. آیدمی شمار  به... و قزاقستان  ازبکستان،  کشورهای  با ما تجاری تعامالت برای واسطی  کشور  این که

 .بود خواهد ما کالن هایسیاست در کلی رویکردی موضوت این و ببخشیم توسعه کشور آن با را خود اقتصادی

شترک  اتاق رئیس محمدنژاد، مجید - ستان  و ایران م ست    این در نیز ترکمن ش  سعه تو در سیزدهم  دولت رویکرد اینکه بیان با ن

 یرانا اقتصادی  روابط در موجود مشکالت  از یکی: کرد اظهار شود، می ارزیابی مثبت و سازنده  بسیار  همسایه  کشورهای  با روابط

 سط تو بدهی این پرداخت نخستین  است  مقرر و شده  روشن  آن وضعیت  که بود ترکمن طرف به ما کشور  بدهی ترکمنستان،  و

 نهمچنی و کشور  این به ایرانی محصوالت  صادرات  توسعه  و مشکالت  بعری  حل نویدبخش موضوت  این. شود  انجام نفت وزارت

 رتصو خوبی هایکمک نیز ترکمنستان از ایرانی تجار طلب مشکل حل برای همچنین. بود خواهد آینده سال طی میانه آسیای

 .بود خواهد گذشته از بهتر آینده سال در ترکمنستان با روابط نظر از ما شرایط رسدمی نظر به مجموت در و گرفته

 (:4دستور جلسه )

 نمودن فراهم هدف با بانکی شووبکه نزد اقتصووادی بنگاههای اعتبار و نقدینگی گردن فرفیت از اسووتفاده چگونگی "

 "  خرد و متوسط های کار و کسب به تسهیالت  پرداخت امکان

 یرامونپ دبیرخانه این پیشنهادات  ارائه مورد در رضوی  خراسان  خصوصی   بخش و دولت گفتگوی شورای  دبیرخانه رئیس لبافی، -

 پرداخت نامکا کردن فراهم هدف با) بانکی شبکه  نزد اقتصادی  هایبنگاه اعتبار و نقدینگی گردش ظرفیت از استفاده  چگونگی

سهیالت  سب  به ت سط  کارهای و ک شکالت  از یکی گردش، در سرمایه  و نقدینگی کمبود: گفت ،(خرد و متو سی    م سا  بخش  ا

شاورزی  صاد  و ک ستا  اقت سب  حتی و رو سط  و خرد کارهای و ک سوب  متو ست  فراهم ظرفیتی. شود  می مح  چهارچوب در تا ا

 جبران برای را موجود های پتانسیل  شده،  تجربه های روش از یکی  عنوان به نهادی و شرکتی  اجتماعی های مسئولیت  احیای

شنهاد . بگیریم کار به موجود، نیازهای ست  این پی  به و بزرگ فوالدی و معدنی واحدهای نقدینگی گردش و اعتبار  محل از که ا

صادی،  های بنگاه کلی طور سئولیت  قالب در اقت سب  تامین برای بتوان اجتماعی های م سط  و خرد کارهای و ک . کرد اقدام متو

ــوت این ــب مالی  تامین  عنوان با  طرحی قالب   در را موضـ ــورای. ایمکرده ارائه  و تدوین  اجتماعی،  کارهای   و کسـ   هماهنگی  شـ

ستان  هایبانک ساس  این بر. دارد خوبی همراهی رابطه این در نیز ا شنهاد  ا  بخش بین اینامهتفاهم زمینه این در تا شود می پی

صی    صو ستان  هایبانک هماهنگی شورای  و خ سهیالت  ارائه برای سندی  عنوان به تفاهم این که شود  منعقد ا  بهبود جهت ت

 .بگیرد قرار مبنا استان، اقتصاد

ستاندار  - سان  ا ضوی  خرا ضوت  این اینکه بیان با ر صوبه  نیازمند مو ست،  م ضوت  این که برکاتی و آثار به توجه با: کرد عنوان نی  مو

 اجرایی و دارد قرار عمل مالک توانمی را خصوصی بخش و دولت وگویگفت شورای دبیرخانه کارشناسی نظر دارد، استان برای

