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 16/5/1400 تاریخ تهیه گزارش  رویه اجرایی  شناسه

 دبی  2020بررسی حضور موثر فعاالن اقتصادی استان خراسان جنوبی در رویداد جهانی اکسپو  عنوان موضوع

مرجع طرح  

 موضوع

 کمیسیون مدیریت واردات، توسعه صادرات، حمل و نقل، ترانزیت و گمرک -

 واحد اموربین الملل  -

 شرح موضوع 

با توجه به ضرورت آشنایی فعاالن اقتصادی استان با رویدادهای جهانی و همچنین معرفی  

  2020پتانسیل های استان درسطح بازارهای بین المللی، حضور در رویداد جهانی اکسپو 

 پیشنهاد گردیده است         

ایرادات و  

 مشکالت مطروحه

 بازارهای جهانی عدم حضور موثر فعاالن اقتصادی استان در  -

 عدم شناخت کافی از پتانسیل ها و توانمندی های استان در سطح بازارهای بین المللی  -

بندی جلسه  جمع

کارشناسی به  

 تاریخ 
12/05/1400 

حمل و    ت،یواردات، توسعه صادرات، ترانز  ت یریمد  ونیسی کمبا محوریت  شورا  یته کارشناسی  کارشناسی کم جلسه  

  یدب  2020اکسپو    یجهان  داد یدر رو  ی حضور موثر فعاالن اقتصاد  یبا هدف بررس  رجندیب  ینقل و گمرک اتاق بازرگان 

 .دی برگزار گرد ، یدر کشور امارات متحده عرب

  و گمرک   تیواردات، توسعه صادرات، حمل و نقل ، ترانز  تیریمد  ونیسیکم  سیخامه زر رئ  یابتدا آقا   در

به    یبرا  یاست، که دب  ا یمهم دن  ی ادادهیاز رو  ی کی  شگاهینما  نیمحترم ، اظهارداشت: ا  نیبه مدعو  رمقدمیضمن خ

  نیا  یزبانیتوانست  م  تیدر نها  یول  شتهدا  هیو ترک  ه یروس  ل،یچون برز  یی رقبا  شگاهینما  ن یا  یزبانیدست آوردن م

مهم    داد یرو  ن یسوم  کی المپ   ی ها  ی و باز  ی اکسپو بعد از مسابقات جام جهان  شگاه یمهم را به دست آورد. نما  داد یرو

  افت ی از لحاظ در  ی کی زیحضور ف   یفرصت برا  د یشا  یجنوبخراسان  یگردد. برا  یاز جهات مختلف محسوب  م  ایدن

  نیاز آخر شگاه ی نما نی به ا ی تجار یها  اتیدر قالب اعزام ه م یتوانیم ی نداشته باشد ول جود و شگاهینما نیغرفه در ا

 . می الزم را داشته باش  یبردارعرضه شده، مطلع شده و بهره ی و دستاوردها هایفناور 

واردات، توسعه صادرات، حمل و نقل،    تی ریمد  ونیسیکم  ریو دب  المللن یآرزومندان مسئول امور ب  یآقا

ا  زین  و گمرک  تیترانز نما  ن یدر  اظهارکرد: حضور کشورها در  بار صورت    کیاکسپو هر پنج سال    شگاهیجلسه 

ز  رد یگیم برگزار که مدت  ا  یمان  است.  ماه  ا  شگاه ینما  ن یآن  شش  آخر  یی شناآ  یبرا  ی عرصه    ها،یفناور  نیبا 

  کندیکشورها م  ی افتگی توسعه    زانیم  یبرا  یبه شاخص  لیکشورها است که آن را تبد  ر یسا  ی و چشم اندازها  های نوآور

به دست    زیخود ن  یتوسعه  صنعت گردشگر  یبرا  ییفرصت طل   اوردی اکسپو را به دست ب  یزبانیکه بتواند م  یو کشور

را به دست آورده است که قرار    شگاهی نما  نیا  یزبانیم    انهی کشور خاورم  نینخست  وانآورده است.کشور امارات به عن

به    ی ونیپاو  ران ی. امسال اشودیبرگزار م   2021کرونا در سال    وع یبه واسطه ش  ی برگزار شود ول   2020بود در سال  

حضور فعال و مؤثر    یا بر  شنهاداتی کرده است .از جمله پ یطراح  ی خاص سنت  ی مساحت دو هزار متر مربع  با معمار

همزمان    یتخصص  یتجار   یها أتیاعزام ه   یدب  2020مشارکت فعال در اکسپو    یبرا  یجنوبخراسان  یفعاالن اقتصاد

