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 موضوع مــورد بررسی )دستور کار( 

 دستور جلسه:

  هکا و  تشککل واگذاری این موضوعات بهتقسیم کار و  و  تصمیم گیری در خصوص  چالشهای استانی و ملی مربوط به پیرامون موضوعات ،پیشنهاد دبیرخانه شوراارائه

ملیاتی بکرای ارائه برنامه ع کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان با هدف فراهم نمودن زمینه اجرای آن در قالب  هماهنگی استانی و ملی و

 هر یک از آنها با همگرایی بین بخش خصوصی و دولتی و اخذ نظر خبرگان استانی

 

ر این ، دگانه سه یآن به عنوان مشاور قوا گاهیخود و با توجه به جا به اتکای ماموریت بازرگانی تاق: ااستان گفت یدولت و بخش خصوص یگفت وگو یشورا رخانهیدب سیرئ

جدی داشته است. اما  گریو مطالبه سازنده یشنهادهایپاثرگذاری در عرصه تصمیم گیری های اقتصادی و اصالح گری در این بخش، با ارائه  ها تالش و همت فراوانی را برایسال

 متقابال این سهم و نقش باید از سود نهادهای دولتی و حاکمیتی مغتنم شمرده شود 

 :یاداور شد شهد سخن می گفت،یران کمیسیون های تخصصی اتاق مو در جمع دب یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیجلسه دب نیو ششم ستیدر ب ی کهاکبر لباف یعل

های اقتصادی تخصصی، تالش می کند تا مرجعی برای اخذ نظرات بخش خصوصی در دهی به تشکلهای تخصصی اتاق بازرگانی، با گرد هم آوردن صاحبنظران و فعاالن هر بخش و نقشکمیسیون

 د. نجویی کن د و مطالبات آن ها را پیگیری و چارهنحوزه های مختلف اقتصادی باش

اتاق مشهد با  تشکل های تاکید و خاطر نشان کرد: تعامل دو سویه کمیسیون های تخصصی و رای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استاناین کمیسیون های تخصصی با شووی بر ضرورت ارتباط 

خواهد  گو و تعامل منجرجویی از مشکالت در چهارچوب گفتگشایی و چارهاین شورا به انعکاس موثر مشکالت بخش خصوصی، مطالبه گری موثر، ارائه دیدگاه های تخصصی فعاالن اقتصادی و گره

 شد. 

ها و انجمن  ونیسیکمبرخی  کند، خاطرنشان کرد:  یدر جلسات شورا مطرح م تیاولو بیرا به ترت یتخصص یها ونیسیگفت و گو مسائل انجمن ها و کم یشورا رخانهیدب نکهیا انیبا ب یلباف

 یبه صورت مورد زیتشکل ها ن ریالبته سا ارائه کرده اند یو بخش خصوص تدول یگفت و گو یشورا رخانهیرا به دب شنهاداتیپ موضوعات و نیشتریکه ب هستند ساختاریخراسان دو  عیصنا رانیمد
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خوشبختانه کارآمدی و اثرگذاری این شورا به حدی بوده که حتی دستگاه های دولتی نیز برای انعکاس . نمودند اما درخواست ما مشارکت بیشتر و موثرتر استارسال  رخانهیخود را به دب مطالب

 مسائل و مشکالت به آن و تعامل با بخش خصوصی از این مجرا، پیشقدم هستند. 

 ها، می توانددیم که رسیدگی به آنسرفصل مهم را در این دبیرخانه استخراج نموموضوع و  32در ادامه این تعامالت،  استان اظهار کرد: یدولت و بخش خصوص یگفت وگو یشورا رخانهیدب سیرئ

 التیسهتارائه مشوق  یگتصاد، چگوننمودن اق یموجودکشور، مردم تیبا هدف عبور از وضع یاقتصاد مرز یریضرورت شکل گ :موضوعات عبارتند از نیابعضی از . را منجر شوداقتصاد استان  تیتقو

