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 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر استاندار )رئیس شورای استانی( یعقوبعلی نظری 1

  حاضر  استان مدیریت و برنامه ریزی سازمان رئیس رضا جمشیدی 2

  حاضر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رییس  امیررضا رجبی 3

 حسین خاکی نماینده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان محمدرضا اورانی 4

  حاضر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان رضا خواجه نائینی 5

  حاضر مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان محمد امین بابائی 6

 حمید ضرابی نماینده استان یهابانک هماهنگی دبیرکمیسیون حمید صفای نیکو 7

 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

  غایب مجلس نماینده محسن زنگنه 1

  غایب مجلس نماینده علی آذری 2
 

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

  غایب استان )یا معاون( دادگستری کل رئیس (مرتضویامیر غالمعلی صادقی) 1

 فرزاد بهشتی نماینده استان دادستان مرکز درودیمحمد حسین  2

 

 شهرداری و شوراها -د
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

 لیال نورزی نماینده  استان مرکز شهردار سید عبداهلل ارجائی 1

  غایب استان اسالمی شورای رئیس سید مومن حسینی 2
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 تعاونی و خصوصی -هـ

 )رؤسای اتاق ها(
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام 

خانوادگی 

 نماینده

 غالمحسین شافعی 1
 اناست  مرکز کشاورزی  و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق رئیس

 )دبیر و سخنگوی شورای استان(
 حاضر

 

  حاضر استانمرکز  تعاون اتاق رئیس اسماعیل آذری 2

 هادی مخملی نماینده استان مرکز اصناف اتاق رئیس محمود بنانژاد 3

 (خصوصی و تعاونیاقتصادی بخش  های تشکل یا رؤسای تعاونی و خصوصی برتر های شرکتهیأت مدیره  رؤسای یا عامل )مدیران

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام 

خانوادگی 

 نماینده

  حاضر رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی رضا حمیدی  1

 حسن حسینی 2
های  رئیس هیات مدیره انجمن کارخانجات آرد خراسان

 رضوی، شمالی و جنوبی
 حاضر

 

  حاضر روشن تجارت ایمان شرکت مدیره هیأت رئیس و مدیرعامل محمدحسین روشنک 3

  حاضر کوهدشت عسل شرکت مدیرعامل حسینیفاطمه  4

  حاضر جات خوراک دام استانکارخان انجمن مدیرعامل کافی فریدون 5

  حاضر رئیس انجمن شرکت های دانش بنیان استان سیدمهدی مدنی بجستانی 6

  حاضر رئیس اتحادیه بارفروشان خراسان رضوی رجیبحیدر ساکن  7

  حاضر رییس هیات مدیره شرکت الکترواستیل مجید محمدزاده طبسی 8

نحوه اداره تشکیل و "دستورالعمل  5ماده  1در جداول فوق )ردیف های الف تا هـــ(، در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا، موضوت تبصره   توضیح:

نام و نام خانوادگی "درج شده و در ستون بعدی،    "نماینده "، کلمه "وضعیت حضور  "در ستون  ، "وگوی دولت و بخش خصوصی  جلسات شوراهای استانی گفت   

 .معین گردد "نماینده
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 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی معاون  ابوالفضل چمندی 1

 ایه گذاری استانداری خراسان رضویمدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرم مهدی تقوایی 2

   رضوی خراسان استان ای جاده نقل و حمل و راهداری کل اداره مدیرکل  نصری ابرهیم 3

 رضوی خراسان استان زیست محیط حفاظت مدیرکل  پور اله مهدی 4

   رضوی خراسان استان اجتماعی تامین مدیرکل ی خیرآبادی نظام سید محسن 5

 یرضو خراسان فناوری و علم پارکرئیس   میرزائیمسعود  6

   رضوی خراسان صنایع مدیران انجمن دبیر  مرادی امیر مهدی 7

   رضوی پیشرفته صنایع شرکت مدیرعامل تقدسی مجتبی بهنام 8
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 مذاکراتمشروح  

 پیش از دستور: 

- ---------------- 

 (:1جلسه )دستور 

 "طرح اخبار و اطالعات اقتصادی"

موضوت نگران کننده    ،1401 سال  دستمزد  تعیین موضوت :  کشاورزی  و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق رئیسغالمحسین شافعی    -

ست و   صادی  مختلف هایبخش برای جدی هاییدغدغه ای ا ست  زده رقم تولیدی و اقت  توجه بدون مزد نرخ تعیین واقع، در. ا

 و اقتصــادی هایبخش نگرانیزند.می رقم تورم تشــدید لحاظ به را جدی زیان ها،بنگاه ظرفیت و اقتصــادی رشــد وضــعیت به

 نیز اکنونهم چهچنان. است  جامعه آحاد برای آن تبعات و تورم رشد  باب از بیشتر  1401 دستمزد  تعیین پیامدهای از تولیدی

شد  شاهد  ستیم  هاهزینه ر صمیم  این .ه شر  به کمک نیت با اگرچه ت ست  آن نگرانی اما شده؛  اخذ کارگر ق شتر  کاهش که ا  بی

