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:دستور جلسه

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي-
در "شـوراي گفـت و گـوي دولـت و بخـش خصوصـی اسـتان       "و  "دبیرخانه"ارائه گزارشی از عملکرد -

1396سال
-1397در سـال  و گوي دولت و بخش خصوصـی اسـتان خراسـان رضـوي    برنامه کاري شوراي گفتارائه -

)حمایت از کاالي ایرانی(
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وضعیت حضور و غیاب جلسه

دولت-الف

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

خانوادگی نمایندهنام و نام 

حاضر)رئیس شوراي استانی(استاندار علیرضا رشیدیان1
احمد نجاري مقدمنمایندهاستانمدیریت و برنامه ریزيسازمانرئیسرضا جمشیدي2
حاضرامور اقتصادي و دارایی استانمدیر کلسید مهدي رمضانی3
حاضراستانرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارتراضیه علیرضایی4
حاضرمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانمحمد سنجري5
حاضررئیس سازمان جهاد کشاورزي استانمجتبی مزروعی6
حاضراستانيهابانکهماهنگیشورايدبیرمحمود منصوري7

مجلس شوراي اسالمی-ب

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)رئیس مجمع نمایندگان استان( نماینده مجلسرضا شیران1
غایبنماینده مجلسحسین مقصودي2
غایبنماینده مجلسمحمود نگهبان سالمی3

غایبنماینده مجلسحمید گرمابی4

قوه قضائیه-ج

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

غایب)یا معاون(استاندادگستريکلرئیس)حسین شفیعی(علی مظفري1
غایباستانمرکزدادستانغالمعلی صادقی2
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)رؤساي اتاق ها(تعاونی و خصوصی-د

وضعیت حضورسمتو نام خانوادگینامردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضراستانمرکزکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرئیسغالمحسین شافعی1

حاضراستانتعاوناتاقرئیسسید حسین مجتبوي2

غایباستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود بنانژاد3

)خصوصیوتعاونیهايتشکلرؤسايیاتعاونیوخصوصیبرترهايشرکتعاملمدیران(

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی 
نماینده

حاضررئیس خانه صنعت،معدن و تجارت استان حسینیحسن1

حاضرانجمن مدیران صنایع خراسان رضويعضو هیات مدیره یزدانبخش...عبدا2

حاضرعضو هیات مدیره کانون انجمنهاي کارفرمایی صنایع واهريجمحمدرضا3

غایبمدیرعامل شرکت الکترواستیلمجید محمدزاده4

حاضرعضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي محمدرضا توکلی زاده5

حاضرعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزياحمد زمانیان6

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون هادي ابوي طرقبه7

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون مرتضی خوشخو8
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شهرداري و شوراها-هـ

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام خانوادگی نمایندهنام و 

غایباستانمرکزشهر شهردارتقی زاده خامسیقاسم1

احمد نوروزينمایندهاستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

هامراجع و دستگاهمدعوین و سایراسامی -و

سمتنام و نام خانوادگیردیف

علی رسولیان1
گذاري معاونت هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري سرپرست حوزه امور اقتصادي و سرمایه 

خراسان رضوي

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويمدیر کلمیرشاهیشکوه2

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی قالبسازي، تراشکاري، ریخته گري خراسان رضوي عباس سادات2
مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضوي  عدالتیاصغر3
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مشروح  مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

و مقابله جدي با کاالي قاچاق از جمله موارد قابل اهمیت در یتوجه به کیفیت کاالي ایرانی، مناسب سازي بازار داخل-
.است"حمایت از کاالي ایرانی"مسیر تحقق شعار سال جاري 

درصد 12,1در سایه همراهی دولت و بخش خصوصی در سال گذشته نرخ بیکاري استان از میانگین کشوري که -
344صنعت، معدن و تجارت استان در سال گذشته با صدور سازمانهمچنین.درصد کاهش یافت11,4است به 

منجر به دریافتنفري، 657هزار و 8میلیارد تومانی و اشتغال 785هزار و 3فقره پروانه بهره برداري، سرمایه گذاري 
.که قابل تقدیر استگردید در حوزه صنعتسرمایه گذاري کشوردر استانرتبه نخست

