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محل نشست :استانداری

دستور جلسه

دستور جلسه:

-1گزارش وضعیت دو محصول استراتژیک استان(زرشک و زعفران) وصنایع تبدیلی مرتبط با آن و راهکارهای حمایتی
-2گزارش ستاد تسهیل استان از آخرین اقدامات انجام شده در خصوص رفع موانع واحدهای تولیدی
-3راهکارهای حمایتی اداره کل امور اقتصادی و دارایی و مرکز خدمات سرمایه گذاری از سرمایه گذاریهای انجام شده
و پیش رو
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مشروح مذاکرات

هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی در محل سالن جلسات
استانداری به ریاست استاندار محترم و با حضور آقای مهندس شافعی رئیس محترم اتاق ایران و دبیر شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور ،اعضاء و مدعوین بخشهای دولتی و خصوصی برگزار گردید .در ابتدا
جناب آقای احتشام ،رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی بیرجند و دبیرشورا ضمن خوش آمدگویی و

اظهار خرسندی از حضور آقای شافعی به بیان دستور جلسه شورا پرداختند.

سپس جناب آقای شافعی ،رئیس محترم اتاق بازرگانی ایران بر توجه ویژه به حل مشکالت در حوزه زرشک و
زعفران به عنوان دو محصول استراتژیک کشور تاکید کرده و گفتند :صنایع تبدیلی زرشک و زعفران به سمت
مصارف دارویی هدایت شود .ایشان با بیان اینکه هیچ کاالیی مانند زعفران ایران یافت نمیشود ،افزودند ۹۷ :درصد
تولید زرشک دنیا نیز در ایران وجود دارد.
ایشان با بیان اینکه متاسفانه شرایط زعفران پایدار نیست ،اظهار نمودند :ممکن است در آینده ،تولید زعفران در ایران با
کاهش مواجه شود زیرا بسیاری از کشورها به سمت تولید زعفران روی آوردهاند و باید به سمت استفاده از تکنولوژی های
مدرن برای صنایع تبدیلی زعفران و زرشک برویم.
ایشان با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی بیرجند باید توجه به طرحها ،برندسازی و ایجاد صنایع تبدیلی زرشک و زعفران را
در دستور کار خود قرار دهند ،گفتند :اگر مانند گذشته برای این دو محصول عمل کنیم ،موقعیت جهانی خود را از دست
خواهیم داد .ایشان شرکت در نمایشگاه های بین المللی را فرصتی مناسب برای گسترش بازارهای جهانی زرشک و
زعفران خراسان جنوبی دانسته وافزودند اتاق بازرگانی بیرجند به دنبال حضور در نمایشگاه های بین المللی بوده و تاکنون
در نمایشگاه های مختلفی حضور داشته است.
در ادامه جناب آقای پرویزی استاندار محترم خراسان جنوبی از پیگیری جهت سرمایه گذاری  ۳۰۰میلیارد توماانی
یک موسسه غیر دولتی در حوزه دو محصول استراتژیک زرشک و زعفران استان خبر دادند.
ایشان با بیان اینکه اقدامات اولیه برای اخذ این کمک انجام شده است افزودند :اگر دستگاه های مرتبط بتوانند اطالعاات
مناسب و دارای توجیه اقتصادی در اختیار این موسسه قرار دهند ،می تواند اقدامی بسیار موثر باشد.
همچنین ایشان بر توجه به صنایع بسته بندی و فرآوری محصوالت کشاورزی و باه خصاوم محصاوالت اساتراتژیک از
جمله زرشک و زعفران در استان تاکید کرده و افزودند :جلوگیری از خام فروشی و توجه به صنایع بسته بندی و فراوری و
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برندسازی محصوالت باید مورد توجه قرار گیرد.
سپس آقای شهرکی رئیس محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اظهاار داشات :اقاداماتی در جهات رفاع
مشکالت سیمان باقران انجام شده و تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد .همچناین اقادامات خاوبی بارای
پروژه های فوالد قاین و کک طبس نیز انجام شده است .همچنین ایشان اظهار امیدواری کردند :این صنایع بزرگ استان
تا پایان سال جاری وارد چرخه تولید می شوند.
در ادامه آقای شهرکی افزود:خراسان جنوبی در بخش صنعت رتبه  2۷و در معدن رتبه پنج کشوری را دارا ست .ایشان با
بیان اینکه صنایع معدنی بیش از  ۶۰درصد صنایع ما را شکل می دهند ٬افزود :باید صنعت و معدن خراسان جنوبی مورد
توجه ویژه قرار گیرد.
در پایان نیز آقای جعفری سرپرست محترم اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان در خصوم مزایا و مشکالت سارمایه
گذاری دراستان توضیحاتی ارائه نمودند.
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مصوبات

مصوبات استانی:
-1توجه ویژه به فرآوری وایجاد صنایع تبدیلی محصوالت استراتژیک کشاورزی استان
-2تدوین طرح های تحقیقاتی و کاربردی در زمینه برندسازی ،ارتقاء کیفیت تولید و بازاریابی محصوالت استراتژیک کشاورزی استان به
ویژه زرشک و زعفران
-3اعزام هیات های تجاری و بازدید از نمایشگاههای مرتبط با محصوالت استراتژیک کشاورزی استان
-4برگزاری نمایشگاههای تخصصی داخلی و خارجی مرتبط با محصوالت استراتژیک کشاورزی استان
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