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وضعیت حضور و غیاب جلسه

دولت-الف

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

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)رئیس شوراي استانی(استاندار رزم حسینیعلیرضا 1
حاضراستانمدیریت و برنامه ریزيسازمانرئیسرضا جمشیدي2
حاضرامور اقتصادي و دارایی استانمدیر کلرمضانیسید مهدي 3
رضا شجاعینمایندهرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانراضیه علیرضایی4
حاضرمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانمحمد سنجري5
حاضرسازمان جهاد کشاورزي استانسرپرستنجفقلی صالحی6
حاضراستانيهابانکهماهنگیکمیسیوندبیرمونسانحسن 7

مجلس شوراي اسالمی-ب

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

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)رئیس مجمع نمایندگان استان( نماینده مجلسحمید بنائی1

حاضرنماینده مجلسهادي شوشتري2

حاضرنماینده مجلسپژمانفرنصر اهللا 3

حاضرنماینده مجلسجلیل رحیمی جهان آبادي4

قوه قضائیه-ج

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

نام و نام خانوادگی نماینده

سروش امینعلیرضا نماینده)یا معاون(استاندادگستريکلرئیس)امیر مرتضوي(علی مظفري1

غایباستانمرکزدادستانغالمعلی صادقی2
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)رؤساي اتاق ها(تعاونی و خصوصی-د

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

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضراستانمرکزکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرئیسغالمحسین شافعی1

حاضراستانتعاوناتاقرئیسسید حسین مجتبوي2

حاضراستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود بنانژاد3

)خصوصیوتعاونیهايتشکلرؤسايیاتعاونیوخصوصیبرترهايشرکتعاملمدیران(

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

نام و نام خانوادگی 
نماینده

غایبرئیس خانه صنعت،معدن و تجارت استان حسینیحسن1

غایبعضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضويیزدانبخش...عبدا2

حاضرعضو هیات مدیره کانون انجمنهاي کارفرمایی صنایع واهريجمحمدرضا3

حاضرمدیرعامل شرکت الکترواستیلمجید محمدزاده4

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

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

غایبعضو هیئت مدیره اتاق تعاون هادي ابوي طرقبه7

غایبعضو هیئت مدیره اتاق تعاون مرتضی خوشخو8



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

شهرداري و شوراها-هـ

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

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضراستانمرکزشهر شهردارمحمدرضا کالئی1

احمد نوروزينمایندهاستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

هامراجع و دستگاهمدعوین و سایراسامی -و

سمتنام و نام خانوادگیردیف

دي و داراییصاوزیر امور اقتفرهاد دژپسند1

مدیر عامل بانک قرض الحسنه رسالتمحمد حسین حسین زاده2

بانک صنعت و معدنعضو هیات مدیرهاصغر پاك طینت3

مدیر عامل بانک صادراتحجت اله صیدي4

امام جمعه گنابادنسبصادقیحسن5

امام جمعه قوچانمحمد علی دستجردي6

امام جمعه کاخکولی خاکشور7

رئیس دادگستري گنابادعلیرضا محوالتی8

قوچانرئیس دادگستري ابوالفضل آذري9

دادگستري بجستانرئیس عالمرضا باقري10

فرماندار گناباد حامد قربانی11

قوچانفرماندار هادي رجائی نیا12

بجستانفرماندار حسین ابراهیمی13

معاون اقتصادي اداره کل اطالعات استان حسین گل محمدي14

مدیرکل  دفتر هماهنگی  اموراقتصادي استانداري خراسان رضويعلی رسولیان15

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويمدیر کلمیرشاهیشکوه16
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رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضويروشنکمحمد حسین17

مدیر کل امورمالیاتی استانیحیی یعقوب نژاد18

ناظر گمرکات خراسان رضوي و مدیرکل گمرك مشهد امید جهانخواه19

مدیرکل تامین اجتماعی استان خراسان رضويخیرآباديسید محسن نظام 20
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مشروح  مذاکرات

گوي دولت و بخش خصوصی و شوراي گفتجلسهدر ئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران رغالمحسین شافعی -
برنامه ریزي وي براي توسعه این خطه و » مثلث توسعه اقتصادي«استان، با اشاره به برنامه استاندار خراسان رضوي در تعریف 

