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 تعداد صفحـات: 3

 کمیسیون صنعت

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگزاری: 1396ماه/  مرداد /05

 شماره جلســه: 17

 سلیمانی احمدی جناب آقای رئیس جلسه:  مرادی مهندس جناب آقای جلسه: دبیر  11:00 ساعت خاتمه: 7:30 ساعت شروع:

 

 دستورکار جلسه:
  اتاق مشهد و اصفهان یهانکمیسیوبررسی مسائل و راهکارهای هم افزایی 

 

 :اهم موارد مطرح شده
عرض خیر مقدم خدمت جناب آقای شافعی پس از تالوت آیاتی از قرآن کریم، آقای مهندس احمدی ریاست کمیسیون صنعت اتاق مشهد با 

 جناب آقای سهل آبادی ریاست محترم اتاق اصفهان و ریاست خانه صنعت، معدن و تجارت ایران،  ،ریاست محترم اتاق ایران و خراسان

ریاست سرکار خانم مهندس علیرضایی ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی، جناب آقای دکتر سبحانی 

کمیسیون صنعت اتاق اصفهان و مدیر عامل فوالد مبارکه و دیگر همراهان ایشان از اتاق اصفهان، از حضور فعال اعضای کمیسیون صنعت دو 

 اتاق بخاطر برقراری این تعامل تشکر نمودند. 

ابقه همکاری دیرینه دارند. فوالد خراسان فوالد مبارکه و فوالد خراسان س یهاتایشان عنوان نمودند صنعت اصفهان و خراسان خصوصاً شرک

ر منطقه سنگان بزرگترین مجموعه فوالدسازی در شرق کشور است که با کمک فوالد مبارکه اصفهان رشد کرده و امروزه صنعتگران اصفهانی د

نیز بین این دو استان انجام عظیمی دارند. مبادالت خوبی در بخش صنایع فرش و در زمینه فنی و مهندسی  یهایگذارخراسان نیز سرمایه

 شده است. 

سپس آقای مهندس شافعی ریاست محترم اتاق ایران و خراسان رضوی عنوان کردند: اتاق اصفهان از گذشته دور تاج اتاق ایران و بسیار شاخص 

که قبل و بعد از آن تکرار نشده  رکورد بیشترین اشتغال کشور را در تاریخ داشته ایم 85تا  75ی هالساله بین سا 10است. ما در یک مقطع 

شغل ایجاد گردید که پایه اصلی آن در بخش صنعت بوده است. در  000/590شغل و بطور متوسط ساالنه  000/900/5است. در این ده سال 

م و در این میان وضعیت کامالً معکوس در اشتغال کشور ایجاد شد و به سمت قهقرای تاریخ رفتی 91تا  86ی هالیک مقطع پنج ساله بین سا

 میگذارد،  هاشبر سایر بخ تأثیرباالترین صدمه به بخش صنعت وارد شد. پیش قراول حرکت توسعه کشور بخش صنعت است که 

 بسیاری نسبت به این بخش شد.  یهایو بی قانون هایدر آن دوره پنج ساله بدقول متأسفانههم در جهت منفی و هم در جهت مثبت. 

مصرف انرژی را پایین بیاوریم و قیمت تمام شده کاالی تولیدی نیز پایین بیاید، بازار رقابتی ایجاد شود و نیز  هاههدفمندی یارانقرار بود پس از 

این بی مهری به صنعت و  متأسفانهپرداختی در جهت نوسازی و تجهیز صنایع باشد، که انجام نشد. ی هاهقرار بر این بود که بخشی از یاران

آسیب رساند. یکی از مشکالت کنونی در این بخش بهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و همچنین قاچاق کاالها و مصرف کاالهای اقتصاد ما 

باشد که برخی به طبقه می خارجی است. این بهم خوردن عرضه و تقاضا به دلیل شکسته شدن طبقه متوسط جامعه در این دوره پنج ساله

اما  .کنند و طبقه ضعیف توان خرید ندارندمی ل شدند که طبقه مرفه اغلب کاالهای خارجی استفادهمرفه و برخی به طبقه ضعیف منتق