ستری  تا داریم تالش .نمود سان  بانکی منابع آینده سال  که کنیم فراهم را ب ضوی  خرا ستان  همین در ر  نآ عدد و شود  هزینه ا

 .شد خواهد مشخص نیز
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  ابعمن مصرف  عدم به اشاره  با نشست   این در نیز رضوی  خراسان  بازرگانی اتاق تجارت کمیسیون  رئیس روشنک،  محمدحسین  -

سان  بانکی ضوی  خرا ستان،  این داخل در ر صی    بخش شان مقابل طرف اینکه دلیل به هابانک: کرد عنوان ا صو ست،  خ  جرات ا

ــیوه باید. کنند صــرف دیگری جای در را منابع این دهندمی ترجیح و ندارند را بخش این به تســهیالت پرداخت  و تدوین ایش

 منطقه همین صرف  آن تسهیالت  و نشود  خارج استان  از رضوی  خراسان  هایبانک منابع و هاموجودی آن طی که شود  تعریف

 .گردد

ستانی،  مدنی مهدی - سان  بنیان دانش های شرکت  انجمن رئیس بج ضوی  خرا ست    این در نیز ر ش ستفاد  لزوم بر تاکید با ن  از ها

شورهای  به تجاری سفرهای  در بنیاندانش هایشرکت  هایظرفیت سایه  ک سعه : گفت هم  افزایش و بنیاندانش هایشرکت  تو

 دیگر کشورهای  به مسئوالن  سفرهای  در امیدواریم که ماست  نظر مد موضوعات  از حوزه این در همسایه  کشورهای  با همکاری

 هایشــرکت اســتقرار برای توافقی شــهرداری با جمهوررئیس فناوری و علمی معاونت تهران در. بگیرد قرار نظر مد مســاله این

رای  در بنیاندانش شته  شهری  ف شابهی  نامهتفاهم نیز ما که دا شهد  شهرداری  با م  خیلی نامهتفاهم این اما ایم داده انجام م

 .دهند قرار کار دستور در را این پیگیری که خواهیممی مسئوالن از و نشده اجرایی
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 مصــوبات اســـتانی

 تصمیم/ تــــصمیمات عنــوان دستــور جلسه ردیف

1 

ــی ارائه   انجام های پیگیری از گزارش

  هشتاد  مصوبات  اجرای پیرامون شده 

  گو و گفت شــورای جلســه دومین و

ــوص در ــعه خصـ ــهرکهای توسـ  شـ

شین  و توس صنعتی    فن و سازی  ما

ــتقرار و برتر های آوری   واحدهای اس

 شهرکها این در بنیان دانش

  وباتمص اجرای پیرامون شده انجام های پیگیریرییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی از 

شتاد  سه  دومین و ه صوص  در  گو و گفت شورای  جل سعه  خ  و توس صنعتی  شهرکهای  تو

ستقرار  و برتر های آوری فن و سازی  ماشین  به جلسه   شهرکها  این در بنیان دانش واحدهای ا

 همصــوب اجرای لزوم بر  مبنی گو،و  گفت شــورای دبیرخانه پیشــنهاد تا شــد مقررارائه نمود و 

  نیان،ب دانش و برآب کم صنایع استقرار و سازی ماشین شهرک هکتاری صد توسعه برای دولت

  کارگروه درطرح  برای  اســتانداری، اقتصــادی امور هماهنگی معاونت توســط هفته، یک ظرف

 . گیرد انجام پیگیری های الزم زیربنایی

2 

ــورا     ارائه   ــنهادات دبیرخانه شـ پیشـ

شکل  رفع پیرامون ستقر  صنایع  م  م

  کار پایان اخذ جهت)  غرب محور در

 میزان سازی  آزاد نیز و..(  و صنعتی 

ــیر در ندروی  مسـ  آزادی بزرگراه ک

 صنایع این توسط

 یزن و..(  و صنعتی کار پایان اخذ جهت)  غرب محور در مستقر صنایع مشکل رفع در ارتباط با 

سیر  در میزان سازی  آزاد سط  آزادی بزرگراه کندروی م شورای  رییس  صنایع  این تو دبیرخانه 