خش بباید، فعاالن اقتصادي استانو نشست با مقدس به مشهد محترمبه سفر قریب الوقوع رئیس جمهورتوجهبا -
هاي سرمایه گذاري که مقرر است در این جلسه مطرح شوند، مشارکت تدوین مطالبات و اولویتخصوصی در 

فعاالن بخش خصوصی می توانند درخواست هاي خود براي بهره مندي از منابع صندوق توسعه در این راستا.نماید
براي بررسی و طرح همچنین طرح هایی که نیازمند مجوز در سطح ملی یا مشارکت ویژه بانک هستند، و ملی

.ارائه کننداحتمالی
وزارت کشور به میزبانی استان محترم با حضور معاونان کهکشور5دوازدهمین جلسه کارگروه استانداران منطقه در-

مقرر شد با توجه به اهمیت سرمایه گذاري در توسعه مناطق با هدف بهره گیري از برگزار گردیددر مشهد مقدس
یت هاي استان هاي درون هر منطقه براي ارتقا آن، فهرست پروژه ها براي سرمایه گذاري مشتركتوانمندي ها و ظرف

.استان توسط مراکز سرمایه گذاري آن ها تهیه و ارائه شود6در

رییس محترممردم استان در مجلس شوراي اسالمی با معاون اولمحترم و نمایندگان استاندار محترم دیدار در-
عمران استان با کمک بخش خصوصی تهیه و و طرح پیشنهادي ایجاد شرکت سرمایه گذاري توسعه جمهور مقرر شد 
عمران استان مشابه آنچه در کرمان و طی این دیدار، پیشنهادي مبنی بر راه اندازي شرکت توسعه.به دولت ارائه شود

.ي شودزانجام شده است، مطرح شد تا با کمک بخش دولتی و خصوصی این شرکت راه اندا

هاي اقتصادي خواهد بود و با تجمیع ظرفیت هاي موجود در عرصه هاي در حرکتاستاندر واقع این ساختار پشتوانه
بخش ها کلیهبا ترکیب و تجمیع ظرفیت . وسعه اي استان شتاب خواهد گرفتمختلف، تکمیل و اجراي طرح هاي ت

اي تسریع ، تکمیل و اجراي طرح هاي توسعه اي استان ، می توان از امکانات و توان آنها برشرکتدر قالب این 
.مر نشستن این ظرفیت نیازمند مشارکت جدي بخش خصوصی استثبه قطعاً؛استفاده نمود

هزار 20در سال گذشته . استکشاورزي در استان، گامی موثر در جهت مدیریت منابع آبی نوین توسعه بخش آبیاري -
همچنین دراین مدت، دو هزار کیلومتر .سیستم هاي آبیاري نوین تجهیز شدندهکتار از اراضی کشاورزي استان به

.ایجاد شدانتقال آب نیز در استانخطوط 

ولی در حال حاضر با وزارت کشور داشت کمترین ارتباطات را و کشاورزين، صنایع، معاداتاق بازرگانیدر گذشته-
در این .استشدهچون صنعت ، معدن و تجارت و گستردهاین مناسبات و تعامالت همسطح وزارتخانه هاي تخصصی

فته گذشته نهایی و به زودي نیز از آن هکه تفاهم نامه همکاري بین اتاق و وزارت کشور و استانداري ها رابطه
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اي و استانیِ بخش خصوصی با وزارت کشور را رقم نزدیک منطقههايرونمایی خواهد شد، فصل جدیدي از همکاري
.می زند

به حوزه هایی صرفاًمنابع فقط با رویکرد ایجاد شغل بخش خصوصی این است که در حوزه اشتغال بخشی از نگرانی-
ه ویژه اي به حوزه ـتمرکز و توج،غالـکه بیشترین اشتغال را ایجاد می کند، اختصاص نیابد بلکه باید در کنار اشت

هاي جدي نگرانیهمچنین یکی دیگر از .نظر گرفته شودبهره وري اقتصادي این بخش ها شده و بعد اشتغال آن در
، اتالف منابعی است که به بحث توسعه اشتغال روستایی تخصیص یافته و باید نظارت موثري بر نحوه این بخش

.ها صورت گیرد تا منجر به تولید و اشتغال گرددکرد این ظرفیتهزینه

ظرفیت هاي حفظ در مشارکت موثرترمبنی بربخش خصوصیمجمع نمایندگان استان از محترمرئیسخواستدر-
در این رابطه .در جلسه مطرح شد تنگناهاي مالی تیم هاي ورزشی استان مالی براي رفعحمایت وورزشی استان 

