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 گزارش جلسه 

 خراسان رضوی استانداریمحل نشست:  12.15ساعت خاتمه:  10.30ساعت شروع :  06/06/95تاریخ جلسه: 31شماره نشست: 

 دستــــور جلسه 
 

 پیش از دستور جلسه: 

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

 دستور جلسه: 

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادی -

رد پیشنهاد اعضا بخش خصوصی و تعاونی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با عنایت به  دسهتورالع ن نههود ادا    -

 )بدلین ات ام زمان جلس ، مطرح نشد(جلسات شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 

اد مصوب  باستن ک ین ظرفیت کارخانجات قند و شکر استان خراسان رضویتقت شکر خام ب  منظور تامین مالی ورود مو ارائ  طرح -

 بیست و نه ین جلس  شورای گفت و گو 

ی استان طرح درخواست های مطرح شدد در دبیرخان  شورا جهت پیگیری )درخواست تاکید شورا مبنی بر الزام دستگاههای اجرای -

ک استان، درخواست تشکین جلسات شورای استاندارد استان، درخواسهت فعهاش شهدن گشهت مشهتر     ب  استفادد از تولیدات داخن 

کن استاندارد جهت برخورد با تولیدکنندگان غیرمجهاز و عرضه  کهابی بهدون کیفیهت و      سازمان صنعت، معدن و تجارت و ادارد

 آوری مهصوبت غیراستاندارد از سطح بازار(ج ع

زمهان   )بهدلین ات هام  بر بخش خصوصی استان بانض ام مستندات آماری گزارش  95مالیاتی بودج  ارائ  مجدد گزارش تهلین بار  -

 جلس ، مطرح نشد(

ریاسهت مهتهرم سهازمان     17/3/95مهور    1561282/120ارائ  موضهوعات مهرتبب بها شهرسهتان خهوا  وفه  نامه  شه ارد          -

 )بدلین ات ام زمان جلس ، مطرح نشد(صنعت،معدن و تجارت استان 

 ندی و مصوباتج ع ب -
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  نمایندهحضور 
 

 

 

 

 اسامی اعضـــای حاضر در جلسه

 س ت نام و نام خانوادگی ردیف

 استاندار مهترم خراسان رضوی و رییس شورا جناب آقای مهندس رشیدیان 1

 رییس مهترم اتاق بازرگانی و دبیر شورا جناب آقای مهندس شافعی 2

 اقتصادی و توسع  منابع استانداری خراسان رضویمعاون مهترم ه اهنگی امور  جناب آقای دکترمروج الشریع  3

 رییس مهترم دبیرخان  شورا جناب آقای مهندس اشر  4

5 
جناب آقای دکتر حسین زادد 

 بهرینی
 ن ایندد مهترم مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی

 رئیس مهترم سازمان امور اقتصادی و دارائی خراسان رضوی *جناب آقای رمضانی 6

 رئیس مهترم سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوی *سرکار خانم مهندس علیرضایی 7

 ریاست مهترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی *جناب آقای مهندس مزروعی 8

 مدیرکن مهترم تعاون، کار و رفاد اجت اعی استان خراسان رضوی جناب آقای اح دی 9

 اتاق تعاون استان خراسان رضویرئیس مهترم  مجتبویجناب آقای  10

 ریاست مهترم اتاق اصنا  خراسان رضوی جناب آقای بنانژاد 11

 دبیر  کانون انج نهای کارفرمایی صنایع خراسان رضوی جناب آقای دکتر خانی زادد 12

 نائب رئیس مهترم  انج ن مدیران صنایع خراسان رضوی جناب آقای دکتر اثنی عشری 13

 نائب رئیس مهترم خان  صنعت،معدن و تجارت استان خراسان رضوی خنداندشجناب آقای  14

 شهردار مهترم مشهد *جناب آقای مرتضوی 15

 مدیرعامن مهترم اتهادی  شرکتهای تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضوی جناب آقای حل ی 16

