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 مشروح  مذاکرات

 پیش از دستور:
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 تشکیل کمتیه مشترک ایران و پاکستان  (:1جلسه )دستور 

ریاست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، درخصوص مصوبه آن شورا مبنی بر پیرو مکاتبه 

لزوم شکل گیری کمیته مشترک بین استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان برای گسترش 

ردات بین دو کشور و اخذ نظرات استان ها و تمرکز بر بازار پاکستان و صادرات و وا پاکستانو  بازارهای مشترک بین ایران

جهت انعقاد تفاهم نامه ای با حضور استانداران و روسای اتاق های بازرگانی سه استان مذکور در نشست شورای گفتگوی 

اقداماتی توسط دبیرخانه شورای گفتگو استان انجام گردید که گزارش اقدامات دبیرخانه شورای گفتگو استان خراسان رضوی، 

 گردید.همراه نظرات دستگاه های اجرایی ارائه  به

خامه زر، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند بیان داشت در جلسه ویدئو کنفرانس سه دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان 

 رضوی، خراسان جنوبی و سیستان بلوچستان از سوی اتاق بیرجند پیشنهاد گردید فعالیتهای استانهای شرقی کشور بدین

صورت سازمان داده شود که دبیرخانه اتاق مشترک ایران و پاکستان در زاهدان، دبیرخانه اتاق مشترک ایران و افغانستان در 

و آسیای میانه در مشهد مستقر گردد و اتاقهای مشترک ایران و  cisبیرجند و دبیرخانه مشترک ایران و کشورهای حوزه 

شوند انتقال داده شود. خامه زر از دیگر پیشنهادات مقدم ارتباطات محسوب می کشورهای همسایه به استانهای مرزی که خط

مطرح شده در جلسه ویدئو کنفرانس را حول موضوعات مراودات تجاری، اهداف و ترکیب اعضا عنوان نمود و افزود در پایان 

ن سیستان و بلوچستان تشکیل ایران و پاکستان در استا مشترک با توافق سه استان مقرر گردید دبیرخانه کمیتهاین جلسه 

 اهداف، وظایف و مأموریت ترکیب اعضا،  سایر موارد از قبیل: نحوه تشکیل کمیته مشترک ایران و پاکستان،درخصوص و گردد 

رر مقامات ، راهکارهای افزایش سطح مبادالت تجاری با کشور پاکستان، راهکارهای اجرایی درجهت تعامل مکه مشترکتیکم

در سطوح ملی و استانی، راهکارهای مبادالت تجاری دو کشور به صورت تهاتری )با توجه به محدودیت های انتقال ارز(، ارائه 

مرزی مشترک بین ایران و پاکستان و پیشنهادات درخصوص نحوه همکاری بانک های دو کشور، تشکیل منطقه اقتصادی 

صوص برقراری تعرفه های ترجیجی، تسهیل یا حذف ویزای فعاالن اقتصادی دو کارهای اجرایی درحوزه تجارت در خراه

ظرف مدت ده روز کاری کاتباً به دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی اعالم گردد که مطالب فوق مقرر گردید  ،کشور

شورای به دبیرخانه  از دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی احصاء و عیناًتوسط دبیرخانه شورای گفتگوی استان الذکر 

 .می باشدکه درحال بررسی و پیگیری دیده ارسال گر گفتگوی خراسان رضوی
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 تفویض برخی اختیارات به شورای ملی زعفران ایران (:2دستور جلسه )

ایران پیرو درخواست شورای ملی زعفران  ،رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی بیرجند ،محسن احتشام

اظهار داشت:  ،تفویض برخی از اختیارات به این شورا مورددر خصوص پیگیری مصوبات شورای گفتگوی خراسان رضوی در 

عجین  این استانهاهزار خانوار در  200است که با معیشت بیش از  و رضوی  خراسان جنوبیاستانهای محصول زعفران، فخر 

ران را با اهمیت کرده است، بیان کرد: در حال حاضر در بازار جهانی وی با بیان اینکه این موضوع صادرات زعف شده است.

با تأکید بر اینکه باید بتوانیم قیمت  وی دانیم.هایی از خرید زعفران هستیم که ما این قیمت را منصفانه نمیشاهد قیمت

رنج کشاورزان با یک قیمت  ستشود تا دای برای زعفران در دنیا به وجود آوریم، افزود: قیمت منصفانه سبب میمنصفانه

 واقعی به فروش برسد.