الگویی کارآمدي : منطقه ویژه؛ به مدد مشارکت کارآفرینان، نهادهاي اقتصادي توانمند و سرمایه گذاران؛ عنوان کرد12در قالب 
در پیشنهاد شده که تجربه اجراي آن در استان کرمان نیز محک خورده است اما مشابه این اقدام را نیز ما پنج سال پیش و 

همچنین قریب به سه سال است که بر روي توسعه . چارچوب اقدامات جامعه نیکوکاري ابرار براي خراسان جنوبی کلید زدیم
با این وجود تالش ما براي انتقال این تجارب به دولت و تحقق آن ها در چارچوب . منطقه اي در اتاق ایران مطالعه می کنیم

امروز هم این دغدغه وجود دارد که اگر تمرکز قدرت از مرکز فاصله نگیرد و دغدغه دولت اقدامات اجرایی، راه به جایی نبرد و
بررسی ضمن اینکه باید.بردمی توزیع آن و توانمند نمودن مناطق مختلف کشور نباشد؛ برنامه هاي مذکور نیز راه به جایی ن

مصداقش در . زینه شد اما به این مهم دست نیافتیمه» توسعه«شود که چرا در این سال ها، منابع انبوهی با هدف تحقق امر 
بخش منابع اشتغال روستایی است که تاثیري در این حوزه نداشت و روستاهاي ما به واسطه مشکل اقتصاد و اشتغال از جمعیت 

اسطه آن بوده باید توجه کنیم در این سالیان، اگر در هر گوشه اي از کشور، توسعه و پیشرفتی رخ داده، به و.خالی می شوند
است که افزاد بانفوذي در آن بافت جغرافیایی حضور داشته اند و به نوعی زمینه ساز این پیشرفت ها شده اند و این امر در نگاه 

متاسفانه مطالعه و بررسی دقیقی بر روي ظرفیت هاي منطقه اي انجام نگرفته تا به . کالن توسعه اي نامتوازن را رقم زده است
در این راستا، به دنبال یک حرکت جدید هستیم تا عدالت اجتماعی در کل . یل ها و مزیت ها، تحوالت رقم بخورداستناد پتانس

.کشور پیاده شود و این اقدام توسط استاندار خراسان رضوي آغاز شده است
مورد مطالعه اتاق ایران شافعی از مقامات مسئول و متولیان امر در قوه مجریه خواست تا الگوي توسعه متوازن منطقه اي که -

قرار گرفته و در خطه خراسان رضوي نیز در حال اجراست؛ مدنظر قرار داده و در جلسه اي با حضور وزراي مربوطه و رئیس 
.سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت هاي الزم براي تحقق آن بررسی و در ادامه فراهم شود

: الیاتی فعاالن اقتصادي و بنگاه هاي صنعتی در استان اشاره و عنوان کردشافعی در بخش دیگري از اظهارات خود به دغدغه م-
مشکالتشان را این خطه بر دوش می کشد اما به واسطه و فعال هستند در خراسان رضوي مستقر که واحدهاي اقتصادي 

تان ما از این ظرفیت محروم فعالیت دفاترشان در پایتخت یا استان هاي دیگر، مالیاتشان را جاي دیگري پرداخت می کنند و اس
اقتصاد تقاضا داریم تا دستور الزم را براي توقف رویه موجود و انتقال درآمدهاي مالیاتی این شرکت ها محترماز وزیر. می ماند

.و بنگاه هاي اقتصادي به استانمان صادر نمایند
این سهم به صورت ساالنه افزایش پیدا می کند : گفتاو در ادامه، موضوع سهم مالیاتی خراسان رضوي را مورد تاکید قرار داد و-

حذف موسسات مالی و . اما در مسیر این رشد، به بعضی تحوالت که در بستر اقتصاد این خطه رخ داده، توجهی نمی شود
ها بود؛ اعتباري که سهم پررنگی در مالیات هاي استان داشته اند یا توقف پروژه هایی که عددي از مالیات استان، سهم آن 