شیم  شاهد  را فزاینده تورم از متاثر رو، پیش هایماه در کارگران خرید قدرت ست سال . با  بحث میان جدی لیاجد شاهد  که ها

ستمزد  ستیم،  یکدیگر با تورم و د سال  و بوده میدان این پیروز تورم نیز عمدتا ه ضاعف  زمینه این در ما هاینگرانی ام س  م . تا

سات  در ما هایدغدغه شترک  جل سئوالن  با م صه  و م سئله  این امیدواریم و شد  مطرح جمهوری رئیس اول معاون خا  مورد م

 .  باشیم تصمیم این تبعات تعدیل شاهد و بگیرد قرار جدی توجه

ستاندار  نظری، علی یعقوب -  1400 سال  در آنچه انجام شد،  1401 سال  اهداف به دستیابی  برای ریزیبرنامه گذشته  سال  در:  ا

 برای. دارد تداوم 1404 افق تا و بوده چهارساله رویکرد یک به معطوف شد، ریزیبرنامه آن اقتصادی بخش ویژهبه و استان برای

ــاکله نیز هابرنامه این تحقق ــدهتعریف گانه9 راهبردهای و ش ــت ش ــال آغاز از. اس  مرکزی قرارگاه فعالیت با توجه به ،1401 س

 صـــاداقت کنیم،تقویتمی پیگیری را راهبردها تحقق و کار اجرایی روند ترمجدانه اقتصـــادی فعالیتهای از حمایت و پشـــتیبانی

ــت، هاحوزه تمامی در تأثیرگذاری وجوه دارای که زیارت، بر مبتنی ــل جز به اسـ ــوغات مانند دیگری مباحث زیارت، اصـ  و سـ

شگری  صادی  قرارگاه در فعالیتها عمده محورهای نیز سالمت  گرد ستان  اقت شتیبانی  مرکزی قرارگاه در.بود خواهند ا  تحمای و پ

صادی،  فعالیتهای از شهای  اهداف اقت ساخت،  معدن، و صنعت  به مربوط بخ شتغال  و انرژی زیر شخص  ا ست  شده  م  متولی و ا

شخص  ستگاههای  از یکی آن م ست،  دولتی د سان  انرژی حوزه در گذاریهدف نمونه عنوان به ا ضوی  خرا   مگاوات هزار تولید ر

ستان  باد انرژی بر مبتنی برق ست  آینده سال  چهار طی ا  سال  در شغلی فرصت  هزار 105 ایجاد شود می تالش قرارگاه این در.ا

ستان  1401 سال جاری  .شود  محقق خدماتی و تولیدی بخشهای  در ا ستای  در در   دانش تولید،" بر مبنی سال  شعار  تحقق را

شتغال  و بنیان ستان،  در فعال بنیان دانش شرکت  360 وجود و "آفرین ا  و ایجاد بنیاندانش اقتصاد  بر مبتنی جدیدی قرارگاه ا

صادی  جریان درآورن حرکت به برای جدید شرکتهای  ایجاد و فناورانه و نوین تولیدات شامل  آن به مربوط اهداف ستان  اقت  و ا

سعه  ساختهای  تو ست  شده  بینیپیش نیز آن منابع تامین به مربوط هایالیه و سطوح  و شده  تعیین مربوطه زیر  به جهتو با .ا

ــفر در اعتبار تومان میلیارد 700 و هزار 26  اختصــا  ــتانی س ــان به دولت هیات و جمهوریرییس اس  این از ، رضــوی خراس

  هایپروژه و انرژی تولید جاده، ســاخت شــامل ســاختها زیر تکمیل حوزه در بویژه اقتصــادی مختلف بخشــهای در باید ظرفیت

 دالر میلیون 370 و میلیارد یک رضوی، خراسان به یافته اختصا  اعتبارات به مربوط ریالی رقم بر عالوه .گرفت بهره تمامنیمه
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سان  به کشور  جنوب از گاز انتقال نظیر هاییپروژه برای ارزی اعتبار س  به مایع سوخت  انتقال ظرفیت افزایش و رضوی  خرا  تانا

 سوخت  سازی ذخیره و زمستانها  در صنایع  سوخت  کمبود مشکل  تا یافت اختصا   جمهوری رییس سفر  در آن سازی ذخیره و

ــود برطرف آنها مایع ــان ارزی منابع بخش در هم و ریالی منابع بخش در هم خوبی ظرفیت. ش ــوی خراس ــفر در رض  رییس س

ستان  این به جمهوری ستا  این در شد،  ایجاد ا  هب آنها اعتبارات تامین در گذشته  سال  که ملی های پروژه مزبور منابع محل از را

شتیم،  ضعف  شدت   به هک شهری  بازآفرینی ستاد  ظرفیت از. شود  تکمیل آنها اجرای طریق این از تا شد  خواهد اعتبار تامین دا

  با وانبت تا گرفت بهره رضوی  مطهر حرم پیرامونی بافت و مشهد  شهر  حاشیه  بهسازی  برای توانمی است،  شده  ابالغ نیز استان 

