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:دستور جلسه

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي-
1397در سال"شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان"ارائه گزارشی از عملکرد-
رونـق  (-1398در سـال  کاري شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان خراسـان رضـوي  برنامه-

)تولید
ارائه دستورالعمل چگونگی شکل گیري کارگروه هاي زیر مجموعه شوراي گفت و گوي استان در شهرستانها-
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غیاب جلسهوضعیت حضور و 

دولت-الف

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

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)رئیس شوراي استانی(استاندار رزم حسینیعلیرضا 1
غایباستانمدیریت و برنامه ریزيسازمانرئیسرضا جمشیدي2
رمضانعلی عرشیاننمایندهامور اقتصادي و دارایی استانمدیر کلسید مهدي رمضانی3
حاضررئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانراضیه علیرضایی4
حاضرمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانمحمد سنجري5
سید جعفر حاجی مجتهدنمایندهسازمان جهاد کشاورزي استانسرپرستنجفقلی صالحی6
حمید صفاي نیکونمایندهاستانيهابانکهماهنگیکمیسیوندبیرمونسانحسن 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 مجلسرضا شیران2

حاضرنماینده مجلسحمید گرمابی3

حاضرنماینده مجلسحسین مقصودي4

قوه قضائیه-ج

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

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضر)یا معاون(استاندادگستريکلرئیس)امیر مرتضوي(علی مظفري1

حاضراستانمرکزدادستانغالمعلی 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

حاضررئیس خانه صنعت،معدن و تجارت استان حسینیحسن1

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

حاضرعضو هیات مدیره کانون انجمنهاي کارفرمایی صنایع واهريجمحمدرضا3

غایبمدیرعامل شرکت الکترواستیلمحمدزادهمجید 4

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

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

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون هادي ابوي طرقبه7

غایبعضو هیئت مدیره اتاق تعاون مرتضی خوشخو8
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شهرداري و شوراها-هـ

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

نام و نام خانوادگی نماینده

رضا خواجه نائینینمایندهاستانمرکزشهر شهردارمحمدرضا کالئی1

غایباستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

هامراجع و دستگاهمدعوین و سایراسامی -و

سمتنام و نام خانوادگیردیف

اموراقتصادي استانداري خراسان رضويهماهنگیمعاونعلی رسولیان1

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويمدیر کلمیرشاهیشکوه2

کانون کارآفرینان خراسان رضويرئیس روشنکمحمد حسین3

مدیر کل امورمالیاتی استانیحیی یعقوب نژاد4

مدیرکل تامین اجتماعی استان خراسان رضويسید محسن نظام خیرآبادي5

سرپرست معاونت استانداري و فرمانداري شهرستان مشهدحیدر خوش نیت6

فرماندار شهرستان فریمانعباسعلی صفائی7

سرپرست فرمانداري شهرستان چنارانقلیچیولی 8

رضويخراسانصنعتیشهرکهايشرکتمدیرعاملمسعود مهدي زاده مقدم9
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مشروح  مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

رویکردها و عملکردها این انتخاب شایسته باید در . نام گرفته است» رونق تولید«، از سوي رهبر معظم انقالب به نام 1398سال -
در آن بخش هایی که متولیان اجرایی باید این شعار را محقق کهستانبخش خصوصی آنیز تحولی را رقم بزند اما نگرانی

پذیرفتباید .نیستنتیجه اي جز اسراف منابع کهتداوم شیوه هاي مرسوم موجود، به اتالف منابع بیانجامد وسازند، با اتخاذ
طبق معمول، منابعی تخصیص می یابد و به واسطه آن، رونقی . ناقص و معیوب کنونی، تولید رونق نمی گیردياکه با ساختاره

برنامه ریزي باید لذا .دبه همان شرایط گذشته باز می گردمجددااقتصاد ، پس از گذشت زمانکوتاه مدت شکل خواهد گرفت اما 
. نمودا محقق از اهداف رهبري در نامگذاري سال ربخشیحداقل شود 

گونه اي است که سیستم انگیزشی و پاداش دهی به سمت امور واسطه گري و داللی در کشور همه برنامه ریزي ها بهزمانی که-
، تزریق دبه دنبال تغییر ساختار در عرصه تولید نباشسیستمکهمادامیوامیدوار بودنمی توان سوق می یابد، به رونق تولید 

از سوي دیگر، وقتی سودآوري کارهاي غیرمولد، تضمین شده است و چندبرابر و . منابع منجر به رونق در این بخش نمی شود
باید فکري اساسی براي این وضعیت صورت بگیرد چرا که با این از تولید نمی توان سخن گفت لذابدون ریسک تلقی می شود، 