 بلند مدت خارج نشویم. ی هاهجدید کشور به این مسائل توجه بیشتری شود تا از برنام اقداماتامیدواریم در 

نایب رئیس اتاق مشهد عنوان نمودند: خراسان بعد از آقای مهندس حسینی ریاست محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان خراسان و 

قدمت اصفهان در صنعت خیلی بیشتر از  .بر بخش خدماتی بود هاتانقالب صنعتی شد و پیش از آن بیشتر جنبه زیارتی داشت و تمرکز فعالی

بخش خصوصی است و این  یهایکشور توانمندهای توسعه هر توان از تجربیات استان اصفهان استفاده کرد. یکی از شاخصمی خراسان است و

عمل کند و بیشتر تر بسیار فعال هانو انجم هالبایست دولت در حوزه تشکمی آورد.می برای بخش خصوصی فراهم هالتوانمندی را قدرت تشک

صنعت، معدن و تجارت استان  سرکار خانم مهندس علیرضایی ریاست محترم سازمان .پاسخگو باشد و فقط به شعار وعده وعید بسنده نکند

میزان  95میلیارد تومان رسید. در سال  300به  هانت 92بهره برداری صادر شده در سال ی هاهخراسان خاطر نشان کردند که پروان

 میلیارد تومان خواهد رسید.3000میلیارد تومان و در سال جاری به 1336به گذاری سرمایه
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حوزه صنعت داشت بسیار چشمگیر بود و نقش صنعت فوالد نیز بسیار موثر بود. در مورد شبکه توزیع که استان در گذاری تالشی که سرمایه

سهم در فرآیند تولید را دارد، بسیار مهم است که بتوانیم شبکه تولید متوازن با توزیع داشته باشیم و سپس به مسئله حمایت از مصرف  48%

مایت از توسعه و نوسازی صنایع مطرح است و باید جایی برای عمق دادن به ساخت داخل باز کننده در این شبکه بپردازیم. امسال بحث ح

 نو باید توجه کنیم.  یهایو مراکز علمی در خلق فناور هاهکنیم و نیز به نقش دانشگا

ساخت داخل اعالم آمادگی کردند و  ای برایی دورههاهبزرگ دو استان و نمایشگای هاهایشان به آقای دکتر سبحانی برای ایجاد ارتباط پروژ

اذعان داشتند که ما آماده همکاری و تبادل با سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان هستیم. اتاق اصناف خراسان ساختارهای جدیدی پیدا 

 بیشتری هستند. یهایو آماده همکاراند کرده

آقای سهل آبادی ریاست محترم اتاق اصفهان و ریاست خانه صنعت و معدن ایران ضمن تشکر و قدردانی از مهمان نوازی اعضای اتاق و 

کمیسیون صنعت اتاق مشهد اعالم کردند: خراسان به خاطر بارگاه امام هشتم جایگاه خاصی دارد. همچنین خطاب به خانم مهندس علیرضایی 

 توزیع را در بحث تجارت باید همراهی کرد تا در خرید از کاالهای ساخت داخل استقبال شود. عنوان کردند: شبکه 

ند از رئیس جمهور حتی اهتیت همکاری را داشته است اما نتوانسهان هانایشان بیان داشتند: بخش صنعت و معدن در انتخابات در تمام استا

کشور بتوانند نظر دهند. وزیر صنعت باید کسی باشد که حداقل چند کارخانه صنعتی بزرگ یک وقت بگیرند تا در انتخابات وزرای اقتصادی 

اتاق از کشورهای انگلستان، برزیل و هندوستان رقابت دارد  3و مشکالت این بخش مآنوس باشد. اتاق اصفهان با  هاشایجاد کرده باشد تا با چال

شود. از جمله مواردی که باعث شده به این نقطه برسیم می ار اتاق بعنوان اتاق اول انتخابجاری در استرالیا یکی از این چهسال و شهریور ماه 

 توجه به جوانان و بانوان بوده است و در پایان از آقای شافعی درخواست داشتند که صدای صنعتگران را به گوش دولت برسانند.