.بخشی از این تحوالت را شامل می شود اما همین ها در تعیین سهم مالیاتی خراسان رضوي مورد توجه قرار نگرفته اند
.ما در کشور یک بار ملی بر دوش می کشیم اما سهمی از این عدد ملی نداریم: وي تاکید کرد-
درخواست داریم تا بررسی شود که حضور زائران در : و گفتمیلیون زائر در مشهد اشاره کرد 30تا 25شافعی به حضور ساالنه -

مشهد، به نفع بخش مولد آن، درآمدزا است یا هزینه ساز؟ در مجموع این مهم باید در تعیین و تبیین بودجه سنواتی استان 
.مدنظر قرار گیرد
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ن بود، موضوعی که به اذعان وي، تاکید پایانی رئیس اتاق خراسان رضوي بر توجه به طرح احیاي جاده ابریشم از سوي چی-
کشور همراه شده اند که 62در پروژه جاده ابریشم : وي در این خصوص گفت. فرصتی مغتنم براي کشورمان به شمار می آید

پروژه بین المللی راه جدید . پروژه اي که اهمیت سیاسی و اقتصادي آن بسیار است. ایران هم یکی از این جوامع و کشورهاست
.فرصت مناسبی را در اختیار ایران قرار می دهد تا بستر تعامالت اقتصادي خود را توسعه ببخشدابریشم 

توسعه زیرساخت هاي استان خراسان رضوي نیز براي این طرح یک ضرورت است و می تواند به منبع خوبی براي : وي ادامه داد-
هاي ترانزیتی و تجاري مان را در روند توسعه این مسیر توامان اگر غفلت کنیم، فرصت . درآمد این خطه و کشورمان بدل شود

.مهم اقتصادي از دست خواهیم داد
تعیین معین هاي اقتصاد مقاومتی در استان تنها به منظور محرومیت زدایی نیست بلکه در این : استاندار خراسان رضوي گفت-

شرکت ها و موسساتی که . یی نیز محقق می گرددراستا، مدیریت توسعه مدنظر است و در این چارچوب موضوع محرومیت زدا
شوند، باید ابتدا قابلیت هاي اقتصادي هر منطقه را استخراج کنند سپس شش ماه مردم و دهیاران به عنوان معین انتخاب می

.را براي ایجاد کسب و کار آموزش دهند... و
ها علی رغم مشکالتی همچون جنگ تحمیلی، سالدر این: سال از پیروزي انقالب اسالمی گفت40با اشاره به گذشت وي-

اما در ابتداي دهه پنجم انقالب باید بگوییم . تحریم و تبعات ناشی از آن، کارنامه درخشانی در ایجاد زیرساخت ها داشته ایم
اخیر جمعیت براساس آمارها، در پنج سال . هنوز کاستی هایی وجود دارد؛ اولین کاستی، نسبت روستائیان به شهرنشینان است

.درصد است74به 26شهرنشین ما سه برابر شده و نسبت روستانشینان در قیاس با شهرنشینان، 
البته ما به دنبال مذموم خواندن شهرنشینی نیستیم اما باید اشکاالت را . این آمارها معانی متعددي را القا می کند: ادامه داداو-

.در آغاز دهه پنجم انقالب حل کنیم وگرنه توسعه را تجربه نخواهیم کرد
در راستاي اصالح این : شاره و اظهار کردوي به نظام تمرکزگرایی به عنوان یکی از مهم ترین گرفتاري هاي کنونی کشور ا-

وضعیت و کمک به توسعه متوازن اقتصادي در خراسان رضوي، مناطق ویژه اي را تعریف کرده ایم تا روند توسعه آن ها را به 
ساز کارآفرینان مجاهد، ساختارهاي اقتصادي توانمند و سرمایه گذاران بسپاریم چرا که آن ها را عامل ایجاد اشتغال و بستر

.توسعه هستند
مجاهد اقتصادي یک ضلع مهم توسعه یافتگی کشور است و کلید توسعه سرمایه ها به : مقام عالی دولت در استان تاکید کرد-

.شمار می آید
نمی . هزار واحد مسکونی در روستاها، باز هم شاهد تخلیه این بافت هاي جغرافیایی هستیم250با وجود بازسازي : وي افزود-

