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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار(

 در حوزه موضوعات مشترک شرقی کشور و گلستان  استان 5 دبیرخانه های  بررسی و جمعبندی پیشنهادات ارائه شده در خصوص برگزاری نشست های حضوری و وبیناری 

و بلوچستان( و استان گلستان با دستور کار  ستانیو س بیجنو ،یشمال ،یهای رضوکشور )خراسان یهای شرقاستان یهارخانهینشست مشترک دب نینخست

طرح های قابلترین اولویتمهم نییو تع یاستان در سال جار 5 یناریو وب یحضور یشده در خصوص نشست ها ها و نظرات ارائهپیشنهاد یبندو جمع یبررس

 برگزار شد. از محل دبیرخانه شورای گفت و گوی خراسان رضوی به صورت آنالین با سایر استانها  07/02/1401روز چهارشنبه مورخ  استان 5ستور کار ددر 

موضوع هم افزایی و استفاده از ظرفیت های صورت برخط برگزار شد، اظهار کرد: جلسه که به نیا یدر ابتداوگوی خراسان رضوی شورای گفت رخانهیدب سیرئ ،یلباف اکبریعل

های سرمایه گذاری داریم از استانهای شرقی و شمالی کشور به دلیل مشترکات فراوانی که در حوزه های مختلف از جمله کشورهای همجوار و مراودات مرزی و تجاری و مزیت 

وضوعات مشترک به صورت نشست های حضوری و غیر حضوری به بحث بگذاریم و از تجربیات و بستر های توسعه استانها استفاده کنیم از جمله سال گذشته تالش کردیم م

و موضوع استفاده از ظرفیت استان به استانداران و از ان طریق به وزارتخانه های کشور و امورخارجه منعکس گردیده  5مراودات تجاری با ترکمنستان بود که در قالب پیشنهادات 

دیگری که حاصل این نشست ها  ایرانیان و هم استانی های خارج از کشور برای حضور در پروژه های استانی بود که بخشی از اقدامات اولیه صورت گرفته است و موارد مشترک

 بود

ا در سال جاری با رویکرد اجر مشترک ینشست ها یهایی در خصوص برگزارپیشنهاد ی،و شمال یهای هم مرز شرقمکاتبات و مذاکرات صورت گرفته با استان یطلبافی گفت 

استانهای شرقی مواردی که پیشنهاد می کنند تا در سال جاری در جلسات مشترک مطرح کنیم اعالم نمایند  ،گردید و پیشنهاد شد مطرح تکالیف قانون بهبود و موانع استانی 

 امل:  پیشنهاد ش 10که در مجموعه حدود 
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 ،نشست و یا وبینار ارتقای فرهنگ اقتصادی، اخالق کسب و کار ،مهارت های شغلی و کار آفرینی 

 احیاء مسئولیت های اجتماعی شرکتی و نهادی 

  قانون بهبود و تکالیف شهرداری ها  1۶ماده 

  های دانش بنیان )خراسان شمالی(چگونگی تحقق شعار سال در ارتباط با موانع شرکت 

 استان با موضوع مشترک  5ست حضوری و یا وبیناری شورا های و یک نش 

 ایجادصندوق حمایت ازصادرات  

  باعنایت به خشکسالی های اخیروروندکاهشی نزوالت آسمانی، کشت جایگزین برای محصوالت آب بر واستفاده بهینه ازمنابع آبهای

 زیرزمینی بمنظور جلوگیری از فرونشست زمین 

با هدف تقویت سرمایه گذاری در کشور و استقبال مناسب مدیران استان با توجه به طرح موضوع همایش وبیناری ایرانیان مقیم خارج از کشور  

 :و اعالم پیشنهاداتی در این راستا، موارد ذیل  خراسان شمالی

 تشکیل دبیرخانه همایش _1

 بررسی محورهای گفتگو_2

 گذاری در استانهابررسی ظرفیت های سرمایه  _۳

  عنوان همایش _4

 ...اهداف کلی برگزاری همایش و_5

 ازاستان سمنان جهت مشارکت وحضور درجلسات مشترک  دعوت بعمل آید و نیز :
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و  یتحت بررس یصورت تخصصو مشترک انتخاب خواهد شد و به یطور توافقبه شنهادیها، سه پاستان ریسا رخانهیشده از جانب دبها مطرحپیشنهاد انیافزود: از م لبافی

 قرار خواهد گرفت.  یزیربرنامه

رهنگ ف ءارتقا ضوعها مذکور، بر موپیشنهاد انیعنوان کرد: خراسان رضوی از م این دبیرخانهمسائل مورد تأکید  در تشریح وگوی خراسان رضویرئیس دبیرخانه شورای گفت

ه و در داد قرارکشور را تحت پوشش  یاز مشکالت حاکم در نظام اقتصاد یترگسترده یهادو مسئله ابعاد و شاخه نیا رایز ؛دارد یشتریار تأکید بوکو اخالق کسب یاقتصاد