 .انداخت جریان به دوباره را است استان در اقتصاد به مربوط آنچه هر یکدیگر همکاری

ضا  - ضو  حمیدی، ر شهد  اتاق نمایندگان هیات ع  ظرفیت با سلیمانی  سردار  شهید  نام با ایحرفه و فنی پروژه احداث عملیات: م

 توسط  آن موردنیاز اعتبار درصد 50بود قرار که شد  آغاز رجایی شهید  منطقه در دختران ویژه تخصصی   رشته  14 برای نفر 415

صد 50 و ینخیّر سط  در ضوت  این به اما گردد؛ تأمین دولت تو شد  عمل مو صد 90 تا و ن   با و ینخیّر هزینه با مجموعه این از در

ستان  ایحرفه و فنی کل اداره تحویل و گردید اجرا تومان میلیارد38 حدود اعتباری ضای  حال،. شد  ا ساعدت  ما تقا  در دولت م

 .است ایحرفه و فنی کل اداره سوی از معلمان استخدام و محصالن نامثبت شروت و مرکز این هایکارگاه تجهیز جهت

 

 (:2دستور جلسه )

شورای گفت و " ضوی        برنامه کاری  سان ر ستان خرا صی ا صو سال   گوی دولت و بخش خ سال تولید،   » 1401در 

 "«آفرینبنیان و اشتغالدانش

 مقررات و قوانین استخراج  به استاندار  دستور  طبق: دولت و بخش خصوصی   گفت وگوی شورای  دبیرخانه رئیس لبافی، اکبرعلی -

ــب مخل  ــتگاه دیدگاه  از وکار کسـ ــتگاه برخی تاکنون و پرداختیم اجرایی هایدسـ  به را خود مدنظر موارد زمینه این در هادسـ

  مه نکاتی و است  رسان  خدمات هایشرکت  و زیرساختی  حوزه در استان  هایچالش و موانع بیشترین . اندرسانده  شورا  دبیرخانه

ست رویه و قوانین به مربوط ساخت  حوزه در. ها شکل  دچار مجوزها و زمین و آب برق، گاز، تأمین در هازیر ستیم  م  حوزه در. ه

ستگاه  ضوت  نیز اجرایی هاید ستان  به اختیارات تفویض عدم مو ست  مطرح ا شت . ا  بین نیز کاری موازی و ایسلیقه  هایبردا

 وزهح در. گردد پیگیری باید هاآن اصالح  و ندارد همخوانی کشور  روز اقتضائات  با که هست  نیز قوانینی و دارد وجود هادستگاه 

 این در و شده هاییگذاریهدف سال، گذارینام به توجه با بنیان،دانش هایشرکت فعالیت به مربوط مقررات و قوانین و استقرار

  موضوت  اب تخصصی   نشستهای   برگزاری. است  قرارگرفته مدنظر استان  وگویگفت شورای  دبیرخانه سوی  از پیشنهادهایی  راستا 

صادی،  فرهنگ» سب  اخالق اقت ستی  – خدمات) صنعتی  هایشهرک » و «تولید رونق محوریت با کارآفرینی و وکارک   با(« هاکا

 .است 1401 سال در شورا برای شدهبینیپیش هایبرنامه ازجمله نیز تولید رونق محوریت

 تقویم برگزاری جلسات برای پنج شنبه های آخر ماه نیز به جلسه پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت. -

 

 (:3)دستور جلسه 

 "استان ای جاده نقل و حمل بخش کاردر و کسب مخل مقررات و قوانین " 
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 و بار ونقلحمل پاک، هوای قانون 8 ماده طبق :دولت و بخش خصــوصــی گفت وگوی شــورای دبیرخانه رئیس لبافی، اکبرعلی -

سافر،  سایل  خریدوفروش و ثالث شخص  بیمه تخصیص  فنی، معاینه گواهی صدور  م سوده  موتوری نقلیه و ست  ممنوت فر  به و ا

صا   سهیالت  اخت سازی  برای ت شاره  قانون این در ناوگان نو ست  شده ا ستان  در طرفی، از. ا سان  ا ضوی  خرا   ناوگان 5300ر

 جایگزینی باالی هزینه دلیل به.هســتند فرســوده ناوگان این درصــد 40 که دارد وجود باری ناوگان هزار 30 حدود و مســافری

سوده  خودروهای صیص  عدم نیز، و جدید خودروهای با فر سهیالت  زمانهم تخ  قانون اجرای امکان عمالً خودرو، جایگزینی و ت

 نوسازی برای تسهیالتی ها،یارانه هدفمندی محل از گذشته سنوات در. ندارد وجود فرسوده ناوگان نوسازی زمینه در پاک هوای

سفانه  که شد  بینیپیش ونقلحمل ناوگان سهیالت  .نگردید محقق مهم این متأ سازی  منظوربه موجود ت سیار  ناوگان نو  اچیزن ب

