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 15/6/1400 تاریخ تهیه گزارش  رویه اجرایی  شناسه

 دبی  2020حضور موثر فعاالن اقتصادی استان خراسان جنوبی در رویداد جهانی اکسپو   فعال سازی ستاد هماهنگی اکسپو  جهت عنوان موضوع

مرجع طرح  

 موضوع

 اتاق بازرگانی بیرجند ترانزیت و گمرککمیسیون مدیریت واردات، توسعه صادرات، حمل و نقل،  -

 اتاق بازرگانی بیرجند  واحد اموربین الملل   -

 شرح موضوع 

با توجه به ضرورت  و در اجرای مصوبات مربوطه  و    1400/  06/06پیرو برگزاری جلسه شورای گفت و گو مورخ  

آشنایی فعاالن اقتصادی استان با رویدادهای جهانی و همچنین معرفی پتانسیل های استان درسطح بازارهای 

 پیشنهاد گردیده است           2020بین المللی، حضور در رویداد جهانی اکسپو 
ایرادات و  

مشکالت  

 مطروحه 

 رویدادهای جهانیعدم حضور موثر فعاالن اقتصادی استان در    - 

هزینه   عدم اختصاص بودجه خاص از طرف دستگاه های اجرایی و تشکل های بخش خصوصی جهت پوشش بخشی از  - 

 های اعزام هیات های تجاری و هزینه مشارکت در نمایشگاه مجازی همزمان با اکسپو 

بندی  جمع

جلسه 

کارشناسی به  

 1400/ 6/ 15یخ تار

 تیریمد  ونی سیکمستاد هماهنگی اکسپو استان با محوریت  جلسه  پیرو مصوبات بیست و نهمین جلسه شورای گفتگوی استان،  

اقدامات    یریگیو پ   مذکورستاد    یفعال ساز  به منظور  رجندیب  یحمل و نقل و گمرک اتاق بازرگان   ت،یواردات، توسعه صادرات، ترانز

 . د یگرد لیتشک یبخش خصوص یکل هاو تش ییاجرا یدستگاه ها

در    یحاتیتوض  ، یبخش خصوص  یو تشکل ها  ییاجرا  یدستگاه ها  ندگان یبه نما  رمقدمیضمن خ  ونیسیکم  س یخامه زر رئ  یآقا

و دستور   داد ی رو  نیا  تیبا توجه به اهم  ی ارائه نمود. و  ی دب  2020مربوط به اکسپو    ی ها ی اقدامات در خصوص هماهنگ  نیمورد آخر

دستگاه    یو هماهنگ   یخواستار همکار  ،یدولت و بخش خصوص  یگفت و گو  یشورا   هجلس  یبرگزار  رویاستاندار محترم پ   دیو تاک

 ر یآرزومندان دب ی . آقاد یمربوطه گرد یمجاز  شگاه یو نما یتجار  ی ها  اتیدر قالب ه  یجهت حضور موثر فعاالن اقتصاد ربطیذ  یها

ارائه   یشگاه یمشارکت در بخش نما   یها  نهیو هز  یتجار  یها  اتیمربوط به اعزام ه  یها  نهیهز  رامونیپ    یحاتیتوض   ونیسیکم

هنوز مجهول و ناشناخته است ، خواستار   دادی رو نیموضوع که ابعاد مختلف ا نیخانه معدن با عنوان ا سینائب رئ  نیپرو ینمود.آقا

  ارشاد زمزم معاون اداره کل فرهنگ و    ی. آقاد یمربوطه گرد  یها  پیجهت ساخت محتوا و کل  یحرفه ا  می ت  کیو ورود    یشفاف ساز

  توان یدارند و م  تیاداره کل هستند،  در استان فعال  نیمجوز از ا  یکه دارا   یتوانمند  یینمایس  یاظهار داشت : شرکت ها  یاسالم

در سطح    ی هماهنگ  نکهیبا توجه به ا  زین  ی سنت  یها  قیاز خدمات آنها استفاده نمود. در بخش موس  ی غاتیتبل  یزرهایدر ساخت ت