را با قیمت زعفران  این است که بتوانایران با بیان اینکه تمام تالش شورای ملی زعفران  رئیس شورای ملی زعفران ایران

جهانی و مدیریت بازار صادرات  هایبا برند سازی و حضور در بازار استتالش  این شورا درداشت:  اعالم ،دواقعی بفروش برسان

در نظر داریم نین افزود وی همچ منصفانه تعیین شود. و که قیمت زعفران به نفع کشاورزان سوق دهدبه سمتی را زعفران 

از تولید تا بسته بندی از حقوق مصرف کننده هم در داخل و هم در خارج دفاع کنیم تا مصرف کننده هم کاالی با کیفیت 

با تأکید بر لزوم تفویض بخشی از اختیارات سازمان صنعت، معدن و تجارت  رئیس شورای ملی زعفران ایران، نماید.دریافت 

خراسان رضوی مصوب شد تا شورای و بخش خصوصی گفت و گوی دولت شورای افزود: این موضوع در جلسه  این شورابه 

به صورت مثمرثمر فعالیت نماید. احتشام در برند سازی و معرفی نشان ملی زعفران ، زعفران بتواند در فرآیند صادرات ملی

 را به شرح ذیل اعالم داشت: ایران ادامه درخواست های شورای ملی زعفران
 درخواست شورای ملی زعفران ایران:

ریالی و کشور مقصد به شورای ملی ارسال آمار ماهیانه صادرات زعفران از گمرکات استان به تفکیک وزن، ارزش دالری، ارزش  .1

 زعفران ایران

 صدور کارت اهلیت صادرکننده زعفران توسط شورای ملی زعفران ایران .2

 اخذ نیم درصد از زعفران صادراتی توسط شورای ملی زعفران به منظور توسعه صادرات و بهبود کیفیت و تولید .3

هت کاهش پدیده قاچاق و صادرکنندگان یکبار مصرف )خلق پیگیری رفع مشکالت بازگشت ارز حاصل از صادرات زعفران درج .4

 الساعه(

 درصد( 37کاهش تعرفه صادرات زعفران به کشورهای هند و چین که دو مصرف کننده مهم زعفران می باشند )تعرفه  .5

ایر تشکل های تمرکز تصمیم گیریها و تصمیم سازیهای زعفران در استان خراسان رضوی با محوریت شورای ملی زعفران ایران و س .6

 بخش خصوصی مرتبط استان

 تأمین هزینه ثبت بین المللی نشان ملی زعفران در کشور اسپانیا )مادرید( .7

اختصاص درصدی از بودجه دستگاه های اجرایی ذیربط مانند سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صمت، استاندارد، دانشگاه علوم پزشکی  .8

 برای زعفران در استان از سر جمع بودجه استانو ... و یا تعریف ردیف بودجه تحقیقاتی 
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 شاخص های صدور کارت اهلیت جهت صادرکنندگان زعفران

 دارا بودن نشان تجاری )داخل کشور و یا معاهده لیسبون( از اداره کل مالکیت های صنعتی -1

 دارا بودن کارت بازرگانی معتبر -2

اره استاندارد ایران و اداره نظارت بر مواد غذایی و یا قرارداد معتبر با یکی از آزمایشگاه های دارابودن آزمایشگاه کنترل کیفیت موردتأیید اد -3

 مورد تأیید ادارات مذکور

 دارا بودن پروانه بهره برداری از یکی از دستگاه های اجرایی )وزارت صمت یا وزارت جهاد کشاورزی( در زمینه فرآوری و بسته بندی زعفران -4

 رارداد فرآوری و بسته بندی با یکی از واحدهای دارای پروانهو یا ارائه ق

 داشتن پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-5

 عضویت در یکی از تشکل های صادراتی زعفران مورد تأیید شورای ملی زعفران ایران -6

تار، اجرای تعهدات در مقابل خریدار و عرضه زعفران سالم و بدون ارائه تعهد نامه پذیرش ضوابط صادرات زعفران مبنی بر رعایت حسن رف -7

 ناخالصی به منظور حفظ بازارها و توسعه آنها و جلوگیری از ایجاد رقابت ناسالم

 درادامه بندهای مختلف درخواست شورای ملی زعفران توسط سازمان های ذیربط مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

ات آمادگی گمرک ،وضعیت صادرات زعفران از خراسان جنوبیگزارش ضمن  گمرکات استانمحمد علی خاشی، مدیرکل 