 مدیرعامن مهترم شرکت نوین زعفران جناب آقای شریعتی مقدم 17
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  غایباسامی اعضـــای 

 س ت نام و نام خانوادگی ردیف

1 
حضرت حج  السالم و ال سل ین جناب 

 آقای مظفری
 رئیس کن مهترم دادگستری استان خراسان رضوی

 دادستان مهترم ع ومی و انقالب مشهد جناب آقای صادقی 2

 تعاون استان خراسان رضوی نائب رئیس مهترم هیات مدیرد اتاق جناب آقای رهن ا 3

 دبیر مهترم شورای ه اهنگی بانکهای استان سربیش  ایجناب آقای  4

 مدیریت مهترم شرکت الکترواستین جناب آقای دکتر مه دزادد 5

 جناب آقای مهندس سیادت 6
 عضو مهترم هیات ن ایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

 خراسان رضوی
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 مشــروح مذاکرات

 

 طرح اخبار و اطالعات اقتصادیالف( 

 ت.نابرابر مدیریتی ت ام تالش خود را در جهت حن مشکالت انجام دادد اسدولت یازدهم در شرایب  -

ت ناسبادیدار سران س  کشور ایران، آذربایجان و روسی  بهث جدیدی را در روابب س  کشور در تقویت م -

 .ایجاد کردد استسیاسی و ه چنین تجاری 

ر  ن 1395بر اساس گزارش شاخص قی ت کابها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در تیر ماد  -

دهم درصد افزایش ب   9ای )ماهان ( با درصد و نر  تورم نقط  8.3دهم درصد کاهش ب   5تورم سابن  با 

 .درصد رسید 6.6

های سازمان ه کاریگزارش بر اساس آخرین و  پس از برجامبود ک   7ها رتب  ریسک ایران ر زمان تهریمد -

 و در جلس  کشورهای عضو در شهریورماد می رودرسید و انتظار  6این رتب  ب   (OECD)اقتصادی و توسع 

OECD   برسد 5رتب  ریسک ایران ب. 

 کاهش وابستگی بودج  ب  نفت و رجهان صادرات ب  واردات مه ترین اقدام دولت است. -

 است. ها یکی از مسیرهای موفقیت آمیز دولت، حرکت در مسیر واگذاری اختیارات ب  استان -

 غیب ب و تر جهت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بایستی گفت ان فراگیر بویژد در رابط  با فرهنگ مصرفی -

 مصر  کابی داخلی انجام شود.

هش تالش برای کاه چنین  ماد نیاز استان را کفایت می کند 17استان خراسان رضوی تا ذخیرد گندم  -

ار بسیم ه ...وابستگی ب  مهصوبت غذایی و کشاورزی در حوزد های دیگر از ج ل  جو، دان  های روغنی و 

 ت.خوب و موف  بودد اس

ثبت متراز  ال للی ب  نسبت کاهشی ک  کشورهای ه سای  در حوزد صادرات داشت  اندبا توج  ب  شرایب بین  -

ودد ب فقیمواقدام  ..صادرات ب  واردات کشور حفظ شدد و افزایش صادرات غیر نفتی مانند مواد غذایی و.

 .است

. اری شداستان سرمای  گذمیلیون دبر در  460در جذب سرمای  خارجی در مج وع از ساش گذشت  تاکنون  -

http://www.oecd.org/tad/xcred/cre-crc-current-english.pdf
http://www.oecd.org/tad/xcred/cre-crc-current-english.pdf
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در فوبد سنگان، فوبد خراسان و پنج شهر صنعتی استان خراسان رضوی سرمای  گذاری های خوبی صورت 

گرفت  و امید است تا پایان ساش با راد اندازی واحدهای تولیدی در حوزد های مختلف از ج ل  معدن، کاغذ، 