 ه،یساهم یت به کشورهارش صادراگست یها تیظرف یخزر، بررس یایبنادر کشور در در قیخصوصا از طر رانیو ا هیروس نیتجارت ب یتراز منف یبررس ،یصادرات یها ارانهیداخت الزم از جمه پر

 هیاو سرم یو مهندس یدمات فنخجهت صادرکنندگان  یبانک یضمانت نامه ها نیتضم نیو تام شعدم پوش ،یهدف صادرات یتوسط تجار فعال در بازارها یموانع و مشکالت عدم انتقال ارز خارج

 یااز کشوره یه برخت تردد بجه یآن یزایالزم از جمله صدور و التیو نبود تسه یتجار یزایعدم صدور و بحث انه،یم یایآس یواگن جهت حمل و نقل کاال به کشورها نیتام تیوضع ،یگذار

هبود مصارف ب یراهکارها ،یلالمل نیبو  یمنطقه ا یها مانیبالقوه پ تیتوجه به ظرف یچگونگ ،یصادرات یکشور هدف، مشوق ها یبه بازارها یتجار فعال خراسان ییآشنا یآموزش ها ئهمنطقه، ارا

 . غارون استان و ...در مرز دو یتجار التمشک نیمهم تر یبررس ،یبخش خصوص و مجلس، دولت میان یتعامل حداکثر جادیا روشاستان،  یبه منابع بانک

 *ضرورت بررسی و آسیب شناسی فرآیند تجارت خارجی کشور

های تخصصی و  ، ارائه دیدگاهرح مشکالتمتذکر شد: تشکل ها به مثابه بازوان اتاق بازرگانی هستند. نقش و اثر آن ها در طمشهد  یتجارت اتاق بازرگان ونیسیکم ریدب ،یزیعز رضایادامه عل در

 مشورتی و مطالبه گری، بسیار مهم می باشد اما همه این مولفه ها باید تقویت شود و این تشکل ها در این عرصه فعاالنه تر عمل کنند. 

 وردار شوند. علمی برخ وی نیز به واسطه نقش مشورتی خود، باید مورد حمایت بیشتر قرار گرفته تا از توان مطالعات انجام کارشناسی اتاق بازرگان یها ونیسیادامه داد: کم یو

نگرفته  سیب شناسی قراراقه و حتی آاین بحث مورد بررسی و مد ندیآن است که در کشور فرآ یما در حوزه تجارت خارج یاز چالش ها یکیشد:  ادآوریمشهد  یتجارت اتاق بازرگان ونیسیکم ریدب

حوزه مورد  نیو فعاالن ا ییااجر یاه هاکارشناسان دستگ ،یگاهدانش صاحبنظران یاز سو دیبا یتجارت خارج ندیندارند. لذا فرآ یکاف ییحوزه آشنا نیا ینامه ها نییبا آ یو فعاالن اقتصاداست 

 .ردیگبقرار  لیو تحل یبررس
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  منجر شود. ی تاکید کرد: این اقدام می تواند بسیاری مشکالت و موانعی که امروز در این حوزه بروز می کند را شناسایی کرده و به اصالح قوانین مخلو

ت لذا صورت گرفته اس یابیارضه ها ع ونیسیکم یراهبرد یعنوان کرد: در شورا خنانیسدر  مشهد یاتاق بازرگان یمعدن عیمعدن و صنا ونیسیکم ریصفار، دب هاشم نشست این از یگریبخش د در

 . میها واقف هست ونیسیبه مسائل و مشکالت کم

 ناسبتع می شود باید شهد ارجامتخصصی اتاق وی بر اهمیت شفاف سازی و هدفمندسازی نقش و اثر کمیسیون های تخصصی اتاق های بازرگانی تاکید و عنوان کرد: مسائلی که به کمیسیون های 

 بیشتری با ماموریت آن ها داشته و رویکردهای واقع بینانه در بخش کارشناسی و مطالبه گری، اتخاذ شود. 