.ردگیساختار معیوب، تولید رونق نمی
جلسه استان در مرکز توسط دادستان محترم راه اندازي دفتر ثبت عالئم صنعتی و اختراعات تجاري خراسان رضوي در مشهد-

پیگیري هاي بوده که 96سال دراین موضوع جزء مصوبات شوراي  گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان. مطرح شد
که با موافقت شهرداري و اختصاص مکان به در شرق کشور صورت گرفته براي راه اندازي دفتر مذکور متعددي از سوي شورا

.این موضوع، دفتر براي شروع به کار آماده است
گانه به عنوان کارگزاران و قواي سه. کم نظیر استفرصتایجاد شده است این استان از نظر همدلی بین قوا ی درشرایط خوب-

.خدمت بخش تولید هستند ادي در خدمتگزاران اقتصاد مقاومتی و فعاالن اقتص
اگر فعاالن اقتصادي در این مسیر لذایکی از تاکیدات ریاست قوه قضائیه، کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی است، -

باید در عمل هم دارند وهمه در لفظ قبول راجنگ اقتصادي. گام بردارند، آسیب هاي اجتماعی و جرایم هم کاهش می یابد
.پذیرفته شود

، به تشریح مثلث توسعه ندبا رئیس مجلس داشتنمایندگان استان در مجلس شوراي اسالمی و استانداردر جلسه اي که-
شخصا رئیس مجلس قرار گرفته و ایشان اعالم نموده انداستقبال مورد ه شده است و این موضوع اقتصادي استان پرداخت

و در آنچه نیازمند مصوبه شوراي عالی اقتصاد است، نموده موضوع استان خراسان رضوي در بحث مثلث توسعه را پیگیري 
مجمع نمایندگان استان هم آمادگی خود را براي تحقق این مثلث توسعه اي اعالم .دنکمک و حمایت الزم را به عمل می آور

.کردددر بحث ساده سازي و اصالح قوانین به مجلس انتقال دهد، پیگیري خواهمی کند و هر موردي که نیاز است تا مجمع
در این مقطع زمانی می توان از آن به عنوان استراتژي خوبی استفاده و بسیار ضروري است نگاه جدي به صادرات در استان -

ریکا نیست؛ به ویژه سرمایه گذاري کرد زیرا صادرات محصوالت کشاورزي و صنایع کوچک و متوسط تحت تاثیر تحریم هاي ام
اقداماتی وزارت صمت . براي صادرات به کشورهاي اطراف براي خراسان که استانی مرزي است، فرصتی مناسبی به شمار می آید

اما کنسرسیوم هایی باید براي صادرات محصوالت کشاورزي و صنایع کوچک ایجاد شود و با کمک به تولید در را انجام داده 
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.این حوزه شوداستان هاي نمونه استان خراسان رضوي جزءونق تولید سال ر
امروز در کنار بروکراسی اداري شرایط کار بسیار سخت است و این دستگاه ها به جاي برداشتن بار از دوش بخش خصوصی، -

.باید اصالح شودکارشناسی و مدیران میانی سطح پاییندر این نگاه . باري بر دوش آن ها شده اند
به عنوان ي و نیازمند تصویب قانون در این رابطه است ، دادگستري استان ضرورایجاد یک نهاد شبه قضایی براي بخش صنعت -

بنگاه اقتصادي را بدون تشکیل پرونده و 1167و در قالب چنین نهادي، چالش هاي قضایی ه الگویی موفق این کار را انجام داد
این ساز و نیاز است ولی وجود دارد شهرستان نیز کمیسیون فعال 13همچنین در . استنموده در قالب گفتگو حل و فصل 

.داشته باشدرونق تولید را به دنبال تاکار تبدیل به یک نهاد شبه قضایی شود
مشکالت این قانون مانع از حلاست، واحدهاي تولیدي مالکیتقانون تامین اجتماعی به عنوان یکی از موانع انتقال37ماده -

واحدهاي صنعتی است، بنابراین اصالحیه این ماده قانونی تهیه شد و اگر در مجلس به تصویب برسد، مشکالت بسیاري را از 
.بخش تولید برخواهد داشتمسیر 

فعاالن و لذاخراسان رضوي بیشترین زمان کاري اش را به بسترسازي براي فعاالن اقتصادي اختصاص می دهد، محترماستاندار-
به این معنی است که ات شوراجلسحضور فعال دادستان و یا نمایندگان مجلس در . گر باشندمطالبه بایدبخش خصوصی نیز