مشارکت   تیمربوطه، ظرف  یکه در صورت اعالم برنامه ها   دهیارائه نگرد  یباشد، تاکنون برنامه مشخص  ی م  ی رودک  ادیبا بن  یکشور

  ی حاتیتوض  ی و گردشگر  یدست  ع یصنا  ، یفرهنگ  راثیره کل مادا  نده ینما  ی وجود دارد. خانم هاشم  یسنت  ی ها  یقیدر بخش موس

اکسپو به هردو استان،   دادیدر رو  رانیا  ونیبرنامه در پاو   نیا  ساساز طرف وزارت متبوع ارائه نمود. برا  ی ابالغ   یبرنامه ها  رامونیپ 

آذرماه    8  ت یآبان ماه لغا  28  ی و گلستان در بازه زمان  یخراسان جنوب  یکه استان  ها  ابد ی  یروز اختصاص م   10به مدت    یی فضا

  یسازمان جهادکشاورز  ندهینما  یاح یاست. خانم ر  دهیمشخص نگرد  خیتار  نینحوه حضور تا ا  کنی حضور خواهند داشت ل  یسالجار

  یحاتیتوض  یبخش کشاورز  یبروشورها  یمرتبط و آماده ساز  ی تشکل ها  نیاکسپو در ب  دادیگسترده رو  یدر خصوص اطالع رسان

  ی در خصوص همکار  یتجار  یها   اتی ه  رشیاعزام و پذ  صالحیذ  یتجارت و مجر  الیشرکت مک  رعاملیفر مد ییسنا  یارائه نمود آقا

  ی بهشت  ی مرتبط قول مساعد داد آقا  ی ها پیو کل  زرها یت  ،یتخصص  ت یسا  لیازقب  یتجار  ی ها  رساختیز  یساز  اده شرکت در آم  نیا

ارائه داد تا    دادیحضور در رو  یبرا  یفرمت مشخص  د یداشت با  انی سازمان صمت ب  یوسعه تجارت خارجاداره ت  سیراد رئ اکسپو 

اکسپو   تیوزارت امو خارجه  باتوجه به اهم  ی ندگینما  سیفرد رئ  یدریح  ینمود داشته باشد . آقا  یبراساس آن حضور فعاالن اقتصاد

ها درخصوص   یزنیاز را  نیهمچن  یقول مساعد داد و  یفعاالن اقتصاد  یزایدر صدور و  لیو تسه  ی، در خصوص هماهنگ  2020
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  ی صنعت  یشرکت شهرک ها  نده یا نم  ا یک  ی جهان  یاستان خبرداد.آقا  یاهداف اقتصاد  شبردیجهت پ   یدب   ی ارتباط موثر با اتاق بازرگان

در خصوص بودجه   یحاتیاستان، توض  یها  لیپتانس  یو فرصت مغتنم جهت معرف  2020پو  اکس  تیمجدد بر اهم  دیضمن تاک  زین

  ی رمضان  یارائه نمود. آقا  یتجار  یها  ات یاعزام ه  ی ها  نهیاز هز  یو پوشش بخش عمده ا  ارانهی  ی جهت اعطا  افتهی   صیتخص  یها

  نیب  ی و هماهنگ    یدولت   یبخش ها  یخواستار همکار  ی کسب و کار اتاق بازرگان  طیو بهبود مح  44اصل    ت،صنع  ونیسیکم  سیرئ

اقتصاد  یبخش   ندگان یو نما  رانیمد  یخواستار تحقق وعده ها  نیهمچن  ی.ودیگرد  2020در اکسپو    یجهت حضور موثر فعاالن 

.  دیگردد، گرد  ی ارائه م  رانیمد  نیگفت و گو از طرف ا  یراکه در شو  یتعهدات   ژه یکه در جلسات مختلف به و  ییاجرا  یدستگاه ها