کسالی را به تنهایی بهانه کرد و عامل متروك شدن روستاها دانست چون در واقع این ما بودیم که نتوانستیم آب را به توان خش
.درستی مصرف کنیم و امروز نیز به همین دلیل شاهد گسترش حاشیه نشینی در شهر مشهد هستیم

ه روستاها بازگردد زیرا در گذشته اربابان وضعیت رعیتی گذشته ب-میخواهیم نظام ارباب: استاندار خراسان رضوي تاکید کرد-
همه این حرف . مصرف آب را مدیریت می کردند و حضور دهیارانی که در این زمینه متخصص نیستند، نمی تواند اثرگذار باشد
بر این . ره کنیمها از سر دلسوزي است و باعث تضعیف بنیان ها نمی شود زیرا ما می خواهیم استان خراسان را با کارآفرینان ادا

باوریم، آنچه که نظام و انقالب را تضعیف می کند رفاه طلبی ، مصلحت اندیشی و عدم شفافیت در گفتمان و عمل با جامعه و 
.مردم است

: رزم حسینی با بیان اینکه ما در استان خراسان رضوي از دولت پول نمی خواهیم بلکه خواهان اختیارات هستیم، تصریح کرد-
درصد سپرده هاي بانکی خراسان رضوي از استان خارج شود، آن هم در حالی که نیازهاي فراوانی به آن ها در این 48چرا باید 
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باید افزایش ) ع(فضاي کسب و کار استان باید بهبود یابد و منزلت این شهر و استان به خاطر وجود امام رضا. خطه وجود دارد
.یابد

چه زمانی می خواهیم : هبري مبنی بر اینکه دولت کارگزار است و مردم کارفرما، تصریح کردوي با اشاره به بیانات مقام معظم ر-
به ما داده شود، همه شاخص هاي توسعه را ارتقا می ) نه حتی سیاسی(به این رویه مهم عمل کنیم؟ اگر اختیارات اقتصادي 

تنفس کنیم و حرف هاي تکراري نزنیم؛ در چنین اجازه بدهید ما در استان. بخشیم و نیازي هم به پاداش و تقدیر نداریم
سال تداوم پیدا کند و 500شرایط و با چنین رویکردي است که مردم به این نظام وفادار خواهند ماند و این نظام می تواند 

.الگویی براي مردم دنیا شود
که خصوصی ي گفت و گوي دولت و بخش شوراجلسه فعاالن اقتصادي، ائمه جمعه، نمایندگان و کارآفرینان خراسان رضوي در -

با حضور وزیر اقتصاد و دارایی در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد؛ ضمن تاکید بر ضرورت توسعه متوازن منطقه اي، برقراري 
عدالت مالیاتی و ضرورت توجه دولت به نظرات بخش خصوصی؛ بر نقش آفرینی و همراهی خود در جهت کمک به توسعه 

.ردنداستان تاکید ک
حمید بنایی، رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوي در بخشی از این نشست، با طرح این سوال که چرا قسمت زیادي -

با وجود اینکه امکانات و زیرساخت هاي زیادي در روستاها فراهم : روستا در خراسان رضوي خالی شده، اظهار کرد2800از 
.ار کنیمآمده اما نتوانسته ایم اشتغال را پاید

امیدواریم تعیین معین هاي : نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شوراي اسالمی خطاب به استاندار خراسان رضوي گفت-
.بخش باشد و شاهد حضور موفق آنها در مناطق مختلف باشیماقتصاد مقاومتی نتیجه

تولیدکنندگان و کارآفرینان در : اي اقتصادي تصریح کردبنایی با اعالم آمادگی مجمع نمایندگان استان براي همکاري با معین ه-
.استان تحت فشار زیادي هستند و باید به آن ها کمک کنیم و در این زمینه نمایندگان مجلس مجدانه پاي کار هستند

ن پرداخت و رحیمی جهان آبادي، نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شوراي اسالمی نیز در ادامه به ایراد سخ-
نخست؛ داشتن یک گفتمان غالب اقتصادي و نگاه مثبت به کار . پایه اساسی است4توسعه اقتصادي در جهان داراي : گفت