 درخواست شورای ملی زعفران ایران، اعالم نمود. 1استان را درخصوص اجرای بند 

کارت اهلیت  صدوردرخصوص ، مهدی عصمتی پور، معاون بهبود تولدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان

و شاخص های تعیین شده جهت صدور این کارت، ضمن اعالم موافقت  سط شورای ملی زعفران ایرانصادرکننده زعفران تو

درصدی سازمان مطبوع خود اعالم داشت پیگیری این موضوع درخواست این سازمان نیز می باشد. وی درخصوص اختصاص 

ستاندارد، دانشگاه علوم پزشکی و ... بودجه دستگاه های اجرایی ذیربط مانند سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صمت، ا از

وی در پایان خواستار اصالح بند اظهار نمود این مبلغ کافی نخواهد بود و خواستار اختصاص ردیفی جهت انجام این امر شد. 

درخواست شورای ملی زعفران گردید و افزود تمرکز تصمیم گیریها و تصمیم سازیها باید با استان های خراسان رضوی و  6

 سان جنوبی باشد و استان خراسان جنوبی به این بند اضافه گردد.خرا

نیز بر لزوم صدور کارت اهلیت سید حسین خیریه، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی اتاق بازرگانی، 

صادرکنندگان زعفران تأکید و درخواست نمود تمهیداتی اتخاذ گردد تا ممنوعیت صادرات برای افراد فاقد این کارت صادر و 

 اجازه صادرات زعفران تنها به افراد دارای کارت اهلیت داده شود. 

استان نیز خواستار توضیحاتی عدن و تجارت سعید بهشتی راد، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، م

درخصوص جزئیات و برنامه عملیاتی شورای ملی زعفران ایران درمورد هزینه کرد مواردی که نیم درصد از زعفران صادراتی 

 بازگشت مشکالت رفع )پیگیری4و درخصوص بند   درخواست شورای ملی زعفران( 3شد )بند  ،به آن اختصاص خواهد یافت

مصرف( اعالم داشت مطابق شیوه نامه بانک  یکبار صادرکنندگان و قاچاق پدیده کاهش درجهت زعفران صادرات از لحاص ارز

مرکزی در ارتباط با برگشت ارز حاصل از صادرات استثنای کاالیی در نظر گرفته نشده است و خواستار ارائه توضیحات در 

زرگانی خارجی سازمان صمت استان در این جلسه مورد توجه قرار این خصوص شد از دیگر مواردی که توسط رئیس اداره با
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باشند( بود و  می زعفران مهم کننده مصرف دو که چین و هند کشورهای به زعفران صادرات تعرفه )کاهش 5گرفت بند 

 لحاظ گردد.و چین مطرح و این تخفیفات  اظهار داشت این موضوع باید در تفاهمنامه های تجارت ترجیحی با کشورهای هند

اظهار اعالم شده در جلسه، با ذکر توضیحاتی در خصوص بندهای  محسن احتشام، رئیس شورای ملی زعفران ایران

های یک بار مصرف بوده که صادرکنندگان صادرات از طریق کارت ،در حال حاضر معضل اساسی در بحث زعفرانداشت: 

هند و چین را دو مصرف کننده مهم زعفران ایران دانست و احتشام،  .اندت زعفران را خانه نشین کردهاصلی و واقعی و صنع

در حال حاضر بخش اعظم زعفران به هنگ کنگ و ویتنام  ،درصدی صادرات زعفران به این دو کشور 37گفت: به دلیل تعرفه 

افغانستان بخش زیادی از ادامه داد: همچنین بخاطر تعرفه صفر بین هند و وی  شود.و از این طریق وارد چین می صادر

با اشاره رئیس شورای ملی زعفران ایران  شود.یق این کشور به هند صادر میرود و از طرزعفران ایران به کشور افغانستان می

شود اما هنوز کسی ما را به عنوان تولید کننده درصد زعفران دنیا در ایران تولید می 95به اینکه در حال حاضر بیش از 

های شرکتدرصد زعفران کشور به صورت خام صادر و تنها حدود شش درصد با برند  94، عنوان داشت: بیش از شناسدنمی

ان بسته بندی با نشان سهم خود را از زعفر ،وی با بیان اینکه باید بتوانیم در بازار جهانی زعفران رسد.ایرانی به فروش می

 و تولیدسامان دهی و سازمان دهی تولید و صادرات زعفران طرح ملی  افزایش دهیم، افزود: در راستای ایران ملی زعفران

  می باشد.هیئت دولت  نیازمند تصویب درتدوین شده که  ایران زعفران در شورای ملی زعفران صادرات

