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  دستور کار( ورد بررسیــموضوع م(  

 بـ    ناوبی و سیتاتان و بچوتتاتان    شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان های خراسان رضوی، خراساان ج  دبیرخانه های جمع بندی نظرات (

 صورت ویدئو کنفرانس(

شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیرامون لزوم شکل گیری کمیته مشاتر  بایس ساه ا ااا خراساان رضاوی ، جناوبی ، سیتاتان و         مصوبه 

 اهستان بچوتتتان برای گتترش بازارهای مشتر  بیس ایران و پاکتتان و  مرکز بر بازار پاکتتان و صادرات و واردات بیس دو کشور از طریق  سایر ا

 شورای محترم گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی پیرامون مصوبه موضاو  دساتور    18/8/98الف مورخ /567/98مطالب نامه شماره رح ط

 کار اول ) به پیوست(

 : طرح موضــوع دستور جلس 
شترکی ، کمیته ماکتتانو پ رانیا ر بادالت  جاری و  وسعه  عامالت در بازاگتترش ، به منظور و بچوتتتان تتانیس ی و، جنوبیرضوسه ا اا بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان های 

 را ایجاد خواهند کرد.

گفت و  یشوراها رخانه دبی که به صورت  چه کنفرانس با اعضای رخانهیدبایس جچته   سیو پنجم یساستان در  یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا، رئیس دبیرخانه «عچی اکبر لبافی»

بخش خصوصی  وفتگوی دولت گبرگزار شد، به  شریح دالیل ایس  صمیم پرداخت و گفت: ایس اقدام در راستای عمل به مصوبه شورای و بچوتتتان  تتانیو س یجنوب خراسان یاستان های گو

نیس ی گیرد.  حقق تانجام م جود برای کمک به  وسعه  عامالت اقتصادی با کشورهای همتایها اا ایران در راستای بهره گیری از همه ظرفیت های مو محترم خراسان رضوی و  اکید رئیس

  رگزار شده است.ه استان ببهره مندی از دیدگاه ها و آرای متولیان امر در س با هدفظرفیتی، در گرو مشارکت دو استان خراسان جنوبی و سیتتان و بچوتتتان است. جچته حاضر نیز 

ن و کشاورزی ی، صنایع، معادی بازرگان وافقا ی که در ایس جچته حاصل شود، پس از جمع بندی و  ایید، در قالب  فاهم نامه ای مشتر ، به امضای استانداران و روسای ا اا هااو ادامه داد: 

 سه استان خواهد رسید. 



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 بخش خصوصیگوی دولت و و  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

 صبح       30/7     وع:ساعت شر                                             2/10/98   تاریخ جلسه                               35شماره جلسه:   

 نفر  23  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

رد می شود اما با رفع برآودالر  اردیچیم 1.2 قریب بهو پاکتتان  رانیا مبادالت ر، حجمشورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی متذکر شد: در حال حاض دبیرخانه  رئیس 

 میچیارد دالر نیز وجود دارد. 5بعضی موانع و مشارکت ایس سه استان، ظرفیت  وسعه ایس مبادالت به میزان 

اری، وزه  بادالت  جوار در حری کشورمان را محدود کرده اند و یادآور شد: ظرفیت کشورهای همجهایی زد که مشکالت اقتصادی را منجر شده و  عامالت اقتصادی و  جااو نقبی به  حریم

 می  واند به عبور از سد ایس مشکالت منجر شود. طبیعتا بخش خصوصی ظرفیت مطچوب  ری را برای نقش آفرینی در ایس عرصه در اختیار دارد. 