پایه دوم، امنیت سرمایه گذاري و حمایت . است، آن هم با این رویکرد که کار، ثروت و تولید ثروت امر مثبتی به شمار می آید
.تم قضایی از سرمایه گذاري حمایت نکند، کسی جرات این کار را نخواهد داشتقضایی است؛ تا زمانی که سیس

اما پایه سوم کاهش بوروکراسی اداري است؛ در سنگاپور ثبت شرکت در یک روز انجام می شود اما در کشور ما تایید : وي افزود-
عنوان می » دولت«رم در مسیر توسعه، همچنین پایه چها. و ثبت حتی نام و عنوان یک شرکت قریب به یک ماه زمان می برد

.باید توجه داشت که دولت تاجر نمی تواند به خوبی کار کند و باید حامی کارآفرین باشد. شود
هزینه باالي حکومت کردن و اداره کشور کمرشکن شده و بخش اعظمی از این پول که : آبادي خاطرنشان کردرحیمی جهان-

.باشد، صرف هزینه هاي دولت می شودباید در خدمت رشد و توسعه اقتصادي
وي در جمع بندي صحبت هاي خود، به نمایندگی از کمیسیون قضایی مجلس، براي انجام هر اقدامی در راستاي حمایت از -

.بخش خصوصی اعالم آمادگی کرد
نسبت بودجه طرح در شرایط فعلی نظام مالی کشور،: هادي شوشتري، نماینده مردم قوچان و فاروج در خانه ملت نیز گفت-

.هاي عمرانی نسبت به بودجه جاري، در حال صفر شدن است
این اقدام خدمتی اساسی براي مشهد بوده و موجبات : وي با اشاره به اهمیت پروژه برقی کردن ریلی تهران به مشهد، اظهار کرد-

.رشد و توسعه استان را فراهم می آورد
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گرگان دانست و بر ضرورت به سرانجام -بجنورد-آهن مشهدشهد را پروژه راهشوشتري یکی دیگر از پروژه هاي محرك شهر م-
.رسیدن آن تاکید کرد

در جهان، مالیات ابزار هدایت رفتار ها : حجت االسالم پژمان فر نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شوراي اسالمی نیز گفت-
این همه در حالیست که در کشور ما، این ابزار مهم بخش . هابه شمار می آید نه وسیله اي براي کسب درآمد از سوي دولت 

.را به شدت متاثر از خود ساخته است... تولید، اشتغال و
مسیر و رویکرد درست خود را طی نکنند؛ خروجی مطلوبی ... اگر سیستم مالیاتی، ساختار مالی و بانکی کشور و: وي تاکید کرد-

.حاصل نخواهد آمد
نوساناتی که امروز در بخش هاي مختلف اقتصاد رخ می دهد، مانع از توسعه سرمایه گذاري می شود و :پژمان فر یادآور شد-

بعضی از فعاالن اقتصادي دغدغه و عالقه زیادي به . ریسکی ایجاد می کند که تولیدکننده را ناگزیر از عقب نشینی می نماید
وشند اما این رویه حتی آن ها را نیز به تردید و عقب نشینی عرصه تولید و سازندگی دارند و حتی از سود بیشتر چشم می پ

.وادار می کند
این نکته قابل تامل است که : این نماینده مجلس سهم مالیاتی استان را فراتر از ظرفیت هاي بالفعل آن دانست و تاکید کرد-

.هی بیش از سهم مان باید پرداخت کنیمآن نیست اما در مالیات دسهم خطه ما از اعتبارات ملی براساس شرایط و نیازهاي
علی رسولیان، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي نیز در تشریح اهداف برگزاري این نشست -

تفاهم نامه امضا شده 8در جلسه حاضر چهارتفاهم نامه جدید با معین هاي اقتصادي به امضا می رسد، پیش از این نیز : گفت
.هدف از این اقدامات، کمک به توسعه متوازن منطقه اي در خطه خراسان رضوي است. است

تفاهم نامه سرمایه گذاري نیز فراهم آمد که ارزش آن ها 165در بستر عقد تفاهمات مذکور، فرصت دستیابی به : وي ادامه داد-
.ندشغل شده ا802هزار و 15میلیارد تومان بوده و بسترساز 347هزار و 9در مجموع 