ست  صد 10 از کمتر و ا سخگو  را جدید ناوگان هزینه در ست،  پا شین  واردات بر شدیدی  هایکنترل ا  3 از بیش عمر با آالتما

سان  در تاکنون و گیردمی صورت  سال  سهیالت  بوسمینی دستگاه  16 و اتوبوس دستگاه  48  برای تنها رضوی  خرا سازی  ت  باز

ست  شده ارائه ستی به قانونیماده این لذا. ا شنهاد . گرددنمی اجرایی در ست  این پی صره  به توجه با که ا  هوای قانون 8 ماده 2 تب

ــیص موازات و میزان به  پاک،  ــهیالت تخصـ ــوده خودروهای  خارجی  و داخلی خودروهای  خریدهای   اجازه  و تأمین  و تسـ  فرسـ

 .شود غیرفعال

 است؛  سال  16 باری ناوگان فرسودگی  سن  قانون، طبق:  رضوی  خراسان  ایجاده ونقلحمل و راهداری مدیرکل نصری،  ابراهیم -

ــد 70 از بیش اکنونهم اما ــتان باری ناوگان درص ــال 16 باالی ما اس ــن س  تاکنون باری، ناوگان کارگیریبه زمینه در. دارند س

 اگر. شدمی جایگزین بایستمی و خارج رده از ناوگان درصد70 کنیم عمل قانون طبق بود قرار اگر و ایمکرده عمل قانون خالف

 .اشیمب پاسخگو باالدستی مراجع به باید نکنیم، عمل قانونی اگر و داشت خواهیم زیادی هایوکاستیکم کنیم، عمل قانون طبق

شنک،  محمدحسین  - سیون  رئیس رو شهد  اتاق تجارت کمی ست،  تجارت ابزار باری ناوگان : م سبت  ایران در کامیون قیمت ا  هب ن

ــتان، خصــو به دیگر کشــورهای   طرفی، از. اســت مشــهود تجاری کاالهای روی موضــوت این اثر و اســت برابر 4 تا 3 افغانس

سودگی  ست  این سوال . باالست  شدت به ناوگان فر ستان  رقم برابر 4 باید ایران در تجارت کار ابزار چرا که ا شد  افغان   ناوگان و با

ترکمنســتان، باید   در ایرانی هایکامیون تردد مشــکالت به توجه با باشــند  ایرانی هایکامیون از بیشــتر ما هایجاده در افغان

شود که  ستان  چرا پیگیری  شکل  این دهد نمی را ایرانی ناوگان ورود اجازه ترکمن  ارب امروز. گردد مرتفع دولت سوی  از باید م

. درخواست این است که وزارت امور خارجه و راه و شهرسازی با      شود می ترکمن امیون هایک تحویل مرز در ایرانی هایکامیون

 ترکمنستان در این رابطه توافق نمایند که کامیون های ایرانی با بارشان وارد این کشور شوند.

 هایاتوبوس. است جامعه انسانی و مدنی حقوق با مغایر وضعیت این : استان تجارت و معدن صنعت، خانه رئیس حسینی، حسن -

سوده  شکالتی  فر صادفات  چون م سهیالت  باید هم دولت. دارد دنبال به را ایجاده ت سازی  ت   ناوگان واردات امکان هم و دهد نو

 .دارد دنبال به هاجاده در را فجایعی و نیستند استاندارد ایران در تولیدی ناوگان. آورد فراهم را خارجی

 هبودج و دهی اعتبار به مکلف زمینه این در دولت اینکه لحاظ به: اســتان دارایی و اقتصــادی امور مدیرکل نائینی، خواجه رضــا -

 .بگیرند نظر در ساالنه بودجه قانون در را موضوت این بایستمی مجلس نمایندگان شود، دهی

ستان  زیست  محیط حفاظت پور،مدیرکل اله مهدی - سان  ا وظایف حاکمیتی و حقوق عامه  و تبصره های آن،   8: ماده رضوی  خرا

ست.این ماده آیین         شده ا سقف و کفی برای ورود و خروج خودروها به ناوگان جاده ای تعیین ن صره های این قانون  ست. در تب ا

صی               ص ضوت در یک کمیته حقوقی و تخ ست مو صادی آن را تنظیم نموده اند و بهتر ا ستگاههای اقت صی دارد که د شخ نامه م

 پیرامون آیین نامه موضوت این ماده ارائه شود.بررسی و پیشنهادات 
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 8 ماده مالک از و نداشته  ایجاده ناوگان نوسازی  برای طرحی که هاست سال  دولت: استان  مرکز دادستان  معاون بهشتی،  فرزاد -

ــتفاده پاک هوای قانون  و بار عمومی نقل و حمل ناوگان خودروهای قانون هوای پاک، 8آیین نامه ماده  9 مادهطبق .کندمی اس

 به مربوط مقررات از جدید خودروی تحویل زمان تا اند، نموده نام ثبت دولت توسط  شده  اعالم نوسازی  های طرح در که مسافر 

 لذا دستگاه اجرایی می تواند براساس همین بند عمل نماید.باشند  می مستثنی قانون( 8) ماده موضوت فرسوده خودروهای