یف اهداف، ،  عرتانو پاکت رانی وسعه بازار ای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ایس جچته بررسی ایجاد یک کمیته مشتر  در لبافی همچنیس  وضیح داد:  الش سه دبیرخانه شورا

 د. شگیری خواهد  یمن ها  صمو در خصوص آوظایف، نو  مناسبات  جاری و ساختار ایس کمیته خواهد بود.  وامان ا اا بیرجند نیز پیشنهادا ی را در ایس رابطه ارائه داده که بررسی 

ه در ایس تتان است ترا کانکی پاککز مالی و بوی خاطر نشان کرد: طبیعتا در ایس مذاکرات و بررسی ها باید بعضی ساز و کارها نیز شفاف شود که از جمچه آن؛ بحث  بادالت بانکی با مرا

احث وارد مذکور، مبود. به مل همکاری مقامات عالی سه استان با متئوالن کشور همتایه نیز  عریف شکشور عمده مناسبات  جاری بر محور دالر استوار می باشد. عالوه بر آن باید شک

 گمرکی، مشوا ها، ایجاد زیرساخت های الزم در ایس حوزه به ویژه در مناطق مرزی و موضوعات مر بط با  جارت پایاپای را نیز بیافزایید. 

 مشترکمشارکت بخش های متولی در ساختار کمیت  *

که از  دا ی اشاره کرده پیشنهانیز در سخنانی ب رجندیب یو گمر  ا اا بازرگان تیواردات،  وسعه صادرات، حمل و نقل،  رانز تیریمد ونیتیکم سیو  رئ تهیرئ أتیزر عضو هخامه رضایعچ

 سوی ایس ا اا در رابطه با ایجاد ایس کمیته مشتر  و اولویت های آن ارائه شده است. 

استان  سیی ع امز  اکیدات ا اکید داریم. یکی و بچوتتتان(  تتانیو س یخراسان جنوب ،یکشور )خراسان رضو یشرق یاستان ها ی جار یها گفت: ما نیز بر  وسعه  عامالت و همکاریاو 

 سیبا ا ط باقطب ار جادیا و یشرق گانیار باط با همتا یساماندهاست که ماحصل آن  یواحد در مناسبات و مبادالت  جار استیار باط با کشور پاکتتان و ا خاذ س در سیو مع یمحور

 ان دارد. ر  را با پاکتتیس مرز مشتبه عنوان مرکز استقرار دبیرخانه ایس کمیته مشتر  است ترا که بیشتر و بچوتتتان تتانیسخواهد بود. به همیس منظور پیشنهاد ما  عییس استان کشورها 
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به افغانتتان از  رانیرات ادرصد از صاد30 اکید کرد و افزود: همیس حاال سه استان  یمرز یو بازارته ها یاقتصاد ژهیمشتر  در مناطق و یها یگذار هیسرما برای یساز نهیزموی بر  

 سیل بحمل و نق یها کتشر سی أس با باشد  ا یگذاران پاکتتان هیسرما وجود دارد. همیس متئچه می  واند انگیزه ای برای کاال از مرز استان به آن کشور تیو امکان  رانز یخراسان جنوب

اریم  فاهما ی دکنند. آمادگی  ان مشارکتکاال به افغانتت یالمچچ سیب تی رانز در روند ژه،یموجود در منطقه و یها تیاز معاف یضمس برخوردار رجند،یب یاقتصاد ژهیدر منطقه و را کاال یالمچچ

 را نیز به همیس منظور با مناطق ویژه اقتصادی تابهار و سرخس نیز داشته باشیم. 

معاونت  گذاری و سرمایه فا ر جذبدانی از زر، اشاره ای نیز به  رکیب ایس کمیته داشت و بیان کرد: روسای ا اا های بازرگانی، استانداران، نمایندگان وزارت امور خارجه، نمایندگخامه

مشارکت با  یده شوند یا دردس کمیته در  رکیب ایهماهنگی امور اقتصادی استانداری ها، سازمان های صمت، ادارات کل حمل و نقل، میراث فرهنگی،  راه آهس، مناطق ویژه و... باید به نوعی 

 آن، ماموریتی برایشان پیش بینی شود. 