در روند تعیین معین هاي اقتصادي و عقد قراردادهاي سرمایه گذاري؛ ائمه جمعه ، فرمانداران، :این مقام مسئول تاکید کرد-
.فعاالن اقتصادي و روساي دادگستري شهرستان ها به عنوان حامیان این برنامه ها، تفاهمات مذکور را امضا می کنند

براي ایجاد هر شغل در : ن خراسان رضوي نیز خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی گفتمحمدحسین روشنک، رئیس کانون کارآفرینا-
.استان خراسان رضوي در قیاس با دیگر استان ها، تقریبا کمترین سرمایه گذاري دولتی انجام گرفته است

ه براي خدمت رسانی به باید پرسید که دستگاه ها و زیرساخت هایی ک: وي با انتقاد از ضعف زیرساخت هاي موجود تاکید کرد-
زائران مشهدالرضا تعریف شده اند؛ چه میزان از ظرفیت حضور گردشگر مذهبی در این شهر بهره مند می شوند؟

روشنک همچنین از نبود زیرساخت ریلی براي صادرات کاالهاي استان به کشورهاي آسیاي میانه به عنوان یکی از چالش هاي -
.ون هاي مختلف مطرح شده اما راه به جایی نبرده استبسال هاست این دغدغه از تری: ر شداقتصادي خراسان نام برد و یادآو

این : گذاران خارجی در استان تاکید و اذعان کردوي در بخش دیگري از اظهارات خود بر لزوم تعیین تکلیف وضعیت سرمایه-
پروژه اي را اجرا کنند و به نام برخی از ایرانیان این کار نمی توانستند به اسم خودشان در ایران 97فروردین 20افراد عمال از 

تکلیف اینها باید مشخص و راه حلی براي حل مشکل آن ها . را به انجام رسانده اند اما اکنون در بالتکلیفی ارزي به سر می برند
.پیدا شود تا سرمایه هایی که به کشورمان وارد کرده اند به مخاطره دچار نگردد

فعال اقتصادي و مدیرعامل کارخانجات الکترواستیل نیز به اجمال برخی از دغدغه هاي بخش خصوصی را چنین محمدزاده،-
اگر نگاه و تاکید در کشور ما بر تحقق تولید کیفی و داشتن یک سازمان اداري مناسب در کشور است، باید فکري به : برشمرد

عضا ریشه در خودتحریمی ها دارد، امروز بیش از همه آن هایی را به تورمی که ب. حال آن هایی بکنیم که درآمد ثابت دارند
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.چالش دچار کرده که داراي درآمدهاي ثابت هستند
بعضا عنوان می شود که افزایش حقوق به چالشی براي درآمدهاي دولت منجر می شود اما این همه در شرایطی : وي ادامه داد-

فقر بوده و نمی توان در چنین وضعیتی از نیروي کار مولد، تولید کیفی را است که سطح حقوق هاي پرداختی عمال زیر خط 
.توقع نمود

ممکن نیست کسی دل در گرو میهن داشته باشد اما حاضر نشود براي اعتالي آن سهم خود از مالیات را : محمدزاده یادآور شد-
. چالشی براي عرصه مولد کشور بدل شده استاما توجه داشته باشید که ضعف زیرساخت ها در بخش مالیاتی، به . بپردازد

مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف کننده اخذ گردد نه تولیدکننده؛ همچنین پایانه هاي فروشگاهی زیرساخت دیگري است 
.که در مسیر شفافیت مالیاتی یاري رسان خواهد بود اما بستر آن همچنان فراهم نیامده است

او بیان . ل گروه نوین زعفران نیز دیگر فعال اقتصادي  از دغدغه هاي این بخش سخن گفتعلی شریعتی مقدم، مدیرعام-
سرمایه گذاري در بخش آب و کشاورزي یک ضرورت است به ویژه آنکه شرق کشورمان با چالش جدي خشکسالی مواجه :کرد

.است
از حیث هدایت موثر سرمایه ها باید مورد روند سرمایه گذاري در بخش روستایی، هم از نظر هزینه و هم : وي تاکید کرد-