با کمک تشکل هاي ،اتاق بازرگانی خراسان رضوي ظرفیت مطلوبی در اختیار داردپیشنهاد شد با توجه به اینکه
و به اعتالي ورزش ده ، تبلیغات محیطی تیم هاي ورزشی یا اسپانسري بعضی از آن ها را متقبل شبخش خصوصی

.دکمک کناستان 
أخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده محل  ،اي صورت گرفته در شوراي گفت و گوي استان در سال گذشتهبا پیگیریه-

تعیین شده است، محل استقرار آن ها ، 97ال سقانون بودجه6تبصره » ه«قسمت دوم بند درواحدهاي تولیدي 
و شودپرداخت بایستیاستانبراین اساس از امسال، مالیات هاي پرداختی شرکت هاي اقتصادي استان در داخل

بنگاه هاي اقتصادي استان موظف هستند سهم د و استان مستقر خواهد بوحساب هاي مالیاتی این شرکت ها نیز در 
.پرداخت کنند و از انتقال حساب هایشان به تهران پرهیز نماینداستانمالیات و مالیات بر ارزش افزوده خود را در 

در "شوراي گفت و گـوي دولـت و بخـش خصوصـی اسـتان     "و  "دبیرخانه"ارائه گزارشی از عملکرد ) ب
1396سال

موانع کسب و کار و ایجاد تفاهم بین بخش خصوصی و دولتی و ارائه راهکارهاي موثر به شوراي با هدف شناسایی -
جلسه کارگروه و کارشناسی تخصصی 8جلسه دبیرخانه و  45، در1396گفتگوي دولت و بخش خصوصی در سال 

و تفاهمنامه مصوبه 237پیشنهادات تشکلهاي بخش خصوصی و دولتی مطرح گردیده است که نتایج این جلسات 
. بوده است

درصد دستورکارها در جلسات شوراي گفتگوي 58، دبیرخانه شورادستور کار97مصوبه و 237از بین 1396در سال -
درصد دستور کارها قبل از ارسال به شورا در قالب توافق و تفاهم انجام شده 16استان مطرح گردیده است و حدود 

درصد دستورکارها آماده طرح در جلسات بعدي 26شورا نداشته است و حدود است و یا احتیاجی به طرح در جلسه 
.شوراي گفتگوي استان می باشد

در بین پیشنهاد دهندگان موضوعات دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی، انجمن صنفی کارفرمایی -
سان مشاور و شرکتهاي ساختمانی و ،  انجمن صنفی مهند12قالبسازي، تراشکاري ریخته گري، دبیرخانه بند ب ماده 

تاسیساتی، اتاق اصناف، کمیسیونهاي تخصصی اتاق، انجمن مدیران صنایع و سایر تشکلها بیشترین تعداد پیشنهادات 
.را به خود اختصاص داده اند

-دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوي تالش نموده تا با استفاده از همه ظرفیت-
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هاي تخصصی و مشاورین بتواند موضوعات کارشناسی شده همراه با پیشنهادات اي کارشناسی اتاق، اعم از حوزهه
در این ارتباط . اصالحی و اجرایی به شورا ارائه نماید تا امکان بهره مندي از ظرفیت هاي شورا در استان فراهم گردد

شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصی استان جلسه12؛1396به منظور طرح پیشنهادات دبیرخانه در سال 
درصد از پیشنهادات دبیرخانه شورا، 88الزم به ذکر است حدود . مصوبه داشته است97برگزار گردید که در مجموع  

در شورا مصوب گردید که نشان می دهد  موضوعات ارائه شده به شورا از هر نظر در دبیرخانه مورد کارشناسی قرار 
به لحاظ انطباق با قوانین و مقررات و اخذ نظرات متخصصین و کارشناسان از جامعیت برخوردار بوده گرفته است و 

.است
و ریاست محترم اتاق بازرگانی، ) ریاست شورا( یکی از موضوعاتی که همواره بعنوان دغدغه و تاکید استاندار محترم-

شد، میزان تحقق و اجرایی شدن مصوبات است مطرح می با) دبیر شورا( صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضوي
که همواره تالش گردید بطور مستمر مصوبات دبیرخانه و شورا از طریق مبادي استانی و ملی پیگیري گردد تا نتایج 