ر باط مؤثر و ا، دو کشور یدر مبادالت  جار لیدر جهت  ته یحی عرفه  رج یبرقرار، دو کشور یبانک اطالعات فعاالن اقتصاد جادیا ی، اعتبار یصندوا ها ای ی جار یبانک ها سی أس

صد مکرر عمچکرد و ر یرزم یمشتر  در سطح استان ها تهیمتتمر و منظم کم یرگزاری، ب جار یها أتیو اعزام ه رشیپذ ی،شرق یدر پاکتتان با استان ها رانیا یبازرگان زنیمتتمر را

 ایس کمیته ، بخش دیگری از پیشنهادات ایس استان بود. 

کتتان اری با کشور پاادالت  جعامالت و  بدر ادامه نمایندگان منطقه آزاد بیرجند و کمیتیون کشاورزی ا اا بازرگانی خراسان جنوبی به  شریح ظرفیت ها و مزیت های ایس استان در  

 پرداختند. 

 پاکستان؛ دروازه ورود ب  بازار چین و هند*

در ایس استان، گفت: سیتتان و  «و پاکتتان رانی وسعه بازار ا»مشتر   تهیکمنیز در ادامه ایس جچته با استقبال از استقرار دبیرخانه زاهدان  یا اا بازرگان شهنوازی نائب رییس محترم اول

 ختچف.  بچوتتتان ظرفیت بتیار خوبی برای  عامل  جاری با پاکتتان دارد از مرز مشتر  وسیع با ایس کشور بگیرید  ا سوابق  عامالت در بخش های م
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ره در  جارت دو  واندیم سیت پاکتتان، هند و یاستان به بازارها سیا یواسطه دسترسو بچوتتتان عنوان کرد که به تتانیسبرای مهم  یهاتیبا پاکتتان را از ظرف یدالر ری جارت غ وی 

 کارگشا باشد. اریبت می حر

 سیبه ت از پاکتتان یرانیا یکاال خواهدیهم م رانیا شود؛یکشورها صادر م گریعراا و د انه،یم یایبه آس رجاوهیاز مرز م یپاکتتان یکاالهاادامه داد: زاهدان  یا اا بازرگان سیرئنائب  

 میرمتتقیصورت غو هند به سیت یکشورها ینفر اردیچیو بازار دو م میطور متتقپاکتتان به ینفر ونیچیم 220 تیبه جمعما نیز می  وانیم در تارتوب یک برنامه ریزی موثر  صادر شود.

 دسترسی پیدا کنیم.

 ان باشد.ان سه استابراز امیدواری کرد که ایس جچته سرآغاز همکاری موثری میو  کرد دی جار دو کشور  اک یبرا زایو حذف و یحی جارت  رج ،یحذف  عرفه  جار وی بر ضرورت

به به ویژه کاری ها سه جانر آماده همو از ایس منظ باشد ما استان یهاتیاز ظرف یکی تیتابهار باعث شده  رانز یانوسیبه بندر اق یو دسترس یچیر ،ینیزم ،ییهوا یهاتیقابچریگی متذکر شد: 

 در بخش سرمایه گذاری، ایجاد زیرساخت های  جاری به ویژه در حوزه حمل و نقل و... هتتیم.

 فرصتی برای مقابل  با تحریم ها از مسیر تجارت با همسایگان*

ئه کرد  رکمنتتان ارا اکتتان وی در ایس نشتت  حچیچی از بازارهای سه کشور افغانتتان، پجارت خراسان رضوسازمان صنعت، معدن و   یخارج یاداره بازرگان ، رئیس انیرفخریام یمحمدعچ

درصد 40تتان و بیش از درصد  جارت به کشور  رکمن55و افغانتتان در سطح مچی مربوط به خراسان رضوی است. بیش از   CISو گفت: بیشتریس سهم مبادالت  جاری با کشورهای حوزه 