امروز ما با مشکالت جدي در بخش منابع آب روبه رو هستیم و تنها ارتقاي مدیریت مصرف نمی تواند . بازنگري قرار بگیرد
.کمک کننده باشد و اساسا مصرف بهینه و کیفی باید مورد تاکید قرار بگیرد

این رویه باعث شده تا : عهد ارزي براي صادرکنندگان سخن گفت و یادآور شداو در بخش دیگري از اظهارات خود از چالش ت-
.صادرکنندگان واقعی از گردونه فعالیت تجاري حذف شوند

انجام هر اقدامی که حتی کمترین فرآوري را براي محصول کشاورزي منجر شود، به اخذ مالیات بر : شریعتی مقدم متذکر شد-
امر مانعی در مسیر کیفی سازي تولید و ارتقاي ارزش افزوده محصوالت صادراتی است و خام این. ارزش افزوده منجر می گردد

.فروشی را منجر می شود
ما در این محصول داراي مزیت مطلق هستیم و مجال آن را : او همچنین بر ضرورت توجه به اقتصاد زعفران تاکید کرد و گفت-

.را در بازارهاي جهانی افزایش دهیمداریم تا به مدد رویکردهاي علمی، سهم فروشمان
این بانک تنها بانک : گفتاستیکی از معین هاي اقتصادي در استانکهپاك طینت، عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن -

تخصصی توسعه در کشور است و گام هاي موثري در این راستا برداشته است که از جمله آن؛ تامین مالی پروژه قطار برقی 
.هزار میلیارد تومان می باشد3شهد و نیز تامین سرمایه براي نیروگاه ها به ارزش م-تهران

همچنین تامین مالی . هاي دیگري که این بانک تامین مالی کرده نیز حال اجراستهزار میلیارد تومان از پروژه3: وي ادامه داد-
.ایمبه صورت محکم گام برداشتهایم و در مسئولیت اجتماعی هم سه آب شیرین کن در کشور را انجام داده

حجت االسالم والمسلمین صادقی، امام جمعه گناباد نیز در این جلسه با تقدیر از اقداماتی که در راستاي توسعه متوازن منطقه -
ز تمرکزگرایی امکانات، اختیارات و ظرفیت ها در تهران و مراکز استان ها، به برو: اي در خراسان رضوي آغاز شده، بیان کرد

.این نوع نگاه و رویکرد باید به طور جدي تغییر کند. مشکالت عدیده اي در شهرهاي کوچک و روستاها منجر شده است
این جنس درآمدها باید . ستانی استیکی از دغدغه هاي مردم در نقاط محروم و کم درآمد، همین بحث مالیات: وي یادآور شد-

.حدود هستندصرف همین نقاطی شود که امکانات در آن ها م
کشور در حال حاضر با شرایط . اقتصاد مقاومتی سخن زیاد گفته شده اما عمل ها اندك بوده استدر خصوص: او یادآور شد-

اگر چنین نشود، هر روز چالش جدیدي از گوشه بروز می کند و . دشواري مواجه است و به تناسب آن باید رویه ها تغییر کند
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.درغم می خورجدیديدشواري هاي 
وي در پایان بر همراهی و همدلی با طرح توسعه متوازن منطقه اي و اقتصادي استان و حمایت از اتاق بازرگانی مشهد به عنوان -

.معین اقتصادي منطقه گناباد تاکید کرد
م تمام قد از سرمایه مشروع و سیستم هاي اقتصادي سال: حجت االسالم ابوالفضل آذري رئیس دادگستري قوچان نیز گفت-

.حمایت می کنیم
امن است که سرمایه گذار می تواند سرمایه گذاري کند، به باور ما تولیدکنندگان سربازان اقتصادي ايجامعه: وي تاکید کرد-

.نمودکشور هستند و باید از آن ها در چارچوب قانون حمایت 
زمینه ها و منابع مستعدي در استان :کردحجت االسالم والمسلمین خاکشور امام جمعه کاخک نیز در سخنان کوتاهی، عنوان -