در شرکت فوالد خراسان  1370ر عامل فوالد مبارکه عنوان کردند: سال آقای دکتر سبحانی رئیس محترم کمیسیون صنعت اتاق اصفهان و مدی

آقای خاتمی افتتاح  80آقای هاشمی رفسنجانی کلنگ فوالد خراسان را زدند و در سال  76ادامه داشت. سال  81مشغول بکار شدند که تا سال 

ی زیادی در خراسان و اصفهان هالکرده است. پتانسیگذاری همیلیارد تومان سرمای 2300کردند. امروز هم فوالد مبارکه در سنگان خراسان 

ری ایجاد تتوانند سینرژی برای انجام کارهای بزرگتوانند مکمل هم باشند و هم میهم می هالوجود دارد و کنار هم قرار گرفتن این پتانسی

خصوصی واگذار کند و این فرصت خوبی برای بخش  کند. دولت یازدهم برنامه داشت تا بیشتر سیاستگذاری کند و تصدی گری را به بخش

 یهاتتوانند بسیار راهگشا باشند. متأسفانه برخی سیاسمی هاقخصوصی است. اما بخش خصوصی هم با مشکالت زیادی روبه روست و اتا

 های ساخت خارج رو آورند. شود مردم به سمت کاالبانکی باعث می هاینرخارزش افزوده و مشکالت  یهاتبازرگانی کشور و مسائل مالیا

د ذار نمایرا در ابتدا با نرخ مناسبی واگ هاحتواند موجب اشتغال گردد و اگر دولت این طرمی هاننیمه تمام و شیوه واگذاری آ یهاحموضوع طر

 و پس از بهره برداری مطالبه داشته باشد، توجیه اقتصادی خواهد داشت. 

در این چنین جلسات را نداشتن خروجی مناسب در بحث طرح مشکالت مالی و بانکی در  هاشچال در ادامه آقای مهندس احمدی یکی از

 سطح ملی دانستند. 

آقای سهل آبادی در ادامه خبر دادند، مشکالت در بحث مالیات ارزش افزوده در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده که 

 بحث تسهیالت ارزی به زودی اتفاقات خوبی خواهد افتاد.  امیدواریم به نتایج خوبی برسیم. همچنین در

 از این از یکدیگر دفاع ، بیشمالی و تسهیالت بانکی هایثبایست در بحکه در بخش صنعت قابل توجه است این است که صنعتگران می نکاتی

 نمایند. و حمایت

نشست مشترک دو کمیسیون بشرح ذیل اعالم گردید که مقرر شد  بندی نقطه نظرات حاضرین به عنوان تصمیمات اولیندر پایان نتیجه جمع

 با امضاء روسای دو کمیسیون به اتاق ایران منعکس شود:
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 :جلسه نیحاضر
 غالمحسین شافعی، سیدمهدی مدنی، بهروز اسماعیلی، حمیدرضا زارع، شهرام صابر، محمود مریداحمدی، سیدمحمدعلی  :آقایان

 موسوی فرد، محمدمهدی ناصری، سیدامید طباطبایی، علی شریعتی مقدم، علیرضا نبی، محمد مظاهری، علیرضا نصیری، 

 نبخش، جواد باقری شیروانی، سیدحسین احمدی، حسن حسینی، جعفر معصومین، بهمن پژوم، محمدعلی اخباری، عبداهلل یزدا

 احمد اثنی اعشری و امیرمهدی مرادی
 راضیه علیرضایی، مریم عرفانی، مرجانه عابدی، اکرم زین الیان، فاطمه آستانی ها:خانم

 غایبین جلسه:
اسحق آبادی، بابازاده،  ، حمیدی، ابراهیمی،محمودی خراسانیطیبی ،  سیادت، ، روشنک، زمانیان،توکلی زاده بحرینیان، بهاروند، پورفتح اهلل ، آقایان:

 مقامی، منصوریان، مهدیزاده،  مغانی،، کامالن قاسمیان، شکفته، فیاض، چمنیان، دربان ثانی، زیبایی، سقاء رضوی، شادمان،