، دبیرخانه شورا 1396در این ارتباط ضمن تهیه مجموعه عملکرد شورا در نیمه اول سال . مورد نظر حاصل شود
دبیرخانه و شورا به لحاظ ارتباط موضوعی با دستگاههاي ذیربط را استخراج و طی مکاتباتی مجدداً همه مصوبات

درخواست نمود تا چگونگی اجرا، یا عدم اجرا و یا موانعی که براي اجراي مصوبه وجود دارد را اعالم نمایند، ضمن 
ز پاسخ دستگاههاي اجرایی بخش نتایج حاصل ا.اینکه تعدادي از مصوبات ماهیت پیگیري از طریق مرکز را دارد

:خصوصی نشان می دهد، در مجموع
اعم از توافقات دبیرخانه، منعکس شده در شورا و یا اجرا ( درصد مصوبات اجرایی گردیده است53حدود •

،)شده بعد از مصوبه
.درصد مصوبات داراي ماهیت پیگیري مستمر و فرآیند اجرا به وقت بیشتري نیاز دارد40•
.درصد مصوبات اجرایی نگردیده است7همچنین •

74درصد مصوبات ماهیت ملی و فراگیر و 26از نظر ماهیت مصوبات شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی استان، -
.درصد مصوبات ماهیت استانی داشته است

:به شرح زیر اشاره شدنیز 96ترین دستاوردهاي شورا در سال برخی از مهمدر این جلسه به -

 ماهه اول سال جاري حسب ارزیابی هاي صورت گرفته توسط وزارت کشور، استان خراسان رضوي از نظر در شش
.مصوبات در چارچوب شرح وظایف شورا، مصوبات اقدام شده و نظم در برگزاري جلسات، جزء سه استان برتر کشور معرفی شد

 اعمال پیشنهادات استان در ارتباط با معافیت هاي مالیاتی بنگاههاي اقتصادي در مناطق محروم و توسعه نیافته

 واحد صنعتی و تولیدي محور غرب مشهد از طریق تفاهم و 1800فراهم نمودن امکان تعیین تکلیف حدود
با ماهیت پیگیري مستمر نامه (دستگاهاي موثر استانیگفتگو بین شهرداري، شوراي شهر و بنگاههاي اقتصادي محور غرب و سایر 

)شهرداري مشهد20/12/1396مورخ 241045/96/29شماره 

 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اعمال پیشنهادات استان در ارتباط با تشکیل شوراي معادن استان در
اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 

محل استقرار آن ها در أخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي تولیدي محل  تعییندر رابطه با اعمال پیشنهاد استان
97سال قانون بودجه6تبصره » ه«قسمت دوم بنددر
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 ،توافقات در حوزه مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده اتحادیه هتل داران و انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی
استان، جهانگردي و زیارتی 

پیشنهادات حوزه اوراق تسویه خزانه و اسناد خزانه اسالمی

 پیشنهادات در قراردادهاي پیمانکاري دستگاههاي اجرائی با فعاالن اقتصادي بخشهاي خصوصی و تعاونی به
منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادالنه به طرف مقابل

ملها و بخشنامه هاي سازمان مدیریت و برنامه ریزي و قراردادهاي ابالغ بخشنامه هاي مرتبط با رعایت دستورالع
)توسط استانداري و سازمان مدیریت و برنامه ریزي(فی ما بین بخش خصوصی با دستگاههاي اجرایی 

 انعقاد تفاهم نامه فی ما بین اداره کل استاندارد و دامپزشکی براي جلوگیري از موازي کاري دستگاههاي اجرایی
ر خصوص ترخیص نهاده هاي دامی وارداتیاستان د

گذاري کوچک به عنوان ضمانت نامه بانکی جهت آزادسازي وثایق مازاد واحدها و پذیرش صندوق ضمانت سرمایه
استفاده از تسهیالت

 پیگیري ایجاد نمایندگی ثبت عالیم و مالکیت معنوي شرق کشور در مشهد

صوصی استان و کارگروه سیاستگذاري و رفع موانع سرمایه همایش مشترك شوراي گفت و گوي دولت و بخش خ
گذاري استان با رویکرد همسویی و همراهی بیشتر و ایجاد حساسیت براي تعامل پویا بین کارشناسان دستگاههاي اجرایی مرتبط با 