.در همین راستا باید ضعف هاي موجود شناسایی گردد. داریم اما به تناسب آن فرصت اشتغال و کارآفرینی فراهم نشده است
ي بعضا درگیر بروکراسی اداري می شوند و شمار. متاسفانه در منطقه ما عمده سرمایه گذاري ها ابتر می ماند: وي تاکید کرد-

می در عمل براي تحقق بعضی از آن ها به مردم امید داده می شود اما . به عمل نمی آیداجراي کامل آننیز پیگیري الزم براي 
.محقق نمی شودبینیم 

وي ضمن تقدیر از استاندار براي پیشبرد طرح هاي جدید اقتصادي در استان با محوریت توسعه متوازن، خواستار توجه بیشتر -
.ک شدبه شهر کاخ

50حدود : هزار واحد فعال صنفی در استان، گفت220محمود بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد نیز با اشاره به وجود حدود -
ها نسبت به بعضی از استان ها مزیت رقابتی داریم؛ در کفش دست ما در برخی حوزه. هزار واحد از این تعداد، تولیدي هستند

در پوشاك و صنایع دستی مزیت هاي کسب نموده ایم که الزم است براي حفظ این جایگاه، دوز رتبه اول کشور را داریم و 
.مورد حمایت قرار بگیریم

با : وي با بیان اینکه نمی توان نقش بنگاه هاي خرد و کوچک را در ایجاد اشتغال و تولید ناخالص انکار نمود، تصریح کرد-
دینگی و مواد اولیه براي این واحدها مطرح است و با سودهاي بانکی موجود مشکالت ناشی از نوسانات ارزي، مسئله تامین نق

هم تولید توجیهی ندارد و واحدها نیازمند یک یارانه سود تسهیالت هستند که این موضوع باید به صورت کشوري پیگیري 
.شود

8هزار تعاونی کشور 94از مجموع : گفتهاي این استان مجتبوي، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوي نیز درباره ظرفیت تعاونی-
هزار 120همچنینهزار نفر نیز عضو این تعاونی ها می باشند400میلیون و 3هزار تعاونی در این خطه فعالند و 7درصد یعنی 

.شغل موجود در استان مربوط به حوزه تعاونی هاست
به با حضور وزیر امور اقتصاد و داراییتان در این جلسه گانه اس12هاي اقتصاد مقاومتی مناطق هاي برخی از معینتفاهمنامه-

معین اقتصادي شهرستان گناباد، بانک رسالت معین نامه نخست اتاق بازرگانی خراسان رضويبر اساس تفاهم.امضا رسید
و معدن همچنین بانک صنعت اقتصادي شهرستان بجستان و رسالت استان معین بخش و شهر کاخک از توابع گناباد گردید

ها به امضاي این تفاهمنامه.گانه اقتصادي استان شد12هم معین اقتصادي شهرستان قوچان به عنوان منطقه هشتم از مناطق 
هاي اقتصادي هر ها با معیناستاندار خراسان رضوي، فرماندار، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و رئیس دادگستري این شهرستان

.منطقه رسید
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مصوبات

استانی

ایران از وزیر محترم ودرخواست رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزي خراسان رضوي -
پردازي واحدهایی که محل استقرارشان در استان خراسان امور اقتصادي و دارایی با موضوع مالیات

و مقرر شد مطرح گردید رضوي بوده ولی دفاتر مرکزي آن ها در تهران و یا سایر استان ها می باشد 
استان از طریق وزارتخانه و سازمان امور توسط اداره کل امور اقتصادي و دارایی و اداره کل امور مالیاتی 

مالیاتی کشور پیگیري شود تا به طور کلی امکان پرداخت مالیات واحدهاي مستقر در استان خراسان 
.رضوي در شهرستان محل فعالیت فراهم گردد

صفحه 38دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان در قالب یک مجموعه پیشنهادات -
اي در ارتباط با مسائل بانکی، مالیاتی، سرمایه گذاري خارجی در حوزه وزارت امور اقتصادي و دارایی در 

د استان خراسان رضوي تهیه و نسخه اي تقدیم وزیر محترم امور اقتصادي و دارایی گردید و مقرر ش
.الیاتی استان پیگیري الزم بعمل آورنداقتصادي و دارایی و اداره کل امور متوسط اداره کل امور 

ــی و  مل
----فراگیر
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