  ی از کم توجه  ،یبا توجه به جلسات برگزارشده قبل  یو اشتغال استاندار  یگذار  هیامور سرما  یدفتر هماهنگ  ندهینما  ی عباس  یآقا

در   یبه فصل بودجه بند تیعنانمود با   شنهادیو پ  ده یفعاالنه همه بخش ها گرد یخواستار همکار  یدستگاه ها انتقاد نمود و یبرخ

 گردد   ینیب شیپ  2020جهت مشارکت در اکسپو  ی مبالغ   ،ی دولت یسازمان ها

 پیشنهادات 

بصورت    یمشارکت مال  زانیمرتبط انجام و م   یخصوص  یو تشکل ها  ییاجرا  یبا دستگاه ها  ی مکاتبه ا  دیمقرر گرد -

 .گردد  اکسپو استان( اعالم   ی) مسئول ستاد هماهنگرجندیب  یشفاف  به اتاق بازرگان

جهت حضور   یو گردشگر یدست عیصنا ، یفرهنگ راثیاعالم شده از طرف وزارت م  یبه برنامه زمان بند تیبا عنا - 

 ی تجار  یها  اتیاستان در اعزام ه  یبا توجه به تجارب قبل  دیگرد  شنهادی، پ2020در اکسپو    رانیا  ونیاستان در پاو

  یدست  ع یو صنا   یحضورفعاالن حوزه گردشگر  ن زما  ،یگلفود دب  یی غذا  ع یصنا  شگاه ینما  ی برگزار  ی در بازه زمان

مذکور)   شگاه ینما  یوهمزمان با برگزار  افتهی  ر ییتغ  یآذرماه سالجار  8  تیآبان لغا28  یاستان  در اکسپو از بازه زمان

 . گردد  نیی گلفود تع  شگاه یاکسپو و نما  دادیاز رو ی(  جهت استفاده حداکثر یاواخر بهمن ماه سالجار

 نییحضور موثر در اکسپو و تع  یمتبوع در خصوص چگونگ  ی با وزارتخانه ها  ییاجرا  یدستگاهها  ی زنیو را   ی ریگیپ  - 

                                                                                مربوطه  یمشارکت مال زانیم   قیدق

فهرست  

مستندات و  

 پشتوانه مدارک 

 10/06/1400الف مورخ /294/1400)طی مکاتبه شماره    ی گفتگوی استان شورابیست و نهمین جلسه  صورتجلسه   -

نامه اتاق به مجموعه های مرتبط در خصوص اعالم برنامه زمانی هیأت های تجاری همزمان با رویداد اکسپو )طی  -

 1400/ 10/06الف مورخ  / 296/1400نامه شماره  

 20/06/1400/الف مورخ  1400/322اد اکسپو طی نامه شماره  ارسال صورتجلسه ست -

نامه دبیرخانه شورا در خصوص پیگری مصوبه مربوط توسط دستگاه ها و تشکل های مرتبط مبنی براعالم میزان  -

 17/ 1400/06/الف مورخ 1400/317مشارکت مالی در رویداد اکسپو )طی نامه شماره  

مورخ   131/1/26240ق سازمان توسعه تجارت ایران )طی نامه شماره  پیگیری مدیرکل محترم صمت استان از طری -

17/06/1400) 

درخصوص   - اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  ریاست  از  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگی  محترم  مدیرکل  پیگیری 

چگونگی حضور مؤثر استان در حوزه های فرهنگی و هنری در اکسپو و نحوه میزان مشارکت و حمایت های مالی 

 (21/06/1400مورخ    1400/6142/ 31طی نامه شماره )

نامه مدیرکل محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خطاب به ریاست اتاق بازرگانی درخصوص اعالم  -

هزار میلیون ریال از طریق وزارت  35جدول زمانبندی حضور استان در اکسپو و درخواست تأمین اعتبار مبلغ  

 (17/06/1400مورخ    1202/2627/ 4002مطبوع )طی نامه شماره  
 