اختصاص درخواست شورای ملی زعفران ایران، کلیه دستگاه های نامبرده موافقت خود را )درخصوص  8درخصوص بند 

از بودجه دستگاه های اجرایی ذیربط مانند سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صمت، استاندارد، دانشگاه علوم پزشکی درصدی 

اعالم نمودند که در ادامه با توجه  و ... و یا تعریف ردیف بودجه تحقیقاتی برای زعفران در استان از سر جمع بودجه استان(

قانون  44درخصوص اینکه براساس ماده )یریت و برنامه ریزی استان مهدی رضائی، نماینده سازمان مد به توضیحات

،  تکلیف قانونی وجود دارد که کلیه اعتبارات ابالغ شده به استان 2الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت 

و ارگانی نمی تواند در این  از جمله اعتبارات هزینه ای برعهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان می باشد و هیچ نهاد

 م امکان اجرای این بند محرز و درخواست اصالح این بند مطرح گردید.عدخصوص تعیین تکلیف نماید( 

با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص دستورجلسه دوم اعالم  ، معاونت امور اقتصادی استانداریمشیرالحق عابدی

ایران موافق  و این اقدام شایسته خراسان رضوی را ارج می نهمیم چراکه داشت با کلیات درخواست شورای ملی زعفران 

پشتوانه باشد وی  و دارای معتقدیم شورای ملی زعفران ایران باید قدرتمند و با اقتدار عمل نموده  و از لحاظ مالی هم تأمین

 زعفران سازیهای تصمیم و گیریها تصمیم تمرکز) 6با تایید بندهای پیشنهادی شورای ملی زعفران ایران خواستار اصالح بند 

( و تمرکز استان مرتبط خصوصی بخش های تشکل سایر و ایران زعفران ملی شورای محوریت با رضوی خراسان استان در

 و همچنین با توجه به موضعشد استان خراسان جنوبی و خراسان رضوی  دوتصمیم گیریها و تصمیم سازیهای زعفران در 

راهکاری عملیاتی جهت  اکاوی و یافتنخواستار وایران، درخواست شورای ملی زعفران  8سازمان مدیریت درخصوص بند 

 انجام این بند شد. 
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خصوص اعالم داشت پیشنهادات شورای این در  نیز استانداری اقتصادی امور هماهنگی دفتر دیرکل، مموهبتی حسین

آن به دولت وزارت صمت است اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح است و این ملی زعفران ایران که پیشنهاد دهنده 

دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد  کمیسیون مکاتبه ای را در دو محور با وزارتخانه های مرتبط از جمله امور اقتصاد و

نهادات ارسال نموده است. وی راهکار کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی رئیس جمهور جهت ارائه پیش

پیشنهادی را ارسال پیشنهادات دستگاه های اجرایی به وزارتخانه های فوق الذکر جهت ارسال به کمیسیون اقتصادی دولت 

 اعالم نمود. 

 

 گزارش کمیسیون مدیریت واردات، توسعه صادرات، حمل و نقل، ترانزیت و گمرکارائه (: 3دستور جلسه )
هفدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مقرر گردید در هریک از جلسات شورا یکی از کمیسیون  پیرو مصوبه

 های تخصصی اتاق، گزارشی درخصوص عملکرد و درخواست فعاالن اقتصادی جامعه هدف خود ارائه نماید.

ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی بیرجند با علیرضا خامه زر، رئیس کمیسیون مدیریت واردات، توسعه صادرات، حمل و نقل، 

بیان توضیحاتی درخصوص بازار افغانستان به ارائه آمار و اطالعات تجاری ایران و افغانستان و سهم استان در این تجارت 

پرداخت و ضمن ارائه پیشنهاداتی درجهت توسعه تجارت با کشور افغانستان به اقدامات انجام شده در کمیسیون مدیریت 

با عنایت به اینکه این اشاره نمود و  افزود  اتاق بازرگانی استان ردات، توسعه صادرات، حمل و نقل، ترانزیت و گمرکوا

برگزاری همایش معرفی توانمندیهای ترانزیت استان و جذب نسبت به   1399ماهه نخست سال  6کمیسیون قصد دارد در 

است می گردد استانداری محترم و دستگاه های اجرایی همکاری و همراهی سرمایه گذار در زمینه ترانزیت اقدام نمایند درخو

 را در برگزاری این همایش با اتاق بازرگانی داشته باشند.