 ارت با افغانتتان، سهم ایس خطه می باشد.  ج

تان سیتتان و بچوتتتان با درصد بوده است. از سویی، قرابت مرزی و  عامالت خوب اس8درصد و سیتتان و بچوتتتان 4وی افزود: سهم مبادالت  جاری خراسان جنوبی با افغانتتان نیز 

 درصد از  بادالت  جاری مربوط به ایس استان است.33ونق مطچوبی داشته باشد، تنانکه کشور پاکتتان باعث شده  ا مراودات  جاری میان آن ها نیز ر
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یرساخت های ززار بگیرید  ا ر ایس باجار قدیمی دایس مقام متئول یادآور شد: برای  شکیل ایس کمیته تند موضو  باید مدنظر ما باشد. از حجم مبادالت، پیشینه  جارت با ایس کشور و نقش   

 نیاز و متیرها و کریدورهای  جاری.مورد 

حمل  گزیس خوبی برایواند جایل ریچی می  وی خاطر نشان کرد: ا صال ریچی ما به تیس انجام گرفته و از آنجایی که در بخش کشتیرانی با محدودیت های  حریمی مواجه هتتیم، حمل و نق

 کاال باشد.  

ه و آن ارائه کرده بود، اعتراض کرد درصدی که امیرفخریان در رابطه با مراودات  جاری استانشان با کشور افغانتتان4ن جنوبی به آمار ایس گزارش حاکیتت؛ نمایندگان ا اا بازرگانی خراسا

 درصد عنوان کردند. 10را کمتر از 

ادی ر بخش های اقتصدبه ویژه  ند ایس سه استان در حوزه های مختچف وی نیز در ادامه ایس جچته از پیوخراسان رضو یاستاندار یمعاونت امور اقتصاد ژهیو یریگیمتؤول پمهدی  قوایی، 

 تر  شد. ساخت های مشسخس گفت و خواستار مشارکت خراسان های رضوی و جنوبی و سیتتان و بچوتتتان در برندسازی مشتر ، برپایی نمایشگاه های مشتر  و  امیس زیر

یج نامطچوبی ای منفی که نتارقابت ه وادی با کشورهای همتایه است اما همگرایی ایس سه استان باعث می شود  ا بعضی از موازی کاری ها وی  اکید کرد: راهکار مقابچه با  حریم،  عامل اقتص

 در بر دارد، حذف شود.

 ته در جهت  حققنجام گرفم و رصد و پایش اقدامات ا قوایی خاطر نشان کرد: نظرخواهی از بخش خصوصی مر بط با ایس بحث، پیشبرد  فاهم نامه مشتر  سه استان به صورت گام به گا

 ایس  فاهم، از نکات ضروری است که باید مورد  وجه متولیان امر قرار گیرد. 

 رفیت خدمات فنیظتتان، اکی با کشور پمحتس خنداندل، رئیس کمیتیون خدمات فنی، مهندسی و عمران ا اا مشهد هم در همیس رابطه بیان کرد: در مبادالت و  عامالت  جاری و اقتصاد

 و مهندسی مغفول مانده است.
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یس امهندسی را به  ومات فنی در حوزه خد وی ایس بودن شاخص های اقتصادی ایس کشور همتایه در مقایته با ایران را مولفه ای دانتت که به استناد آن می  وان ظرفیت های مشاوره ای 

 کشور صادر کرد. 

 و تشم انداز دقیق در ایس رابطه ضروری دانتت. خنداندل، ارائه یک برنامه مدون

 ارائ  پیشنهادات س  شوراهای گفتگو، ظرف ده روز *

ب  ایید، در قال ع بندی وکه پس از جملبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جمع بندی مباحث عنوان شده، گفت: ایس جچته به  وافقا ی ختم شد 

 نامه ای مشتر ، به امضای استانداران و روسای ا اا های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سه استان خواهد رسید.   فاهم

قرر شد  ا با پاکتتان، م ه سیتتانخط طوالنیرز او  وضیح داد: ضرورت  شکیل کمیته مشتر   وسعه بازار ایران و پاکتتان با همکاری سه ا اا بازرگانی، مورد  اکید طرفیس بود و نظر به م

ر نهادات بیشتر در شد پیشکردند و مقردبیرخانه ایس کمیته در استان مذکور متتقر باشد. همچنیس اعضا نظرات خود را در خصوص تگونگی گتترش بازارهای  جاری موجود نیز در بیان 

 ادامه به ایس دبیرخانه ارائه شود.