لن همایش استانداري در محل سا20/10/1396بخشهاي مختلف با فعاالن اقتصادي و متقاضیان سرمایه گذاري خصوصی در تاریخ 
.با حضور استاندار محترم، مدیران و کارشناسان دستگاههاي دولتی، دادگستري، شهرداري و سازمانهاي بازرسی استان برگزار گردید

 طبیعی و صنایع و معادن نشست روساء و اعضاي کمیسیون کشاورزي، آب و منابع1396همچنین در تابستان
استاندار و رییس شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی استان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و مجلس شوراي اسالمی با 

اتاق "معدن و صنایع معدنی"و "صنعت"، "کشاورزي و آب"هاي کشاورزي ایران و خراسان رضوي و رییس و اعضاي کمیسیون
فراهم نمود تا امکان بررسی مسائل و مشکالت حوزه صنعت، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضوي، فرصت مغتنمی را 

معدن و کشاورزي استان مستقیماً توسط بخش خصوصی و قوه مجریه و مقننه مورد بحث و بررسی قرار گیرد و با توجه به 
در . ثر فراهم گرددویژگیهاي استان خراسان رضوي تدابیر الزم براي پیگیري موانع احتمالی و اصالح و اجراي قوانین و مقررات مو

نهایت تفاهم نامه هایی فی ما بین نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي استان و 
.شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی خراسان رضوي منعقد گردید

دبیرخانه و شورا علیرغم درك این که مقاومت برخی دستگاههاي اجرایی در اجراي توافقات انجام گرفته در جلسات "-
فاصله بین مدیران، معاونین و کارشناسان که به "،".موضوعات مطرح شده، مخل فضاي کسب و کار می باشد

ناسی و توافقات کارشناسی صورت ند، در انعکاس توافقات و کار کارشنمایندگی در جلسات دبیرخانه شورا حضور دار
بعنوان  مهمترین "نی پیشنهادات ملی توسط برخی دستگاههاي اجرایی استانپیگیري ضعیف و طوال"و "گرفته

.مطرح شد96چالشهاي شورا در سال 
حکایت از همگرایی گزارش ارائه شدهدر این جلسه بر این نکته تاکید نمود که رئیس محترم مجمع نمایندگان استان-

.فیت را مغتنم شمردمطلوب دو بخش دولتی و خصوصی در استان دارد و باید این ظر
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-1397در سـال  برنامه کاري شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصـی اسـتان خراسـان رضـوي    ارائه ) ج
)حمایت از کاالي ایرانی(

:شورا مطرح و برنامه هاي شورا به شرح زیر در این جلسه ارائه شدبرگزاري جلساتی پیشنهاديتقویم زمان-

 جلسه شورا با توجه به حوزه تخصصی دستور کار شورا4دعوت از مسئولین ملی مرتبط در

استان و برگزاري جلسات ... بررسی درخواست هاي دستگاههاي اجرایی، فعاالن اقتصادي، تشکل ها، انجمن ها و
مرتبط

شناسایی اطالعات آماري مورد نیاز فعاالن اقتصادي و تصمیم گیري در خصوص گردآوري آن

ماهه و یکساله 6رایی و بخش خصوصی به لحاظ اجراي تکالیف شورا در دو نوبت ارزیابی عملکرد دستگاههاي اج
و نیز ارائه گزارش فصلی وضعیت حضور اعضاء به رئیس شورا

 ایجاد هسته مطالعات تخصصی شوراي گفت و گو با استفاده از ظرفیت کارشناسی اتاقهاي بازرگانی، تعاون، اصناف
و سایر تشکل هاي اقتصادي استان

مصوبات به صورت توافقی% 70گذاري حدود هدف

برگزاري نشست مشترك با روساي اتاقهاي بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي استانهاي همجوار

برگزاري نشست تخصصی با حضور کلیه نمایندگان استان خراسان رضوي در مجلس شوراي اسالمی

 گوي دولت و بخش خصوصی مرکزپیگیري مصوبات شورا با ماهیت ملی از طریق شوراي گفت و

انجام سه طرح پژوهشی:

بررسی میزان کارایی و اثربخشی شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان بر بهبود محیط کسب و کار 
در استان خراسان رضوي

شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار در بخش هاي مختلف اقتصادي در استان خراسان رضوي
موثر بر اعتراضات کارگري در کارگاههاي صنعتی استان خراسان رضويبررسی عوامل 

 نشست تخصصی با موضوعات زیر4برگزاري:

فرهنگ اقتصادي، اخالق کسب و کار و کارآفرینی با محوریت حمایت از کاالي ایرانی
ارتقاء فرهنگ اقتصادي و تدوین الگوهاي اخالق کسب و کار: با هدف

: گروه مخاطبین
و کارشناسان  دستگاههاي صادر کننده مجوزمدیران-1
تشکل هاي بخش خصوصی-2
)علوم سیاسی-علوم اجتماعی-اقتصاد(اساتید دانشگاهی -3

فرآیندهاي پیش روي سرمایه گذاران و تولید کنندگان در حوزه هاي تخصصی
ارائه راهکار جهت بهبود فرآیندها و حمایت از سرمایه گذاران و ارتقاء جایگاه استان در : با هدف



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك
دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

شاخص هاي محیط کسب و کار
:گروه مخاطبین
تشکل هاي بخش خصوصی-1
مدیران  و کارشناسان  دستگاه هاي اجرایی مرتبط-2

)کاستی ها–خدمات (شهرك هاي صنعتی 
اهکار جهت حمایت از واحدهاي تولیدي مستقر در شهرك هابررسی نیازها و ارائه ر: با هدف

:گروه مخاطبین
صنعتیهايشهركمدیران-1
خصوصیبخشهايتشکل-2

)محدودیت ها–تعامالت (دستگاههاي اجرایی در مسیر توسعه و  سرمایه گذاري  
صنعتافزایش انگیزه در کارشناسان صادر کننده مجوز در تعامل سالم با بخش تولید و: با هدف

:گروه مخاطبین
استاننظارتیدستگاههاي-1
مجوزکنندهصادردستگاههايکارشناسانومدیران-2
خصوصیبخشهايتشکل-3
)مدیریت-اقتصاد(دانشگاهیاساتید-4

:برنامه شورا در جلسه مطرح شددرج در موارد زیر جهت -

 به استانهاي برگزاري نشست مشترك با روساي اتاقهاي بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي استانهاي همجوار
بازرگانی، تغییر نماید و نشستی با حضور استانداران، روساي اتاقهاي بندي وزارت کشور مبراساس تقسیکشور 5منطقه 

.استان برگزار شود6و نمایندگان مجلس شوراي اسالمی این صنایع، معادن و کشاورزي

 شناسایی ظرفیت هاي سرمایه گذاري استان و چگونگی جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی توسط شوراي گفت و
.گو در سال آینده انجام شود

 و شوراي گفت نقش و جایگاه شرکت هاي دانش بنیان به عنوان بخش خصوصی و حضور آنان در اتاق بازرگانی
و باید در ضروري استو گوي دولت وبخش خصوصی براي طرح و پیگیري مباحث مربوط به این حوزه و تقویت آن 

.برنامه گنجانده شود
 توسعه فعلیت رساندن ظرفیت هاي به به منظور بررسی و حضور کارآفرینان استان برگزاري نشستی با

.استان است که باید در این برنامه دیده شوداز ضرورت هاي در اقتصاد استان کارآفرینی
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مصوبات

استانی

شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی در جلسه مطرح گردید و پس از اظهار نظر 96عملکرد سال -1
اعضا مقرر گردید اسامی آن تعداد از دستگاههاي اجرایی که تا کنون علیرغم پیگیریهاي صورت گرفته  

را منعکس ننموده اند به ) تکالیف دستگاهها(یا عدم اقدام پیرامون مصوبات شورانتایج حاصله اقدام 
استانداري محترم خراسان رضوي منعکس گردد و از استاندار محترم درخواست شود تا ضمن اقدام الزم 

.در ارزیابی مدیران محترم استانی عملکردها و نتایج توافقات و تکالیف شوراي گفتگو لحاظ گردد
دیر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت شهرکهاي صنعتی استان در خصوص ارائه ضمن تق-2