  اتردف از برداریبهره و ایجاد نامهآیین اســاس بر: دولت و بخش خصــوصــی گفت وگوی شــورای دبیرخانه رئیس لبافی، اکبرعلی -

ــخوان ــدی امور تا گردیده مقرر دولت خدمات پیش ــخوان دفاتر به گرایانه تص ــود واگذار دولت پیش  نیز ونقلحمل بخش در. ش

  واگذارشــده دولت پیشــخوان دفاتر به موارد این که دارد وجود ناوگان برای آن تمدید و هوشــمند کارت صــدور مانند خدماتی

 کل رهادا. کنند پیدا ورود بایستی و است هاآن تخصصی موضوت حوزه این که هستند پیگیر مربوطه صنفی هایانجمن اما است؛

ست  با راهداری ست  کرده موافقت هاانجمن این درخوا ست  داده هاانجمن به را اقدامات این اجازه و ا  مقررات در تا داریم نیاز و ا

 خوانپیش  دفاتر ایجاد نامهآیین طبق. شود  برداشته  پیشخوان،  دفاتر به بحث بودن محدود و شود  اعمال ظرفیت این نیز موجود

سان  اطالعات فناوری و ارتباطات کل اداره نامه همچنین و دولت ضوی،  خرا صدی  خدمات ارائه ر ستگاه  گرایانه ت  دولتی هاید

 را گانرانند هوشمند  کارت سامانه  خدمات ارائه کتباً متبوت سازمان  ریاست  و باشد می تائید مورد دولت پیشخوان  دفاتر به صرفاً 

 کارت صدور  مانند خدماتی نیز ونقلحمل بخش در. است  داده قرار تأکید و تائید مورد ایجاده رانندگان  صنفی  هایانجمن  به

 .است واگذارشده دولت پیشخوان دفاتر به موارد این که دارد وجود ناوگان برای آن تمدید و هوشمند

سین  - شنک،  محمدح سیون  رئیس رو شهد  اتاق تجارت کمی   ایدب زمینه این در انجمن به اختیار تفویض لزوم بر تأکید ضمن  : م

 .است المللیبین ونقلحمل انجمن تخصصی کار مساله این زیرا بماند باقی زمینه این در هاانجمن اختیار

درخواست انجمن ارائه خدمات می باشد که در حقیقت در تضاد با آیین نامه است      : استان  مرکز دادستان  معاون بهشتی،  فرزاد -

 انجمن به را کارت تمدید و صــدور اختیار موضــوت ســوخت کارت حوزه دراما می توان پیگیری نمود تا با اصــالح آیین نامه 

 .داد ونقلحمل

ستان  تجارت و معدن صنعت،  سازمان  رجبی، رییس امیررضا  - سفرهای درون شهری و     ا : فلسفه وجودی ایجاد این دفاتر کاهش 

بین شهری، تجع خدمات دولتی در واحدهای صنفی غیر دولتی و  ارائه خدمات چندگانه به متقاضی بوده است. ایجاد این دفاتر  

ستگاهها  در واگذاری خدمات در ابتدا    سیاری از د ضر دفاتر       علی رغم مقاومت ب ست در حال حا سیار تاثیر گذار بوده ا ی امر،  ب

شده،            ست مطرح  سبی را ارائه می نمایند و موافقت با درخوا شده اند و خدمات منا صل  ساخت های دولتی مت شخوان به زیر پی

 منجر به ایجاد تقاضا در سایر دستگاهها نیز می شود و لذا ما با این پیشنهاد مخالفیم.

 خوانپیش دفاتر،صنفی  انجمن به کار این واگذاری با مخالفت  :ضمن استان  ریزیبرنامه و مدیریت سازمان  رئیس جمشیدی،  رضا  -

  دفاتر در ایگونهبه انتظامی نیروی و شـــهرداری مثل هاارگان از یک هر چون اندمشـــکل دچار خود هایهزینه تأمین در دولت

شخوان  شخوان  دفاتر کار میزان و دهندمی انجام را هاکار ،خود پی ست  یافته کاهش دولت پی ست که انجمن     .ا شنهاد ما این ا پی

، مراجعه و به عنوان متقاضــی درخواســت ارائه یک خدمت خا  را مطرح کارگروه اســتانی دفاتر پیشــخوان خدماتمربوطه به 

 نماید.