ضمن ارج نهادن به  اقدامات انجام شده در کمیسیون مدیریت  ، معاونت امور اقتصادی استانداریمشیرالحق عابدی

ارائه مطالب و نکاتی درجلسات شورا شد که  یت و گمرک اتاق بازرگانی خواستارواردات، توسعه صادرات، حمل و نقل، ترانز

 آن معاونت محترم پیگیری گردد. میسیون به نتیجه نرسیده تا از سویبرگزاری جلسات و پیگیری های ک علیرغم
 

 تعیین اعضای جدید شورای گفتگو )نمایندگان بخش خصوصی((: 4دستور جلسه )

وی دولت و بخش دستورالعمل اصالحی نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت و گ 1ماده  "د"بند   4به استناد ردیف 

جهت انتخاب اعضای جدید بخش خصوصی  شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی برای یک دوره خصوصی، رأی گیری 

  انجام شد:ذیل( )به شرح  تشکل های پیشنهادی اتاق های اصناف، تعاون و بازرگانی بیناز  یکساله

 اتاق اصناف 

 آقای محمد حسن کامیابی مسک رسته های تولیدی: .1

 آقای غالمرضا جعفرپور مقدم رسته های خدمات فنی: .2

 آقای سید علی اسماعیل زاده رسته های خدماتی: .3

 آقای مجیدرضا لر رسته های توزیعی: .4
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 اتاق تعاون 

 آقای محمد علی مردانی  اتحادیه مصرف کارکنان دولت : .1

 آقای اله نظر اسعدزاده اتحادیه مرزنشینان استان: .2

 

 اتاق بازرگانی 

 کشاورزی:بخش 

 : آقای سید حسین خیریه مدیرعامل مجتمع مرغ مادر جنوب خراسان )رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی( .1

 : آقای جاده گیرئیس نظام مهندسی کشاروزی .2

 آقای حاجی زاده مقدم رئیس نظام صنفی کشاورزی: .3

 معدن:بخش 

 : آقای کریتی ثانیسمدیرعامل شرکت زغال سنگ پرورده طب .4

 آقای باقری رئیس خانه معدن )رئیس کمیسیون معدن(: .5

 صنعت:بخش 

 آقای رضا مزگی نژاد مدیرعامل مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد: .6

 آقای محمدعلی عابدینی رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان: .7

 بازرگانی:بخش 

: آقای و گمرک ، ترانزیترعامل شرکت بازرگانی خامه زر)رئیس کمیسیون مدیریت واردات، توسعه صادرات، حمل و نقلمدی  .8

 علیرضا خامه زر

 منطقه ویژه اقتصادی:

 آقای صفدری زاده :بیرجند منطقه ویژه اقتصادی مدیرعامل .9

  

 

و خدمات قابل عرضه توسط  الکترونیکارائه گزارش اداره کل پست استان درخصوص تجارت   خارج از دستور:

  اداره کل پست درجهت توزیع محصوالت استان

و قرارداد برخی از  باارائه آماری درخصوص ارسال و دریافت محموله های پستی مدیرکل پست استان علی الهامی،

ارسال محصوالت امکان ارائه خدمات  واحدهای تولیدی درخصوص توزیع محصوالت این واحدها در سراسر کشور اعالم داشت

به سراسر کشور توسط اداره پست وجود دارد و این اداره کل آمادگی دارد با کارگاه ها و واحدهای تولیدی استان  از کلیه

. اقدام نماید در سراسر کشور اص سایت و درگاه اینترنتی رایگان،  نسبت به اخذ قرارداد جهت توزیع محصوالت  استان اختص

 خدمات اعالم شده توسط مدیرکل پست استان در این جلسه بود.دیگر از  ،در محلارائه خدمات بسته بندی و ارسال 
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 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیمات عنــوان دستــور ردیف

1 
تشکیل کمیته مشترک ایران و 

 پاکستان

نتیجه مقررگردید موضوع تشکیل کمیته مشترک ایران و پاکستان توسط دبیرخانه شورای گفتگو پیگیری و 

 به استانداری محترم خراسان جنوبی اعالم گردد.