 .دشیش  و لوازم خانگی اشتغاش ثابت ایجاد و ظرفیت تولید افزایش یاب

ارت و تج انتقاش حساب های ایران خودرو خراسان رضوی از تهران ب  استان مورد تاکید وزیر صنعت، معدن -

نون تولید هم اک.انگیزد ای برای خودروسازان استان ایجاد کندبا تهق  آن  است ک  امید استقرار گرفت  

ان ر استدر تاریخ ساخت خودرو ماهان  خودرو، در مج وع  ایران خودرو خراسان رضوی ب  بابترین سطح د

 .رسیدد است

ستان ب  اواحد قطع  ساز خودرو در خراسان رضوی و امکان صادرات خودرو از  320 حدود با توج  ب  وجود -

اد ر تاناس کشورهای آسیای میان  و افغانستان تالش می شود خب تولید یکی از خودروهای جدید سایپا در

فیت های استان های دیگر دراین زمین  در حاش رقابت با خراسان رضوی هستند لذا باید ظر .اندازی شود

 ن ود. راد اندازی استاناستان را از قود ب  فعن درآورد تا بتوان این خب تولید را در 

 

کمیل ظرفیت کارخانجات قند و شککر اسکتان   تتامین مالي ورود موقت شکر خام به منظور  ارائه طرح (ب

 باستناد مصوبه بیست و نهمین جلسه شورای گفت و گو  رضویخراسان 

انج ن  جهاد کشاورزی،های صنعت،معدن و تجارت،  توسب سازمان ک  تامین مالی ورود موقت شکر خام طرح -

 در جلس  ارائ  شد. بود قند و شکر ایران و دبیرخان  شورای گفت و گو تهی  شدد

اج  های اخیر مونوسان قی ت و بهترین شرایب تولید طی ساش قند و شکر جزو مهصوبتی است ک  با ک ترین -

  .رسدبودد ک  با ادام  این وضعیت کشور تا چهار ساش آیندد ب  مرز خودکفایی می

واد میزان مبا توج  ب  اینک  شرایب اقلی ی استان تغییر ن ودد است و علی رغم کشت پاییزد چغندر قند،  -

فیت این % ظر 40ت های نصب شدد در کارخانجات استان نبودد و حدود اولی )چغندر قند( متناسب با ظرفی

 ت شکرکارخانجات را تامین می ن اید، لذا جهت پوشش ظرفیت خالی کارخانجات راد حن مناسب ورود موق

های مجوز خام ب  منظور تصفی  و صادارت آن ب  کشورهای ه جوار می باشد.  در این رابط  علی رغم وجود

  .رد ت قرار گیین صنعصنایع با ک بود نقدینگی مواجهند لذا بایستی منایع ارزی و ریالی در اختیار اقانونی، این 

در اجرای این طرح بایستی ب  کشت پاییزد در استان و عدم ایجاد مشکن در اجرای این روش کشت ک    -
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 موف  نیز بودد است توج  شود.

پیگیری )درخواست تاکیکد شکورا مبنکي بکر     طرح درخواست های مطرح شده در دبیرخانه شورا جهت  (ج

ای الزام دستگاههای اجرایي استان به استفاده از تولیدات داخل استان، درخواست تشکیل جلسات شور

ککل  استاندارد استان، درخواست فعال شدن گشت مشترک سازمان صنعت، معکدن و تجکارت و اداره  

آوری ککایی بکدون کیفیکت و جمک      استاندارد جهت برخکورد بکا تولیدکننکدگان میرمجکاز و عرضکه     

 محصویت میراستاندارد از سطح بازار(

ست های جلس  ک یت  کارشناسی برگزار گردیدد است ک  درخوا 1جلس  دبیرخان  شورا و  4در مرداد ماد  -

 مطرح شدد در این جلسات ب  شرح زیر در جلس  مطرح گردید:

  ر رایب براببا ش نب  استفادد از تولیدات داخن استاتاکید شورا مبنی بر الزام دستگاههای اجرایی استان