شافعی     - سین  شاورزی  و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق رئیسغالمح صدی  واگذاری باب در که مقاومتی از انتقاد با:  ک  هایگریت

سپاری  و دولتی ستان  به اختیارات وا صی   بخش به یا هاا سئله  چنین،دارد وجود مردمی و خصو شور  در ایم شکلی  دارای ما ک  م

 ایران در متاســفانه اما پذیرد؛ صــورت مردم توســط امکان حد تا امور اغلب که یافته رواج گونهاین دنیا در امروز اســت؛ مبنایی
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 گریتصدی واگذاری و دولت بدنه شدن کوچک مانع ما، کشور در اعتقادی و دیدگاه چنین. هستیم زمینه این در مقاومت شاهد

ست  شده  خصوصی   بخش به صادی  هایشرکت  یافتهتوسعه  کشورهای  اغلب در. ا  مرجع و شوند  ثبت بازرگانی اتاق در باید اقت

ست  آن متولی دیگری صور  اما نی سئله  چنین تحقق ت شور  در ایم صاد،  از بزرگی بخش بر دولت احاطه به توجه با ما ک  مالع اقت

سد  می نظر به ناممکن ست    اگر. ر صل  هایسیا سی    قانون 44 ا سا شیم  معتقد باید ایم،پذیرفته را ا   پس از خوبی به مردم که با

 .  بود خواهد راهگشا بسا چه و داشت نخواهد ایرادی هیچ امور برخی در آنها گریتصدی و آیندبرمی امور از بسیاری انجام

ستاندار  - سان  ا ستان  اختیار در آنچه داریم تأکید ما: رضوی  خرا ست،  ا شکل  به ا صل . کنیم واگذار خصوصی   بخش هایت  رد کار ا

شد  الکترونیک و مردمی باید زمینه این شخوان  دفاتر نیز اکنونهم. با  و ست ا الکترونیکی و مردمی مدیریت مبنای بر دولت، پی

ــنفی های انجمن. کند نمی مدیریت   را ها آن دولت   دفاتر  ایجاد  دنبال  به  دارند،  که  توجیهاتی  به  توجه  با  ونقل حمل  حوزه صـ

 .شود گیریتصمیم کارشناسی نظر با تا گردد بررسی باید موضوت این و هستند خدمات ارائه برای خود پیشخوان

  رفاهی خدماتی هایمجتمع احداث موضــوت در :دولت و بخش خصــوصــی وگویگفت  شــورای دبیرخانه رئیس لبافی، اکبرعلی -

ــار نوعی ایجاد  راهی،بین خدمات   ارائه  و ایجاده  ترددکنندگان   جذب  در رقابت   ایجاد  از جلوگیری منظوربه  راهی،بین  در انحصـ

 در کیلومتری 30 فاصــله ها،آزادراه در کیلومتری 20 فاصــله رعایت لزوم دلیل به هاجاده از کیلومتری 80 تا 60 محدوده یک

ــله و هابزرگراه ــلی هایراه در کیلومتری 40 فاصـ ــله در فوق اعداد) فرعی و اصـ  نصـــف مرزی هایپایانه کیلومتری 200 فاصـ

ضا ( شوند می شته  هایچهارچوب این شود  پیشنهاد  گردیده تقا ست،  وکارکسب  مانع و ساز  انحصار  که شده گذا  مرکز طریق از ا

 .گردد لغو و پیگیری

 در قانون روح با و شدهابالغ 1398 سال  در بخشنامه  این: رضوی  خراسان  ایجاده ونقلحمل و راهداری مدیرکل نصری،  ابراهیم -

 .بودند بخشنامه این مخالف گذارانسرمایه ابتدا همان از. است تضاد

 .گردد پیگیری باید و موافقیم هاچهارچوب این لغو موضوت اصل با: رضوی خراسان استاندار -

 

 (:4دستور جلسه )

 "بنیان دانش شرکتهای استقرار  حوزه موانع "

 به توجه اب فناور و بنیاندانش هایشرکت  استقرار : دولت و بخش خصوصی   گفت وگوی شورای  دبیرخانه رئیس لبافی، اکبرعلی -

سانی  منابع مسائل  گرفتن نظر در با همچنین و هاشرکت  و صنایع  این نوت سیار  ان ست  مهمی بحث ب س  سال  چندین که ا  از تا

سائل  و بوده پاک صنایع  صنایع،  و هاشرکت  این اکثر. شود می پیگیری بنیاندانش هایشرکت  انجمن سوی  ست  م  طیمحیزی

ــرف نیازمند تولید برای همچنین ندارند ــتند زیاد آب مص ــافت بٌعد همچنین،. نیس ــنایع این برای مس  و دارد ایویژه اهمیت ص

 .هستند توس صنعتی شهرک مانند نزدیک صنعتی هایشهرک یا و شهر سطح در استقرار نیازمند

ستانی،  مدنی مهدی سید  - ستان  بنیاندانش هایشرکت  انجمن مدیره هیات رئیس بج ضور  به نیاز واحدها برخی: ا  پهنه در ح

 هایشــرکت  در انســانی  نیروی جذب برای طرفی، از. کنند پیدا اســتقرار  توانندمی هم شــهری  حوزه در ندارند، را صــنعتی 

شکل  بنیاندانش سی    م سا ستقرار  و دارد وجود ا صله  با صنعتی  هایشهرک  در واحدها ا شهد  شهر  از فا  این برای نیرو جذب م

ست  انجمن لذا. نمایدمی ترسخت  را واحدها ستقرار  درخوا شهد  شهر  و توس شهرک  فناوری، و علم پارک در را واحدها این ا  م