 بود. میعرصه خواه نیدر ا یاریموارد، شاهد کاهش مشکالت بس نیو ارتقاء ا ژهیصورت توجه و

 مذکور دارد. یهارخانهیبه تفاهم دب ازین ییدر مرحله اجرا زین یاستان تیخارج از کشور با محور انیرانیا یبرا شیهما یاضافه کرد: برگزار لبافی

 های شرقیپیشنهاد برگزاری همایشی برای شناخت ظرفیت استان

است که  یمطلوب شنهادیپ ،یهنگ اقتصادبه موضوع ارتقاء فر یو تخصص ژهیسخن پرداخت و گفت: نگاه و یرادبه ا یوگوی خراسان شمالگفت یشورا رخانهیدب رئیس سپس

همچنین در نشست مشترک دبیرخانه .،خواهد شد یریگیپ شمالی  که در خراسان است یموارد گریاز د زیوکار نقانون بهبود کسب 1۶به آن نشده است. ماده  یتاکنون توجه

های مرزی استان شورایهای استانها، موضوعات و مشکالت ارزی کشور، بررسی مشکالت ها و شوراهای استانی شرق کشور میتوان محورهایی همچون تبادل تجربیات نشست های

 ب و کارها و دانش بنیان ها را مورد توجه قرار داد.شرقی و موضوعات کس

 ،کند ها کمکگسترده استان یهاتیکه به شناخت ظرف ییهاشیهما یبنده، برگزار دهینشده است و به عق ییخوبی شناسابه شمالی خراسان یهاتیخاطرنشان کرد: ظرف یو

همچنین اتاق خراسان شمالی با توجه به اهمیت موضوع سرمایه گذاری، تاکید بر برگزاری همایش استفاده از ظرفیت  ایرانیان و سرمایه  خواهد داشت ینقش مثبت و مطلوب
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که پیشنهادات ما با محوریت برگزاری این همایش در خراسان رضوی است. همچنین  دراین  لین اقدامات استتعیین دبیرخانه این همایش از او داران مقیم خارج کشور دارد که

 ا و جمعبندی گردد.ذاری خارجی احصحوزه نیازهاو ظرفیت های هر استان در حوزه سرمایه گ

 های شرقی کشورضرورت توجه به خط سراسری آب شرب در استان

 ،و کمبود آب زیرزمینی ریاخ یهایبه خشکسال تیآب شرب با عنا یخط سراسر موضوعنظرات خود پرداخت و گفت:  انیببه  زیوگوی گلستان نگفت یشورا رخانهیدب سیرئ

موضوع جهش  نیخواهد داشت. همچن یخوب یبازده ،مسئله وارد دستور کار شود نیشده است و اگر اارسال یو جنوب یشمال ،های خراسان رضویاستان یصورت متمرکز برابه

 .ردیموردتوجه قرار بگ دیبا زیمسکن ن دیتول

 شود.  یقرارگرفته و بررسها دبیرخانهدر دستور کار  میدواریاست که موجب اجحاف در حق کشاورزان شده و ام یمعضالت گریاز د زین یمحصوالت کشاورز یگذارمتیافزود: ق یو

کارشناسی خوبی انجام داده است که این موضوع نیز می تواند در دستور کار نشست های  همچنین اتاق گلستان در حوزه خط سراسری راه اهن کریدور شمال جنوب کار

 مشترک قرار گیرد

 اهمیت موضوعات خشکسالی و روابط با افغانستان

 دیت که بااس یترین مسائلاز مهم یو بحران آب، اظهار کرد: موضوع خشکسال یضمن تأکید بر توجه به موضوع خشکسال زیخراسان جنوبی ن یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ

 .باشدیم تیموارد حائز اهم گریاز د زیمسائل مرتبط به روابطمان با افغانستان ن نی. همچنردیقرار بگ یتحت توجه و بررس
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، آنچه به جمعبندی کلی رسیده ایم شده پرداخت و افزود:ها ارائهنظرات و پیشنهاد یبندخراسان رضوی به جمع یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئلبافی، جلسه،  نیا یانتها در

 نشست های حضوری و غیر حضوری،

 وکاراخالق کسب ،یارتقاء فرهنگ اقتصاد   -1

 و بحران آب، یبا توجه به موضوع خشکسال یاستان یتوسعه اقتصاد یهاچالش لیتحل  -2

 دنبال خواهیم کرد ها استان یشورا رخانهیدبدر که  ستنده یفیتکال تریناز مهم احیاء مسئولیت های اجتماعی  -3

موضوعات  جنشست مشترک شوراها پس از استخرا ،با توافقات صورت گرفته دیمقرر گرداستان،  5وگو گفت یشورا یهادبیرخانه شتریافزایی هر چه بمنظور همبه وی تصریح کرد:

 ها، برگزار گردد.   ها و سازمانارگان ریو سا یهای بخش خصوصنظرات تشکل افتیها و درموضوعات در دبیرخانه یکارشناس ،کشور یهای شرقمشترک استان

 وکار،اخالق کسب ،یفرهنگ اقتصاد یارتقا»موضوعات  یاصل تیاستان با اولو 5 یشوراها یهادبیرخانه بین نشست مشترک 3حداقل  دیتوافق گرد لبافی افزود: همچنین،

های تمسئولی ءایاح»و « آب تیریو بحران مد یخشکسال ،یهای منابع انرژو محدودیت تیبا محور یاستان یهای توسعه اقتصادچالش لیتحل» ،«ینیو کارآفر یهای شغلمهارت

 بندی مشخص برگزار گردد.برنامه زمان یریزی و طبرنامه «هاشهرداری فیقانون بهبود و تکال 1۶ماده  ی وو نهاد یشرکت یاجتماع

ه تاکنون ک یبا توجه به اقدامات خوب، گذاریسرمایه تیباهدف تقو کشوراز خارج  انیرانیا شیهما یدر ارتباط با برگزارادامه داد: خراسان رضوی  یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ

بررسی داران و سرمایه یگذاری خارجها سرمایهموانع و پیشنهاد یاستان، بررس 5گذاری های سرمایهوژهها و پرطرح نویو تد ییشناسا تیبا محور دیصورت گرفته، توافق گرد

 یمامت یبا هماهنگ میگذاری مستقسرمایه ای رانیگذاری در ابه مشارکت در سرمایه بیداران خارج از کشور و ترغو سرمایه انیرانیو ارتباط مؤثر با ا ییشناسا شود. همچنین،

و اقدامات  گردد لیتشک یدر استان خراسان رضو شیهما نیا یبرگزار رخانهیدب ، در دستور کار قرار خواهد گرفت. مقرر شدربط باألخص وزارت امور خارجههای ذیدستگاه

 شود ریزیبرنامه یبعد
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با محوریت موضوعات مشترک توافق و مقرر شد ظرف یک هفته  استانهای شرقی به صورت حضوری و یا غیر حضوری شوراهای گفت و گوی  همچنین برگزاری یک نشست

 دبیرخانه های استانها پیشنهادات خود را به اشتراک بزارند و به جمعبندی نهایی برسند

 

 جمع بندی ومصوبات

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

نشست  ،با توافقات صورت گرفته دیمقرر گرداستان،  5وگو گفت یشورا یهادبیرخانه شتریافزایی هر چه بمنظور همبه

موضوعات در  یکارشناسو  کشور یهای شرقموضوعات مشترک استان جپس از استخرا ی گفت و گو مشترک شوراها

 ها، برگزار گردد.   ها و سازمانارگان ریو سا یهای بخش خصوصنظرات تشکل افتیها و دردبیرخانه

 5دبیرخانه های 

 استان
 اکثر دو هفتهحد

2 

فرهنگ  ءارتقا»موضوعات  یاصل تیاستان با اولو 5 یشوراها یهادبیرخانه بین نشست مشترک 3حداقل  دیتوافق گرد

و  تیبا محور یاستان یهای توسعه اقتصادچالش لیتحل» ،«ینیو کارآفر یهای شغلمهارت وکار،اخالق کسب ،یاقتصاد

ماده  ی وو نهاد یشرکت یهای اجتماعمسئولیت ءایاح»و « آب تیریو بحران مد یخشکسال ،یهای منابع انرژمحدودیت

 بندی مشخص برگزار گردد.برنامه زمان یریزی و طبرنامه «هاشهرداری فیقانون بهبود و تکال ۱۶

 5دبیرخانه های 

استان با محوریت 

 خراسان رضوی

 زمانبندی مشخص
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۳ 

نون که تاک یبا توجه به اقدامات خوب، گذاریسرمایه تیباهدف تقو کشوراز خارج  انیرانیا شیهما یدر ارتباط با برگزار

موانع و  یاستان، بررس 5گذاری های سرمایهها و پروژهطرح نویو تد ییشناسا موضوع ، دیصورت گرفته، توافق گرد

داران خارج از و سرمایه انیرانیو ارتباط مؤثر با ا ییشناسا همچنین،، داران و سرمایه یگذاری خارجها سرمایهپیشنهاد

ربط یهای ذدستگاه  یبا هماهنگ میگذاری مستقسرمایه ای رانیگذاری در ابه مشارکت در سرمایه بیکشور و ترغ

 یدر استان خراسان رضو شیهما نیا یبرگزار رخانهیدب، در دستور کار قرار گرفته  و باألخص وزارت امور خارجه

 شود ریزیبرنامه یو اقدامات بعد گردد لیتشک

 5دبیرخانه های 

استان با محوریت 

 خراسان رضوی

 نیمه نخست سال

    

  
  