اعزام فعاالن    یهانهیاز هز  یبخش   یمال  نیتأم  و اختصاص بودجه جهت  یدر دب  یتخصص  یهاشگاهینما  یبا برگزار

آقا  یجنوبخراسان  ی اقتصاد رئ  ی بهشت  ی است.  بازرگان  سیراد   ن  یخارج   ی اداره  ا  زیسازمان صمت  جلسه    ن یدر 

کشور در آن حضور دارند. تمام   190از  ش یچرا که ب  ست ی ن دهی کس پوش چ ی اکسپو بر ه شگاه ی نما ت یاظهارکرد: اهم
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حضور    م،یدار  یو فرهنگ  یمختلف اقتصاد  یهادر بخش  یالملل نیمختلف ب  یهاشگاهیکه ما از مشارکت در نما   یاهداف 

است.  ما در حوزه صادرات    تیحائز اهم  ارینظر بس  نی کند و از ا  نیآن را تأم  تواندیاکسپو م    یالملل   نیب  دادیرو  در

  نیکشور است و از ا  ن یدوم   زیو در حوزه واردات ن  م ی صادرات را به کشور امارات دار  ن یشتریو عراق ب  ن یبعد از چ

  نیترک یبرگزار کننده  اکسپو نزد  یکشورها  نی: امارات در بفتگ   یمناسب است. و  ارینظر مبادالت ما با امارات بس

   م یفرصت را از دست بده نیا  د یجهت نبا نیاست و از ا رانیکشور به ا  نیو سهل الوصول تر

بازرگان  یگردشگر  ونیس یکم  سیرئ  ی دیمج  یآقا ا  زین  رجندیب  ی اتاق  حضور    ن یدر  اظهارکرد:  جلسه 

برا  ک ی به عنوان    یجنوبخراسان نوپا  ن  یاستان  امکانات و ورود مسئوالن در    ج یبس   ازمندیشرکت در  اکسپو  همه 

 استان است  یسطوح باال

و در کنار    م یرا شکل بده  یاو رسانه  یفرهنگ  یقو  یپلماس ید   ک ی   دیبا  یجنوبشناساندن خراسان  یافزود: ما برا  یو

  اری بس دی با شگاهینما نی و.. در ا ینوع حضور مجاز  ،یاعزام  أت یو ه م ی. ت میداشته باش   زیرا ن یگردشگر  یپلماس یآن د

تصور کرد بلکه فراتر از آن    یتجار  ی حت   ا یو    یاحت یسفر س  کی  ا رفص  د یها را نبا ها و اعزامنوع برنامه  ن یباشد، ا  یقو

 است. یجنوبخراسان یها ت یشناساندن ظرف  یبرا یفرصت 

جلسه اظهارکرد: امسال   نیدر ا زین  استان  ی صنعت   یشرکت شهرک ها  ی توسعه صنعت   ر یمد ا،یک  یجهان  یآقا

  رانیا  ون یپاو  یطراح  نکهیبا اشاره به ا  ی برگزار خواهد شد. و  ی کی الکترون  یهارساختیبر ز  هیاکسپو با تک   شگاه ینما

  ق یاز طر  یجنوبخراسان  کیغ محصوالت استراتژی تبل  یبرا  شگاه یکرد که از فرصت نما  شنهاد ی است، پ  ی به صورت سنت

  نیبا اشاره به ا   یاعزام شوند.و  ز ین  ی تجار  ی هائتیو ه  م یو...داشته باش  ران یا  ونیموجود در پاو  ی ها   LCDو    ی مجاز

که    یی داشت، اظهارکرد: از آنجا  میخواه  ژه یو  تیحما  شگاهینما  ن یاستان در ا  ک یمحصوالت استراتژ  ی معرف   یکه برا

  ی . آقامیاکسپو بهره ببر داد یاز رو گرید ی از استان ها  شیب د یدارد با ی ادی ز ار یتوسعه راه بس ریتا مس یجنوبخراسان

استان، در خصوص    یها   لیپتانس   یو ضرورت معرف   2020اکسپو    تیبا اشاره  به اهم  زیاصناف ن  راتاقیجعفرپور دب

 داد. عداستان قول مسا یرسانه ا یها تی و استفاده از ظرف  یاطلع رسان

  زین ( ی دب2020در اکسپو  ران یا ونیپاو یارائه خدمات اسپانسر مانکاریشرکت صابر انصار مهر ) پ ران یمد 

ب  ی می قد  ار یبس   داد یرو  کی جلسه اظهارکردند: اکسپو    ن یدر ا   نیها اسال قدمت دارد و بعد از سال  170از    شیو 