پیشنهادات به دبیرخانه شورا با هدف روان سازي و تسهیل فرآیند صدور مجوزها و اجراي فعالیتها، مقرر 
خصوصی شد موضوع انعکاس موانع کسب و کار از سوي دستگاههاي اجرایی و با هدف تعامل بین بخش 

.و دولتی از طریق استانداري محترم پیگیري گردد
ضمن تشکر از اداره کل اقتصاد و دارایی استان  در ارتباط با لحاظ نمودن اقدامات دستگاههاي اجرایی -٣

پیرامون بهبود محیط کسب و کار و معرفی مسئولین ذیربط در هر یک از دستگاهها، مقرر شد فهرست 
ول بهبود محیط کسب و کار معرفی ننموده اند توسط دبیرخانه استخراج و دستگاههایی که تا کنون مسئ

به دستگاه اجرایی ذیربط منعکس گردد و هریک از معاونین و مسئولین محترم معرفی شده به عنوان 
.مسئول بهبود محیط کسب و کار، برنامه اجرایی براي ارتقا محیط کسب و کار ارائه نمایند

پنجشنبه هاي پایان در شورا جلسات ،استانمحترمرخواست مجمع نمایندگانحسب دبا توجه به اینکه -4
مجلس شوراي اسالمی در محترمگانموضوع حضور نمایندمقرر گردید ؛تشکیل می گرددهر ماه
و بر حضور پیگیرياستان نمایندگانمجمعمحترمرئیسجناب آقاي دکتر شیران توسطشوراجلسات

.را تاکید گرددنمایندگان محترم عضو شو
مانبندي جلسات، مورد تایید و ز، برنامه شورا 1397در تدوین برنامه کاري سال رویکردهاي تعیین شده-5

برنامه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان در سال تصویب شورا قرار گرفت و مقرر شد
.گرددبراي اعضاء محترم ارسال به شرح زیر  و برنامه زمانبندي جلسات 97

جلسه شورا با توجه به حوزه تخصصی دستور کار شورا4دعوت از مسئولین ملی مرتبط در -1

اسـتان و برگـزاري   ... بررسی درخواست هاي دستگاههاي اجرایی، فعاالن اقتصادي، تشـکل هـا، انجمـن هـا و    -2
جلسات مرتبط

گردآوري آنشناسایی اطالعات آماري مورد نیاز فعاالن اقتصادي و تصمیم گیري در خصوص -3
شناسایی ظرفیت هاي سرمایه گذاري استان و چگونگی جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی-4
ماهـه و  6ارزیابی عملکرد دستگاههاي اجرایی و بخش خصوصی به لحاظ اجـراي تکـالیف شـورا در دو نوبـت     -5
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مصوبات

استانی

شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی در جلسه مطرح گردید و پس از اظهار نظر 96عملکرد سال -1
اعضا مقرر گردید اسامی آن تعداد از دستگاههاي اجرایی که تا کنون علیرغم پیگیریهاي صورت گرفته  

را منعکس ننموده اند به ) تکالیف دستگاهها(یا عدم اقدام پیرامون مصوبات شورانتایج حاصله اقدام 
استانداري محترم خراسان رضوي منعکس گردد و از استاندار محترم درخواست شود تا ضمن اقدام الزم 

.در ارزیابی مدیران محترم استانی عملکردها و نتایج توافقات و تکالیف شوراي گفتگو لحاظ گردد
دیر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت شهرکهاي صنعتی استان در خصوص ارائه ضمن تق-2

پیشنهادات به دبیرخانه شورا با هدف روان سازي و تسهیل فرآیند صدور مجوزها و اجراي فعالیتها، مقرر 
خصوصی شد موضوع انعکاس موانع کسب و کار از سوي دستگاههاي اجرایی و با هدف تعامل بین بخش 

.و دولتی از طریق استانداري محترم پیگیري گردد
ضمن تشکر از اداره کل اقتصاد و دارایی استان  در ارتباط با لحاظ نمودن اقدامات دستگاههاي اجرایی -٣

پیرامون بهبود محیط کسب و کار و معرفی مسئولین ذیربط در هر یک از دستگاهها، مقرر شد فهرست 
ول بهبود محیط کسب و کار معرفی ننموده اند توسط دبیرخانه استخراج و دستگاههایی که تا کنون مسئ