ه  وسعه ایس بو ظرفیت هایی که منجر  میچیارد دالر عنوان کرد و ادامه داد: عالوه بر ایس، مقرر شد  ا نمایندگان سه ا اا، راهکارها1.2ران و پاکتتان را لبافی حجم مبادالت دو کشور ای

 میچیارد دالر می شود را احصاء و ارائه نمایند.  5مبادالت به رقم 

چه در روابط  جاری ما با کشور پاکتتان نیز به وی خاطر نشان کرد:  حریم هایی که اقتصاد کشورمان را نشانه گرفته،  عامالت و  بادالت بانکی با دیگر کشورها محدود کرده است، ایس متئ

ادالت پایاپای ارائه کند.  وفیق عمچکرد ایس کمیته در آینده، منوط به  عامالت متتمر مانع بزرگی  بدیل شده است. کمیته مذکور  الش خواهد کرد  ا راهکارهایی را به ویژه در بحث مب

و بچوتتتان است. در  فاهم نامه مذکور نیز بر متئوالن دو کشور و به ویژه متولیان امر)استانداران ، روسای ا اا ها و فعاالن بخش خصوصی( در سه استان خراسان رضوی، جنوبی و سیتتان 
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 ت ها  اکید خواهیم کرد. ایس ضرور 

یزا برای وان، حذف ران و پاکتترئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی خاطر نشان کرد:  شکیل منطقه اقتصادی مرزی، برقراری  جارت  رجیحی میان ای

دات اکی، از دیگر   رزی و... جاری میان ایران و پاکتتان، فعال کردن بازارته های مشتر  م  تهیل در  ردد  جار دو کشور، ایجاد ستاد  تهیل  جارت، شکل گیری کارگروه اقتصادی و

 موجود در متیر ایجاد ایس کمیته مشتر  می باشند. 

خود را در  یشنهاداتروز آینده پ وی  وضیح داد: مقرر است دبیرخانه های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سه استان خراسان رضوی، جنوبی و سیتتان و بچوتتتان، ظرف ده

ه مشترکی یس  فاهم، کمیتا. ماحصل مذکور برسد رابطه با موارد مطرح شده اعالم کنند  ا به همیس استناد،  فاهم نامه ای  دویس شده و به امضای استانداران و روسای ا اا های سه استان

  خواهد بود که  وسعه بازار ایران و پاکتتان را دنبال می کند.

سان رضوی ان و خرادراجرای مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی و تاکید جناب آقای مهندس شافعی ریاست محترم اتاق ایرـ 

ن بلوچستان نوبی و سیستاوی ، جضبر ضرورت ارائه راهکارهایی که بتواند گسترش بازارهای مشترک بین ایران و پاکستان را فراهم نماید با مشارکت سه اتاق خراسان ر

 . ر گردیدنشست ویدئو کنفرانس سه استان در محل اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و با ارتباط دو استان دیگر برگزا

دبیرخانه  ان مصوبات سهیر بعنودر نهایت توافقات ز دراین نشست هریک از اعضا به بیان نظرات خود پیرامون توسعه بازراهای مشترک بین ایران و پاکستان پرداخت و

 شورای گفتگوی سه استان صورت گرفت : 
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 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

تان بلوچس وسیستان  و سه استان خراسان رضوی ، جنوبی بین توسعه بازار ایران و پاکستان لزوم شکل گیری کمیته مشترک

  ،افیرامون اهدپ زرو مشترک بین ایران و پاکستان مورد تاکید و تصویب قرارگرفت و مقرر شد حداکثر ظرف ده با هدف گسترش بازار

وی اعالم اسان رضخود را جمعبندی و برای شورای گفتگوی خر ات نهایی و اجراییرماموریت ها ، هریک از سه استان نظوظایف و 

رزی سه ادن و کشاوایع ، معکه به امضا سه استاندار محترم استان و سه رئیس محترم اتاق بازرگانی ، صننامه ای  تا در تفاهم نمایند

 استان خواهد رسید لحاظ گردد. 

