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استان خراسان جنوبی  اولین   1/1397/ 29روز چهارشنبه مورخ    1397در سال    جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 

 به ریاست استاندار محترم در محل استانداری خراسان جنوبی تشکیل گردید.  17راس ساعت 

آقای مهندس احتشام رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند و دبیر شورا ضمن خیرمقدم به اعضاء و تبریک سال  

جدید و اعیاد شعبانیه، توضیحاتی در خصوص اهمیت توجه به گردشگری و صنایع وابسته و تاثیر آن در ایجاد اشتغال در استان  و  

اتاق بازرگانی بیرجند در نیمه دوم سال  همچنین تشکیل کمیسیون گردشگر اقدامات ارزشمند این کمیسیون در دو   1396ی در  و 

   مشکالت   و  مسائل   بیان  سطح ملی  و استانی، توضیحاتی ارائه نمودند. آقای دکتر مجیدی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی با

  در   مسئله  ترین  مهم  استان،  گردشگری  انداز  چشم  و  زمانی  ایه  بازه  درگیر،  های  بخش  زیرساختی،  های  حوزه  در  گردشگری  صنعت

 اعالم   و  کرد  عنوان  فرهنگی   و  فکری  های  زیرساخت  جمله  از  مختلف  های  زیرساخت  نبودن  فراهم  را  جنوبی  خراسان  گردشگری حوزه

  و   اشاره گردشگری صنعت به مقاومتی  اقتصاد حوزه در رهبری معظم مقام  رویکرد  و دستی  بال  اسناد  دولت، های سیاست درحوزه نمود

  به   نگاه  تغییر  و  سازی  فرهنگ  مستلزم  که  است  نموده  مواجه  مشکل  با  را  صنعت  این  اجرا  حوزه  در  گوناگون  سالیق  اما   است  شده  تاکید

 کویر حاشیه های   اتاق  مشارکت و ایران اتاق محوریت با 97 سال در  کویر المللی  بین همایش  اولین برگزاری ایشان.باشد می بخش این

 درجهت  بیرجند  اتاق   گردشگری  کمیسیون  اقدام  دست  در  های  برنامه   جمله  از  را(  بلوچستان  سیستان  و  کرمان  جنوبی،  خراسان)

آقای رمضانی مدیر کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی نیز با اشاره به . نمود  اعالم   استان  گردشگری  های   جاذبه  معرفی

از مقاصد گردشگری   یکی  به  استان  تبدیل  به  منجر  آماری  داده های  تحلیل  اینکه  برای  داشتند  اظهار   ، اهمیت موضوع گردشگری 

از طریق   افزایش یابدثبت در فهرست میراث ملی  شناسایی و  کشور شود باید جاذبه های گردشگری  با توجه به همچنین    و جهانی 

حمایت های بانکی و مالیاتی از فعالن حوزه  در استان انجام گردیده ، ایشان خواستار    در حوزه اقامتگاه های بوم گردیاقداماتی که  

هیالت بانکی پرداخته در ادامه آقای آذرکار از فعالن حوزه گردشگری و هتلداری به بیان مشکالت در زمینه تس  گردشگری گردیدند.

حجت السالم والمسلمین عبادی نماینده محترم مردم  که با دستور استاندار محترم مقرر شد از طریق سیستم بانکی پیگیری گردد.

نیز اظهار داشتند توسعه گردشگری باعث ایجاد اشتغال و رفع بیکاری شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس اسالمی  

ه به اینکه آثار فرهنگ و تمدن یک منطقه سالها در ذهن یک گردشگر باقی می ماند ، می توان از نظم و انضباط و تمیزی است. با توج

اولویت های   باید  استان  استفاده نمود.در شورای گفتگوی  به عنوان یک مزیت در جذب گردشگران  بیرجند  به ویژه  استان  شهرهای 

خاب و جهت رفع مشکالت به طور جدی پیگیری گردد. همچنین قوانین مخل یا مزاحم  کاری مشخص و چند مورد مهم و اساسی انت

 تولید و سر مایه گذاری پس از انجام کار کارشناسی دقیق ، جهت پیگیری در جهت رفع آن به نمایندگان استان منعکس گردد. 

الشریعه استاندار محترم خراسان جنوبی   با تاکید بر حضور فعال و منظم اعضاء شورای گفتگو در جلسات مربوطه، آقای دکتر مروج 

خواستار بررسی دقیق و کارشناسی مسائل و مشکالت در کمیته کارشناسی شورای گفتگو و انعکاس نظرات کارشناسی به شورا جهت 

دند.ایشان با اشاره به نمایشگاه نوروزگاه ایران در مشهد در فروردین ماه جاری و استقبال گردشگران اجرا و تصمیم گیری به موقع گردی 

از سوغات و صنایع دستی استان ، به اهمیت توجه بیش از پیش به مبحث صنایع دستی و تاثیر آن در اشتغال زودبازده و ایستایی و  

قای مهندس احتشام مبنی بر ارائه گزارش از نحوه تخصیص کمک های فنی و  با توجه به درخواست آ  اقامت گردشگر تاکید نمودند.

اعتباری ، با دستور استاندار محترم مقررشد سازمان صنعت، معدن و تجارت نسبت به تهیه گزارش و ارائه در جلسه آتی شورا اقدام 

 . با ذکر صلوات پایان یافت 20جلسه شورا در ساعت نماید 
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 استانی

با عنایت به ارائه گزارش پایش واحدهای صنعتی استان توسط کمیسیون صنعت و معدن  -

و ارائه نظرات و پیشننهادات کمیسنیون منذکور در خصنوص واحندهای   اتاق بازرگانی 

صنعت، معدن و تجارت نسبت به تجزیه و تحلیل موارد اقدام    اداره کلمقررشد    تولیدی،  

را در جلسه آتی شنورا     اقدامات انجام شده در جهت رفع مشکالت مطرح شده  نتیجه  و

 ارائه نماید

با توجه به اختصاص مبالغی تحت عنوان کمک های فنی و اعتباری به استان مقنرر شند  -

صنعت،   توسط اداره کل    های تولیدیلیست  تخصیص کمک های فنی و اعتباری به واحد

 معدن و تجارت تهیه و در جلسه آتی شورا ارائه گردد

 با عنایت به اهمیت موضوع گردشگری و تاکید استاندار محترم، پیشنهاد می گردد اولین  -

اجالس منطقه ای گردشگری شرق کشور در بیرجند برگزارگنردد کنه مقنرر شند اینن 

 نگی، صنایع دستی و گردشگری پیگیری گردد.موضوع توسط اداره کل میراث فره

 

مقرر شد اتاق بازرگانی با همکاری دفتر جذب و حمایت از سرمایه گنذاری اسنتانداری و  -

، بنا م تقویم برگنزاری جلسناتتهیه و تنظیهماهنگی با دفتر استاندار محترم نسبت به  

دگان محتنرم حضور نماین  امکان    همچنینجلسات شورای برنامه ریزی استان و    مالحظه

 ، اقدام نمایدشورای اسالمی مجلس  

جلسه غیبت غینر   3با توجه به اهمیت و جایگاه شورای گفتگو، مقرر گردید در صورت    -

ضمن اعالم تنذکر و پیگینری علنت عندم   موجه اعضاء بخش  های خصوصی و دولتی،  

 نفر جایگزین جهت انجام امور مربوطه معرفی گرددحضور در جلسات،  

 
 