 این و بوده آن دنبال به هم پیش سال  3 از که است  بنیاندانش صنایع  برای توس صنعتی  شهرک  توسعه  انجمن، پیشنهاد . دارد
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 این به شــهرک این توســعه هکتار 200 اختصــا  و گرفت قرار اجرایی و دولتی هایبخش موردپذیرش مقطعی در درخواســت

ستان  مدیریت تغییر با اما گردید؛ مطرح منظور ضوت  این ا سید  نتیجه به مو  در انبنیدانش هایشرکت  از توجهیقابل تعداد. نر

 الزام ازجمله ایعدیده مشکالت  با و هستند  مستقر  شهر  سطح  در و ندارند صنعتی  هایشرکت  در حضور  به نیازی حاضر  حال

سط  تجاری پروانه دریافت ضور  لذا و اندشده  مواجه جریمه و هزینه اخذ و شهرداری  تو ستقرار  و ح  مناطق در هاشرکت  این ا

سکونی  ضور  اجبار عدم و اداری و م ست  مورد تجاری هایپهنه در ح شد می درخوا   معاونت توافق با تهران شهر  در مورد این. با

ست  شده  محقق تهران شهرداری  و فناوری و علمی ستان  فناوری و علم پارک 96 سال  در هم مشهد  در. ا  مشهد  شهرداری  با ا

 .شودنمی اجرا اخیراً اولیه توافق این اخیراً که کرد توافق

  انعنو به رهبری معظم مقام سوی از جدید سال نامگذاری : کشاورزی و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق رئیسغالمحسین شافعی    -

شتغال  و بنیان دانش تولید،» سیار ، «آفرینا شمند  ب سعه  و تعالی برای ما صنایع  امروز که چرا بود ارز  مانز هر از بیش خود، تو

 کشـور  در که هنگامی. دارد وجود هم هایینگرانی باب این در اما نیازمندند محوریدانش و تکنولوژی مسـیر  در حرکت به دیگر

 نهفته مالی هایکمک محور، آن پناه در و بگیرد صورت  حوزه آن از هاییحمایت گرددمی مقرر و شود می مطرح جدیدی محور

ست،  سفانه  ا سترش  شدت  به هم انحرافات متا ست  ممکن میان، این در. یابدمی گ  دانش فعالیت از ایزمینه که هاییشرکت  ا

 دارای هک منابعی لذا و شوند مندبهره موضوت این مزایای از تا باشند هابنیان دانش لیست به ورود هایراه دنبال به ندارند، بنیان

 نبنیا دانش گواهی اخذ دنبال به نیز هاشرکت  برخی. شود می دچار اتالف به سوء  اقدامات این واسطه  به است،  مشخصی   هدفی

 داشت؛ واهدخ پی در کشور صنعتی اقتصاد برای را نامطلوبی تبعات اتفاق، این و بگیرند بهره ارزان و ویژه تسهیالت از تا روندمی

صمیم  توامان و خصوصی   بخش لذا ضیه  این مراقب باید دولتی گیران ت شند  ق ستفاده   از تا با  و ودش  ممانعت احتمالی هایسوءا

 .بگیرند قرار پشتیبانی و حمایت مورد واقع به دارند، حوزه این در را الزم شایستگی و شان که اقتصادی هایبنگاه

ستاندار  - سان  ا ضوی  خرا صاد  قرارگاه گیریشکل  به توجه با :ر ستان  در بنیاندانش اقت ضوت  این ا  و منعکس قرارگاه به باید مو

 در یوقت. است   زمینه این در مراقبت و کنترل منظوربه بنیاندانش اقتصاد  قرارگاه گیریشکل  . انجام شود  محل آن در بررسی 

 سازی جاریت یندفرآ و محصول  به ایده تبدیل مسیر  تا ایده و فرد شناسایی   از گیرد؛ صورت  کیفی نظارت معین تشکیالتی  قالب

 .شود جلوگیری حوزه این در سوءاستفاده هرگونه از تا گیردمی صورت نظارت محصول،
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 مصــوبات اســـتانی

 تصمیم/ تــــصمیمات عنــوان دستــور جلسه ردیف

1 

رنامه کاری شورای گفت و گوی دولت و بخش ب

 1401در سال  خصوصی استان خراسان رضوی

 "«آفرینبنیان و اشتغالسال تولید، دانش»

رویکردهای و  برای پنج شنبه های آخر هر ماه شورا برنامه زمانبندی جلسات

، مورد تایید و تصویب شورا قرار 1401تعیین شده در تدوین برنامه کاری سال 

 .گرفت 

2 

 ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون قوانین

 و حمل بخش کاردر و کسب مخل مقررات و

 استان ای جاده نقل

ــب و کاردر بخش حمل و نقل جاده ای       در ارتباط با    قوانین و مقررات مخل کسـ

رییس  مشـکالت اقتصـادی بخش خصـوصـی     و موانع فصـل  و بمنظور حلاسـتان  

 دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر شد:

ــافر، و بار ونقلحمل پاک، هوای قانون 8 ماده طبقبا توجه به اینکه  -1   مس

  خریدوفروش و ثالث شــخص بیمه تخصــیص فنی، معاینه گواهی صــدور

 خراسان استان در طرفی، ازو   است ممنوت فرسوده موتوری نقلیه وسایل

 دارد وجود باری ناوگان هزار 30 حدود و مســافری ناوگان 5300رضــوی

ــد 40 که  ــوده ناوگان   این درصـ ــتند  فرسـ   باالی  هزینه  دلیل  به و  هسـ

سوده  خودروهای جایگزینی صیص  عدم نیز، و جدید خودروهای با فر  تخ

ــهیالت زمان هم  هوای قانون اجرای امکان عمالً خودرو، جایگزینی  و تسـ

سازی  زمینه در پاک سوده  ناوگان نو شته  سنوات  درو  ندارد وجود فر  گذ

حل  ازنیز  ندی   م نه   هدفم ــهیالتی ها، یارا ــازی برای تسـ گان   نوسـ   ناو

قل حمل  ــد بینیپیش ون نه     که  شـ فا ــ تأسـ  نگردید و    محقق مهم این م

سهیالت  سازی  منظوربه موجود ت سیار  ناوگان نو ست  ناچیز ب  زا کمتر و ا

ــد10 ــخگو را جدید ناوگان هزینه درص ــت همچنین  پاس   هایکنترلاس

  و گیردمی صورت  سال  3 از بیش عمر با آالتماشین  واردات بر شدیدی 

سان  در تاکنون   دستگاه  16 و اتوبوس دستگاه  48  برای تنها رضوی  خرا

لذا مقرر گردید با عنایت به .است  شده ارائه بازسازی  تسهیالت  بوسمینی

ــدنپاک هوای قانون 8 ماده اجرایی نامه آیین 9ماده    ، تا زمان فراهم ش

  و حمل فرسوده  خودروهای جایگزینی جهت الزم تسهیالت  و کار و ساز 

ــتان  نو خودروهای با عمومی نقل ــط دولت  در اس ــته  به روال توس گذش

ستان پیگیری نماید تا        شرایط ا ستانداری  با توجه به  شده و ا  رد عمل 

سهیالت  و کار و ساز  ایجاد  سوده  خودروهای جایگزینی جهت الزم ت  فر

 با حودروهای نو از مرکز برای استان تسریع گردد. عمومی نقل و حمل
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 موضوعات مــلی و فـــراگیر

 پیشنهاد/ پیشنهادات عنــوان دستــور جلسه ردیف
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 و ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون قوانین

 جاده نقل و حمل بخش کاردر و کسب مخل مقررات

 استان ای

قوانین و مقررات مخل کسب و کاردر بخش حمل و نقل جاده ای در ارتباط با 

 رییس مشکالت اقتصادی بخش خصوصی و موانع فصل و بمنظور حلاستان 

ا مقرر شد در رابطه بشی به جلسه ارائه نمود و دبیرخانه شورای گفت و گو گزار

 30 فاصله رعایت لزومبا توجه به  احداث مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی

 40 فاصله و بزرگراهها در کیلومتری 30 فاصله ، آزادراهها در کیلومتری

 پایانه کیلومتری 200 فاصله در فوق اعداد) فرعی و اصلی راههای در کیلومتری

اعضای کارگروه  25/10/1397صورتجلسه مورخ وفق  )نصف میشوند مرزی های

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور ) ابالغی نمایندگان مجمع عمومی 

ایجاد و به منظور جلوگیری از  (17/2/1398مورخ  15649/71طی نامه شماره 

، موضوت لغو کیلو متری از جاده ها 80تا  60نوعی انحصار در یک محدوده 

 ضابطه مرکز توسط استانداری و شورای گفت و گوی مرکز پیگیری شود.

 

 

صدی گرایانه   -2 شخوان  در رابطه با  واگذاری امور ت   هایبه انجمن دفاتر پی

رخانه دبی ، مقرر گردیدصنفی کارفرمایی کامیونداران و کارگری رانندگان 

ستان  ای جاده نقل و حمل و راهداری شورا، اداره کل  انجمن مربوطه و  ا

ضوت را به   شخوان خدمات    مو ستانی دفاتر پی منعکس نموده و   کارگروه ا

شورای گفت و گو مطرح       سات  سی این کارگروه در جل و مورد نتایج برر

 تصمیم گیری قرار گیرد.

3 
 ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون موانع

 بنیان دانش شرکتهای استقرار  حوزه

 انشد شرکتهای استقرار  حوزه موانعی از رئیس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارش

بوداز جمله توافقات صورت گرفته  شده توافقکه در جلسات دبیرخانه شورا  بنیان

پیرامون واگذاری ساختمانها و محلهای خالی و فاقد استفاده دستگاههای دولتی، 

، محل های آستان قدس رضوی های تعیین شده توسط توافقات واگذاری محل

 به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید: خالی شهرک صنعتی توس و ماشین سازی

 وعاتموض استان در بنیاندانش اقتصاد قرارگاه گیریشکل به توجه با -

  انجام شود . محل آن در بررسی منعکس و قرارگاه به

 