 هرمززاده نعیمی پور ،

 مریم سراج احمدی خانم

 حاضرین اتاق اصفهان:
 سیدعبدالوهاب سهل آبادی، بهرام سبحانی، مصطفی رناسی، محسن پورسینا، محمد ریاحی منش، جواد متولیان، علیرضا سیدان، آقایان:

احمد بانک، مهدی فخاری، مهدی مسائلی، محمودرضا  مسعود عبداللهی موسوی، بهروز حق پناه، آتش انتظامی، مسعود بختیاری، امیرمسعود هادی پور،

 حمید مهدوی، احمد کارگهی، ریاحی، احسان خیام باشی، ابراهیم حبیب اللهی، محمد اقارب پرست، اقارب پرست، حسین

 سید حسن موسوی، رضا خیامیان، مسعود گل شیرازی

 خسرویفیض فریبا رادمنش، جلوه  :هاخانم

  :مصوبات جلسه
 و تعامالت مشترک ییو همصدا ییصنعت اتاق خراسان و اصفهان بر همگرا یسیونهر دو کم یژهو یدتأک .1

 بر حوزه کسب و کار صنعت کشور  یجد یرگذاریدر تأث یسیونهمت مضاعف هر دو کم ضرورت .2

 دو استان یمتقابل در توسعه بازار و مبادالت اقتصاد هاییلو پتانس هایتاستفاده از ظرف ضرورت .3

 یتخصص هاییشگاهنما یبرگزار یقو ساخت داخل از طر یامور مهندس ینهمشترک در زم هاییهمکار تقویت .4

 یربطو مراجع ذ یراناتاق ا یقاز طر هایارانه یبخش صنعت از قانون هدفمند یارانه یصتخص یگیریپ ضرورت .5

 کشور یاقتصاد یساز یمارکان تصم یردر مجلس و دولت و سا یگذاراتاق در عرصه قانون ترینقش عمل یفایا ضرورت .6

 مشترک دو استان هاییهمکار هایینهزم یو بررس یسنج یتظرف یخاص برا هاییتکم تشکیل .7

 یههمسا یکشورها هاییتها و قابلارتباطات در جهت رشد صادرات با نگاه به فرصت تقویت .8

 یراناتاق ا یقموارد معطل مانده از قانون کسب و کار از طر یجد پیگیری .9

انتظارات و  یندر تأم یتخصص هاییسیونو کم یرانو عملکرد اتاق ا یو سنجش اثرگذار یابیارز یبرا ییشاخص ها ینتدو ضرورت .10

 یمطالبات فعاالن اقتصاد

 یو حوزه گردشگر یدست یعو... و صنا یروزهمثل طال، نقره، ف یمتیق یهاسنگ یدر حوزه فرآور یهمکار ضرورت .11

کسب  یطحقوق و دستمزد متناسب با شرا یینکار در روند تع یعال یشورا یانهسال هاییساز یماتاق در تصم یشترنقش ب یفایا ضرورت .12

  یور و فعاالن اقتصادو کار کش

 تعهدات یدر اجرا یو سازندگان داخل یمانکارانپ یتساخت داخل و وضع یناکارآمد یلدال یلو تحل یبررس ضرورت .13

که منتج به  یاز ورود به موضوعات و مباحث یزو پره ییبر عملگرا یتخصص هاییسیونها و کمو شهرستان یرانتمرکز اتاق ا ضرورت .14

 (یخارج یاقتصاد هاییئتاعزام ه یا یرشدر پذ یژهبو یدهو فا ینه)لحاظ نمودن هز گردیدینم یجهنت

 پسابرجام یاز فضا یشترب یو بهره بردار یمال ینو تأم ینانسفا ینهدر زم ینو مبادله تجارب طرف یگذاراشتراک ضرورت .15

 یهخواف با توجه به سرما فوالد در سنگان یباالدست یعمرتبط با صنا یتخصص یشهرک صنعت یجادا یچگونگ بررسی .16

گذاران مستقر  یهنمودن منطقه مذکور با مشارکت و مساعدت سرما یدر دست انجام و ضرورت صنعت یمعظ هاییگذار

 در سنگان

17.  
18.  