 کیفیتی و قی تی

 تشکین جلسات شورای استاندارد استان 

 کن استاندارد جهت برخورد با فعاش شدن گشت مشترک سازمان صنعت، معدن و تجارت و ادارد

سطح  آوری مهصوبت غیراستاندارد ازتولیدکنندگان غیرمجاز و عرض  کابی بدون کیفیت و ج ع

 بازار

  هریک  اقدامات نظارتی صورت گرفت  در قالب فرمت های نظارتی، تستهای آزمایشگاهی برایاعالم

رسی ظور برب  من، از واحدهای لبنیات سنتی و صنعتی ب  ه راد نتایج حاصن از نظارت های مورد نظر 

یربب ستگاههای ذدتوسب ماه  ساش جاری بر لبنیات سنتی و صنعتی،  5نظارت های صورت گرفت  در 

 واز ج ل  معاونت غذا و دارو و معاونت بهداشتی دانشگاد علوم پزشکی، سازمان دامپزشکی 

 دستگاههای صادرکنندد مجوز

  در  و چگونگی ه کاری بخش های خصوصی و دولتیپیگیری راد اندازی خب تولید خودرو در استان

  تهق  این موضوع
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 مصـــوبات

 در سطح استاني: 

مهتهرم ه هاهنگی امهور اقتصهادی و توسهع  منهابع       جلس  ای به  ریاسهت معهاون    مقرر گردید  -

 تی سنتی و صهنع  نظارتی بر حوزد لبنیات ذیربببا موضوع بررسی ع لکرد دستگاههای  استانداری

 واز ج ل  معاونت غذا و دارو و معاونت بهداشتی دانشهگاد علهوم پزشهکی، سهازمان دامپزشهکی      

 رزی و ... تشکین و نتایج آن ب  دبیرخان  شورا اعالم گردد.سازمان جهاد کشاو

رفت و گ) ارائ  شدد در جلس ( مورد تصویب قرار تامین مالی ورود موقت شکر خامکلیات طرح  -

لی ین ماجهت تام مهترم ه اهنگی امور اقتصادی و توسع  منابع استانداریمقرر گردید معاونت 

ا رآن  ،نبانکها پیگیری و در صورت عدم تامین در استااین طرح موضوع را از شورای ه اهنگی 

 د ظر از طری  صندوق توسع  ملی پیگیری ن اید. ه چنین مقرر شد نتیج  اقدامات انجام شد

 مدت یک ماد ب  شورا اعالم تا تص یم گیری شود.

 شتی هی متشهکن از بخه   جهت پیگیری راد اندازی خهب تولیهد خهودرو در اسهتان     مقرر گردید  -

خصوصی و دولتی بصورت جدی موضهوع را پیگیهری و در صهورت نیهاز مکاتبهات بزم توسهب       

 .استانداری با وزیر مهترم صنعت، معدن و تجارت انجام شود

م اقهدامات بز  مهترم ه اهنگی امور اقتصادی و توسهع  منهابع اسهتانداری   مقرر گردید معاونت  -

 م دهد.انجاجلس  شورای استاندارد استان را جهت برگزاری 

 مصوبات شورای گفت و گو متولی و بازد زمانی تعیین گردد. انجام مقرر گردید برای  -

حضور اعضا مهترم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان دبین عدم مقرر گردید  -

باستناد دستورالع ن نهود ادارد جلسات شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخهش خصوصهی   

 معاونت مهترم ه اهنگی امور اقتصادی و توسع  منابع استانداری پیگیری شود. توسب

ای لس شورمعرفی ن ایندگان مج ،مج ع ن ایندگان استانمقرر گردید با عنایت ب  شروع فعالیت  -

 پیگیری شود. مجدداًاسالمی جهت عضویت در شورا 

 در سطح ملي و فراگیر: 

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

 

 