که ممکن  ته است، هر چندنهف یازیشده ن نیکه در کشور تدو یآن است که پشت هر قانون و قاعده ا گریکرد: نکته قابل توجه د حیتصر به اهمیت نتیجه محوری تالش کمیسیون ها اشاره و صفار

 مشخص شود. ها یگذار گونه قانون نیوجود ندارد تا فلسفه ا زین یباشند، چرا که متاسفانه سابقه قانون ضرورتی نداشته، یاقتصادفعاالن  دینامه ها بعضا از د نییآ نیاست ا

 اقتصاد استان  تیتقو یدر راستاموضوع دارای اولویت جهت بررسی؛  32استخراج  *

 : به ایراد سخن پرداخت و گفت یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیدب ارشد و مسول امور  ادامه نرجس خوش زبان، کارشناس در

ن رضوی در خراسا یصوصخدولت و بخش  یگفت و گو یشورا رخانهیدب جلسات متعدد و بررسی های فراوان اصلح استخراج شد، اقتصاد استان تیتقو یدر راستای که شنهادیموضوع و پ 32

 است.سنوات اخیر 

سمت عمده بخش قاست و  کشور یاز بخش خصوص ینماد یکرد: اتاق بازرگان حیمشهد تصر یاتاق بازرگان یاجتماع یها تیمسئول ونیسیکم ریدب ،ینشست ناصر صادق این از یگریبخش د در

 کند.  یم یندگیمختلف نما یها را در حوزه هاکه اتاق آن  دهند یم لیتشک یتجار یرا شرکت ها یخصوص

 سرددل شانیاز تداوم تالش ها در رده های میانی، ناز مسئوال یبرخ تاشود  یله سبب مئمس نید همنرس یوجود دارد که به مرحله اجرا نم یمطلوب نی: متاسفانه در کشور ما قوانتاکید کرد یو
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 شوند.

ا که شود و از آنج یم  یدولت و یبخش خصوص یگفت و گو یوارد شورا یکرد: موضوعات مختلف حیتصر نیز در همین رابطه و آب اتاق مشهد یکشاورز ونیسیکم ریزاده، دب یدیشهرام ع انیپا در

 موضوعات بوده است.  یو بررس یدرصدد مطالعات کارشناس متعدد جلسات یبا برگزاراین شورا  پاسخ بماند، یب دیموضوعات نبا نیا

ی بهره گرفته فعاالن اقتصاد بنظران وز نظرات صاحوی تاکید کرد: روند کارشناسی برای بررسی موضوعات ارجاعی به این شورا، می تواند به کمیسیون های تخصصی مرتبط در اتاق سپرده شود تا ا

 شده و این ظرفیت موجود نیز به خوبی مدیریت شود. 

نه شاورزی خراسان رضوی با دبیر خاکجلسه هماهنگی دبیران کمیسیون های اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و  15/8/99مورخ   26ی دعوتنامه شماره در اجرابه هرشکل پس از بحث و تبادل نظر 

میسیون ها و تخصص ک اه و ماموریتجایگحسب های کارشناسی کمیسیون ها و احصاء موضوعات و چالش های موجود بر  شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با هدف استفاده از ظرفیت

 اتخاذ گردید و تصمیمات زیرتشکیل گردید 

 مصوباتجمع بندی و

مسئول  مصوبات جلسه ردیف

 پیگیری
 مهلت پیگیری

1 

لی مانی و با هدف عبور از وضعیت موجود کشور با رویکرد است و ورت شکل گیری اقتصاد مرزیبا توجه به ضر

و    اماتی صادراتمی توان با انجام اصالحات و اقد مرزی آبی و زمینی دارند( کهارتباط کشور  15استان با  16)

شناسی ای کارت و تهاتر کاالیی را بهبود بخشید مقرر شد کمیسیون تجارت اتاق با استفاده از ظرفیت هواردا

اد د اقتصمتخصصان، خبرگان، دانشگاهیان، فعاالن بخش های مختلف در این خصوص بررسی و راهکارههای بهبو

  مرزی به صورت استانی و ملی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا منعکس نمایند

کمیسیون 

 تجارت

 یک ماه
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های ه بازارچگونگی ارائه مشوق های تسهیالت الزم از جمله پرداخت یارانه های صادراتی کشور بپیرامون  -

 جدید .