که بخش قابل توجهی از این لذا امید استهمه مسئوالن استان اراده کرده اند تا در حد توان موانع بر سر راه تولید رفع شوند و 
باید در حد توانی وتولید کاري در تهران صورت بگیردکه براي رونق نشستنباید به این امید .مودنبرطرف بتوانمشکالت را 

.پرداخته شود، در استان به رفع موانع تولید وجود داردکه 
گزارشی کهو در توجه ویژه اي دارندرهبر معظم انقالب به عرصه اقتصاد و تولید و جایگاه فعاالن اقتصادي در تحقق شعار سال -

هاي توسعه اقتصادي استان که بر معیشت مردم و الگوي اقتصاد مقاومتی ، برنامهنمودهتقدیم ایشانبه استاندار خراسان رضوي
رهبر معظم انقالب کارآفرینان را مجاهدان اقتصادي .شده استمتمرکز شده و نیز مناطق ده گانه اقتصاد مقاومتی معرفی 

نگاه ایشان به کارآفرینان و بخش خصوصی . نمودندفعالیت هاي آنان در استان خراسان رضوي تاکید خواندند و بر لزوم تقویت
. درخشان و حمایتگر است

1397در سال"شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان"ارائه گزارشی از عملکرد) ب

، دبیرخانه و شوراي گفت و گوي دولت و بخش 12کمیته بند ب ماده ،کارگروهها نشست100یافته هاي حاصل از حدود -
به شرح در جهت بهبود محیط کسب و کار و انجام تفاهم نامه هاي استانیبه عنوان چالش ها و موانع اساسی خصوصی استان، 

: ه استشدگردآوريزیر 
اس شرایط اقتصادي جاريعدم انطباق قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و رویه هاي موجود براس
محدود و متمرکز بودن اختیارات مدیران استانی در مرکز و غیر منعطف بودن این اختیارات
زمان بر بودن فرآیند اصالح، تغییرر و تفسیر قوانین و بخشنامه ها و رویه هاي اداري و اعمال پیشنهادات
 قانون رفع موانع تولید60و ماده قانون بهبود محیط کسب و کار 3و 2عدم اجراي کامل مواد
وجود فاصله بین مدیران استانی با سطوح کارشناسی در انعکاس و انتقال نظرات و اعمال آن
عدم وجود حساسیت در الیه هاي سطح کارشناسی در جهت رسیدن به هدف رفع موانع موجود در حوزه سرمایه گذاري
ار استانیمسئولیت گریزي ناشی از بیان عدم تفویض اختی
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عدم تاثیر گذاري تصمیمات و پیشنهادات برخی کمیسیون ها در تصمیمات مرکز  و عدم ضمانت اجرایی آن
 ظارتی به عنوان دلیل عدم انعطاف در تصمیمات مدیران دولتینطرح موضوع نظارت دستگاههاي

مصوبه نیز 45جنبه ملی داشت و صوبهم64مصوبه بود که از این تعداد، 109ماحصل همراهی و تالش بخش هاي مختلف، -
اتاق ایران این مصوبات که محترمو با حضوررئیسندبه دفعات در جلسات ملی حضور یافتنمایندگان دبیرخانه شورا.استانی بود

درصد نیز نیازمند 29شده و ییدرصد مصوبات اجرا71در حال حاضر. قابل تسري به کل ایران بود، مطرح و بررسی شدند
.گیري هستندپی

)رونق تولید(-1398در سال برنامه کاري شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوي) ج
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جلسهتاریخ ایام هفتهردیف
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26/2/1398شنبهپنج 2

30/3/1398شنبهپنج 3

27/4/1398شنبهپنج 4

31/5/1398شنبهپنج 5
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شناسایی اطالعات آماري مورد نیاز فعاالن اقتصادي و تصمیم گیري در خصوص گردآوري آن.3
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پیگیري مصوبات شورا با ماهیت ملی از طریق شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی مرکز.9
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خصوصیبخشهايتشکل-3
)مدیریت-اقتصاد(دانشگاهیاساتید-4

گیري کارگروه هاي زیر مجموعه شوراي گفت و گوي استان در شهرستانهاارائه دستورالعمل چگونگی شکل ) د

دراین .منتقل گرددشورابسته به شورا مطرح شود و سپس به مسائل شهرستان ها در کارگروه هاي وادر جلسه پیشنهاد شد-
انجام گیرد تا آنبررسی هاي بیشتري پیرامون ساز و کار اجراي نیز تهیه شده بود که مقرر گردید رابطه دستور العملی 

.مشکالت شهرستان ها در چارچوبی موثر بررسی و از سوي شوراي گفتگو مورد رسیدگی قرار گیرد
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مصوبات