2 

تفویض برخی از اختیارات به 

 شورای ملی زعفران ایران

 

شورای ملی زعفران ایران مورد خواست باتوجه به طرح درخواست شورای ملی زعفران ایران درجلسه، کلیات در

 تصویب قرار گرفت و مقررگردید:

 با رضوی خراسان استان در زعفران سازیهای تصمیم و گیریها تصمیم )تمرکز 6به بند  "خراسان جنوبی .1

 استان( اضافه گردد. مرتبط خصوصی بخش های تشکل سایر و ایران زعفران ملی شورای محوریت

در استان و اعالم موافقت  ذیربط اجرایی های دستگاه بودجه از درصدی با توجه به ضرورت اختصاص  .2

با عنایت به اعالم موضع موضوع تصویب گردید و   ،دستگاه های مربوطه به تحقق این امر درجلسه شورا

به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارسال موضوع سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقرر گردید 

 پیگیری گردد. از طریق این شورا توسط استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و 

با توجه به اینکه طرح پیشنهادی وزات صمت درخصوص تفویض برخی از اختیارات به شورای ملی زعفران  .3

شد ضمن ارسال درخواست شورای ملی  تصویب ،در حال بررسی می باشددر کمیسیون اقتصادی دولت 

چنانچه پیشنهاد دیگری نیزمرتبط  دستگاه های اجرایی ،فران ایران توسط دبیرخانه شورای گفتگوزع

 مطبوع ارسال نمایند. به وزارتخانه های خود را نظرات کارشناسی، داشتند

3 

ارائه گزارش کمیسیون مدیریت 

واردات، توسعه صادرات، حمل و 

 نقل، ترانزیت و گمرک

برگزاری همایش معرفی نسبت به   1399ماهه نخست سال  6با عنایت به اینکه این کمیسیون قصد دارد در 

ایند مقرر گردید استانداری محترم، توانمندیهای ترانزیت استان و جذب سرمایه گذار در زمینه ترانزیت اقدام نم

همکاری و همراهی را در برگزاری این  نهایتو دانشگاه ها دستگاه های اجرایی مرتبط، منطقه ویژه اقتصادی 

 همایش با اتاق بازرگانی داشته باشند.

4 

تعیین اعضای جدید شورای گفتگو 

 )نمایندگان بخش خصوصی(

 

تشکلها/ شرکتهای ذیل به عنوان اعضای جدید شورای گفتگوی  ،بعد از انتخابات و انجام رای گیری

 انتخاب گردیدند:به مدت یکسال خراسان جنوبی دولت و بخش خصوصی 
 مدیرعامل شرکت بازرگانی خامه زر )آقای علیرضا خامه زر( -1

 مدیرعامل مجتمع مرغ مادر )آقای سید حسین خیریه( -2

 (میبد صفدی زاده مرتضی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند )آقای -3

 باقری( علیرضا رئیس خانه معدن )آقای -4

 )آقای محمد علی مردانی( دولت کارکنان مصرف تعاونی اتحادیه عامل مدیر -5

 (آقای غالمرضا جعفرپور مقدم)رئیس اتحادیه خدمات فنی  -6

 (آقای اهلل نظر اسعدزاده) اتحادیه مرزنشینان استانمدیرعامل   -7

 (آقای محمد علی عابدینیانجمن های صنفی کارفرمایی استان ) رئیس کانون -8

5 

ل پست استان ارائه گزارش اداره ک

درخصوص مزایای تجارت 

الکترونیک و خدمات قابل عرضه 

در این اداره کل جهت ارسال و 

توزیع محصوالت تولیدی استان در 

 سراسر کشور

به منظور آشنایی تولید کنندگان استان با خدمات اداره کل پست در زمینه تجارت الکترونیک مقررگردید 

نعتی، سازمان های جهاد ، شهرک شهرک های صنشستی در محل اتاق بازرگانی با همکاری اداره کل پست

 و اداره کل ارتباطات و فن آوری اطالعات استان گردشگری و صنایع دستی، ، میراث فرهنگیصمت ،کشاورزی

 برگزار گردد.
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 ـراگیرـمصــوبات مــلی و فـ

 تــــصمیمات عنــوان دستــور ردیف

1 

تفویض برخی از اختیارات به 

 شورای ملی زعفران ایران

 

کلیات ضمن تصویب درجلسه شورای گفتگوی استان، درخواست شورای ملی زعفران ایران با توجه به طرح 

 سازیهای تصمیم و گیریها تصمیم )تمرکز 6به بند  "خراسان جنوبی"مقرر گردید  ،این طرح توسط اعضا

 خصوصی بخش های تشکل سایر و ایران زعفران ملی شورای محوریت با رضوی خراسان استان در زعفران

 به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مرکز ارسال گردد. جهت پیگیری ( افزوده و سپساستان مرتبط

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