از دو هزار متر   شیب زی ن شگاه ی نما ن یدر ا ران یا ونیو پاو شود یبرگزار م  ران یا ی گیو در همسا انه یدر خاورم شگاه ینما

صابر انصار مهر  "ذکر است شرکت    انی. شامیکن   یبستر ساز   یحضور فعاالن بخش خصوص   یبرا   م یخواه  یاست و م 

از    ی بهره بردار  نیو همچن  یدب  2020در اکسپو    رانیا  ی اسلم  ی جمهور  ونیپاو  یانجام خدمات اسپانسر  از یامت  "

 کسب نموده است . رانیا یالملل  نیب یشگاهها ینما  یاز شرکت سهام  یا  دهیمزا یموجود را ط ی غاتی تبل ی فرصت ها
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 پیشنهادات 

ها و   ل یپتانس یمعرف یموضوع چگونگ ،یدر سطح جهان ی دب 2020اکسپو  دادی رو  گاهیو جا تیبا توجه به اهم  .1

گفت    یکارگروه توسعه صادرات ، شورا  )استان    ی اقتصاد  یدر کارگروه ها  داد،یرودر این    استان    یها  یتوانمند

  داد ی رو  ن یجهت حضور موثر استان درا  یینها  یر یگ  م ی و تصم  دهی با حضور استاندار محترم مطرح گرد  (و گو و ...

  یگردشگر  ،یفرهنگ  ، یکشاورز  ،یمعدن  ،یمختلف صنعت   یمهم و شاخص در حوزه ها  یها   لیپتانس  ی و معرف 

      . یردو... انجام پذ ی دست  عیو صنا 

پتانس   تیعنا  با .2 ها  یها  لیبه  شهرستان  در  ها  یموجود  حوزه  در    مختلف  یاستان 

از ظرف   یر یگیپ  یدست   عی، صنا  ی،گردشگری ،کشاورزی،معدنی صنعت استفاده    ی ها    یفرماندار  تیجهت 

  رفته یها صورت پذ  یفرماندار  توانمندی ها توسط  یاستان و اختصاص بودجه الزم جهت معرف  یشهرستان ها

  . داعلم گرد یاستاندار یامور اقتصاد  ی به دفتر هماهنگ ج یو نتا

اعزام    ی ها  نهیاز هز  یبخش   ی مال  ن یاستان در خصوص تام  یصنعت   ی شرکت شهرک ها  ی مال  ت یبه حما  تیعنا  با .3

دانش    ی وشرکت ها  ی مناسب در خصوص حضورفعاالن اقتصاد  ی اطلع رسان  د ی گرد  مقرر  ، یتجار  یها   اتیه

 .  ردیاستان صورت پذ یصنعت  یشهرک ها به شرکت انی متقاض یمعرف  مختلف و یدر حوزه ها  انیبن

  ی استقبا ل فعاالن اقتصاد  رویاخ  ان ی در سال  ی تجار  ی ها  ات یدر خصوص اعزام ه   ی توجه به سابقه اتاق بازرگان  با .4

همزمان    یدب  2020از اکسپو    د یجهت بازد  یتجار  یها  ات ی اعزام ه  ، ییغذا  عیصنا   ساختمان و  شگاهیاز دو نما

) گلفود( و ساختمان )بیگ فایو( برنامه  صنایع غذایی  های  سایر رویدادهای نمایشگاهی دبی نظیر نمایشگاه  با

 .ریزی و اجرا گردد

و هزینه باالی اجاره) ال سی دی( و همچنین ساخت    2020باعنایت به برگزاری نمایشگاه مجازی در اکسپو    .5

کلیپ های با کیفیت قابل ارائه در سطح جهانی، جهت معرفی توانمندی های اقتصادی و فرهنگی استان، بودجه  

 . ای خاص از طرف استانداری به این امر اختصاص یابد

  یم   ی و جهان  یثبت مل   ی منحصر به فرد در استان که دارا  ی و مناطق گردشگر    ی خیجود آثار تار با توجه به و  .6

  ینسبت به بررس یدست   عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ  راثیمتنوع، اداره کل م   ی دست   عیصنا ن یباشند و همچن

اقدام و    2020اکسپو    داد ی موارد در رو  نیا  ی معرف بودجه جهت    اختصاص   موجود و  ی ها  ل یپتانس  ی معرف   نحوه

                                                                                                            .  د ینمااعلم  یاستاندار یامور اقتصاد  یرا به دفتر هماهنگ   جینتا

فهرست مستندات  

 و مدارک پشتوانه 

، صنایع، معادن و  بازرگانی  اتاق  انهایمعاونت امور است 11/03/1400/ص مورخ 2106/14 فراخوان  -

 ایران  کشاورزی
 