استانی

، در 1397از عملکرد یکساله  شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان طی سال گزارش کاملی-1
گزاري نشست هاي دبیرخانه شورا، کارگروههاي تخصصی، جلسات شوراي گفت و گوي دولت و بخش قالب بر

سایی ها موجود در اجراي مصوبات، خصوصی استان، اهم موضوعات مطرح شده، مصوبات اجرایی شده و نار
در جهت بهبود محیط نشست به عنوان چالش ها و موانع اساسی 100ردها و یافته هاي حاصل از حدود دستاو

کلیه مصوبات دو ساله دستگاههاي اجرایی ؛ گردیدو مقررکسب و کار و انجام تفاهم نامه هاي استانی ارائه 
د بررسی مجدد قرار داده و ضمن ، دبیرخانه و  شورا مرتبط با آن دستگاه را مور12اخیر دبیرخانه بند ب ماده 

.را ظرف مدت یکماه به دبیرخانه جهت طرح در شورا ارائه نمایدپیگیري مستمر، نتایج حاصله 

، مورد تایید و 1398رویکردهاي تعیین شده در تدوین برنامه کاري سال شورا و برنامه زمانبندي جلسات-2
به 98تصویب شورا قرار گرفت و مقرر شد برنامه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان در سال 

. شرح زیر  و برنامه زمانبندي جلسات براي اعضاء محترم ارسال گردد

جلسه 4دردعوت از مسئولین ملی مرتبط اعم از وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل ملی و بیمه اي و مالیاتی .1
شورا با توجه به حوزه  هاي تخصصی دستور کار شورا

استان و برگزاري ... بررسی درخواست هاي دستگاههاي اجرایی، فعاالن اقتصادي، تشکل ها، انجمن ها و.2
جلسات مرتبط

شناسایی اطالعات آماري مورد نیاز فعاالن اقتصادي و تصمیم گیري در خصوص گردآوري آن.3
سرمایه گذاري استان و چگونگی جذب سرمایه گذار داخلی و خارجیشناسایی ظرفیت هاي.4
ماهه و 6ارزیابی عملکرد دستگاههاي اجرایی و بخش خصوصی به لحاظ اجراي تکالیف شورا در دو نوبت .5

یکساله و نیز ارائه گزارش فصلی وضعیت حضور اعضاء به رئیس شورا
توافقیدرصد مصوبات  دبیرخانه به صورت60هدفگذاري حدود .6
برگزاري نشست مشترك با حضور استانداران، روساي اتاقهاي بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي و .7

کشور براساس تقسیم بندي وزارت کشور5نمایندگان مجلس شوراي اسالمی استانهاي منطقه 
برگزاري نشست تخصصی با حضور کلیه نمایندگان استان خراسان رضوي در مجلس شوراي اسالمی.8
پیگیري مصوبات شورا با ماهیت ملی از طریق شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی مرکز.9

نقش و جایگاه شرکت هاي دانش بنیان به عنوان بخش خصوصی و حضور آنان در اتاق فراهم نمودن ایفاي .10
شرکت هابازرگانی و شوراي گفت و گوي دولت وبخش خصوصی براي طرح و پیگیري مباحث مربوط به این 

هاو تقویت آن 
:نشست تخصصی از چهار نشست پیشنهادي  با موضوعات زیر2برگزاري.11

فرهنگ اقتصادي، اخالق کسب و کار و کارآفرینی با محوریت رونق تولید
ارتقاء فرهنگ اقتصادي و تدوین الگوهاي اخالق کسب و کار و حمایت از تولید داخلی: با هدف

: گروه مخاطبین
دستگاههاي صادر کننده مجوزمدیران  و کارشناسان-4
تشکل هاي بخش خصوصی-5
)علوم سیاسی-علوم اجتماعی-اقتصاد(اساتید دانشگاهی -6

)کاستی ها–خدمات (شهرك هاي صنعتی 

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

مصوبات

استانی

، در 1397از عملکرد یکساله  شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان طی سال گزارش کاملی-1
گزاري نشست هاي دبیرخانه شورا، کارگروههاي تخصصی، جلسات شوراي گفت و گوي دولت و بخش قالب بر

سایی ها موجود در اجراي مصوبات، خصوصی استان، اهم موضوعات مطرح شده، مصوبات اجرایی شده و نار
در جهت بهبود محیط نشست به عنوان چالش ها و موانع اساسی 100ردها و یافته هاي حاصل از حدود دستاو

کلیه مصوبات دو ساله دستگاههاي اجرایی ؛ گردیدو مقررکسب و کار و انجام تفاهم نامه هاي استانی ارائه 
د بررسی مجدد قرار داده و ضمن ، دبیرخانه و  شورا مرتبط با آن دستگاه را مور12اخیر دبیرخانه بند ب ماده 