ی موده ولنبنادر ایران حمل بررسی چگونگی استفاده از  ظرفیت کشتی هایی که کاال از بندر آسترخان به -

بنادر  ز طریقدرصد کشتی های مورد نظر خالی برمی گردد . ) تراز منفی تجارت بین روسیه و ایران خصوصا ا90

 کشور در دریای خزر.

بررسی ظرفیت های گسترش صادرات به کشورهای همسایه و دیگر کشورهای هدف صادراتی بویژه با -

 ، روسیه و قزاقستان کشورهای ترکمنستان ، افغانستان

از  ستفادهاموانع و مشکالت عدم انتقال ارز خارجی توسط تجار فعال در بازارهای هدف صادراتی و چگونگی -

ال در ظرفیت های بخش خصوصی سه اتاق در فراهم نمودن امکان انتقال ارز و جابجایی آن توسط تجار فع

 بازارهای هدف صادراتی 

 نقل کاال به کشورهای آسیانه میانه وضعیت تامین واگن جهت حمل و-

 .. از مشهد.چگونگی ایجاد خط پروازی مستقیم به مراکز مهم تجاری کشورهای هدف از جمله حیدرآباد هند و -

خی به بر موضوع عدم صدور ویزای تجاری و نبود تسهیالت الزم از جمله صدور ویزای آنی جهت تردد تجاری-

 از کشورهای منطقه
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 ارهای کشور هدف در فدراسیون روسیههای آشنایی تجار فعال خراسانی به بازارائه آموزش -

 مشوقهای صادراتی و عدم پرداخت یارانه های نمایشگاهی نبودن-

اشتند ضویت دچگونگی  توجه به ظرفیت بالقوه پیمان های منطقه ای وبین المللی که جمهوری اسالمی در آن ع-

طقه مله منجت الزم تجاری برای تجار و فعاالن اقتصادی داخلی و از و امکان بهره برداری از برخی تسهیال

 اوراسیا و....

ای چگونگی روان سازی موضوع احصاء موارد قابل واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی واجرای سیاسته-

 برنامه ششم در کوچک سازی دولت

 راهکارهای بهبود وضعیت سازمان تجارت وجبران آسیب دیده گی موجود-

می ای مردراهکارهای ایجاد تعامل حداکثر با مجلس ، دولت ، بخش خصوصی و استفاده از این ظرفیت ها بر-

 نمودن اقتصاد

ی جمهور بررسی مهمترین مشکالت تجاری در مرز دوغارون استان بعنوان یکی از اصلی ترین مبادله گمرکی-

 اسالمی ایران و افغانستان

شور بررسی ظرفیت بازارچه مرزی سنگان جمهوری اسالمی در تامین برخی اقالم از جمله سوخت برای ک-

 افغانستان 

آمادگی ایران برای تهیه دستورالعمل مشترک براساس نظرات دولت افغانستان جهت فعالیت بازارچه های -



 استان خراسان رضوی
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 مرزی براساس مکانیزم )تامین نظر دو طرف(

خصصی ت شرایط تحریم از هیات های تجاری کشورهای هدف های نمایشگاهی تآمادگی ایران با هدف مدیری-

 در مشهد با تامین هزینه میزبانی.

ایه و ا شورای مشترک بازرگانان با هریک از کشورهای همسیمشهد  در مشترک هایاتاق شعببررسی ایجاد-

 فدراسیون روسیه در راستای توسعه همکاری تجاری ، صنعتی فی مابین

انه ه و آسیعقد تفاهمنامه همکاری منطقه ای بین بانکهای عادی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای همسای -

مایه ی و سرمیانه و بازارها و پوشش و تامین ضمانت نامه های بانکی جهت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندس

 .گذاری 

2 

کمیسیون  و پیشنهاداتاجرایی  ارائه برنامه و  (csr)موضوع احیاء مسئولیت های اجتماعی شرکتی و نهادی  

صاد دن اقتبرگرفته از نظرات صاحبنظرن و نخبگان اقتصادی و دانشگاهی در قالب برنامه اجرایی مردمی نمو