 ده روز دبیرخانه های سه استان 

2 
یتتان و شاورزی سکدر ا اا بازرگانی ، صنایع ، معادن و  وسعه بازار ایران و پاکتتان  وافق گردید دبیرخانه کمیته مشتر  

 بچوتتتان استقرار پیدا کند.

دبیرخانه های سه اتاق 

بازرگانی صنایع معادن و 

 کشاورزی

 مستمر

3 
ر گرفت و مقرر شد د دالر مورد بحث قرامیچیار 5میچیارد دالر به  2/1تگونگی افزایش حجم مبادالت  جاری از حدود پیرامون  

سپس به  وارائه  ذیربط در سه استان پیشنهادات موردنظر را به دبیرخانه های شوراظرف ده روز هریک از اعضاء و دستگاههای 

 استان خراسان رضوی منعکس گردد

دبیرخانه های سه استان و 

 اعضاء

 ده روز

4 
عضاء و ک از اق گردید ظرف ده روز هریفمشتر  بیس ایران و پاکتتان پیشنهاد شد و  وا ضرورت  شکیل منطقه اقتصادی مرزی

 ردددبیرخانه های سه استان پیشنهادات الزم در ایس خصوص به دبیرخانه شورای گفت و گوی خراسان رضوی منعکس گ

 ده روز اعضاء و سه دبیرخانه 

5 
اران و ژه استاندو بوی و استانی  ضرورت  عامل مکرر بیس مقامات مچی،   به منظور بهره مندی از ظرفیت ها و ار باطات مرزی

وز اظهار رف ده رظمقرر شد در ایس ار باط و پیرامون بهبود شرایط موجود ا در قالب  عامالت استانهای همجوار روسای ا اا ه

  نظر شود

 ده روز دبیرخانه های سه استان 
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6 
ه عضاء ظرف دادات اارائه پیشنهادات و راهکارههای اجرایی در حوزه  جارت در ار باط با  عرفه های  رجیحی مقرر گردید پیشنه

 به سه دبیرخانه و سپس به خراسان رضوی منعکس گرددروز 

اعضاءو دبیرخانه های سه 

 استان

 ده روز

7 
ار باط  پیشنهاد گردید و مقرر شد در ایس ، تهیل  جارتشکل گیری ستاد  ضرورت کشور ، وبرای بهبود وضعیت  جارت د

 نظرات اعضاء به دبیرخانه های سه استان و سپس به خراسان رضوی منعکس گردد. 

 ده روز اعضاء 

8 
ی صوصبخش خ بازارته های مشتر  مرزی و افزایش گذرهای مرزی و ار قا مراودات  جاری یا حضورنمودن فعال راهکارههای  

 ی و پاکتتانی مورد  اکید و مقرر شد به شورای گفت و گوی خراسان رضوی منعکس گرددبه ویژه  جار ایران

 ده روز اعضاء

9 
کا م های آمریلیل  حریبه دفعالیت های بیس المچچی بانکهای پاکتتان مبتنی بر دالر است و ایس به خودی خود با  وجه به اینکه   

کی بیس کاری بانهمتگونگی گتترش  معامالت  جاری ایران و پاکتتان دتار مشکل نموده است . مقرر شد پیرامون  ، عچیه ایران

 موجود بررسی و ظرف ده روز اظهار نظر گردد از موانع  یدو کشور به عنوان یک

 ده روز اعضاء 

 
 

 