 ازمانس پیگیری، روند در تسریع هدف با و مقرر گردیدگزارشی به جلسه ارائه نمود   گفت و گو 

ــنعت، ــتان، تجارت و معدن ص ــادی های بنگاه اس ــتقر اقتص ــهد غرب محور در مس  به را مش

  تمامی شامل ) مشهد  غرب محور در کار پایان صدور  برای قانونی مراحل طی جهت شهرداری، 

  معرفی واحدهای تمامی. نماید معرفی ،(شهر حریم و محدوده داخل در فعال صنعتی واحدهای

و با توجه به توضیحات   و شوند می بندی هشت  توافق مفاد مشمول  مصوبه  این براساس  شده، 

 خذا به نیازی دیگردبیرخانه کار گروه امور زیر بنایی )معاون محترم اداره کل راه و شهرسازی(   

 امور کارگروه و 5 ماده کمیســیون از مذکور صــنعتی واحدهای برای موردی، صــورت به مجوز

ــتان زیربنایی ــد این فرآیند ظرف مدت  .بود نخواهد اس ماه انجام و رییس  3همچنین مقرر ش

صوبه به           شی از روند اجرای کامل م سه گزار ستان در هر جل صنعت، معدن و تجارت ا سازمان 

 شورای گفت و گو ارائه نماید.

3 

ــورا     ارائه   ــنهادات دبیرخانه شـ پیشـ

  دو مابین  فی مراودات تداوم  پیرامون

شور  ستان،  و ایران ک  پیرامون  ترکمن

مه      نا فاهم قده  ی ت  بین ما  فی منع

  اب شمالی و رضوی  خراسان  استانهای 

ستان  ستان  آخال و مرو های ا  ترکمن

یت    با  نا ــفر به  ع یب  سـ  الوقوت قر

سئوالن  شد  م ستان  ار  انایر به ترکمن

 سفر این اهمیت و

 

  ود مابین فی مراودات تداومس دبیرخانه شــورا گزارشــی در ارتباط با ضــرورت گســترش و ریی

  و رضـوی  خراسـان  اسـتانهای  بین منعقده ی تفاهمنامه پیرامون  ترکمنسـتان،  و ایران کشـور 

ستان  با شمالی  ستان  آخال و مرو های ا سئوالن  الوقوت قریب سفر  به عنایت با ترکمن  شد ار م

ستان  سه ارائه نمود و مقرر گردید  سفر  این اهمیت و ایران به ترکمن   مواردی جمعبندیدر جل

 از بیشــتر هرچه اســتفاده برایه اســت شــد مطرح اســتان 5 های دبیرخانهات جلســدر  کهزیر

و امو  از طریق استانداری محترم خراسان رضوی به وزارتخانه های کشور       شده  ایجاد ظرفیت

 : گردد منعکس ها تفاهمنامه درخارجه برای لحاظ شدن 

 نظر مورد استانهای و کشور دو بین تجاری، آمار و اطالعات مستمر تبادل ضرورت -

  کشور دو توسط المللی، بین رویدادهای و ها نمایشگاه فهرست روزرسانی به و تهیه -

 بیشتر، تبادالت برای نشست دو ساالنه برگزاری - 

 کشور، دو های استان بین کاال تهاتر برای پیشنهادات ارائه و مناقصات رسانی اطالت - 



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 

 نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی نودمینفرم 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:  13

 

 مستقیم، پرواز برقراری  -

  کشاورزی و معادن صنایع بازرگانی  های اتاق توسط تجار بین تردد و ویزا مشکل رفع  -

  آخال و مرو های استان در ترکمنستان و ایران مشترک اتاق دفتر ایجاد  -

شت  انجام امکان -  سرزمینی  ک ستان  در  فرا شت  برای ترکمن صول  سه  حداقل ک  در که  مح

 دارد وجود سال تمام

 یبرا طرفه یک طور به را ویزا حذف و  ترکمنستان  گردشگران  جذب و سالمت  گردشگری    -

 ترکمنستان

 اکنون هم. دهد افزایش را ها اســتان گرم و دوســتانه روابط تواند می نیز مرزی های بازارچه -