  متیولتی شدن اقتصاد مقاومقاومتی با رویکرد اولویت اقتصاد روستایی و سپس شهری و جلوگیری از د
ای چگونگی روان سازی موضوع احصاء موارد قابل واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی واجرای سیاسته-

 برنامه ششم در کوچک سازی دولت
دمی رای مرراهکارهای ایجاد تعامل حداکثری با مجلس ، دولت ، بخش خصوصی و استفاده از این ظرفیت ها ب-

 نمودن اقتصاد

 

یون کمیس

مسئولیت 

های 

 اجتماعی

 یک ماه
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3 

رائه ارسیدن همه تشکلهای بخش خصوصی و استانی به یک نظر واحد در  اجرایی پیشنهادات و راهکارهای-

 ا .پیشنهادات به  حوزه قانون گذاری و اجر

صوصی خچگونگی روان سازی موضوع احصاء موارد قابل واگذاری بخش دولتی به بخش راهکارههای اجرایی  -

 واجرای سیاستهای برنامه ششم در کوچک سازی دولت

رای ت ها بایجاد تعامل حداکثر با مجلس ، دولت ، بخش خصوصی و استفاده از این ظرفی اجرایی راهکارهای-

 مردمی نمودن اقتصاد
از  ستفادهاموانع و مشکالت عدم انتقال ارز خارجی توسط تجار فعال در بازارهای هدف صادراتی و چگونگی -

ال در ظرفیت های بخش خصوصی سه اتاق در فراهم نمودن امکان انتقال ارز و جابجایی آن توسط تجار فع

 بازارهای هدف صادراتی 

 

همه 

  کمیسیونها  

 هاتشکل و

 یک ماه

4 

ولی  نموده ن به بنادر ایران حملترخابررسی چگونگی استفاده از  ظرفیت کشتی هایی که کاال از بندر آس -

بنادر  ز طریقدرصد کشتی های مورد نظر خالی برمی گردد . ) تراز منفی تجارت بین روسیه و ایران خصوصا ا90

 و ارائه راهکارههای اجرایی کشور در دریای خزر

 ضعیت تامین واگن جهت حمل و نقل کاال به کشورهای آسیانه میانهو رهکارههای بهبود -

کمیسیون 

 حمل و نقل

 روز 15
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5 

از  ستفادهاموانع و مشکالت عدم انتقال ارز خارجی توسط تجار فعال در بازارهای هدف صادراتی و چگونگی -

ال در ظرفیت های بخش خصوصی سه اتاق در فراهم نمودن امکان انتقال ارز و جابجایی آن توسط تجار فع

 بازارهای هدف صادراتی 

 نندگان خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاریجهت صادرک عدم پوشش و تامین ضمانت نامه های بانکی-

 راهکارهای بهبود مصارف به منابع بانکی استان-

انه و آسی عقد تفاهمنامه همکاری منطقه ای بین بانکهای عادی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای همسایه-

مایه و سر ی و مهندسیمیانه و بازارها و پوشش و تامین ضمانت نامه های بانکی جهت صادرکنندگان خدمات فن

 گذاری 

کمیسیون 

سرمایه 

گذاری و 

 پول

 یک ماه

6 
 چه هایآمادگی ایران برای تهیه دستورالعمل مشترک براساس نظرات دولت افغانستان جهت فعالیت بازار-

 مرزی براساس مکانیزم )تامین نظر دو طرف(

کمیسیون 

 صنعت

 یک ماه

7 

عدم پوشش و تامین ضمانت نامه های بانکی جهت ارائه راهکارههای اجرایی موضوع بهبود  -

 صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری 

 

کمیسیون 

خدمات فنی و 

 مهندسی

 روز 15

8 
ف در ارائه آموزش های آشنایی تجار فعال خراسانی به بازارهای کشور هدتهیه و تنظیم برنامه  -

 برگرفته از نظرات کمیسیون تجارت و سایر کمیسیون ها فدراسیون روسیه

مرکز 

 اموزش

 یک ماه

 
        