.را ظرف مدت یکماه به دبیرخانه جهت طرح در شورا ارائه نمایدپیگیري مستمر، نتایج حاصله 

، مورد تایید و 1398رویکردهاي تعیین شده در تدوین برنامه کاري سال شورا و برنامه زمانبندي جلسات-2
به 98تصویب شورا قرار گرفت و مقرر شد برنامه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان در سال 

. شرح زیر  و برنامه زمانبندي جلسات براي اعضاء محترم ارسال گردد

جلسه 4دردعوت از مسئولین ملی مرتبط اعم از وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل ملی و بیمه اي و مالیاتی .1
شورا با توجه به حوزه  هاي تخصصی دستور کار شورا

استان و برگزاري ... بررسی درخواست هاي دستگاههاي اجرایی، فعاالن اقتصادي، تشکل ها، انجمن ها و.2
جلسات مرتبط

شناسایی اطالعات آماري مورد نیاز فعاالن اقتصادي و تصمیم گیري در خصوص گردآوري آن.3
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هاو تقویت آن 
:نشست تخصصی از چهار نشست پیشنهادي  با موضوعات زیر2برگزاري.11

فرهنگ اقتصادي، اخالق کسب و کار و کارآفرینی با محوریت رونق تولید
ارتقاء فرهنگ اقتصادي و تدوین الگوهاي اخالق کسب و کار و حمایت از تولید داخلی: با هدف

: گروه مخاطبین
دستگاههاي صادر کننده مجوزمدیران  و کارشناسان-4
تشکل هاي بخش خصوصی-5
)علوم سیاسی-علوم اجتماعی-اقتصاد(اساتید دانشگاهی -6

)کاستی ها–خدمات (شهرك هاي صنعتی 



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

بررسی نیازها و ارائه راهکار جهت حمایت از واحدهاي تولیدي مستقر در شهرك ها: با هدف
:گروه مخاطبین

صنعتیهايشهركمدیران-3
خصوصیبخشهايتشکل-4

قانون برنامه ششم 117ماده ) پ(برگزاري نشست فعاالن اقتصادي با مسئوالن ثبت استانی و ملی موضوع اجراي بند 
:گروه مخاطبین

مدیران کارگاهها و کارخانجات و صنوف و تعاونی ها-3
مدیران و کار شناسان ثبت-4

)محدودیت ها–تعامالت (دستگاههاي اجرایی در مسیر توسعه و  سرمایه گذاري  
افزایش انگیزه در کارشناسان صادر کننده مجوز در تعامل سالم با بخش تولید و صنعت: با هدف

:گروه مخاطبین
استاننظارتیدستگاههاي-5
مجوزکنندهصادردستگاههايکارشناسانومدیران-6
خصوصیبخشهايتشکل-7
)مدیریت-اقتصاد(دانشگاهیاساتید-8

مالکیت معنوي در خراسان رضويپیگیریهاي صورت گرفته پیرامون ایجاد استقرار نمایندگی ثبت عالئم با-3
و 27/7/96مین جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان مورخسومصوبه چهل و موضوع

اسناد و امالك مساعدت استانداري محترم، دستگاه محترم قضایی و اداره کل ثبت اسناد، سازمان محترم ثبت 
کیت معنوي اعالم قت خود را با راه اندازي دفتر مالمواف29/10/97مورخ 2117897/97طی نامه شماره کشور 

در اجراي هماهنگی انجام گرفته نمود لذا با عنایت به لزوم اختصاص فضاي مناسب به این دفتر، مقرر گردید 
شهردارمحترم مشهد، مکانی به اداره کل ثبت استان ایشان باتتوسط دادستان محترم و با عنایت به مذاکرا

.جهت ایجاد دفتر مالکیت معنوي اختصاص یابد
به و انعکاس این مسائلمسائل شهرستان ها در کارگروه هاي وابسته به شورا با توجه به پیشنهاد طرح-4

انجام گیرد تا مشکالت آنی یبررسی هاي بیشتري پیرامون ساز و کار اجراظرف مدت یکماهمقرر گردیدشورا
.شهرستان ها در چارچوبی موثر بررسی و از سوي شوراي گفتگو مورد رسیدگی قرار گیرد

ــی و  مل
فراگیر

و بخش خصوصی استان ظرف مدت یک ماه بسته پیشنهادي خود ي دولتگوو شوراي گفتگردید مقرر -1
مراجع و مجلس شوراي اسالمی آماده کرده و به را براي تحقق شعار سال، جهت ارائه به شوراي گفتگوي مرکز

.ارسال نمایدذیصالح
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