به دستگاه اجرایی ذیربط منعکس گردد و هریک از معاونین و مسئولین محترم معرفی شده به عنوان 
.مسئول بهبود محیط کسب و کار، برنامه اجرایی براي ارتقا محیط کسب و کار ارائه نمایند

پنجشنبه هاي پایان در شورا جلسات ،استانمحترمرخواست مجمع نمایندگانحسب دبا توجه به اینکه -4
مجلس شوراي اسالمی در محترمگانموضوع حضور نمایندمقرر گردید ؛تشکیل می گرددهر ماه
و بر حضور پیگیرياستان نمایندگانمجمعمحترمرئیسجناب آقاي دکتر شیران توسطشوراجلسات

.را تاکید گرددنمایندگان محترم عضو شو
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برگزاري نشست تخصصی با حضور کلیه نمایندگان استان خراسان رضوي در مجلس شوراي اسالمی-9
پیگیري مصوبات شورا با ماهیت ملی از طریق شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی مرکز-10
توسـعه  فعلیـت رسـاندن ظرفیـت هـاي     بـه  برگزاري نشستی با حضور کارآفرینان استان به منظـور بررسـی و   -11

در اقتصاد استان کارآفرینی
نقش و جایگاه شرکت هاي دانش بنیان به عنوان بخش خصوصی و حضـور آنـان در اتـاق    فراهم نمودن ایفاي -12

و شرکت هاو پیگیري مباحث مربوط به این بازرگانی و شوراي گفت و گوي دولت وبخش خصوصی براي طرح
هاتقویت آن 

:انجام سه طرح پژوهشی-13
بررسی میزان کارایی و اثربخشی شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان بر بهبود محیط کسب و کار در 

استان خراسان رضوي
خراسان رضويشناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار در بخش هاي مختلف اقتصادي در استان
بررسی عوامل موثر بر اعتراضات کارگري در کارگاههاي صنعتی استان خراسان رضوي

:نشست تخصصی با موضوعات زیر4برگزاري -14
فرهنگ اقتصادي، اخالق کسب و کار و کارآفرینی با محوریت حمایت از کاالي ایرانی

ارتقاء فرهنگ اقتصادي و تدوین الگوهاي اخالق کسب و کار: با هدف
: گروه مخاطبین

مدیران  و کارشناسان  دستگاههاي صادر کننده مجوز-1
تشکل هاي بخش خصوصی-2
)علوم سیاسی-علوم اجتماعی-اقتصاد(اساتید دانشگاهی -3

صیفرآیندهاي پیش روي سرمایه گذاران و تولید کنندگان در حوزه هاي تخص
ارائه راهکار جهت بهبود فرآیندها و حمایت از سرمایه گذاران و ارتقاء جایگاه استان در شاخص : با هدف

هاي محیط کسب و کار
:گروه مخاطبین

تشکل هاي بخش خصوصی-1
مدیران  و کارشناسان  دستگاه هاي اجرایی مرتبط-2

)کاستی ها–خدمات (شهرك هاي صنعتی 
ارائه راهکار جهت حمایت از واحدهاي تولیدي مستقر در شهرك هابررسی نیازها و : با هدف

:گروه مخاطبین
صنعتیهايشهركمدیران-1
خصوصیبخشهايتشکل-2
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مدیران  و کارشناسان  دستگاه هاي اجرایی مرتبط-2

)کاستی ها–خدمات (شهرك هاي صنعتی 
ارائه راهکار جهت حمایت از واحدهاي تولیدي مستقر در شهرك هابررسی نیازها و : با هدف

:گروه مخاطبین
صنعتیهايشهركمدیران-1
خصوصیبخشهايتشکل-2

)محدودیت ها–تعامالت (دستگاههاي اجرایی در مسیر توسعه و  سرمایه گذاري  
تولید و صنعتافزایش انگیزه در کارشناسان صادر کننده مجوز در تعامل سالم با بخش : با هدف

:گروه مخاطبین
استاننظارتیدستگاههاي-1
مجوزکنندهصادردستگاههايکارشناسانومدیران-2
خصوصیبخشهايتشکل-3
)مدیریت-اقتصاد(دانشگاهیاساتید-4
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بررسی میزان کارایی و اثربخشی شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان بر بهبود محیط کسب و کار در 

استان خراسان رضوي
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:نشست تخصصی با موضوعات زیر4برگزاري -14
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