ــت فعال  باجگیران  بازارچه   فقط ــتانی  که  اسـ  برای بازارچه   این بودن یکطرفه  از ها  ترکمنسـ

 اربسی  تواند می گردد، ایجاد درگز و آباد لطف در ها بازارچه این اگر. دارند گالیه ایران صادرات 

 .  باشد موثر

  طرفه یک صورت به حتی کشور دو بین مرزی های بازارچه اندازی راه-

ست  الزم و تجاری مرز  ایجاد- ستفاده  پیشنهاد . شود  گرفته درنظر تفاهمات در موضوت  این ا  ا

 . است مرز در ها استان متقابل ظرفیت از

ــا  - ــادی های  ظرفیت  گرفتن درنظر برای تقاضـ ــان اقتصـ فاهم  در جنوبی خراسـ   با   نامه   ت

 ترکمنستان

 ترکمنستان سوی از امدادی واگن تامین درخواست  -

سهیل  لزوم گمرکی، خدمات شدن  روزی شبانه  - ستان  و ایران بین روادید صدور  ت   و ترکمن

 ماهانه گمرکی های نشست

 و.. به شرح پیوست.
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ــورا     ارائه   ــنهادات دبیرخانه شـ پیشـ

 یتظرف از استفاده چگونگی پیرامون 

قدینگی  گردش بار  و ن   بنگاههای   اعت

ــادی ــبکه نزد اقتص   فهد با بانکی ش

هم    مودن    فرا مکــان  ن   پرداخــت  ا

ــهیالت ــب به  تسـ   های  کار  و کسـ

    خرد و متوسط

 نزد اقتصادی بنگاههای اعتبار و نقدینگی گردش ظرفیت از استفاده چگونگی  در ارتباط با 

  خرد و متوسط های کار و کسب به تسهیالت  پرداخت امکان نمودن فراهم هدف با بانکی شبکه

رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی به جلسه  به عنوان یکی از روش های تامین مالی، 

 :و مقرر گردیدارائه نمود 

ستقبال برخی (  1 ستان  بانکهای از با توجه به ا  ا  ایران و..ب ،مهر صادرات  ، ملی بانک جمله از ا

ضوت  صاص  مو سهیالت  اخت ساب  گردش طریق از  ت صادی  بنگاههای ح شبکه   نزد بزرگ اقت

 :بانکی 

  نسازما طریق از خصوصی و دولتی از اعم دارند  منابع رفت برون که واحدهایی شناساییالف( 

حداکثر ظرف   شورا  خانه ،دبیر بانکی شبکه  و کشاورزی  جهاد ،  صمت  های اقتصاد و دارایی،  

صات   و عناوین -و پیگیرییک ماه  شخ ستانها  سایر   به شده  خارج منابع میزان-شرکتها،   م   و ا

 مشخص گردد. شهرستانی و استانی شده هزینه منابع ریالی حجم- مرکز

سط ب سیون  دبیرخانه (تو ضوت   بانکی شبکه  و بانکها هماهنگی کمی   و آزاد نابعم بین پیوند مو

ــرف آنچه ــود می مص ــی مورد ش ــاعت و گیرد قرار بررس   تامین به کمک برای بانکی های بر
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 موضوعات مــلی و فـــراگیر

 پیشنهاد/ پیشنهادات عنــوان دستــور جلسه ردیف

1 --------------- ------------------------ 

 

 

 

 

 

ــی از توافقات مورد نظر        نقدینگی  ــو دبیرخانه   به ماه   یک  ظرفعالوه برمنابع جدید ناشـ  راشـ

 شود منعکس

مه ای  بین بخش           نا فاهم ــوت چگونگی تنظیم ت های الف و ب موضـ ند ت( پس از اجرای ب

بانکها  با هدف  تعیین سازو کار اجرایی شیوه  انتقال  خصوصی و دولتی و کمیسیون هماهنگی

ستان ،    ستقر در ا ستا    نقدینگی واحد م سایر ا ضوی   از مرکز و یا  سان ر  در دبیرخانه نها به  خرا

 شورا برگزار و دستورالعمل های مربوطه تنظیم و در شورای گفت و گو مطرح گردد.

 


